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1 آلترناتیو ماه

کاری از مرکز مطالعات استراتژیک حزب حیات آزاد کوردستان

آلترناتیو
رسانه ی آزاد خلق

ارگان حزب حیات آزاد کوردستاننشریه ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

بهمن 1390| فوریه 2012

 شماره ی 17

است عدالت  فهمیدن، 

2011 سالی سرشار از نوسانات سیاسی، تغییر و تحوالت بنیادین در خاورمیانه. سالی که بهار عرب، خروج آمریکا از عراق، بحران هسته ای ایران، سردبیر
سقوط لیبی در پی ائتالف اَبَرهای جهان و برکناری آخرین فرعون معاصر را دربرگرفت؛ و بی گمان این بهار عرب بود که این سال پرتالطم را 
ممهور به خویش نمود. موج این تحوالت چنان سریع پیش رفت که تمامی خاورمیانه را دربرگرفت تا شاید چهره ی رنجور این منطقه ی فرتوت 
و خسته از جنگ ها، نابرابریها و بی عدالتی را تغییر دهد. دست کم انتظار خلق های منطقه این بود. سیر این تغییرات همچنان ادامه دارد اما با کدامین سو و جهت و 
کدامین اهداف؟ هنوز تماما مشخص نیست. تاریخ همیشه مطابق با انتظاراتمان پیش نمی رود و در بحبوحه ی آشفتگی ها و بحران ها تنها کسانی که از نیروی سازمان 
و عمل برخوردار باشند قادر خواهند بود نیروهای تاثیرگذار در تحوالت باشند. تفاوتی هم نمی کند که این نیروی سازمان و عمل چه کسانی باشند؛ خلق ها، نیروهای 
قدرتگرا و یا توازنی اصولی مابین این دو. فراموش نکنیم باراک حسین اوبا رئیس جمهوری آمریکا هم با  شعار تغییر بر سرکار آمد!. تغییرات چنان سریع و گیج کننده 
بودند که برخی آن را بهار عرب نامیدند و برخی انقالب عرب. همه چیز عجوالنه و گویی از پیش طرح ریزی شده به بهار و انقالب عرب تقلیل داده شد، بدون آنکه 
تعریفی صحیح از انقالب صورت گیرد و کنژکتور سیاسی جهان و به خصوص خاورمیانه تحت ذره بین ارزیابی و واشکافی دقیق قرار گیرد. بدون آنکه حتی نگاهی 
دقیق و موشکافانه به پروژه ی تغییر و نظم نوین جهانی که مدرنیته ی کاپیتالیستی از مدت ها پیش آن را مطرح کرده بود )اوباما حالت سمبلیک آن بود( احساس 
گردد. همه ی این موارد دست به دست هم دادند تا این تغییرات تحت عنوان بهار، آزادی و برابری و از سوی دیگر بیداری اسالمی )نوعش فرق نمی کند، لیبرال یا 
رادیکال( فرموله شوند و  مرحله ای دیگر در تاریخ خاورمیانه ثبت گردد که معلوم نیست به سوی کدامین مقصد در حال پیشروی است. خاورمیانه در حال سپری 
کردن یکی از کائوتیک ترین ادوار خویش در طول دو سده ی اخیر است و این بار با سه نیروی بنیادین که چالشهای عمده ای با یکدیگر دارند؛ نیروهای ستاتوگرای 
منطقه که در حال کشیدن آخرین نفس هایشان می باشند، نیروهای مدرنیته ی کاپیتالیستی که دجال وار و آراسته به زینت تقلبی دموکراسی توجهات را به خویش 
منزله ی  به  خلقها  و  کرده اند  جلب 
تغییرات  دینامیک  و  اساسی  نیروی 
این  در  مانده اند.  دو  این  مابین  که 
و  تغییر  سیر  کرده ایم  سعی  گفتار 
احتمالی  نتایج  و  خاورمیانه  تحوالت 
امروز  به  تا  تاریخی  منظری  از  را  آن 
قرار  واشکافی  و  بررسی  تحت 
و  امروز  تاریخمان  که  چرا  دهیم. 
است. نهفته  تاریخ  در  امروزمان 
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نظم نوین جهانی، پروژه ی خاورمیانه ی بزرگ، بهار عرب و اسالم لیبرال

کاری از مرکز مطالعات استراتژیک حزب حیات آزاد کوردستان )پژاک(

نگاهی به وضعیت ایران، ترکیه، سوریه، مصر و لیبی پس از مداخله ی مدرنیته در خاورمیانه 
کوردها و جایگاهشان در نظم نوین خاورمیانه

مجلس شوراي اسالمي، تجلي گاه مشاركت آزادانه یا 
قتلگاه اراده  ي سیاسي؟!

آیا انتخابات در ایران واقعا از جایگاه و اهمیت 
برخوردار است؟!

ریوار آبدانان:

قاضی آواره:
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پیش زمینه های تاریخی مداخله در خاورمیانه

بی گمان می توان سده ی 18 را آغاز مداخله 
در خاورمیانه بر مبنای اوریانتالیسم عنوان کرد. 

اوریانتالیسمی که بیانگر مداخله و ورود گام به گام و 
آرام مدرنیته ی کاپیتالیستی در خاورمیانه است. 
مرحله ای که از سده ی 18 به بعد آغاز می شود، 
مرحله ای است که در آن خاورمیانه از دینامیسم 
مشخصی برخوردار است. اما پس از مداخله این 

دینامیسم روند واپسگرایی اش را آغاز کرد. می توان 
آغاز مداخله در خاورمیانه تا جنگ جهانی اول را یک 

مرحله و دوره ی پس از این جنگ که خاورمیانه 
شمای نوینی کسب می کند را مرحله ای متفاوت عنوان 
نمود. نمی توان تحوالت اخیر خاورمیانه را به صورتی 

مستقل و گسسته از این مراحل ارزیابی کرد. پس از 
آنکه مدرنتیه ی کاپیتالیستی از سده ی 18 به بعد مبدل 

به نظام جهانی شد، به خاورمیانه هم چشم دوخت و در 
صدد ضمیمه کردن این بخش از جهان به نظام خویش 

برآمد. بی گمان سده ی 18 را می بایستی آغاز ورود 
نظام به خاورمیانه تلقی کرد. اما تا آغاز جنگ جهانی 

اول نحوه ی ورود و مداخله در منطقه نرم و از راه 
ایجاد جنگ ها و درگیری های لوکال و منطقه ای است. 

اما همزمان با آغاز جنگ جهانی اول نحوه ی مداخله 
هم تغییر کرد که می بایستی آن را با وضعیت عمومی 
مدرنیته ی کاپیتالیستی مرتبط دانست. نتیجه ای که از 
این جنگ به دست آمد، تقسیم مجدد خاورمیانه بر 
اساس ایجاد دولت ـ ملت های ساختگی بود که در 

اصل این نوع از تقسیم بندی سهم مربوط به هر یک از 
قدرت های هژمون گرا را مشخص می ساخت. از این 

نظر می بایستی مرحله ی بعد از جنگ جهانی اول را در 
تاریخ خاورمیانه فوق العاده حایز اهمیت تلقی نمود. 
این مرحله بیانگر گذشته ای تاریخی است که وقایع 

امروز را مشروط و تعیین می نماید. اگر به نقشه ی 
خاورمیانه ی پیش از جنگ جهانی اول نگاهی بیافکنیم 

بی درنگ متوجه خواهیم شد که جغرافیا و وضعیت 
سیاسی ـ اجتماعی در خاورمیانه با نظام کاپیتالیستی 

تناسب و هماهنگی چندانی ندارد. یعنی نمی توان از 
تجزیه و افتراقی بیش از حد بحث نمود. برخی از 

عناصر اساسی مدرنیته ی کاپیتالیستی برای نمونه 
مرزهای دولت ـ ملت و صنعت گرایی، چندان پیشرفت 
نکرده اند. جنگ جهانی دوم این روند را تسریع نمود 

و آن را قطعی کرد. خلق های خاورمیانه و در راس آن 
اعراب، کوردها، امپراتوری عثمانی و ایران تجزیه شده 

و طرحی نوین به میان آمده است. این طرح نوین 
همان سیما، ستاتو و توازنی بود که مدرنیته ی 

کاپیتالیستی به دنبالش بود و در این مرحله شکل نهایی 
آن رقم خورد. به رغم آنکه اعراب یک خلق را 

تشکیل می دادند به 22 دولت ـ ملت تجزیه شدند. 
مرزهای سیاسی ایران مشخص شد؛ به عبارتی مجبور 

بدان شد. امپراتوری بزرگ عثمانی تجزیه شد و به 

جای آن جمهوری ترکیه در مرزهای مشخص و از 
پیش طرح ریزی شده ی میثاق ملی محدود شد. کوردها 

در میان اعراب، ترک ها و فارس ها )که کنژکتور 
امحاء و انکار را مبنا قرار می دادند( به چهار بخش 

تجزیه شدند. این وضعیت پس از جنگ جهانی هرچه 
بیشتر قطعیت یافت و برخوردار از توازن و ستاتویی 

مشخص گردید. اما نباید تاثیرات دوران پس از جنگ 
جهانی دوم یعنی دوران جنگ سرد مابین دو بلوک 

غرب و شرق بر روی خاورمیانه را هم از نظر دور 
داشت. اگرچه بلوک شرق همواره دورنمای تضاد و 
تقابل با بلوک غرب و یا همان مدرنیته ی کاپیتالیستی 

را ارائه می داد اما به دلیل کاربست روش و ابزار همان 
مدرنیته اصوال بیانگر مدرنیته ای جداگانه نبود. به همین 
دلیل نمی توان در این دوران از وجود دو بلوک کامال 
متفاوت و متمایز بحث نمود. اما نباید چنین برداشتی را 
داشت که کامال با آن یکی است. این بلوک از سویی 
به دلیل استفاده از ابزار نظام کاپیتالیستی همچون خون 

تازه ای برای آن بود و از سوی دیگر بیانگر برابری و 
آزادی خواهی خلق ها. بی گمان بایستی مرحله ی 

دوقطبی بودن جهان را بر این اساس ارزیابی کرد. این 
مرحله به اندازه ای که در مقیاس جهانی تاثیرگذار بود، 
به همان اندازه و یا حتی بیشتر از آن در خاورمیانه موثر 

واقع گشت. فرماسیون های موجود در خاورمیانه 
بی گمان بیش از هر چیز مطابق با نیازهای مدرنیته ی 
کاپیتالیسی شکل گرفته است. اما تضاد و تقابل میان 

دو بلوک غرب و شرق، هم در صحنه ی سیاسی و 
جغرافیایی خاورمیانه بازتاب یافته است. به دلیل آنکه 
ابزار و اهداف هر دو بلوک یکی بودند، نتیجه ای که 

از درگیری میان آن ها پدید آمده کامال متناقض نما 
بوده است. یعنی در حالی که مدرنیته ی کاپیتالیستی از 

راه ایجاد دولت ـ ملت ها خود را جهانی ساخت، بلوک 
شرق هم تحت عنوان برابری و آزادی خلق ها همان 

نتایجی را رقم زد که دلخواه نظام کاپیتالیستی بود. به 
ظاهر در تضاد با این نظام بود، اما به دلیل استفاده از 

ابزار و روش های مدرنیته به آلت دست آن مبدل شد 
و نظام مطلوب مدرنیته را در جهان گسترش داد. 

بایستی به تاثیرات آن در خاورمیانه هم نظر افکند. 
پی ریزی مبانی اساسی مدرنیته در خاورمیانه با این 

وضعیت ارتباط مستقیمی دارد. این موضوعی است که 
نباید به هیچ وجه آن را از نظر دور داشت. پرسشی که 

در اینجا مطرح می گردد این است که در طول یک 
سده ی اخیر، جغرافیاي سیاسی خاورمیانه چه تغییری 

کرده است؟ برای نمونه به وضعیت پیش آمده در ایران 
بنگریم. در دوران شاهنشاهی دولت ـ ملتی شکل 

گرفت که الئیسم یکی از اصول اساسی آن بود. پس 
از انقالب 1979 این رژیم از میان برداشته می شود و به 

جای آن نظام اسالمی قدرت را در دست می گیرد. 
تفاوت میان این دو چیست؟ فقط تغییر اقتدار؛ یکی 

دین الئیسم را اساس کار قرار داده و دیگری 
قدرت گرایی با جالیی اسالمی. بی گمان این دو از نظر 
ذاتي هیچ تفاوتی با هم ندارند. حتی رویدادی که بدان 

انقالب اسالمی هم اطالق می گردد، به هیچ وجه 
نتوانست پا را فراتر از محدوده ی دولت ـ ملتی قرار 

دهد که از سوی نظام کاپیتالیستی طرح ریزی شده بود. 
اگر نظامی ادعای تضاد و تقابل با کاپیتالیسم را داشته 

باشد می بایستی پیش از هر چیزی با موجودیت های 
اساسی آن تضاد داشته باشد. تا زمانی که چنین تضادی 
در کار نباشد نمی تواند از کاراکتری انقالبی برخوردار 
باشد. اما موردی که در ایران تحقق یافت، صرفا تغییر 

رژیم بود. تغییری که در نتیجه ی مبارزه ی طبقاتی به 
میان آمده است. به جایی طیف الئیک، طیفی 

اسالم گرا به میان آمده است. این همه ی آن چیزی 
است که با افتخار، دبدبه و کبکبه بدان انقالب اسالمی 
ایران گفته می شود. هم چنان که نمی توان این انقالب را 
گسست از مدرنیسم تلقی کرد، نظامی که بعد از گویا 

انقالب به میان آمده نظامی است که مرزهای ملی و 
مدل دولتی آن مشخص مي باشد و مناسبات 

کاپیتالیستی مبنای آن را تشکیل می دهد. از سوی 
دیگر به وضعیت اعراب بنگریم. به 22 دولت ـ ملت 
تجزیه شده؛ که این تجزیه و ازهم گسیختگی بعد از 

جنگ جهانی دوم مطابق با نیازهای مدرنیته هرچه 
بیشتر هم تعمیق یافته است. یک ملت به 22 دولت ـ 

ملت تجزیه شده و ستاتویی نوین به میان آمده است. 
به حاکمیت امپراتوری عثمانی که گستره ای عظیم را 

دربر گرفته بود، پایان داده شده، جمهوری و یا دولت 
مینیمال ترکیه تحت مرزهای مشخص میثاق ملی شکل 
گرفت است. ترکیه به ویژه پس از جنگ جهانی دوم 

با مبنا قرار دادن هویت غربی که خود هم بدان معترف 
است، به بیان خویش پرداخته است. این جمهوری 

فرهنگ شرق را رد کرده و داوطلبانه فرهنگ غربی را 
پذیرفته و به دولت ـ ملتی که در امر نمایندگی نظام 
ادعامند است مبدل شد. رئال سوسیالیسم هم تحت 
عناوین برابری و آزادی به تقویت هرچه بیشتر نظام 

کمک کرده است. به هر حال سوسیالیسم رئال را 
می بایستی نظامی ارزیابی کرد که خواسته و ناخواسته 

در خدمت منافع مدرنیسم قرار گرفته است. دهه ی 70، 
دهه ای است که نظام در خاورمیانه به اوج خویش 

رسید. در عین حال این مقطع، مقطعی است که نظام 
وارد بحران و کائوسی عظیم مي گردد که از اهمیت 
بسیاری برخوردار است. یعنی اگر بخواهیم وضعیت 

امروز خاورمیانه را صرفا با نگاه به چند سال اخیر و یا 
حتی یکی دو دهه ی اخیر ارزیابی نماییم، دچار اشتباه 

خواهیم شد. جهت درک وضعیت خاورمیانه باید 
همیشه وضعیت بحرانی نظام و جستجوی آن برای 

رهایی از بحران ها را مد نظر قرار دهیم. به عالوه نباید 
بحران و بن بستی که رئال سوسیالیسم را دچار 

رویکردهای متکی بر شرق شناسی غرب

*

*
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فروپاشی نمود، جدای از تحوالت خاورمیانه ارزیابی 
نمود. می دانیم که بحران و چالش میان دو بلوک، 

پیش از سال های مابین 60 و 70 به صورتی نه چندان 
بارز جریان داشت. پس از سال های 70 بلوک شرق 

وارد سیر قهقرایی خویش گردید. عده ای این 
فروپاشی را پیروزی نظام کاپیتالیستی تلقی کرده و در 

انتظار بودند نظام با برداشتن گام های نهایی پیروزی 
خویش را در معنای تمام آن اعالم نماید. اما نتایج 

چنین نشد و تمامی این ارزیابی ها اشتباه از آب درآمد. 
سوسیالیسم رئال نظامی بود که از درون دچار چالش 
بود. یعنی در حالی که ادعای آزادی و برابری خلق ها 

را داشت، با برقراری نظام سرمایه و به کارگیری ابزار و 
روش های آن عمال در تضاد با اهداف خویش قرار 

گرفته بود. البته که با این وضعیت امکان نداشت بتواند 
برای مدتی طوالنی حیاتش را ادامه دهد. به همین 

جهت در مدت زمانی کوتاه به رغم حمله های 
موفقیت آمیزش )انقالب سویت، حاکمیت بر یک 

ششم جغرافیای جهان(، در دهه های 60 و 70 وارد 
مرحله ی فروپاشی شد. اما نتایج این فروپاشی و از میان 

رفتن یک بلوک به معنای تقویت و نیرومند شدن 
بلوک دیگر یعنی نظام کاپیتالیستی نبود. برعکس 

مسبب آن شد که نظام کاپیتالیستی روی واقعی 
خویش را تماما نمایان گرداند. این امر موجب شد تا 

بحران با تمامی عریانی اش نمایان گردد. نظام 
کاپیتالیستی یا می بایستی وارد مرحله ی فروپاشی 

می شد و یا به بازساخت دگرباره ی خویش مبادرت 
می ورزید. در این صورت اگر مرحله ی بعد از جنگ 

جهانی اول را مرحله ی برساخت و بلوغ نظام 
کاپیتالیستی در خاورمیانه عنوان نماییم، پس بایستی از 
دهه ی 70 بدین سو را دورانی عنوان کرد که تغییرات 
کنژکتوری در مقیاس جهانی با شدت تمام خاورمیانه 

را هم تحت تاثیر قرار داد. پس از فروپاشی بلوک 
شرق و بحرانی که دامن گیر بلوک غرب شد، 

سرمایه داری وارد مرحله ی مواخذه از خویش شد. 
تمامی تالش نظام صرف این شد تا رهیافت های 

خروج از بحران را بیابد. به همین دلیل همه ی ابزارها و 
راه هایی که پیش تر آزموده شده بودند، مورد بازبینی 

قرار گرفتند. در واقع نظام در پی رهیافت هایی بود که 
بتواند به طرقی دیگر استثمار را هرچه بیشتر تعمیق 

بخشد. نتیجه ي گذار از ایدئولوژی و تشکالت، بسیار 
قاطعانه بود. یعنی ملی گرایی، دولت ـ ملت گرایی 

قاطعانه و صنعت گرایی را تحت بازبینی قرار داد و این 
بازبینی تغییر و تحوالتی جهانی را در پی داشت. برخی 
این تغییرات را نظم نوین جهانی می گویند و در مقیاس 

خاورمیانه هم آن را پروژه ی خاورمیانه ی بزرگ و یا 
اوج گیری اسالم لیبرال می نامند. جهت درک بهتر 
موضوع می توان این پرسش را مطرح کرد: پس از 

فروپاشی بلوک شرق، چه نظامی جایگزین آن شد؟ 

می توانیم به برخی از نمونه های نوعی و یا تیپیک مدل 
جایگزین اشاره نماییم. به اتحادیه ی اروپا بنگریم. 
منطق موجود در بنیان آن جستجوی رهیافتی برای 

خروج از بحران بود. مدیریت های بیش از حد قاطعانه 
و انحصارگر نظام دولت ـ ملت شکلی منعطف تر به 

خویش گرفت تا گردش سرمایه راحت تر و آزادانه تر 
صورت گیرد. مرزهای ملی و گمرک ها هم حالتی 

منعطف تر گرفتند. این نگرش در رابطه با دیگر نقاط 
جهان و به ویژه خاورمیانه هم در نظر گرفته شد. 

آمریکای التین، قفقاز و اروپای شرقی همگی مجبور 
شدند تا خود را با نظام جهانی در حال تغییر هماهنگ 

کنند. کسانی هم که از این تغییرات سرباز زدند با 
مداخله ی مستقیم نظام، ایجاد درگیری های لوکال و یا 

ایجاد شورش های مردمی مواجه شده و ناچار از 
هماهنگی با نظام شدند. در حالی که این تغییرات در 

مقیاس جهانی در حال وقوع بود، این گونه تصور 
مي کردند که خاورمیانه خارج از گستره ی این تغییر و 
تحوالت قرار دارد. اگر به تاریخ این تغییر و تحوالت 

نظری بیافکنیم متوجه خواهیم شد که نزدیک به 40 
سال از آغاز آن ها گذشته است. یعنی نزدیک به 40 

سال است که نظام جهانی در حال تغییر است و پس از 
گذشت این چند دهه تقریبا به فرماسیون مشخص و 

ملموسی دست یافته است. یعنی به رغم تمامی 
چالش های درونی، فرماسیون سامان مندی گرفته است. 

نیازی به تشریح چندان این موضوع نیست اما بایستی 
بر این امر واقف بود که نظام به دلیل آنکه در سطح 

جهانی به وضعیت مشخصی دست یافته، درصدد است 
آخرین گام خویش را در خاورمیانه بردارد و 

موفقیتش را قطعیت بخشد. اگر امروزه خاورمیانه به 
بحث برانگیزترین منطقه ی جهان مبدل شده است 

بایستی این امر را هم نتیجه ی مبانی تاریخی منطقه 
دانست و هم تاثیرپذیری شدید از کنژکتور سیاسی 

جهان. طبیعتا کسی نمی تواند اذعان دارد که وضعیت 
کنونی خاورمیانه و تحوالت آن رابطه اي با تحوالت 
جهانی نداشته و از آن ها تاثیر نمی پذیرد. از این نظر 

اگر قرار بر این باشد که بحران در مقیاس جهانی 
چاره یابی گردد، پس می بایستی قبل از هر چیز بحران 

موجود در خاورمیانه به منزله ی یکی از مهم ترین نقاط 
جغرافیایی جهان پایان پذیرد.

اگر در پی ارائه ی جوابی صحیح به پرسش 
»آیا می توان تحوالت اخیر خاورمیانه را انقالب و یا 

بهار خلق ها نامید« هستیم، بایستی جنبه ی اجتماعی 
مسئله را به خوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار 

دهیم. تجزیه ی خلق ها، دامن زدن به ملیت گرایی، 

دشمن تراشی، سازماندهی دولت به عنوان یک انحصار 
اقتصادی و بر مبنای نظامی الیگارشیک که همگی 

نتایج ورود مدرنیته ی کاپیتالیستی به خاورمیانه 
می باشند، معنایی جز سرکوب شدید خلق ها را 

دربرندارند. نمی توان از گروه های بسیار مخالف 
تشکیل نظم نوین کاپیتالیستی در خاورمیانه بحث 

نمود. گروه های اسالمی را نمی توان در چارچوب 
مخالفانی ارزیابی کرد که خواهان ایجاد نظامی 

متفاوت از مدرنیته هستند. جریان های سوسیالیستی 
بیشتر به ملی گرایی دامن می زنند تا مخالفت با نظام. 

آنان در وضعیتی نیستند که قادر به برآوردن مطالبات 
خلق ها باشند. به همین دلیل نمی توان آن ها را تحت 

مقوله بندی جداگانه ای ارزیابی نمود. عموما آنچه 
که باید بدان پرداخت نظام های صنعت گرای ناشی 

از مدرنیته ی کاپیتالیستی می باشند که سرکوبی شدید 
را در مورد خلق ها اعمال می کنند. می توان گفت 

این نظام ها آزادی خلق ها را در معنای واقعی کلمه 
نادیده انگاشتند. با نوعی از استثمار مواجهیم که تا 

مغز استخوان خلق ها نفوذ کرده است. در این صورت 
بایستی نارضایتی خلق ها را به عنوان فاکتوری مهم 

در نظر گرفت. از این نظر باید گفت بحرانی که نظام 
بدان دچار شده و تاثیرات این بحران بر خاورمیانه 

در بطن خویش از پتانسیلی انقالبی برخوردار است. 
جهت آنکه بتوانیم تشخیصی به جا از بهار و یا 

انقالب عرب)تحوالت اخیر تحت این اصطالحات 
عنوانگذاری شدند( داشته باشیم، بایستی نتایج عملی 

این تحوالت را به خوبی بررسی نماییم. پس از 15 
سال بازبینی شرایط الزم برای مداخله در خاورمیانه، 

تدارکات مورد نیاز جهت این اقدام تامین شدند. 
مدرنیته ی کاپیتالیستی جهت این مداخله از پروژه های 

چندجانبه و نیرومندی برخوردار بود. موردی که 
می بایستی در اینجا بر روی آن به تامل پرداخت این 

است که نظام کاپیتالیستی جهت ایجاد تغییر و تحول 
در خاورمیانه کدامین مدل و یا مدل های هماهنگ با 

منافعش را مطرح کرده و یا از این پس مطرح خواهد 
کرد. پروژه ای که بیش از سایرین موضوع بحث 

محافل است، همان پروژه ی خاورمیانه ی بزرگ و یا 
اسالم لیبرال است. تا زمانی که این پروژه را به تمامی 

درک ننماییم، نباید بی محابا اصطالحات انقالب و 
بهار خلق ها را به کار بریم. قبل از هر چیزی بایستی 
بر این مورد واقف باشیم که پروژه ی خاورمیانه ی 

بزرگ و یا همان اسالم لیبرال، بیانگر نظم نوین 
جهانی مدرنیته ی کاپیتالیستی است. یعنی اسالم 

لیبرال = کاپیتالیسم و پروژه ی خاورمیانه ی بزرگ 
هم نمود مفهومی برای رهیافتی است که مدرنیته 

جهت خروج از بحران مطرح کرده است. در مقیاسی 
جهانی از افغانستان گرفته تا پاکستان و قفقاز هم 

بر مبنای اسالم لیبرال و هم نظم نوین جهانی مورد 

آیا می توان تحوالت اخیر خاورمیانه را 
انقالب و یا بهار خلق ها نامید؟
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4 آلترناتیو ماه

مداخله قرار گرفتند و خاورمیانه تماما محاصره شد. به 
جهت آنکه تنها جایی که هنوز نظام در آن سکندری 

می خورد قلب خاورمیانه بود، بحث ها بر سر نوع و 
روش مداخله هرچه بیشتر گسترش یافت. از این نظر 
بایستی مداخله در عراق و سرنگونی رژیم صدام را 
مداخله ی نظام کاپیتالیستی در تمامی خاورمیانه و به 
عنوان آغاز یک پایان ارزیابی کرد؛ پایان رژیم های 
ستاتوگرای منطقه و دولت ـ ملت های موجود. وقتی 
از پایان دولت ـ ملت بحث می کنیم، منظورمان ذات 

دولت ـ ملت نیست. واقعیت این است که تا زمانی که 
مداخله ی نظام در عراق به پیشاهنگی ایاالت متحده ی 

آمریکا را درک ننماییم، قادر نخواهیم بود ارزیابی 
صحیحی از وقایع و رویدادهای امروز خاورمیانه ارائه 
دهیم. از این نظر باید حمله به عراق را اولین گام نظام 

جهت برقراری اسالم لیبرال در کل منطقه برشمرد. 
نباید از این ارزیابی چنین برداشت شود که نظام پیش 

از مداخله مطلوب بود. که اساسا همان رژیم هم 
محصول مدرنیته بود و در شرایط کنونی نه تنها نیازی 
بدان نبود، بلکه ایجاد مانع می کرد. این چالشی بود در 

نظامی که خود مدرنیته آن را به وجود آورده بود و 
می بایستی از میان برداشته می شد. از این نظر مداخله 

در عراق به نوعی از میان بردن این چالش و آغاز 
مرحله ای نو بود. عراقی که پس از چندین سال تحریم 
و ایجاد منطقه ی پرواز ممنوع در مدار 36 درجه کامال 

ازنفس افتاده و تجزیه شده بود، نقطه ای بود که نظام 
در راستای خروج از بحران آن را برگزید و عمال با 
مداخله در آن مرحله ی تغییر در خاورمیانه متناسب 

و هماهنگ با نظم نوین جهانی را آغاز کرد. در 
بدو امر این مرحله بسیاری را امیدوار نمود. یعنی در 

حالی که نمایندگان قدیمی دولت ـ ملت ها از این اقدام 
ناخشنود بودند و تمامی حساب و کتاب شان این بود 
که به تقویت موضع خویش پرداخته و در قبال منافع 
خویش به سازش با نظام بپردازند، و یا موضع چالش 
با آن را برگزینند. عده ای هم نیروهای مداخله گر را 
کعبه ی امید پنداشتند و مداخله را مترداف با آزادی 

پنداشتند. جناح های انگشت شماری رویکرد متفاوتی 
را نسبت به این مسئله اتخاذ کردند. به عبارتی نمی توان 
از مخالفتی سازماندهی شده آن هم به صورتی گسترده، 

هم در برابر رژیم های موقعیت گرا و هم در برابر 
مداخله ی نظام در خاورمیانه بحث کرد. گروه های 

مخالفی که وجود داشتند چند طیف را تشکیل 
می دادند. جناح هایی که از سوی دولت ـ ملت ها 
با سرکوب مواجه شده و در حاشیه قرار داشتند؛ 

اسالم گرایان رادیکال و تشکالت مارکسیستی تحت 
تاثیر بلوک شرق. این جناح ها نه تنها از سازماندهی 

نیرومندی برخوردار نبودند بلکه تاثیرشان را از دست 
داده و توانایی الزم جهت پیشاهنگی را نداشتند. در 
این صورت نمی توان از مخالفت اجتماعی نیرومندی 

که برخوردار از سازماندهی ذاتی باشد، بحث به 
میان آورد. آنچه به میان آمد بیشتر ترس و نگرانی 
از نتایج این حمله و حساب و کتاب ها در راستای 

سازش با نظام به ویژه از سوی جناح های قدرت گرا و 

در مواردی تالش  در راستای حفظ ستاتوی موجود 
بود. تاثیرات این مداخله در تمامی خاورمیانه گسترش 

یافت. به رغم این تاثیرگذاری آمریکا در خاورمیانه، 
نمی توان از موفقیت آن هم بحث نمود.  چراکه هر 

کس در مدت زمانی بسیار کوتاه در انتظار نتایج عینی 
و محسوس این اشغال بود. در واقع این وضعیتی 

روحی و روانی بود که مداخله در عراق آن را به میان 
آورده بود. به دلیل آنکه نتایج چندان محسوسی به 

دنبال نداشت، راه را بر نومیدی بزرگی گشود. کسانی 
که گمان می کردند این حمله در مدت زمانی کوتاه 

راه بر نظامی دموکراتیک و آزادی خواه خواهد گشود 
و تغییرات را ناگزیر خواهد کرد به سرعت دچار 

ناامیدی شدند. اما جناح های محافظه کار موجود در 
خاورمیانه تا حدودی آسوده خاطر شدند و موضعی 

را اتخاذ کردند که بتوانند بیش از پیش در خاورمیانه 
به بیان خویش بپردازند. برخی از جناح ها موضعی 

میانه رو اتخاذ کردند؛ یعنی از سویی مناسبات شان با 
نیروهای موقعیت گرا را تداوم دادند و از سوی دیگر 
سعی کردند با آمریکا مناسبات شان را حفظ نمایند. 

هرچه این مرحله طوالنی تر شد، هزینه های آن هم 
سنگین تر گشت. در این صورت آنچه که بدان نیاز 

بود به کارگیری تاکتیک های نوین در راستای پیشبرد 
مرحله بود. نتیجه ای که به میان آمد این بود: به رغم 

آنکه آمریکا عمال عراق را اشغال کرده و هرکس در 
درجه ی اول انتظار داشت که سوریه و ایران هم به 

عنوان عرصه های نوین مورد مداخله قرار گیرند، این 
مورد تحقق نیافت. دلیل چنین امری بارز بود. آمریکا 

قادر نشده بود مسئله را چاره یابی نماید. نتوانسته بود 
تاثیرات و تغییرات مطلوب را ایجاد کند. تغییرات 

روی داده هم کامال شکلی بودند. به همین دلیل 
آمریکا ریسک مداخله در دیگر عرصه ها را ننمود. 
اگر در سوریه مداخله می کرد، مسایل کنونی عراق 

هر چه بیشتر بُعدی جهانی به خویش می گرفتند. اگر 
ایران را مورد مداخله قرار می داد، این امر ممکن بود 

به میزان زیادی نیروی آمریکا در خاورمیانه را تضعیف 
نماید. به همین دلیل امکان نداشت که آمریکا بر 

موضعش اصرار ورزد. اما از سوی دیگر این امکان هم 
وجود ندارد که آمریکا دست بردار نظم نوین جهانی 

و پروژه ی خاورمیانه ی بزرگ باشد. اگر آمریکا 
دست از این پروژه بردارد، این امر به معنای دست 
برداشتن از موقعیت نیروی ابرهژمون جهان خواهد 

بود. تاثیر زنجیروار این اقدام می تواند حاکمیت نظام 
مدرنیته ي کاپیتالیستی در جهان را به چالش بکشد. 

در این صورت بایستی گفت آمریکا دست به اقدامی 
زده که یا باید به موفقیت برسد و یا اگر چنین نشود 
و عقب نشینی نماید، شرایطی به میان خواهد آمد که 
حتی تمدن موجود را هم زیر سوال خواهد برد. پس 
باید بدانیم که آمریکا پس از چند سال اشغال عراق 
صرفا به آن محدود نخواهد ماند. دست به اقداماتی 

خواهد زد که بتواند رژیم های خاورمیانه را تغییر 
دهد. پس از چند سال اشغال عراق، آمریکا نتوانست 

از تاکتیک اشغال نتیجه ی مورد نظر را بگیرد. اما به 

صورتی بی وقفه فاکتور تهدید و سرکوب را در دستور 
کار خود قرار داد تا بتواند تغییرات مورد نظر را حتی 

بدون کاربست اهرم مداخله ی نظامی تحقق بخشد. 
برای این کار تمامی مناسبات دیپلماتیک و اقتصادی 

خویش را به کار گرفت و شبکه ای از مناسبات 
را ایجاد کرد. جهت آنکه بتوانیم تحلیلی صحیح 
از انقالب و یا بهار عرب داشته باشیم بایستی این 

فاکتورها را مد نظر قرار دهیم.

مداخله ی آمریکا در خاورمیانه در راستای 
خارج ساختن مدرنیته ی کاپیتالیستی از بحران 

سیستمانه ای که بدان دچار شده، نقطه ی ظریفی است 
که می توان با ارزیابی صحیح و ژرف آن تمامی 

تغییر و تحوالت منطقه را تشریح نماییم. پس از این 
مداخله کشورهای خاورمیانه مناسبات شان را با چه 
کسانی توسعه دادند؟ نیروهای مختلف موجود در 
هر یک از کشورهای خاورمیانه سعی در برقراری 

ارتباط با چه کسانی نمودند؟ این ها و پرسش های از 
این دست را بایستی با دقت تمام مورد بحث و بررسی 

قرار داد. در غیر این صورت تحلیل و ارزیابی ای از 
نوع انقالب و یا بهار عرب می تواند خطرناک باشد. 

قبل از عنوان گذاری های از این دست بایستی اوال؛ 
این مورد را آشکار نماییم که این تحوالت به چه 
میزان تحت تاثیر مدرنیته بودند؟ دوما؛ خلق ها به 

چه میزان از پتانسیل و پیشاهنگی انقالبی برخوردار 
بودند؟ تا زمانیکه جوابی مناسب برای این سواالت 

نداشته باشیم، اطالق عناوینی چون بهار و انقالب 
فقط می تواند واقعیات را الپوشانی نماید. البته در 

ارزیابی خاورمیانه بر این مبنا، به میزانی که نسبت دادن 
تمامی تغییر و تحوالت به مدرنیسم و نظام کاپیتالیستی 
می تواند اشتباه برانگیز باشد، همان قدر هم نسبت دادن 

تمامی این تغییرات به خلق ها می تواند رویکردی 
اشتباه به حساب آید. افراط و تفریط در برداشت ها با 
واقعیات تناقض دارند. بایستی هر دو مورد مذکور را 

به صورتی متداخل و درهم تنیده ارزیابی نمود. تنها 
در این صورت است که خواهیم توانست جهت گیری 

تغییرات را تخمین بزنیم.

نیروهای امریکایی پس از چند سال اشغال 
عراق، ایجاد تنش و درگیری در منطقه، خبر از خروج 

از عراق را دادند. درست در این زمان بود که 
تحوالتی که بدان انقالب و یا بهار عرب گفته 

می شود، تمامی خاورمیانه را دربرگرفت. وقایعی بسیار 
جالب و دقت برانگیز! اعالم خروج نیروهای آمریکایی 
از عراق و رویدادهای شمال آفریقا تصادفا و یا تعامدا 

در یک مقطع زمانی به میان آمدند. به نظر نمی رسد 
که این دو رویداد کامال به صورتی تصادفی در یک 

مقطع زمانی شکل گرفته باشند. پس می توان این 
نتیجه گیری را نمود: آمریکا با اشغال عراق و جدا 
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کاری از مرکز مطالعات استراتژیک حزب حیات آزاد کوردستان

کردن سر از تن صدام عمال مرحله ی مداخله و ایجاد 
تغییر در خاورمیانه را آغاز کرد. این مرحله را می توان 
به نوعی پایان نظام دولت ـ ملت عنوان کرد. اما پس از 
چند سال اشغال، آمریکا به این نتیجه رسید که تنها با 
اشغال قادر نخواهد بود تغییرات مورد نظر خویش را 

در خاورمیانه عملی سازد. به همین دلیل در تالش 
برآمد تا با متدهایی دیگر به این اشغال ادامه دهد. 

یکی از این متدها ایجاد بی ثباتی و آشفتگی در 
خاورمیانه و تسلط بر این وضعیت با استفاده از نیروی 

سازماندهی بود. از سوی دیگر با خروج از عراق 
خلق ها را به این اشتباه درانداخت که گویا آمریکا به 
اهداف خویش رسیده و نیازی بدان نیست. در اینجا 

باید به ترکیه اشاره کرد. در واقع آمریکا ظاهرا 
نیروهای خویش را از عراق به مکان دیگری انتقال 
داد. اما اسب تروای آن یعنی ترکیه هنوز به بهترین 

شکل ممکن نقشش را ایفا می کرد. نقش اساسی اش 
هم ترویج مدل اسالم نرم، لیبرال و یا آمریکایی است. 

از این نظر باید گفت مدل ترکیه، مدرنیته ی 
کاپیتالیستی را در مرحله ی نوینی از بازسازی و 

ساختاربندی خویش قرار داده است. این مرحله ی 
بازسازی، مرحله ای است بسیار خطرناک تر از اشغال 

عملی؛ چون رویکردی است که ستاتوهای موجود را 
با توسل به نیروی نظامی از میان نمی برد بلکه با ایجاد 

سازش و توازن با نیروهای جداگانه عمال زمام امور را 
به دست می گیرد و تمامی تحوالت را جهت دهی 

می کند. اوج گیری ناگهانی جنبش های اسالمی 
مخالف با رژیم های ستاتوگرا در خاورمیانه را 

نمی توان تصادف قلمداد کرد. این موردی است 
فوق العاده حایز اهمیت که می بایستی بر روی آن به 

تامل پرداخت. برای نمونه می توان به جنبش 
اخوان المسلمین در مصر و سوریه، و حتی در ترکیه 

که البته فتح اهلل گرایی و اسالم لیبرال آن نیرومندتر 
است و قدرت را در دست دارد، اشاره کرد. 

همان گونه که در ابتدای این مقال هم اشاره کردیم 
اسالم لیبرال ایدئولوژی نوینی است که جایگزین 

ملی گرایی سابق شد. اسالم لیبرال خاورمیانه ای 
دربردارنده ی همان معنا و ذهنیتی است که در گذشته 
به اوریانتالیسم نسبت داده می شد. از این نظر می توان 
آن را حالت روزآمد اوریانتالیسم هم نامید. در واقع 

سیاست اساسی آمریکا این است که با قرار دادن 
بسیاری از جریان هاي اسالم گرا در شبکه ی روابط 

لیبرال خویش و هدایت شان، آن ها را به عنوان ابزاری 
فوق العاده موثر در راستای برقراری نظم نوین جهانی 

به ویژه در خاورمیانه به کار گیرد. به همین دلیل با دادن 
چراغ سبز به جریانات اسالم گرا در خاورمیانه و معامله 

با آن ها در امر تقسیم مجدد قدرت، تشکلی نوین را 
در سراسر منطقه به وجود آورد. همین عامل تحوالت 
اخیر خاورمیانه و نتایج آن را کم تا بیش معین نموده 

است. منظورمان این است که دو طیف اساسی در 
جامعه ی خاورمیانه ای این تحوالت را به پیش برده اند؛ 
طیفی که عمال این رویکرد آمریکا را پذیرفته و با آن 
به سازش رسیده است و طیفی که از این سازش سرباز 

زده. می توان در همین رابطه به نمونه هایي عینی اشاره 
کنیم. به تحوالتی بنگریم که از شمال آفریقا یعنی 
تونس آغاز شدند. فراموش نکنیم که این تحوالت 

بسیار پیش تر از شمال آفریقا از افغانستان و پاکستان 
آغاز شده بودند و نباید رویدادهای این دو کشور را 

خارج از گستره ی خاورمیانه تلقی نماییم. بلکه بایستی 
اقدامات آمریکا در این دو کشور را هم عمال 

مداخله ی مستقیم در تمامی خاورمیانه تلقی کرد. 
مداخله در منطقه ی قفقاز هم ضرورتی بود جهت 

مداخله در خاورمیانه. شمال آفریفا یکی از دروازه های 
ورود خاورمیانه به جهان است. ترکیه هم این نقش را 

در ورود به اروپا ایفا می کند. مداخله در ترکیه از 
مدت ها پیش در دستور کار نیروی مدرنیته ی 

کاپیتالیستی قرار گرفته بود. به قدرت رسیدن حزب 
عدالت و توسعه و تخریب رژیم کمالیستی را باید در 

چارچوب همین مداخله ارزیابی کرد. یعنی نزدیک به 
20 سال است این مداخله در ترکیه آغاز شده است. 

در پاکستان و افغانستان هم وجهه ی جنبش های 
اسالم گرای رادیکال به میزان زیادی از میان رفت و 

نیروهای دیگری جایگزین آن ها شدند. در حالی که 
هرکس در انتظار موجی از تغییرات در مرکز 

خاورمیانه بود، چنین نشد و تغییرات از شمال آفریقا 
آغاز شدند. این تحوالت را نباید تحوالتی کامال 

خودجوش ارزیابی کرد. آن ها را باید ناشی از 
رویکردهای استراتژیک نظم نوین جهانی دانست. 

تونس تنها نقش یک جرقه را ایفا کرد. اما رویدادهای 
پس از آن فوق العاده جالب بودند. حوادثي در مصر و 

لیبی به وقوع پیوستند که هیچ کسی انتظار آن ها را 
نداشت. وقتی به عنوان یک نظاره گر و از خارج به این 
وقایع بنگریم، شاید چنین انتظاری نداشته باشیم. شاید 

اگر آشنایی چندانی از تاریخ خاورمیانه نداشته و 
برخوردار از آگاهی تاریخی نباشیم، ارزش چندانی 
برای لیبی و مصر به عنوان دو کشور استراتژیک در 

خاورمیانه نداشته باشیم. دروازه ی ورود به شمال 
آفریقا از لیبی می گذرد، اما با وضعیت سابقش چه از 

نظر منابع نفتی و چه از نظر فرم قدرت برای نظام حکم 
یک مانع را داشت. مصر را هم می توان نماینده ی 

سیاسی یک سده ی اخیر مدرنیته ی کاپیتالیستی در 
خاورمیانه برشمرد. کسی انتظار نداشت که در 

مدت زمانی کوتاه مصر با تغییر مواجه گردد. حتی هیچ 
کس انتظار نداشت به جای حمله به سوریه، ایران و 
برخی از کشورهای عربی به لیبی حمله شود. اگر به 

وضعیت موجود در مصر نگاهی بیافکنیم، پی خواهیم 
برد که این وضعیت چندان هم غیرقابل فهم نیست. 

البته که خلق ها از وضعیت موجود ناراضی اند، 
خواست ها و مطالباتی دارند و در برابر استثمار و 
سرکوب در پی آزادی هستند. این ها موضوعاتی 
غیرقابل بحث اند. بحران موجود در خاورمیانه و 
رژیم های ستاتوگرا هم مستمرا این مطالبات را 

تحریک می کنند، اما خلق ها از یک سازماندهی 
منسجم برخوردار نمی باشند. در جایی که این همه 
نارضایتی وجود داشته باشد آشکار است که یک 

جرقه می تواند به آتشی سوزان مبدل شود. با نگاهی به 
مصر می توان این وضعیت را به راحتی درک کرد. 

مصر سال ها نقش یک اهرم سیاسی حایز اهمیت را در 
توازنات خاورمیانه ایفا کرد. اهرمی سیاسی بود که از 
سوی نیروهای امپریالیستی در خاورمیانه ایجاد شده و 
همیشه بزرگ ترین حمایت و پشتیبانی را از اسرائیل به 

عمل آورده بود. بنابراین تحت حاکمیت مطلق 
نیروهای جهانی قرار داشت. اما در مصر جناح های 

مخالف رژیم هم وجود داشتند؛ برای نمونه 
اخوان المسلمین و دیگر جناح های اسال م گرا و توده ی 

عظیمی از مردم مخالف و در عین حال فاقد 
سازماندهی منسجم. رژیم حاکم در مصر)حسنی 

مبارک( با وضعیتی که داشت، نمی توانست در تناسب 
و هماهنگی کامل با نظم نوین جهانی قرار گیرد. چرا 
که به رژیمی بي نهایت سرکوب گر و ستاتوگرا مبدل 

شده بود. در سطح بین المللی مدلی نبود که جواب گو 
باشد و حتی برای خود نظام سرمایه داری هم 

ضررآفرین بود. به همین دلیل مناسب ترین گزینه 
می تواند اخوان المسلمین باشد؛ البته به شرط قراردادن 

آن در شبکه ی مناسبات نظام کاپیتالیستی و مبدل کردن 
آن به یک جنبش اسالم گرای لیبرال. به نظر می رسد 

دست کمی از حزب عدالت و توسعه نخواهد داشت؛ 
این در حالی است که رژیم ایران وضعیت موجود در 

مصر را ناشی از بیداری اسالمی می داند. اما کسانی که 
به اسالم راستین و نه اسالم سیاسی موجود در ایران 
اعتقاد دارند به خوبی می دانند وقایعی که امروزه در 

خاورمیانه با نام اسالم لیبرال جهت دهی می شوند، 
اسالم راستین را در چنان کمایی قرار خواهند داد که 
دیگر هرگز به خویش نخواهد آمد. البته این ریسک 
هم وجود  دارد که اخوان المسلمین تماما این در خط 
مشی لیبرالی قرار نگیرد. مسئله ی دیگر این است که 
مخالفت های مردمی نهایتا به کجا ختم خواهند شد. 
وقتی به قیام مصر می نگریم به سازشی بسیار جالب 

برمی خوریم. مردم بسیاری به میدان تحریر روی 
آوردند؛ به رغم این اقدام به مردم اجازه داده نشد بیش 

از حد رژیم را در تنگنا قرار دهند. تنها چیزی که با 
آن مواجه شدیم، مخالفتی منفعل بود که طیف های 

بسیاری را دربر می گرفت. رژیم این توده ی مردمی را 
آماج حمله و سرکوب قرار نداد. به جز یک و یا دو 

حمله ی جدی نمی توان از سرکوب جدی مردم بحث 
نمود. کمی بعد ارتش وارد کار شد و اجازه ی حمله به 

مردم را نداد. چنان وضعیتی ایجاد شد که ارتش از 
نیروهای سیاسی حاکم جدا شد و اعالم بی طرفی 

کرد. اما در صورت حمله ی نیروهای ضد شورش به 
خلق در کنار مردم جای گرفت. می توان گفت نوعی 

توازن ایجاد شد و این توازن سبب شد تا حسنی 
مبارک دست از کار بکشد. اما بایستی با دقت تمام به 

این موضوع بپردازیم. پس از آنکه حسنی مبارک 
دست از کار کشید، این ارتش بود که حکومت را در 

دست گرفت. با همین ارزیابی کوتاه اگر بخواهیم 
دست به نتیجه گیری بزنیم، به کدام نتایج دست 

خواهیم یافت؟ آیا واقعا آنچه که از آن با عنوان بهار و 
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یا انقالب عرب یاد می شود، توانست جوابگوی 
آزادی خواهی خلق عرب باشد؟ مسئله اصال ارتباطی با 

بهار عرب ندارد. مسئله این است که اسالم لیبرال و 
مدرنیسم می خواهند دست به دست یکدیگر داده و 

نظم نوین جهانی و یا مدرنیته ای نوین را به میان آورند. 
این مدرنیته به اندازه ای که حتی شاید نتوان تصورش 

را هم کرد، مهر خویش را بر گویا بهار عرب زده 
است. این اقدامات چنان مورد مدح و ستایش قرار 

گرفت که تا به امروز تداوم یافته اند. نبایستی آن ها را 
خودبه خودی و یا خودجوش تلقی کرد. همان طور که 
اشاره کردیم وقتی که محافظین رژیم به خلق حمله ور 

شدند، ارتش آن ها را متوقف کرد. به رغم تمامی 
دستوراتی که شخص حسنی مبارک به نیروهای ارتش 

داد، آن ها از حمله به مردم سرباز زدند. بعدها رئیس 
ستاد ارتش مصر پیش از آنکه حسنی مبارک دست از 

کار بکشد، به آمریکا فراخوانده شد. پس از آنکه از 
آمریکا برگشت حسنی مبارک دست از کار کشید و 

ارتش زمام امور را به دست گرفت. درست است تغییر 
روی داد؛ اما چگونه تغییری؟ می توان در این باره به 
تامل پرداخت. داده ها به اندازه ی کافی در این مورد 
موجودند. در هر یک از کشورها وقایع جداگانه ای 

روی دادند، اما هدف نهایی در همه ی آن ها یکی بود.

به تغییری که در لیبی صورت گرفت بنگریم؛ 
رویدادها به تمامی متفاوت از وقایع مصر بودند. 

در حالی که در مصر تغییرات بر اساس سازش هایی 
بسیار نرم روی دادند، در لیبی قذافی با قدرت تمام 
در برابر تغییرات مقاومت کرد و با اعالم جنگ تا 

آخرین لحظه، منجر به پدید آمدن مرحله ای متفاوت 
شد. موردی که باید به آن پرداخت این دست که در 

لیبی نمی توان از نیروهای مخالف آن هم به صورتی 
منسجم و سازمانی بحث کرد. حتی چیزی به نام 

اسالم گرایی نرم و لیبرال هم در کار نبود. آنچه که 
تحقق یافت اتحادی جبری بر مبنای ساختاربندی 

عشیره ای بود. جبری که ناتو آن را به ساختار عشیره ای 
لیبی تحمیل کرد. چرا که در لیبی حتی نمی توان از 

اتحاد داوطلبانه ی ساختارهای عشیره ای پیش از حمله 
هم بحث نمود. نیروهای خارجی با تشدید حمالت، 

دست به ایجاد یک ساختار مخالف حکومت نمودند. 
یعنی مخالفتی ساختگی و مصنوعی! نه تنها از تمامی 

جهات مالی، نظامی و ... از این نیروهای مخالف 
حمایت نمودند بلکه با وارد عمل ساختن تکنولوژی 

پیشرفته ي نظامی و تشدید حمالت هوایی، به ویژه 
کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین، حکومت را ساقط 
کرده و مرحله ی تغییر را آغار کردند. آیا می توان به 
این تغییر بهار و یا انقالب عرب گفت؟ بسیار واضح 
است که نه! جهت آنکه قادر به درک بهتر وضعیت 

پسابهار عرب در مصر و لیبی باشیم، بایستی بدانیم که 
در تحقق تغییری که از آن تعبیر به بهار عرب می شود، 

نیروهای مدرنیته ی کاپیتالیستی از تاثیر فوق العاده ای 
برخوردار بودند. سازماندهی بسیار نیرومند آن ها در 

این امر بسیار تاثیرگذار بود. البته که نمی توان همه چیز 
را به آن ها نسبت داد اما نبایستي نقش شان را دست 

کم گرفت. سیر تاریخ همیشه رویدادهایی را به دنبال 
می آورد که شاید هیچ کس در انتظار آن نباشد. نتایج، 

همه چیز را مشخص خواهند کرد.

مورد دیگری که باید بدان اشاره کرد 
این است که این مرحله ی تغییر، مرحله ای است 
که از عراق آغاز شده و تا این لحظه ادامه دارد. 

وقتی این مرحله با واکنش خلق ها یکی شد، حدت 
و  برندگی اش هرچه  بیشتر شد. به همین دلیل در 
جایی که نیروهای خارجی بر امور تسلط داشتند، 

تغییر رژیم حالتی نرم به خویش گرفت و درجایی 
که این تسلط وجود نداشت، تغییرات مورد نظر با 

کشت و کشتار آن هم با بی رحمانه ترین شکل حاصل 
شدند. درک حلقه وار رویدادها و قراردادن آن ها در 
کلیتی به هم پیوسته، می تواند تفاسیر ما را هرچه بیشتر 

معنادار نماید. در حالی که مصر و وقایع آن نمود 
کامل تغییرات لیبرال بود، تحوالت در لیبی نشان داد، 
تغییرات به هر قیمتی که باشد حتی تجاوز به جنازه ها، 

تحمیل خواهند شد. وقایع مصر و لیبی پیام روشنی 
برای همه ی رژیم های خاورمیانه را دربرداشتند. 

این دو رویداد در عین حال بیانگر واقعیتی دیگر 
بودند. نیروهای خارجی نشان دادند که دو راه برای 
رژیم های ستاتوگرای خاورمیانه وجود دارد: یا تغییر 
نرم و آرام همچون مصر و یا تغییر از طریق کاربست 
نیروی جبر و جنگ. همه ی این اقدامات یک هدف 

دارند: کشانیدن خاورمیانه به نظم نوین جهانی و یا 
همان مدرنیته ی کاپیتالیستی. پس باید در کاربست 

کلمات اهتمام الزم را به خرج داد و در جای مناسب 
آن ها را به کار برد. آیا وقایع لیبی می توانند بیانگر 

انقالب باشند؟ بی گمان رژیمی که از این پس در لیبی 
زمام امور را دست خواهد گرفت، رژیمی وارداتی 
خواهد بود. رژیمی که به مردم لیبی تحمیل خواهد 

شد و به هیچ وجه نباید این تغییر را انقالب نامید. اگر 
بهاری هم در لیبی وجود داشته این بهار مختص به 

آریستوکراسی قبیله ای خواهد بود. آریستوکراسی ای 
که از این پس در هماهنگی و تناسب کامل با نظم 
نوین جهانی حرکت خواهد کرد. آیا تحوالتی که 
تاکنون شاهد آن بوده ایم، می توانند در قالب بهار 

عرب ارزیابی شوند؟ آیا صرفا تغییر رژیم را می توان 
به بهار خلق ها تعبیر کرد؟ این ها پرسش هایي هستند 

که هر انسان روشن فکری که دغدغه ی آزادی دارد و 
در قبال خلق و محرومین، خویش را مسوول می پندارد 
بایستی به تامل و ژرف نگری در آن ها بپردازد. اگر به 
وضعیت کنونی مصر هم توجه نماییم، می توانیم همان 
نتایج را با عریانی تمامی ببینیم. با توضیحاتی که داده 

شد، تا حدودی تغییرات را از جنبه ی تاریخی و با 
توجه به اهدافی که دارند درک کردیم. مرحله ای که 
تحقق یافته به میزان زیادی تحت تاثیر سازش نیروهای 
مداخله گر خارجی و نیروهای اسالم گرای لیبرال بوده 

است. در مرحله ی پایانی تحوالت ارتش به عنوان 
بازمانده ی رژیم سابق به طور موقت زمام امور را دست 

گرفت. اما از همان ابتدا مشخص بود که در نتیجه ی 
سازش اسالم گرایان لیبرال و نیروهای مدرنیته ی 

کاپیتالیستی، ارتش به جایگاه سابقش برخواهد گشت 
و نیروی جدید، قدرت را در دست خواهد گرفت. 

وقتی که این مرحله آغاز شد، میدان تحریر برای بار 
دوم شاهد حضور خلق های ناراضی شد. از یک نظر 

می توان دومین حضور گسترده ی مردمی در میدان 
آزادی را در رابطه با اصطالح بهار عرب معنادار 

شمرد. می توان این نارضایتی توده ای را واکنشی در 
برابر استثمار مطالبات آزادی خواهانه و مساوات طلبانه  

از سوی نیروهای خارجی و نیروهای مزدور داخلی 
برشمرد. اما دومین بهار عرب هیچ شباهتی با اولین 

بهارش نداشت. در مرحله ی اول ظاهرا ارتش به 
محافظ انقالب مبدل شده بود، اما در مرحله ی دوم این 

خود ارتش بود که دست به قتل عام زد. آمریکا هم 
از این اقدام حمایت کرد. اخوان المسلمین هم موضع 
چندان منسجمی را اتخاذ نکرد. بایستی این وضعیت 

و نتایجی را که به بار آورد به طور صحیح درک 
کرد. حتی اگر معیار ما همین مرحله باشد نمی توان 

تحوالت روی داده را به هیچ وجه نه انقالب و نه بهار 
عرب بنامیم. به رغم فداکاری و جان فشانی هایی که 
صورت گرفت، نتیجه ای که بهار عرب دربر داشت 
این بود: اتفاق و هم پیمانی مابین نیروهای خارجی و 
نیروهای مزدور و نهایتا روي کار آمدن یک نیروی 
هم پیمان مدرنیته ی کاپیتالیستی. می توان دامنه ی این 
ارزیابی ها را هرچه بیشتر هم گسترش داد. از دیگر 

کشورها برای نمونه سوریه، بحرین، یمن هم می توان 
بحث کرد. به یمن بنگریم، نمونه ای نوعی و یا تیپیک 

جهت درک هرچه بهتر رویدادهاست. چرا در یمن 
رژیم هم چنان قدرت را در دست دارد و تغییر در 

آن صورت نمی پذیرد؟ خلق این کشور هم زمان با 
خلق مصر تا به حال در میدان ها حضور داشته اما چرا 

رژیم صالح بن علی تغییر نمی کند؟ این در حالی 
است که به هیچ وجه نمی توان این رژیم را با رژیم 

سابق مصر مقایسه هم کرد. این تناقض نیازمند بحث و 
گفتگوست. حمایت آمریکا و عربستان سعودی از این 

رژیم موردی است آن چنان بارز و صریح که به هیچ 
نحوی از انحا نمی توان آن را الپوشانی کرد. بن علی 
جهت معالجه به عربستان می رود و پس از بازگشت 

راهی آمریکا می گردد. چرا رژیم او سرنگون 
نمی شود؟ چرا بهاری که این همه دم از آن می زنند 

و به آدامس دهان مقام هاي آمریکایی مبدل شده، در 
این کشور تحقق نمی یابد؟ بدیهی است به دلیل حضور 
برخی از نیروهای اسالم گرای رادیکال در یمن و عدم 
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کاری از مرکز مطالعات استراتژیک حزب حیات آزاد کوردستان

برقراری توازن مورد نظر با نیروهای خارجی، هنوز 
شرایط چنان نیست که نظام جهانی بخواهد در آنجا 

دست به تغییرات مطلوب خویش بزند. از سوی دیگر 
با تحریک خلق به تظاهرات و اعتصابات از دینامیسم 

آن ها سوءاستفاده می کند، تا زمان الزم جهت برقراری 
توازن مورد نظر خویش را داشته باشد. در واقع عدم 

برخورداری خلق ها از یک سازماندهی مختص به 
خویش باعث شده که نتایج همیشه مطابق با خواست 

دیگران تحقق یابد.

این موردی قطعی است که در تمامی 
تحوالت اراده ی خلق ها تاثیرگذار بوده است. 
وضعیتی که خلق های خاورمیانه در آن به سر 
می برند به هیچ وجه قابل قبول نیست. وضعیتی 
اسفبار ایجاد شده که خلق ها به دست خویش، 

موجودیت شان را رد و انکار می کنند. دلیل 
اساسی چنین امری البته که مدرنیته ی کاپیتالیستی 

و مزدوران همیشه در صحنه ی آنند. سرکوب و 
استثمار ناشی از نظام دولت ـ ملت در خاورمیانه 
به چنان سطحی رسیده که مرز تحمل را درمی 
نوردد. خلق ها دیگر نمی توانند این وقایع را که 
به صورتی روزانه در پیرامون شان جریان دارند 
تاب آورند و به صورتی منطقی آن ها را درک 
کنند. این امر برای همه ی خلق های خاورمیانه 

از ترک و آذری اش گرفته تا فارس و کورد و 
عرب و ... صدق می کند. در این صورت می توان 

گفت همه ی این خلق ها حداقل یک نقطه ی 
اشتراک دارند. آرزو و خواست همه ی آن ها 
برخورداری از اراده ی آزاد، حیاتی صلح آمیز 

و توام با برابری و برادری است. در اینجا مسئله 
مشارکت و یا عدم مشارکت خلق ها در ایجاد 

تحوالت نیست؛ مسئله این است که آن ها به چه 
میزان از سازماندهی برخوردارند. آیا خلق ها 

بدون برخورداری از اراده ای سازماندهی شده 
قادر خواهند بود نتایج را به نفع خویش رقم 

زنند؟ کاربرد ابهام آمیز اصطالح اراده صحیح 
نیست. خیزش خلق ها، روی آوردن آن ها به 

خیابان ها و میادین، نمودی بارز از نمایش اراده 
است؛ اما برخورداری از سازماندهی منسجم و 
تجلی اراده در سازمان، موردی است متفاوت 

از آن. وقتی از این منظر به تحوالت خاورمیانه 
می نگریم، می توان گفت خلق ها به شدت از 

وضعیت موجود ناراضی اند و در جستجوی حیاتی 
آزاد و برابر. اما نمی توان از سازماندهی جدی 
خلق سخن به میان آورد. سوسیالیسم رئال در 

خاورمیانه به مانند سابق نمی تواند از تاثیرگذاری 
چندانی برخوردار باشد. چرا که نتایج چندانی 
از آن حاصل نشد. تصفیه ی احزاب کالسیک 
سوسیالیست ـ کمونیست و سازش آن ها با نظام 
امیدها را نقش بر آب کرد و خلق ها را از این 

احزاب دلسرد نمود. خلق ها دیگر به طیف های 
گوناگون اسالم گرا که نقش مزدوری را برای 

نظم جهانی ایفا می کنند، امیدی ندارند. اما 
مسئله ی اساسی این است که خلق ها هنوز که 

هنوز است نتوانسته اند مکانیسمی تاثیرگذار جهت 
سازماندهی خویش به میان آورند. پتانسیل چنین 

امری همیشه در میان خلق وجود دارد، اما این 
پتانسیل به میزان کافی تجلی نیافته و اراده شان 

آن چنان که باید، در تعیین سرنوشت تاثیرگذار 
نبوده است. هنوز زود است که از موفقیت و 
یا عدم موفقیت خلق ها بحث به میان آوریم. 

اراده ی خلق ها مطرح است اما این اراده از نظر 
ایدئولوژیک و سیاسی نهادینه و سازماندهی نشده 

است. در برابر نیروهای مدرنیته ی کاپیتالیستی از 
موضع منسجمی برخوردار نمی باشند. از سوی 

دیگر خلق های خاورمیانه تحت سرکوب بسیار 
شدید نوعی از اسالم گرایی می باشند که در صدد 

سازش با لیبرالیسم است. از این نظر می توان گفت 
اسالم لیبرال یکی از موانع بسیار جدی بر سر راه 
تجلی اراده ی خلق ها در کالبد سازماندهی است. 

می توان گفت اسالم لیبرال از چنان کاراکتری 
برخوردار است که با دورویی تمام سعی در فریب 

خلق ها داشته و می خواهد بار دیگر خاورمیانه 
را با تمامی ارزش های مادی و معنوی اش به 

نظام کاپیتالیستی پیشکش نماید. باید این طیف 
از اسالم گرایان دورو را منافقان و ابوجهل های 

عصر نوین عنوان کرد. زیرا واکنش هایی که 
امروز شاهد آنیم ناشی از رژیم های ستاتوگرای 

مستبدی است که تحت عنوان اسالم رادیکال 
به استثمار خلق ها پرداخته اند. اما آنچه که بدان 

اسالم لیبرال گفته می شود از سویی روپوش 
اسالمی را سرزنده نگه می دارد و از سوی دیگر 
با این ادعا که می تواند جوابگوی نیازهای خلق 

باشد از نظامی دموکراتیک بحث می نماید. به 
همین دلیل با سوءاستفاده از مطالبات خلق ها)که 

خواهان رهانیدن خویش از ستاتوگرایی یک 
سده ی اخیرند( و کانالیزه نمودن این مطالبات 

به اسالم لیبرال درصدد ایجاد نظمی نوین 
می باشند. به همین دلیل این نوع از اسالم گرایی 
به غایت خطرناک می باشد. حتی می توان آن را 

بزرگ ترین مانع در برابر اراده ی آزاد خلق ها 

برشمرد. این نوع از اسالم گرایی در بسیاری 
از کشورهای خاورمیانه به ویژه ترکیه، مصر و 

حتی سوریه طرفدارانی دارد. برای نمونه جنبش 
فتح اهلل گرایی در ترکیه مدلی است که در خارج 

و به ویژه آمریکا طرح ریزی شده و در صدد 
است تا به مدلی جایگزین برای تمامی نظام های 

خاورمیانه مبدل گردد. به رغم آنکه فتح اهلل 
گولن در آمریکا به سر می برد و در آنجا اقامت 
گزیده، از طریق یک سازماندهی منحصربه فرد 

در تمامی ترکیه و به ویژه در ساختاربندی دولت، 
مهر خویش را در قالب حزب عدالت و توسعه 

به شرایط کنونی این کشور زده است. حزب 
عدالت و توسعه با مخاطب قرار دادن تمامی 
خاورمیانه، خویش را به منزله ی تنها رهیافت 
و تنها مدل گویا دموکراتیک نشان می دهد. 

اینکه به موفقیت خواهد رسید و یا نه، پرسشی 
است جداگانه اما به عنوان یک واقعیت باید 

آن را ارزیابی کرد. به نمونه های عینی در این 
رابطه بپردازیم. موضع گیری حزب عدالت و 

توسعه)شکل قالب یافته ي اسالم گرایی لیبرال در 
ترکیه( در قبال تحوالت لیبی جالب توجه بودند. 
ابتدا به شدت مخالف سرنگونی رژیم قذافی بود؛ 
که البته این موضع گیری دالیلی چند دارد. بعدها 

با ارسال چندین میلیون دالر برای مخالفان در 
لیبی بر سر تغییر رژیم در این کشور وارد یک 
رقابت هژمون گرایانه با فرانسه شد. هنگامی که 

نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان به مصر 
رفت با استقبال طیف های گوناگون و به ویژه 

اخوان المسلین مواجه شد. سخنرانی اش چنان بود 
که یک بیننده ی تلویزیون احساس می کرد در 
حال تماشای یکی از میتینگ های نخست وزیر 

در خود ترکیه است. در خود ایران هم بسیاری 
از نیروهای مخالف از مدل ترکیه بحث می کنند 
و آن را مدلی مناسب برای شرایط کنونی ایران 

می شمارند. حتي به دفاع از این مدل می پردازند. 
بی گمان مدلی که در شخص فتح اهلل گولن و در 
قالب حزب عدالت و توسعه در ترکیه قدرت را 

در اختیار دارد، همان مدلی است که نیروهای 
مدرنیته ي کاپیتالیستی برای تمامی خاورمیانه 
پیش بینی کرده اند و جهت عملی ساختن آن 

تمامی تالش خویش را به کار خواهند بست. 
تمامی کسانی که به این مدل چراغ سبز داده اند 
خواسته و یا ناخواسته به نمایندگان مدرنیسم در 
خاورمیانه مبدل شده اند. این مدل از مصر گرفته 

تا لیبی، سوریه و ایران هواداران بسیاری زیادی را 
جذب کرده است. همان طور که اشاره کردیم از 
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هم اکنون معلوم نیست که ترکیه در پیاده کردن 
این مدل به چه میزان موفق خواهد بود. اما واضح 

است که تمامی نیروهای جهانی از آن حمایت 
خواهند کرد. حداقل در کوتاه مدت معلوم شد که 

ترکیه در عملی سازی این سیاست چندان موفق 
نبوده است. برای نمونه درحالی که 5 ـ 6 ماه پیش 

بحث ها در این رابطه بسیار داغ بود، در شرایط 
کنونی به میزان زیادی تاثیرگذاری اش را از 

دست داده است. پس می توان گفت به رغم آنکه 
نیروهای بین المللی جهت مداخله در خاورمیانه 
از ابزار ایدئولوژیک و سیاسی بسیار موثری به 

نام اسالم لیبرال استفاده کرده و تکیه گاه اساسی 
آنان یعنی اسالم گرایان لیبرال نیز جهت گسترش 

این ایدئولوژی تمامی تالش خویش را به کار 
بسته اند، اسالم لیبرال نتیجه ی چندانی دربر نداشته 
است. نتایجی که در کوتاه مدت حاصل شده اند، 
حکایت از آن دارند که این مدل فعال نمی تواند 

موفقیت آمیز باشد.

مداخله ی نظامی در عراق چندان 
موفقیت آمیز نبود، مرحله ای که تحت عنوان بهار 

عرب آغاز شد نتایج مطلوبی در پی نداشت. با 
توجه به اینکه همه ی این تحوالت ناشی از نظم 
نوین جهانی بود و هنوز هم به نتیجه نرسیده اند، 
موردی که قطعی به نظر می رسد این است که 

مداخله در خاورمیانه با سرعت تمام ادامه خواهد 
داشت؛ اگرچه در هر برهه ای شکل مختص به 

خویش را داشته باشد. وضعیت های نوینی که از 
این پس با آن ها مواجه خواهیم شد در نتیجه ی 

به کارگیری تاکتیک های تازه از جانب نیروهای 
بین المللی و صف بندی نیروهای منطقه ای)که 

خواهان سازماندهی اراده ی مردمی هستند( شکل 
خواهند گرفت. به هنگام ارزیابی تابلوی کنونی 

خاورمیانه نباید اوال خلق ها را تماما همچون یک 
مهره ی شطرنج تصور کرد که اراده ی از خویش 
ندارند. دوما؛ نباید رویکرد ما بر این مبنا باشد که 
تحوالت کنونی قطعا راه بر آزادی خلق ها خواهد 
گشود. ارزیابی هایی که صورت می گیرند مطمئنا 
بایستی در ارتباط با وضعیت تاریخی، اجتماعی و 

وضعیت موجود خاورمیانه صورت گیرند تا راه بر 
خطاها و تحلیالت اشتباه گشوده نشود.

نبایستی انتظار داشت که مداخله در 
خاورمیانه تاثیری مشابه در همه ی کشورهای 

منطقه خواهد داشت. بی گمان وضعیتی که پس از 
اشغال عراق ایجاد شد، بُعد دیگری را به تغییرات 

خاورمیانه افزود. مداخالت پیش از مرحله ی 
اشغال عراق، ویژگی خاص خود را داشت. یعنی 
نیروهای خارجی با نیروهای مزدور داخلی وارد 

هم پیمانی شده و وضعیت نوین را شکل می دادند. 
اما پس از عراق این روند تغییر کرد. تاکتیک 
اساسی ای که در حال حاضر باصرفه تر به نظر 

می رسد این است که خلق ها را به مخالفان اصلی 
مبدل ساخته و با تحریک آن ها سعی می کنند 

رژیم های موجود را در تنگنا قرار داده و تا حد 
امکان به صورتی نرم آن ها را از میان بردارند. 

نمونه ی عینی این تاکتیک را می توان در مصر و 
تونس مشاهده کرد. اما باید تمایز مابین 

کشورهای باز و بسته برای این نوع تغییر و مداخله 
را هم بر مسئله افزود. برای نمونه در خاورمیانه ی 
یک سده ی پیش مي توان کشورهایی را نام برد 

که بدون وجود نیروهای مدرنیته توان انجام هیچ 
کاری را نداشتند. از مصر گرفته تا یمن و عربستان 

سعودی و بسیاری از دیگر کشورهای خاورمیانه 
را می توان در گستره قرار داد. رژیم های حاکم 
در این کشورها از چنان کاراکتری برخوردارند 

که به هیچ وجه به تنهایی توان محافظت از خویش 
را ندارند. تغییرات در این کشورها بر مبنای 

تحریک نیروهای مخالف داخلی و در عین حال 
حفاظت از نیروهای فرادست بوده است. از سوی 

دیگر باید به نیروهایی اشاره کرد که در طول 
یک سده ی اخیر تحت تاثیر بلوک سوسیالیسم 

رئال بوده، با نظام جهانی چالش های بسیار داشته 
و در توازنات منطقه نقش حایز اهمیتی را ایفا 
کرده اند. برای نمونه می توان به لیبی، سوریه و 

ایران اشاره کرد. ایجاد تغییر در چنین 
کشورهایی)لیبی در این توازنات منطقه ای حذف 
شد( چندان آسان نیست. این کشورها با یکدیگر 
مناسباتي بسیار قوی داشته و دارای چنان نیرویی 

هستند که نه در کوتاه مدت می توان با ایجاد 
نیروهای مخالف داخلی آن ها را فرسوده ساخت 
و نه می توان از طریق یک مداخله ی خارجی)در 

صورت نبود نیروهای مخالف سازماندهی شده( 
آن ها را از میان برداشت. این کشورها را باید در 

کاتاگوری کشورهایی قرار داد که بسته بوده و به 
راحتی نمی توان آن ها را با تغییر مواجه کرد. اگر 

تونس و مصر را جزو کشورهای باز به شمار 
آوریم، لیبی جزو کشورهایی بود که تغییر 

تحمیلی را قبول نکرد و با مداخله ي شدید نظامی 
مواجه شد. بایستی به این موضع گیری نیروهای 

پیش برنده ی نظم نوین جهانی دقت نمود. اگر در 
برابر مقاومت قذافی عقب نشینی می کردند، این 

امر می توانست تمامی نقشه های آنان در مورد 
خاورمیانه را نقش بر آب کند. تصمیم قاطعانه 

جهت تغییر رژیم در لیبی نشانه ی آن بود که نظام 
جهانی به هر قیمتی که باشد، عقب نشینی نخواهد 

کرد. در واقع لیبی سنگ محکی در خاورمیانه 
بود. سنگ محک مقاومت در برابر مداخله ی 

خارجی؛ اگر پیروز می شد، این پیروزی 
می توانست به میزان زیادی مدرنیته را تحت تاثیر 

قرار دهد. دلیل آنکه تمامی نیروهای بین المللی در 
موضوع حمله ی نظامی به لیبی متفق القول شدند 

نیز همین بود. اما حامیان رژیم لیبی فقط در 
سطحی معنوی از آن حمایت کردند. برای نمونه 

چین، کشورهای آمریکای التین، هندوستان و 
روسیه که بعدا به موضع گیری آن ها هم اشاره 

خواهیم کرد. نتیجه این بود که مدرنیته ی 
کاپیتالیستی با تمام توان و استفاده ی همه جانبه از 

مزدوران منطقه ای)به طور مشخص می توان به 
ترکیه اشاره کرد( و به کارگیری ناتو، لیبی را 

درهم شکست. اگر در این امر موفق نمی شدند، 
چند چیز نمی توانست رخ دهد؛ برای نمونه 

نمی توانستیم شاهد وقایع کنونی سوریه باشیم و 
دیگر بحث مداخله در ایران هم مطرح نمی شد. 

قذافی اگر سر پا می ماند، در واقع مبدل به سپری 
در مقابل ایران و سوریه می شد. به همین دلیل 

مطلقا می بایست حذف می شد. برخی چنین 
ارزیابی ای دارند که گویا در لیبی به دلیل نبود 
نیروهای مخالف عینی، قیام های مردمی روی 
دادند. حال اینکه در لیبی هیچ نیروی مخالفی 

وجود نداشت. آنچه که از آن به عنوان نیروهای 
مخالف یاد شد، سازماندهی ساختگی ای بود که 
از گرد هم آمدن روسای چپاول گر قبایل ایجاد 

شد. به عبارت صحیح تر آن را ایجاد کردند. پس 
باید در تمامی تحوالت اخیر خاورمیانه به این دو 

رویکرد نظام توجه داشت. با توجه به این دو 
رویکرد می توان تمامی کشورهای خاورمیانه را 
به صورتی جداگانه تحت بررسی قرار داد. برای 
نمونه می توان به ترکیه اشاره کرد. کشوری که 

مدت ها پیش از عراق با مداخله مواجه شد. بیشتر 
تحلیل گران سیاسی وقتی به مسئله ی مداخله ي 

نیروهای خارجی در خاورمیانه می پردازند، مورد 
ترکیه را در خارج از این گستره قرار می دهند. 

این در حالی است که ترکیه یکی از اولین 
نگاهی به وضعیت کنونی برخی از کشورهای 

خاورمیانه در ارتباط با تحوالت اخیر
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کاری از مرکز مطالعات استراتژیک حزب حیات آزاد کوردستان

کشورهایی است که مورد مداخله قرار گرفت و 
مداخله در آن فوق العاده ریشه ای بود. اما باید به 

فرم مداخله در این کشور توجه داشت. اوال اینکه 
در ترکیه هیچ نیرویی توان مقابله با تغییرات 

تحمیلی از سوی نظام را نداشت. دوما؛ ایاالت 
متحده ی آمریکا و اتحادیه ی اروپا نمی توانست با 

توسل به خشونت، ترکیه را وارد پروسه ي 
تغییرات مورد نظر خویش نمایند. هر دو مورد 

ذکرشده می توانست دربردارنده ی ریسک های 
بسیاری باشد. چرا که در طول یک سده ی اخیر و 
پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، ترکیه همیشه 

نقش ژاندارم و جاسوس نظام را در منطقه ایفا 
کرده است. در طول این یک سده همیشه یکی از 
عناصر اساسی توازن در منطقه بوده است. نظامی 

است مزدور که با رد همه جانبه ی ارزش های 
فرهنگی خویش به مدرنیته ی کاپیتالیستی ضمیمه 
شده است. از سال های 1940 بدین سو چه از نظر 
مالی و نظامی و چه سیاسی به صورتی مستقیم از 

سوی نظام تغذیه شده است. به رغم تمامی این 
موارد، ترکیه باز هم مانعی بود در برابر تغییرات. 
در گذشته این کشور یکی از فاکتورهای اساسی 

در توازنات جهان دوقطبی بود. در برابر کمونیسم، 
پایگاه نیروهای مدرنیته ی کاپیتالیستی به شمار 
می آمد. کشوری است که دروازه ی ورود به 

خاورمیانه را تشکیل می دهد. اگرچه تماما از نظر 
فرهنگی تسلیم غرب شده باشد، اما جالی اسالمی 

آن موردی است که نظام بیشترین استفاده را از 
آن برده است. به همین دلیل همیشه از سوی آن 

تغذیه شد. این امر، در طول زمان، فاشیسم و 
باندگرایی را در دولت به صورتی وحشتناک 

گسترش داد. دولت ـ ملت در ترکیه چنان قاطعانه 
شکل گرفت که شاید در هیچ کشور دیگری به 

نمونه ی مشابه آن برنخوریم. وقتی پروسه ی 
تغییرات مورد نظر نظام به ترکیه رسید، موانع 

بسیاری بر سر راه بود. ترکیه که موقعیت 
استراتژیکش را پس از فروپاشی سوسیالیسم رئال 
از دست داده بود، به رژیمی متحول شده بود که 

نه تنها تغییرات مورد نظر نظام را نمی دید، بلکه 
ایجاد مانع هم می کرد. مدرنیته قصد مداخله در 

خاورمیانه را داشت، اما ژاندارم یک سده ی 
اخیرش به بزرگ ترین مانع مبدل شده بود. از 

سوی دیگر نظام می خواست این ژاندارم خویش 
را مطابق با وضعیت تغییر دهد تا بتواند در 

مرحله ي نوین به ایفای نقش بپردازد. این تغییرات 
شاید از سوی برخی دیده نشوند اما حتی با نگاهی 

به قدرت کنونی حاکم بر ترکیه می توان این 

تغییرات را به راحتی مشاهده کرد. ترکیه کشوری 
است که با اصول تاسیس خویش)دین ستیزی، 

کوردستیزی و دموکراسی ستیزی( در جهان 
شناخته می شود. اصولی که نمی توان به سطح و 

میزان شدت آن ها در هیچ کشور دیگری برخورد. 
این در حالی است که برخی به خصوص در ایران 

آن را بهترین مدل جهت دموکراتیزاسیون در 
منطقه می شمرند؛ که بایستی این ارزیابی را 

چالشی عجیب برشمرد. پس از مداخله در ترکیه 
و گذراندن اسالم گرایی آن از صافی لیبرالیسم، 
جناحی بر سر کار آمد که در ظاهر مسلمان نما 

بود، اما در باطن لیبرالیسم را با دل و جان پذیرفته 
بود. پس از آنکه اسالم لیبرال در ترکیه نهادینه 

شد، ترکیه به ایستگاهی برای صادرات محصول 
جدید نظام مدرنیته یعنی اسالم لیبرال به تمامی 
کشورهای خاورمیانه مبدل شد. این را باید به 

حساب تغییری بنیادین در ترکیه گذاشت. حتی 
شخصی معمولی هم می داند که جناح حاکم در 

ترکیه اصال و ابدا آن توان بالذاته را ندارد که 
تمامی نمایندگان سابق نظام کمالیستی و در راس 

آن رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه را به بند 
بکشد. چه شد که بانفوذترین جناح های حاکم در 

ترکیه که تمامی دولت، اقتصاد، مناسبات 
بین المللی و ارتش را در اختیار داشتند، از سوی 

مشتی اسالم گرای لیبرال تضعیف شدند و حتی به 
بند کشیده شدند. از سوی دیگر این اسالم گرایان 

قدرت مداخله در تمامی خاورمیانه را از کجا به 
دست آوردند که اکنون درس دموکراسی را به 

دیگران می دهند؟! در واقع ترکیه میکرومدلی 
است که نظم نوین جهانی می خواهد آن را به 
تمامی خاورمیانه تعمیم دهد. به همین جهت 

بررسی تاریخ معاصر ترکیه می تواند آموزنده 
باشد. نکته ی دیگری که باید بدان اشاره کرد این 
است که به رغم آنکه بنیادی ترین مداخله، پیش از 

مداخله در تمامی خاورمیانه ابتدا در ترکیه رخ 
داده اما این مداخله چندان نمایان نگشته و جنبه ی 
عینی به خویش نگرفته است. چرا که این مداخله 
توسط دولت در دولت، یا همان نیروهای تاریک 
دولتی و در شبکه ای از مناسبات فوق العاده ژرف 

صورت گرفته است. علی رغم آنکه این نظام نوین 
در ترکیه هنوز نتوانسته مسایل خویش را 

چاره یابی نماید، اما مسافت بسیاری را در امر 
قبوالنیدن خویش طی کرده است. در ابتدای کار 

خویش را انقالبی، دموکراسی طلب، تغییرگرا 
نامیدند، پس از آنکه تا حدودی به موفقیت 

رسیدند روی واقعی آن نمایان گشت. همین 

دموکرات های امروز ترکیه روی فاشیسم هیتلر را 
سفید نموده اند. این همان کاراکتر اساسی اسالم 

لیبرال است. نکته ای که بایستی در رابطه با 
مرحله ی مداخله و تغییر در خاورمیانه بدان اشاره 

کرد این است که این مرحله هنوز هم در هیچ 
یک از کشورهایی که مداخله در آن ها صورت 

گرفته به پایان نرسیده و این کشورها با چالش های 
فراوانی روبه رو هستند.

وقتی از تغییر بحث می کنیم نبایستی چنین 
تصور کرد که صرفا بخش هایی از خاورمیانه با 

مداخله مواجه شده است. هدف از تغییر، مداخله 
در تمامی کشورهاست و هیچ کشوری نمی تواند 

از این امر مستثنی باشد. وجود درگیری و نزاع 
در برخی از کشورها و نبود آن در جایی دیگر 
به این معنا نیست که در آن ها مداخله صورت 

نگرفته است. حتی در کشورهایی که ظاهرا در 
آن ها هیچ رویدادی به وقوع نپیوسته، مداخله به 
ژرف ترین شکل ممکن جریان دارد. برای نمونه 
وقتی از مداخله در ترکیه، سوریه، عراق، لیبی، 

یمن، اردن، بحرین و ... بحث می نماییم، نبایستی 
چنین برداشت شود که ایران و عربستان در این 
گستره قرار ندارند. تنها تفاوتی که وجود دارد، 

نوع، شکل و نحوه ی مداخله در این کشورهاست. 
از سوی دیگر نظام بر این امر واقف است که 

نمی تواند که در همه ی کشورها از یک سطح و 
میزان مداخله و تغییر استفاده نماید. چرا که این 

مورد می تواند کنترل و اِشراف بر امور را از دست 
آن خارج سازد.

یکی دیگر از پرسش های اساسی ای که 
باید مطرح ساخت این است: کدامین نیروها در 

توازن نوین جای خواهند گرفت و هر یک از این 
نیروها به چه میزان قادر به بازنمود مدرنیته ی 

کاپیتالیستی در منطقه خواهند بود؟ در ابتدای 
مداخله چنین چالشی چندان برجسته نبود و هر 

کشوری دارای رویکردی عمومی در قبال مسایل 
بود. اما در حال حاضر وضعیت چنین نیست. 

تمامی مناسبات، چالش ها و دیپلماسی ترکیه، 
ایران و اعراب بر سر نحوه ی بیان و نمود خویش 

تمرکز یافته است. وقتی از این منظر به صورت 
مسئله بنگریم، پی خواهیم برد که این مورد 

فوق العاده تعیین کننده است. برای نمونه امروزه در 
خاورمیانه هر کدام از کشورهای عربی مسایل و 
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چالش ها را در بُعد محدود صرفا کشورهای 
خویش ارزیابی نمی کنند؛ امروزه تمامی تالش 

اعراب در این راستاست تا تحت عنوان اتحادیه ی 
عرب، مرحله ی تغییر را متاثر سازند. به نظر 

می رسد اعراب درصدد آنند تا از این پس با 
هویتی نوین و تشکلی توانمندتر در توازنات نوین 

خاورمیانه جای بگیرند. به همین دلیل با تعیین 
سیاست های مشترک و سازماندهی نیروی شان 

می خواهند در برابر ایران و ترکیه به نیرویی 
تاثیرگذار مبدل شوند. ترک ها به عنوان 

نمایندگان سیاسی و ایدئولوژیک نظم نوین 
جهانی می خواهند به الگویی برای تمامی 

خاورمیانه مبدل شوند. ایران در وضعیتی کامال 
متفاوت قرار دارد. نه می تواند همچون ترکیه باشد 
و نه نیروی اعراب یکپارچه را دارد. ایران به خوبی 
می داند نیروهایی که بدان ها متکی است به تدریج 

در حال از میان رفتن هستند. لیبی از میان رفت. 
حزب اهلل و حماس در حال تضعیف می باشند. از 
سوی دیگر در پالتفرم جهانی هم نیروهایی که 

ایران بدان ها اتکا دارد، چندان قابل اعتماد نیستند. 
آمریکای التین پا را از حمایت معنوی فراتر 

نخواهد گذاشت. چین و روسیه هرگز به خاطر 
ایران وارد جنگ نخواهند شد. حتی حمایتی که 

این دو کشور از ایران به عمل می آورند نمی تواند 
فراتر از شانتاژی باشد جهت جایگیری در توازن 

نوین. ایران هم متوجه است که انزوایش 
روزبه روز افزایش خواهد یافت و عرصه ی 

دیپلماسی بین المللی برای آن به تدریج تنگ تر 
خواهد شد. به همین دلیل بر دو مورد تمرکز 
نموده است: رژیم ایران می خواهد بر مبنای 

مذهب و از طریق آمریکاستیزی راه بر نوعی 
درگیری مذهبی در خاورمیانه بگشاید و از این راه 
به تقویت خویش بپردازد. در این صورت می توان 
چنین برداشت نمود که رژیم ایران به جای ایجاد 

هم پیمانی با نظام و جای گرفتن در نظم نوین 
جهانی، در صدد است تا با برخورداری از 

موقعیتی جنگی به عنصری اساسی در توازنات 
نوین مبدل گردد. اوال؛ از طریق آمریکاستیزی در 

صدد است تا موجی از احساسات ضدآمریکایی 
را در خاورمیانه پدید آورد. دوما؛ با اتکای بر 

مذهب می خواهد هم در برابر اسالم لیبرال و هم 
اعراب از موضع گیری توانمندانه ای برخوردار 

باشد. به نظر می رسد این موضع از امتیازات 
بیشتری برخوردار است. دلیل چنین موردی محرز 

است. با توجه به اینکه در سطح دولتی )به جز 
عراق(، شیعه گرایی از موقعیت چندانی برخوردار 

نمی باشد، ایران می خواهد به خلق های شیعه در 
منطقه اتکا نماید و با تحریک مذهب گرایی به 

نتایجی دست یابد که امروز در کشور عراق شاهد 
آنیم؛ یعنی تفرقه گرایی در سراسر خاورمیانه و 
ایجاد یک نیروی نوین شیعه. رویکرد ایران در 

قبال این دو مورد یعنی آمریکاستیزی و 
شیعه گرایی استراتژیک می باشد. با توجه به اینکه 

آمریکاستیزی در ایران ریشه های تاریخی دارد، 
اگر رژیم بر این مورد تاکید کند قادر خواهد بود 
توده ی عظیمی از خلق های ایران را مطابق با منافع 
خویش سازماندهی نماید. تا زمانی که این گفتمان 

در ایران وجود داشته باشد، تمامی نیروهای 
مخالف نظام به راحتی خنثی خواهند شد. با این 

اقدام نه تنها مخالفان را از پای درمی آورد بلکه در 
برابر آمریکا هر چه بیشتر توانمند می گردد. از 

سوی دیگر کاهش نیروی خود در برابر سازش 
اسالم لیبرال و دنیای عرب را از طریق شیعه گرایی 

متوازن می نماید. جهت این کار طیف وسیعی از 
خلق های شیعه در سراسر منطقه را مورد خطاب 

قرار می دهد. در میان آن ها دست به سازماندهی و 
ایجاد حزب می زند و در این راستا تمامی 

ابزارهای مادی و معنوی را به کار می گیرد. 
موقعیت ایران در وضعیت کنونی خاورمیانه با 

توجه به مواردی که بدان ها اشاره شد، در حال 
شاکله بندی است. در وضعیت نوین خاورمیانه 
نمی توان از تفاوت ریشه ای ایدئولوژیک میان 
ترک ها و اعراب بحث کرد. تنها اختالفی که 

اعراب و ترک ها با هم دارند بر سر تقسیم 
هژمونی در منطقه است. به نظر می رسد اتحادیه ی 

عرب در برابر اسالم لیبرال باز است، اما ترک ها 
عالوه بر اینکه نمایندگی ایدئولوژیک اسالم 

لیبرال را بر عهده دارند، از نظر سیاسی نیز بازنمود 
این نوع از اسالم گرایی هستند. جنبه ی بارز 

اختالف ترک ها و اعراب را می توان در مسئله ی 
سوریه مشاهده نمود. در حالی که ترکیه با 

رویکردي رادیکال درصدد تغییر رژیم سیاسی در 
سوریه و جایگزینی رژیمی مشابه خویش در این 

کشور است، اتحادیه ی عرب تا حدودی 
رویکردی نرم در پیش گرفته است. پس بایستی 

گفت حتی اسالم لیبرال هم نمی تواند مسایل 
خاورمیانه را چاره یابی کند. یکی از مهم ترین 

مسایل پیشاروی این ایدئولوژی مسئله ی اتنیکی 
است که چالش میان اعراب به منزله ی یک 

اتنیک و ترکیه به عنوان نماینده ی اسالم لیبرال 
نمود بارز عدم توانایی چاره یابی مسایل از سوی 

این رویکرد می باشد. در این صورت نیروهای 

نظم نوین جهانی مجبور خواهند شد هم از نظر 
ایدئولوژیک خاورمیانه را با تغییر مواجه سازند و 

هم از نظر سیاسی به تقسیم اتوریته و قدرت بر 
مبنای اتنیسیته ها بپردازند. در مرحله ی 

پیش روی مان این تغییرات، پتانسیل آن را دارند 
که چهره ی خاورمیانه را به تمامی دگرگون 
سازند. به همین دلیل این امکان وجود دارد 

پدیده ای که برخی بدان بهار عرب می گویند، به 
جنگ های اتنیکی و مذهبی متحول گردد. 

نبایستی رفتار و رویکردی عجوالنه در پیش 
گرفت و بدون شناخت کافی وقایع خاورمیانه را 

در یکی دو اصطالح خالصه نماییم. وضعیت 
کنونی سوریه می تواند دلیلی باشد بر این مدعا و 
تمامی تحوالت جهت گیری به سوی یک جنگ 

اتنیکی و مذهبی را نشان می دهند. در واقع سوریه 
مابین سه نیروی اساسی به دام افتاده است. همین 

سه نیروی اساسی چنان توازنی ایجاد کرده اند که 
مداخله در سوریه را با مشکل مواجه کرده است. 

یکی از این ها ترکیه است که خواهان تغییر 
ریشه ای در سوریه است. چرا که مسئله ی سوریه 
برای ترکیه از جنبه ای حیاتی برخوردار است. در 

این راستا تمامی توان خویش را به کار گرفته 
است. ترکیه می خواهد خانواده ی اسد را تماما به 

کناری نهاده و به جای آن نیروهای 
اخوان المسلمین و طیف های دیگری از 

اسالم گراهای وابسته به خویش را که سال هاست 
در آن مستقر شده اند به اقتدار برساند. کنفرانس ها 

و نشست های اخیر نیروهای اسالم گرای مخالف 
اسد در استانبول را نباید دست کم گرفت. 
بی دلیل نیست که تا بدین میزان از نیروهای 

مخالف در سوریه حمایت می کند و با تمامی 
توانش اسد را تحت فشار قرار مي دهد. حتی 

می توان از مداخله عملی ترکیه در سوریه بحث 
کرد. اتحادیه ی اروپا و آمریکا هم به صورتی 

ضمنی از این مداخله حمایت می کنند. دو دلیل 
اساسی سبب شده اند که ترکیه در مسئله ی سوریه 

از حساسیت فوق العاده باالیی برخوردار باشد: 
هژمون گرایی آن در خاورمیانه و مسئله ی کورد. 
اگر در سوریه رژیم تغییر کند، به احتمال بسیار 

کوردها صاحب یک ستاتوی سیاسی خواهند شد 
و این موردی است که به هیچ وجه مطلوب 

ترک ها نیست. ترک ها تا زمانی که مسئله ی کورد 
را در درون مرزهای خویش چاره یابی نکنند، 

نخواهند توانست از سوریه ی آزاد و دموکراتیک 
بحث نمایند. اگر هم از سوریه ي آزاد و 

دموکراتیک بدون کورد سخن به میان آورند، 
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کاری از مرکز مطالعات استراتژیک حزب حیات آزاد کوردستان

این امر نشان از تزویر و دورویی آن هاست که 
تاکنون روند تحوالت در این مسیر بوده است. 

نیروی دوم را اعراب تشکیل می دهند. آن ها 
به خوبی می دانند که هرگونه مداخله از سوی چه 

ترک ها، چه اتحادیه ی اروپا و چه آمریکا و ایران 
می تواند ضربه ای جدی بر پیکره ی اتنیسیته ی 

عرب و هژمونی آن ها در منطقه باشد. به همین 
دلیل از سویی خواستار تغییر در سوریه می باشند و 
از سوی دیگر می خواهند این تغییر در چارچوب 
اتحادیه ی عرب تحقق پذیرد. در اینجا اتحادیه ی 
عرب نقش هژمون گرایی اعراب را بازی می کند. 

گویی پیش از مسئله ی سوریه چیزی به نام 
اتحادیه ی عرب وجود نداشت. اما پس از این 

تحوالت شاهد ابراز وجود اتحادیه ی عرب شدیم. 
راه حل این اتحادیه برای مسایل سوریه بی گمان 

تغییر ریشه ای نیست. این راه حل بر چند مبنا 
استوار است: دست کشیدن خانواده ی اسد از 

قدرت، تغییر در قانون اساسی و باقی ماندن رژیم 
بعثی در سوریه. اگر اتحادیه ي عرب بتواند این 
تغییرات را در سوریه تحقق بخشد، بدون شک 

قادر خواهد بود نیروی عرب را در خاورمیانه 
هرچه بیشتر مطرح نماید. این نیروی عرب در عین 

حال اسالم گرایی لیبرال را هم تقویت خواهد 
کرد. از این نظر می توان گفت سوریه به عرصه ی 
تنش و مبارزه میان اعراب در معنای کلی و ترکیه 
مبدل شده است. سوریه به ناظران اتحادیه ی عرب 

اجازه ی ورود به خاک این کشور را داد اما 
شدیدا با ورود ناظران ترک مخالفت کرد. در 

واقع می توان گفت یک مرحله ي هژمون گرایی 
مبتنی بر اتنیسیته آغاز شده است. اگر نیروهای 

مخالف موجود در سوریه را به دقت مورد 
ارزیابی قرار دهیم، بهتر قادر به درک تحوالت 

خواهیم بود. برای نمونه ارتش آزاد سوریه بیشتر 
از سوی ترکیه پشتیبانی می شود. برخی از نیروهای 

اخوان المسلمین در »هاتای، آدانا، طارسوس« 
مستقر شده اند. یکی در استانبول برنامه ریزی 

می کند و دیگری در خیابان های سوریه مشغول 
درگیری نظامی است. اما سیاست اعراب در 

سوریه متفاوت تر از ترکیه است. آنان رویکردی 
نرم و لیبرالی را در قبال دیگر اتنیک های موجود 

در سوریه در پیش گرفته اند. برای نمونه در 
حالی که ترکیه به هیچ وجه خواستار آن نیست که 

در آینده کوردها از موقعیتی سیاسی برخوردار 
باشند، اعراب چندان مخالفتی با برخورداری 

کوردها و دیگر اقلیت های قومی و مذهبی سوریه 
از ستاتویی سیاسی ندارند. نمونه ی بارز این نوع 

رویکرد را می توان در رابطه با مسئله ی حزب 
اتحاد دموکراتیک )PYD( به وضوح مشاهده 

کرد. ترکیه آن را دشمن خویش اعالم می نماید 
اما اعراب آن را به منزله ی عنصری دیپلماتیک 
پذیرفته اند. بایستی به سومین نیروی تاثیرگذار 

یعنی ایران هم اشاره کرد. وقتی به رویکرد ایران 
در قبال سوریه می نگریم، تحوالت هرچه بیشتر 

قابل فهم می شوند. ایران به هیچ وجه خواستار 
تغییر رژیم و برکناری خانواده ی اسد نیست. رژیم 

ایران هنوز هم طرفدار ستاتوهایی است که 
محصول یک سده ی اخیرند. به دلیل همین 

موضع گیری ایران، آن را سومین نیرو در توازنات 
مربوط به سوریه عنوان کردیم. از این نظر می توان 
گفت یک مرحله ي هژمونی گرایی مابین اعراب، 

ترک ها و ایران و از سوی دیگر اتنیک ها آغاز 
شده و روند تحوالت نتیجه ی این هژمونی گرایی 

را مشخص خواهد کرد. سوریه میکرومدلی است 
که به راحتی می توان این هژمونی گرایی را با 

تمامی ابعادش در آن مشاهده نمود. به همین دلیل 
اگر ارزیابی هایی که در رابطه با خاورمیانه و 

تحوالت آن صورت می گیرند صرفا قیام ها و 
تظاهرات مردمی یک کشور را مبنا و معیار قرار 

دهند، بی گمان ناقص خواهند بود. در شرایط 
امروز خاورمیانه بایستی نحوه ی سازماندهی های 

اتنیکی و گذار آن ها به مرحله ی هژمونی گرایی را 
در راس تحلیالت و ارزیابی هایمان قرار دهیم. 

حتی اگر از همین زاویه به تحوالت بنگریم، قادر 
نخواهیم بود همه ی آن ها را صرفا در اصطالح 

بهار و یا انقالب عرب خالصه کنیم.

ذکر برخی موارد در رابطه با مسئله ی 
فلسطین و تحوالت آن خالی از فایده نخواهد 
بود. به ویژه رویکردهای اخیر حماس نگاه ها 

را به سوی این سازمان و آینده ی تحوالت در 
فلسطین جلب کرده است. این سازمان که در 

گذشته رویکردی نزدیک به سوریه و ایران 
داشت و در ترکیه شخص ریاست جمهوری 

از مقام های آن استقبال می کرد، در این اواخر 
موضع گیری های جداگانه ای را اتخاذ کرده 

است. حماس با سازمان آزادی بخش فلسطین 
سازش کرد و به میزان زیادی از سوریه فاصله 

گرفت. ترک ها که در گذشته حماس را قهرمان 
فلسطین می خواندند، امروز بدان خائن می گویند. 

درک این موارد نبایستی چندان دشوار باشد. 
همه ی این تحوالت در گستره ي هژمون گرایی 

اعراب و فعالیت های آنان جای می گیرد. 
اعراب درصدد آنند تا مسئله ی فلسطین را وارد 

مرحله ای نوین کرده و فرم تازه ای بدان ببخشند. 
این فرماسیون نوین تحت هویت عرب در حال 
وقوع است. بعد از آمدوشدهایی مابین ترکیه، 

ایران و جامعه ی عرب، مشخص شد که حماس 
به سوی جامعه ی عرب تغییر جهت داده است. به 

همین دلیل به درگیری خویش با »ساف« پایان 
بخشید. این جهت گیری حماس را بایستی تا 

حدودی پراگماتیستی و رندانه هم تلقی کرد. 
حماس به خوبی می دانست که ترکیه آن قدر دور 

هست که نتواند بر روی آن چندان حسابی باز 
کند. از سوی دیگر امید چندانی به ماندگاری 

سوریه ندارد و ایران کشوری است که هر لحظه 
امکان مداخله در آن وجود دارد. به همین جهت 
یگانه راه تداوم موجودیت خویش را هم پیمانی 

با »ساف« و کسب هویتی عربی دید. تغییر 
رویکرد حماس را باید در این چارچوب ارزیابی 

کرد. این تحوالت را نه تنها نمی توان تحوالتی 
مستقل ارزیابی کرد بلکه باید همه ی آن ها را 

در چارچوب سیاست های اتنیک گرایانه ی 
اعراب در خاورمیانه تلقی نمود. چندی پیش 

نخست وزیر ترکیه همراه با هیئتی بلندپایه به برخی 
از کشورهای خاورمیانه و ازجمله مصر، تونس 

و لیبی رفت. رسانه ها سفرش را به لیبی بسیار 
مبالغه آمیز جلوه دادند. پرسش هایی چند در همین 

رابطه به ذهن خطور می کنند که بایستی آن ها را 
مطرح کرد. آیا اتنیسیته ی عرب می تواند این اقدام 

ترکیه را قبول کند؟ آیا اعراب نوع دیگری از 
امپراتوری عثمانی آن هم به خالفت »رجب طیب 
اردوغان« را خواهند پذیرفت؟ آیا کشوری چون 

ایران که در طول تاریخ کمتر از هژمون گرایی 
نظامی و سیاسی را نپذیرفته و چنین به نظر 

می رسد که از این پس هم نخواهد پذیرفت، این 
موضع گیری ترکیه را هضم خواهد کرد و آن را 

نادیده خواهد گرفت؟ در این صورت نمی توان 
وضعیتی را که حدود یک سال پیش تا حدودی 
به صورتی خودجوش رخ داد با وضعیت کنونی 

مقایسه کرد. در دوره ای از تاریخ خاورمیانه 
به سر می بریم که وضعیت برای همه ی نیروها 
به میزان زیادی دشوار شده است. در حالی که 

سیر تغییر ضمن پارادوکس هایش پیشرفت نمود، 
فاکتورهای نوین اتنیکی را همراه با خویش مطرح 
ساخت. برای نمونه کوردها به منزله ی نیرویی که 

تا به حال برایشان جایی در حساب و کتاب های 
جهانی باز نشده بود و از نظرها پنهان مانده بودند، 
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امروزه به عنوان هویتی اتنیکی در پی کسب 
ستاتوی سیاسی خویش بوده و قطعا در توازنات 

نوین خاورمیانه به شکلی جدی نقش آفرینی 
خواهند کرد. مبارزه در این راستا به رغم تمامی 
موانع ناشی از منافع و مطامع نیروهای نظم نوین 

جهانی و رژیم های ستاتوگر منطقه تداوم دارد.   

مرحله ی تغییر در خاورمیانه تداوم دارد 
و کسی نمی تواند ادعاي پایان این مرحله را 

نماید. از سوی دیگر کسی نمی تواند به صورتی 
مطلق بگوید که نتیجه ی این تغییر چه خواهد 

بود. سیر این تغییر ادامه دارد و در این سیر نظم 
نوین جهانی برای هر یک از نیروهای منطقه ای 

نقشی را در نظر گرفته است. بدون شک عدم در 
نظر گرفتن این نیروها می تواند بحران و کائوس 
را هرچه بیشتر تعمیق نماید و همین امر می تواند 
مرحله ی تشکل و فرماسیون را به نتیجه نرساند. 

توازنی که برقرار خواهد شد همه ی نیروهای 
اتنیکی را دربر خواهد گرفت و این نیروهای 

اتنیکی بی گمان بایستی از ستاتوی سیاسی مربوط 
به خویش برخوردار باشند. مدرنیته به خوبی 

این را می داند. چیزی که در پی آن است ایجاد 
تغییر در رژیم هایی است که در راستای منافع 

آن حرکت نمی کنند. اما در نظام سیاسی نوینی 
که ایجاد خواهد شد ناچارا بایستی به مسئله ی 
اتنیسیته ها و موجودیت آن ها توجه نشان دهد. 
یقینا توازنات نوین خاورمیانه بر این مبنا شکل 

خواهند گرفت. با توجه به این ارزیابی ها از 
هم اکنون می توان به تشخیص برخی موارد 

پرداخت. در درون توازناتی که در آینده ای نه 
چندان دور در خاورمیانه مطرح خواهند شد، قطعا 

هژمونی و تاثیرگذاری اعراب فراتر از وضعیت 
کنونی خواهد بود. تغییراتی که هنوز هم در ترکیه 

تداوم دارند اگر با موفقیت عملی گردند، دیگر 
مهم نخواهد بود که کدامین حزب قدرت را در 

دست خواهد گرفت. ساختار سیاسی ای که برای 
ترکیه پیش بینی شده، دموکراسی و آزادی در 

معنای واقعی آن را نخواهد پذیرفت. اما این مورد 
هم قطعی است که همچون گذشته به صورتی 

قاطعانه بر موضعی انکارگر اصرار نخواهد ورزید. 
ساختار نوینی که نظام برای ترکیه پیش بینی 

کرده اسالمی است لیبرال که فتح اهلل گولن و 
حزب عدالت و توسعه به عنوان مزدوران نظام 

جهت ایجاد آن ایفای نقش می کنند. وقتی اسالم 
لیبرال جایگاهش را در ترکیه به اندازه ی کافی 

تقویت کرد، البته که نوع حزب حاکم چندان 
اهمیتی نخواهد داشت. مدرنیته به اعراب هم 

اجازه نخواهد داد که به نیروی هژمون مطلق در 
خاورمیانه مبدل شوند. البته قادر به رد همه جانبه ی 

آن ها هم نخواهد بود. پس خواسته یا ناخواسته 
توازنی را ایجاد خواهد کرد که همه ی نیروها در 
آن حضور خواهند داشت. ابراز وجود اتحادیه ی 
عرب در این موقعیت زمانی، ناشی از این مسایل 

بود. به نظر می رسد که اتحادیه از این پس 
گام های نیرومندتری را از نظر مالی و حتی نظامی 

برخواهد داشت. به همین دلیل مسئله ی سوریه 
برای اعراب به مسئله ای کامال حیثیتی مبدل شده 
است. اگر اتحادیه ی عرب بتواند رژیم سوریه را 
آن چنان که خود می خواهد تغییر دهد، در واقع 

پروتوتیپی جالب از اتحادیه ی عرب را در سوریه 
تحقق خواهد بخشید. بی گمان سیاست گزاری های 
این اتحادیه ضمن در نظر گرفتن نیروهای اساسی 

منطقه خواهد بود. به همین دلیل در مناسبات 
خویش با نیروهای خاورمیانه دست به بازبینی 

ژرفی خواهد زد. برای نمونه روابطش با ترکیه، 
ایران)به ویژه از منظر مذهبی( و کوردها را 

مورد بازبینی قرار خواهد داد. به هر حال تدریجا 
اراده ی اعراب تبلور خواهد یافت. به دلیل آنکه 

رژیم موجود در ایران بر موضع کنونی اش 
پافشاری می کند، به نظر نمی رسد که پروسه ی 

تغییر در ایران مسالمت آمیز طی گردد. به احتمال 
بسیار مداخله و ایجاد تغییر در ایران قاطعانه و 

شدید خواهد بود. البته تا زمانی که تمامی شرایط 
مهیا نگردد، این مداخله صورت نخواهد گرفت. 
مداخله ی نسنجیده در ایران این پتانسیل را دارد 
که شرایط کنونی خاورمیانه را بحرانی تر نماید. 

اما اگر شرایط مهیا باشند، سرنگونی رژیم از 
سوی مدرنیته آسان ترین کار خواهد بود. ساختار 

سیاسی ای که مدرنیته ی کاپیتالیستی برای نظام 
آلترناتیو در ایران پیش بینی کرده، از ویژگی هایی 

برخوردار خواهد بود که در رابطه با ترکیه و 
اعراب در باال بدان ها اشاره شد. این ها همان 

ویژگی هایی هستند که در تناسب کامل با منافع 
مدرنیته قرار دارند. وقتی پرسش »چه کسانی در 

ایران می توانند مناسب ترین نیروهای آلترناتیو 
و مطلوب نظم نوین جهانی باشند؟« مطرح 

می گردد، گزینه ای که به ذهن خطور می کند 
نباید چندان غیرمنتظره باشد؛ طیفی از سبزها و نه 

همه ی آن ها.

پرسش های دیگری هم وجود دارند که 
می بایستی آن ها را مطرح کرد؛ آیا خلق کورد 

همچون یک سده ی اخیر بدون ستاتو و یا 
موقعیت سیاسی خواهد ماند؟ آیا نظام انکار و 
امحا هم چنان در مورد کوردها تداوم خواهد 

داشت؟ و یا اینکه نیروهای اتنیکی فارس، ترک، 
عرب از این پس چه رویکردی را در قبال 

کوردها اتخاذ خواهندکرد؟ این ها از آن دست 
پرسش های حایز اهمیتی هستند که باید جوابی 
برایشان داشت. مسئله ی کورد، یکی از مسایلی 

است که در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. البته 
که نمی توان کوردها را با یک سده ی اخیر و 

به خصوص آغاز این سده مقایسه کرد. بی گمان 
کوردها در حال حاضر یکی از دینامیسم های 

اساسی خاورمیانه را شکل می دهند. از سازماندهی 
فوق العاده ای برخوردارند. در هر چهار بخش 

کوردستان نیروهایی فعال و دینامیک وجود دارند 
که نمی توان آن ها را دست کم گرفت. در شرایط 
کنونی کوردستان می توان از دو نحله و یا مکتب 

فکری نام برد که مسئله ی کورد و کوردستان 
بدون هر یک از آن دو نمی تواند چاره یابی گردد. 

جریان و جنبش آپوئیستی و احزاب و نیروهای 
قدرت گرا یا بورژوازی کورد که در پی ایجاد 

دولت ـ ملت کورد هستند. جریان دولت ـ 
ملت گرای کورد را می توان نماینده ی لیبرالیسم 

کوردی هم عنوان کرد که در چارچوب 
مدرنیته ی کاپیتالیستی قرار دارد. جنبش آپوئیستی 

که در هر چهار بخش کوردستان نمایندگانی 
دارد، طرفدار مدرنیته ی دموکراتیک و ساختار 
سیاسی کنفدرالیسم دموکراتیک در کوردستان 

است. هر دو جریان کورد با توجه به 
جبهه بندی هایشان، در راستای دست یابی به 

اهداف شان مبارزه می کنند. رویکردهای شان در 
خاورمیانه به میزان زیادی تاثیرگذار هم بوده اند. 
اما نکته ی اساسی ای که بایستی بدان اشاره کرد، 

جایگاهی است که نیروهای بین المللی برای 
کوردها در نظر گرفته اند. با توجه به تمامی 

ارزیابی هایی که تاکنون انجام داده ایم می توان 
گفت سده ی بیست و یک برای کوردها بر مبنای 
انکار و امحا رقم نخواهد خورد. نظم نوین جهانی 

به خوبی این را می داند. نظامی که برای کوردها 
در نظر گرفته شده، نه رد و انکار قاطعانه خواهد 
بود و نه یک نظام ایده آل و مطلوب کوردها. در 

کوردها و نظم نوین جهانی 
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کاری از مرکز مطالعات استراتژیک حزب حیات آزاد کوردستان

رابطه با مسئله ی کورد تغییر مرزها)اگر شرایطی 
فوق العاده و جداگانه مطرح نگردد( دیگر هیچ 

اهمیتی ندارد. مدرنیته نیز چنین دغدغه ای ندارد. 
موقعیتی که مدرنیته برای کوردها در نظر گرفته 

این است که آن ها را مبدل به عناصر و 
فاکتورهای توازنات نوین مبدل سازد. یعنی 

عنصری که بتواند اعراب، ترک ها و فارس ها را 
در توازن نگه  دارد. این جایگاه و موقعیت سیاسی 

کوردها از نظر سیاسی تحقق یافته است. عراق 
فدرال و کوردستان فدره نمود بارز این ستاتوی 

سیاسی کوردهاست که در توازنات کنونی 
خاورمیانه فاکتوری اساسی است و نظام بین المللی 

توجه وافری بدان دارد. وجود این ساختار فدره 
در کوردستان جنوبی به معنای آن نیست که در 

دیگر بخش های آن حتما بایستی چنین نظامی 
مطرح باشد. مسئله  مفاهیم و اصطالحات جداگانه 

نیست، مسئله نقشی است که نظام برای کوردها 
پیش بینی کرده اند. در بخشی از کوردستان ممکن 

است این نقش با فدراسیون تعریف گردد و در 
بخش های دیگر آن با خودگردانی سیاسی، 

اتونومی فرهنگی و یا ... برای نمونه شرایط عراق 
نظام فدره را اقتضا می کرد. دلیل آن محرز است. 

در عراق نیروهایی بنیادین وجود دارند که حداقل 
در شرایط کنونی به هیچ وجه نمی توانند با 

یکدیگر به سازش و مصالحه دست یابند. برای 
نمونه نمی توان تخمین زد نیروهای شیعه و سنی 

موجود در عراق که چالش هایشان ریشه در تاریخ 
دارد، فعال به سازشی اصولی دست یابند. 

برعکس، آنچه که امروز شاهدش هستیم تالش 
هر یک از این دو نیرو در راستای برقراری 

هژمونی مطلق بر دیگری است. این رویکردی 
است که مدرنیته ی کاپیتالیستی خواهانش نیست. 

یعنی هژمونیک شدن یکی از نیروها. در نظم نوین 
جهانی تعریفی که برای شیعه و سنی)منظورمان 
نیروهای اقتدارگراست نه خلق ها( به عمل آمده، 
خنثی سازی همدیگر است. یعنی نظام خواستار 
تداوم چالش میان آن هاست، اما اجازه نخواهد 

داد که یکی بر دیگری تفوق یابد. به همین دلیل 
نظامی که در عراق به تدریج جایگاهش را 

تقویت خواهد کرد، نظامی فدرال خواهد بود. 
یعنی نظام مبتنی بر تقسیم قدرت مابین نیروها. در 
این نظام فدرال کوردها نیرویی بنیادین هستند که 

به ایفای نقش می پردازند و این نقش آفرینی از 
این پس بارزتر هم خواهد شد. فدره ی کورد در 

عراق بهترین راه ایجاد توازن میان شیعه و سنی 
خواهد بود. نقشی که نظام برای کوردها در سایر 

بخش های کوردستان تدارک دیده نیز همان 
ایجاد توازن است. برای نمونه نظام دیگر خواستار 
انکار قاطعانه ی کوردها در ترکیه نیست؛ کوردی 
که بتواند تفاوت مندی اش را بیان نماید و در عین 

حال مطلقا به دولت وابسته باشد، کورد مطلوب 
نظم نوین جهانی در ساختار سیاسی ترکیه است. 
در این نظام برای کورد برخوردار از سازماندهی 

سیاسی)در ترکیه( تعریفی نشده است. در عین 
حال ترکیه ی تعریف شده در چارچوب دولت ـ 

ملت قاطع ترک هم پذیرفتنی نیست. به همین 
دلیل انتظار می رود که در آینده ای نه چندان دور 
شاهد ترکیه ای منعطف تر در قبال کوردها باشیم. 
اما کوردهای بدون برخورداري از یک ستاتوی 
سیاسی و سازماندهی مختص به خویش. اگر با 

دیدی موشکافانه تر به این موضوع بنگریم، درک 
این امر که سیاست های پیش بینی شده برای شمال 

کوردستان همان سیاست هایی است که در جنوب 
کوردستان عملی شده، چندان دشوار نخواهد بود. 

مورد مهم ایجاد توازن است. البته نظام به این امر 
توجه دارد که هر ساختار سیاسی برای کدامین 

نوع از توازن باز است. اعطای نوعی ساختار فدره 
به کوردها پس از سرنگونی صدام کار چندان 

دشواری نبود. اما عملی شدن همان منطق در 
ترکیه، می تواند ترک ها را در مقابل نظام قرار 

دهد. به همین دلیل با پشتیبانی نامحدود از ترک ها 
در امر سرکوب PKK و دگراندیشان و 

آزادی خواهان کورد، در صدد است تا کوردها را 
از پیشاهنگ و سازماندهی محروم نماید. 

بدین ترتیب قادر خواهد بود پروژه ی خویش را 
در مورد کوردها عملی نماید. این هم بدان 

معناست که مدل کوردستان فدره در شمال عراق 
همان مدل بنیادینی است که نظام بین المللی برای 

کوردها در سایر بخش های کوردستان تدارک 
دیده است. در عراق این مدل در چارچوب 

فدراسیون نمود یافته، به احتمال بسیار این مدل به 
اشکال دیگر به دیگر بخش های کوردستان 

تحمیل خواهد شد. نظام بین المللی به هیچ وجه 
نمی خواهد دیگر گرایشات کورد را بپذیرد. 

اعراب از هم اکنون به این مدل پاسخ مثبت 
داده اند. اگرچه در عراق این امر به اعراب تحمیل 

شد، اما امروز شاهد آنیم که اعراب به رغم 
ترک ها و رژیم ایران، کوردهای جنوب غرب 

کوردستان را مخاطب قرار می دهند. این امر برای 
اعراب امتیازات بسیاری دارد. اینکه این امتیازات 

را چگونه به کار خواهند بست موضوعی است 
جداگانه. از سوی دیگر سیاست گذاری ترک ها 

تماما بر مبنای ایجاد حاکمیت بر کوردهاست. 
تمامی این سیاست ها در مناسبات با نیروهای 

بین المللی تنظیم می شوند. با توجه به اینکه در 
طول یک سده ی اخیر ترک ها همواره سیاست 

انکار و امحا را در مورد کوردها اعمال کرده اند، 
اگر قرار باشد در شرایط کنونی ستاتویی برای 

خلق کورد در نظر گرفته شود، تمامی تالش 
ترک ها در این راستا خواهد بودکه این ستاتو در 
پایین ترین سطح ممکن باشد. به هر حال ترک ها 
خواسته یا ناخواسته باید ستاتوی نوین کوردها را 

بپذیرند. به نظر می رسد ترک ها در رابطه با 
مسئله ی کورد به دوراهی رسیده اند. از سویی 

نمی توانند کوردها را رد نماید، چراکه نیروهای 
بین المللی حساب و کتاب هایی در مورد کوردها 

دارند؛ از سوی دیگر اگر در این رابطه با نظام 
جهانی سازش نکنند، این امر می تواند آن ها را 

تضعیف نماید. به همین دلیل تمامی تالش ترکیه 
در این راستا خواهد بود تا فدره ی کورد در 

جنوب کوردستان را تحت فشار شدید قرار داده 
و آن را به خویش وابسته نماید )این امر با 

سیاست های جهانی هم چالش چندانی نخواهد 
داشت(. هدف اساسی ترک ها از فشار به روی 

دولت فدره ی کورد این است که PKK را 
مارژینال نموده و بازیگر اساسی مسئله ي کورد در 
ترکیه را از صحنه به در کند. با این اقدام اگر قرار 

باشد در ترکیه کوردها از ستاتویی سیاسی 
برخوردار باشند این ستاتو بسیار ضعیف خواهد 

بود. اما چالش ها تداوم دارند. نه جنوب 
کوردستان این رویکرد ترک ها را به راحتی 

خواهد پذیرفت و نه PKK جنبشی است که به 
راحتی بتوان آن را تصفیه کرد. اگر ترکیه با 

جنبش آزادی خواهی خلق کورد وارد مذاکره 
گردد، کارت کورد ظهوری نیرومندانه در 

خاورمیانه خواهد داشت. چاره یابی مسئله ی کورد 
در ترکیه می تواند پرستیژی عظیم را برای ترکیه 

به ارمغان آورد و آن را در موقعیتی نیرومندتر قرار 
دهد. اما دالیل تاریخی)به ویژه یک سده ی اخیر 

تاریخ  ترکیه( و وضعیت کنژکتوری موجود در 
ترکیه اجازه ی چنین امری را نمی دهد. ترکیه 

جسارت انجام چنین ریسکی را ندارد. به همین 
دلیل مناسبات آن با فدره ی کورد نمی تواند از 

ثبات چندانی برخوردار باشد. چالش و سازش به 
صورتی توامان به پیش می روند. در حال حاضر 
تمامی تالش ترک ها این است که با ایجاد فشار 
بر دولت مردان کورد در جنوب کوردستان آنان 

را وارد منازعه با PKK نمایند. با این کار هم 
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موقعیت جنوب کوردستان را تضعیف خواهند 
کرد و هم به سیاست بی شخصیت سازی کوردها 

در شمال کوردستان ادامه خواهند داد. اگر 
ترک ها در این سیاست هایشان به موفقیت دست 

یابند، در نظم نوین جهانی آنچه که در شمال 
کوردستان نصیب کوردها خواهد شد، ستاتویی 
بسیار ضعیف و هم سوی با ساختار سیاسی ترکیه 

خواهد بود. در ایران هنوز هم مسئله ی کورد 
تعریف نشده است. به همین دلیل تا زمانی که 

تغییراتی بنیادین در رژیم کنونی صورت نگیرند، 
مسئله ی کوردهای شرق کوردستان به صورتی 
جدی مطرح نخواهد شد. هنوز که هنوز است 

نمی توان از یک هویت مشخص نیروهای مخالف 
در ایران بحث کرد. اگر مخالفت هایی هم 

صورت گرفته باشند)که اعتراضات سال 88 نمود 
بارز آن است(، تمامی شان به شدت سرکوب 

شده اند. آن هم در سطحی که به هیچ نحوی از 
انحاء نیروهای مخالف نتوانند به بیان خویش 

بپردازند. اما موج تغییری که سراسر خاورمیانه را 
دربرگرفته دیر یا زود در ایران هم نمود خواهد 

یافت. با توجه به این که هنوز هم بازیگران اساسی 
تغییر در ایران مشخص نیستند نمی توان آن چنان 

که باید مسئله ی کورد را مطرح ساخت. مسئله ی 
کورد تنها با ابراز وجود یک نیروی مخالف 

سازمان مند مطرح خواهد شد.

مرحله ي مداخله در خاورمیانه و تغییرات 
آن از مراحلی به هم پیوسته تشکیل یافته که 

نباید آن ها را نادیده گرفت. جهت یک ارزیابی 
سیاسی مناسب باید هر یک از این مراحل را 

به خوبی تعقیب نمود و تاثیرات آن را در یک 
یک کشورهای خاورمیانه مورد بحث و بررسی 

قرار داد. عدم تعقیب این مراحل می تواند دو 
نتیجه در پی داشته باشد: یا تغییرات را پایان یافته 

تلقی خواهیم کرد و یا اینکه همه چیز را در 
گستره ي تغییرات قرار خواهیم داد. کم تا بیش 
به این مراحل اشاره کردیم. می توان به صورتی 

خالصه وار بدان ها اشاره کرد:
مرحله ی مداخله در عراق و اشغال آن.  .1

مرحله ی قیام اعراب که از شمال آفریقا   .2
آغاز شد.

مطرح شدن سیاست های مبتنی بر   .3

هویت های اتنیکی که نمود بارز آن را می توان در 
اتحادیه ی عرب و مسئله ی کورد به خوبی مشاهده 

کرد.
هر یک از این مراحل به صورتی متفاوت 

در کشورهای خاورمیانه نمود یافته اند. برای نمونه 
مدل مصر و لیبی که در باال بدان ها اشاره شد. پس 

از مداخله در خاورمیانه و اشغال نظامی عراق، 
ایران تحت محاصره قرار گرفت و حلقه های این 
محاصره روز به روز تنگ تر می شوند. بحث هایی 
از این دست که آیا دامنه ی مداخالت ایران را 
در بر خواهد گرفت و یا نه، نمی توانند چندان 

مناسب باشند. می توان آغاز مداخله در خاورمیانه 
را آغاز مداخله در ایران برشمرد. هیچ کسی 

نمی تواند اظهار دارد که مداخله در پاکستان، 
افغانستان، عراق، مصر، لیبی، ارتباطی با ایران 

ندارد. تحریم ها، تهدیدها، مذاکرات)پنهانی و یا 
آشکار(، نوسانات جریان اعتراضی در ایران، همه 

و همه را بایستی در چارچوب مداخله ارزیابی 
کرد. دو مورد را نبایستی از نظر دور داشت: اوال؛ 
مدرنیته ی کاپیتالیستی جهت گذار از بحرانی که 

در آن قرار دارد، پدیده ای به نام نظم نوین جهانی 
را به میان آورده است؛ به همین دلیل ستاتوی یک 

سده ی اخیر خاورمیانه به کلی دگرگون خواهد 
شد و ایران هم نمی تواند از این قاعده مستثنی 

باشد. دوما؛ در تمامی کشورهای خاورمیانه به ویژه 
ایران نوعی از نارضایتی مطرح است که ناشی از 
سرکوب بیش از حد خلق ها از سوی رژیم های 
ستاتوگرای منطقه ای است. به همین جهت تغییر 
اجتناب ناپذیر خواهد بود. خواسته و یا ناخواسته. 

در واقع رژیم ایران از دو سو محاصره شده است. 
نظم نوین جهانی ناشی از مدرنیته ی کاپیتالیستی و 
موج عظیمی از نارضایتی های داخلی. رژیم ایران 

به شکلی بی وقفه سیاست هایی را تعقیب کرد تا 
هرچه بیشتر موجودیتش را نیرومندتر نماید. در 
این مرحله رژیم با برقراری مناسبات و گسترش 

دیپلماسی حتی با نیروهایی که چالش هایی ژرف 
با آن ها داشت، سعی در بی تاثیرسازی مداخله 

نمود. هنوز هم بر این سیاست خویش اصرار می 
ورزد. نباید صرفا با برخی رویدادهای روزانه به 

ارزیابی و تحلیل وضعیت سیاسی ایران پرداخت. 
برای نمونه ترکیه یکی از کشورهایی است که 

ایران بیشترین و ژرف ترین چالش ها را با آن 
دارد اما در عین حال مناسبات دیپلماتیک با این 

کشور در سطح بسیار باالیی است. این مورد 
در رابطه با مناسبات ایران و اعراب هم صدق 
می کند. با این اقدام بسیاری از اشکال مداخله 

را بی تاثیر نمود. نبایستی تصور کرد که مداخله 
در ایران حتما جنبه ای نظامی خواهد داشت. 

حتی می توان برخی انفجارها در ایران هم زمان 
با اشغال عراق را در چارچوب مداخله ارزیابی 

کرد. اشغال عراق نمود بارز مداخله در ایران بود. 
اما ایران با اقداماتش در آن سوی مرزهای عراق 

نیروهای آمریکایی را به شدت در تنگنا قرار 
داد. در پشت پرده ی بسیاری از بمب گذاری ها و 

انفجارهای عراق، نیروهای سپاه پاسداران قرار 
داشتند. ایران با تمام توان خواست تا عراق را به 
جهنمی برای نیروهای آمریکایی مبدل سازد. تا 
حدودی در این امر موفق هم شد. این یکی از 

ترفندهای بسیار موثر جهت بی تاثیرسازی مداخله 
بود. عربستان سعودی هم در این موضوع کمتر از 

ایران نبود. تمامی نیروهای اسالم گرای رادیکال 
که در تشنج وضعیت عراق نقش عمده را برعهده 
داشتند، به نحوی از انحاء از حمایت مالی و معنوی 

شیوخ سعودی برخوردار بودند. چنان شرایطی 
را در عراق به میان آوردند که آمریکایی ها را 

در بی چارگی تام قرار داد. در واقع عقب نشینی 
آمریکا از عراق تماما جنبه ای تاکتیکی داشت. 
ماندگاری بیش از حد نیروهای آمریکایی در 
عراق می توانست مستمرا آن را با حمالتی از 

این دست مواجه سازد. همین امر پتانسیل آن را 
داشت که مرحله ی تغییر در خاورمیانه را دچار 
بن بست سازد. به همین جهت آمریکا ظاهرا از 

عراق خارج شد. این خروج را قطعا نمی توان به 
حساب پایان مرحله ی تغییر در خاورمیانه تلقی 
کرد. آمریکا از این پس تمامی تغییرات مورد 
نظر خویش را به دست بازیگران نوین منطقه 

عملی خواهد ساخت. از این نظر می توان گفت 
ایران تا حدودی توانست مرحله ی اشغال عراق 

را موفقیت آمیز سپری نماید. نه تنها توانست 
آمریکا را در عراق با مشکل مواجه سازد، بلکه 

پس از خروج آمریکا از عراق، توانست به میزان 
زیادی ابتکار عمل در این کشور را به دست 

گیرد. از طریق شیعیان به یکی از نیروهای اساسی 
عراق مبدل شد. حتی می توان این اقدام رژیم 
ایران را ضدحمله ای موفقیت آمیزتر از حمله 
به عراق)که باید آن را مداخله در ایران هم 

برشمرد( تلقی کرد. ضد حمله ی سیاسی ایران، 
به میزان بسیاری آمریکا را تحت فشار قرار داد. 
اگر ایران در این سیاست موفق عمل نمی کرد، 
قطعا با مداخله ی نظامی مواجه می شد و این امر 
می توانست در مدت زمانی کوتاه آن را از پای 
درآورد. از سوی دیگر آمریکا درصدد برآمد 

نگاهی به وضعیت سیاسی ایران و نظم نوین 
جهانی 
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کاری از مرکز مطالعات استراتژیک حزب حیات آزاد کوردستان

تا با تحریک مخالفان داخلی)که می توان این 
اقدام را حتی به کارگیری پراگماتیستی مخالفان 
هم عنوان کرد( شرایط را در ایران آشفته نماید 

و در مرحله ی دیگر با همکاری متحدانش از 
طریق مداخله ی نظامی رژیم را از پای درآورد. 

در مقابل ایران با سرکوب غیرانسانی مخالفان 
این مرحله را هم با موفقیت سپری نمود. رژیم 

به خوبی می دانست اگر دامنه ی اعتراضات دیگر 
خلق های ایران اعم از آذری، کورد، بلوچ و 

عرب را هم دربرگیرد، نیروهای بین المللی وارد 
عمل خواهند شد و در این صورت همه چیز 

می توانست پایان یافته تلقی شود. به همین دلیل 
از سویی از طریق ترکیه تا حدودی نیروهای 

بین المللی را بی تاثیر ساخت و از سوی دیگر هم با 
شدت و حدت تمام اعتراضات را خاموش کرد. 

این یکی دیگر از اشکال خنثی سازی مداخله 
بود. می توان از مداخله ی نوع سوم هم بحث 

کرد. خاورمیانه ای که تماما تحت محاصره قرار 
گرفته و با شکست مواجه شده، در عین حال به 
معنای محاصره و شکست رژیم ایران هست. با 

توجه به این که رژیم ایران وقایع لیبی و سوریه، 
تغییر رژیم در عراق و تغییر لیبرال در ترکیه را 

محاصره ی خویش می دانست، طبیعتا نمی توانست 
مناسبات سابقش را تداوم بخشد. به همین دلیل 

کنسپت نوینی را در دستور کار قرار داد. این 
کنسپبت بر دو محور اساسی استوار است که در 

باال بدان ها اشاره شد؛ آمریکاستیزی و شیعه گرایی 
در منطقه. در هر دوی این حالت هم به شدت 
از احساسات ضدآمریکایی خلق های ایران که 

ریشه در تاریخ اجتماعی دارد و احساسات مذهبی 
خلق ها نهایت سوءاستفاده را به عمل می آورد. 

به این هم بسنده نکرده حتی نیروهای بین المللی 
را تهدید می کند. پافشاری بر برنامه ی هسته ای و 

شیعه گرایی منطقه ای را هم در این راستا به کار 
می گیرد. همه ی این اقدامات در راستای متوقف 

نمودن نیروهای بین المللی است. به رغم تمامی این 
اقدامات ایران قادر به متوقف سازی نهایی مداخله 

و تغییر نخواهد بود.    

انتخابات در تاریخ سی و چند  ساله ی اخیر 
ایران همیشه نقشی فراتر از آنچه که جوهره ی 
اساسی آن را تشکیل می دهد ایفا کرده است 
و بیش از حد بر اهمیت آن تاکید شده است. 

حال آنکه ذات انتخابات در ایران هیچ اهمیتی 

ندارد. حتی می توان گفت اهمیتی برای آن قائل 
نمی شود. کسانی هم که انتخاب می شوند از 

هیچ ارزش پارلمانی ای برخوردار نیستند. نه تنها 
از هیچ ارزشی برخوردار نیستند بلکه در تعیین 

سیاست های ایران هم هیچ نقشی ندارد. آن ها تنها 
وکالی مدافع نظام هستند و نه وکالی مردم. از 
این نظر انتخابات پارلمانی در ایران هیچ اهمیتی 
ندارد؛ وقتی از منظری دیگر بدان ها می نگریم، 

اهمیتی استراتژیک برای نظام کسب می کند. 
آن هم هنگامی که نقش مشروعیت آفرینی را 
ایفا می کند. برخی فرض را بر این می گیرند 

که اگر انتخابات مشروعیت آفرین نظام هستند، 
پس می بایستی چنان جوی ایجاد کند که تمامی 

اقشار اجتماعی از مخالفین و موافقین به پای 
صندوق های رای بروند. این فرض تماما اشتباه 
بوده و در تضاد با سیاست های رژیم قرار دارد. 

در حال حاضر ایران در وضعیتی نیست که با 
ایجاد فضای باز و تشویق به رای دادن مشروعیت 
از دست رفته اش را به دست آورد. تنها مواردی 

که نظام در حال حاضر بر آن ها اتکا دارد و جهت 
ایجاد مشروعیت از آن ها نهایت بهره برداری را 
می کند، هویت اسالمی، به ویژه شیعه گرایی و 

نمایش اتوریته است. ایران نظامی نیست که در 
شرایط بحرانی کنونی بخواهد همچون رژیم 

اسد دم از گشایش های دموکراتیک بزند و برای 
خویش مشروعیت کسب کند. این امر با کاراکتر 

آن در تضاد است. این مورد را بلندپایه ترین 
مقام های آن صراحتا بر زبان می آورند. آنان هر 

آنچه را که ممهور به دموکراسی است، وارداتي 
امپریالیستی تلقی کرده و به شدت آن را رد 

می کنند. از این نظر انتخابات پیش رو عزم نظام 
را در طی طریق خودسرانه شان هرچه بیشتر جزم 

خواهد کرد و اثباتی خواهد بود بر پافشاری بر 
ستاتوی کنونی. به همین جهت این انتخابات 

نمی توانند به فضایی برای نمایش تفاوت مندی ها 
مبدل شوند؛ شرکت در آن ها صرفا سرنوشت 
نظام را تعیین خواهد کرد و نه سرنوشت خود 

خلق ها. پرسشی که در این بین باید مطرح ساخت 
این است که این انتخابات در چه فضایی تحقق 

خواهند یافت و چه نتایجی دربر خواهند داشت؟ 
هنگامی که داده های کنونی را مورد بررسی قرار 

می دهیم، به نظر نمی رسد فضای انتخاباتی چندان 
متشنج گردد. با توجه به موضع کنونی مخالفان و 

برخورداری آنان از موضعی پاسیو)منفعل( به ویژه 
در قبال بایکوت نمی توان تخمین زد که بتوانند 

چندان در مرحله ی انتخابات تاثیرگذار باشند و در 

این مرحله مداخله کنند. احتمال اینکه انتخابات 
دقیقا مطابق میل نظام پیش رود و تماما در کنترل 

سران حکومتی باشد، بسیار باالست. خود خواهند 
نواخت و خود هم خواهند رقصید؛ با این اقدام 
نظام خویش را توانمندتر از پیش نشان خواهند 
داد. اما اگر در مرحله ی انتخابات جرقه ای زده 

شود و مخالفان بتوانند در سطحی گسترده به ابراز 
وجود بپردازند، انتخابات این پتانسیل را هم دارد 
که جریان متوقف شده ی اعتراضات و مخالفت ها 

را دگربار به حرکت درآورد و به فتیله ی 
گشایش های دموکراتیک مبدل شود. این احتمال 

را هم نمی توان غیرممکن تلقی کرد، به رغم 
آنکه تحقق آن نمي تواند چندان آسان باشد. این 

اقدام به جسارت بسیار زیادی نیاز دارد. چراکه 
نظام در حال حاضر موقعیتی را اتخاذ کرده که 

می تواند دست به هر نوع قتل عامی بزند. مخالفین 
سازماندهی شده ای که در حصر به سر می برند هم 

توانایی و جسارت چنین کاری را ندارند. به همین 
دلیل شانس هرگونه تحرکی از سوی نیروهای 

مخالف دموکراسی خواه بسیار ضعیف می نماید. 
اما اگر همین شانس بسیار کم هم تحقق یابد 

برای ایران بسیار گران تمام مي شود. در صورت 
تحقق چنین چیزی نیروهای بین المللی فورا وارد 
عمل خواهند شد و با تحریک و حمایت مالی و 

معنوی از مخالفین و توام با آن افزایش تحریمات، 
مرحله ی مداخله در خاورمیانه را در ایران به 
نتیجه خواهند رساند؛ با زبانی عامیانه تمامی 

کاسه کوزه ها را بر سر ایران خواهند شکست. 
انتخابات می تواند به این احتمال بسیار ضعیف هم 

راه بگشاید. 

نگاهی به مسئله ی انتخابات در ایران 
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انتخابات از دیدگاهی دیگر

مجلس شوراي اسالمي، تجلي گاه مشاركت آزادانه یا 
قتل گاه اراده  ي سیاسي؟!

سیاسی

بایکوت کردن انتخابات مجلس ایران از سوي طیف هاي مختلف، اگرچه دالیل بعضا مشترکي دارد اما از بینش هاي متفاوتي مقاله
نشأت مي گیرد. در این جستار مي کوشیم تا دلیل این بایکوت از سوي پژاک را تحلیل نماییم. پیش از هرچیز الزم است که 

جایگاه مجلس یا پارلمان را در نظام جمهوري به طور عام و جمهوري اسالمي به طور خاص بررسي کنیم.

گروه  یک  جمهوري  در 
انتخابات  راه  از  مدیریت کننده 
و  است  دولتي  مدل  نوعي  مي آید.  کار  سر  بر 
اما  گرفت  اشتباه  دموکراسي  خود  با  را  آن  نباید 
مي تواند به روي دموکراسي  باز باشد. در صورت 
مختلف  واحدهاي  از  انواعي  دموکراتیزه شدن، 
ساختار  یک  به شکل  را  ملي  و  هویتي  سیاسي، 
همگراي دموکراتیک در سیاست و تصمیم گیري 
یا  پارلمان  نظامي،  چنین  در  مي دهد.  مشارکت 
شهروندان  تمام  آن  در  که  است  ارگاني  مجلس 
به طور غیرمستقیم از طریق نمایندگان منتخب خود 
داشته  مشارکت  روند سیاسي کشور  در  مي توانند 
مطالبات  مطرح شدن  محل  مجلس  بنابراین  باشند. 
خلق ها یا ملت هاي مختلفي است که در گستره ي 
در  نیز  نمایندگان  کنند.  می  زندگی   جمهوري 
واقع توان ابراز عقیده و سطح اراده مندي ملت هاي 
مختلف را نشان مي دهند و نمایانگر اراده  ي سیاسي 
هرگونه  تفاصیل،  این  همه ي  با  مي باشند.  مردمي 
مجلسي که در ساختار حکومتي جاي گیرد ولو در 
مجالس  جاي  نمي تواند  بي شک  جمهوري،  قالب 
کمونال مردمي که حالتي کنفدرالیستي و غیردولتي 
حتي  و حکومت ها  دولت ها  زیرا  بگیرد.  را  دارند 
تنها  خود،  دموکراتیک  حالت  ایده آل ترین  در 
قشري،  طبقاتي،  دموکراسي اي  زمینه ي  مي توانند 
حتي  آورند.  فراهم  را  محدود  و  نخبه گرا  نسبي، 
نخبه هاي  نیز  خود  حالت   دموکراتیک ترین  در 
دارند،  را  قدرت  انحصار  بیشترین  که  اول  طراز 
به زعم  حکومتي  نظام هاي  مي زنند.  را  اول  حرف 
سر  بر  چانه زني  مبناي  بر  نیز  دموکراتیک  خود 
به  را  دموکراسي  مي کنند،  عمل  قدرت  توزیع 
دخیل  سیاست  در  همه جانبه  ساختاري  شکل 
نمي کنند و نمي توانند به معناي واقعي کلمه دموس 
اما دموکراسي  بگنجانند.  را در خود  تمام خلق  یا 
به کلي  دموکراسي   نوعي  که  خلق ها  رادیکال 
مغایر با شعارهاي دموکراسي مآبانه ي دولت است، 
تفاصیل  این  همه ي  با  مي باشد.  متفاوت  مقوله اي 
ستاتوي  یک  مي تواند  دموکراتیک  جمهوري 
در  خلق ها  مطالبات  برآورده سازي  جهت  مناسب 
سطح دولتي ـ و نه ستاتوي سیاسي خود خلق ها که 
غیردولتي و منفک از انحصار قدرت است ـ باشد.

تعریف  با  ایران  اسالمي  جمهوري  ماهیت 
جمهوري  در  زیرا  است.  تضاد  در  دموکراسي 
ملت هاي  و  مردم  مطالبات  بر  اصل  دموکراتیک 
زندگي مي کنند.  در آن کشور  است که  مختلفي 
مشروعیت  که  است  مردم  مطالبات  این  یعني 
مشروعیت  این  به  احترام  مبناي  بر  دولت  و  دارند 
پذیرفته  جامعه  سوي  از  مي تواند  آن  رعایت  و 
این مطرح  اسالمي خالف  اما در جمهوري  شود. 
تنها  و  نبوده  اصل  مردم  مطالبات  یعني  است؛ 
نظام  مشروعیت یابي  براي  مردم  شکلي  مشارکت 
انتخابات  در  شکلي،  مشارکت  است.  کار  مبناي 
نظایر  و  شهر  شوراي  جمهوري،   ریاست   مجلس، 
آن به طور عیني دیده مي شود. یعني مسئولین نظام،  
جامعه را همچون شيء  و ابزار ناچیزي مي انگارند 
و  عقل  مرکز  که  دولت  به  خدمت  در  باید  که 
شود.  استفاده  آن  از  مي گردد،  معرفي  مشروعیت 
جامعه  از  ابزاري  سوءاستفاده ي  نوعي  امر  این 
است نه مشارکت دهي داوطلبانه و آزاد جامعه در 
مجلس  نمایندگان  کشوري.   تصمیم گیري  روند 
در  هستند.  واسطه  ابزار  یک  سطح  در  تنها  نیز 
براي  ابزاري  همواره  ایران  پارلمان  گذشته،   ادوار 
زیر  به  منطقه  افراد مطرح و ذي نفوذ هر  کشانیدن 
سعي  همیشه  است.  بوده  مرکزي  نظام  سلطه ي 
ایل هاي  و  مطرح  عشایر  ذي نفوذ  افراد  مي شده 
از  و  برسانند  نمایندگي  به  مجالس  در  را  بزرگ 
متشخص،  افراد  این  وابسته سازي  و  کنترل  طریق 
زیر  را  آن ها  به  مربوط  انتخابي  حوزه ي  تمام 
عمده ترین  که  آنجا  از  بکشانند.  مرکزي  سلطه ي 
دغدغه ي دولت هاي مرکزي ایران این بوده است 
که یک کشور تک ملیتي، تک زباني، تک مذهبي 
و تک مدیریتي را ایجاد کنند،  اهمیت وابسته کردن 
سوي  از  مرزي  مناطق  و  شهرستان ها  نمایندگان 
دولت امري قابل درک است. شهرهاي بزرگ نیز 
در  که  متوسطي  طبقه ي  قشر  از  استفاده  با  همیشه 
گردآوري  و  دولتي  جایگاهي  به  رسیدن  آرزوي 
رقابت هاي  صحنه ي  به  هستند،  بیشتري  قدرت 
انتخابات  گرم  بازار  است.  شده  مبدل  انتخاباتي 
بخشیده  دولت  به  را  امکان  این  شهرها،  این  در 
است تا چنان وانمود کند که گویا مملکت پر از 
از چنین  آزادي هاي سیاسي است و مردم خرسند 
وضعیتي در عرصه حضور دارند. ریخت وپاشي که 
براي  تنهایي  به  این مقاطع مي کنند،  کاندیداها در 

کفایت  مردم  اقتصادي  مشکالت  از  بسیاري  حل 
مي کند. حتي بسیاري اوقات، هزینه هایي که براي 
نامشخص  منابع  از  مي شود  انجام  انتخابات  این 
صورت مي گیرند و معلوم مي شود که دست هایي 
تالش دارند تا فضاي انتخابات را به یک »نمایش 
حکومت،  سران  کنند.  مبدل  برق«  و  پرزرق  ملي 
افتخاري  صرفا  را  انتخابات  در  گسترده تر  حضور 
حساب  به  را  این  و  مي آورند  به شمار  نظام  براي 
مي گذارند.  نظام  قداست  و  مشروعیت  توانایي ها، 
و  آزادانه  داوطلبانه،  مشارکت  هرگز  هدف 
براي مطرح کردن خواسته هایشان  مردم  آگاهانه ي 
دوران  در  نیست.  و  نبوده  نمایندگان  طریق  از 
جمهوري اسالمي همیشه معیار وابستگي به والیت 
از اصول  به حکومت  مطلقه ي فقیه و سرسپردگي 
اساسي براي ازفیلترگذراندن کاندیداها بوده است. 
مجلس  یک  سیماي  دادن  نشان  با  حکومت  زیرا 
مطیع که هیچ انتقاد جدي اي بر حکومت ندارد و 
مطیع و رام والیت فقیه است، براي خود مشروعیت 
واقع  در  مجلس  نمایندگان  مي کند.  دست وپا 
ابزارهایي مناسب براي یک دست سازي هویت هاي 
از  ناشي  جنایات  مشروع سازي  ایران،  مختلف 
فاشیسم مذهبي، سیاست گریزي مردم و قبضه شدن 
بسیاري  در  مي باشند.  دولت  دست  در  سیاست 
نمایندگي  کار  نمایندگان  مجلس،  دوره هاي  از 
براي  اجتماعي  موقعیت  و  شغل  یک  به عنوان  را 
شخص خود در نظر گرفته اند. این چنین  اشخاصي 
صرفا با عوامفریبي، آراي مردم را به خدمت منافع 
نخواسته اند  نیز  هرگز  درآورده اند.  خود  شخصي 
در  مردم  اهداف  جهت  در  و  سیاسي  رویکردي 
مجلس از خود نشان دهند. حتي در بسیاري موارد 
قوانین و لوایحي را به تصویب رسانده اند که هدف 
آن محدودکردن آزادي هاي اجتماعي بوده است. 
تقاضاهاي  به  نمایندگان  مجلس،  یک  در  اینکه 
تروریست خواندن آزادي خواهان  نظیر  بیشرمانه اي 
اعدام  حکم  صدور  همچنین  نظام،  مخالفین  و 
بپردازند  دگراندیشان  و  مخالف  سیاسیون  براي 
مشارکت  محل  نه  مجلس  آن  که  مي دهد  نشان 
و  مردم ستیز  دستگاه  یک  بلکه  مردم  اراده هاي 
در  که  نمایندگاني  بسیار  چه  است.  سرکوب گر 
براي  گام  یک  حتي  خود  نمایندگي  دوره ي  طی 
برنداشتند  مردم  عدیده ي  مشکالت  مطرح کردن 
خود  از  بي دردسر  کارنامه اي  تا  کردند  سعي  و 

ریوار آبدانان
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به  گرایش  هرنوع  اینان  نظر  از  بگذارند.  به جا 
به  مردم،  خواسته هاي  و  انتقادات  مطرح کردن 
مقامات  نزد  در  پایگاهشان  رفتن  دست  از  معناي 
مجلس  بنابراین  بود.  خواهد  کشوري  اول  درجه 
و  کرنش  جایگاه  همیشه  اسالمي  جمهوري 
وابسته  افراد  عده  یک  تسلیمیت  و  اطاعت پذیري 
است.  بوده  فقیه  والیت  دستگاه  برابر  در  نظام  به 

جمهوري  همچون  سیستمي  در  چرا 
پیشبرد  محل  به  نمي تواند  پارلماني  نظام  اسالمي،  
مطالبات جامعه مبدل شود؟ براي آنکه بهتر بتوانیم 
بیاندیشیم که  به این  باید  به این سؤال پاسخ دهیم 
یک مجلس مردمي واقعي چگونه مجلسي است. 
چنین مجلسي باید فارغ از سلطه ي عقیدتي)هژموني 
همه ي  تا  باشد  غالب  گروه  یک  ایدئولوژیک( 
و  گسترده  فعالیت  به  دست  بتوانند  نمایندگان 
جامعه)نظیر  گفتمان  مطرح سازي  براي  آزادانه 
نمونه  خواست هایش)به عنوان  و  کورد(  مسئله ي 
همه ي  براي  محلي  دموکراتیک  خودگراني هاي 
اما مي بینیم که  بزنند.  ایران(  ملیت هاي موجود در 
در نظام هاي دولت  ـ ملت،  مجلس ها تحت سلطه ي 
عقیدتي قرار دارند. یعني یک گروه، حزب، جناح، 
گرایش و طیف بر سایرین سلطه مي راند. این عمال 
انفعال  به موضع  نمایندگان  به معناي واپس راندن 
شیعي  ایرانِي  ناسیونالیسم  عقیدتِي  سلطه ي  است. 
تمام  در  همچنانکه  فقیهي  والیت  فارس محوِر  و 
عرصه هاي ایران حاکم است، در مجلس نیز شایع 
چنین  در  نمي رود  انتظار  دلیل  همین  به  مي باشد. 
شرایطي نماینده اي پیدا بشود که به طور آزادانه از 
خواسته هاي مردمي که اتفاقا تحت سلطه ي همین 
شده اند،  پایمال  عقیدتي  قدرت گرایانه ي  سلطه ي 
زیرا  بپردازد.  پارلماني  مبارزه ي  به  و  نماید  بحث 
همچنان که گفتیم،  نیاز و مسئله ي جامعه یک مقوله 
است و هدف از نماینده شدن آنان مقوله دیگری. 
شدت  به  نمایندگان  خواست  و  مردم  خواست 
و  آزادي اند  خواهان  مردم  دارند.  قرار  تضاد  در 
نظام  پایه هاي  محکم کردن  خواهان  نمایندگان 
خواهان  مردم  شهروندان.  گرده هاي  روي  بر 
دموکراسي و عدالت و برابر ي هستند اما نمایندگان 
به طرح قوانین و لوایح بي دادگرانه و تبعیض آمیز 
مي پردازند. مردم خواهان حل مشکالت اقتصادي 
رقم هاي  فکر  به  تنها  نمایندگان  اما  خویش اند 
چنین  در  بنابراین  هستند.  خود  بانکي  حساب هاي 
شرایطي اصال مي توان از نماینده و نمایندگي کردن 
واقعي بحث کرد؟! مجلس در چنین سیستمي، اتاق 
خلق  آزاد  بحث  سکوي  نه  است  نظام  مشروعیت 
براي مطرح کردن خواسته هاي به حق خود. مجلس 
ایران همانند خانه اي  است که در آن والیت فقیه 
چونان  الوهي اش  قدرت  و  اساسي  قانون  با شالق 
این  حال  مي نماید.  حاکمیت  سلطه گر،  مردي 

و  مثبت  سیمایي  کند  هم که تالش  مرد هرچقدر 
نماینده ي مطیع  اما کدام  نشان دهد  از خود  عادل 
و  آزادي  از  خانه  این  در  مي تواند  ضعیفه شده،  و 
آنکه  خالصه  کند؟  صحبت  اسارت  قید  گسستن 
آن  در  عقیدتي  سلطه ي  که  کشوري  پارلمان  در 
که  داشت  انتظار  نمي توان  است،  غالب  شدت  به 
و  نمایندگاني سخنگو، حقیقت مدار  از  شهروندان 
باشند. وقتي زیر سلطه ي عقیدتي  مبارز برخوردار 
قرار داشته باشي نهایتا تنها کاري که بتواني انجام 
دهي این است که عمر امتیازات حداقلي را که در 
محبوب  را  خودت  و  دهي  افزایش  داري  دست 
سران قدرت مند نظام بنمایي آن هم به بهاي خیانت 
داده اي  که  شعارهایي  طبق  نمي تواني  جامعه؛  به 
دست به عملکردي رو به جلو بزني؛ زیرا در جایي 
آنجا  در  باشد  داشته  وجود  عقیدتي  سلطه ي  که 
اتالف انرژي و معنا و نهایتا مرگ حقیقت به وقوع 
قتل گاه  اسالمي،  جمهوري  مجلس  مي پیوندد. 
از همین روست  اراده ها.  نه تجلي گاه  اراده هاست 
که در جایي همچون مجلس شورای اسالمي، هنوز 
حتي یک نماینده ي راستین که از درد خلق بگوید 
دارید که  را سراغ  نماینده  است. کدام  نشده  پیدا 
انتخابي اش مي رود  مردم حوزه ي  بر  از ستمي که 
کدام  بفشارد؟  را  ظلم  گلوي  و  دهد  سخن  داد 
را  جامعه  حق  و  مصلحت  که  دیده اید  را  نماینده 
باشد؟  نکرده  منفعت شخصي و جناحي اش  فدای 
تقیه  نقاب  زیر  که  دارید  سراغ  را  نماینده  کدام 
نرفته و در برابر این همه بیداد سکوت نکرده باشد؟ 
طور  را  حقیقت  مي کنند  سعي  تنها  نمایندگان 
دیگري نشان دهند. مدام حوزه هاي انتخابي شان را 
با وجود محرومیت هاي اقتصادي بسیار، آرام ترین، 
مي کنند.  معرفي  مردم  راضي ترین  و  مطیع ترین 
مدام از آمار رو به رشد پیشرفت براي مردم سخن 
مي رانند و وقتي هم که انتخابات بعدي نزدیک شد 
گاه خرده انتقاداتي را که هرگز گامي در راستاي 
مطرح  نظام  برابر  در  برنداشته اند،  آن  عملي سازي 
مي سازند.  هنوز یک نماینده پیدا نشده که بگوید 
مسئله ي کوردها در شرق کوردستان یک مسئله ي 
اقتصادي نیست که با چند پروژه ي سطحي دولت 
به  رانت  سرازیرکردن  جز  که  اقتصادي  لوایح  و 
حل وفصل  ندارد،  هدفي  مسئولین  برخي  جیب 
فرهنگي ـ  قتل عام  یک  با  ما  کوردستان  در  شود. 
هستیم؛  رویارو  مذهبي  حتي  و  اقتصادي  سیاسي ـ 
این است حقیقت مردم ما. کدام نماینده ي مجلس 
این  گویاي  زبان  به  توانسته  اسالمي  جمهوري 
حقیقت مبدل شود؟! هیچکدام؛ زیرا آنان سلطه ي 
براي  مبارزه  انرژي  پذیرفته،  را  موجود  عقیدتي 
به  نداشته،  خود  در  را  خلق  دموکراتیک  حقوق 
بروکراسي)دیوان ساالري(  بي معناي  ابزارهاي 
حکومت مبدل شده و زبان هایي الل و خاموش اند 
نتوانسته اند  نیز  باشند  درآمده  به حرف  هرگاه  که 
خود  زیرا  بپردازند.  خلق  خواست  مطرح سازي  به 

باب  فیلترگذشته ي  از  نمایندگان، گروهي  این 
راستین  اعضاي  نه  هستند  نظام  حاکمان  طبع 
این  مي نماید.  استحاله  قدرت،  خود.  جامعه ي 
دولت  شهروندان  از  گروهي  نیز  نمایندگان 
سیاسي ـ  هویتي ـ  جوهره ي  از  که  هستند 
یک  به  و  شده  خارج  خود  ملت  اجتماعي 
و  باالتر  قدرت هاي  دست  در  سیاسي  ابزار 

شده اند.  مبدل  مرکزگرا  مذهبي  ناسیونالیست هاي 
جبهه ي  شکست  که  است  این  واقعیت 
انتخابات  در  سیاسي  کودتاي  اصالحات، 
و  آن  از  و حوادث پس  پیشین  ریاست جمهوري 
جمهوري  مرکزگرایانه ي  شدت  به  سیاست هاي 
و  دولتي  ارگان هاي  از  را  خلق ها  تمام  اسالمي،  
اعتراضات  است.  کرده  بیزار  آن  مدیریتي  نظام 
ارگان هاي  با  نمي تواند  هرگز  مردمي  قیام هاي  و 
در دست یک جناح  را  قدرت  تنها  که  عوافریبي 
خود  واقعي  پاسخ  به  مي آورد،  گرد  الیت)نخبه( 
کشورهاي  مردم  دموکراتیک  قیام هاي  برسد. 
کار  سر  بر  از  آنها  رضایت  عدم  و  آفریقا  شمال 
اسالمي  میانه روي  جناح هاي  و  نظامیان  آمدن 
دیگر  که  داد  نشان  جهاني اند،  نظام  به  وابسته  که 
سر  مردمي  شعار  که  دولتي اي  ارگان هاي  دوران 
و  مردم  اراده ي  با  بازي  کارشان  تنها  اما  مي دهند 
به  است،  حاکم  قدرت  به  مشروعیت دهي  نوعي 
ایجاد  چاره یاب،  راهکار  تنها  است.  رسیده  پایان 
دموکراتیک  سازمان هاي  و  شوراها  مجالس،  
است. جامعه  خود  خودمدیریتي  براي  مردمي 

فضاي  در  و  ایران  همچون  کشوري  در 
جمهوري  سران  قدرت  اعمال  از  برآمده  سیاسي 
اسالمي، مجلس و نهادهاي دولتي تنها کارکردشان 
بازي  نوعي  و  نظام  ریزش یافته ي  مشرعیت  ترمیم 
نمایش هاي  چنین  در  حضور  است.  سیاسي 
متقلبانه اي تنها به معناي قبول سرکوب،  دیکتاتوري 
خودفریبي  نوعي  آن  در  شرکت  است.  اختناق  و 
است؛ زیرا با اینکه مي داني در این انتخابات اراده ي 
تو به بازي گرفته مي شود و رأي تو همچون سالحي 
علیه آینده ي تو و هم وطنانت به کار گرفته مي شود، 
در آن شرکت مي کني. بنابراین بدتر از خودفریبي،  
از  به کاندیداهاي  وقتي  است.  نوعي خیانت  حتي 
احکام  تمام  به  واقع  در  مي دهي  رأي  فیلترگذشته 
ناعادالنه، لوایحي که اقتصاد ایران را فلج مي کنند، 
نرخ  گراني   توماني،  چندمیلیارد  اختالس هاي 
افزایش بیکاري و فساد اداري رأي مثبت  کاالها، 
اعدام هاي  به  اراده ات،  بازیچه شدن  به  داده اي. 
دسته جمعي، به نابودي فرهنگ هاي مختلف موجود 
در ایران، به قتل عام ها، به افزایش زندانیان، به تداوم 
خودکشي ها، به باالرفتن شمار معتادین و بسیجي ها 
رأي مثبت داده اي. شرکت در انتخابات، به معناي 
پذیرش چکمه ي پاسدارها، باتوم و شکنجه است. 
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آیا انتخابات در ایران واقعا از جایگاه و اهمیت 
برخوردار است؟!

این روزها بازار دروغ پردازي هاي انتخاباتي رونق فراوان گرفته است. هر یک از نامزدهاي به اصطالح انتخابات 
وعده ووعیدهایی داده و سعي در جذب آراي مردم دارند. در این مقاله با استفاده از متون قانوني ایران به ویژه قانون اساسي 

جمهوري اسالمي ایران درصدد اثبات این واقعیت بر خواهم آمد که انتخاباتي در کار نیست. آن چه به وقوع مي پیوندد 
انتصابات است. دوم اینکه واقعا مجلس از جایگاه آنچناني برخوردار نیست به طوري که وجود و عدم وجودش یکسان است.

استبدادگران  با  همدست شدن  نوعي  این 
انتخابات  است. از همین رو، عدم شرکت در 
اخالقي  تعهد  یک  بلکه  گزینه  یک  نه  دیگر 
همسویي  عدم  است.  جامعه  و  خود  قبال  در 
یک  اسالمي  جمهوري  نظام  سیاست هاي  با 
این  به  که  کساني  است.  دموکراتیک  واجب 
اصل پایبند بمانند مي توانند در آینده ي ایران آزاد 
و دموکراتیک سربلند باشند و به این افتخار کنند 
کساني  اما  نشده اند.  همدست  استبدادگران  با  که 
به  به خاطر چندقروش پول و مقام و منصب و  که 
خطر نیافتادن جایگاه خود، در انتخابات مجلس و 
دیگر سیاستگذاري هاي جمهوري اسالمي شرکت 
کنند، سرافکندگان و شرمساران آینده خواهند بود.

در  موجود  مختلف  ملت هاي  که  آنجا  از 
گستره ي ایران، همپاي سایر ملت هاي منطقه دیگر 
شرکت  کنند،  اعتماد  ملت   دولت  ـ  به  نمي توانند 
و  شکلي  رفرم هاي  قبول  یا  مجلس  انتخابات  در 

مطرح  نظام  سران  از سوي  گاه  که  عوامفریبانه  اي 
تعویق  به  و  سیاسي  معناي خودکشي  به  مي شوند، 
به نظر مي رسد  بود.  امکان آزادي خواهد  انداختن 
کجاست«  من  »رأي  شعار  به  نمي توان  دیگر  که 
کفایت کرد. زیرا این پرسش براي همگان مطرح 
است: »اصوال چرا باید در چنین نظام دیکتاتوري، 
صیانت  براي  امکاني  و  زمینه   هیچ  بدهم«.  رأي 
اسالمي  جمهوري  نظام  در  مردم  رأي  و  اراده   از 
و  دزدي  و  تقلب  فضاي  فضا،  نمي شود.  دیده 
اعمال  و  غیردموکراتیک  انتصاب  و  فیلترینگ 
فضایي،  چنین  در  سیاسي  مشارکت  است.  قدرت 
کرد.  نخواهد  دموکراسي  پیشبرد  به  کمکي  هیچ 
با  تنها  کنوني،  بحران زده ي  از شرایط  ایران  گذار 
امکان پذیر  راستین  دموکراسي  و  ریشه دار  تحول 
مجلس،  انتخابات  در  شرکت  بنابراین  مي شود. 
تنها به معناي به تأخیرانداختن امکان تحول است.

جایگاه  هیچ  مردم  نظام،  سران  نظر  از 
تصمیم گیرنده اي ندارند و باید سیاست را دودستي 
به حاکمان تسلیم نمایند. شرکت در انتخاباتي که 

کاندیداتورهاي وابسته به نظام تنها گزینه ي انتخابي 
باشند، به معناي پذیرش این دیدگاه است. بنابراین 
اگر خلق هاي مختلف ایران مي خواهند از اراده ي 
به  تن  باید  آورند،  عمل  به  صیانت  خود  سیاسي 
این خواسته  نسپارند. اصرار نظام بر تداوم بحران و 
تنش و جنگ طلبي همه نشان مي دهند که یگانه راه 
برون رفت این است که مردم وارد عرصه ي سیاست 
شوند. زیرا سیاست جمهوري اسالمي تنها نتیجه اش 
نشانه اي  هیچ  و  است  ایران  خلق هاي  به  زیان زدن 
دال بر تغییر و تحول در بدنه ي نظام دیده نمي شود. 
حاوي  انتخابات،  این  در  مردم  مشارکت  عدم 
خواهد  اسالمي  جمهوري  براي  جدي  پیام  این 
بود: مسئول تمام بحران ها و مشکالت موجود در 
ایران،  مقصر اصلي عدم حل مسائل خلق ها، تشدید 
تنش ها و باالرفتن امکان مداخله ي نظامي در ایران 
تنها و تنها خود نظام است و ما به عنوان مردم ایران، 
در کنار چنین نظام سرکوب گري جاي نمي گیریم.

                      
یعني  قانون.  نه  است  فتوا  مهم  ایران  در 
فتاواي ولي فقیه و علما به اصطالح اعلم به اسالم، 
به گونه اي که در  باالترند.  قانون  از  فقه و شریعت 
جایي که قانون مخالف فتاواي مراجع تقلید باشد، 
فتوا  به  باید  و  دارد  ارجحیت  که  است  فتوا  این 
اساس  فتوا  که  مادام  اینجاست  سوال  شود.  عمل 
آن وقت  مي کند  تعیین  فتوا  را  چیزي  هر  و  است 
برداشت  اشتباه  دارد.  وجود  مجلس  به  نیازي  چه 
آن  با  که  آن چه  نیستیم.  مجلس  مخالف  نشود 
است.  اسالمي  شوراي  مجلس  مي نماییم  مخالفت 
مجلسی است که نمایندگان آن خواسته هاي مردم 
نمایند. نمایندگي  آن را  مختلف  اقشار  و  ایران 

مردم  خواست  و  اراده  که  مجلسي  در 
فرمایشي،  مجلس  در  یعني  ندهد،  مشارکت  را 
مردم  به  خدمتي  چه  داشت.  مي توان  انتظاري  چه 

تعیین کننده  قانون  بایستي  داد؟!  انجام  مي شود 
باشد نه فتوا   آن هم قانوني که از طریق نمایندگان 
رسیده  تصویب  به  مردم  برگزیده ي  و  حق  بر 
امور  نه  مي کند  صدق  شرعي  امور  در  فتوا  باشد. 
دیني  امور  باب  در  مي تواند  تقلید  مرجع  سیاسي. 
مثال  براي  نماید.  صادر  و  اعالم  را  خود  فتاواي 
فالن  نماز  مبطالت  است؛  فالن  وضو  آداب 
امور  در  اما  دیگري.  مشابه  مسایل  و  است  موارد 
همه ي  زیرا  ندارد.  معنایي  هیچ گونه  فتوا  سیاسي 
مشکالت مردم وابسته به دین و امور دیني نیست. 
نیست.  اجتماعي  مسایل  تعیین کننده ي  دین، 
باشد  شرعي  امور  در  مي تواند  فتوا  همین  براي 
ندارد. مفهومي  و  معني  دیگر  کارهاي  در  اما 

تنها  مجلس  از  ایران  در  اینکه  دیگر  مورد 
ساختمان  دارد.  وجود  ساختماني  و  نشان  اسم، 
دفاتر  و  دستگاه ها  با  اسالمي  شوراي  مجلس 
کارایي  لحاظ  از  اما  آن.  طویل  و  عریض  اداري 
چگونه  باشیم.  چیزي  شاهد  نمي توانیم  کاربرد  و 

اثبات  و  سوال  این  به  دادن  پاسخ  براي  چرا؟  و 
بدون  ایران  اساسي  قانون  متون  به  آن  صحت 
مي نمایم: اشاره  تصرفي  و  دخل  هیچ گونه 

مقررات  و  قوانین  »کلیه ي  چهارم:  اصل 
فرهنگي،  اداري،  اقتصادي،  مالي،  جزایي،  مدني، 
نظامي، سیاسي و غیر این ها باید بر اساس موازین 
اصول  عموم  یا  اطالق  بر  اصل  این  باشد.  اسالمي 
حاکم  دیگر  مقررات  و  قوانین  و  اساسي  قانون 
است و تشخیص این امر بر عهده ي فقهاي شوراي 
اصل،  این  در  که  آنیم  شاهد  است.«  نگهبان 
وسیله  یک  به عنوان  اسالم  از  اسالمي،  جمهوري 
حاکمیت  و  نظام  به  بخشیدن  مشروعیت  براي 
خود استفاده مي نماید. وانگهي در ایران هم وطنان 
اینک  دارد.  وجود  نیز  غیرمسلمان  شهروندان  و 
بکنند؟ باید  چه  آن ها  که  مي آید  پیش  سوال  این 

نام  به  شورایی  وجود  مسئله ي  دیگر  مورد 

قاضی آواره
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و  نهاد  این  شناختن  براي  است.  نگهبان  شوراي 
حدود و ثغور اختیارات و وظایف آن باز هم قانون 
اساسي را به عنوان مرجعي مورد استفاده قرار دهم. 
اصول 91 تا 99 قانون اساسي به این نهاد و وظایف 
نگهبان  شوراي  آن که  حال  است.  پرداخته  آن 
از  بلکه  مجلس  نمایندگان  از  نه  آن  اعضاي  و 
خارج از مجلس به مجلس نظارت مي کنند. یعني 
هستند)شش  ولي فقیه  منصوبین  که  آن ها  اراده ي 
منصوب  فقیه  ولي  توسط  فقها  یعني  آن ها  از  نفر 
با  که  مي باشند  آنان  اراده ي  از  باالتر  مي شوند( 
مجلس  در  مردم  نماینده ي  عنوان  کشیدن  یدک 
بر  منصوبین  آراي  مي شود  چگونه  دارند.  حضور 
مجلسي  چگونه  این  باشد؟  داشته  برتري  منتخبین 
است که در خارج از مجلس بر آن حکم مي شود؟

مي دارد:  مقرر  اساسي  قانون   91 اصل 
»به منظور پاسداري از احکام اسالم و قانون اساسي 
با آن ها شورایي  مغایرت مصوبات مجلس  نظر  از 
تشکیل  ذیل  ترکیب  با  نگهبان  شوراي  نام  به 
با  نگهبان  شوراي  فقهاي  از  نفر  شش  مي شود. 
حقوقدان  نفر  شش  و  رهبري  مقام  تشخیصات 
نیز   93 اصل  در  مجلس.  راي  با  نگهبان  شوراي 
بدون  اسالمي  شوراي  »مجلس  است:  آمده  چین 
کنید؛  نگاه  ندارد.«  قانوني  اعتبار  نگهبان  شوراي 
از  نظارت  بدون  اما  است  مجلس  اصطالح  به 
خارج و از سوي شوراي نگهبان مصوباتش اعتبار 
است  مشروع  وقتي  مجلس  یعني  ندارند.  قانوني 
دیگر  گفته ي  به  باشد.  نگهبان  شوراي  داراي  که 
نادیده  اراده اش  که  است  مجلس  وقتي  مجلس 
مادام  مي توان سوال کرد  این حال  با  گرفته شود. 
که تعیین کننده شوراي نگهبان استـ  قانون اساسي 
این همه  باید  چرا  آن وقت  دارد ـ  اذعاني  چنین 
مخارج،  و  خرج  این همه  کرد.  مشغول  را  مردم 
خانم ها  از  چیست؟!  براي  وقت کشي  و  برو  و  بیا 
این  همه  چرا  پرسید  باید  انتخاباتي  نامزد  آقایان  و 
چنان  و  چنین  مي  گویند  مي دهید؟  وعده ووعید 
برقرار  آزادي  مي آوریم؛  دموکراسي  مي کنیم؛ 
مي کنیم؛ قوانین دموکراتیک و مردمي به تصویب 
را  این حرف ها  اساسي  قانون  اما خود  مي رسانیم، 
باطل اعالم کرده است. یعني اگر شوراي نگهبان 
اجرایي  قابلیت  تنها  نه  نزند  به مصوبات  تایید  مُهر 
نیستند. قانوني هم  بلکه مشروع و  نخواهند داشت 

به فرض محال)فرض محال، محال نیست(، 
بسیار  مصوباتي  و  قوانین  مجلس  نمایندگان 
دموکراتیک و مطابق با نیازها و خواسته هاي مردم 
نکند  تأیید  نگهبان  شوراي  اگر  اما  کنند  تصویب 

قانوني نمي شود و قابلیت اجرایي هم پیدا نخواهد 
کرد. با این وجود چرا نامزدهاي نمایندگي مجلس 
را. ایران  مردم  هم  و  مي زنند  گول  را  خود  هم 

مطرح  باید  که  دیگري  قابل توجه  مسئله ي 
مصلحت  تشخیص  شوراي  نام  به  نهادي  گردد، 
عجیب  نگهبان  شوراي  از  یکي  این  است.  نظام 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  است.  غریب تر  و 
رعایت  وظیفه اش  پیداست  نامش  از  هم چنان که 
نظام ولي فقیه  نظام هم همان  نظام است.  مصلحت 
نظام  مصلحت  دیگر  عبارتي  به  و  واقع  در  است. 
مساوي است با مصلحت ولي فقیه. وظیفه ي اساسي 
یعني  فقیه است.  از مصالح ولي  نهاد حفاظت  این 
اگر مجلس به اتفاق آراء قانوني را تصویب نمود 
آن  ندانست  مصلحت  به  آ ن را  مجمع  این  ولي 
آرشیو  در  قوانیني  چنین  نمي شود.  اجرایي  قانون 
احتیاج  مي گردد.  بایگاني  حکومتي  دستگاه هاي 
قانون  اجراي  ندارد. مي گوید:  دلیل هم  ارائه ي  به 
مواردي  در  حتي  نیست.  نظام  مصلحت  به  فعال 
قرار  تمجید  و  تعریف  مورد  هم  را  مصوبه  قانون 
نشود.  اجرا  که  است  صالح  به  فعال  ولي  مي دهد 
که  کرد  پیدا  شانس  قانون  و  مصوبه  که  فرض  به 
مصلحت  و  بگذرد  نگهبان  شوراي  تصویب  از 
ولي  خود  به  نوبت  این بار  کند.  تایید  هم  نظام 
و  آري  مي زند؛  را  آخر  حرف  او  مي  رسد.  فقیه 
اوست.  ازآن  وتو  حق  مي گوید.  او  را  آخر  نه  
شفاف  به صورت  اساسي  قانون   110 و   109 اصل 
این اصول حدود  بیان مي دارد.  را  و روشن مسئله 
به عنوان  است.  برشمرده  را  فقیه  ولي  اختیارات  و 
بر  نظارت  نظام؛  کلي  سیاست های  تعیین  نمونه 
حسن اجراي سیاست های کلي تعیین شده؛ صدور 
قوه ي  ریاست  انتصاب  صلح؛  و  جنگ  فرمان 
کل  فرماندهان  نگهبان،  شوراي  فقهاي  قضاییه، 
قوا، ریاست صدا و سیما، ائمه ي جمعه و جماعت؛ 
مجازات  تخفیف  و  عفو  همه پرسي،  فرمان  دادن 
دستگاه  هم  فقیه  ولي  یعني  غیره.  و  محکومین 
قضایي)قوه ي  دستگاه  هم  دولت(،  اجرایي)یعني 
را  قانون گذاري)مجلس(  دستگاه  هم  و  قضاییه( 
است.  داده  قرار  خویش  حاکمیت  حیطه ي  در 
امام  نایب  را  خود  زیرا  اوست  تعیین کننده  تنها 
اساسي  قانون  که  مادام  است.  داده  قرار  زمان 
فقیه بخشیده است آن وقت  به ولي  را  چنین حقي 
باشد؟! مي تواند  چه  آن  نقش  و  چیست  مجلس 

اکنون سوال »چه باید کرد؟« پیش مي آید. 

خدمت  انتخابات  در  شرکت  با  نبایستي  اوال 
را  چیز  همه  که  نمود  دولتي  و  ولي فقیه  به 
براي  فرصتي  هر  از  و  گرفته  تمسخر  باد  به 
اینکه  دوم  مي نماید.  استفاده  خود  مشروعیت 
ایران،  کردن  دموکراتیزه  جهت  در  بایستي 

شود.  دموکراتیزه  قوانین  دیگر  و  اساسي  قانون 
همه ي  گردد.  دموکراتیک  مجلسي  مجلس،  باید 
و  دین، مذهب، جنس  به  توجه  بدون  مردم  اقشار 
تایید  و  گزینش  بدون  و  آزادانه  صورت  به  نژاد 
تشخیص  هیئت هاي  ناحیه ي  از  آن ها  صالحیت 
صالحیت، در انتخابات شرکت نمایند. سوم اینکه 
انتخابات  بر  انتصابات  حاکمیت  برابر  در  بایستي 
با تاسیس مجالس مردم  نیز  این مهم  مبارزه نمود. 
امکان پذیر مي شود. در مجالس مردم، خلق بدون 
انتخاب  انتخاب کردن و  هیچ گونه محدودیتي در 
مي گیرد.  دست  به  را  خویش  امور  زمام  شدن، 
را  دموکراتیک  سیاست  مي تواند  جامعه اي  چنین 
سیاست  دولتي،  سیاست  جاي  به  و  سازد  عملي 
دموکراتیک جایگزین شود. یعني به جاي مجلس 
در کنترل ولي فقیه، مجلس مردمي را برپا نمود. در 
اراده ي مردم مدنظر  مجالس مردمي، خواسته ها و 
از  مدیریت جامعه و سیاست  قرار گرفته مي شود. 
سوي مردم و براي آن هاست. دستگاه هاي قضایي، 
از  را  خود  مشروعیت  اجرایي  و  قانون گذاري 
نمایند.  اخذ  مردمي  آزادانه ي  انتخابات  و  مردم 
عملکرد  بر  خویش  نمایندگان  طریق  از  نیز  مردم 
قضایي  و  قانون گذاري  اجرایي،  دستگاه هاي 
برابر  نظارت مي نمایند. دستگاه هاي فوق الذکر در 
مردم مسئولند و به مردم حساب پس خواهند داد. 
تنها چنین مجلسي با نمایندگاني که در آن حضور 
و  مساوات  برابري،  آزادي،  مي توانند  مي یابند 
نه  بیاورند.  ارمغان  به  انسان ها را  زندگي شایسته ي 
مجلس و نه نمایندگاني که در خدمت خواسته هاي 
باشند،  ایران  حکومت  سردمداران  و  فقیه  ولي  
نمایند.  دایر  را  دموکراسي  و  آزادي  نمي توانند 



با محکوم کردن توطئه ی بین المللی 15 فورهی و هب اوج رسانیدن قیام اهی دموکراتیک خلق 
کورد ربای حمایت از رهبر آپو و آزادی وی هب استقبال بهار آزادی خلق کورد ربویم.
با پیشبرد خودمدرییتی دموکراتیک رد تمامی بخشهای کوردستان همه ی نیرواهیی که رد توطئه ی 

یوبین المللی جای گرفتند و همچنان رب نسل کشی کورداه اصرار می ورزند را ردهم بشکنیم.
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