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ـــزاب  ـــژه اح ـــه وی ـــی و ب ـــات سیاس ـــش جریان ـــه ی نق ـــو، در زمین ـــژه ی آلرتناتی ـــوی وی گفتگ

ــامی در  ــوری اسـ ــت های جمهـ ــه سیاسـ ــبت بـ ــی نسـ ــع کنونـ ــتان در مقطـ رشق کوردسـ

ــران ــوع در ایـ ــای متنـ ــا و هویت هـ ــک خلق هـ ــات دموکراتیـ ــا مطالبـ ــورد بـ برخـ

چگونه ایرانی دموکراتیک بسازیم؟

فرهنگ دموکراتیک

د کامنگـــر، عضـــو مجلـــس پژاک شـــیرزا

8
 ا هَون چیاکو، عضو مجلس پژاک

12

گفتگـــوی ویـــژه ی آلرتناتیـــو، در زمینه ی نقـــش و رویکرد پـــژاک در وضعیـــت موجود 

سیاســـی ایران و بـــه ویژه رشق کوردســـتان

آینده ی ایران در بحران منطقه

کنفدرالیسم دموکراتیک راه برون رفت از بحران

 سیامند معینی، عضو مجلس پژاک

دولــت همچــون نهــادی اصلــی و بســیار قدیمــی کــه ســال ها اســت در راس قــدرت 

ــا روش هــای  ــچ گاه ب ــت هی ــم، دول ــه می دانی ــناخته  می شــود. هامن  طــور ک ــوده، ش ب

ــی ایجــاد و اداره  ــا شــیوه های ســنتی و انتصاب ــه ب ــده، بلک ــک ایجــاد نگردی دموکراتی
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ـــاب  ـــرتهای انق ـــی و بس ـــیل های فرهنگ ـــه ی پتانس ـــو، در زمین ـــژه ی آلرتناتی ـــوی وی گفتگ

ـــتان ـــک در رشق کوردس دموکراتی
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ژیروان مهاباد

  دموکراسِی دموکراتیک ----------------------------------- زانا پشکۆ

 نوشتاری در باب کنفدرالیسم ------------------------------ عگید بانه

 NGO گفتامنی درون رسمایه داری --------------------- زاگرس مانی

خودمختاری و دموکرا سی ------------------ کورنلیوس کاستوریادیس

بخش ویژه تحلیلی

هرنمنــد از خصوصیــات طبقاتی)هویــت خلقــی، فــردی ، اقتصادی-اجتامعــی( خویــش جــدا 

ــه او را  ــر جذب ــی پ ــیر زندگ ــه س ــم ک ــدی نداری ــا هرنمن ــت، م ــه فرودس ــود: از طبق می ش

دگرگــون نکــرده باشــد.

طبقه و تحریر

فواد بریتان/ عضو شورای رهربی جامعه ی دموکراتیک و آزاد رشق کوردستان - کودار

 رفیق شهید خرسو گلرسخی
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ملت دموکراتیک
گزیده ا ی از تحلیات عبدالله اوجاالن

در روزگار مــا رسدادن فريــاد كــر كننــده ي ســمبل ها و شــعارهاي بنياديــن 

ـ ملــت به شــكل »تك پرچــم«، »تك زبــان«، »تك وطــن«، »تك دولــت«،  دولــت 

»دولــت تك ســاخت «، حساســيت مفــرط چشــم ها از ديــدن پرچم هايــي 

در رنگ هــاي متفــاوت و تحقــر آن هــا، يكنواخت كــردن  جهــان ذهنيتــي 

و معيوب منــودن آن، و رســيدن شوونيســم مــي در هــر منايــش به ويــژه 

حــن فعاليت هــاي پرهياهــو و درخشــان  ورزيش و هــرني بــه ســطح يــك
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ــعارهاي  ــمبل ها و ش ــده ي س ــر كنن ــاد ك ــا رسدادن فري در روزگار م

»تك زبــان«،  »تك پرچــم«،  به شــكل  ملــت  دولــت ـ  بنياديــن 

حساســيت   ،» تك ســاخت  »دولــت  »تك دولــت«،  »تك وطــن«، 

مفــرط چشــم ها از ديــدن پرچم هايــي در رنگ هــاي متفــاوت و 

تحقــر آن هــا، يكنواخت كــردن  جهــان ذهنيتــي و معيوب منــودن 

به ويــژه حــن  آن، و رســيدن شوونيســم مــي در هــر منايــش 

فعاليت هــاي پرهياهــو و درخشــان  ورزيش و هــرني بــه ســطح يــك 

مراســم دينــي، جملگــي بايــد بــه عبادت هــاي ديــن مي گرايــي 

تعبــر شــوند. در واقــع عبادت هــاي اعصــار پيشــن نيــز هــامن 

نقش ويــژه را به جــاي مي آوردنــد. در اينجــا هــدف اصــي ايــن 

ملت
 موکراتیک

از کتاب تحلیات عبدالله اوجاالن -

مانیفست متدن دموکراتیک)پنجم( 

صفحه ی  66-65

واژه هــا و اصطاحــات در گــذر زمــان دچــار تکویــن و تغییــر می شــوند. خصوصــا از لحــاظ بــار معنایــی و فرهنگــی 

در حــال معنایابــی بــوده یــا در معــرض معنازدایــی قــرار می گیرنــد. گاهــا دیــده شــده کــه یــک کلمــه یــا اصطــاح از 

مــکان ابــداع یــا بهــرت بگوییــم از جامعــه ی برســازنده اش تــا بســرت اجتامعــی جدیــدی کــه در آن جریــان دارد، دچــار 

ــه  ــا برعکــس گرایــش یافت ــه حیثــی منفــی ی ــی متــامدی و مشــهودی شــده؛ شــاید هــم از صورتــی مثبــت ب دگرگون

اســت. ایــن امــر بــه شــدت بــه رشــد آگاهــی و درون اندوختــه ی معنایــی جامعــه بســتگی دارد. بعضــا یــک کلمــه 

بارهــا از طــرف جوامــع مختلــف بــا کاربردهــای متفــاوت بــه کار بــرده شــده باشــد، یعنــی کارکرد هایــی را در قالــب 

آن کلمــه گنجانده انــد. امــا بــا در نظــر گرفــن بــار معنایــی و فرهنگــی و سیاســی و هویتــی و... یــک کلمــه نبایــد 

متامــی صورت هــای یــک کلمــه یــا اصطــاح را مشــابه پنداشــت. منظــور ایــن اســت کــه بایــد بعــد زمــان را در نظــر 

گرفــت. 

ــا  ــی و ی ــاری و اتونوم ــا خودمخت ــرتادف ب ــا م ــابه ی ــیاری آن را مش ــت. بس ــی اس ــامت خود مدیریت ــن کل ــی از ای یک

ــب  ــا در قال ــامن معن ــد ه ــه بازتولی ــد ک ــی می گوین ــد. حت ــی می پندارن ــار معنای ــاظ ب ــک از لح ــامت نزدی ــایر کل س

ــا بعــد  کلمــه ای جدیــد اســت. البتــه کــه خودمدیریتــی حامــل آن بــار معنایــی اســت. امــا بســیار توان یافته تــر و ب

جهان شــمول بیشــرتی اســت. خودمدیریتــی حرکتــی نیرومنــد در مســیری بســیار متفــاوت اســت. جریــان حرکــت در 

خودمدیریتــی بــه بیــرون نظــام اســت. یعنــی برخــاف جریــان خودمختــار یــا اتونــوم کــه بیشــرت یــک جریــان درونگــرا 

ــان  ــی خواه ــل دارد. خودمدیریت ــی متای ــام دولت ــارج نظ ــه خ ــت ب ــه حرک ــی ب ــت، خودمدیریت ــلطه اس ــام س در نظ

بازگردانیــدن متامــی حوزه هــای فعالیتــی جامعــه اســت کــه دولــت آنهــا را از دســت جامعــه خــارج ســاخته و زمینــه ی 

ــداع و  ــکان اب ــوده و ام ــای  گش ــی عرصه ه ــتیصال را در متام ــای اس ــذا بنده ــت. ل ــم آروده اس ــرا فراه ــتیصال آن اس

نــوآوری را بــرای رســیدن بــه توســعه ی پایــدار جامعــه را فراهــم مــی آورد. 

برقــراری همزیســتی تنوعــات بــا حضــور متامــی تفاومتندی هــا، بــدون از بیــن بــردن تضادهــای پیش برنــده از 

ــا  مهمرتیــن دســتاوردهای نظــام خودمدیریتــی اســت. در نظــام دولتــی و قدرت گــرا هــدف، از بیــن بــردن تضــاد ب

ــد.  ــرار دارن ــودن ق ــازی و همرنگ من ــر رس راه یک دست س ــه ب ــت ک ــی اس ــح تفاوت های ــا تقبی ــذف ی ــه ح ــل ب توس

ــده و  ــم زده ش ــی به ــای دولت ــط نظام ه ــه توس ــی ک ــت. توازن ــه اس ــرد و جامع ــان ف ــوازن می ــاره ی ت ــراری دوب برق

بــازوان قــدرت را در ایــن شــکاف گســرتانیده اســت. ایــن تــوازن هــم، از راه احیــای مســئولیت طرفیــن یعنــی فــرد و 

جامعــه در برابــر هــم دوبــاره برقــرار می گــردد. می خواهــم توجــه را بــه ایــن نکتــه جلــب منایــم کــه مــا همــواره 

ــر یــک مســاله اساســی اســت. اینکــه  ــد ب ــز تاکی ــل آن نی ــم دلی ــام می بری ــوان یــک حــق ن ــه عن ــی ب از خودمدیریت

می خواهیــم مطالبــات خلــق را هرچــه همگانی تــر منــوده و مســئولیت نیــل بــه ایــن خواســته  ها را هــم بــه صــورت 

ــاده مناییــم.  فرهنگــی در جامعــه پی

خودمدیریتــی امــکان ترســیم مرزهــای آزادی جامعــه را بــرای آن فراهــم مــی آورد. نکتــه مهــم و کلیــدی نیــز همیــن 

ــیالیت  ــی س ــده و در خودمدیریت ــب درآم ــه قال ــی ب ــت دولت ــه در حال ــد ک ــه می باش ــای آزادی جامع ــیم مرزه ترس

می یابــد. نکتــه ی مهــم دیگــری کــه جریــان خودمدیــر بــه دنبــال آن اســت، افزایــش تــوان فرهنگــی جامعــه جهــت 

مقابلــه بــا جهانی کــردن اســت. ایجــاد فضایــی بردبــار و ســامل و بــاز، بــدور از محــروم منــودن از مشــارکت سیاســی. 

همیــن ویژگی هــای باعــث شــده کــه بــه عنــوان یــک مــدل موفــق در جهــان و خاورمیانــه بــه پیرشفت هــای عظیمــی 

نائــل آیــد.

بــه چالــش کشــیده شــدن نظــام دولتــی از ســوی نظــام خودمدیریتــی کــه پیشــاهنگی آن را خلــق کــورد برعهــده دارد. 

درنده تریــن حمــات را از ســوی نظام هــای فاشیســتی دولتــی بــه همــراه دارد. حامیــت و تــاش بــرای برقــراری نظــام 

خودمدیریتــی جهــت جلوگیــری از فاشیســم در هــر رنگــی، مســئولیتی مرز ناشــناس اســت. 

سخن سردبیر
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آ
اســت كــه منافــع انحصــارات قدرت طلبانــه و اســتثامري را يــا از طريــق پنهان  ســازي يــا تقديــس و مرشوعيت دهــي، مصــداق 

ــن  ــروزه تحــت اي ــت را ام ــت ـ مل ــا دول ــط ب ــِز مرتب ــده و مبالغه آمي ــي رويكردهــا و عملكردهــاي رسپوش گذارن ــي متام ببخشــند. وقت

ــم. ــي  را درك منايي ــت اجتامع ــِت واقعي ــم حقيق ــري مي تواني ــه ي صحيح ت ــم، به گون ــرار مي دهي ــر ق ــورد تفس ــن م ــم بنيادي پاراداي

ملــت دموكراتيــك، مــديل از ملــت اســت كــه متــام ايــن بيامري هــا در آن بــه كمرتيــن شــكل جريــان دارنــد؛ مديريــِت خويــش را تقــدس 

مني بخشــد. مديريــت، يــك پديــده ي ســاده اســت كــه در خدمــت حيــات روزانــه مي باشــد. هركــس بــا بــرآوردن لزومــات آن، به عنــوان 

يــك كارمنــد يــا وظيفــه دار مي توانــد مديــر شــود. بــه كار مديريتــي پرداخــن ، ارزشــمند اســت امــا مقــدس نيســت. نگــرش هويتــِي  

ــك  ــه ي ــن فروبســته نيســت. تعلق داشــن ب ــك دي ــِي ي ــد عضويــت و مؤمن ــاز و نافروبســته اســت؛ هامنن ــِي ب ــك نگــرش هويت مــي ي

ملــت، نــه يــك امتيــاز اســت و نــه يــك نقــص. مي تــوان متعلــق بــه بيــش از يــك ملــت بــود. بــه عبــارت صحيح تــر، ]مليّت هــا يــا[ 

ناســيوناليته هاي  متفــاويت كــه به صــورت مختلــط درآمده انــد مي تواننــد وجــود داشــته باشــند. اگــر ملــت حقوقــي بــا ملــت دموكراتيــك 

ســازش منايــد، بــه راحتــي مي تواننــد بــا همديگــر بــه رس برنــد. وطــن، پرچــم و زبــان هرچنــد ارزشــمندند ويل مقــدس نيســتند. تســهيم 

ــر اســت، بلكــه در عــن حــال  ــه دور از تضــاد امكان پذي وطــن مشــرتك، زبان هــا و پرچم هــاي مختلــط نه تنهــا به شــكي دوســتانه و ب

رضوريت جهــت حيــات جامعــه ي تاريخــي به شــامر مي آيــد. پديــده ي ملــت دموكراتيــك بــا متامــي ايــن خصوصياتــش، به عنــوان آلرتناتيــو 

ــد. ــخ بازمي ياب ــش را در تاري ــت ـ جايگاه ــتي اس ــه ي كاپيتاليس ــن مدرنيت ــي جنون  آفري ــزار جنگ ــه اب ــي   ـ ك ــت ـ ملت « گراي ــوي »دول ق

ــاً  ــي  آن را كام ــِت   دولت ــر مل ــي ب ــش مبتن ــه گراي ــي اي ك ــاب، مناســبات اجتامع ــدل چاره ي ــك م ــوان ي ــك به عن ــت دموكراتي ــدل مل م

ازهــم گســيخته، مجــدداً دموكراتيــزه منــوده و هويت هــاي متفــاوت را ســازش  كننده، صلح جــو و روادار  مي گردانــد. تحول يــايب 

ــل  ــك قب ــا خــود به همــراه خواهــد آورد. مــدل ملــت دموكراتي ــك، دســتاوردهاي عظيمــي را ب ــي به ســوي ملــت دموكراتي ــِت دولت مل

ــه  ــا يــك آگاهــي اجتامعــي صحيــح تلطيــف منــوده و انســاين مي گرداند)يعنــي ب ــز ادراك هــاي اجتامعــِي خشــونت بار را ب از هــر چي

ــط اســتثامري اي  ــدون شــك اگرچــه رواب ــد(. ب ــدل مي كن ــداري  مب ــا احســاس همذات پن ــايت ي ــه و داراي امپ ــد، باعاطف انســان خردمن

كــه درون مايــه ي آن هــا آكنــده از خشــونت  گرديــده را كامــاً از ميــان برمنــي دارد، امــا آن هــا را بســيار كــم كــرده و امــكان شــكل گري 

ــل  ــح و رواداري در داخ ــعه ي صل ــه توس ــا ب ــد. تنه ــق مي بخش ــرح آورده و آن را تحق ــر را مط ــاوات جوتر و آزادت ــه ي مس ــك جامع ي

ــي  ــل خارج ــاير مل ــه س ــه علي ــتثامري ك ــوب و اس ــو از رسك ــاي ممل ــذار از رويكرده ــا گ ــال ب ــن ح ــد، در ع ــنده مني مناي ــش بس خوي

صــورت مي گرنــد، و متحول ســازي منافــع مشــرتك بــه هم كــويش و هم افزايي)ســيرنژي( ، ايــن نقشــش را به جــاي مــي آورد. هنگامــي 

ــوند،  ــاخته ش ــاره برس ــك دوب ــت دموكراتي ــِن مل ــي و نهادي ــايس ذهنيت ــاختاربندي اس ــه ي س ــر پاي ــي ب ــي و بن املل ــاي م ــه نهاده ك

ــز كيفيــت  ــوري بلكــه در عمــل ني ــا در تئ ــك، نه تنه ــه ي دموكراتي ــي مدرنيت ــن يعن ــه اي نوي ــج مدرنيت مشــاهده خواهــد شــد كــه نتاي

ــه در  ــِك جاي گرفت ــت دموكراتي ــك و مل ــه ي دموكراتي ــتي، مدرنيت ــه ي كاپيتاليس ــو مدرنيت ــد. آلرتناتي ــي[ را دارن ــانس]يا نوزاي ــك رنس ي

ــت. ــده اس ــك تني ــت دموكراتي ــارِج مل ــل و خ ــه در داخ ــت ك ــزي اس ــك و صلح آمي ــادي، اكولوژي ــه ي اقتص ــت؛ جامع ــان آن اس بني

امــروزه صحيح تريــن، اخاقي تريــن و ســيايس ترين راه خــروج از بحــران رسمايــه ي مــايل گلوبــال ايــن اســت كــه به جــاي خــود 

ــال آن  ــه اي و گلوب ــن به جــاي اتحاديه هــاي منطق ــده شــده اســت، همچن ــي گردان ــا ته ــش تهي ســت و ي ــه مضمون ــي ك ــت ـ ملت دول

ــت  ــوند، مل ــاخته ش ــائل« برس ــايب مس ــِر »چاره ي ــي برت ــوردار از ويژگ ــِن برخ ــِك نوي ــل دموكراتي ــاً مل ــل، رسيع ــازمان مل ــژه س و به وي

دموكراتيــك تنهــا به صــورت حالــت جايگزين شــده   يــا دگرگوين يافتــه ي دولــت ـ ملــِت منفــرد انگاشــته نشــود، بلكــه مدل هــاي 

ــوند. ــعه داده ش ــا آن توس ــط ب ــورت مختل ــز به ص ــال ني ــي رود( و گلوب ــش م ــر پي ــن مس ــر اي ــديك ب ــا ان ــه ي اروپ منطقه اي)اتحادي

آلرتناتیـــو  ویـــژه ی  گفتگـــوی 

عضـــو  کامنگـــر،  شـــیرزاد  بـــا 

زمینـــه ی  در  پـــژاک،  مجلـــس 

نقـــش جریانـــات سیاســـی و بـــه 

ویـــژه احـــزاب رشق کوردســـتان 

نســـبت  کنونـــی  مقطـــع  در 

جمهـــوری  سیاســـت های  بـــه 

بـــا  برخـــورد  در  اســـامی 

مطالبـــات دموکراتیـــک خلق هـــا 

ـــران ـــوع در ای ـــای متن و هویت ه

چگونه

بسازیم؟

ایرانی
دموکراتیک

 بحــران خاورمیانــه بــا متامــی پیامدهــای آن، بــه عنــوان بســرت ایجــاد فرصتــی سیاســی 

ــن موضــوع  ــه ای ــت ک ــوان گف ــا می ت ــی می شــود. آی ــز تلق ــه نی ــرای خلق هــای منطق ب

ــر و  ــزوم تغیی ــه ل ــبت ب ــی نس ــی سیاس ــا آگاه ــا تنه ــداق دارد؟ آی ــم مص ــران ه در ای

ــاً انتظــار فرارســیدن  ــه و اینکــه مث ــه ی بحــران خاورمیان ــا کلی نگــری در مقول تحــول ی

ــه  ــد ب ــه، می توان ــوی جامع ــران از س ــول در ای ــر و تح ــن تغیی ــت ای ــودی نوب خودبه خ

یــک فرصــت سیاســی تعبیــر گــردد؟

شــیرزاد کامنگــر: بحــران خاورمیانــه نشــات گرفتــە از ناکارآمــدی سیاســی، عــدم وجــود 

راهــکار بــرای حــل مســائل و مشــکات جامعــه اعــم از دمکراســی، مشــکات اقتصــادی، 

زنــان و جوانــان، مشــکات ملیت هــا و باورداشــت های مختلــف و ... بــوده اســت. 

ــف  ــای مختل ــت در رژیم ه ــت_ مل ــورده ی دول ــت خ ــای شکس ــت ها و نگرش ه سیاس

بحران هــا را روز بــه روز بیشــرت منــوده و تاکنــون نیــز نتوانســته بــه مشــکات موجــود در 

ــه وجــود آمــدن بحــران  ــل ســبب ب ــن دلی ــه همی ــی پاســخگو باشــد، ب راســتای چاره یاب

سیاســی، اقتصــادی، اجتامعــی در بیشــرت کشــورها به خصــوص در کشــورهای خاورمیانــه 

گشــته اســت. بــدون شــک آگاهــی سیاســی اولیــن و یکــی از پیش زمینەهــای گــذار از 

بحــران اســت، بــە رشط آن کــه ایــن آگاهــی همــراه بــا راهــکار و پــروژه جهــت عبــور 

ــان داده و  ــە پای ــا دولت هــای منطق ــم ی ــدی رژی ــه ناکار آم ــد ب ــوده و بتوان از بحــران ب

پاســخگوی مســائل موجــود باشــد. نگــرش انتظــار کــه ریشــه در متــام ادیــان نیــز داشــته، 

توانســته قــدرت تغییــر را از ایــن جوامــع تــا حــدودی بگیــرد، ایــن نگــرش توانســته در 

ــه  ــران انتظــار مداخل ــز در ای ــد. در حــال حــارض نی ــی کن ــز خودمنای مســائل سیاســی نی

ــاش به ویــژه در احــزاب و ســازمان های سیاســی وجــود  یــا نوبــت تغییــِر بــدون ت

دارد، کــه بــدون شــک حتــی در صــورت تغییــر و مداخــات خارجــی یــا دیگــر عوامــل 

ــن  ــاً ای ــر و گاه ــه عمیق ت ــد، بلک ــد ش ــل نخواه ــا ح ــه تنه ــکات ن ــران و مش ــن بح ای

ــە تنهــا آگاهــی بلکــه  ــل ن ــن دلی ــە همی ــار خواهــد آورد. ب ــە ب ــج دیگــری ب ــر نتای تغیی
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تنهــا وجــود پــروژه و یــا راه حــل هــم منی توانــد بــه تنهایــی جوابگــو باشــد. بــا وجــود آگاهــی و پــروژه نیــاز بــه پراکتیــک و وارد عمــل و 

ــران و رشق کوردســتان وجــود دارد، بخشــی  ــه در ای ــزی ک ــروزی رســاندن وجــود دارد. چی ــه پی ــاق و ب ــرای احق ــع ب سازماندهی شــدن جوام

انتظــار و بخــش دیگــر پــروژە ای کــه بتوانــد جوابگــوی مشــکات موجــود بــر اســاس واقعیت هــای جامعــه و در اصــل وارد مرحلــه ی عملــی 

اســت. به وجــود آمــدن یــک فرصــت از لحــاظ سیاســی، اجتامعــی و متــام حوزەهــا بــدون امــکان ســازماندهی و پــروژە ی مناســب منی توانــد  

ــرای  ــا ب ــم، دســتاوردی تنه ــە امــروزه در روژآوا می بین ــە دســت آورد. دســتاوردی ک ــا ب ــاد ی ــام نه ــرای خلق هــا ن ــە فرصــت و دســتاوردی ب ب

کوردهــا نیســت، هــر چنــد کوردهــا در اینجــا نقــش پیشــاهنگی را دارنــد. در اینجــا کوردهــا توانســتند از فرصــت موجــود  در رشایــط بحرانــی 

 پدیــد آمــده بــا برنامه ریــزی و ســازماندهی دراز مــدت، راهــکاری را بــرای خــروج از بحــران یافتــه و ســامت جامعــه خــود را تضمیــن مناینــد.

 

 نهادینه منــودن یــک نــوع هــراس از تحــول سیاســی در جامعــه از ســوی جمهــوری اســامی وجــود دارد و بــه طــور ضمنــی بــه جامعــه القــا 

ــن  ــدارد. و ای ــه  وجــود ن ــون در دیگــر کشــورهای منطق ــه هم اکن ــن امنیتی ســت ک ــوری اســامی ضام ــت نظــام جمه ــه موجودی ــردد ک می گ

ــا حــدودی گزینــه ی انتخــاب بــرای خلق هــای ایــران، مانــدن در وضعیــت فعلــی قلمــداد گردیــده و اولویــت نیــز بــه  ســبب گردیــده کــه ت

شــامر مــی رود تــا بــه رسنوشــتی مشــابه مثــاً ســوریه دچــار گردنــد. تــا چــه انــدازه خــاء سیاســی و فقــدان برنامــه ی عملــی جریانــات سیاســی 

و نیروهــای مخالــف جمهــوری اســامی در بــروز ایــن موضــوع تاثیــر دارد؟ 

شــیرزاد کامنگــر: بــدون شــک در حــال حــارض نوعــی تــرس از دســت رفــن وضعیــت کنونــی کــه بــە تعبیــر رژیــم جمهــوری اســامی از آن  بــه 

عنــوان امنیــت و یــا ثبــات   یادمی شــود، توســط خــود نظــام و از طریــق هژمونــی رســانه ی دولتــی بــدون رقیــب بــا توســل بــه ایجــاد نوعــی از 

فوبیــا، بــه وجــود آمــده اســت.  ایــن یــک بخــش طبیعــی از القایی ســت کــه رژیــم بــرای بقــای موجودیــت خــود انجــام می دهــد. خلق هــا، 

افــکار و عقایــد مختلــف خواهــان تغییــر هســتند، امــا فقــدان برنامــه یــا پــروژه ی همســو، ســازماندهی، مدیریــت یــا رهــربی و پیشــاهنگی و 

عمــل بــرای رســیدن بــە ایــن منظــور وجــود دارد، کــه ایــن ســبب بــه وجــود آمــدن خــاء سیاســی شــده اســت. در صورتــی کــه ســازمان ها و 

احــزاب از ایــن قــدرت و تــوان برخــوردار باشــند، امــکان گــذار از هراســی کــه رژیــم نهادینــه می کنــد، آســان خواهــد بــود. تنوعــات مختلــف 

در ایــران اعــم از خلق هــا، فرهنگ هــا و باورهــا خواســت خــود از تغییــر را در انتخابــات 88 بــه بعــد بــه طــور گســرتده و قبــل از آن نشــان 

داده بودنــد، امــا نبــود راهــکار، ســازماندهی و مدیریــت یــا رهــربی ایــن خواســت را بــه نفــع رژیــم رقــم زد. همچنیــن منی تــوان از جمهــوری 

ــن  ــر را در ای ــری از تغیی ــود و جلوگی ــای خ ــی از بق ــرا بخش ــد، زی ــه نکن ــا نهادین ــاد و ی ــی را ایج ــن هراس ــه چنی ــت ک ــار داش ــامی انتظ اس

می بینــد. بــه همیــن منظــور مانــدن در وضعیــت کنونــی یعنــی قدرگرایــی  و تســلیمیت بــرای احــزاب و ســازمان ها مــر خواهــد بــود. در 

ســوریه نیــز بــه شــکلی ماننــد ایــران انتظــار تغییــر از بیــرون و یــا تحــول بــدون تــاش قبــل از رســیدن بــه ایــن وضعیــت وجــود داشــت، بــه 

همیــن دلیــل نتوانســتند بــر اســاس واقعیت هــای جامعــه و خلق هــا خــود را ســازماندهی مناینــد و بــه ایــن رسنوشــت دچــار شــده و بحــران 

عمیق تــر شدەاســت. اگــر ایــن نیروهــا قبــل از تحــوالت امــکان ســازماندهی خــود و همگرایــی بــر اســاس تنوعــات را به وجــود می آوردنــد، 

وضعیــت بهــرت از اکنــون بــود. ایــن مســئله در روژآوا بهــرت منــود پیــدا کــرده و توانســته بــا ایجــاد پــروژه و ســازماندهی و ورود بــه فــاز عملــی، 

بــه منونــەای در خاورمیانــه تبدیــل شــود. ســوریە منونــە ی بســیار خوبــی بــرای تجربــە گرفــن اســت. در مناطقــی کــە در آن هــا همگرایــی و 

ارتبــاط مســتقیم بــا خلــق و جامعــە وجــود دارد و دارای ســازماندهی یــا تــاش بــرای ســازماندهی دیــدە می شــود؛ منونــە ی خوبــی بــرای نتایــج 

مبــارزات آزادی خواهــی در شــیوە و راهــکار می باشــد، در همیــن جغرافیــا یعنــی ســوریە مناطقــی کــە اعــراب و دیگــر خلق هــا وجــود دارنــد، 

کــە در وضعیتــی نامناســب و حتــی بغرنــج بــە رس می برنــد، کــە در نتیجــە ی عــدم برنامه ریــزی و و ســازماندهی بــودە و در نتیجــە نیروهایــی 

ماننــد داعــش و جبهەالنــرە و احراروالشــام و ... در آنجــا حاکــم شــده و وضعیــت را بحرانی تــر کردەانــد. 

ــک و  ــه از ســوی نیروهــای دموکراتی ــا ایجــاد بســرت، جهــت ســازماندهی جامع ــش روی تحــول سیاســی ی ــع پی ــن موان  یکــی از عمده تری

ــت  ــا وضعی ــات جامعــه اســت. آی ــا مطالب ــات ب ــق و هم ســویی سیاســت ها و برنامه هــای احــزاب و جریان ــران، عــدم تطاب تحول خــواه در ای

ــا نــه نســبت بــه وضعیــت کلــی ایــران تفاوت هایــی دارد؟  رشق کوردســتان نیــز دچــار همیــن حالــت اســت ی

 

شــیرزاد کامنگــر: یکــی از عمدەتریــن مشــکات ایــران، وجــود فاصلــه بیــن مطالبــات احــزاب، ســازمان ها و به خصــوص اپوزســیون و مطالبــات 

ــان  ــان و جوان ــی، زن ــا، دموکراس ــا، فرهنگ ه ــرای خلق ه ــازمان ها ب ــزاب و س ــم اح ــوز ه ــاش و کار هن ــال ها ت ــد از س ــد. بع ــه می باش جامع

حتــی بــرای شــیوه ی مدیریــت جامعــه، بــه عنــوان پــروژە و یــا راهــکار آلرتناتیــوی بــه طــور مشــخص ندارنــد و یــا در صــورت وجــود آلرتناتیــو 

ــا وجــود اختافــات سیاســی گام  ــا در ایــن راســتا نتوانســتەاند همســو ب هــامن نگرشــی کــە حاکمیــت بــر خلق هــا دارد، را دارا می باشــند، ی

بردارنــد. ایــن مســئله نــه تنهــا ســبب انشــعاب، تجزیــه و از هــم گســیختگی درون ســازمانی ایــن احــزاب شــده، بلکــه باعــث ایجــاد فاصلــه بــا 

خواســت جامعــه نیــز شده اســت. بیشــرت از همــه جنــگ قدرتــی )هــر چنــد در حــال حــارض چیــزی در دســت نــدارد( بیــن احــزاب در ایــران بــه 

خصــوص کوردســتان راه افتــاده کــه ایــن هــم دلیــل دیگــر ایــن تجزیــه و گسســت می باشــد. در کوردســتان نیــز بیشــرت احــزاب دچــار چنیــن 

وضعیتــی هســتند. بیشــرت در ایــران بــه جــای این کــه دنبــال راهــکار و یــا چارەیابــی بــرای گــذار از وضعیــت موجــود و بازگشــت بــه همگامــی 

و یــا پیشــاهنگی جامعــە وجــود داشــته باشــد، بیشــرت بــه دنبــال کســب قــدرت و جایگزین کــردن فــرد یــا افــراد دیگــر در نظــام بــە جــای تغییــر 

نظــام بــه چشــم می خــورد. در ایــران بیــن احــزاب و ســازمان ها، اختافــات سیاســی و ایدئولوژیکــی بیشــرت بــر اســاس یــک تفــاوت نگریســته 

منی شــود، حتــی در زمان هــا و مکان هــای مختلــف بــر اســاس خصومــت و دشــمنی نگریســته شده اســت. ایــن شــیوه ی نگــرش توانســته بــود 

در یــک مقطــع زمانــی بــر جوامــع نیــز تاثیــر گذاشــته و آن هــا را در مقابــل یکدیگــر قــرار دهــد. ایــن بخــش بزرگــی از تــوان احــزاب و جوامــع 

ــا فعالیــت مشــرتک از آنهــا گرفتــه اســت. ســازمان ها و احــزاب اپوزیســیون و حتــی نگرش هایــی کــە در داخــل  را بــرای یــک همســویی و ی

ــد  ــان، باورداشــت ها و عقای ــا، زن ــرای مســئلە خلق ه ــون ب ــران هــم هســتند، تاکن ای

مختلــف نــە نگــرش مناســبی دارنــد و نــە دارای موضع گیــری مشــخص دموکراتیکــی 

ــا  ــویی ب ــوان همس ــا می ت ــی از موضع گیری ه ــی در برخ ــتند، حت ــل آن هس در مقاب

ــن خــود  ــد. ای ــام خــود را اپوزیســیون نهادەان ــی کــە ن ــد در حال ــی را دی ــم کنون رژی

یــک نــوع گسســت عمیــق ایجــاد منــودە اســت، کــە می توانــد زمینــە ی تعمــق  بیشــرت 

بحــران را فراهــم منایــد. در چنیــن رشایطــی منی تــوان از احــزاب و ســازمان ها انتظــار 

داشــت کــه نقــش پیشــاهنگ را در جامعــەای بــر عهــده بگیرنــد کــه خــود یکــی از 

مســببان ایجــاد فاصلــه و اختــاف هســتند. 

نیرویــی دموکراتیــک و تحول خــواه زمانــی موفــق خواهــد بــود، کــه بــر اســاس 

واقعیت هــای جامعــه، تنوعــات و شــناخت صحیــح از آن هــا و همچنیــن در تحــوالت 

ــی و در نتیجــه نجــات  ــرای گــذار و هــم چارەیاب ــوان کافــی، هــم ب سیاســی دارای ت

جامعــه باشــد. رشق کوردســتان نســبت بــه ایــران عــاوه بــر ایــن نقــاط، تفاوت هایــی 

را نیــز دارا می باشــد. خلــق کــورد علی رغــم افــت و خیزهــای زیــاد، در عمــل فعال تــر 

از دیگــر خلق هــا و ســازمان ها عمــل کــرده، کــه ایــن مســاله تجربــه و تــوان و 

پتانســیل کافــی جهــت تغییــر هــم در جامعــه و هــم در احــزاب را بــه ایــن منطقــه 

ــر  ــات دیگ ــا و تجربی ــتان مدل ه ــا آن در رشق کوردس ــان ب ــت. همزم ــیده اس بخش

ــای  ــود گزینە ه ــن خ ــە ای ــود دارد، ک ــورد وج ــق ک ــرای خل ــتان ب ــای کوردس بخش ه

انتخــاب و شــیوە های مبــارزە را بــرای خلــق بیشــرت فراهــم می کنــد. رشق کوردســتان 

در صــورت همســویی و بازگشــت احــزاب بــه خواســت جامعــه، توانایــی پیشــاهنگی 

ــز داراســت.  ــران را نی دیگــر خلق هــا و تنوعــات قومــِی ای

 تاثیرپذیــری و الگوبــرداری رشق کوردســتان از منظــر مبــارزه بــرای تحقــق مطالبــات دموکراتیــک در چنــد ســال اخیــر بیشــرت معطــوف 

بــه شــامل کوردســتان و در ایــن اواخــر روژآوا بــوده اســت. حتــی آن گونــه کــه سیاســت های جمهوری اســامی در ایــن زمینــه کــه جلوگیــری 

از گســرتش گفتــامن خودمدیریتــِی دموکراتیــک در رشق کوردســتان بــوده، بــر کســی پوشــیده نیســت. ایــن موضــوع تــا چــه انــدازه می توانــد 

ــی احــزاب رشق کوردســتان را فراهــم آورد؟ ــه ی هم گرای زمین

 

شــیرزاد کامنگــر: در خاورمیانــه علیرغــم تفاوت هــا، اشــرتاکات زیــادی در بیــن متــام خلق هــا و فرهنگ هــا وجــود دارد، حتــی می تــوان گفــت 

در بیشــرت نقــاط خاورمیانــه رسنوشــت خلق هــا بــە هــم گــره خــورده اســت. هــر چنــد کوردســتان در بیــن چهــار کشــور تقســیم شــده و در 

ــت.  ــه دســت گرف ــا را جــدای از هــم ب ــوان آنه ــی منی ت ــا به طــور کل ــدام ویژگی هــای خــاص خــود را دار می باشــند؛ ام حــال حــارض هــر ک

رشایــط حاکــامن بــر کوردســتان و رشایــط فرهنگــی و همچنیــن موجودیــت جامعــە و احــزاب و ســازمان ها و فرهنــگ مبــارزه تفاوت هایــی 

بــا هــم دارد و بــر رسنوشــت هــم تاثیرگــذار می باشــد. امــا به طــور کل نتیجــه و شــیوه ی مبــارزه ی متــام بخش هــای کوردســتان بــر همدیگــر 

ــت خورده ی  ــه ی شکس ــا تجرب ــتان ب ــوب کوردس ــی جن ــت، یک ــش روس ــتان پی ــرای رشق کوردس ــه ب ــون دو تجرب ــد. اکن ــت می باش ــل روی قاب

ــق  ــرای خل ــا ب ــە تنه ــە ن ــد؛ ک ــم گیر می باش ــەای چش ــزرگ و نتیج ــارزەای ب ــا مب ــری روژآوا ب ــی و دیگ ــران کنون ــال و بح ــد س ــت و چن بیس

ـــا  ـــئلە ی خلق ه ـــل مس ـــرای ح      ب

در ایـــران، تشـــکیل یـــک جبهـــە ی 

ایـــران  خلق هـــای  دموکراتیـــک 

در  خلق هـــا  نجـــات  راه  تنهـــا 

و ضعیـــت موجـــود و همچنیـــن 

بـــرای بدســـت گرفـــن رسنوشـــت 

ســـطح  در  می باشـــد.  خویـــش 

ـــجام  ـــدان انس ـــل فق ـــە دلی ـــران ب ای

ـــود نیروهـــای  و همســـویی در وج

ـــذار از  ـــرای گ ـــرات، ب ـــپ و دموک چ

ـــی  ـــاء سیاس ـــک خ ـــه، ی ـــن مرحل ای

ــود دارد. وجـ
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ــه ،  ــارزه ی بی وقف ــی جامعــه می باشــد. در بخــش دیگــر مب ــە مــدل در حــال توســعه ی خودمدیریت ــرای متــام خلق هــای منطق کــورد بلکــە ب

سال هاســت در شــامل کوردســتان ادامــه دارد و نتایــج آن در ســطح سیاســی، اجتامعــی، فرهنگــی و ســازماندهی آن هــا و یــک نیــروی دفــاع 

مــرشوع ترکیبــی از جامعــه و گریــا، وجــود دارد. در ایــن بیــن رشق کوردســتان بــر رس یــک چنــد راهــی قــرار دارد:

ــن  ــد، کــه در ای ــارە منای ــرار داده و دوب ــم کوردســتان را الگــو ق ــا حکومــت اقلی ــوب کوردســتان ی ــه ی شکســت خورده ی جن اول این کــە تجرب

صــورت موجودیــت خــود را کــه بیشــرت از یــک کپی بــرداری از واقعیتــی شکســت خوردە نیســت و بــا شــیوەی حاکمیــت یــا مدیریتــی کــه از 

جامعــه فاصلــه دارد، تــوان اداره ی خویــش را نــدارد و بایــد کامــاً وابســته مبانــد. مــردم کنــار گذاشــته شــده و قــدرت بیــن احــزاب تقســیم 

شــده و جامعــە نقشــی در رسنوشــت خــود نــدارد. هــر چنــد نکتــه ی مهــم ایــن اســت کــه احــزاب رشق کوردســتان اگــر هــم بخواهنــد و یــا 

نقــش احــزاب جنــوب کوردســتان را بــرای خــود تعریــف کــرده باشــند، چــون دارای تــوان کافــی در جهــت رســیدن بــە آن نیســتند، لــذا گریــز 

از وابســتگی بســیار مشــکل خوااهــد بــود. در نتیجــە وابســتگی بــە وابســتگانی کــە خــود دچــار بحــران هســتند، نتیجــەاش از هــم اکنــون 

معلــوم اســت. بــا تجربــه ی  چندیــن ســاله ی حکومــت اقلیــم کوردســتان، بــر ایــن بــاور هســتم رشق کوردســتان حتــی آمادگــی یــک روز تجربــه 

آن را هــم نــدارد. 

الگــوی دیگــر بــرای خلــق کــورد روژآوا و مــدل آن می باشــد، انیکــه رشایــط موجــود و تغییــرات را بتوانــد بــا مدیریــت و ســازماندهی خــود 

ــران  ــات رشق و ای ــاس واقعی ــر اس ــه را ب ــتان و ترکی ــامل کوردس ــی در روژآوا و ش ــیوە ی مبارزات ــود، ش ــات موج ــا تجربی ــە و ب ــده گرفت به عه

مطابقــت داده و ایــن مــدل را بــرای خــود رس لوحــه قــرار دهــد. در شــامل کوردســتان و روژآوا بزرگرتیــن دســتاورد بــرای جامعــە، همســویی 

احــزاب و جامعــه در مبــارزە و نقــش پیشــاهنگی بــودە و بــە چنیــن نتایجــی رســیده اســت.

ــا متــام ظلــم و ســتم و  راه دیگــر این کــه در ایــن رشایــط و بــر اســاس فضــای موجــود، وضعیــت فعلــی را قبــول منــودە و رژیــم حاکــم را ب

ــز ممکــن  ــن نی ــل گــردد. کــە ای ــه بخشــی از آن سیاســت ها تبدی ــرای همیشــه ب ــا ب ــد و ی ــا مــدارا کن ــا آن ی ــول کــردە و ب سیاســت هایش قب

منی باشــد.

ــە  ــە جــای گفتــامن مشــرتک ب ــە ایجــاد اختــاف و انشــعابات ادامــه داده و ب ــز وجــود دارد، ب ــرای احــزاب راه هــای دیگــری نی امــا بیشــرت ب

دشــمنی بــا همدیگــر ادامــە دادە کــە نتیجــه کامــاً معلــوم اســت، مگــر این کــه بخواهنــد خــود را بــه ایــن شــیوە فعــال نشــان دهنــد. یــا 

ــه  ــن احــزاب ب ــارزه بی ــرای فهــم از همدیگــر و در نتیجــه هم ســویی در مب ــان مشــرتکی ب ــە وجــود آوردن فرهنــگ و زب ــال ب ــە دنب این کــە ب

ــر اســاس تفاوت هــا و تنوعــات آن  ــا جامعــه یکــی شــده و ب ــا همدیگــر و هــم ب ــد. در ایــن صــورت احــزاب هــم می تواننــد ب وجــود بیاورن

بــرای مبــارزه و راهــکاری مشــرتک گام بردارنــد، کــە بــدون شــک ایــن مســئلە در رشق کوردســتان به دلیــل سیاســت های فــرض شــده و دیکتــه 

ــود.     ــوان گفــت فرهنگ ســازی شــده آســان نخواهــد ب ــی می ت شــده و حت

تجربــه حــزب دموکراتیــک خلق هــا هــم بــرای رشق کوردســتان و هــم بــرای ایــران منونــه ی بســیار مهــم و در عیــن حــال نتیجه بخشــی اســت. 

ــرای  ــد، امــا ب ــا جامعــه تفــاوت دارن ــە به دلیــل وجــود شــکاف ب ــا همســانان خــود در ترکی ــران ب ــد بیشــرت احــزاب و ســازمان های ای هــر چن

رســیدن بــه موقعیــت پیشــاهنگی جامعــه بهرتیــن الگــو ی ممکــن بــوده و بیشــرتین قــدرت هم پوشــانی را دارد.

 نــوع برخــورد و رفتــار سیاســی جمهــوری اســامی نســبت بــه مطالبــات دموکراتیــِک خلــق بــه ویــژه در رشق کوردســتان دارای تفاوت هــای 

مشــخصی بــا ترکیــه بــوده و هم اکنــون نیــز وضعیــت سیاســی در ایــران مشــابه ســوریه نیســت. بالطبــع نقــش پــژاک نیــز منی توانــد دقیقــاً 

مشــابه PKK در شــامل یــا PYD در روژآوای کوردســتان باشــد. از ســوی دیگــر خــود احــزاب رشق کوردســتان نیــز در موضوعــات شــامل و 

روژآوا دارای خوانشــی مشــرتک نیســتند. بــه عنــوان منونــه گرایــش احــزاب دموکــرات کوردســتان و ایــران در مســئله ی رشق بیشــرت معطــوف 

ــا جمهوری اســامی  ــه ب ــژه ای در مقابل ــژاک بایســتی چــه نقش وی ــه نظــر شــام پ ــوب اســت. ب ــا مــدل جن ــه شبیه ســازی رشق کوردســتان ب ب

بازتعریــف منایــد کــه بــه نوعــی بســرت هم گرایــی احــزاب رشق کوردســتان و تحولــی دموکراتیــک را موجــب گــردد؟

 

شــیرزاد کامنگــر: بــدون شــک مقایســە ی ایــن مــوارد منی توانــد جوابگــو باشــد، در صورتــی کــە احــزاب بخواهنــد شــیوە و مــدل ادارە ی رشق 

کوردســتان را هامننــد مــدل جنــوب کوردســتان منــوده و یــا کپی بــرداری مناینــد، نتیجــه ی بیســت ســال آینــدە را در رشق کوردســتان می تــوان 

ــا بحــران  ــرو شــده و ب ــا شکســت روب ــوب کوردســتان ب ــه و شــیوە ی اداره ی  جن ــە تجرب ــم این ک ــد. علی رغ ــوب کوردســتان دی ــروِز جن در ام

سیاســی، اجتامعــی و حاکمیــت روبــرو اســت، امــا نــە احــزاب، احــزاب جنــوب کوردســتان هســتند و نــە توانایــی ایــن احــزاب در ســطحی 

آن چنانــی اســت، هــر چنــد شــاید نقش هایــی نظیــر رئیــس اقلیــم و رئیــس جمهــور را نیــز بــرای خــود و یــا نقــش ایــن احــزاب را بــرای خــود 

تعییــن کــردە باشــند. همچنیــن خلــق کــورد در رشق کوردســتان از لحــاظ موقعیــت سیاســی و فرهنگــی دارای تفــاوت بســیاری بــا خلقــامن 

در جنــوب اســت. بــه همیــن دلیــل بــا ایــن تجربــه در جنــوب کوردســتان، در ایــن رشایــط انتظــار تحمیــل ایــن مــدل بــر مــردم منی توانــد 

آیندەایــی داشــتە باشــد. 

امــا حــزب مــا پــژاک بــر اســاس واقعیت هــای رشق کوردســتان متــام برنامەهــای خــود را طرح ریــزی کــرده و در ایــن راســتا گام بــر مــی دارد. 

در اصــل تنهــا راه نجــات و رســیدن بــە تحولــی دموکراتیــک در همســویی و همگرایــی متــام خلــق کــورد و احــزاب و ســازمان ها می باشــد، 

امــا ایــن دلیــل نخواهــد بــود کــە اگــر چنــد ســازمان و حــزب در ایــن راســتا قــدم پیــش نگذارنــد دیگــر ایــن امــکان بــە وجــود نخواهــد آمــد. 

نــە تنهــا بــرای کوردســتان بلکــه بــرای متــام ایــران نیــز بــه همیــن شــکل می باشــد. کوردســتان نیــاز فــوری و رضوری بــه همگرایــی و تشــکیل 

یــک جبهــە ی مشــرتک بــا اهــداف مشــخص در متــام زمینه هــا دارد. بــه همیــن منظــور تاش هایــی هــم در ســطح ایــران و هــم کوردســتان از 

طــرف حــزب مــا صــورت گرفتــە اســت و ایــن تاش هــا در آینــده بیشــرت خواهــد شــد. تــاش مــا و ســازماندهی در جامعــە بیشــرت در ســطح 

ــران اگــر خواهــان  ــران می باشــد. امــا احــزاب هــم در رشق کوردســتان و هــم در ای سیاســی، اجتامعــی و فرهنگــی در متــام کوردســتان و ای

تغییــر بــە نفــع جامعــە و خلق هــا هســتند، بایــد از ایــن حالــت ســکون و اعــامل سیاســت ســلیقه ای بــدون قــدرت پیوســتگی و نابردبــار خــارج 

شــوند. مــا بــە عنــوان پــژاک هــم در کوردســتان و هــم در ایــران مدتــی اســت بــا آغــاز گفتــامن در پــی ایجــاد همســویی و تــاش بــرای درک 

از همدیگــر در فعالیــت مشــرتک هســتیم. وضعیــت موجــود راه را بــرای بزرگ تــر کــردن شــکاف و اختــاف بــرای رژیــم و بــرای نیروهایــی کــە 

خواهــان تغییــر بــە نفــع خــود هســتند را بــاز می کنــد. در کوردســتان نیــاز بــه یــک همبســتگی و برنامــە ی مشــرتک بیــن احــزاب، ســازمان ها و 

ســازماندهی جامعــە وجــود دارد، کــە بــا پیشــاهنگی احــزاب می توانــد ترسیــع پیــدا کنــد. بــە همیــن منظــور مــا در تــاش هســتیم تــا بتــوان 

در ایــن زمینــە بــا ســازمان ها و دیگــر احــزاب بــە نتیجــە برســیم. 

 اغلــب تحلیل گــران یــا جریانــات سیاســی، انتخابــات مجلــس در ایــران را فرصتــی بــرای تغییــر و تحــول می داننــد. بــه رســم ســنت سیاســی 

در جمهــوری اســامی، همــواره پیــش از انتخابــات فضــای نســتباً بــاز سیاســی و نقــد جریانــات فراهــم گردیــده و بعــد از پایــان انتخابــات، 

رسکــوب مخالفــان یــا تضعیــف جریانــات سیاســی مخالــف آغــاز می گــردد. بــه نظــر شــام ایــن فرصــت کــدام اســت و بــرای خلق هــای ایــران 

آیــا می توانــد یــک فرصــت سیاســی بــه شــامر آیــد؟

ــازمان ها و  ــت، س ــاز روبروس ــی رسنوشت س ــکل ول ــی مش ــا انتخاب ــە، ب ــای منطق ــرات و بحران ه ــە تغیی ــه ب ــا توج ــران ب ــر: ای ــیرزاد کامنگ ش

احــزاب نیــز در چنیــن وضعیتــی قــرار دارنــد. در مــورد رژیــم دو راه بیشــرت وجــود نــدارد، اول اینکــە یــا سیاســت های خــود را کــە تاکنــون 

از آن پیــروی کــردە ادامــە دادە و بــرآن پافشــاری می کنــد، دوم اینکــە ایــن انتخابــات و مرحلــە ی کنونــی را بــە فرصتــی بــرای خــود قلمــداد 

کــردە و رشوع بــە تغییــر در سیاســت های خــود منــوده و در راســتای تغییــرات بنیادیــن بــا قانــون اساســِی دموکراتیــک بــرای تفاومتندی هــا 

و متــام خلق هــا آغــاز منایــد. امــا این گونــە کــە پیداســت رژیــم راه اول را انتخــاب منــودە و بــر آن پافشــاری می کنــد. در ایــن صــورت بــرای 

احــزاب، ســازمان ها، نهادهــای مدنــی و خــود جامعــە نیــز چنــد راه وجــود دارد. در ایــران مشــکل خلق هــا، باورداشــت ها و عقایــد، زنــان و 

دموکراســی، بــە طــور کلــی الینحــل مانــدە، در نتیجــە نیــازی رضوری بــە تشــکیل چنــد جبهــە ی همســو در مقابــل سیاســت های رژیــم وجــود 

دارد. بــرای حــل مســئلە ی خلق هــا تشــکیل یــک جبهــە ی دموکراتیــک خلق هــای ایــران تنهــا راه نجــات در و ضعیــت موجــود و همچنیــن بــرای 

بدســت گرفــن رسنوشــت خویــش می باشــد. در ســطح سیاســت داخلــی ایــران یــک خــاء سیاســی بــە دلیــل نبــود انســجام و همســویی در 

میــان نیروهــای چــپ و دموکــرات، بــرای گــذار از ایــن مرحلــە وجــود دارد. متاســفانە در ایــران احــزاب تــا کنــون سیاســتی بســیار یــک بعــدی 

و تک جانبــه را انتخــاب منــودە و خــود را بــرای احتــامالت، اگــر و اماهــا آمــاده ننمودەانــد. یــک عــدە کــە امیــد و پشــت خــود را بــە مداخــات 

خارجــی بســتە بودنــد، بــا چنیــن وضعیتــی یــا کامــاً ناامیــد شــدە و منتظــر مرحلــە ی دیگــری هســتند و عــدەای دیگــر هــم بــا قطع امیــد از 

موضــوع، بــە شــعارها و گفتەهــای روحانــی امیــد بســتەاند، کــە گویــا حداقــل می تــوان از طریــق جریــان بنفــش یــک رسی مطالبــات را بدســت 

آورد. ایــن دســتە حتــی جســارت موضع گیــری در متــام مســائل و موضوعــات موجــود در ایــران را نیــز نداشــتە و در تغییــرات سیاســی و حتــی 

جغرافیایــی منطقــە خواهــان بدســت آوردن یــا خریــد بیشــرت زمــان هســتند تــا شــاید بــە ایــن شــیوە بتواننــد اوضــاع را بــە نفــع خــود رقــم 

زننــد. همچنیــن بــا بحــران داخلــی نظــام و جامعــە از لحــاظ سیاســی، اجتامعــی، اقتصــادی و ... ایــران خــود را بــرای انتخابــات مجلــس آمــادە 

می کنــد. سیاســت هایی کــە در انتخابــات گذشــتە بــر اســاس معیارهــای رژیــم و قوانیــن موجــود برگــذار شــدە، منی توانــد بــە ایــن وضعیــت 

پاســخگو باشــد. پــس بــا تغییــر در قانــون انتخابــات و مشــارکت متــام اقشــار جامعــە بــدون حــذف، شــاید بتــوان زمینــە را بــرای چاره یابــی 

مســائلی همــوار دیــد، کــە دامن گیــر آینــدەای نەچنــدان دور در ایــران خواهــد شــد. ایــن بیشــرت از همــە یــک فرصــت و شــاید از آخریــن 

فرصت هــا بــرای رژیــم باشــد، تــا از بحرانــی کــە دامن گیــر متــام کشــورهای منطقــە شــدە، نجــات پیــدا کــردە و گشایشــی دمکراتیــک را آغــاز 

ــرای ســازماندهی، همســویی و هدفــی  ــەای ب ــرای متامــی خلق هــا، زمین ــوان ب ــات را در هــر صورتــی، می ت ــد. در عیــن حــال ایــن انتخاب منای

مشــرتک دانســت   . 
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 از مقوالتــی کــه در اســرتاتژی پــژاک و رونــد مبارزاتــی آن در رشق کوردســتان اهمیــت 

داشــته و یکــی از عرصه هــای مهــم فعالیتــی بــه شــامر مــی رود، عرصــه ی فرهنــگ اســت؛ 

ــوان بســرتی در راســتای انقــاِب دموکراتیــک رشق  ــه عن و همــواره از پتانســیل فرهنگــی ب

کوردســتان نــام می بَــرد. از لحــاظ جامعه شــناختی دیــدگاه پــژاک بــه مقولــه  فرهنــگ 

ــتان  ــژاک در رشق کوردس ــر پ ــی مدنظ ــیل فرهنگ ــگ و پتانس ــور از فرهن ــت؟ و منظ چیس

چیســت؟ 

اهــون چیاکــو: قبــل از این کــه بــه پاســخ پرســش شــام بپــردازم اجــازه بفرماییــد کــه ســام 

ــه ی  ــی نرشی ــدگان گرام ــت اندرکاران و خوانن ــت دس ــم خدم ــته باش ــید داش ــته نباش و خس

ــی  ــا، کلیت ــناختی م ــرش جامعه ش ــی و نگ ــگ در جهان بین ــی فرهن ــف عموم ــو. تعری آلرتناتی

متشــکل از دســت آوردهای جامعــه ی بــرشی اعــم از حیث هــای ســاختارین و معنایــی 

ــی  ــی و اجتامع ــای سیاس ــت. نهاده ــت آورده  اس ــی بدس ــدی تاریخ ــی رون ــه ط ــه جامع ک

کــه بــر روی دگردیســی و تحــول بــاز هســتند، حیــث ســاختارین و محتــوای ایــن نهادهــای 

ــد: نهادهــای  ــگل می گوی ــی فرهنــگ می باشــد. هامن طــور کــه ِه ــر، حیــث معنای تحول پذی

ــد  ــدون تردی ــند. ب ــع می باش ــد جوام ــا و عقای ــوع باوره ــول ن ــی محص ــی و اجتامع سیاس

ــگ را  ــف وســیع فرهن ــی تعری ــد معنای ــا بُع ــادی و ی ــد ملمــوس و م ــا بُع ــاً ب ــوان رصف منی ت

بیــان کــرد. تفکیــک بعــد مــادی و معنــوی تنهــا قــادر اســت تعریــف محــدود فرهنــگ را بیان 

کنــد؛ و ایــن اتحــاد حیث هــای معنایــی و مــادی اســت کــه تعریــف کلــی و جامــع، فرهنــگ 

ــد.  ــه می ده ــه را ارائ ــک جامع ی

 می تــوان ذهنیــت، آگاهــی، وجــدان، اخــاق و معرفــت را بــه عنــوان نیروهــای معنادهــی 

ــان  ــن زب ــرد و جامعــه، همچنی ــول در ف ــار رد و قب ــد و معی ــن عــادات و تقالی ــات،  تعی حی

به عنــوان حافظــه ی تاریخــی و اجتامعــی یــک ملــت، هــرن بــا متــام جوانــب خــود بــه عنــوان 

ــی  ــارص اصل ــتد و... را از عن ــوراک، دادوس ــش، خ ــوع پوش ــت، ن ــتوجوگر حقیق ــروی جس نی

تشــکیل دهنــده ی یــک فرهنــگ ذکــر کــرد. 

ــا  ــو بـ ــژه ی آلرتناتیـ ــوی ویـ گفتگـ

ا هـــَون چیاکـــو، عضـــو مجلـــس 

پـــژاک، در زمینـــه ی پتانســـیل های 

انقـــاب  فرهنگـــی و بســـرتهای 

دموکراتیـــک در رشق کوردســـتان

فرهنگ
دموکراتیک

در مــورد بخــش دوم پرســش شــام بایــد گفــت: اگــر فرهنــگ یــک محصــول تاریخــی و اجتامعی ســت. پــس ناگزیریــم کــه بــرای ارئــه ی جــواب 

صحیــح نگاهــی بــه تاریــخ اجتامعــی ملــت کــورد بیندازیــم.

ــر بیســت هزار ســال پیــش  ــب ب ــدان کــه غال ــن دوره ی یخبن ــه فاکت هــای مضاعــف تاریخــی و باستان شناســی، بعــد از چهارمی ــا اســتناد ب ب

ــد.  ــه رویــش می کن می باشــد، در دامنه هــای بیــن سلســله رشــته کوه هــای تورس-زاگــروس ریشــه های یــک فرهنــگ مقاومت محــور رشوع ب

فرهنــگ ملــت کــورد ریشــه در اعــامق ایــن تاریــخ دارد. فرهنــگ مذبــور نقــش طایــه داری را بــرای متــدن ســومری ایفــا کــرده اســت. ایــن 

فرهنــگ در طــول تاریــخ حیــات خــود به طــور مســتمر مکانیســم های دفاعــی خــود را هــم در برابــر بایــای طبیعــی و هــم در برابــر هجــوم 

ــد.  ــد می کن ــر باز تولی ــای غارت گ نیروه

در بــدو هجمــه   ی نیروهــای اســتیاگر و غارتگــر متــدن مرکــزی کــه در مزوپتامیــای ســفلی چشــم بــه دســت رنج، ارزش هــا و غنــای مزوپتامیــای 

ُعلیــا کــه هــامن کوردســتان می باشــد؛ دوختــه بودنــد، شــاهد مقاومت هــای بی نظیــر قبایــل هــوری کــه می تــوان نــام پرتوکــورد یــا کوردهــای 

ــه شکســت خون آشــام ترین عنــر متــدن  ــر آشــوری ها کــه منجــر ب ــر آن هــا اطــاق کــرد، هســتیم. مقاومــت مادهــا در براب ــه را هــم ب اولی

مرکــزی مــی شــود بارزتریــن آن هــا می باشــد. فرهنــگ مزدائیســم کــه خواســتگاه آن کوردســتان اســت و در آییــن زردشــت تبلــور یافتــه؛ در 

ــه طبیعت دوســتی و ...( هــم از حیــث ســاختاری و  ــه، دعــوت ب ــی و مقاومت طلبان ــی )آموزه هــای معرفت ــخ هــم از حیــث معنای طــول تاری

نهــادی )تشــکیل طریقت هــا و گروه هــای اجتامعــی( خــود مولــد فرهنــگ مقاومــت بــوده اســت. اگــر بــه ســده های باســتان و میانــی نگاهــی 

بیندازیــم و مــروری بــر تاریــخ متجاوزیــن از آشــور تــا کــوروش، از کــوروش تــا اســکندر، از اســکندر تــا حملــه ی اعــراب، از اعــراب تــا چنگیــز، 

از چنگیــز تــا تیمــور، از تیمــور تــا عثامنــی و صفــوی و... بیندازیــم، ایــن مــردم پیشه شــان مقاومــت بوده اســت. در ایــن بــاره داســتان ها و 

ــن وجــود دارد. ــادی از خــود متجاوزی نقل قول هــای زی

ــال  ــرای مث ــه همــراه داشته اســت. ب ــه ب ــل مقاومت طلبان ــاز هــم دالی ــد خــود ایجــاد کــرده ب ــی در عقای ــی اگــر ملــت کــورد گاهــاً تحول حت

وقتــی در زمــان عباســیان مذهــب رســمی خافــت و حکومت هــای تابعــش در ایــران مذهــب ســنی بــوده اســت، کوردهــای رشق کوردســتان 

ــا  ــامعیلی ی ــیعه ی اس ــش ش ــند، کی ــاوز باش ــارص متج ــل عن ــه نقطه مقاب ــرای این ک ــتان ب ــی رشق کوردس ــمت جنوب ــاً قس ــان مخصوص بیشرتش

ــرد و شــیعه ی  ــور را در دســت می گی ــوی صفــوی ضــامم ام ــران سلســله زورگ ــه در ای ــی  ک ــن وقت ــد. همچنی ــر می گزینن ــوی را ب شــیعه ی عل

صفــوی را مذهــب رســمی می کنــد، کوردهــای بســیاری از مناطــق رشق کوردســتان کــه تــا آن موقــع بــر آییــن یارســان بودنــد بــرای این کــه  

ــد. ــش مذهــب شــافعی درمی آین ــه کی ــل نیروهــای ســلطه گر باشــند، ب بازهــم نقطــه مقاب

حکومت هایــی کــه در ایــران بــر رسکار آمده انــد بــه ایــن پتانســیل فرهنگــی و خصوصیــات مقاومت طلبانــه آن واقــف بودنــد، کــه در صــورت 

عــدم رسکــوب آن می توانــد بــرای بقــای حکومت شــان خطرســاز باشــد. بــه همیــن دلیــل بــرای اســتحکام حکومت شــان در رسارس ایــران، از 

کــورش گرفتــه تــا خمینــی ابتــدا بــه رشق کوردســتان حملــه کرده انــد و در صــورت خفه کــردن جنبش هــای رشق کوردســتان بــر ســایر نقــاط 

ایــران ســیطره پیــدا کرده انــد.

ــد  ــک رون ــگ خــود محصــول ی ــه  فرهن ــل این ک ــز شــدیم. به دلی ــگ مقاومــت متمرک ــر فرهن ــم و ب ــد تاریخــی را مطــرح کردی ــن رون چــرا ای

تاریخــی اســت و برعکــس تولیــدات متــدن کــه در کوتاه مــدت کارایــی و خاصیــت خــود را از دســت می دهنــد، ژن هــای فرهنگیــري، مانــدگاری 

دراز مــدت دارنــد و به جــای فاسدگشــن، بیشــرت روزآمــد می شــوند. بــه همیــن دلیــل تــا ذهنــامن را بــه تاریــخ اجتامعی مــان ارجــاع ندهیــم، 

ــل  ــم، دالی ــکافی نکنی ــود را موش ــه خ ــی جامع ــت تاریخ ــگ مقاوم ــا فرهن ــن ت ــیم. همچنی ــود منی باش ــی خ ــیل فرهنگ ــه درک پتانس ــادر ب ق

ــن  ــر ای ــی اســت. اگ ــگ مقاومت ــن فرهن ــا و پتانســیل موجــود نتیجــه ی همی ــه غن ــم. چــرا ک ــای فرهنگــی خــود را در منی یابی ــت غن و اهمی

مقاومــت منی بــود و بــر هــر آسمیاســیونی کــه در طــول تاریــخ از طــرف اســتیاگران اعامل شــده تــن می دادیــم، امــروز یــا نبودیــم یــا شــاهد 

ایــن پتانســیل عظیــم فرهنگــی منی بودیــم. مقاومــت در کنــار شــیوه ی حیــات، خــود فرهنــگ تولیــد می کنــد. بــه موســیقی کــوردی، ادبیــات 

کــوردی، رســومات و باورهــای کــوردی، از ماکــو تــا ایــام و لرســتان تعمــق کنیــد؛ فرهنگــی غنــی، متنــوع و مملــو از ارزش هــا رویــت می شــود، 

کــه ایــن واقعیــت را بیــان می کنــد. پــس بــه بقایــای فرهنگــی خــود ارج نهیــم، آن را روزآمــد کنیــم و آن را در راســتای انقــاب دموکراتیک مــان 

بــه کار ببندیــم.

 نگــرش ســنتی جریانــات سیاســی رشق کوردســتان بــه مقولــه  ی فرهنــگ و یــا پایبنــدی بــه ارزش هــای فرهنگــی، بیشــرت معطــوف بــه تحقــق 

اهــداف  سیاســی خــاص یــا نگرش هــای سازمانی ســت. بــه ایــن معنــی کــه فرهنــگ زمانــی بــرای جریانــات سیاســی مهــم جلــوه می کنــد کــه 

بتوانــد منافــع سیاســی بــه همــراه داشــته باشــد و معمــوالً بــه بــروز الگوهــای فرهنگــی ناسیونالیســم نیــز ختــم می گــردد. از دیــدگاه پــژاک 

نیــز ناسیونالیســم خــود عاملــی بازدارنــده در تحقــق دموکراســی اســت. چــه تفــاوت نگرشــی و رویکــردی پــژاک در مفهومــی بــه نــام فرهنــگ، 

نســبت بــه دیگــر جریانــات سیاســی وجــود دارد؟



15 سال  نهمـ  دوره ی دوم ـ شامره ی 55 آبان 1394

.لترانتیو
PJAK ارگان حزب حيات آزاد كوردستان

.
Oragana

ALTIRNATIV55PJAK14

آ
ــوده  ــن ب ــژه در رشق کوردســتان ای ــورد، به وی ــات ســنتی ک ــد، یکــی از ضعف هــای عمــده جریان ــه شــام گفتی ــو: هامن طــور ک اهــون چیاک

ــت- ــتی و دول ــای ناسیونالیس ــا رویکرده ــداده  و ب ــه ن ــبی ارائ ــل مناس ــد، تحلی ــت نداده ان ــی اهمی ــه ی فرهنگ ــیل های عرص ــه پتانس ــه ب ک

ملت گرایانــه بــا غنــا و پتانســیل های فرهنگــی جامعــه برخــورد کرده انــد. در کارنامــه ی خــود بــه مثابــه ی پروتــو دولت-ملــت تنــوع فرهنگــی 

ــت  ــتان مرکزی ــخص در رشق کوردس ــه اِی مش ــب منطق ــی مذه ــگ و حت ــش، فرهن ــک گوی ــه ی ــد و ب ــدی کرده ان ــتان را درجه بن رشق کوردس

داده انــد و بــه گویــش، فرهنــگ، آییــن و مذهــب ســایر مناطــق رشق کوردســتان دیــدی پیرامونــی و حاشــیه ای داشــته اند. تحلیلــی تاریخــی ، 

فلســفیک و علمــی بــر روی فرهنــگ کــوردی صــورت نداده انــد؛ و به جــای تقویــت و روزآمد کــردن پتانســیل های مثبــت و مطلــوب فرهنــگ 

ــوای شــعارهای لیربالیســتی و کدهــای  ــر ل ــه و در زی ــتان پرداخت ــه ی کاپیتالیســتی در کوردس ــج ارزش هــای مدرنیت ــه تروی ــتان ب رشق کوردس

ــد و در  ــرو کرده ان ــه پی ــوردی دوگان ــر برخ ــرف دیگ ــیده اند. از ط ــخر کش ــه متس ــان را ب ــوب فرهنگی م ــب مطل ــیاری از جوان ــک بس آربس

ــا جوانــب  ــز  کدهــای مثبــت و منفــی ب ــه بــدون متای ــا یــک رویکــرد پوپولیســتی و عوام فریبان راســتای منافــع سیاســی و اقتصــادی حزبــی ب

ــروج آن  ــه م ــی ب ــته اند و حت ــتی داش ــکارانه و اپورتونیس ــردی سازش ــد؛ رویک ــوخ کرده ان ــورد رس ــگ ک ــه فرهن ــه ب ــی ک ــرا و نامطلوب واپس گ

تبدیــل شــده اند. ایــن رویکــرد باعــث شــده کــه از پتانســیل موجــود در راســتای انقــاب دموکراتیــک ملــت کــورد بهره بــرداری نشــود. حتــی 

نتیجــه ی معکــوس داشــته باشــد. شــاید پــژاک هــم در ایــن خصــوص در عرصــه ی عمــل کاســتی هایی داشــته  باشــد، ولــی از لحــاظ نگرشــی و 

نــوع دیــد بــه پتانســیل های فرهنگــی کامــاً متفــاوت عمــل خواهــد کــرد. پــژاک بــه جــای برخوردهــای ناسیونالیســتی و دولت-ملت گرایانــه 

طبــق پرنســیب های ملــِت دموکراتیــک بــا دیــد یکســان و بســیار رادیکال تــر از رویکردهــای پست مدرنیســتی بــه ارزش هــای فرهنگــی متــام 

مناطــق رشق کوردســتان توجــه دارد. بــه جــای ترویــج کدهــای ضد فرهنــگ مدرنیتــه ی کاپیتالیســم ســعی دارد کــه جوانــب معنایــی فرهنــگ 

کــورد را طبــق اصــول مدرنیتــه ی دموکراتیــک روزآمــد کنــد و نهادهــای منطبــق بــا بــار معنایــی آن ایجــاد کنــد و موقعیــت ملــت کــورد را بــه 

یــک ســازماندهی معنایــی، زیباشناســانه و ســاختارین ارتقــاء دهــد.

ــوژی برخــوردی  ــه زن و اکول ــرش ب ــوع نگ ــورد ن ــژه در م ــی به وی ــی فرهنگ ــا و واپس گرای ــردن و متحــول ســاخن نامطلوبی ه ــوم ک در محک

راســخ و رادیــکال البتــه بــه  دور از سکتاریســم و رصفــاً بــا اتــکاء بــه آمــوزش از طریــق 

آکادمی هــای دموکراتیــک و فرهنگ ســازی را دارد. بــه ایــن طریــق هــم گامــی 

خواهــد بــود در راســتای شــکوفایی فرهنگــی، هــم نیرویــی کارا بــرای تقویــت انقــاب 

دموکراتیــک ملــت کــورد.

 مبــارزات پــژاک در رشق کوردســتان تــا چــه ســطحی بــه ابعــاد فرهنگــی معطــوف 

ــه  ــارزه در رشق کوردســتان نســبت ب ــد سیاســی مب ــه نظــر می رســد کــه بُع ــوده؛ ب ب

ــت.  ــته اس ــت داش ــورد اولوی ــه ی ک ــگ جامع ــاخت های فرهن ــی و زیرس ــد فرهنگ بُع

ارزیابــی شــام در ایــن خصــوص چیســت؟ 

اهــون چیاکــو: پــژاک در جهان بینــی خویــش اهمیــت زیــادی بــرای عرصــه ی فرهنــگ 

قائــل اســت. سیاســت را ابــزاری بــرای شــکوفایی و حفــظ فرهنــگ می دانــد. برعکــِس 

ــی  ــع محــدود حزب ــن مناف ــرای تامی ــگ را وســیله ای ب ــه فرهن ــات ک بعضــی از جریان

کرده انــد. البتــه پــژاک در ایــن راســتا گام هــای بــا ارزشــی برداشــته و از طریــق 

نهادهایــی ماننــد مرکــز فرهنگــی بیســتون کــه در ســال 2009 تاســیس شــد و امکانــات 

رســانه ای خــود تاثیر گــذار بوده اســت. ولــی بــدون تردیــد بــا وجــود اهمیــت وافــری 

کــه بــه ایــن عرصــه قائــل اســت، گام هایــی عملــی نیــز در ایــن راســتا برداشــته  اســت 

و بنیان هــای بُعــد فرهنگــِی برســاخت ملــت دموکراتیــک را تــا حــدودی ســازماندهی 

کرده اســت. 

ــی در رشق  ــی و زبان ــی، آیین ــای فرهنگ ــا تفاوت  مندی ه ــه اســت. آی ــش در جامع ــی وحدت بخ ــگ عامل ــم فرهن ــه می دانی ــه ک  هامن گون

کوردســتان هم گرایــِی اجتامعــی و همبســتگِی ذهنیتــی را بــرای تحقــق مطالبــات دموکراتیــک فراهــم  آورده یــا موجــب تفــرق آرا در مقولــه ی 

سیاســت گردیــده اســت؟ 

    ایــن نــوعِ نــگاه ماســت کــه 

تنوعــات فرهنگــی را بــه عامــل 

نفــاق یــا وحــدت تبدیــل می کنــد. 

دولــت- رویکــرد  بــا  مــا  اگــر 

ملت گرایانــه بــه تنوعــات فرهنگــی 

نــگاه کنیــم، بــه تفرقــه خواهــد 

انجامیــد. امــا اگــر بــا اصــول ملــِت 

دموکراتیــک بــا تنوعــات فرهنگــی 

ــباب  ــا اس ــه تنه ــم، ن ــورد کنی برخ

موجــب  بلکــه  تفــرق منی شــود، 

مســاملت آمیز  حیــات  و  اتحــاد 

می شــود. 

اهــون چیاکــو: در واقــع ایــن نــوِع نــگاه ماســت کــه تنوعــات فرهنگــی را بــه عامــل نفــاق یــا وحــدت تبدیــل می کنــد. اگــر مــا بــا رویکــرد 

دولت-ملت گرایانــه بــر حســب مرکز-پیرامــون، رســمی و غیر رســمی و درجه بنــدی بــه تنوعــات فرهنگــی نــگاه کنیــم، ایــن مســبب کنــش و 

واکنــش خواهــد شــد و ایــن بــه تفرقــه خواهــد انجامیــد. دشــمن هــم در راســتای سیاســت های تفرقه اندازانــه ی خــود از آن اســتفاده خواهــد 

بــرد. امــا اگــر بــا اصــول ملــِت دموکراتیــک بــا تنوعــات فرهنگــی برخــورد کنیــم و از منطــق مرکز-پیرامــون طبعیّــت نکنیــم، امــکان شــکوفایی 

و حیــات ارزش هــای فرهنگــی متــام مناطــق را به طــور یکســان فراهــم کنیــم و هریــک از آن هــا را بــا رنــگ و آزادی خویــش در کلیــت فرهنــگ 

کــوردی تعریــف کنیــم، نــه تنهــا اســباب تفــرق منی شــود، بلکــه موجــب اتحــاد و حیــات مســاملت آمیز می شــود. 

 آیــا رویکــرد پــژاک نســبت بــه همیــن تفاوت مندی هــای فرهنگــی تاکنــون توانســته همبســتگی ملــی در رشق را بــه وجــود آورد؟ عملکــرد 

پــژاک در ایــن زمینــه تــا چــه ســطحی توانســته دســتاوردهایی را بــا خــود بــه همــراه داشته باشــد؟

ــد،  در ایــن خصــوص  ــارزات خــود اتخــاذ می کن ــژاک در مب ــان فلســفی، جامعه شــناختی و جهان بینــی ای کــه پ ــل بنی ــه دلی اهــون چیاکــو: ب

گام هــای جــدی و بــا ارزشــی برداشــته اســت. ســاختار حزبــی پــژاک متشــکل از اعضــای متــام مناطــق رشق کوردســتان اســت. در میــان اعضــای 

پــژاک هیچ وقــت تفاومتندی هــای اتنیکــی و مذهبــی موجــب اختــاف منی  شــوند. چــرا کــه پــژاک بــه اتحــادی مبتنــی بــر حفــظ تفاومتندی هــا 

ارصار مــی ورزد. برخــاف روایت هایــی کــه از وضعیــت درون حزبــی جریانــات کاســیک می شــود؛ کــه تفاومتندی هــا عامــل اختــاف و تفرقــه 

و تحقیــر می شــوند، در نگــرش پــژاک یارســانی بــودن، هورامــی بــودن و یــا طبــق جریان هــای کاســیک جنوبــی  بــودن عاملــی نیســت بــرای 

ــر مناطــق را  ــی دیگ ــای فرهنگ ــردی تفاومتندی ه ــر ف ــه ه ــته می شــود بلک ــا احــرتام گذاش ــه تفاومتندی ه ــا ب ــژاک نه تنه ــر گشــن. در پ تحقی

بخشــی از ارزش هــای ملــی فرهنگــی خــود می دانــد. می توانیــم ایــن نــوع تعامــل و برخــورد را بــه کل جامعــه انتقــال دهیــم. پذیــرش پــژاک 

ــات می باشــد. در سیســتم مدیریــت  ــا دیگــر جریان ــژاک ب ــز پ ــن متای در متــام مناطــق رشق کوردســتان نتیجــه ی درک صحیــح خلق مــان از ای

اجتامعــی مدنظــر پــژاک کــه کنفدرالیســم دموکراتیــک می باشــد تفاومتندی هــای فرهنگــی نــه در مفــرد بــودن مفــرط می ماننــد کــه منجــر 

ــای  ــورد ج ــی ک ــت فرهنگ ــود در کلیّ ــای خ ــظ ویژگی ه ــا حف ــه ب ــوند؛ بلک ــتحاله می ش ــت اس ــه در کلیّ ــود، ن ــا ش ــن آن ه ــزوی گش ــه من ب

می گیرنــد. اگــر توجــه بفرماییــد پــژاک امــکان رســانه ای خــود را در خدمــت متــام مناطــق کوردســتان می گــذارد؛ و بــا ادبیــات و خطــاب ملــی 

خــود حــس ملی بــودن را بــر منطقه گرایــی غالــب کرده اســت. ایــن یــک دســتاورد بــا ارزش اســت کــه بایــد در تقویــت آن تعلــل نکنیــم. اگــر 

تا کنــون هــم کاســتی هایی بــوده بایــد راه را بــر جــربان آن هــا بــاز کنیــم. بــدون تردیــد هــراس بــزرگ جمهــوری اســامی از پــژاک ایده هــا و 

ســازوکارهای انســانی، ملــی و اتحادطلبانــه ی آن در رونــد مبارزاتــی خــود می باشــد.
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با  آلرتناتیـــو  ویـــژه ی  گفتگـــوی 

ســـیامند معینـــی، عضـــو مجلس 

پـــژاک، در زمینه ی نقش و رویکرد 

پژاک در وضعیت موجود سیاســـی 

ایران و به ویژه رشق کوردســـتان

آینده ی
ایران

در بحران منطقه

 رشق کوردســتان در مقطــع کنونــی نســبت بــه تحــوالت سیاســی در کوردســتان خــود 

را مکلّــف و متعهــد بــه حامیــت و مشــارکت سیاســی می دانــد. پــس از موضــوع روژآوا 

ــا ایــن حامیــت و مشــارکت  و نیــز وضعیــت انقــاب و مقاومــت شــامل کوردســتان، آی

سیاســی جامعــه، می توانــد جریانــات و احــزاب رشق را وارد فــاز نوینــی از مبــارزه 

ــران  ــامی ای ــوری اس ــت  های جمه ــه سیاس ــبت ب ــر را نس ــی عملی ت ــه مواضع ــد ک منای

نشــان دهنــد؟

ســیامند معینــی: مبــارزە ی کوردســتان بــرای آزادی در هــر مقطعــی متاثــر از مبــارزات 

بخش هــای مختلــف آن بــودە اســت کــە البتــه بــە شــکلی تصنعــی از طریــق سیاســت 

اســتعامری تقســیم شدە اســت. در بیشــرت مقاطــع تاریخــی، هــر بخــش از کوردســتان ، 

همیــار و همراســتا بــا مبــارزات دیگــر بخش هــای کوردســتان به حســاب می آمــد 

ــون  ــد. هم اکن ــزی بودەان ــوری و اســتبداد حکومــت مرک ــا دیکتات ــکار ب ــە در حــال پی ک

مبــارزە بــرای آزادی در روژآوا و شــامل کوردســتان در نقطــه ی اوج انقابــی خــود بــه رس 

ــە از  ــم ک ــی خــود الزم می دانی ــە ی سیاســی و اخاق ــه وظیف ــا توجــه ب ــا ب ــرد و م می ب

ــال داشــتە  ــزوم حضــور فع ــردە و در صــورت ل ــت ک ــان پشــتیبانی و حامی ــارزات آن مب

باشــیم.در واقــع فضــای مبارزاتــی پدیــد آمــده در شــامل و روژآوای کوردســتان تاثیــری 

مســتقیم بــر مبــارزات رشق کوردســتان دارد. هم  اکنــون مبــارزات رشق کوردســتان 

ــارزات شــامل و روژآوا  ــه آزادی در حرکــت اســت و مب ــل ب ــرای احقــاق حقــوق و نی ب

کوردســتان تاثیــری مثبــت بــر مبــارزات مــا هــم داشــتە اســت، همچنان کــە دیدیــم کــە 

ــاد و دیگــر  ــه کرمانشــاه و ســنندج و مهاب پشــتیبانی شــهر های رشق کوردســتان از جمل

شــهرهای رشق کوردســتان از کوبانــی و شــنگال نشــان از ایــن روح همبســتگی دارد. احــزاب سیاســی برنامەهــای خــاص خــود را بــرای 

ــا، احــزاب بایــد در راســتای مطالبــات برابری خواهانــه  مبــارزە و حضــور در پیشــربد انقــاب پیــرشو تدویــن می مناینــد. بــر همیــن مبن

و آزادی خواهانــه خلق هــا، سیاســت های خــود را منطبــق مناینــد و بــا عملکــرد و سیاســت روزانــە، روح انقابــی را در جامعــە گســرتش 

دهنــد. سیاســتی عملــی در راســتای مقابلــە بــا دیکتاتــوری و خفقــان از جانــب خــود نشــان دهنــد.  بــدون شــک ایــن امــر تاثیــرات 

خــود را بــه همــراه خواهنــد داشــت، در غیــر ایــن  صــورت بــا سیاســت منفعانــە و انتظــار، نخواهنــد توانســت بــا ارادە ی انقابــی و 

ــن  ــن مقطــع تاریخــی بی ــگ در ای ــوِد اتحــاد و عملکــرد هامهن ــن نب ــدە ی م ــە عقی ــد. ب ــی خلق هــا، هم راســتا و همــگام گردن مبارزات

ــن  ــوان ای ــای سیاســی روشــن اســت. می ت ــود دورمن ــری و نب ــتان، نتیجــە ی پریشــانی فک ــِی اپوزیســیون در رشق کوردس احــزاب سیاس

پدیــدە را بــە نوعــی ویــروس فکــری تشــبیە منــود. هیــچ دلیــل  منطقــی بــرای فقــدان همــکاری مشــرتک در میــان احــزاب سیاســی را 

منی تــوان یافــت، بــە غیــر از نوعــی خود بزرگ بینــی و هم زمــان بــا آن، نوعــی از محفل گرایــِی دگامتیســتی بــا ذهنیتــی خرسوانــی کــە 

گریبان گیــر احــزاب سیاســی شــدە اســت. مــا در حــال گــذار از مقطــع تاریخــی حساســی هســتیم ، از طــرف دیگــر، موقعیــت حاکــامن 

ایــران در برابــر احــزاب اپوزیســیون بــە شــیوه ای در ارتبــاط مســتقیمی بــا  رسدرگمــی اپوزیســیون ها دارد. در واقــع جمهــوری اســامی 

ــر   ــا همدیگــر تاثی ــال اپوزیســیون ها ب ــدون شــک همــکاری فع ــرد. ب ــن ناهامهنگــی اپوزیســیون می ب ــر اســتفادە را از ای ــران حداک ای

ــد و  ــد وارد فــاز نوینــی بگردان ــه را در رشق کوردســتان می توان ــارزات آزادی خواهان ــر روح مبارزاتــی خواهــد داشــت و مب به ســزایی ب

در عمــل نیــز دســتاوردهایی بــرای آزادی و دموکراتیزاســیون داشــتە باشــد. 

ــی  ــائل داخل ــه ی مس ــژاک در زمین ــوی پ ــه از س ــائلی ک ــده  مس ــی از عم  یک

ــک از  ــوالت دموکراتی ــات و تح ــزوم اقدام ــردد، ل ــرح می گ ــران مط ــا در ای خلق ه

ــه موجودیــت ملیت هــای مختلــف در  ــران، نســبت ب ســوی جمهــوری اســامی ای

ایــران اســت. به نظــر می رســد تاکنــون شــاهد هیــچ  اقدامــی عملــی از ســوی ایــران 

در ایــن زمینــه نبوده ایــم. بــا توجــه بــه موقعیــت سیاســی ایــران در خاورمیانــه و 

نیــز توافقــات سیاســی بــا غــرب، رضورتــی بــرای اصاحاتــی دموکراتیــک از ســوی 

ــن  ــا ای ــد؛ ب ــی منی مان ــران باق ــوری اســامی ای ــتبدادی هم چــون جمه ــی اس نظام

اوصــاف نقــش و رویکــرد پــژاک در مقطــع کنونــی بــرای اعــامل فشــار بــر ایــران 

ــر  ــران از نظ ــراردادن ای ــا ق ــه تنگن ــته ب ــون گذش ــوان هم چ ــا می ت ــت؟ آی چیس

نظامــی اتــکا منــود؟

ســیامند معینــی: ایــران بــە شــکل سیســتمی مخــوف ادارە می شــود و ســپاه 

ــرار  ــود ق ــار خ ــی در انحص ــکلی مافیای ــە ش ــران را ب ــاد ای ــرتل اقتص ــداران کن پاس

داده؛ ذهنیــت شــونیزِم اســام شــیعی شــیرازە ِی سیاســت حــکام ایــران در مســائل 

مرتبــط بــا ملیت هــای مختلــف ایــران اســت. بــا وجــود ایــن ذهنیــت انکارگرایانــە، 

دیالــوگ و تفاهــم بــا ایــن سیســتم نوعــی خودفریبــی اســت و دموکراتیــزە 

منــودن جامعــە بــا ایــن متدهــای مافیایــی کــە حاکــامن ایــران بــرای بقــای خــود 

ــکال در  ــرات رادی ــی از تغیی ــت. نوع ــر نیس ــد، امکان پذی ــتفادە می کنن از آن اس

سیســتم حکومــت داری ایــران الزم اســت تــا بتــوان بحــث از دموکراتیــزە کــردن و 

مبــارزە ی دموکراتیــک در جامعــە ی ایــران را بــه میــان آورد. کشــورهای غربــی و 

به خصــوص آمریــکا در ایــن مقطــع هیــچ برنامــەی نظامــی به خصوصــی در مقابــل ایــران ندارنــد و بــە عقیــدە ی مــن سیاســت اوبامــا 

در مقابــل ایــران نرمــش نشــان دادن و سیاســتی فرصت طلبانــە اســت. در حقیقــت امیــد بســن بــە دخالــت غربی هــا در ایــران هــامن 

ــد و در  ــرم می کن ــا بحــران اقتصــادی و اجتامعــی دســت و پنجە ن ــران ب ــە ای ــی ک ــر اســت. در مقطــع کنون ــدی دیگ ــی در بُع خودفریب

ــامن،  ــق و حاک ــان خل ــش می ــودن تن ــته من ــا و برجس ــە ی زمینەه ــف در هم ــای مختل ــاد جبهەه ــت، رضورت ایج ــرار گرفتە اس ــا ق تنگن

ــە همدیگــر تســامح سیاســی داشــتە و ســعی در  ــە شــکل احــزاب سیاســی بایســتی نســبت ب امــری عاجــل اســت. اپوزیســیون های ب

هامهنگــی و همگامــی سیاســی داشــتە باشــند.

فلســفە ی مــا بــر اســاس اعتــامد 

بــە خــود و نیــروی ذاتــی و دفاعــی 

ــا منتظــر  ــزی شــدە اســت. م پی ری

وقایــع نخواهیــم نشســت، بلکــە 

تغییــرات  بــرای  فاکتــوری  خــود 

انقابــی و دموکراتیــک خواهیــم 

بــود، چــە از لحــاظ سیاســی و چــە 

اقتصــادی  و  اجتامعــی  لحــاظ  از 

بــر ایــن مبنــا پــژاک پیشــگام بــرای 

ــک در  ــتمی دموکراتی ــە ی سیس ارائ

رشق کوردســتان بــودە و پایەریــزی 

مدیریــت  بــرای  کــودار  سیســتم 

ــت. ــودە  اس ــنهاد من ــە را پیش جامع
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گزینــە ی نظامــی بــە شــکل دفــاع مــرشوع همیشــە در دســتور کار قــرار خواهــد داشــت، ولــی هم زمــان فرامــوش نشــود کــە  ســازماندهی 

جامعــە و چینــش اجتامعــی، امــری حیاتــی بــرای پیشــربد اهــداف دموکراتیــک اســت. اعتقــاد بــە نیــروی ذاتــی خلق هــا و انســجام و 

ارگانیــزە کــردن صفــوف خلق هــا، راه مبــارزە بــا ایــن سیســتم مافیایــی قلمــداد می گــردد.

ــیون   ــان اپوزیس ــی در می ــی سیاس ــک هم گرای ــد ی ــردن آن، نیازمن ــزه ک ــرای دموکراتی ــاش ب ــران و ت ــک در ای ــارزه ی دموکراتی  مب

ــوده؛  ــه رشق کوردســتان ب ــه ی فعالیــت اش بیشــرت معطــوف ب ــون رویکــرد و دامن ــژاک حزبی ســت کــه تاکن ایرانی ســت. از یــک ســو پ

آیــا پــژاک از یــک پــروژه ی عملــی بــرای ایجــاد یــک هم گرایــی یــا تشــکیل جبهــه ای متحــد بــا جریانــات سیاســی در ایــران، برخــوردار 

اســت؟

ــوان  ــە می ت ــن سیســتم راهــکاری اســت ک ــا ای ــارزە ب ــرای مب ــف ب ــای مختل ــاد جبهەه ــردم ایج ــان ک ــە بی ــی: همچنان ک ــیامند معین س

از آن صحبــت منــود، مــا آمادگــی هــر نــوع همــکاری و همیــاری بــا خلق هــای ایــران و احــزاب سوسیالیســتی را داریــم و در ایــن راه 

گام هایــی عملــی برداشــتە و پروژەهــای مختلفــی را نیــز ارائــە دادەایــم. بــرای مبــارزە بــا ایــن سیســتم اســتبدادی، بــا همــە ی احــزاب 

سیاســی می توانیــم همــکاری مناییــم. در ایــن راســتا بــرای پیشــربد اهــداف دموکراتیــک در ایــران لحظــەای غفلــت و درنــگ را جایــز 

منی دانیــم. حــوزە ی فعالیــت پــژاک در رشق کوردســتان اســت ولــی بــە ایــن معنــی نیســت کــە بــرای دموکراتیــزە کــردن ایــران و منطقــە 

نقــش خــود را ایفــا نکــرده و شــکلی منفعــل داشــتە باشــیم. دموکراتیــزە کــردن ایــران وظیفــە ی هــر انســان و حــزب انقابــی اســت و 

در ایــن راســتا گام هایــی عملــی بــر دارد.  مــا بــە نوبــە ی خــود، پروژەهــای راهــربدی سیاســی- اجتامعــی عملــی را بــه محــر خلق هــا 

و احــزاب اپوزســیون ارائــە منودایــم. اراده ی انقابــی مــا در تحقــق بخشــیدن بدیــن پروژەهــا بــوده و هســت.

 به نظر شــام توافق سیاســی میان ایران و غرب تا چه اندازه بر سیاســت های احزاب رشق کوردســتان تأثیر داشــته است؟

ــی، به خصــوص  ــی کشــورهای غرب ــت نظام ــە دخال ــد ب ــی بعضــی از احــزاب سیاســی رشق کوردســتان امی ــی: در مقطع ســیامند معین

آمریــکا در ایــران داشــتند و برنامەهــای خــود را بــر ایــن اســاس پایەریــزی منــودە بودنــد، امــا بعــد از گذشــت زمــان و گشــایش سیاســت 

غــرب در مقابــل ایــران بــە وضــوح بــرای آن هــا منایــان گشــت کــە ایــن یــک امیــد کاذب اســت و نتیجــەای عملــی بــرای آن هــا در بــر 

نخواهــد داشــت؛ لــذا مــن معتقــدم کــە آن هــا نیــز کم و بیــش بــر ایــن واقعیــت واقــف شــدەاند کــە ایــن انتظــار بــە ناکجاآبــاد ختــم 

ــا  ــی تنه ــال واه ــوع خی ــن ن ــە ای ــم ک ــتی بدانی ــی بایس ــد، ول ــناریو را می بینن ــن س ــواب ای ــا خ ــی از آن ه ــوز برخ ــاید هن ــود. ش می ش

خودفریبــی محــض اســت. بــه لحــاظ دیپلامتیــک بایســتی پروژەهایــی مشــخص داشــت و ســعی در همســویِی احــزاب سیاســی رشق 

کوردســتان منــود و در ایــن راســتا مــا گام هــای عملــی برداشــتە و در ادامــە نیــز بــر ارتباطــات دیپلامتیــک بــر مبنــای حقــوق دمکراتیــک 

ــم.  ــاری می منایی ــف پافش ــورهای مختل ــا و کش ــا ملیت ه ب

ــام  ــه انج ــران ب ــود در ای ــای موج ــات و ملیت ه ــی تنوع ــامی در هویت زدای ــوری اس ــه جمه ــت هایی ک ــی سیاس ــود متام ــا وج  ب

ــه ی سیاســی  ــدرت در بدن ــای ق ــان الیه ه ــران و شــکاف می ــی در ای ــی بحــران داخل ــوع احتامل ــن وق ــا در نظرگرف ــز ب ــاند، و نی می رس

نظــام ایــران، چــه آینــده ای می تــوان متصــور منــود؟ آیــا ایــران قابلیــت گــذار از ایــن مرحلــه و حفــظ ســاختار قــدرت را همچنــان دارد 

ــا نــه رسنوشــت مشــابهی همچــون کشــورهای همســایه ی خــود را بایــد انتظــار بکشــد؟  ی

ســیامند معینــی: ایــن واقعیــت را بایــد بدانیــم کــە تاکنــون هیــچ سیســتم و حکومــت اســتبدادی ای نتوانســتە در دراز مــدت بــە حیــات 

سیاســی خــود ادامــە دهــد. نظــام همــواره از روش هــای توطئــه، كودتــا و تــرور بــرای مركــزی  شــدن هــر چــه بیشــرت كمــك گرفتــه و هــر 

بــار بــا جــدا كــردن و نابــود كــردن بخشــی از مخالفــان، مانــدگاری خــود را تضمیــن می منایــد. ارتــش ویــژه ی آن هــا دیگــر از حالــت 

ــور کشــور  ــی ام ــه در متام ــرد ک ــه ســادگی مشــاهده ک ــوان ب ــده اســت. می ت ــروی رصِف نظامی)ســپاه پاســداران( خــارج گردی ــك نی ی

دخالــت می منایــد. حتــی در ایــن اواخــر حســن روحانــی پروژه هــای بســیار ســخت )بــه قــول خودشــان( را بــه آن هــا ســپرده اســت. 

ســپاه بــه نهــادی غول پیکــر و دهشــتناِک ایدئولوژیــك، سیاســی و اقتصــادی بــدل گردیــده اســت کــه همــه چیــز را در خــود می بلعــد 

)حتــی بــه اصطــاح، خودی هــای نظــام را نیــز(. در ایــن وضــع هیــچ كــدام از خلق هــای ایــران بــه عنــوان موجودیتــی متفاوت تــر از 

رنــگ كلــی نظــام منی تواننــد حضــور داشــته  باشــند. چــون یــك شناســنامه و یــك هویــت وجــود دارد و  آن هــم هویــت قــدرت اســت. 

یــا بــه بخشــی کوچکــی از نظــاِم ســلطه تبدیــل خواهــی شــد، یــا از میــان خواهــی رفــت. هنگامــی كــه بــه صــورت بخشــی از نظــام 

ــی  ــرده خواه ــه كار ب ــده ب ــزاری برّن ــوان اب ــه عن ــد ب ــت می مناین ــه مقاوم ــی ك ــا و جناح های ــایر گروه ه ــل س ــدی، در مقاب ــلطه درآم س

ــا خلخالــی در مقابلــه  ــا جنبش هــای انقابــی در كوردســتان و ی ــه ب شــد. منونــه ی آن رحیمــی اســتاندار كوردســتان اســت، بــرای مقابل

بــا متامــی قیام هــای مردمــی، كــه بهــرت از همــه وظیفــه ی خــود را انجــام داده انــد. كســی كــه بــه عضویــت نظــام درآمــد، دیگــر نبایــد 

ــود را از  ــای( خ ــن خدمت گزاران)كادره ــداوم بهرتی ــورت م ــه ص ــام ب ــت. نظ ــخص اس ــت او مش ــرا هوی ــرد. زی ــوال ك ــت او س از هوی

میــان می بــرد. كوچكرتیــن اشــتباه آن هــا و انحــراف از خــط ایدئولوژیــك نظــام باعــث مــرگ آن هــا خواهــد شــد. منونــه ی »آیت اللــه 

محمــد منتظــری« نشــان ایــن واقعیــت اســت، كــه تــا آخــر عمــر در خانــه حبــس شــد. در نظــام والیــت فقیــه، ملی گرایــی،  فاشیســم 

ــی ریشــه ای وجــود دارد.     ــه صورت ــی ب و تك هویت

 تاکنــون سیاســت های جمهــوری اســامی ایــران در قبــال تنوعــات و خلق هــای ایــران خاصامنــە هم زمــان بــا فریــب کاری بــودە اســت. 

ایــن سیاســت بــر مبنــای دیــد و بینــش دولت-ملــِت رسمایــه داری بــا تنوعــات و خلق هــای ایــران برخــورد منــودە  اســت. بــا توســل بــر 

ــن امــر در  ــزی و اجــراء منــودە  اســت ای سیاســت و راهــکار همگون ســازی و یک دســت  منــودن جامعــە، سیاســت های خــود را پایەری

جوهــر خــود، غیردموکراتیــک و مســتبدانه اســت. دیــدگاه طیف هــای مختلــف قــدرت در ایــران بــر همیــن مبنــا شــکل پدیرفتــه اســت. 

ــە را  ــران قابلیــت گــذار از ایــن مرحل ــە عقیــدە ی مــن ای ــد. ب ــران پیــرو می کنن ــان از دیدگاهــی شوونیســتی در مقابــل خلق هــای ای آن

نخواهــد داشــت. در واقــع بایــد ســاختار سیســتم قــدرت بــه طــور کلــی عــوض گــردد، تــا بتــوان جامعــەای دموکراتیــک پایەریــزی کــرد. 

ایــن گــذار بــە تغییــر اصــول و مبانــی والیت فقیــە و تغییــر در ذهنیــت و تفکــر حاکــامن بســتگی دارد. البتــه بایــد متذکــر شــوم کــه  

ــا  ــز ب ــران نی ــرد، ای ــی صــورت نگی ــر تغییرات ــت اگ ــک راســتا منی باشــد. در نهای ــران در ی ــوری اســامی ای ــت جمه ــا ماهی ــن شــیوە ب ای

رسنوشــتی مشــابه  دیگــر کشــورهای اســتبدادی روبــرو خواهــد گردیــد.

ــا چــه انــدازه می توانــد نقــش  ــا همیــن آینــده ای کــه شــام ارزیابــی می مناییــد، ت  پــژاک بــرای بــروز هرگونــه احتــامالت سیاســی ی

متفاوتــی نســبت بــه دیگــر احــزاب داشــته   باشــد؟ بــه این گونــه کــه جامعــه ی رشق کوردســتان و احــزاب آن، تحقــق مطالبــات سیاســی 

ــان نیروهــا و دولت هــا محاســبه  ــات و تعامــل می ــا توازن ــه ی ــروز رویدادهــای بحــران خاورمیان ــای ب ــر مبن و اجتامعــی خــود را تنهــا ب

ننامیــد، بلکــه خــود تعیین گــر سیاســت و رسنوشــت دموکراســی در رشق کوردســتان باشــند؟

ــع  ــا منتظــر وقای ــزی شــدە اســت. م ــی پی ری ــی و دفاع ــروی ذات ــش و نی ــە خوی ــامد ب ــر اســاس اعت ــا ب ــی: فلســفە ی م ــیامند معین س

نخواهیــم نشســت، بلکــە خــود فاکتــوری بــرای تغییــرات انقابــی و دموکراتیــک خواهیــم بــود، چــە از لحــاظ سیاســی و چــە از لحــاظ 

اجتامعــی و اقتصــادی. بــر ایــن مبنــا پــژاک پیشــگام بــرای ارائــە ی سیســتمی دموکراتیــک در رشق کوردســتان بــودە و پایەریــزی سیســتم 

کــودار بــرای مدیریــت جامعــە را پیشــنهاد منــودە  اســت. در ایــن راســتا گام هایــی عملــی برداشــتە  شــدە  اســت. ظرفیــت سیاســی مــا 

چنــان اســت کــە بــا نشــان دادن تعامــل دموکراتیــک، می توانیــم بــا هــر نیرویــی کــە در راســتای دموکراتیــزە کــردن ایــران و کوردســتان 

ــود را  ــق، خ ــود و خل ــروی خ ــە نی ــامد ب ــتی و اعت ــفە ی آپوئیس ــاس فلس ــر اس ــژاک ب ــیم. پ ــو باش ــگام و همس ــد، هم ــارزە می کنن مب

ســازماندهی منــودە و پتانســیل عظیمــی در ایــن راســتا دارد، کــە هم زمــان خــود فاکتــوری بــرای پیشــربد دمکراســی و آزادی در جامعــە 

اســت، بــرای هرگونــە دخالــت و احتــامل تغییــرات در منطقــە خــود را ســازماندهی منــودە و در آینــدە فاکتــوری اساســی و پیشــاهنگ 

در تغییــرات ایــران و رشق کوردســتان خواهــد بــود. 
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دولــت همچــون نهــادی اصلــی و بســیار قدیمــی کــه ســال ها اســت در راس قــدرت بــوده، 

ــک  ــای دموکراتی ــا روش ه ــچ گاه ب ــت هی ــم، دول ــه می دانی ــناخته  می شــود. هامن  طــور ک ش

ــه  ــی ایجــاد و اداره گشــته اســت. ب ــا شــیوه های ســنتی و انتصاب ــده، بلکــه ب ایجــاد نگردی

ــان  ــه در می ــی اســت ک ــه ی فوقان ــن جامع ــت، ای ــدل و ساختار شناســی ارکان دول لحــاظ م

ــب  ــی لق ــات باالی ــی طبق ــدان دموکراس ــوان ب ــد، می ت ــاده می منای ــی را پی ــود دموکراس خ

ــی را  ــش اساس ــت نق ــه دول ــی ک ــای غرب ــدل جمهوری ه ــی در م ــوع دموکراس ــن ن داد. ای

ــه  ــب اســت ک ــن ترتی ــد، بیشــرت مشــاهده می گــردد. ســاختار وجــودی آن بدی ــاء می  کن ایف

ــاختار  ــن س ــد؛ در واقــع در ای ــی می یاب ــرح و معن ــی مط ــت، ســپس دموکراس ــدا دول ابت

بــدون موجودیــت دولــت، بحثــی از دموکراســی بــه میــان منی آیــد. در حالــی  کــه در 

ــوان گفــت  ــه دولــت   و قــدرت نیســت. حتــی می ت دموکراســی خلق هــا، هــدف، رســیدن ب

کــه دموکراســی ای کــه هدفــش تبدیــل شــدن بــه دولــت  اســت، بــه ماننــد »کنــدن گــور بــه 

ــردد. ــداد می گ ــود« قلم ــت خ دس

آن نــوع دموکراســی ای نیــز کــه بــدان دموکراســی منایندگــی گفتــه می شــود، امــروزه اهمیــت 

ــت  ــدادن منفع ــرار ن ــه ق ــک و رسلوح ــت دموکراتی ــدن از خصل ــت دور ش ــه عل ــود را ب خ

خلق هــا )خیر عــام( از دســت داده و بیشــرت بــه ابــزاری بــرای رســیدن بــه امتیــازات خــاص 

از دولــت مبــدل گردیــده اســت.

شــهرداری های آزاد و مدیریت هــای بومــی، ســاختار جایگزینــی در برابــر مــدل دموکراســی 

می آیــد.  به حســاب  مرکز گراســت،  دولــِت  مــدل  شــبیه  حقیقــت  در  کــه  منایندگــی 

مدیریت هــای بومــی، ارکان مهــم در پیشــربد دموکراســی تــوده ای می باشــند. امــروزه 

مدیریت هــای بومــی نقــش برجســته ای را در توســعه ی دموکراســی ایفــاء می مناینــد، امــا بــه 

دلیــل دیــدگاه تنــگ و نیــز اســاس گرفــن بیــش از حــد بومی گرایــی، نتوانســته اند انتظــارات 

و اهــداف خواســته شــده را بــه انجــام برســانند. در حالی  کــه مرکزیت گرایــی خطــری بــرای 

ــری  ــاز، خط ــات محدودس ــه گرایش ــت این گون ــه عل ــز ب ــی نی ــت، بومی گرای ــی اس دموکراس

مشــابه دیگــری اســت کــه بایــد دقــت نظــر و توجــه الزم را نســبت بــه آن داشــته باشــیم.

ــرای توســعه و تعمیــق دموکراســی از  ــی ب ــه مدل ــاج ب ــه ایــن واقعیــت کــه احتی ــم ب ــا عل ب

لزومــات اســت. بــه همیــن علــت کنفدرالیســم دموکراتیــک کــه متکــی بر مــدل ســازماندهِی 

از پاییــن توده هــای جامعــه می باشــد و بــه منزلــه ی مدلــی رسنوشت ســاز، امــروزه موضــوع 

بحــث و گفتگــو در ســطوح مختلف)عــام و خــاص( قــرار گرفتــه اســت. بدیــن معنــی کــه 

کنفدرالیسم
دموکراتیک
راه برون رفت از بحران

فواد بریتان / عضو شــورای رهربی جامعه ی دموکراتیک و آزاد رشق کوردســتان - کودار

کنفدرالیســم دموکراتیــک به مثابــه ی مــدل ســازماندهی دموکراتیــِک اقشــار مختلــف جامعــه، در برابــر مترکز گرایــی دولــت شــناخته می گــردد.

در کنفدرالیســم دموکراتیــک ســازماندهی بــر مبنــای خودمدیریتــی واحدهــا و افــراد، در ســطحی کــه بتواننــد در مقیــاس شــخصی بر مشــکات 

فائــق آینــد، اســاس گرفتــه می شــود. مشــارکت فــرد از پاییــن بــه بــاال بایســتی بــا اراده ی خــود، موثــر و آگاهانــه باشــد. اتحادیه هــای بــزرگ 

در حــدی بوده انــد کــه نتوانســته اند بــر مســائل و مشــکات فائــق آینــد و امــکان مشــارکت آگاهانــه و بــا اراده را نداده انــد. بنابرایــن فــردی 

ــیع تر  ــی وس ــه در مقیاس ــارکت آگاهان ــه ی مش ــه زمین ــی ک ــد. در اتحادیه های ــور منی کن ــس ظه ــامل و دارای اعتامد به نف ــرات و آزاد، س دموک

ــذارد  ــه می گ ــردن جامع ــامل و دموکراتیزه ک ــعه ی س ــزایی در توس ــر به س ــرد تاثی ــی ف ــی و روان ــت روح ــس و وضعی ــود، اعتامد به نف ــم ش فراه

و افــرادی را پــرورش می دهــد کــه در مقابــل مشــکات و حساســیت ها از وجــود خــود مایــه گذاشــته و آن هــا را حــل می مناینــد. بــا چنیــن 

ــد، در مقیاســی وســیع تر  ــاء می یاب ــز ارتق ــه، شــناخت و آگاهــی وی نی ــش یافت ــک او افزای ــه مشــارکت و اراده ی دموکراتی ــردی ک ــاری ف معی

ــی  ــای بوم ــطح آگاهی ه ــاء س ــردازد. ارتق ــری می پ ــه موضع گی ــته و ب ــکات داش ــع مش ــرتی در رف ــذاری بیش ــاركت و تاثیرگ ــکاری و مش هم

ــای  ــک نیروه ــازماندهی دموکراتی ــارکت و س ــه مش ــاظ این ک ــه لح ــد. ب ــاب می آی ــی به حس ــازی عموم ــد آگاهی س ــی در رون ــوری اصل فاکت

بومــی، در چارچوبــی محــدود قــرار نگیــرد، کنفدرالیســم، گشــایش وســیعی را در ایــن زمینــه ایجــاد می کنــد. بــرای مثــال تعــدادی واحــد بــا 

حفــظ هویــت مســتقل و ویــژه ی خــود، در مقیــاس قابــل توجهــی کنفدراســیونی تشــکیل می دهنــد. بــه ایــن صــورت کنفدرالیســم از نظــام 

ــی، کــه باعــث خفقــان جامعــه شــده، گــذار کــرده و دموکراســی را در  ــر مشــارکت اراده و تاثیرگــذاری فــرد و مرکزیت گرای مانع گــرا در براب

ــد. ــری می کن ــی جلوگی ــه ی محل ــای تنگ نظران ــرتش داده و از دیدگاه ه ــن گس پایی

ــک  ــای دموکراتی ــت واکنش ه ــری در پیرشف ــش موث ــر آن، نق ــی ب ــِی مبتن ــای سیاس ــی و نهاده ــازماندهی های اجتامع ــدرال، س ــیوه ی کنف ش

ــت و  ــی را داراس ــگ دموکراس ــده ی فرهن ــعه دهنده و تعمیق دهن ــات توس ــام خصوصی ــن نظ ــد. ای ــاء می کن ــع ایف ــردن جوام و دموکراتیزه ک

ــت  ــه سیاس ــا ب ــه ی توده ه ــد، عاق ــی می باش ــی دموکراس ــه مدع ــی ک ــی در اروپای ــروزه حت ــردازد. ام ــرتش آن می پ ــه گس ــره ب ــور روزم به ط

کاهــش یافتــه و شــاهد رونــدی سیاســت گریز در اروپــا هســتیم. حتــی مشــارکت در تصمیــامت مربــوط بــه خــود جامعــه و توده هــا نیــز بــه 

وضعیتــی دچــار شــده کــه باعــث ســیاه انگاری نســبت بــه سیاســت شــده و از میــل جامعــه بــه سیاســت کاســته اســت. اگــر در اروپــا وضــع 

ــر اســت. ــه مراتــب وخیم ت ــه باشــد بایســتی گفــت کــه در دیگــر کشــورها وضــع ب این گون

کنفدرالیســم دموکراتیــک سیســتمی اســت کــه از این گونــه مــرات سیاســِت ســازماندهی گــذار منــوده و توجــه و عاقــه ی خلــق بــه سیاســت 

در ســطح قابــل توجهــی افزایــش خواهــد یافــت. کنفدرالیســم دموکراتیــک مســتقیامً جامعــه و فــرد را مخاطــب قــرار داده و از نزدیــک بــه 

حــل و بررســی موضوعــات پرداختــه و شــیوه ای از ســازماندهی اســت كــه از پتانســیل ســازماندهی اكریــت جامعــه برخــوردار اســت. ایــن 

مــدل در عیــن حــال افــراد را در تصمیــامت دخیــل منــوده و مشــارکت می دهــد. بدیــن ترتیــب، محیــط و فضایــی حیات بخــش بــرای سیاســت 

ــد.  ــد. در ایــن سیســتم، ســازماندهی، مشــارکت، فرهنــگ دموکراتیــک و دموکراســی ایجــاد و گســرتش می یاب و ســازماندهی ایجــاد می گردان

ــا ظرفیــت گســرتده تری از دموکراســی منایندگــی موجــب ســازماندهی و مشــارکت جامعــه شــده و امــکان  بنابرایــن ســازماندهی کنفــدرال ب

ظهــور جامعــه ای دموکراتیــک را در معنــای واقعــی فراهــم می منایــد.

در دموکراســی منایندگــی کــه امــروزه شــاهد آن هســتیم، نظــام ســازماندهی از مرکــز بــه پاییــن می باشــد. یعنــی در راس هــرم به جــای خلــق، 

سیاســتمداران حرفــه ای و یــا بروکرات هــای سیاســی جــای می گیرنــد. اینــان از جامعــه دور گشــته و بیشــرت نســبت بــه دولــت و بخش هایــی 

وابســته بــه آن حساســیت نشــان می دهنــد تــا بــه خلــق. 

امــا مــدل ســازماندهی کنفــدرال، برخــاف مــدل دموکراســی منایندگــی عمــل می منایــد. بخــش مهــم و موثــر مــدل کنفــدرال تــوان تصمیم گیــری 

ــی  ــای بوم ــا و انجمن ه ــروزی، توده ه ــای ام ــی، مدیریت ه ــری و اجرائ ــام تصمیم گی ــای نظ ــه ج ــن ب ــد. همچنی ــازماندهی آن می باش و س

ــآهنگ کننده ها(ی  ــدل، کوردیناسیون ها)همـ ــن م ــه در ای ــن اســت ك ــل توجــه ای ــه ی قاب ــت می شــوند. نکت تشــکیل شــده از طــرف آن تقوی

قبلــی بــه  جــای مدیریــت، تنهــا در جهــت کوردینــه و اجــراء متعهــد و گــامرده می گردنــد.

هــر واحــدی کــه در ســازماندهی كنفــدرال جــای می گیــرد در حــدی چشــم گیر اســتقال خــود را داراســت. در واقــع مســئول مناطــق تحــت 

ــف  ــه از ســازماندهی های مختل ــی ک ــق حــوزه ی عملکــرد کنفدراســیون ها، واحدهــای جغرافیای ســازماندهی مختص به خــود می باشــند. مطاب

ــی،  ــازماندهی هایی )سیاس ــی«، س ــای محل ــی »واحده ــد جغرافیای ــر واح ــردد. ه ــاد گ ــد ایج ــور می توان ــاس مذك ــد، در مقی ــكیل می گردن تش

ــق ســازماندهی کنفــدرال تشــکیل می دهــد. اتنیســیته ها )قومیت هــا(،  ــا کارکردهــای مختلــف را از طری اقتصــادی، اجتامعــی و فرهنگــی( ب

گروه هــای فرهنگــی، زنــان، جوانــان و دیگــر اقشــار و طبقــات اجتامعــی نیــز مطابــق اصــول کنفدراســیون بــه ســازماندهی خــود می پردازنــد.

بــه عنــوان مثــال می تــوان کوردســتان را هم چــون چهــار عرصــه ی ســازماندهی کنفــدرال دموکراتیــک ، بــه همــراه ســازماندهی های مختلفــی 

كــه در هــر واحــد جغرافیایــی جــای می گیرنــد، تقســیم و بررســی منــود. در ایــن مــدل می تــوان مجالــس و انجمن هــای کنفــدرال منطقــه ای 

ــر را  ــد نظارت گ ــی مانن ــده کــه نقش ــه ای هامهنگ كنن ــازماندهی ها، رابط ــن س ــان ای ــود. در می ــاد من ــی ایج ــای محل ــار انجمن ه را در کن

دارد، وجــود دارد. چگونگــی شــکل گیری کنفدراســیون های دموکراتیــک کــه معیارهــای محلــی و بومــی، کوردیناســیون و ســازماندهی 
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ــن  ــد ای ــود می توانن ــازماندهی خ ــا س ــی ب ــار اجتامع ــر اقش ــان و دیگ ــان، جوان ــوند. زن ــن می ش ــو تعیی ــث و گفتگ ــا بح ــازند؛ ب آن را می س

ــان اساســی ترین نیــروی ارتقاء دهنــده ی دموکراســی و نقــش  ــان و جوان ــه نیــروی بســیار تاثیرگــذاری مبــدل گرداننــد. زن کنفدراســیون ها را ب

ــه  ــب ک ــن ترتی ــد. بدی ــاء می کنن ــان نقــش دموکراتیزه  کــردن جامعــه را ایف ــن سیســتمی دارا هســتند. آن روح و دینامیســم جامعــه را در چنی

ــار در  ــن اقش ــارکت ای ــت مش ــن عل ــد. به همی ــازماندهی می مناین ــا را س ــه ی بخش ه ــان هم ــوده و همزم ــی من ــی و درون ــی را غن دموکراس

کنفدرالیســم دموکراتیــک از اهمیــت شــایانی برخــوردار اســت . 

ــند.  ــل می باش ــان دهنده ی راه ح ــکات، نش ــی مش ــت چاره یاب ــا جه ــازماندهی  آن ه ــک و س ــای دموکراتی ــرتش نهادهای ه ــادن و گس ــاد نه بنی

ــر در حــل  ــه نقشــی موث ــی بخش هــای جامع ــا اســاس گرفن دموکراســی و توســعه ی آن در متام ــا ب ــورد نظــر م ــِک م کنفدرالیســم دموکراتی

ــه  ــر را ب ــی در ســطح جهــان، یــک ســده ی اخی ــا شــعله ور ســاخن ملی گرای ــکا ب ــاالت متحــده آمری ــر عهــده خواهد گرفــت. ای معضــات را ب

ســوی هزیمــت ســوق داد. بــه همیــن خاطــر بــرای مقابلــه بــا چنیــن معضاتــی بایســتی کنفدرالیســم دموکراتیــک کــه هــامن سوسیالیســم 

متکــی بــر دموکراتیزاســیون بــوده، را اســاس بگیریــم. 

کنفدرالیســم دموکراتیــک، نوعــی از ملی گرایــی کــوردی، نبــوده و نیســت، بلکــه شــکلی متعالــی از ســازماندهِی دینــی، فرهنگــی، جنســیتی 

و ســازماندهی هایی از ایــن قبیــل اســت. حتــی می تــوان بــدان  ســازماندهی فرهنگــی و ملــی دموکراتیــک را اطــاق منــود. در همیــن راســتا 

ــاد نهــاد. کنفدراســیون دموکراتیــِک مد نظــر مــا ترکیبــی  ــا شــهری، کمون هــای دموکراتیــک را بنی می تــوان در هــر روســتا، بخــش، محلــه و ی

اســت، از ســازماندهی فرهنگــی، سیاســی و اجتامعــی. حتــی می تــوان به آن هــا اســم کنفدراســیون دموکراتیــک بــدون دولــت را نیــز اطــاق 

منــود.

در همیــن راســتا می تــوان گفــت کــه مناســب ترین مــدل بــرای خلــق کــورد و دیگــر خلق هــای جهــان، بــرای رســیدن بــه جامعــه ای دموکراتیــک 

و آزاد هــامن مــدل کنفدرالیســم دموکراتیــک می باشــد. خلــق کــورد بــدون ایــن  كــه در مرزهــای موجــود تغییــری ایجــاد كننــد، می تواننــد 

کنفدرالیســم دموکراتیــک را بنیــاد نهنــد. متــام بخش هــای کوردســتان، بــدون دســت زدن بــه مرزهــا و بــدون این کــه مرزهــا را مانعــی جــدی 

بپندارنــد، می تواننــد مرزهــا را به عنــوان پلــی ارزیابــی منــوده و بــه توســعه ی کنفدرالیســم دموکراتیــک همــت گامشــته و همچنیــن روابــط 

سیاســی، فرهنگــی و اجتامعــی میــان خــود را تحکیــم ببخشــند. بــه نظــر می رســد، بــه  جــای از میــان برداشــن مرزهــا، ســاخن پلــی از آن هــا 

رضوریســت. چنیــن سیســتمی نــه تنهــا بــه رضر هیــچ کــس نبــوده بلکــه چنیــن دیدگاهــی می توانــد جلــوی هــر گونــه شــدت و نابرابــری ای 

را نیــز بگیــرد. 

   کنفدرالیسم دموکراتیک در عین حال تکوین ملی دموکراتیک است

بــا پیشــاهنگی جنبــش آزادی خواهــی کوردســتان، خلــق كــورد مصمــم در مبــارزه ی بــرای رســیدن بــه آزادی و دموکراســی، پــا بــه میــدان نهــاد. 

واقعیــت ایــن  اســت کــه ایــن خلــق بــه میــزان کافــی در طــول تاریــخ ســازماندهی و هامهنــگ نشــده بــود. مزیــد بــر ایــن مــورد، فرهنــگ 

ــق  ــورد خل ــل اعــامل سیاســت راهــربدی، ازخودبیگانگــی خلق هــا )به خصــوص درم ــه دلی ــود. ب ــده ب ــه و ژرف نگردی ــز نهادین دموکراســی نی

کــورد( کــه توســط  كارگــزاران امــور سیاســت )دولت هــا( انجــام می پذیــرد، مــا شــاهد ایــن وضعیــت بودیــم. علــت  بنیادیــن ایــن امــر را عــدم 

وجــود هرگونــه ســازماندهی ای می تــوان بازگــو منــود. در تعییــن و تثبیــت سیاســت، بــه جــای ایــن کــه بــرای همــکاری و اجــرای كنفدرالیســم 

ــه  ــد؛ ک ــه انجــام فعالیت هــای سیاســی می منودن ــدام ب ــق اق ــب خل ــت از جان ــه نیاب ــردد، قــرشی خــاص ب ــق درخواســت مســاعدت گ از خل

ایــن خــود باعــث گردیــد، خلــق عاقــه و همــکاری الزم را بــه دلیــل مشــارکت نداشــن در امــور سیاســی مربــوط بــه خــود بــه منایــش نگــذارد. 

اگــر مــدل ســازماندهی، دارای کیفیتــی نباشــد کــه بــه قاعده)خلــق( اتــکا کنــد و شــیوه ای از ســازماندهی کــه خلــق در آن ســهیم باشــند، را 

اســاس قــرار ندهــد، هرچقــدر هــم از لحــاظ برنامــه، هــدف و دنبــال منــودن سیاســت نیــز کامــل باشــد، جــدا از آن  كــه ســازماندهی مربوطــه، 

ــد  ــت نخواه ــز پیرشف ــی نی ــرد و دموکراس ــکل منی پذی ــی ش ــگ دموکراتیک ــه فرهن ــاً هیچ گون ــد، طبیعت ــود منی بین ــه خ ــی ب ــه پیرشفت هیچ گون

کــرد. 

کنفدرالیســم دموکراتیــک در عیــن حــال، ملت شــدن دموکراتیــک نیــز محســوب می گــردد. اشــتباه محــض اســت اگــر ملــت را بــه  عنــوان شــکل 

و فرمــی اجتامعــی و واحــدی ســازماندهی شــده در اطــراف بــازار مشــرتک پنداشــت. چنیــن تعریفــی مرشوعیــت بخشــیدن بــه دولــت ملــی 

و خرده بــورژوازی اســت. در حالــی  کــه »اتنیســیته« در تاریــخ از زنده تریــن و آزادتریــن واحدهــا و گروه هــا می باشــند. اگــر ملت شــدن در 

اطــراف منافــع مشــرتک و روابــط تنگاتنــگ اتنیســیته ها، خلق هــا و افــراد بــا هــم ســازماندهی شــود و جامعــه بــه شــیوه ای کنفــدرال توســعه 

و تعمیــق یابــد و کامــاً ســازماندهی شــود، آن جامعــه بــه ملتــی دموکراتیــک تبدیــل می شــود. ملت شــدن از ایــن طریــق حالتــی گســرتده تر 

و فرشده تــر به خــود می گیــرد. دموکراســی، برابــری و عدالــت و برخــورداری از امکانــات برابــر بــوده و منجــر بــه ایجــاد ملــت دموکراتیــک 

خواهــد گردیــد .

ــودن  ــه ای من ــق و ریش ــه تعمی ــی( ب ــی و فرهنگ ــادی، اجتامع ــی )اقتص ــائل محل ــورد مس ــم در م ــک ه ــم دموکراتی ــازماندهی کنفدرالیس س

ــه  ــه ای ک ــود. جامع ــه می ش ــارزه ای چاره جویان ــی وارد مب ــر ملی گرای ــكاء ب ــدون ات ــی ب ــائل مل ــورد مس ــم در م ــه و ه ــازماندهی پرداخت س

فرهنــگ و ســازماندهی دموکراتیــک در آن توســعه یافتــه باشــد، قــادر بــه قبــول ممنوعیــت فرهنگــی، زبانــی و هویتــی و مانــع تراشــی در 

برابــر پیرشفــت آن نخواهــد بــود. جوامــع ملــت شــده بــر اســاس فرهنــگ و ســازماندهی دموکراتیــک، توانائــی و عــزم راســخ مبــارزه آن هــا در 

حــد اعائــی اســت. قبــاً گفتــه می شــد کــه از لحــاظ ملــی، انقــاب دموکراتیــک در اولویــت اســت. ایــن انقــاب دموکراتیــک اگــر بــا شــیوه ای 

ســازمان یافته کــه از منشــاء دموکراســی و فرهنــگ دموکراتیــک رسچشــمه  گیــرد، ســبب ژرفایــی بیشــرتی خواهــد گردیــد. در ایــن صــورت بــه 

ــر از گذشــته عمــل  ــز توانا ت ــاع نی ــارزه و دف ــه مکانیســم های مب ــگام اســت ک ــدل می شــود. آن هن ــک مب ــی دموکراتی ــه ملت ــای واقعــی ب معن

می مناینــد.

کنفدرالیســم دموکراتیــک بــه هویــت، فرهنــگ و حیــات اجتامعــی افــراد احــرتام گذاشــته و ســعی در بــاال  بــردن خــرد و آگاهــی اقشــار جامعــه، 

از طریــق ســازماندهی و آمــوزش دارد. کنفدرالیســم دموکراتیــِک خلق هــا می توانــد نیــروی عظیمــی بــه جامعــه بخشــیده و راه اتحــاد ملــی 

میــان خلق هــای منظقــه و نیــز دموکراســی مســاملت آمیز را هموارتــر منایــد. چنیــن سیســتمی بــا متامــی آحــاد جامعــه در شــهرها، روســتاها، 

نواحــی و غیــره، در ارتباطــی ارگانیــك و تنگاتنــگ خواهــد بــود و ارتبــاط روحــی، فرهنگــی، سیاســی و اجتامعــی را در جامعــه بســط می دهــد. 

بــرای خلــق کــورد کــه در طــول تاریــخ از همدیگــر بیگانــه و متعلــق بــه خــود نبــوده 

ــک  ــی دموکراتی ــه ملت ــدن ب ــدل ش ــده؛ مب ــی ش ــان متاش ــان آن ــی  در می ــاد مل و اتح

نــوش داروی، متامــی معضــات موجــود آن هــا خواهــد بــود. دموكراســی و ســازماندهی 

دموکراتیــک، حالــت مترکــز  یافتــه ی، جامعــه اســت. در صــورت عــدم توســعه ی 

دموکراســی و ســازماندهی دموکراتیــک جامعــه متاشــی شــده و از خود بیگانــه 

می شــود. کنفدرالیســم دموکراتیــک بــا ایــن قابلیــت بــه معنــای ســازماندهی و تــوان 

خلقــی اســت، کــه هرگونــه انکارگرایــی و اســتعامر را آشــکار  و خنثــی ســازد. توســعه  ی 

سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک و نهادهــای متعلــق بــه آن، موجــب می شــود کــه 

ــر گشــته  ــه بی تاثی ــر روی جامع ــی ب ــت، اســتعامر و انکارگرای ــه فشــار، حاکمی هرگون

و جامعــه بــه نوعــی ســازماندهِی دموکراتیــک دســت پیــدا منایــد. جامعــه ای کــه بــه 

ایــن نــوع ســازماندهی دســت یافتــه و دارای چنیــن ذهنیــت و عقانیتــی باشــد، ســعی 

خواهــد منــود کــه  نهادهــا و ســازماندهی های دموکراتیــک خویــش را ایجــاد و آن هــا 

ــق  ــه از طری ــکات جامع ــه مش ــود ک ــد من ــعی خواه ــن س ــد. همچنی ــعه ده را توس

همیــن نهادهــای ســازماندهی شــده حــل منــوده و بــا بی تاثیــر ســاخن سیاســت های 

ــه، بــر راهــکاری دموکراتیــک پافشــاری  منایــد. انکارگرایان

ــن نقشــی  ــک دارای چنی ــورد و کوردســتان، کنفدرالیســم دموکراتی ــق ک ــورد خل  در م

اســت. در چنیــن حالتــی دو راهــکار پیــش روی نظــام حاکــم می باشــد، اول آن کــه دســت از فشــار و خفقــان بــر روی جامعــه دســت برداشــته 

ــر  ــن صــورت اگ ــر ای ــد و در غی ــد، مامنعــت نکن ــدان دســت یافته ان ــی خــود ب ــر اراده ی ذات ــا توصــل ب ــه ب و از خود  ســازماندهِی خلق هــا ک

ــت  ــق مل ــن ح ــوان طبیعی تری ــه عن ــرشوع ب ــاع م ــی دف ــگاه خط مش ــد، آن ــه ده ــود ادام ــه ی خ ــت های انکارگرایان ــه سیاس ــم ب ــام حاک نظ

ــه اجــرا گذاشــته خواهــد شــد.  ــر چنیــن سیاســت هایی ب دموکراتیــک، در براب

هــدف از تاســیس کنفدرالیســم دموکراتیــک تاســیس دولــت نبــوده، بلکــه مــدل و راهــکاری بنیادیــن بــرای حــل مســئله ی خلــق کــورد و دیگــر 

خلق هــای موجــود در منطقــه می باشــد. چنیــن مدلــی بــا اســاس گرفــن ســازماندهی جامعــه در متامــی بخش هــا از جملــه، بخــش فرهنگــی، 

ــد.  ــر می آی ــه ب ــای منطق ــر خلق ه ــورد و دیگ ــاله ی ک ــل مس ــرای ح ــک ب ــی دموکراتی ــه رهیافت ــی ب ــن سیاس ــادی و همچنی ــی، اقتص اجتامع

ــز اهمیــت اســت. پــس مهــم اســت کــه  ــی و آزاد حائ ــه اراده ای ذات ــق کــورد و دســت یافن ب ــن علــت اســت کــه ســازماندهی خل ــه همی ب

دولت هــای حاکــم در منطقــه بــه سیاســت های انــکار و امحــاء و نیــز خشــونت علیــه خلق هــا پایــان داده و نســبت بــه دموکراســی حســاس، 

و بــدان پایبنــد بــوده و برخــوردی دموکراتیــک داشــته باشــد.

ــوده و از پتانســیلی  ــد ب ــی خــود پایبن ــروی ذات ــه نی ــکا نكــرده، بلکــه ب ــی ات ــا ملی گرای ــه نیروهــای خارجــی و ی ــک ب کنفدرالیســم دموکراتی

ــا  ــی ب ــِک بین امللل ــکار عمومــی دموکراتی ــه اف ــد ک ــد. هــر چن ــه  منای ــدی را ارائ ــق را ســازماندهی و راهــکار نیرومن برخــوردار اســت، کــه خل

اهمیــت بــوده، امــا در این جــا خلقــی سازماندهی شــده كــه بــا اتــکاء بــه تــوان خویــش بــه بر طرف کــردن و تحلیــل مســایل پیــش روی خــود 

بپــردازد، ایــن امــر بــا ارزش تــر و مهم تــر از هــر چیــز دیگــری ا ســت. خلــق کــورد بــا اســتفاده از ایــن راهــکار بــدون دولــت و نیــاز بــه آن، 

ــی،  ــات دین ــت اجتامع ــه عل      ب

سیاســی، فرهنگی و اتنیســیته های 

جغرافیــای  در  کــه  مختلفــی 

کوردســتان و خاورمیانــه وجــود 

ــق  ــردن، تعمی ــزه  ک دارد، دموکراتی

ــدرال  و گســرتش ســازماندهی کنف

جوامــع، صحیح تریــن، ســامل ترین 

قلمــداد  راه حــل   کوتاه تریــن  و 

می گــردد. 
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ــد. ــی و آزادی دســت می یاب ــه توانای ــن عرصه هــا ب ــا اراده کــرده و در ای خــود را از لحــاظ فرهنگــی، اجتامعــی، اقتصــادی و سیاســی ب

ملی گرایــی همیشــه در محیطــی کــه ســازماندهی و خــرد دموکراتیــك خلق هــا، دارای کاســتی هایی باشــد، ظهــور و خــود را تنظیــم می منایــد. 

ــه خــود طبقــات حاکــم می باشــد و  ــی نزدیــک ب ــر ســازماندهی بخش های ــوده، بلکــه متکــی ب ــق نب ــر ســازماندهی خل ــی، متکــی ب ملی گرای

زمانی کــه ســازماندهی خلــق ضعیــف مبانــد، ســازماندهی خــود را کارا کــرده و بــر روی جامعــه حاکــم می شــود، چون کــه تنهــا رسچشــمه ی 

نیــروی خلــق، ســطح ســازماندهی آن خلــق می باشــد. خلقــی کــه خــود را بــر اســاس ذهنیــت سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک، ســازماندهی 

ــورد،  ــئله ی ک ــل مس ــک در ح ــکاری دموکراتی ــه راه ــیدن ب ــرای رس ــاش ب ــده، و در ت ــدرت ندی ــت و ق ــاج دول ــود را محت ــر خ ــد، دیگ منای

خواهــد بــود. در ســازماندهی کنفــدرال دموکراتیــک، خلــق بــا اتــكا بــر ســازماندهی و فرهنــگ دموکراســی، تعالــی یافتــه، شــیوه ی همزیســتی 

ــد.  ــا می گردان ــن پیوندی ه ــرتش ای ــعی در گس ــته و س ــایه را دانس ــای همس ــا خلق ه ــاملت آمیز ب مس

ــا ارتباطــی کنفــدرال به طــور ریشــه ای حــل می شــود. یعنــی خلــق کــورد،  بــدون تغییــری  مســئله کــورد در هــر چهــار بخــش کوردســتان ب

در مرزهــا، مناســبات اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی و اجتامعــِی خــود را توســعه داده و ســعی در چاره یابــی و مشــکات و ســازماندهی خــود 

در چارچــوب سیســتم کنفــدرال دموکراتیــک می منایــد. در همیــن راســتا کوردهــا در داخــل دولت هــای منطقــه روابــط خــود را بــا همدیگــر 

تقویــت کــرده و نقــش پــل ارتباطــی را بــازی می کننــد. از همــه مهم تــر اینکــه کوردهــا بــا اندوختــه ی دموکراتیکــی کــه دارنــد در دموکراتیــزه 

 کــردن متــام خاورمیانــه نقــش فعالــی را ایفــا کــرده و از ســازمان دهندگان اصلــی سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک در خاورمیانــه خواهنــد 

ــن ذهنیــت و سیســتم  ــودن چنی ــا دارا ب ــت کــه گرایــش عمومــی عــر ماســت؛ پشــت رس گذاشــته شــود، کوردهــا ب ــت ـ    مل ــود. اگــر دول ب

ــری  ــن درگی ــه را از ای ــتیبانی ای، منطق ــن پش ــا چنی ــد ب ــوده و می توان ــا من ــه ایف ــزی را در منطق ــش صلح آمی ــه، نق ــی در خاورمیان دموکراتیک

و منازعــه ای کــه بــدان روبروســت خــاص منایــد. امــروزه کوردهــا بــا تــوان و نیــروی دموکراتیکــی کــه در منطقــه و نیــز بــا توجــه بــه افــق 

سیاســی خــود کــه در حــل مشــکات بــه شــیوه های مســاملت آمیــز و دموکراتیــک دارنــد؛ بــه یگانــه امیــد خلق هــا در منطقــه و جهــان مبــدل 

گشــته اند. 

ــه  ــت جامع ــت دولت-مل ــا ذهنی ــته اند، ام ــر زیس ــار همدیگ ــادی را در کن ــال های زی ــه س ــن منطق ــای ای ــه خلق ه ــا این ک ــه ب در خاور میان

ــی اساســی  ــی باعــث و بان ــن ذهنیت ــه گشــته اســت. چنی ــروزی در منطق ــدل منــوده و باعــث جنگ اف ــی مب ــوع از خودبیگانگ ــک ن ــه ی را ب

عقب ماندگی هــای فرهنگــی، اجتامعــی، سیاســی و اقتصــادی در منطقــه نیــز گردیده اســت. بــه همیــن علــت اســت کــه می گوییــم، امــروزه 

خاورمیانــه از همــه جــا بیشــرت بــه کنفدرالیســم دموکراتیــک نیــاز داشــته و کلیــد اساســی حــل معضــات در خاورمیانــه، سیســتم کنفدرالیســم 

ــد. ــک می باش دموکراتی

ــادن آزادی و  ــاد نه ــرای بنی ــب ب ــه ای مناس ــا زمین ــن ارزش ه ــند. ای ــد می باش ــیار نیرومن ــه بس ــرتاکی در خاورمیان ــک اش ــای دموکراتی ارزش ه

ــور  ــا ظه ــن جغرافی ــدی در ای ــتانی و توحی ــی، باس ــه بیشــرت جنبش هــای اجتامع ــم ک ــی توجــه ماحظــه می منایی ــا اندک ــند. ب ــری می باش براب

کرده انــد. در حقیقــت مبــارزه ی همگــی آنــان بــا حاکــامن، در ذات خــود یــک نــوع میــل بــه آزادی خواهــی، عدالــت و برابــری اســت. اگــر 

ایــن اجتامع گرایــی بــا آزادی هــای فــردی در تــوازن باشــد، دموکراســی خاورمیانــه کــه بــر پایــه ارزش هــای برابــری و اشــرتاکی اســتوار بــوده، بــه 

جغرافیایــی نیرومنــد و جــذاب مبــدل خواهــد شــد. این جــا اســت کــه سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک، هامننــد جایگزینــی در برابــر سیســتم 

اقتدارطلب)دولــت ـ   ملــت رسمایــه داری(، بــه عنــوان یگانــه راه حــل، دارای اهمیــت و نقشــی اساســی می باشــد. 

امــروزه مبــارزه ی خلق هــا و در راس آن خلــق کــورد، زمینــه ی توســعه ی دموکراســی را تــا انــدازه ی زیــادی همــوار منــوده اســت. دیگــر حاکــامن 

فعلــی تنهــا بــا نیروهــای خارجــی در کشــمکش نیســتند، بلکــه تــا حــد زیــادی از طــرف خــود خلق هــا ی منطقــه نیــز در تعــارض می باشــند؛ 

کــه خــود ایــن موضــوع ســبب ایجــاد وضعیــت غیر قابــل تحمــل گردیــده  اســت. بنابرایــن دیگــر از دموکراســی، گریــزی نیســت. اگــر دگامتیســم 

ــه  ــد، ک ــع توســعه ی دموکراســی وجــود دارن ــی مناب ــزان قابل توجه ــه می ــا ب ــن جغرافی ــار گذاشــته شــوند، در ای و قدرت هــای فسیل شــده کن

بتواننــد بــدون وابســتگی بــه جایــی، بــا متوسل  شــدن بــه نیــروی ذاتی شــان مسائل شــان را حــل مناینــد. دیگــر برقــراری و توســعه ی سیســتم 

کنفدرالیســم دموکراتیــک در خاورمیانــه بــه نفــع همــگان اســت. بــه عنــوان مثــال اگــر ایــران دســت از برخوردهــا و سیاســت های انــکار و 

امحــاء بــه شــکلی کــه در بــاال توضیــح دادیــم، بــر دارد و مانــع ســازماندهی دموکراتیــک و برحــق کوردهــا در رســیدن بــه حقــوق و آزادی  

نگــردد، در ایــن صــورت می تــوان از کوردســتانی آزاد و ایرانــی دموکراتیــک ســخن بــه میــان آورد. در دیگــر بخش هــای کوردســتان نیــز، ایــن 

موضــوع صــدق می کنــد. بــه علــت اجتامعــات دینــی، سیاســی، فرهنگــی و اتنیســیته های مختلفــی کــه در جغرافیــای کوردســتان و خاورمیانــه 

ــداد  ــن راه حــل  قلم ــن، ســامل ترین و کوتاه تری ــع، صحیح تری ــدرال جوام ــق و گســرتش ســازماندهی کنف ــردن، تعمی ــزه  ک وجــود دارد، دموکراتی

می گــردد. در همیــن راســتا همگــی نیروهــای طرفــدار دموکراســی و آزادی خواهــان بایســتی چنیــن پــروژه ای را در حکــم پــروژه ی کســب 

موفقیــت آینــده ارزیابــی کــرده و در عملــی منــودن آن همــت گامرنــد.

علی جان روزنامه نگار تلویزیون MedNuçe / برگردان از انگلیسی: شیان کوردستانی
NNS ROJ News : منبع

ایــن گفتگــو بــا فیلســوف مشــهور ســاوی ژیــژک در لیوبلیانــا پایتخــت اســلونی و بــرای تلویزیــون کــوردی 
MedNuçe انجــام گرفتــه اســت. در ایــن ]مصاحبــه[ ژیــژک دربــاره مســئله کــورد و دیــدگاه خــود در مــورد 

کوردهــا ســخن می گویــد. مصاحبــه توســط Kurdish Question  و بــە انگلیســی ترجمــه شــده اســت.

ــه اوجــاالن در شــبکه هــای اجتامعــی منتــرش شــده اســت، چــه  عکســی از شــام و رهــرب کوردهــا عبدالل
ــن ]عکــس[ وجــود دارد؟  داســتانی پشــت ای

ــه دهــه ی  ــته و ب ــرار داش ــت ق ــر روی اینرتن ــد. ب ــن نشــان دادن ــه م ــه ب ــا آن عکــس را در ترکی ــه آن ه بل
هشــتاد بــاز می گــردد. امــا بایســتی بگویــم کــه متاســفانه ]آن عکــس[ حقیقــت نــدارد. بــا ایــن حــال مــن 
قطعــا مخالــف صــورت پذیرفــن ]ایــن ماقــات[ نیســتم. برعکــس مــن فکــر میکنــم داســتان زیبایــی در 

پــس آن وجــود دارد.
اوجــاالن در حــال حــارض در زنــدان اســت و مــن فکــر مــی کنــم ]ایــن امــر[ اعتبــاری را بــه هویــت وی 

ساوی ژیژک

کوردهــــــا مترقــــی تریــــــن مــــــــــلت 
دموکراتیک در خاورمیانه هستند 
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بــه عنــوان یــک روشــنفکر، پیوســت کــرده اســت. مــن لیســت کتابهــای درخواســتی وی در زنــدان را دیــدم. بــرای منونــه او فوکــو مــی خوانــد. 
تــا جایــی کــه مــن مــی دانــم یــک کلیشــه در مــورد کوردهــا وجــود دارد: آن هــا در کوه هــا زندگــی مــی کننــد و عشــیره ای بــدوی و در رنــج 
هســتند. بــا ایــن حــال مــن شــاهد بــوده ام کــه بالعکــس کوردهــا بســیار ســکوالر هســتند. کوردهــا در تــاش هســتند کــه خــود را روشــنفکر و 

مــدرن بــه جهانیــان معرفــی کننــد. ایــن روشــی درســت اســت. اگــر مــن در موقعیــت شــام بــودم همیــن کار را انجــام مــی دادم. 

پس شام هرگز اوجاالن را ماقات نکرده اید... 

نــه، متاســفانه نــه. مــن متایــل دارم کــه او را در زنــدان ماقــات کنــم. امــا شــنیده ام کــه او در انــزوا قــرار دارد، در حقیقــت حتــی منی توانــد 
وکایــش را ماقــات کنــد. 

مــن مــی دانــم کــه او ایــن روزهــا درگیــر سیاســت های معتدل تــری اســت، حتــی خــود را بــه عنــوان شــهروند ایــن کشــور تعریــف می کنــد. 
آنچــه او می خواهــد خودمختــاری بــرای کوردهاســت. او بایســتی فرصــت خواســت های بیشــرت را داشــته باشــد. 

ــی  ــه مبتن ــه خاورمیان ــکات اســتعامری هســتند. رویکــرد غربی هــا ب ــان تفکی ــن قربانی ــم: کوردهــا بزرگرتی ــخ بیندازی ــه تاری ــد نگاهــی ب بیایی
اســت بــر این کــه کــدام قومیــت بــه مبــارزه بــا ]قومیــت[ دیگــر بپــردازد. بــه عبــارت دیگــر غــرب در ایــن بــاره تصمیــم می گیــرد. ایــن ســنت 

مداخلــه غربــی در خاورمیانــه اســت. 
بزرگرتیــن فاجعــه بــه دنبــال جنــگ جهانــی اول بــوده اســت. ایتالیایی هــا، فرانســوی ها و انگلیســی ها تصمیــم گرفتنــد کــه چگونــه خاورمیانــه 

را تقســیم کننــد. ســوریه در دســت مــر بــود و کشــور هــای دیگــر در دســت دیگــران. بــه ایــن خاطــر متامــی مرزهــا ســاختگی هســتند. 
نگاهــی بــه عــراق امــروزی بیاندازیــد: رشق عــراق شــیعه اســت و تحــت تاثیــر ایــران. غــرب عــراق ســنی مذهــب انــد. از نظــر مــردم یــک 

]ســاختار[  فدرالــی منطقــی بــوده اســت. بــه افغانســتان و پاکســتان نــگاه کنیــد، همــه جــا بــه همیــن شــکل اســت. 

 آیا به نظر شام موقعیت کوردها تغییر می کند؟ 

از نظــر تاریخــی و در پــس زمینــه هرکســی مــی توانــد نقشــه کردســتان را ببینــد امــا در پیــش منــا مرزهــای مصنوعــی قــرار دارنــد. ابــر قــدرت 
هــا ایــن اجــازه را نخواهنــد داد امــا اگــر از مــن بپرســید بهرتیــن راه حــل ایــن اســت کــه همــه کوردهــا متحــد شــوند؛ حداقــل رشق و جنــوب 
رشقــی ترکیــه، شــامل ســوریه و شــامل عــراق. آن هــا ممکــن اســت کــه هنــوز بــه دولــت هایــی کــه آن هــا را فراگرفتــه انــد، منتســب باشــند 

امــا از نظــر تاریخــی آن هــا حــق یکــی شــدن را دارنــد.

در ایــن لحظــه امــن تریــن نقطــه عــراق مناطــق کوردنشــین اســت. در آنجــا پروازهایــی بــه بســیاری از نقــاط جهــان وجــود دارد. ســه گــروه در 
عــراق وجــود دارد: اقلیــت ســنی، اکریــت شــیعه و کوردهــا. تحــت حاکمیــت صــدام ســنی هــا در قــدرت بودنــد، اکنــون شــاهد ســلطه شــیعه 

هــا هســتیم. ایــن بــه نظــر خیلــی خــوب منیرســد.

بنابرایــن آیــا ایــن خــوب نیســت کــه بــه کوردهــا شانســی بــرای حکومــت بــر خــود داده شــود؟ مــا مــی دانیــم کــه ایــن یــک اتوپیــا اســت! تــا 
بــه امــروز کوردهــا بــا دفــاع از خــود پابرجــا بــوده انــد. آن هــا هرگــز متایلــی تهاجمــی و امپریالیســتی نداشــته انــد. آن هــا هرگــز دســت بــه 
کشــتار دیگــران نــزده انــد. اعطــای فرصــت خــود حکومتــی بــه کوردهــا بــه معنــای ثبــات بــرای منطقــه اســت. کوردهــا ســکوالرترین گــروه در 
خاورمیانــه انــد. بــه رســمیت شــناخن خــود حکومتــی کوردهــا بــه معنــای حامیــت از صلــح اســت. مــن ایــن را مــی دانــم و از صمیــم قلــب 

از کوردهــا حامیــت مــی کنــم. 

شام چند روز پیش در استانبول بودید، آن را چگونه دیدید؟ 
بلــه، دو روز پیــش. مــا دربــاره عشــق بــا یــک دوســت صحبــت کردیــم. مــا در مــورد الهیــات و شــعار موجــود در مســحیت »بــه همســایه ات 
چــون خــودت عشــق بــورز« بــه بحــث نشســتیم. مــا مــی توانیــم ایــن را بــه تـُـرک هــا بگوییــم: بــه کوردهــا هــا چــون خودتــان عشــق بورزیــد. 

آنچــه کــه اکنــون درحــال وقــوع اســت یــک آزمــون عشــق اســت. 

مــن چنــد مســئله دیگــر را نیــز روشــن کــردم: آیــا شــام از تــراژدی کوردهــا و ارمنــی هــا آگاهیــد؟ قتــل عــام کوردهــا و ارمنــی هــا حاصــل 
ــه وقــوع پیوســت.  ــه ب ــد مدرنیســم در ترکی ــا تول ــه نیســت و ماحصــل ظهــور تُــرک هــای جــوان اســت. ایــن چیزهــا ب بربریــت ســنتی ترکی

امپراطــوری عثامنــی در مقایســه بــا دولــت امــروزی، نســبت بــه اقلیــت هــا و ســایر گــروه هــا بســیار آزادمنــش تــر بــود. مشــکات بــا تـُـرکان 
جــوان آغــاز شــد. 

در طــول جنــگ یوگوســاوی، بزرگرتیــن اقلیــت یهــودی در ســارایوو زندگــی مــی کردنــد. چــرا؟ زیــرا اقلیــت مســلامن در مقایســه بــا مســیحیان،  
بردبــاری و آزادمنشــی بیشــرتی نســبت بــه یهودیــان از خــود نشــان مــی دادنــد. 

مــن مــی خواهــم کــه از هرگونــه ســوء تفاهمــی جلوگیــری کنــم: آنچــه اردوغــان امــروز انجــام مــی دهــد، وحشــیگری اســت. وی نیــاز دارد کــه 
بــه جــای ســاخت کاخ هــا بــه گذشــته نــگاه کــرده و ببینــد کــه در زمــان امپراطــوری عثامنــی چــه آزادی هایــی داشــتند و چقــدر ]وضعیــت[ 

بهــرت از امــروز بــود.

ــف او از  ــود. تعری ــفرکرده ب ــتانبول س ــه اس ــوزده ب ــرن ن ــل ق ــه در اوای ــدم ک ــی خوان ــوی را م ــرد فرانس ــک ف ــرات ی ــن خاط ــل م ــی قب مدت
اســتانبول در آن زمــان بســیار آزادمنشــانه تــر از اکنــون بــود. او از دیــدن خاخــام هــا و کشــیش هــا در خیابــان نوشــته اســت. در مقایســه 
ــه دوران ســلطنت عثامنــی  ــد ب ــا، اســتانبول آزادمنشــی بیشــرتی داشــته اســت. اگــر آن هــا مــی خواهن ــا ناسیونالیســم قــرن نوزدهــی اروپ ب

ــد!  ــی بازگردن ــن و ســنت های ــن قوانی ــه چنی ــد، بایســتی ب بازگردن

دوران ]امپراطــوری[ عثامنــی قطعــا زشــتی هــای خــود را داشــته اســت. بــرای مثــال اگــر شــام مســلامن نبودیــد، مجبــور بــه پرداخــت مالیــات 
بیشــرتی مــی شــدید. بــا ایــن حــال ]در آن دوران[ برخــی قوانیــن بــرای اقلیــت هــا وجــود داشــت کــه بهــرت از ]وضعیــت[ امــروزی بــود. 

همــه چــپ هــا مــی داننــد کــه هــر دو امپراطــوری رشقــی قبــل از جنــگ جهانــی اول، ]یعنــی[ عثامنــی و اتریش-مجارســتان، از برخــی منظرهــا 
مرتقــی تــر از دولــت هــای امــروزی بودنــد. 

کوردهــا نقــش کلیــدی در خاورمیانــه دارنــد. زمانــی کــه مســائل کوردهــا حــل شــود، متامــی مســائل خــاور میانــه نیــز حــل خواهــد شــد. در 
حــال حــارض یــک وضعیــت غیــر منطقــی در بالــکان وجــود دارد. آلبانــی و کــوزوو دو دولــت جــدا بــا مردمــان یکســان انــد. غــرب بــه آن هــا 
اجــازه متحــد شــدن را منــی دهــد، زیــرا آن هــا از آلبانــی بزرگــرت مــی ترســند. یــک دولــت کــورد در خــاور میانــه بــرای هیــچ کــس تهدیــدی 

نخواهــد بــود. در حقیقــت ایــن ]دولــت[ میتوانــد پلــی میــان مــردم باشــد.

امــا وضعیــت کنونــی نشــان مــی دهــد کــه موضعــی مخالــف اتخــاذ شــده اســت. رسکــوب و خشــونت علیــه کوردهــا، بــه ویــژه در ترکیــه، 
در حــال افزایــش اســت ... 

موضــع ترکیــه ننگیــن و ترســناک اســت. حــزب اردوغــان در انتخابــات پیــش رو نیــز اکریــت را بــه دســت منــی آورد. بنابرایــن فکــر میکنــم کــه 
چــپ هــا، کاملیســت هــا و کوردهــا مــی تواننــد یــک بلــوک تشــکیل دهنــد. البتــه نربدهــای اخیــر در خدمــت اردوغــان بــوده اســت. آن هــا 

مــی خواهنــد کوردهــا را بــه عنــوان متجــاوز معرفــی کــرده و آن هــا را بــه زیــر آســتانه انتخابــات بکشــانند. 

آســتانه ]انتخابــات[ در ترکیــه بســیار باالســت. بــه ایــن خاطــر اســت کــه ایــن یــک بــازی کثیــف اســت. ایــن فقــط بــه معنــی کشــن و رضب و 
شــتم کوردهــا نســیت. اگــر کوردهــا نتواننــد از آســتانه عبــور کننــد، سوســیال دموکــرات هــا چــه کاری مــی تواننــد انجــام دهنــد؟ 

مــن تغییــر رویکــرد کوردهــا را مثبــت مــی یابــم. آن هــا نیــاز دارنــد تــا بــر روی ترویــج و معرفــی خــود بــه جهــان کار کننــد تــا اینکــه فقــط 
ــد، نیســتند. بلکــه مرتقــی  ــارزه مــی پردازن ــه مب ــال ترحــم باشــند. بــه طــور خاصــه کوردهــا فقــط مردمــی کــه در کوهســتان هــا ب ــه دنب ب
تریــن و دموکراتیــک تریــن ملــت منطقــه مــی باشــند. ایــن هــامن چیــزی اســت کــه بایــد ]توســط آن[ خــود را معرفــی کننــد. هــر بــار کــه 
مــن از اســتانبول دیــدن مــی کنــم، بســیاری شــنونده کــورد دارم. هــدف اصلــی تبلیغــات کوردهــا بایســتی تغییــر ادراک جهــان غــرب در مــورد 

کوردهــا باشــد. 
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چــپ هــای بیــن امللــل ماننــد آنچــه دربــاره فلســطین و آمریــکای التیــن انجــام دادنــد، بــه حامیــت و همبســتگی از کوردهــا نپرداختنــد. شــام 

معتقدیــد کــه ایــن ناشــی از ایــن امــر بــوده کــه کوردهــا نتوانســته انــد خــود را بــه درســتی معرفــی کننــد؟ 

ایــن مشــکل شــام نیســت بلکــه مشــکِل چــپ هــای غربــی اســت کــه مــن از آن رشمســارم. بســیاری از چــپ هــای اینجــا غــرق در کلیشــه هــای 
خــود مــی باشــند. ضدیــت بــا فاشیســم، مخالفــت علیــه واتیــکان، .....

یــک مثــال جالــب از راداوان کارادزیــچ )سیاســتمدار رصبــی بوســنیایی( شــنیدم. در طــول جنــگ داخلــی یوگوســاوی، ســارایوو در محــارصه 
رصبــی هــا بــود، بــا فشــار بســیار کمــی ]از جانــب[ غــرب،  یــک گــذرگاه برشدوســتانه مــی توانســت بــاز شــود، امــا غــرب چنیــن درخواســتی 
از رصبــی هــا نکــرد. خــود کارادزیــچ ایــن را بــه مــن گفــت. دوبــاره زمانــی کــه اســلوونی و کروواســی از هــم جــدا شــدند، چــپ هــا بــا آن 
مخالفــت کردنــد: آن هــا گفتنــد: «اکنــون زمــان اتحــاد اســت، چــرا شــام جــدا مــی شــوید؟«؛ امــا زمانــی کــه کاتــاالن هــا خواهــان جدایــی بــودن، 

آن هــا حامیــت کردنــد. بــه عبــارت دیگــر بــرای برخــی از مــردم اجــازه چنیــن کاری وجــود دارد و بــرای بقیــه نــه . 

مــن متوجــه منــی شــوم. غــرب از کــوزوو و چچــن حامیــت کــرد. امــا هیــچ کــس چیــزی بــرای ]حامیــت از[ کوردهــا منــی گویــد. مــن فکــر مــی 
کنــم کــه شــام بایســتی جنبــش هــای ژئوپولتیــک جهانــِی پشــت پــرده ایــن امــر را تحلیــل کنیــد. بــه عنــوان کوردهــا، و مــن ایــن را بــه عنــوان 
خشــونت بیــان منــی کنــم، شــام بایســتی بســیار ظاملانــه بــازی کنیــد. بــه ایــن معنــا کــه شــام بایســتی بــا قــدرت هــا علیــه یکدیگــر بــازی کــرده 

و بــه خوبــی آن هــا را درک کنیــد. 

اما نتیجه یک سیاست این چنینی در منطقه بر همه منایان گشته است....... پناه جویان......

گــوش کنیــد، بــرای مــن بزرگرتیــن افتضــاح سیاســی و اخاقــی ایــن اســت: بــه خــاور میانــه نــگاه کنیــد، حتــی کشــورهای اروپایــی. بــه طــور 
کلــی ســه نــوع کشــور وجــود دارد: بســیار فقیــر، ثــروت متوســط و بســیار ثرومتنــد. پناهندجویــان کجــا قــرار دارنــد؟ در کشــورهای فقیــر یــا بــا 
ثــروت متوســط.... یعنــی کشــورهایی ماننــد ترکیــه، اردن و مــر. در هرکــدام از ایــن کشــور هــا بیشــرت از یــک میلیــون پناهجــو وجــود دارد. 
در مقایســه بــا آن هــا اروپــا کامــا ثرومتنــد اســت، و تعــدادی پناهجــو اینجــا حضوردارنــد. در حالــی کــه سیاســت کشــورهای بســیار ثرومتنــد 
عربســتان ســعودی، کویــت و امــارات متحــده عربــی »نــه بــه پناهجــو« اســت. ایــن کشــور هــا حتــی حــق گفــن ایــن را ندارنــد کــه »متاســفیم 
امــا ایــن جنــِگ مــا نیســت«. عربســتان ســعودی از نیروهــای مخالــف اســد حامیــت مــی کنــد. ایــن رشم آور اســت. همــه بــرای منزوی کــردن و 
تحریــم ارسائیــل آمــاده انــد، امــا در مــورد تحــت فشــار گذاشــن ترکیــه بــرای آنچــه بــا کوردهــا انجــام مــی دهــد، چــه؟ یــا تحــت فشــار گذاشــن 
عربســتان ســعودی؟ عربســتان ســعودی بــدون دفــاع اســت، زیــرا تنهــا یــک کشــور ســنتی مســلامن نیســت، بــه طریقــی مناینــده بانــک هــای 
غربــی اســت. معیشــت آن از بانــک هــا مــی آیــد. بــه عبــارت دیگــر عربســتان ســعودی بــدون بانــک هــای غربــی هیــچ نیســت و مــن حتــی 
دوبــی و ســایرین را هــم بــه شــامر منــی آورم! اینهــا فقــط کشــورهایی ثرومتنــد نیســتند بلکــه ســنی مذهــب نیــز مــی باشــند. آن هــا بایســتی 

بــه پناهجویــان از ســطح فرهنگــی و مذهبــی نیــز نزدیــک شــوند.

کوردها یک رویا دارند، مدلی برای یک زندگی برابر: خود مدیریتی دموکراتیک....

بــرای مــن در ایــن نقطــه کوردهــا بســیار مهــم هســتند. اکنــون قصــد دارم بــه برخــی چیزهایــه کنایــه داری بپــردازم کــه بســیاری از مــردم بــا آن 
موافــق نیســتند: مــن فکــر میکنــم کــه کردهــا نیــاز دارنــد کــه نســخه دیگــری از یهودیــان در خاورمیانــه باشــند. یعنــی نــه ظــامل یــا متهاجــم 

امــا پویــا و بــاز. میــزان حساســیت کوردهــا مــی توانــد منونــه ای باشــد. خودمختــاری کوردهــا امیــدی بــزرگ اســت. 

انســان بایســتی واقــع بیــن باشــد. در خاورمیانــه یــک بحــران وجــود دارد. از کجــا و ]توســط[ چــه کســی یــک چیــز جدیــد مــی توانــد بــه 
وجــود آیــد؟ مــن فکــر میکنــم کــه ]موقعیــت[ کوردهــا یکــی از جاهایــی اســت کــه از آن چیــز جدیــدی بــه وجــود مــی آیــد. 

مــن همیشــه دوســتان عربــم را کــه مــی گوینــد: »مــن از دموکراســی حامیــت مــی کنــم« را بــا ایــن ســوال مــورد آزمایــش قــرار مــی دهــم: شــام 
دربــاره کوردهــا چگونــه مــی اندیشــید؟ شــام مــی توانیــد بــا ایــن ]پرســش[ آن هــا را بیازماییــد. مــی توانــم ایــن را رصاحتــا بگویــم: مــن مــی 
خواهــم کــه همــه چیــز بــرای کوردهــا بــه خوبــی پیــش رفتــه و مــی خواهــم آن هــا را )در روژآوا( ماقــات کنــم؛ امــا منــی دانــم کــه چگونــه 

ایــن کار را بــه انجــام برســانم. مــن واقعــا خواســتار اینــم. و اینکــه بــه ماقــات اوجــاالن بیــرون از ســلولش بــروم. 

هامنطور که می دانید کانتون هایی در روژئاوا وجود دارد...

از نظر سیاسی چه شانسی برای بقای این کانتون ها وجود دارد؟ 

آن ها تاکنون دستاوردهای زیادی در رابطه با خودگردانی داشته اند...

شــاید پــس از مــدت زمــان خاصــی در آنجــا صلــح برقــرار شــود. بــه هرحــال مــن بــاور نــدارم کــه ســوریه بتوانــد بــرای مــدت زمــان طوالنــی 
تــری دفــاع شــود. فکــر میکنــم خیلــی دیــر شــده اســت. فکــر منــی کنــم کــه بتــوان ســوریه را نجــات داد. 

بــه هرحــال سیســتمی در روژئــاوا بنــا شــده اســت کــه کوردهــا آن را رهــربی مــی کننــد، ]سیســتمی[ کــه شــامل متــام مــردم ســوریه اســت کــه 
تاکنــون درکنــار هــم هــم زندگــی کــرده انــد. 

مشــکل همیــن اســت. در طــول حکومــت اســد، اگرچــه او یــک دیکتاتــور اســت، نوعــی از تــوازن قومــی وجــود داشــت. بلــه اســد مــورد عاقــه 
گــروه خــود اســت، و ایــن خــود مشــکل بــود . 

اگــر مــن در موقعیتــی کــه کوردهــا خــود را در آن مــی یابنــد بــودم، کمــی بیشــرت بــه جلــو مــی رفتــم. مــن فکــر منــی کنــم کــه وجــود کانتــون 
هــا در ســوریه یــا جنــوب رشق ترکیــه، کافــی باشــد. نیــاز بــه اجــازه ای بــرای پیوســن بــه یکدیگــر دارنــد. شــاید نــه بــه عنــوان دولتــی مجــزا، 

امــا نیــاز دارنــد کــه متحــد شــوند. ایــن مــی توانــد دســتاوردی بــزرگ باشــد. 

ــن  ــی در ای ــا دانشــگاه های ــم. آی ــد کن ــن مــی خواهــم از آن مناطــق بازدی ــم را برایشــان مــی فرســتم. همچنی ــن آرزوهای ــا بهرتی مــن حقیقت
کانتــون هــا وجــود دارنــد؟ چگونــه یــک نفــر بــه آنجــا مــی رود؟ 

)KRG( بله، دانشگاه هایی وجود دارند. شام می توانید از ترکیه یا جنوب کردستان ]به آنجا[ بروید

و آیا دولت ترکیه اجازه این کار را خواهد داد؟ 

اگرچه خیلی از این بابت خوشحال نیستند اما اجازه می دهند.

البتــه، و ســپس شــام جســد مــن را جایــی در آن نزدیکــی پیــدا خواهیــد کــرد. نــه شــوخی مــی کنــم، مــن جــدا آرزو دارم ]بــه آنجــا[ بــروم. 
شــام مــی توانیــد بــه مــن بگوییــد کــه آیــا مرتجمــی در دانشــگاه هــای روژئــاوا وجــود دارد؟ بــه عبــارت دیگــر مــن مــی توانــم آنجــا انگلیســی 

صحبــت کنــم؟ چگونــه خواهــد بــود؟ 

فکــر منــی کنــم کــه بابــت زبــان مشــکلی داشــته باشــید. مــی توانیــد مردمــی را بیابیــد کــه بــه بســیاری از زبــان هــا ماننــد کــوردی، عربــی، 
انگلیســی، تُرکــی، ارمنــی و ... صحبــت مــی کننــد. 

حتــی ارمنــی؟ پــس خواهــم رفــت. و آن هــا در آنجــا دانشــگاه هــم دارنــد؟ اگــر ایــن چنیــن اســت پــس شــگفت انگیــز خواهــد بــود. بســیار 
خــب، مــن بــر فــراز ترکیــه پــرواز خواهــم کــرد. مــن تنبــل هســتم. مســافرتی ده ســاعته در یــک ماشــین را منــی خواهــم. 
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ــان روشــنفکران و تحلیل گــران سیاســی وجــود دارد. ایــن  در روزگار کنونــی چالشــی عظیــم در می

چالــش  بــه شــکل پرســش های بنیادیــن منــود بیرونــی پیــدا می منایــد. در ایــن مقالــه بــه اساســی ترین 

آنــان بــه صــورت مختــر می پردازیــم. آیــا زمــان انقاب هــا بــه پایــان رســیده اســت؟ آیــا می تــوان 

شــاهد آن بــود کــه بــاری دیگــر خلق هــا بــه پــا خیزنــد و سیســتم کنونــی را دگرگــون مناینــد یــا نــه؟ 

پاســخ بــه ایــن پرســش تحلیــات متفــاوت و متضــادی را بــه  همــراه دارد. بعضــی از افــراد حتــی 

رضورت شــکل گیری یــک انقــاب اجتامعــی را رد می کننــد و بــاور دارنــد کــه رونــد پیــرشوی تاریــخ 

ــول  ــن توجیهــی ســعی در قب ــا چنی ــش دارد. ب ــه ســوی تکامــل و پیرشفــت گرای ــه خــود ب خــود ب

وضعیــت موجــود هســتند و بــه موجودیــت سیســتم کنونــی مرشوعیــت می بخشــند و می گوینــد 

ــاب  ــات( بحس ــه ی پدیده ها)اتفاق ــی الزم از مجموع ــود بخش ــی خ ــام کنون ــص نظ ــب و نقای معای

می آیــد، بدین ســان لزومــا از آن گریــزی نیســت. حتــی بعضــی از روشــنفکران و اندیشــمندان بــاور 

دارنــد مشــکاتی کــه انســان کنونــی بــا آن روبــه رو اســت بــدان انــدازه کــه ابــراز می گــردد، بــزرگ 

و عمیــق منی باشــد، بــه نظــر آنــان برخــی بیــش از حــد در ابــراز آن مبالغــه کرده انــد. 

اعتقــاد دارنــد کــه متــام پیرشفت هــای عملــی و تکنولــوژی را کــه در ایــن ســده، انســان از آن هــا 

ژیروان مهاباد

ضرورت  یک انقالب اجتماعـــی

ــل آن  ــه در مقاب ــد ک ــی منی بینن ــد و لزوم ــاب می آی ــی بحس ــیار بزرگ ــاز بس ــخ امتی ــا کل تاری ــه ب ــت در مقایس ــده اس ــد ش بهره من

اعرتاضــی صــورت بگیــرد. گویــی کــه انســان بایــد ثناگــوی ولی نعمتــان خــود باشــد. امــا کســانی هســتند کــه از رشایــط و امکانــات 

ــا  ــد، ام ــی ندارن ــه شــکل کنون ــات ب ــداوم حی ــی از ت ــچ رضایت ــد هی ــد هســتند؛ هــر چن ــرای موفقیــت یــک انقــاب اجتامعــی ناامی ب

طــرف مقابــل خــود را چنــان مجهــز و از هــر لحــاظ قــوی و پیرشفتــه تصــور می مناینــد کــه کســی را یــارای مقابلــه بــا آن منی بیننــد. 

از طرفــی دیگــر  هســتند عده ایــی کــه انقــاب را مفیــد منی داننــد و بــه رفــرم دراز مــدت بیشــرت اهمیــت می دهنــد. بدین گونــه کــه 

بــا کمرتیــن هزینــه بتــوان خلع هــای نظــام موجــود را جــربان و خرابی هــا را تعمیــر کــرد. همچنیــن کســانی هســتند کــه بــا بررســی 

انقابــات بوقــوع  پیوســته، بــه نتایــج انقــاب خوش بیــن نیســتند و بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه اگــر اهــدای هزینه هــای ســنگین 

بــرای شــکل دهی یــک انقــاب ماحصــل آن تکــرار مکــررات باشــد، هــامن بهــرت کــه بــه آنچــه کــه هســت قانــع بــود.

اگــر تاریــخ، رسگذشــت انســان و طبیعــت لحــاظ شــود. بــا بررســی عمیــق و دقیــق می تــوان بــه راحتــی ثابــت منــود کــه ایــن مقطــع 

ــه حــدی رســیده  ــخ اســت. بحــران ب ــن مقاطــع تاری ــا کل دوران از بحرانی تری ــم در مقایســه ب ــی کــه مــا در آن زندگــی می منایی زمان

ــب مبالغــه نیســت. ســیر صعــودی  ــن مطل ــان ای ــدارد. بی ــه طبیعــت گنجایــش و ظرفیــت تحمــل آن را ن ــه جامعــه و ن اســت کــه ن

ــن و هــر  ــه ی نظــام، زمی ــدگاه منفعت طلبان ــن وارد کــرده اســت. از دی ــر ســیاره زمی ــات مهلکــی ب غــارت رسمایه هــای طبیعــی، رضب

ــه  ــر پوشــش شــعارهای زیبــای دوســت داران طبیعــت ماننــد »زمیــن خان ــه دیــده کاال نگریســته می شــود. در زی چــه در آن اســت ب

ماســت، زمیــن را دوســت بداریــم«، حتــی بــرای یــک لحظــه چپــاول طبیعــت از رسعــت خــود نکاســته اســت و عــوارض آن روز بــه روز 

ــن  ــه پیچیده تری ــن جامعــه ب ــوای حقــوق  شــهروندی و حقــوق بــرش هــر فــردی از ای ــر ل آشــکار تر می شــود. جامعــه انســانی در زی

شــیوه بــه ارزان تریــن بــرده تبدیــل گردیــده اســت، بــرای رهایــی جامعــه و طبیعــت غیــر از یــک انقــاب بــزرگ اجتامعــی هیــچ راهــی 

باقــی منی مانــد. نکتــه ای کــه بســیار مهــم اســت ایــن اســت کــه در صــورت بــروز یــک انقــاب بــرای پیش گیــری از بــه هــدر رفــن 

دســرتنج خلق هــا و جلوگیــری از تبدیــل انقــاب بــه ضــد انقــاب چــه بایــد کــرد؟ ســازماندهی کــردن مــردم و ایجــاد کمون هایــی کــه 

ــد،  ــد و از حاکمیــت و دخالــت نهادهــای غیر دموکراتیــک دولــت جلوگیــری می کن همــه امــورات زندگــی خــود را خــود اداره می کنن

می توانــد پاســخگوی ایــن پرســش باشــد. تنهــا از ایــن راه مــردم می تواننــد همیشــه اراده خــود را عملــی کننــد. بــا تشــکیل دولت هــا 

و قوانیــن دموکراتیــک تنهــا در ابتــدای راه بــا تصویــب و تأســیس و دادن رأی ایــن امــر صــورت می پذیــرد و بعدهــا دموکراســی در 

ــن  ــف آن هــا مشــخص و معی ــه تکالی ــه صــورت شــهروندهایی ک ــراد ب ــه اف ــه هم ــد. این گون ــرار می گیرن ــه دوم و در حاشــیه ق مرحل

ــدا و هــم در  ــک هــم در ابت ــی دموکراتی ــا در سیســتم خود مدیریت ــد. ام ــرار می گیرن ــی ق ــر دولت ــی مدی اســت تحــت ســیطره عده ای

امتــداد پروســه، همیشــه مدیــر خــود خواهنــد بــود. ایــن بــه معنــی آنارشیســم نیســت، بلکــه متــام جوانــب سیســتم )خود مدیریتــی 

ــری  ــدود جلوگی ــدود و مع ــه ای مح ــه مجموع ــارات ب ــذاری اراده و اختی ــردد و از واگ ــت می گ ــردم هدای ــت م ــک(  بدس دموکراتی

می شــود.
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بر گرفته شده از، وب سایت مورای بوکچین

مرتجم: شیان کردستانی

ــت  ــان كمونیس ــش جوان ــه جنب ــورك؛ در 1930 ب ــد 1921 نیوی ــن)Murray Bookchin( متول ــورای بوکچی م

پیوســت؛ از سوسیالیســت های آزاد یخــواه و پیشــاهنگان جنبــش اكولــوژی اجتامعــی در آمریــكا اســت. 

ــد. ــی می باش ــوژی اجتامع ــر اكول ــی ب ــفه ی او مبتن فلس

ــه او ادای  ــن در ۳۰ جــوالی ۲۰۰۶، مجلــس حــزب کارگــران کوردســتان)PKK( ب پــس از مــرگ مــورای بوکچی

احــرتام کــرد و از طریــق چنــد نفــر ایــن مــن بــرای مــن )جانــت بهیــل؛ یــار بوکچیــن( فرســتادە شــد. ایــن نامــە 

از آن زمــان بــر روی هــارد دیســک مــن باقــی مانــده بــود و در حــال حــارض بــا کمــی ویرایــش دســتوری و 

ــم.  ــرش می کن ــی آن را منت امای

ادای احرتام پ.ک.ک به بوکچین 

ــان  ــون در می ــه اکن ــردد ، ک ــوب می گ ــتم محس ــرن بیس ــمندان ق ــن دانش ــی از بزرگرتی ــن، یک ــورای بوکچی م

ــد،  ــارزه می کنن ــرای آزادی و دموکراســی مب ــه ب ــواده، دوســتانش و متامــی کســانی ک ــه خان ــا ب ــا نیســت. م م

تســلیت می گوییــم. اندیشــه ها، مبــارزه و شــور او بــرای آزادی از طریــق متامــی  انســان های کــه بــرای 

ــا  ــانی را ب ــه ی انس ــی جامع ــن آگاه ــت. بوکچی ــد داش ــه خواه ــد، ادام ــارزه می مناین ــی مب آزادی و دموکراس

ــه مــا معرفــی کــرده و  ــوژی اجتامعــی« را ب شناســاندن آگاهــی زیســت محیطی گســرتش داد. او تفکــر »اکول

بدیــن خاطــر جامعــه ی انســانی از او بــه نیکــی یــاد خواهــد منــود. نظریــه وی همچنیــن خدمــت بزرگــی بــه 

دســتیابی جامعــه ی انســانی بــه درک بهــرتی از خود)ماهیــت( کــرده اســت. اکولــوژی اجتامعــی تنهــا محصولــی 

از آگاهــی زیســت محیطــی نیســت، بلکــه همزمــان روشــی فلســفی و ایدئوژیــک قلمــداد می گــردد کــه کمــک 

ــم قرن هــای  ــاط ضعــف مه ــیله آن نق ــه وس ــم. ب ــه کنی ــوری سوسیالیســتی غلب ــر کاســتی های تئ ــد، ب می منای

ــه ســتیزه جویانه  ــود ک ــن روشــنفکری ب ــه اســت. بوکچی ــان رفت ــوری سوسیالیســتی از می ــوزده و بیســت، تئ ن

ــکار  ــوان روشــنفکری کــه پی ــه عن ــود. از او ب ــری و دموکراســی کــرده ب خــود را وقــف آرمان هــای آزادی، براب

ــود کــه وی را قــادر می ســاخت  ــد. در واقــع ایــن ویژگــی ب ــاد خواهــد گردی ــا علم گرایــی را تکمیــل کــرد، ی ب

بــه طــور مــداوم اشــتباهات یــا نقایــص را مشــاهده و بــه آن هــا بپــردازد. از ایــن رو وی، روشــنفکری انقابــی 

ــادی وی، ســهم بزرگــی  ــرد. در روش انتق ــی نقــد ک ــه خوب ــا خطاهــای مارکسیســم را ب ــه کاســتی ها ی ــود ک ب

بــه آرمان هــای چــون، آزادی، دموکراســی و سوسیالیســم اختصــاص داده شــده اســت. او رسمایــه داری را کــه 

ما از مورای بوکچین آموختیم

جامعــه ی انســانی را بــه مــرز انقــراض کشــانده اســت، را بــا جزئیــات بســیار و دقــت فــراوان مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار داد؛ بــا اثبــات اینکــه 

رسمایــه داری بد تریــن سیســتم تاریــخ انســانی اســت، افق هــای جدیــدی را در مبــارزه علیــه آن گشــود. تعریــف او از رسمایــه داری بــه شــکل 

یــک بیــامری رسطانــی اســت کــه جامعــه ی انســانی و طبیعــت را تحــت تاثیــر خــود قــرار داده اســت، ابــراز می گــردد. همچنیــن اثبــات کــرد 

کــه بــدون شــک مبــارزه بــرای توســعه آزادی، دموکراســی و سوسیالیســم نــه یــک انتخــاب کــه یــک رضورت اســت. بر خــاف ادعــا کســانی 

کــه انتقــاد جــدی علیــه مارکسیســم  و سوسیالیســم، را حملــه بــه مارکسیســم و یــا تضعیــف سوسیالیســم می پندارنــد، مــا معتقدیــم کــه ]ایــن 

ــا نهــادن آن بــر شــالوده های محکم تــر از پیــش، یــاری می رســاند. بــر ایــن مبنــی می تــوان  انتقــادات[ بــه توســعه تئــوری سوسیالیســم و بن

مدعــی بــود کــه سوسیالیســت ها بخاطــر ایده هایــی کــه او پــرورش داده، بســیار مدیونــش می باشــند. بــا وجــود کاســتی های جــدی نظریــه 

او و تکــرار خطاهــای »سوسیالیســم رئــال«، هیــچ چیــز از اهمیــت کار هــای وی منی کاهــد. یکــی از مهم تریــن یافته هــای بوکچیــن ایــن اســت 

کــه دموکراســی، آزادی و سوسیالیســم تنهــا در سیســتمی خــارج از نظــام دولــت محقــق خواهــد گردیــد. ایــن قضیــه ممکــن اســت کــه قبــا 

توســط کســانی بــه ویــژه آنارشیســت ها بیــان شــده باشــد، امــا بــه هــر حــال بوکچیــن بــه مــا، نشــان داد کــه چگونــه ایــن موضــوع واقعیــت 

می یابــد و پیــش  روی مــا افق هــای جدیــدی بــاز منــود. بــه منظــور بنــا نهــادن ســاختاری غیر دولتــی و دموکراتیــک، وی مفهــوم کنفدرالیســم 

را پیشــنهاد کــرد. مدلــی کــه مــا اعتقــاد داریــم، خاقانــه و دســت یافتنــی اســت. وی در تئــوری انقابــی بیــان کــرد کــه بــدون تحلیلــی مناســب 

از دولــت، قــدرت و سلســله مراتــب، هیــچ کــس منی توانــد بــه مبــارزه بــرای دموکراســی،آزادی و سوسیالیســم بپــردازد. او نشــان داد کــه ایــن 

یکــی از بزرگرتیــن اشــتباهات مارکسیســم بحســاب می آیــد. از ایــن رو وی بــه بهبــود درک مــا از ایــن مســئله یــاری رســانید تــا سوسیالیســت ها 

در آینــده، در هــامن دام نخســت ســقوط ننامینــد. کســانی کــه بــه آرمان هــای دموکراســی و سوسیالیســم پایبندنــد، اگــر خواهــان آننــد کــه 

قربانــی دیگــر انــواع سیســتم های رسکوب گــر نگردنــد، بایســتی تحلیل هــا و نظریــات جــدی را بــه کار گیرنــد. بوکچیــن تنهــا یــک روشــنفکر 

نبــود بلکــه در هــامن دم نیــز یــک ســازمان دهنــده و فعــال نیــز بــود. او مشــتاقانه کارهــای مهمــی را در زمینــه اکولــوژی و مدیریــت محلــی 

ــن کامــا  ــوده اســت. ای ــم ب ــش، عظی ــه و تاش های ــق نظری ــان از طری ــی در رسارس جه ــن کارهای ــود. ســهم او در توســعه چنی انجــام داده ب

واضــح اســت کــه بوکچیــن در طــول زندگــی خــود دوره هــای ســخت و نامطلوبــی از مبــارزه را داشــته اســت. جزمیــت کلــی و رویکردهــای 

نادرســت مارکسیســت ها بــا هــم بــه همــراه عــدم تحمــل تفکــرات جایگزیــن مانــع از ابــراز وجــود، بوکچیــن گشــت. ایــن نحــوه ی برخــورد بــا 

موضــوع باعــث گردیــد، کســانی کــه آرمان هایشــان رسشــار از آزادی، دموکراســی و سوسیالیســم بــود، نتواننــد بســیار زودتــر از اندیشــه های 

او بهره منــد گردنــد. جنبش هــای اکولوژیــک نتوانســتند خــود را از سیســتم جــدا کننــد و ایــن متحــد شــدن بــا سیســتم)رسمایه داری( عامــل 

ــه  ــه ب ــه او نشــان داد کــه چگون ــه مبارزاتــی ب دیگــری بــود کــه چــرا اهمیــت ایده هــا و اقدامــات بوکچیــن بــه خوبــی درک نگردیــد. تجرب

راحتــی انســان بــا ســبک زندگــی کاپیتالیســتی یکــی شــده و از ایــن طریــق ]سیســتم[ آن هــا را از مبــارزه دور نــگاه مــی دارد. بــه طــور همزمــان 

تجربــه شــخصی بــه او آموخــت کــه ســازمان نیافــن درســت معــادل عــدم توانــای در مبــارزه و در نتیجــه تســلیم سیســتم گردیــدن اســت. بــه 

همیــن دلیــل مــی باشــد کــه وی همیشــه بــر اقدامــات نظــری و عملــی علیــه ایــن مســئله متمرکــز بــود. بایســتی نظریــه تئوریــک و مبــارزات 

بوکچیــن بیشــرت مــورد بحــث قــرار گرفتــه و بــه بخشــی از تاریــخ آزادی در آینــده مبــدل گــردد. وقــف کــردن خــود در روش علمــی، اصــول، 

ــن ســهم  ــد. بوکچی ــع از فاســد شــدن ذهنــش می گردیدن ــن اســت کــه مان ــات برخــی از ویژگی هــای شــخصی بوکچی ــوص نیــت و اخاقی خل

خــود را بــرای تبدیــل کــردن قــرن بیســت و یــک بــه قــرن سوسیالیســم، ادا کــرد. آن هایــی کــه بــرای آزادی و دموکراســی مبــارزه می کننــد بــه 

بهره  گرفــن و آموخــن هــر چــه بیشــرت از زندگــی و اخاقیــات او ادامــه دهنــد. نظریــه او ســبب پیرشفــت ]رونــد[ توســعه آزادی، دموکراســی 

و سوسیالیســم، بیــش از هــر زمــان دیگــری گردیــد اســت. حــزب کارگــران کوردســتان )PKK( نیــز از بوکچیــن آموخــت. ســهم اعطایــی او بــه 

نظریــه اکولــوژی اجتامعــِی رهــرب ما )عبداللــه اوجــاالن( همیشــه بــه یــاد خواهــد مانــد. بــرای رســیدن بــه سوسیالیســم  دموکراتیکــی کــه مــا در 

نظــر داریــم، کار هــای او در زمینــه ایده هــای کنفدرالیســم، نظریــه او در مــورد دولــت، قــدرت و سلســله مراتــب صــورت پذیرفتــه، می توانــد 

از طریــق مبــارزه مــا تاثیــر خــود را حفــظ و انجــام، محقــق گــردد.

ــم  ــک کنفدرالیس ــه ی ــه ای ک ــن جامع ــوان اولی ــه عن ــده را ب ــن وع ــم.  ای ــگاه داری ــده ن ــود زن ــارزه خ ــن را در مب ــه بوکچی ــم ک ــا متعهدی م

دموکراتیــک حقیقــی و قابــل ملــس را بنــا نهــاده اســت، عملــی می کنیــم. مــا امیدواریــم کــه متامــی دانشــمندان علــوم اجتامعــی و انقابیــون، 

بــه ویژگی هــای بوکچیــن، اصــول، آگاهــی، ارزش هــای اخاقی-انقابــی، او دســت یابنــد و بیشــرت از هــر چیــز در زندگــی خــود عملــی مناینــد. 

بوکچین منرده است، او از طریق کار های خود و کار های دیگران زندگی خواهد کرد. 

مجلس حزب کاگران کردستان

PKK

اوت ۲۰۰۶
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 در ایــن مقالــه بــه روش هــا و ســاختارهایی می  پردازیــم کــه رژیــم حاکــم بــا توســل بــه آن جامعــه و خلق هــای تابــع ایــران 

ــع و سیاســت های  ــم: »موان ــن پرســش داری ــه ای ــر پاســخ گویی ب ــن راســتا ســعی ب را تحــت فشــار قــرار مــی نهــد. در ای

ــران و رشق  ــک در ای ــات دموکراتی ــراف مطالب ــا انح ــش ی ــه و کاه ــای جامع ــری از پوی ــت جلوگی ــامی جه ــوری اس جمه

کوردســتان«

ــا  ــود را خودکف ــه خ ــتند ک ــر آن داش ــعی ب ــی” س ــه غرب ــی، ن ــه رشق ــعار “ن ــا ش ــران ب ــامی ای ــوری اس ــیس جمه ــا تأس ب

نشــان دهنــد. روی کار آمــد ابتــدا بــا اتخــاذ چنیــن شــعارهایی نیروهــای دموکراتیــک جامعــه و خلق هــای تابعــه ایــران 

ــی آن هــا  ــدرت رســیدن، متام ــه ق ــد از ب ــم بع ــه می دانی ــه هــامن طــور ک ــرار داد. البت ــورد سوء اســتفاده ق را جــذب و م

ــی، در راســتای  ــه رواج و تبلیغــات مذهب ــن رسکوب هــا، اقــدام ب ــا ای را رسکــوب و قتل عــام کــرد. همزمــان و همراســتا ب

فرهنگ ســازی مذهبی)شــیعه ی حکومتی( در ســطح آمــوزش و پــرورش، ادارات و نهادهــای دولتــی زد. جمهــوری اســامی 

در گام نخســت از الیه هــای وابســته و بیرونــی خــود کــه بــا خلق هــا ارتبــاط و تاثیــر مــداوم داشــتند، رشوع بــه سیاســت 

تغییــر فرهنگــی منــود. ایــن سیاســت و سوءاســتفاده تــا بــه امــروز ادامــه دارد. شــدت آن بــه حــدی بــوده کــه توانســته 

ــکل  ــه ش ــران ب ــای ای ــی خلق ه ــتانه و دین ــات میهن دوس ــع از احساس ــد. در واق ــدا منای ــوذ پی ــا نف ــان خانواده ه در بنی

ناباورانــه ای سوء اســتفاده کــرد. منونــه ی بــارز آن در جنــگ میــان ایــران و عــراق را می تــوان اشــاره کــرد. بدیــن معنــی کــه 

افــرادی کــه در راه آزاد زیســن و مقابلــه بــا متجــاوز، شــهید گردیــده بودنــد را بــه نــام شــهید راه و آرمــان خمینــی و اســام 

معرفــی منــود، حــال واقعیــت ایــن اســت کــه بســیاری از آن هــا، از ادیــان مختلــف و بــا هدف هــای متفــاوت در جنــگ 

ــادی  ــوان قدمــی در راســتای سیاســت م ــاد شــهید، ایجــاد نهادهــای بســیج را می ت ــد. برپا ســازی بنی ــرده بودن رشکــت ک

کــردن ارزش هــای انســانی واال و نظــام پــاداش قلمــداد کــرد. بعــد از امتــام جنــگ و ویرانی هــای بســیار، بــا ایجــاد بســیج 

ــت.  ــران گام برداش ــای ای ــر خلق ه ــر دیگ ــش ب ــت های خوی ــازی سیاس ــی پیاده س ــران، در پ ــاط ای ــام نق ــازندگی در مت س

در مجمــوع می تــوان ادعــا کــرد کــه حکومــت در هــر کجــا و هــر زمــان بــه مشــکل بــر می خــورد، بــا تحریــک باورهــا 

ــم  ــی مکانیس ــه نوع ــل ب ــع متوص ــی زد. در واق ــت م ــرت دس ــه بیش ــتثامر هرچ ــرشوی و اس ــه پی ــا ب ــات خلق ه و احساس

ــد، درســت  ــت از آن ســود می جوی ــه حاکمی ــی خــود میگــردد. راهــکار دیگــری ک ــه ی ضعف هــای ذات پوشــانیدن زیرکان

ــی  ــد و پویای ــت وجــودی آن امی ــه در ماهی ــه  اســت ک ــود در گســرته ی جامع ــان آور و یأس آل ــردن فضــای بســته، خفق ک

جایگاهــی نــدارد. در راســتای رســیدن بــه ایــن مــورد، جمهــوری اســامی ایــران از رســانه ها و بخصــوص تلویزیــون بهــره ی 

هیمن نوپلدا

موانع پویایی  دمـــــوکــــراتیک ایــــران

فــراوان کســب می  کنــد. در برنامه هــا و رسیال هــای خــود بیشــرت از ژانــر غــم و انــدوه اســتفاده می کنــد. همزمــان نیــز فرهنــگ انتظار)اســتعانت 

و ناجی طلبــی( را اشــاعه می دهــد کــه جامعــه را منفعــل کــرده و منتظــر قهرمانــی کــه از اعــامق تاریــخ می آیــد، می ایســتد کــه آنــان را نجــات 

دهــد. جامعــه ای کــه منتظــر قهرمانــی ایــن چنیــن باشــد، جامعــه  ای اســت کــه هرگــز رشــد، توســعه و تغییــر نخواهــد کــرد. یکــی از راهــکار 

دیگــری بــرای جلوگیــری از اتحــاد خلق هــا و تفرقــه میــان آن هــا، سیاســت امتیــزه و تفکیــک کــردن خلق هــا  اســت، کــه در قالــب زیــاد منــودن 

ــد اســتان تقســیم کــرده  اســت.  ــان چن ــاری را در می ــن شــکل کــه کوردهــا، آذری هــا و لری هــای بختی ــرد. بدی ــران انجــام می پذی اســتان ها در ای

در واقــع بــه هــر میــزان بیشــرت خلق هــای تابــع ایــران، تقســیم  و جداســازی شــوند، ســلطه بــر آن هــا بــرای حکومــت آســان تر خواهــد گردیــد.

در پیــش گرفــن سیاســت تنبیــه و تشــویقی از جانــب حکومــت ایــران )دولت-ملــت(  ایــران بــه قــراری کــه هــر کــدام از خلق هــا تابــع ایــران 

کــه نزدیــک و مطیــع حکومــت گردیده انــد، امکانــات رفاهــی بیشــرتی می دهــد. اگــر اســتنباط کنــد کــه در جــای نارضایتــی و عــدم پذیــرش از 

جانــب خلقــی وجــود دارد، آنــان را در فقــر و بی امکانــی مهندســی شــده  قــرار می دهــد. مثــال بــارز اعــامل ایــن سیاســت راهــربدی در برخــورد 

دولــت بــا خلق هــای کــورد، بلــوچ  و عــرب تابــع ایــران بــه وضــوح معلــوم اســت. متــام اعــامل و تصمیامتــی کــه دولــت بــه صــورت سیســتامتیک 

ــی خاصــه  ــه زیســتی می  اندیشــند یعن ــع احتیاجــات اولی ــه رف ــا ب ــان تنه ــت آن ــرای مــردم پیــش آورده اســت کــه اکری ــی را ب ــرد، وضعیت می گی

گردیده انــد در تامیــن نــان و رسپنــاه بــرای خانــواده خــود و وقتــی بــرای فکــر کــردن ندارنــد. بی اعتــامدی بیــن مــردم نســبت بــه هــم بیــداد 

می کنــد. مــردم بــه خوداســتثامری رســیده  اند. اکریــت تبدیــل بــه انســانهایی شــده ند کــه بــا اولیــن تهدیــد دولــت بــه الک خــود فــرو می رونــد. 

ــد و دوچــار بی نظمــی،  ــش ندارن ــه جامعــه ی خوی ــدی نســبت ب ــردم دی ــرد. م ــوع اتحــاد خلقــی را می گی ــو هــر ن ــران جل حکومــت اســامی ای

اختشــاش فکــری و روزمرگــی شــده اند. خاقیــت و نــو آوری فکــری را از مــردم گرفته اســت. فــرار مغزهــا در ایــران بــه بیــامری اجتامعــی تبدیــل 

گردیــده اســت و آن چنــان گســرتده و فــراوان اســت کــه در ســطح جهــان رکــوردار! گردیــده  اســت. ایــن اصلــی اســت بنیادیــن کــه هــر چقــدر 

جامعــه ای از نخبه هــای خــود خالــی گــردد، نــوآوری و نو اندیشــی و در نهایــت تغییــری در مقیــاس گســرتده در جامعــه روی نخواهــد  داد. در 

حقیقــت رسمایــه داری دولتــی ایــران بــرای از میــان بــردن هرگونــه مقاومــت و رشــد و منــو، محیــط و امتســفر زیســتی ایــران را تبدیــل بــه محیــط 

ــان  قلیایــی کرده اســت. نهــاد و ذهنیــت والیــت فقیــه کــه خــود را وارث امامــان شــیعه ی اجتامعــی می دانــد در پــی ذوب فرهنگــی و یــک زب

و یــک ملــت کــردن تنوعــات خلقــی گســرتده و زیبــای ایــران اســت از شــخصیت پیــدا کــردن خلق هــای ایــران می هراســد. بــه بهانــه و هــدف 

مبــارزه بــا اقتصــاد غربــی و امپریالیســم، ادعــای جایگزینــی اقتصــاد اســامی را کــرد، امــا غافــل از آنکــه چنیــن اقتصــادی تنهــا بــه درســت کــردن 

رسمایــه داری وابســته و عمیق تــر از گذشــته بــه غــرب می انجامــد.  ایــن موضــوع باعــث شــدید فقــر و اختــاف طبقاتــی در جامعــه شــد، بیــکاری 

را بــرای مــردم ایــران بــه ارمغــان آورد. جامعــه  ی بیــکار، جامعــه ای بــرده، پژمــرده و فلــج اســت. هــامن گونــه کــه تاکنــون قصــد در توضیــح آن 

داشــتیم حکومــت اســامی از بــدو ظهــور تاکنــون، در مقابــل هــر نــوع آزادی در میــان جوانــان و زنــان کــه دو نیــروی نجــات دهنــده در جامعــه 

هســتند را گرفــت. بــا بیــکار کــردن جوانــان، اعتیــاد، افــرسده کــردن آنــان و دادن دســتمزد  پاییــن، رسکــوب و بی حرمتــی بــه نــوع پوشــش زنــان و 

خانه نشــین کــردن آنــان، جلــوی هــر نــوع پیرشفتــی را گرفــت. بــا ایجــاد صیغــه و ازدواج موقــت می خواســت مشــکل جوانــان را حــل کنــد کــه 

ایــن نیــز باعــث افزایــش فســاد، خیانــت در جامعــه شــد و بی  اخاقــی را در جامعــه تشــدید کــرد. متأســفانه جامعــه ی مدنــی و دموکراســی در 

ــران از دموکراســی می هراســد و چرا کــه ذهنیــت و تصــوری منفــی  ــت ای ــی ارزش محســوب می گــردد. حاکمی ــران موضوعــی ب نظــر حاکــامن ای

ــه  ــری( ب ــو تاریــخ دموکراســی)آزادی و براب ــه قــول رهــرب آپ ــه غربی هــا اســت. امــا در اصــل ب ــد کــه دموکراســی متعلــق ب دارد و گــامن می کنن

کمــون  اولیــه بــاز می گــردد و نــه بــه نظــام رسمایــه داری. هنگامــی کــه اصاح طلبــان ایــران از مردم ســاالری ســخن بــه میــان می آورنــد کــه بــه 

صــورت قانونــی، نیمــی از جامعــه ایــران )زنــان( بــرده ی نیمــی دیگر)مــردان( آن هســتند. بدیــن معنــی کــه زنــان در ایــران شــهروند درجــه دوم 

محســوب می گردنــد. بــا ایــن کار ســعی در اســتثامر هرچــه بیشــرت آنــان در جامعــه می مناینــد. در اولیــن گام بایــد زنــان و جوانــان وارد عرصــه ی 

سیاســت گردنــد. امــروز حکومــت حافظــه  و خودآگاهــی سیاســی-تاریخی را از خلق هــا ســلب کــرده اســت. کلیــد حــل متــام مشــکات در گــرو 

ــی  ــی و سیاس ــه اخاق ــد جامع ــی بای ــی جمع ــن خودآگاه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــد. ب ــا می باش ــی خلق ه ــه ی تاریخ ــی حافظ ــی و بازیاب خود آگاه

ــام تاریــخ،  ــه ن ــه می دهــد ب ــد. هــر چــه ارائ ــه او منی گوی ــد دانســت کــه حکومــت اســامی)دولت-ملت( واقعیــت هیــچ خلقــی را ب گــردد. بای

ــت فرهنگــی و تاریخــی واقعــی  ــای دیگــر، هوی ــه معن ــد. ب ــخ واقعــی خــود، آگاه گردن ــد از تاری ــف شــده و دروغ می باشــد. خلق هــا بای تحری

خــود را بازیابــی کننــد. ایــن هویــت بازیابــی شــده را در خدمــت ذهنیــت دموکراتیــک قــرار دهنــد. عــدم ارشاف بــه ایــن هویــت و آگاهــی ســبب 

ــان دموکراســی می باشــد.  ــارزه زب ــه مب ــن موضــوع مهــم را مــد  نظــر داشــت ک ــد ای ــه ظاهــر اســامی می گــردد. بای قــدرت گرفــن حکومــت ب

مبارزاتــی مســتمر و دموکراتیــک در عرصه هــای، فرهنگــی، اجتامعــی و اقتصــادی بوجــود آیــد. در ایــن حالــت طبیعــی اســت کــه رژیــم هــر نــوع 

مبــارزه ای را رسکــوب کنــد. در ایــن حالــت بــرای محافظــت از خــود، بایــد نیــروی دفــاع ذاتــی )کــه در همــه ی موجــودات نهفتــه اســت( خلقــی 

را ســازمان دهی منــوده و بــه مقابلــه دولــت فرا خوانــد، تــا جامعــه بتوانــد مبــارزات دموکراتیــک خــود را در برابــر سیاســت های متامیت خواهانــه 

ــه( دســت یابد. ــه خودمدیریتــی دموکراتیــک)آزادی و برابری خواهان ــد و ب حکومــت رجــال اســامی گســرتش بدهن
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بار دیگر آمدند، با کتاب ها، رسودها 

و پرچم هایشان

موج موج به روشنایی بدل شدند

و هجوم بردند رو به ظلمت،

بار دیگر میدان ها را تسخیر کردند.

شهیدی که در میدان))بایزید(( 

افتاده بود

تکانی به خود داد و برخاست

و زخم خود را همچون خورشیدی بر 

افراشت

و غار ))شاه ماران(( را ویران کرد

هنوز آن روز فرا نرسیده است، 

پرچم هایتان را نبندید

گوش فرا دهید، آنچه می شنوید 

زوزه شغاالن است

صف هایتان را فرشده تر کنید 

بچه ها،

این نربد، نربد با فاشیسم است، 

نربد آزادی است.

نقش نهادهای آموزشی بویژه دانشگاه ها در دستیابی جامعه به مطالبات دموکراتیک

امــروزه مــدارس و دانشــگاه هــا بــه جــای اینکــه نقــش روشــنگری و پیشــاهنگی جامعــه را ایفــا کننــد بلعکــس نقــش منبــع تغذیــه و تقویــت 

نظــام را ایفــا کــرده و بــه نوعــی بــه آن مرشوعیــت مــی بخشــند. می تــوان گفــت کــه یکــی از پایــه هــای اساســی سیســتم دولــت، نهادهــای 

آموزشــی هســتند. ایــن در حالیســت کــه فلســفه و یــا ســبب موجودیــت دانشــگاه و نهادهــای آموزشــی رســاندن شــخص و در نتیجــه جامعــه 

بــه آگاهــی و حقیقــت اســت. امــا بــه جــای آگاهــی بخشــی بــا پوزیتیویــزم یــا علــم گرایــی  شــخص را بــه انحــراف از حقیقــت مــی کشــانند. 

همــه چیــز را ســمبلیزه و فرمولیــزه کــرده و بــا دادن مدرکــی تحصیلــی بــه خــورد جامعــه وظیفــه ی  اصلــی خــود را فرامــوش می کنننــد. حتــی 

بــه حــوزه ادبیــات و هــرن هــم دســتربد زده و ســعی دارنــد کــه ایــن دســتاورد جامعــه را کــه می تــوان آنــرا تاریــخ  جامعــه و ملــت هــا هــم 

دانســت بــا منطــق پوزیتیویــزم خالــی از معنــا ســازند. زیــرا ادبیــات و هــرن مســتقیام بــا احساســات،  امیدهــا و آرزوهــا رسو کار نــدارد و یــادآور 

عشــق، آزادی، تاریــخ، قهرمانی هــا و جــان فشــانی هــای یــک ملــت اســت.

نکتــه دیگــر اینکــه دولــت جوانــان را در خــا ایدیولــوژی یــا خلســه رهــا مــی کنــد و بــه ایــن ترتیــب ایدیولــوژی بــی ایدیولــوژی بــودن را 

رواج داده و در واقــع بــه ایــن صــورت زمینــه را بــرای قبوالنــدن ایدیولــوژی خــود فراهــم می  کنــد. می تــوان ظهــور داعــش را نتیجــه بحــران 

ایدیولــوژی دانســت کــه خــود را بــه دســت اســتعامرگران ســپرده و ایدیولــوژی ای کــه آنــان می خواهنــد را پیــرو مــی شــوند. بــی آنکــه بداننــد 

حضورشــان در کجــای ایــن معــادالت اســت و آنچــه پذیرفتــه و در راســتایش می میرنــد، منافــع چــه کســی را تضمیــن می کنــد.

ــا مــردم و آگاه کــردن جامعــه از حقــوق و  ــوان گفــت کــه حضــور همســوی روشــنفکران  و جامعــه ی دانشــگاهی  ب ــن اوصــاف می ت ــا ای ب

ــش کشــیدن مســایل و مشــکات  ــه بحــث و چال ــن ب ــه ای نهادهــای آموزشــی اســت. همچنی ــف پای ــی آن از وظای ــش و راهنامی توانایی های

ــر  ــف دیگ ــت هایش از وظای ــت و سیاس ــا دول ــه ب ــگرانه در رابط ــه و پرسش ــی منتقدان ــا نگرش ــادی ب ــی و اقتص ــی، اجتامع ــی، فرهنگ سیاس

نهادهــای آموزشــی اســت. زیــرا اگــر در دانشــگاه و نهادهــای آموزشــی نتــوان انتقــاد کــرد در هیــچ نهــاد دیگــری ایــن امــر ممکــن نخواهــد 

بــود.

از ســویی دیگــر هــر چــه نهادهــای اجتامعــی بیشــرت و فعالــرت باشــند خــود بــه خــود نقــش و تاثیــر دولــت در جامعــه کــم رنــگ تــر شــده 

ــرای اســاس گرفــن اراده ی خــود جامعــه و مــردم و در نتیجــه  ــه ب ــش را از دســت مــی دهــد و در نتیجــه ضعیــف شــده و زمین و مخاطبان

ــد کاری کــرد کــه دولــت خواســته ها و مطالبــات جامعــه را  ــات دموکراتیــک فراهــم می شــود. بای ــه مطالب دموکراســی و دســتیابی جامعــه ب

ــد. ــق خواســته های عــده ای معدود)دولتمــردان( عمــل منای ــه اینکــه جامعــه مطاب ــرآورده ســازد ن ب

کــه البتــه بــار دیگــر نقــش نهادهــای آموزشــی و بویــژه دانشــگاه هــا و اقشــار روشــنفکر جامعــه بعنــوان ســازماندهی و کمــک بــه اتحــاد هــر 

چــه بیشــرت نهادهــای جامعــه مدنــی بــه میــان مــی آیــد. زیــرا نهادهــای جامعــه مدنــی هــر کــدام بــه تنهایــی هــر چقــدر هــم فعــال باشــند 

منی تواننــد تاثیــری بســزا و دراز مــدت داشــته باشــند و در نهایــت مارژینــال می شــوند. امــا اتحــاد و همــکاری آنهــا بــا همدیگــر یقینــاٌ مثمــر 

مثــر خواهــد بــود.

و بدیــن ترتیــب می تــوان بــه رونــد دموکراتیــزه کــردن و در عیــن حــال رشــد و تعالــی اخاقــی جامعــه کمــک کــرد. شایســته ی نــام روشــنفکر  

بــود و بــه بهرتیــن وجــه ادای وظیفــه منــود. ایــن بــا هشــیاری و آگاهــی و احســاس مســئولیت و جســارت امــکان پذیــر خواهــد بــود.

آرین شاهین

جایگاه آموزش در روند دموکراسی
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زەهنیەتی دەوڵەت-نەتەوە دژی كۆمەڵگایە
لــە ســەدەی مۆدێڕنیتــەی كاپیتالیســتی گەورەتریــن هەڕەشــە كــە بەڕۆكــی 
دیموكراســی و خۆبەڕێوەبــەری دیموكراتیکی گەالنــی گرتووەتەوە، لەالیان 
هێزەكانــی دەوڵەت-نەتــەوە ئەنجــام دەدرێــت. زەهنیەتــی دەوڵــەت-
ــە  ــژراوە. چونك ــگا داڕێ ــتەقینەی كۆمەڵ ــەری راس ــە دژی گەوه ــەوە ل نەت
كۆمەڵــگا لەالیــان گەالنــەوە گەشــەی پێــدراوە. گــەالن بــە بێ جیــاوازی بــە 
ــگا  ــردووە. كۆمەڵ ــان ك ــەوە ژیانی ــگادا پێك ــاو كۆمەڵ ــژوو لەن ــی مێ درێژای
هەمــوو رەنگــەكان لەنــاو خوێــدا قەبــووڵ دەكات و تەنیــا ســەر بــە 
تاكێــك، چیــن و دەوڵەتێــك نییــە. بەڵكــوو بەپێچەوانــەی دەوڵــەت-
نەتــەوە، فەلســەفەی كۆمیناڵ-دیموكراتیکــی بــە بنەمــا وەرگرتــووە. 
كۆمەڵــگا بــە پێــی ئەخــالق بونیــاد دەنرێــت و بــە چەمكــی بێ ئەخالقیــش 
ــەو  ــدا شــاراوەیە، ئ ــە ئەخالق ــگاكان ل ــاوازی كۆمەڵ ــت. جی ــاو دەبرێ لەن
كۆمەڵگایانــەی كــە لــە ئەخــالق دابــڕا بــن و بــە الڕێــدا چووبــن، تەمەنیــان 

ــت و هەڵدەوەشــێن.  ــورت دەبێ ك
بوونەوەرێكــی  مــرۆڤ  چونكــە  بێ واتایــە،  بێ مــرۆڤ  بــە  كۆمەڵــگا 
ئــەو  ناكرێــت.  پێناســە  بێ كۆمەڵــگا  بــە  مرۆڤیــش  كۆمەاڵیەتییــەو 
ــە  ــت و بیگەیەنێت ــی خــۆی بپارێزێ ــەی كۆمەاڵیەت ــە یادگ ــەش ك كۆمەڵگای
دەســتی نــەوەی داهاتــوو، داهاتــووی درەوشــاوە دەبێــت و دەتوانێــت 
رووبــەڕووی هــەر جــۆرە كێشــەوگرفتیش ببێتــەوەو چارەســەریان بــكات. 
ــدا دەكرێــت و دەگوازرێتــەوە و  ــاد دەنرێــت، ئاڵوگــۆڕی تێ كۆمەڵــگا بونی

هــەر نەســلێک بــە نۆبــەی خــۆی گۆڕانــكاری تێــدا دروســت دەكات. 
بەپێــی ئــەوەش دەتوانیــن كۆمەڵــگا بــە دوو بــەش دابــەش بكەیــن. یەكــەم، 
كۆمەڵــگای دەوڵەتــی؛ دووهــەم، كۆمەڵــگای دیموكراســی )گــەل(. ئــەوەی 
جێــگای ســەرنجە تەمەنــی كۆمەڵــگای دەوڵەتــی بــە درێژایــی مێــژوو تــا 
بــە ئەمــڕۆ لــە )%2( ە. واتــا كۆمەڵــگای دەوڵەتــی و هیرارشــی تەمەنــی )7( 
هــەزار ســاڵە. بــەاڵم كۆمەڵــگای سرووشــتی یــان دیمۆكراســی لــە %98ی 

مێــژووی مرۆڤایەتــی پێكدێنێــت.

ئامەد شاهۆ

٧خوسه ری دیموکراتیک داخوازییه کی  سروشتیه

واتــا )%98( مێــژووی كۆمەڵــگای مــرۆڤ بــە شــێوەی كۆمینــااڵ بــووە. ئەمــەش بەڵگەیەكی ســەلمێنراوە 
ــی رەوا و سرووشــتییە.  ــەل داخوازییەك ــی گ ــەری دیموكرات ــە داخــوازی دیمۆكراســی و خۆبەڕێوەب ك
كۆمەڵــگای دەوڵەتــی بــەو تەمەنــە كەمەیــەوە ریشــەی شــۆڤینیزم، دیكتاتۆریــەت، نادادپــەروەری، 
كۆمەڵكــوژی، درۆ و فێــا و پێشــێل كردنــی مافــی مرۆڤــی لەنــاو كۆمەڵگاكانــدا داكوتانــدووە. ئــەوەش 
ــی  ــە چەمكەكان ــە ك ــگای گەل ــان كۆمەڵ ــگای سرووشــتی ی ــی كۆمەڵ ــەری حەقیق ــەی گەوه بەپێچەوان
ــی  ــەالن و پاراســتنی ماف ــی گ ــان كردن ــەروەری و پێكەوەژی ــازادی، دیمۆكراســی، یەكســانی و دادپ ئ

مرۆڤــی بــە بنەمــا گرتــووە. 
كۆمەڵگای دیمۆكراتی، چاالكی بە زمانی دیموكراسی لەقەڵەم دەدات

لێــرەدا بــۆ روونكردنــەوەی بابەتەكــەم ئامــاژە بــە چەندیــن جیاوازیەكــی نێــوان كۆمەڵــگای دەوڵەتــی 
و كۆمەڵــگای گــەل دەكــەم. كۆمەڵــگای دەوڵەتــی لەالیــەن دەوڵــەت بەڕێــوە دەبڕێــت. دەوڵــەت 
ــز بااڵدەســتە.  ــەت خــۆی دەســپێرێتە دەســەاڵتداری. دەســەاڵت و هێ ــدارە دەكات. دەوڵ ــگا ئی كۆمەڵ
تــاك پەرەســتی بــە بنەمــا دەگرێــت. نــاو كۆمەڵــگادا قەیــران و شــەڕ قوواڵتــر دەكات. بەرژەوەنــدی 
جیــاواز پەســەند نــاكات و دژ بــە دیمۆكراســی یــە. زانســتی پۆزتیڤیســتی و تەكنۆلــۆژی بــە بنەمــا 

ــگای داپۆشــیوە.  ــكاری كۆمەڵ ــژی و هــەژاری و بێ ــراوە. توندوتی ــە ك ــت. گــەل بەكۆیل دەگیردرێ
بــەاڵم كۆمەڵــگای گــەل یــان دیمۆكراســی رادیــكااڵ؛ گــەل خــۆی، خــۆی بەڕێــوە دەبــات، واتــا 
لەدیمۆكراســی دا بەڕێوەبــردن هەیــە. دیمۆكراســی خــۆی دەســپێرێتە رەزامەنــدی كۆلەكتیــڤ. 
دیمۆكراســی یــان ئیــرادەی گــەل بااڵدەســتە. كۆمینالیــزم بــە بنەما دەگرێــت. ناو كۆمەڵگا چارەســەری 
ــاوازی  ــە بێ جی ــەك ب ــوو الی ــدی هەم ــی پەســەند دەكات و بەرژەوەن ــت. فڕەڕەنگ و ئاشــتی دەپارێزێ
ــتەوایی و  ــازاد دەكات. ئاش ــەل ئ ــت. گ ــا دەگیردرێ ــە بنەم ــالق ب ــەل و ئەخ ــتی گ ــت. زانس دەپارێزێ

ــێ دەدات. ــەرە پ ــوون پ ــەروەری و كاراب دادپ
واتــای  بــە  كراتیــا  و  كۆمەڵــگا  بەواتــای  دیمــۆس  وشــەی  لــەدوو  دیمۆكراســی  دەســتەواژەی 
خۆبەڕێوەبــەری پێكدێــت و بــە گشــتی بــە واتــای خۆبەڕێوەبــەری دیموكراتــی گەوهــەری ئــەو 
كۆمەڵگایانەیــە كــە لەگــەاڵ دەوڵــەت و دەســەاڵت ئاشــنا نەبــوون. بــە واتایەكــی تــر خۆبەڕێوەبــەری 
گەوهــەری گــەل كــە دەروەی بەڕێوەبردنــی دەوڵــەت و دەســەاڵت ماونەتــەوە دەتوانیــن لەچوارچێــوەی 
چەمكــی دیمۆكراســی پێناســە بكەیــن. یــان بــە واتایەكــی تــر دیمۆكراســی رژێمێكــە كــە پەیوەندیــداری 
چاالكــی گەلــە. چۆنكــە لــەو شــوێنەی چاالكــی گەلــی لــێ نەبێــت دیمۆكراســی لــێ ســەوز نابێــت. 
لەواڵتێكــدا ئەگــەر گــەل لەبەڕێوەبــەری ئــەو واڵتــەدا بەشــدار نەبــن، ئاســتەمە كــە باســی هەبوونــی 
دیمۆكراســی و گەشەســەندنی دیمۆكراســی لــەو واڵتــەدا بكەیــن. چۆنكــە رێبــەر ئاپــۆ كۆمەڵگایەكــی 
بــە بێ سیاســەتی وەك مریشــكی ســەربڕاو پێناســە كــرد كــە بــەر لەرۆحــدان پەلەقــاژە دەكات و خــۆی 

بــە راســت و چەپــدا دەدات یــان وەك مێگــەل ملكەچــی رێســای خەڵكانــی دیكــە دەبێــت.
ــتەواژەی  ــۆی دەس ــدی خ ــی بەرژەوەن ــە پێ ــك ب ــەت و هێزێ ــەر دەوڵ ــدا ه ــەواوی جیهان ــڕۆ لەت  ئەم
دیمۆكراســی پێناســە دەكات و بــە كاری دێنێــت. هــەر كــەس بەگوێــرەی خــۆی حەقیقەتێكــی بونیــاد 
نــاوە. پێناســەی ئێمــەش وەك PJAK، لەگــەاڵ پێناســەی دەوڵــەت ـ نەتــەوە زۆر جیــاوازە. دەوڵــەت 
ـ نەتــەوە دەڵێــت دیمۆكراســی لەیۆنــان پێشــكەوتووە. دەیانەوێــت بــە دەســتەواژەیەكی ئەوروپایــی 
لەقەڵەمــی بــدەن و خۆیــان بــە خاوەنــی دیمۆكراســی نیشــان بــدەن. ئــەوەش لەكاتێكدایــە كــە 
دیمۆكراســی ئاتــن تایبــەت بــووە بــە چینــی برۆكــرات و ژن و كۆیلــەش لــەو دیمۆكراســیەدا بێ بــەش 
كــراون و نەیتوانیــوە كۆمەڵــگا لەكۆیلــەداری رزگار بكــەن. بۆیــە ئەگــەر تیــۆری لەســەر دیمۆكراســی 

هەڵــە بێــت ئــەوا كردەوەكەشــی هەڵــە دەبێــت. 
كۆمەڵــگای سرووشــتی یــان كۆمەڵــگای دیمۆكراتیــك كۆمەڵگایەكــە كــە زهنیەتــی دیمۆكراســی 
ــەم  ــی دیموكراســی لەقەڵ ــە زمان ــە. چاالكــی ب ــە كــە چــاالك و كارای ــا كۆمەڵگایەك پێشــدەخات. وات
دەدات. ســەرجەم تاكەكانــی كۆمەڵــگا مافــدارن كــە لەدەستنیشــان كردنــی چارەنــووس یان بەشــداربن. 
تەنانــەت لەمنداڵــی هەفــت ســااڵنەوە تــا هەفتــا ســااڵن بــە بێ جیــاوازی لەبەڕێوەبردنــی كۆمەڵــگا 
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خــاوەن ئەركــن. ئــەم جــۆرە كۆمەڵــگاش بــە درێژایــی مێژوویــی مرۆڤایەتــی ژیــان كــراوەو پاشــكۆی 

ئــەوەش تــا ئەمــڕۆ لەبەشــێكی زۆری كوردســتان و زۆر ناوچەكانــی تــر دەبینرێــت. 
نابێت رێبەر ئاپۆ و بارزانی لەنەتەوەیەك حساب بكەین

تایبــەت كۆمەڵــگای كــوردی یەكێــك لــەو كۆمەڵگایانــە كــە بــە درێژایــی مێــژووی مرۆڤایەتــی تــا بــە 
ئەمــڕۆ لەگەشــەپێدانی دیمۆكراســی خــاوەن رۆڵ بــووە. واتا لەســەر ریشــەی خۆی كە دیمۆكراســییە، 
دەڕوێتــەوە. ئــەم كۆمەڵــگا چــۆن لەمێــژوودا النكــەی شارســتانی بــووە. هــاوكات دەتوانێــت ئەمــڕۆش 
ببێتــە النكــەی شارســتانی دیمۆكراتیــك. ســەڕەرای چەواشــەكاری و بەالڕێدابردنــی گەوهــەری ئــەم 
كۆمەڵگایــە لەالیــەن دەوڵــەت و دەســەاڵتخوازەكانەوە، گەوهــەری خــۆی پاراســتووە. ئــەم كۆمەڵگایە 
كاراكتــەری دژە دەوڵەتــە. دەوڵــەت لەنــاو خــۆدا قەبــوواڵ نــاكات. بۆ ئەوەش كوردســتان تــا بە ئەمڕۆ 
نەبووەتــە دەوڵــەت. چۆنكــە هەرگیــز نــە كۆمەڵــگا دەبێــت بــە دەوڵــەت و نە دەشــێت دەوڵەتیــش ببێت 
بــە كۆمەڵــگا. ئــەوەش شانســێكی مەزنــە بــۆ گەلــی كــورد كــە تــا بــە ئەمــڕۆ بێ دەوڵــەت ماوەتــەوە. 
ئەمــەش بــە پێچەوانــەی ســەرجەم ئــەو روانگــەو بۆچوونانەیــە كــە نەبوونــی دەوڵەتــی كــوردی، بــە 
ــردووە.  ــەوازە ك ــوردی الواز و پەرت ــگای ك ــە كۆمەڵ ــە ك ــەم بۆچوونەی ــەم دەدەن. ئ ــی لەقەڵ بێ بەخت
دەبێــت بــەوە دڵخــۆش بیــن كــە كۆمەڵگاكەمــان لەشــێرپەنجەی دەوڵــەتـ  نەتــەوە پارێــزراوە. چۆنكــە 
كۆمەڵــگای كــوردی لــەم قۆناخــە هەســتیارەدا كــە زهنیەتــی دەوڵــەت نەتــەوە لەنــاو قەیراندایــە، 
دەستپێشــخەری رژێمــی دیمۆكراســی لەرۆژئــاوای كوردســتان و ناوچەكــەدا دەكات. ئــەم كۆمەڵگایــە 
زهنیەتــی پێكــەوە ژیــان كردنــی لەگــەاڵ نەتەوەكانــی تــر و بەرقــەراری ئاشــتەوایی بــە بنەمــا 
دەگرێــت. ئــەوەش لەكاتێكدایــە كــە زهنیەتــی فاشیســتی دەوڵــەت نەتــەوەی ئێــران هاواڵتــی، نەتــەوە 
و كۆمەڵــگا یەكدەســت و همــۆژەن دەكات. الیەنەكانــی تــر دەچەوســێَنێتەوە. كێشــەكان چارەســەر 
ــااڵ و یــەك مەزهــەب  ــەك ئ ــەوە، ی ــەك نەت ــان، ی ــەك زم ــر دەكات. ی ــەكان قوواڵت ــاكات و قەیران ن
بــە ســەر كۆمەڵــگادا دەســەپێنێت. لێــرەدا دەتوانــم بڵێــم گەلــی ئازادیخــوازی كــورد تــا بــە ئەمــڕۆ 
ــە  ــای گەهێشــتن ب ــەوەی توان ــەر ئ ــی دەكات، لەب ــگای مرۆڤایەت ــی لەسرووشــتی كۆمەڵ خاوەندارێت
رژێمــی حەقیقەتــی هەیــە. بــەس ئەوانــەی كــە دەســتیان لەسرووشــتی كۆمەڵــگا بەردابێــت، نابێــت 
ســەر بــە ئــەو كۆمەڵگایــە لەقەڵــەم بدەیــن. ئەگــەر كەســێك پاراســتنی نــرخ و پرەنســیبی ئەخالقــی 
ــەر  ــت رێب ــەوەش نابێ ــەراوردی ئ ــۆ ب ــت. ب ــەوە حســاب دەكرێ ــەو نەت ــكات لەســەر ئ ــەی ب نەتەوەك
ــە  ــە ب ــە یــەك چــاو ســەیریان بكەیــن، چۆنك ئاپــۆ و بارزانــی، لەنەتەوەیــەك حســاب بكەیــن و ب
پێچەوانــەی فەلســەفەی تێكۆشــانی رێبــەر ئاپــۆ، بارزانــی و هاوتاكانــی لەدیمۆكراســی، كۆمەڵــگا و 
نەتــەوە الیانــداوەو دەســەاڵتدارن و فەلســەفەی ژیانــی یــان بــە پێچەوانــەی رژێمــی دیمۆكراســی یــە. 
دیمۆكراتــی  بەڕێوەبــەری سیاســی  رۆژهەاڵتــی كوردســتان،  و  لەئێــران  دیمۆكراتــی  خۆســەری 

كۆمەڵگایــە
كۆمەڵــگای كــوردی لەرۆژهــەاڵت لەبــەر ئــەوەی بــە پێچەوانــەی زهنیەتــی دەوڵــەت نەتــەوەی 
ــووە،  ــا گرت ــە بنەم ــی ب ــرە ئااڵی ــی و ف ــی و ئایین ــی و فرەمەزهەب ــی، فرەنەتەوەی ــران فرەزمان ئێ
بووەتــە كۆمەڵگایەكــی نموونــە لەئێرانــدا. ئــەوەش تایبەتمەنــدی كۆمەڵگایەكــی دیمۆكراتیكــە. 
جیاوازیــەكان و رەنگــەكان بــە بێ جیــاوازی قەبــوواڵ دەكات. گەڕانــەوەی بــەدوای كۆمەڵگایەكــی 
ئەخالقــی و سیاســی هەیــە. ژن و جــەوان بــە هێــزی پێشــەنگی دیمۆكراســی لەقەڵــەم دەدات. 
ــی  ــری وەك رێبازێك ــان و خۆڕاگ ــەوە. تێكۆش ــران دەبێت ــی ئێ ــی رژێم ــە هەڵەكان ــگاری چەمك بەڕەن
گەهێشــتن بــە كۆمەڵگایەكــی دیمۆكراتــی گرتووەتــە بــەر. بەئۆبژەكردنــی كۆمەڵــگا لەالیــەن رژێمــەوە 
پەســەند نــاكات. بــە بەشــداری لەگۆڕەپانــی سیاســەت، مافــی خۆبەڕێوەبــەری دەســتەبەر دەكات. 
بــۆ لەئامێزگرتنــی ســەرجەم الیــەن و هێمانــی دیمۆكراتــی لەئێــران و رۆژهەاڵتــی كوردســتان، 
كۆنفیدرالیزمــی دیمۆكراتیــك دادەمەزرێنێــت. بۆیــە رژێــم ســەرجەم هەوڵەكانــی خســتووەتەگەڕ تــا 
گەوهــەری راســتەقینەی كۆمەڵــگای كــوردی بەالڕیــدا ببــات و ئەمــڕۆ كــۆدار لەئێــران و رۆژهەاڵتــی 
ــەوەو گەشــەی  ــدا كۆدەكات ــی خۆی ــری دیمۆكرات ــگا، لەژێرچەت ــەی كۆمەڵ ــەو حەقیقەت كوردســتان ئ

ــدات. پێ
كۆمەڵــگای رۆژهەاڵتــی كوردســتانیش تــا ئێســتا لەپێناو پاراســتنی نرخەكانی تێدەكۆشــێت. زهنیەتی 
دەوڵــەت نەتــەوەی ئێــران تــا بــە ئەمــڕۆ كار لەســەر لەیادبردنــی یادگــەی كۆمەڵــگای كــوردی دەكات. 
گــەل لەهەبوونــی خــۆی نامــۆ دەكات. لەكەســایەتی شۆڕشــگێڕەكاندا ویســت و داخــوازی رەوای گــەل 
ــە  ــەن. ب ــوە بب ــان بەڕێ ــتان خۆی ــی كوردس ــران و رۆژهەاڵت ــی ئێ ــادات گەالن ــگا ن ــاو دەكات. رێ پاكت
ــران زهنیەتــی  ــاو پێكهاتەكانــی كوردســتان و ئێ پارچــە كردنــی كۆمەڵــگا و قوواڵكردنــی دژایەتــی ن
دەســەاڵتداری خــۆی بەســەر گەالنــدا بەهێــز دەكات. بــەاڵم ســەرەڕای هەمــوو ئــەو كردەوانــە كۆمەڵــگا 
تێكنەچــووەو ویســت و داخــوازی رەوای گــەل زینــدووە. رژێمــی كۆمــاری ئیســالمی ئێــران بــۆ ئــەوەی 
گــەالن دەســت لەداخوازیەكانیــان بــەردەن، بــە كــردەوە تیرۆریســتیەكانی وەك؛ گرتــن، ئەشــكەنجە، 
لەســێدارەدان، تیربــاران، باوكردنــەوەی مــاددەی هۆشــبەر، بێــكاری، هــەژاری و دەیــان كــردەوەی 
تــری پێشخســتووە. بــەاڵم دەبینرێــت هەرگیــز هیــچ كۆســپێك ناتوانێــت لەبەرانبــەر ویســت و 
داخــوازی دیمۆكراتیانــەی گــەالن لەمپــەڕ دروســت بــكات. ئــەوە تایبەتمەنــدی كۆمەڵــگای دیمۆكراتیكە 
ــران  ــتان و ئێ ــی كوردس ــەش وەك PJAK لەرۆژهەاڵت ــت. ئێم ــا دەگرێ ــە بنەم ــتنی رەوا ب ــە پاراس ك
ــگا  ــرەی كۆمەڵ ــەو رۆحــە خۆراگ ــداری ل ــت خاوەن ــی دەمانەوێ ــە پێشخســتنی سیاســەتی دیمۆكرات ب
بكەیــن و تەشــەنەی پێ بدەیــن. چۆنكــە خۆســەری دیمۆكراتــی رێوەبــەری سیاســی دیمۆكراتــی 
كۆمەڵگایــە، ئــەو سیســتەمەش تەنیــا بــۆ گەلــی كــورد نییــە، بەڵكــوو بــۆ ســەرجەم گەالنــی ئێرانــە. 
ئێمــە لــەو باوەڕەدایــن دیمۆكراســی لەئێــران و رۆژهــەاڵت تەنیــا بــە بەشــداری خۆبەڕێوەبــەری گــەل 
ــی  ــۆ واڵت ــدی ب ــە دەوڵەمەن ــەكان دەبێت ــا فرەڕەنگ ــت. وات ــتەبەر دەبێ ــدا دەس ــی ژیان لەگۆڕەپانەكان
هاوبەشــی گەالنــی ئێــران. ئــەوەش تایبەتمەنــی ســەرەكی دیمۆكراســییە كــە بــە فرەڕەنگییــەوە جــوان 

دەبێــت.
رۆژئاوای كوردستان ناوەندی پاراستن و گەشەدانی دیمۆكراسی و ئازادی كۆمەاڵیەتییە

ــێ   ــواری جێ بەج ــە ب ــورد خرای ــی ك ــخەری گەل ــتان بەدەستپێش ــاوای كوردس ــە لەرۆژئ ــەم پڕۆژەی ئ
ــان رۆژ  ــی ئازادیخــوازی جیه ــی داخــوازی رەوای ســەرجەم گەالن ــوای بەدیهێنان ــا هی ــەوە، وات كردن
لــەدوای رۆژ دێتــەدی. بەســااڵنە گەلــی كــورد پێداگــری لەســەر مافــی رەوا و داخــوازی دیموكراتیانــەی 
خــۆی دەكات، بــەاڵم دەوڵــەت نەتەوەكانــی هەرێمەكــە زیاتــر لــەدوو ســەد ســاڵە كوردســتان وێــران 
و داگیــر دەكــەن و شــەڕێكی ماڵوێرانكەریــان داوێنگیــری هەرێمەكــە كــردووە. دەرئەنجامــی ئــەو 
ــیدا  ــی دیمۆكراس ــەر نەیاران ــی لەبەرامب ــییە چۆك ــری دیمۆكراس ــە الیەنگ ــورد ك ــی ك ــەتە گەل سیاس
دانەنــا و بــە نەبــەزی بەردەوامــن لەتێكۆشــان. ئامانجــی گــەل لەپێشخســتنی دیمۆكراســی لەرۆژئاوای 
كوردســتان و ناوچەكــە رەت كردنــی دەوڵــەت یــان بــە تــەواوی بێ كاریگــەر كردنــی دەوڵــەت نییــە. 
هــاوكات گەهێشــتن بــە دەوڵەتیــش بــۆ خــۆی بــە بنەمــا ناگرێــت، بەڵكــوو دیمۆكراســی + دەوڵــەت 
ــاوا  ــی كــورد لەرۆژئ ــە، گەل ــی هاوســەنگی هەرێمەك ــا لەئااڵوگــۆڕ و گۆڕین ــووە. جی ــا گرت ــە بنەم ب
ــگا  ــاو پاراســتنی كۆمەڵ ــەس لەپێن ــەر ك ــا ه ــرت. وات ــا گ ــە بنەم ــی و سیاســی ب ــگای ئەخالق كۆمەڵ
و ئیــرادەی گەوهــەری گەلەكــەی بەشــداری ریزەكانــی تێكۆشــانی دیمۆكراســی بــوون. تــاك و 
كۆمەڵــگا لەدەستنیشــان كردنــی چارەنــووس یــان خــاوەن بڕیــار بــوون. گــەل بڕیــاری سیســتەمی 
خۆبەڕێوەبــەری دیمۆكراتــی دا. گــەل مۆدێــل و فەلســەفەی ژیانــی كۆمەڵــگای خــۆی دیــار كــرد. ژیانی 
ــی  ــاو بەدیهێنان ــرت. لەپێن ــا گ ــە بنەم ــدا ب ــی ژیان ــەرجەم گۆڕەپانەكان ــی لەس ــااڵ دیمۆكرات كۆمین
ئەوانــەش بــە بێ وچــان شــەو و رۆژ تێكۆشــان. چاویــان بــە هێــزە دەرەكیــەكان نەبەســت. بــاوەڕی بــە 
هێــزی گەوهــەری خــۆی هێنــا. رەنــگ و جیاوازیەكانــی تــری نــاو خــۆی كۆمەڵــگای لەبەڕێوەبردنــی 
كۆمەڵــگا بەشــدار كــرد. كــۆی ئــەم رێبازانــەش كــە لەتێكۆشــانی گەلــی كــورد لەرۆژئــاوای كوردســتان 
ــی گەهێشــتن  ــورد رێبازەكان ــی ك ــەی كاپیتالیســتییە. گەل ــی مۆدێڕنیت ــە زهنیەت ــەر، دژ ب گیراوەتەب
بــە مۆدێڕنیتــەی دیمۆكراتــی كــە رۆحــی كۆنفیدرالیزمــی دیمۆكراتییــە بــە بنەمــا گــرت. رەهەندەكانــی 
نەتــەوەی دیمۆكراتــی بــە ژیانــی كــرد. هێڵــی ســێهەم كــە هەمــان هێڵــی دیمۆكراســی یــان نەتــەوەی 
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دیمۆكراتییــە هەڵبــژارد. بۆیــە ســەرەڕای هێرشــە دڕندانەكانــی داعــش و هاوپەیمانەكانــی بــۆ ســەر 
گەلــی كــورد و شــەڕڤانانی YPG و YPJ، گەلــی كــورد ســەركەوتنێكی مێژوویــی تۆمــار كــرد.

ــی  ــی دیمۆكراس ــەر نەبوون ــەو لەب ــەی ئاگردای ــاو بازن ــەوەی ن ــەرەڕای ئ ــتان س ــاوای كوردس رۆژئ
لەناوچەكــەدا هەڕەشــەی گــەورەی لەســەرە، لەســەدەی 21دا گەورەتریــن شۆڕشــی دیمۆكراســی 
ــزی داهێنــەری  ــەدا گەورەتریــن هێ ــورد لەناوچەك ــەوان پێشخســت. ك ــخەری ژن و ج ــە دەستپێش ب
دیمۆكراســییە. ئــەو شۆڕشــەش بــووە چەترێــك بــۆ ســەرجەم هێــزە ئازادیخــواز و سۆسیالیســتەكانی 
لەهونــەری  گەلــە  كارای  لەبەشــداربوونی  شۆڕشــەش  ئــەو  ســەركەوتنی  گەرەنتــی  جیهــان. 
خۆبەڕێوەبردنــی ژیانــدا. هــاوكات پەرەپێدانــی زهنیەتــی نەتــەوەی دیمۆكراتیــك لــەدژی زهنیەتــی 
فاشــیزم، كۆمەڵــگای لەئــازادی نزیكتــر كــرد. ئیــدی ئــەم كۆمەڵــگا خــاوەن كاراكتەرێكــە كــە چ هێزێك 
دژایەتــی بــكات، جیــا لــەالوازی و تێكچوونــی خــۆی قازانجێــك بەدەســت ناخــات. بــەاڵم هێزێــك كــە 
خــۆی لەكــوردان نزیــك بــكات و پەیوەنــدی خــۆی بەهێزتــر بــكات، قازانــج دەكات. چۆنكــە رۆژئــاوای 
كوردســتان ئیــدی بــووە ناوەنــدی پاراســتن و گەشــەدانی دیمۆكراســی و ئــازادی كۆمەاڵیەتــی. لەبــەر 
ــەل  ــی گ ــە رەواكان ــەوەو داخوازی ــاوای كوردســتان لەســەر ریشــەی خــۆی شــین بووی ــەوەی رۆژئ ئ

ــە دی. دێنێت
گەلی باكووری كوردستان لەسەر رێچكەی دیمۆكراسی خۆسەری دیمۆكراتی راگەیاند

هــاوكات لەالیەكــی تــرەوە كۆمەڵــگای باكــووری كوردســتان لەســەر رێچكــەی دیمۆكراســی خۆســەری 
دیمۆكراتــی راگەیانــد. ئــەوەش وەك داخوازیەكــی رەواو سرووشــتی گەلــی كــوردە. زیاتر لە 40 ســاڵە 
گەلــی كــورد لەپێنــاو دامەزراندنــی ئــەم رژێمــە تێدەكۆشــێت. ئــەو گەلــە بــە هــەزاران رۆڵــەی خــۆی 
لەپێنــاو بەدیهێنانــی دیمۆكراســی بەخــت كــرد. بۆیــە تێكۆشــانی 40ی ســاڵەی گەلــی كــورد لەباكــوور 
بــەرەو ئەنجــام دەڕوات. گەلــی كــورد ئیــدی زنجیــری كۆیلەتــی پچڕانــد. ئیــرادەی خــۆی رادەســتی 
دەوڵەتــی تــورك نــاكات. ئیــدی لەبەرانبــەر كۆمەڵكــوژی و زەخــت و زۆریەكانــی دەوڵــەت بێ دەنــگ 
نابێــت. تــرس و تۆقاندنــی گــەالن كــە لەالیــەن دەوڵــەت توركیــاوە بەســەر كۆمەڵــگادا ســەپێنراوە 
بەراگەیاندنــی خۆســەری دیمۆكراتــی تێكشــكێنرا. گەلــی كــورد ئیــدی بووەتــە گەلێكــی خــاوەن 
ئیــرادە. لەگۆڕەپانــی سیاســەت و ســەرجەم گۆڕەپانەكانــی تــر خــاوەن رۆڵــی گرنگــە. بەدامەزراندنــی 
ــان لەكوردســتان  ــەوەی توركی ــەت نەت ــەی دەوڵ ــان پێگ ــی لێی ــەكان و خاوەندارێت رێكخــراوە مەدەنی
ــارێكی  ــدی لەش ــە ئی ــتە ك ــەو ئاس ــتووەتە ئ ــەل گەیش ــیخوازی گ ــانی دیمۆكراس ــرد. تێكۆش الواز ك
وەك ئامــەد گەلــی كــورد لەیــازدە پەڕلەمانتــەر خــاوەن 10 پەڕلەمانتــەر بێــت و دەوڵەتیــش خــاوەن 
پەڕلەمانتارێــك بێــت. ئەمــەش گەڕانــەوەی مێــژوو بــۆ ســەر هێڵــی حەقیقــی خۆیەتــی كــە لەكۆمەڵــگا 
ــی  ــەی گەل ــە مەزن ــەو وەرچەرخان ــی AKP ئ ــن. حكومەت ــز بكرێ ــەل بەهێ ــت و گ دەوڵــەت الواز بكرێ
كــوردی پێ هــەرس ناكرێــت. بۆیــە بــە كۆمەڵكوژیەكانــی وەك؛ ربۆســكی، ئامــەد، پرســۆس و هــەرە 
دوایــی ئەنقــەرە، پەالمــاری دڕندانــەی بــۆ ســەر هاواڵتیــان، شــێواندنی تەرمــی هاواڵتیــان، بۆردومان 
كردنــی مەزارگەكانــی گەریــال، ناوچــە شــاخاویەكانی كوردســتان گرتنــی هــەزاران سیاســەتمەتدار، 
رۆژنامەنووســان و دەیــان كــردەوەی چەپەڵــی تــر رێگــری لەخۆبەڕێوەبــەری دیمۆكراتــی گــەل 

دەگرێــت.
بــەاڵم چۆنكــە كۆمەڵــگا لەســەر رێچكــەو زهنیەتــی نەتــەوەی دیمۆكراتــی تێدەكۆشــێت، هیــچ كۆســپ 
و تەگەرەیــەك نەیتوانیــوە داخــوازی دیمۆكراتیانــەی گــەل بەالڕێــدا ببــات. بۆیــە ســووربوون 
لەســەرداخوازی دیمۆكراتیانــەی كۆمەڵــگا، پێگــەی زهنیەتــی فاشــیزمی AKP لەنــاو كۆمەڵــگا 
لەباكــووری  گــەل  دیمۆكراتــی  خۆبەڕێوەبــەری  راگەیاندنــی  دەكات.  الوازتــر  رۆژ  رۆژلــەدوای 
كوردســتان بەدیهێنانــی داخــوازە رەواكانــی گەلــە. گەلــی كــورد و گەالنی ئاشــتیخواز و سۆسیالیســتی 
كۆمەڵگاكانــی توركیــا لەپێنــاو دەســتەبەركردنی خۆبەڕێوەبــەری دیمۆكراتــی لەژێــر چەتــری پارتــی 
دیمۆكراتــی گــەالن )HDP( كۆبوونەتــەوە. بۆیــە HDP بووەتــە پڕۆژەیــەك كــە پێكــەوە ژیانــی 
دیمۆكراتیانــەی گەالنــی توركیــای كردووەتــە ئامانــج. واتــا دەیەوێــت كــە هــەر گەلێــك لەتوركیــا 

ــدا  ــی كورت ــە HDP لەماوەیەك ــی ل ــتگیری و خاوەندارێت ــە پش ــات. بۆی ــوە بب ــۆی بەڕێ ــۆی، خ خ
ســەلماندی كــە بەدیهێنانــی داخــوازە رەواكانــی گــەل تەنیــا لەژێــر زهنیەتــی نەتــەوەی دیمۆكراتــی 

ــت. ــووە دەســتەبەر دەبێ ــای گرت ــە بنەم ــە HDP ب ك
گەلی باشوور لەمافی خۆبەڕێوەبردن و ژیانی ئازاد بێ بەش كراون

لەالیەكــی تریشــەوە كۆمەڵــگای باشــووری كوردســتان كــە لەژێــر دەســەاڵتی هێــزە كوردیەكاندایــە. 
تــا ئەمــڕۆ نەیتوانیــوە ویســت و داخوازیــە رەواكانــی گەلــی كــورد دەســتەبەر بــكات. واتــا دەســەاڵت 
لەژێرنــاوی كوردبوونــەوە، زهنیەتــی دژەدیمۆكراســی لەنــاو كۆمەڵــگادا بــاو دەكاتــەوە. نموونــەی 
ــم و  ــەرۆكی هەرێ ــتی س ــەی لەپۆس ــی و پارتەك ــعوود بارزان ــی مەس ــەوەش وازنەهێنان ــاوی ئ بەرچ
رێكنەكەوتنــی الیەنەكانــی تــر لەگــەاڵ یــەك ئامــاژە بــە پێشخســتنی زهنیەتــی دیكتاتۆریــەت 
ــی  ــەل لەماف ــردووە. گ ــۆرخ ك ــی ق ــی ژیان ــەرجەم گۆڕەپانەكان ــەاڵت س ــت. دەس ــگادا دەدرێ لەكۆمەڵ
خۆبەڕێوەبــردن و ژیانــی ئــازاد بێ بــەش كــراوە. سیاســەت كــردن تەنیــا بــە مافــی 5 پارتــی سیاســی و 
ســەركردەكانی دەزانرێــت. بۆیــە ناڕەزایەتــی گــەل كــە لەرێكەوتــی 9ی ئۆكتۆبــر لەشــارەكانی هەرێمی 
باشــووری كوردســتان ســەریهەڵدا و شــەهید بــوون و برینداربوونــی ژمارەیــەك هاواڵتــی لێكەوتەوە، 
ئــەو پەیــام دەدرێــت كــە داخــوازی رەوای گــەل تــا ئێســتا دەســتەبەر نەكــراوە. تەنانــەت لەباشــوور 
زهنیەتــی پێكــەوە ژیــان كردنــی كۆمەڵــگای كــوردی جێگیرنەبــووە. لەبــەر ئــەوە تــا دەڕوات كۆمەڵــگا 
پارچەپارچــە دەكرێــت و دژایەتــی و ناكۆكیــەكان قوواڵتــر دەبێــت و بێــكاری، هــەژاری، چــوون بــۆ 
هانــدەران و بێ هیوایــی تەشــەنە دەســێنێت. بۆیــە چەندێــك نەخۆشــی كۆمەاڵیەتــی لەبەرزبوونــەوەدا 
بێــت، ئەوەنــدە كۆمەڵــگا لەدیمۆكراســی و مافــی رەوای بــەدوور دەبێــت. كۆمەڵــگای باشــوور لەبــەر 
ئــەوەی نــە كۆمەڵگایەكــی سیاســییە، ئەنجامدانــی چاالكــی دیمۆكراتــی زۆر الوازە. تــرس و تۆقانــدن 
دەبێتــە لەمپــەڕ لەبەرانبــەر راگەیاندنــی ویســت و داخوازیەكانــی. چاالكیەكانــی پچڕپچــڕ و بەربــاو 
و ئامانجــی نادیاریــان هەیــە. چۆنكــە بەبــێ  سیســتماتیك ئەنجــام دەدرێــت. هــەر ناڕەزایەتــی 
مەدەنــی گــەل ســێبەری حزبایەتــی بەســەر دەســەپێندرێت و ئاراســتەی داخــوازی رەوای گــەل بــەرەو 
ئاقارێكــی تــر رادەكێشــێت. چۆنكــە زهنیەتێــك لەمەیــدان دایــە، بێ ئیرادەكردنــی تــاك و كۆمەڵــگای 
ــەم دەدات،  ــە گێرەشــێوێنی و پشــێوی لەقەڵ ــی ب ــی مەدەن ــەت چاالك ــەو زهنی ــج. ئ ــە ئامان كردووەت
ــە،  ــزی گــەل و خــۆی هەی ــە هێ ــە ب ــاوەڕی ن ــدا چاالكــی زمانــی دیمۆكراســییە. دەســەاڵت ب لەكاتێك
بەڵكــوو بــاوەڕی بەهێــزە دەرەكیــەكان هەیــە. بۆیــە حكومەتــی هەرێــم، بووەتــە حكومەتــی قەیــران. 
ــز و  ــەردەوام چــاوی لەهێ ــا ب ــج. وات ــە ئامان ــوردی كردوەت ــەوەی ك ــەت نەت ــی دەوڵ ــە زهنیەت چۆنك
دەســەاڵتی ســەرووی خۆیەتــی. ئــەم زهنیەتــەش بــە پێچەوانــەی ویســت و داخــوازی گەلــە. تەنانــەت 
ئامادەیــە لەپێنــاو مانــەوەی دەســەاڵتی خــۆی بــە شــێوەیەكی دڕندانــە هاواڵتیانــی خــۆی بكوژێــت. 
ــت.  ــاد دەنرێ ــوارەوە بونی ــی لەخ ــە. دیمۆكراس ــاو كۆمەڵگای ــی ن ــی دیمۆكراس ــن بڕكردن ــەوەش ب ئ
بەخاوەندارێتــی لەگــەل و دابیــن كردنــی پێداویســتە ژیانیــەكان بــەدی دێــت. كۆمەڵــگا بــە هێــزی گــەل 
دەبێتــە كۆمەڵگایەكــی پێشــكەوتوو و دیمۆكراتیــك. لــەو پێنــاوەدا تاكــە رێــگای چارەســەری قەیــران 
ــی سیســتەمی  ــەل، بونیادنان ــی گ ــی ویســت و داخــوازە رەواكان و كێشــەكانی باشــوور و بەدیهێنان

خۆبەڕێوەبــەری دیمۆكراتییــە، كــە گــەل خــۆی خــۆی بەڕێــوە ببــات.
دەرئەنجــام ئــەوە روون و ئاشــكرایە كــە گەلــی كــورد لەهــەر چواربەشــی كوردســتان وەك فاكتــەر 
ــە. هــاوكات  ــەالن لەتێكۆشــانێكی بێ وچاندای ــی دیمۆكراســی گ ــاو بەدێهنان ــزی ســەرەكی لەپێن و هێ
دەبێتــە داهێنــەری ئاشــتی و دیمۆكراســی گــەل لەناوچەكــەدا. واتــا بــە پیــێ  زهنیەتــی مۆدێڕنیتــەی 
ســەرمایەداری كــە دیمۆكراســی دەوڵەتــی داهێنــاوەو تەنیــا داخــوازی الیەنــە دەســەاڵتدارەكان بــەدی 
دێنێــت. بەپێچەوانــەوەی ئــەو زهنیەتــەوە مۆدێڕنیتــەی دیمۆكراتــی كــە جێ بەجــێ  كردنــی داخــوازی 
رەوای گــەل دەكاتــە ئامانــج و وەك مزگێنیــەك بــۆ گەالنــی ناوچەكــە و جیهــان بــە دیــاری دێنێــت.
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رونیا آویَر

جدال زنان   با   ضداخالق
 تغییــر و تحــوالت اجتامعــی در کوردســتان كــه معمــوال از طریــق مبارزهــای آشــكار بــا دشــمن و ذهنیــت اشــغال گری صــورت عملــی بــه 

خــود می گیــرد، دارای ابعــاد گوناگــون و همه جانبــه می باشــد. در  واقــع مبــارزه ای ایدئولوژیــك بــه شــامر مــی رود. توســعه ی مبــارزه و 

دســتیابی بــه آزادی بــدون رســیدن بــه ادراكــی ژرف از موضــوع »بردگــی« کــه بــه مثابــه، پیامــد نهادینــه شــدن اســتثامرگری در جامعــه 

اســت،  مبــارزه ای دامنــه دار نخواهــد بــود؛ اگــر ایجــاد تغییــر و تحــول در جامعــه را بــرای خویــش به ماننــد رســالتی اجتامعــی قلمــداد 

ــه ســبب درک  ــا ب ــم، تنه ــرار داده ای ــش ق ــای خوی ــم و جهــت آگاه منــودن انســانیت، تاشــی بی وقفــه را در رسلوحــه ی فعالیته می منایی

عمیــق از مفهــوم آزادی بــر مبنــای حقیقت هــای اجتامعــی اســت. می بایســت بــا درك صحیــح و درســت از واپس گرایــی و بردگــی بــه 

عنــوان عامــل بازدارنــده ی توســعه ی    فرهنگــی كــه از ســوی نظــام حاكــم بــر جامعــه تحمیــل می گــردد، بــا آن برخــورد مناییــم. جهــت 

رســیدن بــه چنیــن رویکــردی، داشــن تــاش، ایــامن و اراده ا ی عظیــم و راســخ رشطــی بنیادیــن اســت. تنهــا از رهگــذار پیرشفــت تدریجــی 

ــه  ــوان بیشــرت و بهــرت از هــر زمانــی ب زمــان و شــناخت اشــكال گوناگــون بردگــی و تحــول ذهنــی- شــخصیتی خویــش اســت کــه می ت

درک از آزادی خویــش نزدیكــرت گردیــم؛ علیرغــم افزایــش تهاجــامت همه جانبــه ی دشــمن بــه زندگــی آزاد و مبــارزات آزادیخواهانــه مــا، 

بــا ایجــاد تغییــر و تحــوالت اجتامعــی از طریــق ارتقــاء و پیشــربد مبــارزات فرهنگــی و اجتامعــی ـــكه بیانگــر انقابــی در درون انقــاب 

اســت ـ نیرومندانه تــر از هــر زمانــی می توانیــم بــه مبــارزه  ادامــه دهیــم. 

   جملــه ی »پیرشفــت جامعــه ی آزاد، بــا زن بــرده امكانپذیــر نخواهــد بــود« گویــای ایــن موضــوع اســت کــه رشط تحقــق آزادی بــرای 

یــک جامعــه و برخــورداری متامــی جامعــه از موهبــت آزادی، شــناخت از اشــکال و میــزان بردگــی اجتامعــی و وجــود ذهنیتــی اســت 

کــه در آن جامعــه، درک از آزادی را بــدون درک از موجودیــت و هویــت زن متصــور  اســت. بــر همیــن مبانــی اســت كــه در جامعــه ی 

ــر و رشط بنیادیــن در موضــوع آزادی اســت. تاریــخ ســقوط و  ــان امــری انکارناپذی ــان و گســرتش ســازماندهی زن كوردســتان انقــاب زن

اســتثامر پنج هــزار ســاله ی زنــان جهــان كــه اولیــن حلقــه ی بردگــی و ســقوط اجتامعــی اســت بــه مــا نشــان می دهــد كــه آزادی تنهــا از 

طریــق بــه اوج رســیدن ســطح روشــنفكری و روشــنگری زنــان، ســازماندهی و مبــارزه ی آنــان امكانپذیــر می گــردد. هــر انــدازه كــه زنــان 

در مبــارزات آزادیخواهانــه از نظــر ذهنیتــی، روحــی و اجتامعــی پیرشفــت مناینــد، بــه هــامن میــزان نیــز زمینــه جهــت نیــل بــه آزادی 

ــد.  ــر خواهــد گردی هموار ت

   اگــر امــروزه در ســطح جامعــه ی كوردســتان مــا تدریجــاً شــاهد یــك رنســانس ایدئولوژیكــی، سیاســی و اجتامعــی می باشــیم، نتیجــه ی ایــن 

مبــارزات و بــه ویــژه مبــارزات آزادیخواهانــه ی زنــان محســوب می گردنــد. موجودیــت و هویــت زنــان در جامعــه ی كــورد و همچنیــن  روابــط 

اجتامعــی و حوزه هــای فعالیتی شــان از دیــر زمــان تــا کنــون، دچــار انحــراف و انســداد شــده بــه صورتــی کــه احیــای آن  امــری دشــوار اســت. 

ــد.  ــه و رسنوشــت محکــوم گردانی ــه گزین ــوان یگان ــه عن ــول بردگــی ب ــدن و قب ــه پذیــرش درحاشــیه مان ــان را ب چنیــن وضعیتــی جامعــه ی زن

شــناخت و درک حقیقت محورانــه در ایــن زمینــه، بنیادی تریــن اصــل، جهــت درك از امــکان تحقــق جامعــه ی آزاد اســت. 

    مبــارزات آزادیخواهانــه ی زنــان پیــش از هــر چیــز در عرصــه ی ذهنیتــی صــورت می پذیــرد. چــرا كــه حاكــامن و قدرتگرایــان پیــش از هــر 

چیــز ســعی در فتــح ذهنیتهــا داشــته اند؛ بــه همیــن دلیــل نیــز زنــان از لحــاظ ذهنیتــی- فكــری از جامعــه و زندگــی رانــده شــده اند. بــرای 

منونــه عبــارت »گیســو بلنــد و ناقص العقــل« ابتــدا در ذهنیــت زنــان، ســپس در ذهنیــت متامــی جامعــه حاكــم گردیــده و جــای گرفتــه و بــه 

تدریــج در متامــی مناســبات زندگــی هــم رســوخ كــرده اســت. نقــش زن در مدیریــت زندگــی اجتامعــی، رفته رفتــه بــا تهاجــامت ایدئولوژیكــی 

كمرنــگ شــده و از میــان برداشــته شــده اســت. 

    علیرغــم اینكــه زن، جوهــره ی زندگــی اســت امــا بــه او همچــون خطــری بــزرگ در اجتــامع و زندگــی نگریســته می شــود. مبنــای شــكل گیری 

بافــت ایدئولوژیكــی »مــرد مقتــدر« نیــز ایــن چنیــن پیریــزی گردیــده اســت. بــه میزانــی كــه ایدئولــوژی مردســاالری نهادینگــی یافــت، بــه 

هــامن میــزان نیــز بــه راحتــی توانســت زن و جامعــه را بــه بردگــی وادار کنــد. نیروهــای قدرتگــرا و حاكــم جهــت آن كــه بتواننــد از افزایــش 

ســطح آگاهــی و تغییــر و تحــوالت دموكراتیــك اجتامعــی مامنعــت بــه عمــل آورنــد، پیــش از هــر چیــز زنــان را هــدف قــرار می دهنــد. هــدف 

اساســی آنــان از ایــن اقــدام، قبوالنــدن ذهنیــت اســتثامرگر خویــش بــه جامعــه و مامنعــت از مبــارزات آزادیخواهانــه می باشــد. بــه همیــن 

دلیــل نیــز بــه طــور گســرتده از تاكتیكهــای »جنــگ نــرم« اســتفاده می كننــد. تاكتیك هایــی كــه در آن ذهنیــت متامــی جامعــه آمــاج حمــات 

همه جانبــه قــرار می گیــرد و هــدف اساســی از آن فلــج كــردن ذهنیــت آزاداندیــش جامعــه می باشــد. 

   یكــی از اهــداف ذهنیــت ســلطه گر بــر جامعــه کــه در قالــب و فــرم حاکمیت هــای دولتــی منــود می یابــد، ایجــاد مانــع در برابــر ســطح 

ــا  ــت ب ــن وضعی ــت. در ای ــه اس ــگرایانه در جامع ــای واپس ــودن ویژگی ه ــه من ــان نهادین ــه و همزم ــی طلبی جامع ــی و دموكراس آزادیخواه

گســرتش حمــات ایدئولوژیكــی بــه ویــژه از طریــق رســانه ها، ســینام و موســیقی ســعی در شــکل دهی مــدرن ذهنیــت مردســاالر بــه جامعــه 

دارنــد. وضعیتــی کــه نهادینه تــر و عمیقــرت از گذشــته، دیــدگاه جامعــه را نســبت بــه زنــان منحــرف می ســازند. بــه عنــوان منونــه بــا ســاخت 

ــات  ــودن خصوصی ــته من ــوند، از راه برجس ــد می ش ــاالر تولی ــی و مردس ــت دولت ــوژی و ذهنی ــاس ایدئول ــر اس ــه ب ــی ك ــای تلویزیون رسیال ه

جامعــه ی جنســیتگرا،  بــه شــكلی زیرپوســتی و لفافــه ای، هــم زنــان و هــم كل جامعــه را آمــاج مببــاران رســانه ای و تبلیغاتــی قــرار می دهنــد. 

بدینگونــه تهاجــامت ایدئولوژیكــی خویــش را گســرتانده و خواهــان بســط ویژگی هــای جنســیتگرایانه و مردســاالرانه در ذهنیــت و زندگــی 

اجتامعــی هســتند. زنــان و جوانــان مهمرتیــن اقشــاری هســتند كــه هــدف حمــات ایدئولوژیكــی نظــام قدرتگــرا و ثروت گــرا هســتند. برآننــد 

ــه  ــان ب ــه ی اجتامعــی، جامعــه را منحــرف ســاخته و همچن ــارزات آزادیخواهان ــات جامعــه و مب ــن دو قــرش از واقعی ــا دور ســاخن ای ــه ب ك

اســتثامر آن ادامــه دهنــد. نظــام، بــا شــیوه هایی همچــون اشــاعه ی ضداخاق)روســپی گری، ترویــج اعتیــاد( در میــان زنــان و جوانــان درصــدد 

گســرتش انحطــاط اخاقــی و فروپاشــی شــخصیتی اســت. موفقیــت در ایــن كار بــه معنــای رســیدن نظــام بــه اهــداف خویــش كــه هــامن از 

میــان برداشــن  همزیســتی و ایجــاد جامعــه ای فاقــد آینــده اســت. زنــان و جوانــان بــه منزلــه ی نیــروی تحول خــواه و کنشــگِر اصلــی تغییــر 

در جامعــه، بیــش از هــر قــرش دیگــر مــورد توجــه فرادســتان و اقتدارگرایــان بوده انــد. از ایــن نقطــه نظــر بیشــرتین حمــات ایدئولوژیــك، 

ذهنیتــی و فرهنگــی معطــوف بــه آنهاســت. 

ــا عقب ماندگی هــای اجتامعــی و واپســگرایی های ناشــی از آن مواجــه بــوده و  ــه ب ــا سیاســتهای مذكــور، خلــق كــورد عامدان ــاط ب     در ارتب

آشــكارا آنــان را در چنیــن وضعیتــی قــرار داده انــد. دولــت در مقابــل قتــل زنــان كــه تحــت لــوای نامــوس انجــام می گیرنــد، همچنــان ســكوت 

اختیــار كــرده اســت. ایــن مــورد بــر همــگان عیــان اســت كــه مكانیزم هــای دولتــی، همــواره زمینــه ی افزایــش تجــاوز و خشــونت علیــه زنــان 

را، آمــاده می ســازند. همزمــان بخشــی از هــامن ضدفرهنگ)تجــاوز( از ســوی نظــام حاكــم بــا شــیوه های اعــامل فشــار و رسكــوب علیــه زنــان 

ــود.  ــته می ش روا داش

 آشــكار شــدن اقدامــات ضداخاقــی در جامعــه، نظیــر قتــل، تجــاوز، اعتیــاد و حتــی در مــواردی ربــودن دخــرتان جــوان كــه در ایــن اواخــر 

روبــه افزایــش نهــاده، مــوردی تأمــل برانگیــز می باشــد. ایــن مــورد در رشق و جنــوب كوردســتان در حــد فزاینــده ای قابــل مشــاهده اســت. 

رویدادهایــی از ایــن قبیــل كــه بــه صورتــی پنهانــی توســط باندهــای متصــل بــه دولــت انجــام می گیرنــد و دولــت از آنهــا حامیــت بــه عمــل 

مــی آورد، روزانــه در حــال افزایــش می باشــند. اگــر تنهــا همچــون رویــدادی مــوردی و یــا اتفاقــی بــه ایــن مســائل بنگریــم، بی گــامن دچــار 

اشــتباه شــده و قــادر بــه خوانشــی صحیــح نخواهیــم بــود تــا بتوانیــم راهــکاری در جهــت چاره یابــی نیــز برگزیــد. در واقــع توطئــه ای عظیــم 

و حماتــی چندســویه در میــان می باشــند. مــوارد مذكــور خطــر و تهدیــدی جــدی علیــه متامیــت و موجودیــت جامعــه و بــه ویــژه زنــان و 
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در راســتای پربــار و وزین تــر کــردن، هرچــه بیشــرت مجلــه آلرتناتیــو، هیئــت تحریریــه بــر آن بر آمــد کــه در شــامره ی 

پیــش روی بــه معرفــی و در صــورت امــکان چــاپ آثــار، هرنمنــدان آوانــگارد و نواندیــش جهــان همــت گــامرد.

ــطح  ــر در س ــاپ و ن ــه داری چ ــای رسمای ــا و رشکت ه ــودجویانه ی بنیاده ــات س ــاس ماحظ ــه بر اس ــی ک هرنمندان

جهــان، به صــورت عامدانــه  در ســایه  و بی مهــری قــرار می گیرنــد. مــا ســعی بــر آن داریــم، نویســندگان و هرنمندانــی 

ــه از مناطــق ممنوعــه و خطــوط  ــم ک ــه دهی ــان خــود ارائ ــه ســاحت خــرد مخاطب ــو ب ــن بخــش از آلرتناتی را در ای

ــات  ــه مقدس ــد و ب ــده ی تردی ــا بدی ــه مطلق ه ــد، ب ــور کنن ــی عب ــا آگاه ــی ( ب ــز رسمایه داری)دولتی ، بین امللل قرم

ــم و هــرن خــود را در  ــه دولت هــا می شــورند. در واقــع قل ــور و علی ــه ور می شــوند، از تابوهــا عب ــه داری حمل رسمای

خدمــت محرومــان و رنجدیــدگان بــه کار می گامرنــد، تــا آگاهــی و وجــدان جامعــه ی انســانی را فضونــی ببخشــند. 

هرنمندانــی کــه نتنهــا از برخــورداران از ثــروت و قــدرت طرفــداری منی کننــد، بلکــه اســتبداد و اســتعامر دولت هــا 

ــش می کشــند.  ــه چال را ب

 Richard(در ایــن شــامره ی مجلــه آلرتناتیــو قصــد داریــم بــه معرفــی و تحلیــل آثــار و زندگی ریچــارد گــری براتیــگان

ــت.  ــرب ۱۹۸۴ درگذش ــود و ۲۵ اکت ــان گش ــه جه ــم ب ــنگن چش ــا واش ــه ۱۹۳۵ در تاکوم Brautigan( زاده ۳۰ ژانوی

نویســنده و شــاعر معــارص آمریکایــی کــه از او ۹ رمــان، یــک مجموعــه داســتان و چندیــن دفــرت شــعر منتــر شــده 

اســت، بــه صــورت مختــر بپردازیــم. ایــن انتخــاب بدیــن خاطــر اســت کــه آثــار ایشــان گســرتدگی و ابعــاد وســیعی 

ــه ی کاراکرتهــا  ــرد و در هــامن حــال اعــامق روان شــناختی و روان کاوان ــر می گی از وضعیــت سیاســی_ اجتامعی درب

را در داســتان، رمان هــا و اشــعار خــود بــه منایــش می گــذارد. 

در حقیقــت بــا خوانــدن آثــار براتیــگان بــه نوعــی، تاریــخ، احساســات و امتســفر حاکــم بــر خلق هــای زحمتکــش و 

آلرتناتیو

ریچارد  براتیگان، را باید زیست؟ 

جوانــان اســت. بــا بررســی هویــت كســانی كــه دســت بــه چنیــن اقداماتــی زده یــا از آن حامیــت می مناینــد، ایــن امــر را بــه خوبــی آشــکار 

می کنــد کــه فقــط در راســتای گســرتش و تعمیــق  و تبدیــل آن بــه یــک جنــگ نــرم صــورت می پذیــرد؛ امــری کــه قطعــاً متامــی زوایــای آن 

بایــد بــرای همــگان آشــكار گــردد.  

 در راســتای خنثــی ســاخن حمــات نظــام ســلطه گر، نخســت بایســتی فعالیت هــای روشــنگرانه و آموزشــی را از کوچکرتیــن واحــد ســاختارین 

ــوده و  ــنا من ــه آش ــارزات آزادیخواهان ــا مب ــش را ب ــدان خوی ــه فرزن ــت ك ــم اس ــت مه ــن جه ــه همی ــرد. ب ــواده رشوع ک ــی خان ــه یعن جامع

ســازماندهی منــود. همچنیــن جوانــان بایــد بــا ترویــج مبــارزه و ســازماندهی، قــادر بــه دفــاع از خویــش باشــند. بــرای خنثی ســازی هرگونــه 

ــان  ــاع مــرشوع و ســازماندهی منــودن آن در می ــن و آگاهی بخشــی در حــوزه ی دف ــارت اســت از آگاهی یاف تهاجــم، مناســبرتین راهــکار عب

زنــان و جوانــان؛ چــرا كــه همــواره زمینــه بــرای هرگونــه تهاجــم و یــورش در ابعــاد مختلــف مهیــا اســت. می بایســت بــه مقابلــه ای مؤثــر بــا 

ایــن وضعیــت پرداخــت. 

    بایســتی بــه  هــر نحــوی بــا سیاســت جنگ نــرم مقابلــه كــرد و بــه اقدامــات غیراخاقــی دولتهــا پایــان داد. یكــی از ابتدایی تریــن رضوریــات 

ــاخن  ــكار س ــاخت. آش ــیار و آگاه س ــانه ها هوش ــق رس ــه را از طری ــد جامع ــت. بای ــی اس ــه ی مدن ــای جامع ــیس نهاده ــت، تأس ــن فعالی ای

شــبكه ها و مراكــز مخفــی ای كــه زنــان و جوانــان را تحــت خشــونت قــرار داده و بــه آنهــا حقــارت می كننــد، امــری الزامــی و اغامض ناپذیــر 

ــد. ــاب می آی بحس

    در کوردســتان شــعار »مبــارزات خویــش را بــه اوج می رســانیم و از ذهــن مردســاالر مــدرن را بــه شکســت می کشــانیم«، رصفــا یــک شــعار 

نیســت، بلکــه رویکــرد عملــی آن امــروزه بــه پیشــاهنگی جنبــش آزادیخواهــی زنــان در حــال گســرتش اســت. ایــن یــک مبــدا علمــی، آگاهانــه 

و سازماندهی شــده در برابــر هرگونــه ضدفرهنــگ تجــاوز علیــه زنــان و جامعــه اســت؛ حــال ایــن تجــاوز بدســت دولــت باشــد یــا مــرد حاكــم، 

تفاوتــی نخواهــد داشــت چــرا كــه هــر شــیوه ای از خشــونت، شــكنجه و قتل عــام زنــان، ریشــه در ضدفرهنــگ )تجــاوز(  دارد. در بیشــرت مــوارد 

ایــن خشــونت ها آشــكارا علیــه زنــان و جامعــه روا داشــته می شــود. ایــن خشــونت ها در همــه ی عرصه هــای سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی 

ــر ایــن اقدامــات باشــیم، آگاهــی ایدئولوژیكــی، آمــوزش و ســازماندهی  ــارزه در براب و حقوقــی انجــام می گیرنــد. جهــت آنكــه قــادر بــه مب

جــز رشوط اساســی و اجتنــاب ناپذیرنــد. ایــن مــورد نیــز بســیار مهــم اســت كــه زنــان و جوانــان در برابــر سیاســت های نظــام رسمایــه داری، 

بازیهــای پلیــد، ظاهرســازی ها و چهــره ی نقابــدار »مــرد حاكــم« فریــب نخــورده و دارای رویكــردی آگاهانــه باشــند. بــر ایــن مبنــا رضوریســت 

كــه جهــت رســیدن بــه معرفــت و آگاهــی و درك ســازمانی، دفــاع مــرشوع و حقــوق خویــش، مبــارزات خویــش را بی وقفــه  ادامــه دهیــم. 

ــا چنیــن وضعیــت اســفباری در جامعــه هســتند، می بایســت موضــع عملــی خویــش  ــارزه  ب بی گــامن ســازمانها و نهادهایــی کــه مدعــی مب

در راســتای مقابلــه بــا ایــن جنگــرنم را بــه صــورت میدانــی بــه منایــش درآوردنــد و  کانون هــای مقاومــت و هم افزایــی را بــه وجــود آورنــد..
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کارگــری کــه در ایــاالت متحــد آمریــکا زیســت  می کننــد.  را می تــوان بــه وضــوح درک و حــس کــرد. مثــال بــارز آن در رمــان صیــد ماهــی 

قــزل آال و مجموعــه  داســتان های کوتــاه کــه بــه رشــته ی تحریــر در آورده اســت.  

بــه نظــر می رســد کــه دلیــل اساســی ریزبینــی و عمــق آثــار او ریشــه در تجربیــات تلــخ دوران کودکــی به خصــوص تــرک خانــواده توســط 

پــدر و زندگــی محقرانــه و دشــوار دوران نوجوانی،می تــوان واکاوی کــرد. در بیســت ســالگی)1955( بــه خاطــر شکســن شیشــه ی پاســگاه 

پلیــس، یــک هفتــه زندانــی بــود و بعــد بنــا بــه تشــخیص پزشــکان بیامرســتان دولتــی ارگــون تحــت شــوک درمانــی قــرار گرفــت. ایــن موضــوع 

تاثیــر منفــی بــر روان مبــارز و پویــای او گــذارد )در حــال حاظــر شــوک درمانــی منســوخ و جــزء شــکنجه بــه حســاب می آیــد(. در بیســت و  

دو ســالگی بــه سانفرانسیســکو رفــت و در آنجــا تحــت تاثیــر جنبــش بیــت)Beatnik( نخســتین مجموعــه ی شــعریش را منتــر کــرد  )جنبــش 

ــم  ــت و هنجارهــای حاک ــه دول ــت تردید هــای جــدی نســبت ب ــردد. بی ــا شالوده شــکن محســوب می گ ــت، جنبشــی پساســاختارگرایانه ی بی

ــگان شــاهد شالوده شــکن های)Déconstruction( متعــددی می باشــیم. به طــور  ــار و زندگــی و عملکــرد براتی ــر اجتــامع داشــتند(. در آث ب

منونــه زندگــی کــردن در آیداهــو بــه همــراه همــر و کــودک خوردســالش در 1961 در کنــار رودخانــه ی پــر از ماهــی قــزل آال و داخــل چــادر 

بــه مــدت شــش ســال در فقــر مطلــق و یــا توزیــع رایــگان مجموعــه ی اشــعارش بــه صــورت رایــگان توســط خــودش در خیابــان و یــا منتــر 

کــردن کتــاب شــعری بــا نــام »لطفــا ایــن کتــاب را بکاریــد« کــه شــامل هشــت شــعر بــه همــراه هــر شــعر بســته ای بــذر. 

سبک و زیبای شناسی

ــگان کار  ــار براتی ــف آث ــان می مناید:»توصی ــگان بی ــر براتی ــر اث ــوس پی ــان اتوب ــم رم ــی مرتج ــه علی رضا طاهری عراق ــور ک ــامن ط ــع ه به واق

ســاده ای نیســت. هیــچ ســبک و مکتــب ادبــی و ســنت تاریخــی را منی تــوان زادگاه یــا مبنــای شــیوه خــاص نویســندگی و شــاعری او دانســت. 

در مــورد آثــار نــرش حتــی ایــن مشــکل وجــود دارد کــه آیــا آن هــا را بایــد در کــدام گونــه ی ادبــی جــای داد؟ شــاید ســاده تر ایــن باشــد 

کــه آن را ســبک براتیگانــی بخوانیــم و بــس. بــه هــر حــال بــه نظــر می رســد کــه آثــار براتیــگان هــم مثــل خــودش یتیم انــد«. امــا در کل 

می تــوان ایــن ادعــا را داشــت براتیــگان بــرای بیــان دردهــا، آالم، نابرابری هــا و اســتبداد حاکــم بــر جامعــه از هــر ابــزاری و ســبکی بهــره 

ــد از: ــار او عبارتن ــوان گفــت شــاکله اصلــی و مضمــون آث ــی می ت ــرد. ول می گی

• ضدیت با نظام رسمایه داری و ارشافت کاذب اعامل شده توسط آن بر مردم

• ضدیت با پدرساالری و اقتدار طلبی

• ضدیت با میلیتاریسم، ناسیونالیسم

• همزیستی با طبیعت و بازگشت به کمون اولیه

• تابو شکنی و هنجار شکنی در فکر و عمل

ــل و ایامج هــای  ــز ، متثی ــی)Magic Realism(، کمــدی ســیاه، طن ــم را در قالب هــای چــون، رئالیســم جادوی ــن مفاهی ــی ای ــگان متام براتی

ــه می کــرد.  ــه مخاطــب ارائ ــه در مــن ب نهفت

ــرار  ــن ق ــد، بدی ــرار دهن ــد مد نظــر ق ــگان بای ــرای درک هرچــه بیشــرت داســتان ها و شــعرهای براتی ــدگان ب ــت کــه خوانن ــز اهمی ــکات حائ ن

اســت:

دوران تولــد او مصــادف بــود بــا جنــگ جهانــی دوم و بعد هــای در دوران جوانــی تجربــه ی دیــداری و احساســی دیگــر جنگ هــای 

تجاوزگرانــه ی آمریــکا را در میانــه دهه هــای 40 الــی 80 میــادی داشــت. ایــن امــر باعــث نفــرت از جنــگ و نظــام ارتش ســاالر آمریــکا شــد. 

بدیــن منظــور در رد آن قلــم فرســایی منــود.

ــن  ــدی و قلمــداد کــرد. ویژگــی ای ــا کمــی ماحظــه در ســبک فرا واقعیــت)Surrealism( طبقه بن ــوان ب بیشــرت داســتان و اشــعار او را می ت

ســبک اســتفاده از ایهــام، اســتعاره و ســنبل در کنــار شکســن زمــان و مــکان  اســت. اســتقبال و انتخــاب ایــن ســبک بشــرت بــه خاطــر دوران 

ــه راه  ــود کــه پــروژه ای را در دهــه ی 50 میلبــدی ب ــود. مــک کارتــی، ســناتوری فاشیســت ب ــکا ب ســیاه و مخــوف مــک کارتیســم در آمری

انداخــت، تــا متامــی روشــنفکران سسیالیســت را به نــام مبــارزه بــا شــوروی از عرصــه ی سیاســی_ اجتامعی آمریــکا حــذف کنــد. ایــن کار بــه 

دادگاه هــای انکیزآســیون قــرون وســطا بی شــباهت نبــود. هرنمنــدان آمربکایــی بــرای گــذار از دادگاه هــا و ســازه های سانســور بــه ســبک 

فرا  واقعیــت و در نتیجــه آن رئالیســم جادویــی متامیــل شــدند. 

ــه  ــن راه مزایق ــچ تاشــی در ای ــود. او از هی ــورژوازی ب ــه داری ب ــا رسمای ــارزه ب ــر از مب ــکاری آشــتی ناپذی ــگان پی ــی براتی نوشــته ها و زندگ

منی کــرد. بــا هرنمنــدان همفکــر و آلرتناتیوخــواه و مخالــف سیســتم چــون، جــان لنــون، جــک کــرواک، آلــن گینزبــرگ، رابــرت کریلــی، میــکل 

ــرد. ــت می ک ــکاری و فعالی ــی هم ــل مک کارتن ــری اشــنایدرو، و پ ــن، گ ــپ وال ــور، فیلی میک کل

ــد. داســتان  ــی انتخــاب و چــاپ گردی ــام رسجوخــه ترجمــه ی اســدالله  امرای ــا ن ــاه ب ــاد شــده داســتان کوت ــوارد ی ــه م ــا توجــه ب ــن ب بنابرای

ــری  ــر را در کمــرت اث ــن اث ــی وجــودی ای ــوای آن و خاصه گوی ــاه و موجــز اســت. عمــق محت ــع کوت ــه واق ــه لحــاظ نوشــتاری ب رسجوخــه ب

می تــوان یافــت. ایــن اثــر رونــد دیالکتیکــی رســیدن بــه حقیقــت تلــخ، امــا آموزنــده ی کودکی)براتیــگان( را بــه تصویــر می کشــد کــه تحــت 

ــا  ــه کتاب ه ــی اســت ک ــن فضــای جنگ ــه اســت. در ای ــرار گرفت ــه ی ق ــی و قدرت طلبان ــر فضــای جنگ ــم ب ــات حاک تصاحــب و ســحر تبلیغ

ــار براتیــگان را می تــوان بــه  و محتویــات آن هــا بــه کاغــذ پــاره ای بی مقــدار تبدیــل می گردننــد. در پایــان بایــد خاطــر نشــان کنــم کــه آث

ســاعت ها و در صفحــات فــراوان مــورد کالبد شــکافی قــرار داد. امیــد اســت چــاپ اثــر پیــش رو گشایشــی شــود بــرای کســانی کــه مشــتاق 

ــند.  ــتی می باش ــگارد  سوسیالیس ــات آون ادبی

آثار 

رمان 

 - ژنرال متفقین، اهل بیگ سور )۱۹۶۴(

 - صید قزل آال در آمریکا )۱۹۶۷(

 - در قند هندوانه )۱۹۶۸(

 - سقط جنین )1977( 

 -هیوالی هاوکاین)1974( 

 - در رؤیای بابل )1977(

 - پس باد همه چیز را با خود نخواهد برد )1982( 

 - یک زن بدبخت )1982(

 - اتوبوس پیر )1971(

داستان کوتاه 

 - انتقام چمن، در ایران:  اتوبوس پیر و چند داستان دیگر )1971(

شعر 

- لطفاً این کتاب را بکارید )1968(

 - ۳۰ ژوئن، ۳۰ ژوئن )1978(

 - )قلمرو دوم( پادشاهی دوم 

 - در لوال شده به فراموشی

ترجمه به زبان فارسی 

داستان 

• - ۱۳۸۴ - صید قزل آال در آمریکا، پیام یزدانجو، نر چشمه.

• - ۱۳۸۴ - در قند هندوانه، مهدی نوید، نر چشمه.

• - ۱۳۸۴ - اتوبوس پیر و چند داستان دیگر)دشمن چمن(، علیرضا طاهری عراقی، نر مرکز.

• - ۱۳۸۵ - صید قزل آال در آمریکا، هوشیار انصاری فرد، نر نی.

• - ۱۳۸۶ - در رؤیای بابل، پیام یزدانجو، نر چشمه.
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سرجوخه      

ــی  ــیج عموم ــی می رفتم،بس ــه ابتدای ــه مدرس ــا ب ــه در تاکوم ــی دوم ک ــگ جهان ــال های اول جن ــوم. س ــرال ش ــت ژن روزگاری دمل می خواس

بازیافــت کاغــذ راه انداختــه بودنــد کــه همــه چیــزش بــه ارتــش شــباهت داشــت. خیلــی جالــب بــود و کارهــا را اینطــور تقســیم کــرده 

بودنــد: اگــر بیســت و پنــج کیلــو کاغــذ تحویــل مــی دادی رسبــاز می شــدی، بــا حــدود ســی و پنــج کیلــو کاغــذ رسجوخــه، پنجــاه کیلــو کاغــذ 

ــم می شــد.  ــی خت ــوار رس گروهبان ــه ن ب

ــن  ــرال شــدن یــک ت ــرای ژن ــم ب ــی می رســید. گامن ــه ژنرال ــا آنکــه ب ــی ارتقــا می یافــت، ت ــاال می رفــت درجــه اعطای هــر چــه وزن کاغــذ ب

کاغــذ الزم بــود منی دانــم شــاید هــم نیــم تــن. مقــدارش را دقیقــاً منی دانــم امــا اول کار جمــع کــردن کاغــذ الزم بــرای ژنــرال شــدن ســخت 

بــه نظــر زده بــود کــه خانــه پــر از کاغــذ اســت. تصــور می کــردم کــه کاغــذ همــه جــا ریختــه، خیلــی تعجــب کــردم کــه کاغــذ هــم می توانــد 

آدم را گــول بزنــد. کــم نیــاوردم و اجــازه نــدادم ایــن موضــوع مــرا از پــا در آورد.همــه توانــم را جمــع کــردم و خانــه بــه خانــه راه افتــادم و 

دنبــال کاغــذ گشــتم و از ایــن و آن می پرســیدم اگــر کاغــذ باطلــه و اضافــه دارنــد بدهنــد کــه تــوی بســیج کاغــذ رشکــت کننــد تــا مــا جنــگ 

را بربیــم و نیــروی دشــمن را مضمحــل کنیــم.

پیرزنــی بــه حرف هــای مــن بــا دقــت گــوش داد بعــد یــک نســخه از مجلــه الیــف را کــه تــازه متــام کرده بــود بــه مــن داد. در را بســت و مــن 

پشــت در مــات و مبهــوت مجلــه را در دســت گرفتــه بــودم و آن را نــگاه می کــردم. مجلــه هنــوز گــرم بــود. خانــه بغلــی کاغــذی نداشــت 

کــه بدهــد دریــغ از یــک پاکــت پســتی باطلــه. آخــر بچــه دیگــری قبــل از مــن جنبیــده بــود. تــوی خانــه بعــدی کســی نبــود. خــوب یــک 

ــه همین طــور گذشــت.  هفت

در بــه در، خانــه بــه خانــه، کوچــه بــه کوچــه و کــو بــه کــو رفتــم و رسانجــام آنقــدر کاغــذ جمــع کــردم کــه درجــه رسبــازی بــه مــن دادنــد. 

نــوار کشــکی رسبــازی را انداختــم تــه جیبــم و بــه خانــه رفتــم. گنــدش بزنــد. تــوی محــل کلــی افــر و ســتوان و رسوان داشــتیم. خجالــت 

می کشــیدم آن نــوار لعنتــی را بــه لباســم بــدوزم. بایــد هــر روز جلــو آن بچه هــا پــا جفــت می کــردم. نــوار را انداختــم تــه کشــو گنجــه لبــاس 

و جوراب هایــم را ریختــم روی آن. چنــد روز بعــد را بــا دلخــوری و آزردگــی دنبــال کاغــذ گشــتم و بختــم گفــت کــه یــک بســته کولیــرز از 

زیرزمیــن یکــی پیــدا شــد.

همیــن بســته کافــی بــود کــه بــه درجــه رسجوخگــی ارتقــا پیــدا کنــم. البتــه درجه هــای رسجوخگــی هــم رفــت زیــر جوراب هایــم بغــل دســت 

درجه هــای رسبــازی. بچه هایــی کــه بهرتیــن لباس هــا را می پوشــیدند و کلــی پــول توجیبــی داشــتند و هــر روز ناهــار گــرم می خوردنــد بــه 

درخــه ژنرالــی رســیده بودند. آن هــا می دانســتند کجــا کلــی مجلــه هســت و پــدر و مادرشــان ماشــین داشــتند. شــق ورق قیافــه می گرفتنــد 

و ســینه ســپر می کردنــد و تــوی زمیــن بــازی مانــور می دادنــد و درجه هاشــان را بــه رخ ایــن و آن می کشــیدند.

موقــع راه رفــن هــم مثــل صاحــب منصب هــا راه می رفتنــد. دیــری نگذشــت کــه بــه شــغل باشــکوه نظامی گــری خامتــه دادم. یعنــی روز 

بعــدش. از آشــفتگی کاغــذ رهــا شــدم و بــه جایــی رســیدم کــه در آن شکســت چــک برگشــتی یــا ســابقه بــد مالــی و بدحســابی بــود یــا نامــه 

فرایــت شــوم کــه ماجرایــی عشــقی را مختومــه می کــرد بــا متــام کلامتــی کــه وقتــی طــرح می شــد مــردم را مــی آزرد.

 زنده آنان اند که پیکار می کنند

 آنان که جان و تنشان از عزمی راسخ آکنده است

 آنــان کــه از شــیب تنــد رسنوشــتی بلنــد، بــاال می رونــد و پیوســته  در خیــال خویــش آرزویــی بــزرگ دارنــد و هدفــی 

مقدس..... 

ــت  ــه امنی ــدام علی ــام اق ــه اته ــوم را ب ــرز و ب ــن م ــان ای ــه جوان ــه روزان ــود ک ــال های 1387 ب ــتگیری های س اوج دس

ــود  ــد. خربهــا حاکــی از آن ب ــدان می آوردن ــه زن ــی ب ــی از شــکنجه گاه ها و ســلول های انفــرادی دســتگاه های امنیت مل

دســتگاهای امنیتــی، یکــی از فرماندهــان منطقــه را دســتگیر منوده انــد. شــایعات روزانــه بیشــرت می گردیــد. هــر کــس 

چیــزی را بــه آن می افــزود و در کمــرت از یــک ســاعت در بنــد بــه عنــوان خــرب موثــق مــورد تاییــد قــرار می گرفــت. 

در ایــن روز هــا بــود کــه در زنــدان خــربی پخــش گردیــد کــه حاکــی از آن بــود فــردی اهــل شــامل کوردســتان را بــه 

قرنطینــه زنــدان آورده انــد.

چنــد روزی در آنجــا بــود، دقیقــا بــه خاطــر دارم روز چهارشــنبه بــود زندانیــان بخــش قرنطینــه را تقســیم می منودنــد، 

ــتان  ــته اند. دوس ــش داش ــه نگه ــه در قرنطین ــت ک ــه اس ــی منطق ــده سیاس ــامن  فرمان ــه او ه ــد ک ــتان فهمیدن دوس

در تــاش بودنــد هــر چــە زود تــر او را از قرنطینــه بــه داخــل بنــد بیآورنــد چنــد روز بــه همیــن منــوال گذشــت آن 

روز چهــار نفــر را از قرنطینــه بــه داخــل بنــد مــا فرســتادند. مــن از کنــار تخــت نزارگــر رخسارشــان شــدم، ســه نفــر 

از آن هــا بــا لهجــه کــوردی اردالنــی رساغ وکیل بنــد را می گرفتنــد آن یکــی دیگــر بــا تیرشتــی ســیاه بــر تــن داخــل را 

نــگاه می کــرد از نگاهــش معلــوم بــود کــه خســته اســت بــا پرســش یکــی از زندانیــان کــه کــی هســتی ؟؟؟ جــواب او 

بــا لهجــه کــوردی کرمانجــی گفــت » ئــه ز کــوردم » )مــن کــوردم( فهمیــدم کــه او خــودش اســت. یکــی از رفقایــامن« 

پێــرشو« بــه ســویش شــتافت و بــا جملــه، خێرهاتــی هــه ڤاڵ  )خــوش آمــدی رفیــق( بــا او بــه گرمــی رس صحبــت را بــاز 

کــرد. بــه کنــار تخــت خویــش راهنامیــش کــرد کم کــم زندانیــان سیاســی دور و بــر او را گرفتنــد و بــا تعجــب بــه او 

ــه او  ــود و ب ــکم زده ب ــی داد. خش ــخ م ــد و او پاس ــیده می ش ــری پرس ــس از دیگ ــی پ ــش ها یک ــد پرس ــگاه می کردنن ن

خیــره شــده بــودم کم کــم بــا دلهــره ای عجیــب بــه پیــش رفتــم. و بــا حســی عجیــب فقــط نگاهــش می کــردم، گویــا 
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در آن هنــگام قــدرت تکلمــم را از دســت داده بــودم. 

حســم بهــم تلقیــن می کــردد، گویــا سال هاســت کــه او را می شــناختم. بــا رسهــم کــردن چنــد جملــە » ســاو و رێــز هەڤــاڵ« دســت بــە 

ســویش دراز کــردم و بــا دســت دادن بــا او متــام ذهنــم را درگیــر خویــش کــرد. انــگار آن چنــد لحظــە در خــاء زندگــی کــردم بــا صــدای  

»پیــرشو » کــە بــە او گفــت » هەڤــاڵ » نارحــت نبــاش کــه دســتگیر شــده ای و اینجــای ! دیگــر اتفاقــی کــه افتــاده. ذهنــم رو بــە جــواب 

او متمرکــز کــردم کــە ناگهــان گفــت » هەڤاڵــی  » مــن نارحــت نیســتم چــه فرقــی می کنــد؟ چــه در قندیــل بــه شــهادت برســم و یــا در 

زنــدان اعــدام بشــوم ! بــا گفــن ایــن حــرف متــام موهــای بدنــم ســیخ شــد، بــرای یــک دقیقــه ســکوت متــام آن محیــط پــر از پرســش و 

آشــنایی را درنوردیــده بــود. 

بعــد از آن ســکوت معلــوم بــود هیــچ کــدام از رفقــا پرسشــی برایشــان باقــی منانــد. بــا آن جملــه، جــواب متــام ســواالت نپرســیده را داده 

ــرو  ــر از صداقــت و شــهامت روب ــا نگاهــی پ ــدم. ب ــد، می دی ــم بودن ــه در اطراف ــر از همــه کســانی ک ــود. آری دیگــر یکــی را متفاوت ت ب

بودیــم. فــردای آن روز ســخن بــه معرفــی خویــش گشــود و در چنــد جملــە معرفــی منــود، اهــل شــامل میهنم)کوردســتانم( از شــهر وان و 

اســم مبارزاتیــم » زنــدان خانــی روژهــه الت »و اســم مادریــم » شــاکر باقــی » مــدت پانــزده ســال زندگــی خویــش را در کوهســتان های 

کوردســتان در راه مبــارزه و آزادی خلقــم ســپری منــوده ام . 

ــی  ــر ســخت ترین شــکنجەها روحــی و روان ــد. زی ــرگ شــکنجە منــوده بودن ــاه در ســیاە چالەهــای م ــن م ــده او را چندی ــرگان درن آری گ

ــد.   ــت آورن ــی بدس ــرتاف و اطاعات ــه از او اع ــتند ک ــای آن را نداش ــان توان ــوان و ابزارهایش ــام ت ــا مت ــا ب ــا آن ه ــد، ام ــرارش داده بودن ق

شــکنجه گران از مقاومــت او بــه حیــرت آمــده بودنــد و هــر لحظــه کــه ســپری می گردیــد،  متحیــر و شــگفت زده تر می شــدند و ســواالتی 

از ایــن قبیــل برایشــان بــه وجــود مــی آمــد. چگونــه پوســت و اســتخوان می تواننــد در برابــر آهــن گداختــه مقاومــت منایــد؟ چگونــه یــک 

ــه دردی را تحمــل می کنــد کــه قابــل تصــور نیســت ؟ آری واعضــان مــرگ برایشــان  انســان جانــش را فــدای باورهایــش می کنــد ؟ چگون

قابــل درک نبــود کــه یــک انســان بــه حفــظ زیبایی هــای وجودیــش در برابــر آن هــا بــه مقاومــت بپــردازد. بــودن بــه معنــای مقاومــت و 

آزادی راســتین حتــی در ســختیرین رشایــط خــواب پلیــد آن هــا را برهــم زد.  شــکنجەگران کــە روحشــان بــا پلیــدی در آمیختــە شــدە بــود، 

منی توانســتند بــە نداهــای مبارزانــی گــوش فــرا دهنــد کــە می خوانــد نــدای  فریادهــای آزادی ، ترانه هــای مــادری، رسودهــای  میهنــی و 

ــد.   ــو می کنن نداهــای تاریخــی را بازگ

امــا او بــا ایامنــی راســخ و صداقتــی ماالمــال از شــهامت، پــای در ایــن مرحلــه ی از زندگــی می گــذارد، بــا هوشــیاری و مقاومــت در ایــن 

راە تاریخــی رس بــە ســازش و بردگــی منی نهــاد. بــە خــط فکــری و فلســفەی خویــش دل می ســپارد، تــا او را در ایــن راە پــر پیــچ و خــم 

هامننــد چراغــی روشــن در راە آزادی و آزاد زیســن. چــرا کــه ایــن مبــارزان بــا مقاومــت خویــش هامننــد رضب آهنــگ تپــش قلــب و رگ، 

همدیگــر را می شناســند، هــر یــک بــا زبــان و رنــگ مختــص بــە خــود همچــون بخشــی از آرایــش طبیعــت، هامننــد عقاب هــای کــە بــر 

بلنــدای قلەهــا بــدون آنکــە نظم شــان بــە هــم بخــورد هامهنــگ بــە هــم می رســند و اتحــاد گسســت ناپذیــری را بــە وجــود مــی آورد. 

اینــان بــه حفــظ ارزش هــا و پایبنــد بــودن بــە باورهایــش در جــدال بــا خدایــان عریــان و شــاهان پوشــیدە ارصار می ورزیــد، نــربدی را آغــاز 

کــردە کــە در کنــکاش و مبــارزە بــا آن فقــط بــە پیــروز می اندیشــند .

حاکــامن یــا بهــرت بگویــم کاهنــان عــر حــارض در برابــر مقاومــت او بــە حیــرت آمــدە بودنــد می خواســتند او را بــا وعــدە و وعیدهایشــان 

از آزادگــی و آزاد  زیســن نســل، مظلــوم دوغــان هــا، مانی هــا، احســان ها، و فرزادهــا و هــزاران مبــارز دیگــر خلقــش جــدا مناینــد. امــا او 

فریــادی از نــدای آخریــن جمــات ،شــیرین، فــرزاد و......  بــرآورد کــە صــوت طنین انــداز نــدای آن تداعــی جملــە » مقاومــت زندگیســت 

» پایەهــای خیال هــای شــوم ددمنشــان را از بنیــان ویــران منــود. آری دیگــر » هەڤــال زنــدان »  متامــی مناســبات ذهنیــت وحشــت و تــرس 

نظــام حاکــم را بــا مقاومــت بی نظیــر خویــش، بــا ایســتار شــکوهمندش در مقابــل نهادهــای امنیتــی، دادگاه هــای حاکــم و سیســتم زنــدان، 

بــه آن هــا فهامنیــد کــه باوری هایــش را بــا هیــچ چیــز معاوضــه و مبادلــه منی کنــد. 

او هــامن کســی بــود کــە در اعتصــاب غــذای زندانیــان سیاســی در ســال 87 و بــدون یــک لحظــه تردیــد بــه رفقایــش کــه در زندانهــای 

ارومیــه و اویــن اعتصــاب غــذا کــرده بودنــد پیوســت. هــامن نــدای آزادی رهربیش)عبداللــه اوجــاالن( را زمزمــە می کــرد » زمانــە یــا بــا 

تــو را نخواهــم زیســت، یــا تــو را بــا آزادی خواهــم آراســت » نــدای آزادی از درون او را فــرا می خوانــد.  نــدای کوه هــا ، صــدای چکــه ی 

ــازەی  ــر از جوانەهــای ت ــر دامنه هــای پ ــا ب ــد ت ــر می شــوند و پیوســته تر و رود می گردن ــدک آبی ت ــدک ان ــه ان ــرف آب شــده ک قطــرات ب

ــای  ــک اللەه ــک ت ــام ت ــش دشــت بســپارند و پی ــه آرام ــند و خــود را ب ــە آســامن کشــیدە برس ــردو و رسو هــای رس ب ــوط، گ ــان بل درخت

کوهســتان  را بــە گــوش فرزنــدان ایــن رسزمیــن برســاند. 

کــە امــروز و یــا فــردا چشــم بــر ایــن جهــان می گشــایند تــا نــام هیمــن، حبیــب، فــرزاد، علــی، فرهــاد و شــیرین را بــر خویــش نهنــد و 

ــه ی هــامن   ــد. آری او دانش آموخت ــد کن ــارە متول ــی را دوب ــد متــدن انســانیت فرزندان ــک هــم آغوشــی تاریخــی، در مه ــا ی ــامن ب رسزمین

اندیشــه ای اســت. کــە در ســالهای نــە چنــدان دور در شــامل میهــن فرهنــگ مبارزاتــی » مقاومــت زندگیســت » دِر زنــدان را بــه ســوی 

زندگــی گشــود. و میراثــی شــد بــرای فرزنــدان آینــده ی ایــن رسزمیــن. آری ایــن نــدا، نــدای مــام میهــن اســت کــە بــا ارزشــرتین فرزنــدان 

خویــش را فــرا مــی خوانــد. 

هــامن ندایــی کــە در پانزدهــم فوریــه ی 2008 ســالروز توطئــە بین امللــی علیــە رهــرب ملــت کــورد در راهروهــای زنــدان پیچیــد. در زنــدان 

مرکــزی ســنندج طــی مراســمی بــا گردهم آیــی زندانیــان سیاســی و عمومــی در داخــل بنــد و در مقابــل چشــامن زندانبانــان و مامــواران 

امنیتــی آن روز را، روزی ســیاە بــرای خلــق کــورد نــام نهــاد و بــا هــامن صــدای گــرم و ارادە ی پوالدیــن مســببان آن را کــە دشــمنان ایــن 

ــرد. ــد را محکــوم ک خلق ان
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نشان دهنده ی راهی ست که خواهان نوشن آنم

خش خش برگ زیر قدم هایم

می گوید بگذار تا فرو افتی

آنگاه راه آزادی را، باز خواهی یافت

هرگــز از مــرگ نهراســیدم، حتــی اکنــون کــه آن را در غریب تریــن فضــا و صمیامنه تریــن زمــان، در کنــار خویــش 

ــا  ــن را ب ــت و رسزمی ــن مل ــن ای ــت دیری ــه آشنایی س ــرا ک ــم چ ــازش می شناس ــم و ب ــم. آن را می بوی ــس می کن ح

ــب حــق آزادی  ــه طل ــه و ب ــاوان« دگر دیســی یافت ــه »ت ــون ک ــت دارم، اکن ــرگ رس صحب ــل م ــا دالی ــن ب ــرگ، م م

ــرگ  ــه م ــان« ب ــه از ســوی »آن ــا« ک ــت و رسانجــام داشــت؟ »م ــی از عاقب ــوان باک ــا میت ــد، آی ــه اش منوده ان ترجم

محکــوم شــده ایم در طلــب یافــن روزنــه ای بــه ســوی یــک جهــان بهــرت و عــاری از حق کشــی در تــاش بوده ایــم، 

ــا آنــان نیــز بــه کــرده ی خــود واقف انــد؟  آی

زمزمه هــا از داخــل بنــد بــه گــوش می رســید هــر کــس چیــزی می گفــت، یکــی می گفــت زخمــی دســتگیر شــده و 

دیگــری زیــر لــب نجــوا می کــرد کــه ســخت شــکنجه شــده تــا دم مــرگ رفتــه و برگشــته. هــر روز کــه می گذشــت 

ــدند  ــدان آورده می ش ــه زن ــرادی ب ــلول های انف ــه س ــانی ک ــد. کس ــرت می ش ــوردش بیش ــا در م ــرف و حدیث ه ح

ــا مقاومتــی کــم نظیــر از  ــا ا        راده ای پوالدیــن و قامتــی اســتوار ب ــه او ب در مــورد وی بازگــو می کردنــد، کــه چگون

ــرار  باورهایــش پاســداری منــوده و تحــت ســخت ترین و ددمنشــانه ترین شــکنجه و رشایــط جســمی و روحــی ق

گرفتــه و هامننــد رسوهــای آزاد میهــن اش رس خــم نکــرده و رس بــه آســامن می ســاید. روز هــای زنــدان یکــی پــس 

از دیگــری می گذشــت، تــا کــم کــم چنــد تــن از رفقایــش کــه بــا او دســتگیر شــده بودنــد را بــه زنــدان آوردنــد.

شایان سنه

دریغا 
شیر آهن
کوه      مردا 
تو  بودی

در بــدو رســیدن مشــخص بــود کــه او وضعیــت مناســبی بــه لحــاظ جســمی نــدارد و تحــت شــکنجه شــدید قــرار گرفتــه اســت. شــاید تــا 

انســان در ایــن رشایــط قــرار نگرفتــه باشــد، برایــش قابــل درک نباشــد تصــور چنیــن وضعیتــی. تاثیــرات شــکنجه و آزار بــر بدنــش منایــان 

بــود. امــا خوشــحالی عجیبــی در چهــره و رفتــارش خودمنایــی می            کــرد. شــاید خوشــحالیش بدیــن دلیــل بــود کــه راه مقاومــت را برگزیــده 

ــای  ــای طاقت فرس ــد. گرم ــدان آورده ان ــه زن ــات ب ــای اطا ع ــه او را از دخمه ه ــود ک ــن ب ــی از ای ــا حاک ــنید ها و گفته ه ــرت ش ــت. بیش اس

ــز در  ــود کــه پایی ــاه شــدن روز مشــخص ب ــر طلــوع و غــروب خورشــید و کوت ــه خنکــی می رفــت، از تغیی تابســتان کم کــم داشــت رو ب

راه اســت.

ــان هســتی)؟( اولیــن آشــنای مان آغــاز گشــت،  ــو احســان فتاحی ــا پرســیدن ت  بعد هــا کــه او را در یکــی از ســلول ها از نزدیــک دیــدم ب

ــا صــدای رســا جــواب داد  ــا آن لهجــه کــوردی شــیرین منطقــه کرمانشــاه ب ــان( جرمــت چیســت؟ ب بعــد از او پرســیدم احســان )فتاحی

سیاســی هســتم. 

ــت  ــدس در جه ــارزی مق ــی مب ــود را، یعن ــتوار راه خ ــای اس ــخ و گام ه ــی راس ــا  عزم ــش ب ــر از پی ــر روز مصم ت ــان ه ــهید احس آری، ش

دســت یابی بــه آزادی راســتین ادامــه داد. بــا وجــود آنکــه چندیــن مرتبــه از طــرف نیروهــای اطاعاتــی بــه دخمه هــای شــکنجه منتقلــش 

کــرده بودنــد تــا شــاید اعــرتاف تلویزیونــی بگیرنــد و بــا ابــراز ندامــت و پشــیامنی از باورهایــش روی گردانــد. امــا هــر  بــار، بــا مقاومــت 

بی ماننــد احســان مواجــه می شــدند. آری احســان در ایــن راه جنــگ و مبــارزه ی را آغــاز منــود، جنگــی بــا قصــاوت و ســنگدلی عــری 

ــه دشــمنان قســم خوردی انســانیت و اراده ی  ــر   علی ــارزه ای ب ــارزه ی احســان، مب ــس مانده هــای درندگــی نظــام برده داریســت. مب ــه پ ک

معطــوف بــه آزادی انســان بــود. او بــا آگاهــی از ســختی و مصائــب موجــود در ایــن راه، پــای بــه میــدان مبــارزه ی آزادی و برابری خواهانــه 

گــذارده بــود، بــا اعتقــادی راســخ و اعتــامدی مملــو از صداقــت پــای در ایــن مرحلــه از زندگــی خــود می گــذارد. تــا آخریــن نفــس در راه 

آزادی و آزاد زیســن بــه ســوی میعــادگاه عاشــقان گام بر داشــت در ایــن وادی لحظــه ای، رس بــه ســازش  ننهــاد. آری هامننــد یــک مبــارز 

انقابــی متامــی مســولیت خویــش را در قبــال خلقــش بــه جــا آورده. آری احســان بخــواب کــه معلــم شــهیدمان ) فــرزاد کامنگــر( برایــت 

گریســت. 

بگــو رفیــق بگــو... می خواهــم بیینــم، بشــنوم، تصــور کنــم، تــو را. مــن این گونــه تصــورت می کنــم، هــر شــب ســتاره ای بــه زمیــن فــرود 

می آیــد و ایــن آســامن  غــم زده، غــرق ســتاره ی چــون تــو اســت. 

تــو بگــو چگونــه ؟ چگونــه تصــورت کنــم؟ بیــادت مــی آورم در پوشــش جوانــی کــه راه کوهســتان شــاهو را پیــش گرفتــه تــا از البــه الی 

جنگل هــای ســوخته بلــوط بــه کاروانــی برســد کــه مقصــدش رسزمیــن آفتــاب اســت. ولــی هیــچ کــدام از اینهــا جــرم نیســت ...! 

امــا می دانــم، تعلــق بــه خلــق کــورد ســخت اســت و گریــز از آن نامــردی... رفیــق آســوده بخــواب کــه مــرگ ســتاره، نویــد طلــو ع خورشــید 

اســت. تعبیــر خــواب چوبه داریســت کــه هــر شــب در رسزمینــامن خــواب مــرگ می بینــد. تولــد کودکــی، بــر دامنــه زاگــرس کــه بــرای 

ظلــم و ســتم، بــه دنیــا می آیــد.

آرام و غریبانــه تنــت را بــه خــواب بســپار و بــه زهــدان زمیــن بوســه بــزن بــرای فــردای رویــش و رســن ... فقــط رفیــق بگــو ... می خواهــم 

بشــنوم چــه بــر زبانــت چرخیــد آنــگاه کــه صــدای پــا و درد بــه هــم آمیخــت؟ میخواهــم یــاد بگیــرم کــدام شــعر؟ کــدام رسود؟ کــدام آواز؟ 

کــدام اســم را بــر زبــان بیــاورم کــه زانویــم نلــرزد، بگــو می خواهــم بدانــم کــه دمل نلــرزد آنــگاه کــه بــه پشــت رس می نگــرم... 

ــرا  ــش را ف ــدان خوی ــن فرزن ــا ارزش تری ــتان ب ــی کوردس ــه می گفت ــادگار دارم ک ــه ی ــت را در ذهــن و گوشــم ب ــوز صدای آری احســان هن

ــن ات و در داالهــوی زادگاه ات رسود  ــدی کوه هــای میه ــر باشــد و بربلن ــاره نظاره گ ــدی دوب ــرای تول ــوع خورشــید را ب ــا طل ــد ت می خوان

»ای رقیــب« را بــا بانگــی انقابــی دوبــاره بــرای خلقــت بــه هــزار نغمــه می خوانــی و روایــت می کنــی داســتان دوبــاره زیســن و چگونــه 

ــت در کوهســتان ها آزاد ........ ــرای رفقان ــد زیســن را، ب بای
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هرنمند ؟! یا هرنمند

ــب  ــه ای آشــفته و غری ــه گون ــران ب ــع ای ــگ و هــرن خلق هــای تاب ــرای عرصــه ی فرهن ــده ب ــش آم ــت پی وضعی

ــد.  ــا ســاختار و نظــام فکــری کنونــی دشــوار و دور از دســرتس می منایان ــرون رفــت از آن را ب اســت کــه راه ب

ــده  ــش آم ــت پی ــده ی وضعی ــود  آورن ــل به وج ــم و علت الع ــد مکانیس ــرته بای ــن گس ــت از ای ــرون رف ــرای ب ب

بــرای هــرن و فرهنــگ را وا کاویــد. در تاریــخ معــارص ایــران، خلق هــای تابــع میــان دو نیــروی همراســتا قــرار 

ــده ی  ــروی اول مناین ــرد. نی ــوان تشــبیح ک ــک و ســندان« می ت ــد »پت ــت را به مانن ــن وضعی ــد، ای داشــته و دارن

شــکل نیافته تریــن نــوع قــدرت و ســود اســت کــه بــا پشــتیبانی گرفــن از ناسیونالیســم و مذهــب ســعی در 

ــا  ــز رقابــت ضعیفــی و روبنایــی ب ــا شــکل گیری آگاهــی سیاســی خلق هــا دارد و از طرفــی دیگــر نی ــه ب مقابل

ــروی  ــا گــذار از ســاختار پیشــین )نی ــی کــه ب ــه داری بین امللل ــروی دوم، رسمای ــی دارد. نی ــه داری  بین امللل رسمای

اول( بــه فرماســیونی بــه مراتــب مرکزگرا تــر و ســودجوتر از گذشــته دســت یافته اســت و از طریــق برســاخت 

ــبه فرهنگ،هرن ایروتیک  ــبه هرن و ش ــانه، ش ــت، رس ــازی، دولت-مل ــو، جهانی س ــتم هایی همچ ــات و سیس نظری

)Erotic art( و نهیلیســتی ســعی در فرافکنــی، وارونگــی و از خودبیگانگــی انســان-جامعه از حقیقــت وجــودی 

خویــش دارد. الزم بــه توجــه اســت کــه هــردوی آنــان در یــک هــدف همراســتا و همپوشــانی دارنــد. هــدف 

اساســی از میــان بــردن خــرد و آگاهــی طبقاتــی( هویــت خلقــی، فــردی ، جایــگاه  اقتصــادی)و در نهایــت از 

خودبیگانگــی فرد-اجتــامع و جامعه-طبیعــت اســت. ایــن مهــم میــرس منی گــردد، مگــر بــه کمــک خونیاگــران 

دول رسمایه داری)هرنمنــدان!( کــه بــا پشــت منــودن بــه انســانیت و روی منــودن بــه قــدرت و ســود، از ابزارهــا 

و جایگاهــی کــه خلــق بــه آنهــا اعطــاء منــوده اســت، بــه پســت ترین شــکل موجود)بــه ســود خویــش( بهــره 

ــق شــهید  ــر ارزشــمند رفی ــه ی پیــرشوی اث ــون نیســت. مقال ــه اکن ــوط ب ــی مرب ــدان دولت ــن هرنمن ــد. ای می برن

خــرسو گلرسخــی، نویســنده و شــاعر انقابــی سوسیالیســت )۲ بهمــن ۱۳۲۲ در رشــت - شــهادت ۲۹ بهمــن 

۱۳۵۲( کــه بــه توســط رژیــم شــاه بــه شــهادت رســید، می باشــد. رفیــق خــرسو گلرسخــی آمدانــه بــا توســل بــه 

زبــان ســاده و برنــده ی خویــش بــه بازگــو کــردن واقعیــت و توطئــه ای سیســتامتیک جهانــی و لزومــا تاریخــی 

می پــردازد. ایــن واقعیــت کــه موضــوع ایــن مقالــه بــا گذشــت حــدودا چهــل ســال از نوشــن آن هنــوز هــم 

ــان  ــه  نش ــرا ک ــادی دارد، چ ــرسان زی ــی و خ ــا ناراحت ــد، ج ــدق می کن ــی ص ــدان ایران ــه  و هرنمن ــرای جامع ب

دهنــده ی ایــن امــر اســت کــه جامعــه ی مــا در حــال حرکــت در ســیکل معیوبــی می باشــیم کــه قبــا امتحــان 

گردیــده و جــواب اشــتباه و انحــراف ماهیتــی خویــش را منایــان منــوده اســت. بــه نظــر می رســد کــه مــا دوبــاره 

ــخ خــود آگاه  ــه از تاری ــد »مردمــی ک ــه کــه می گوین ــخ می شــویم، چــرا کــه هامن گون ــه تکــرار تاری ــور ب مجب

ــه تکــرار آن می باشــند«   ــور ب نیســتند، مجب

شهید خرو گلرخی

طبقه و تحریر

طبقه و تحریر

هرنمنــد از خصوصیــات طبقاتی)هویــت خلقــی، فــردی ، اقتصادی-اجتامعــی( خویــش جــدا می شــود: از طبقــه فرودســت، مــا 

هرنمنــدی نداریــم کــه ســیر زندگــی پــر جذبــه او را دگرگــون نکــرده باشــد. هرنمنــد در این جــا کســی اســت کــه امــکان درس  خوانــدن، 

ــن  ــه در م ــری ســاده نیســت ک ــن جــا کارگ ــد در ای ــدن را دارد، هرنمن ــه در اتاق هــای دربســته و گرســنه منان ــه نشســن، مطالع کاف

رنــج و کــوران زیســت  طبقــه ای قــرار داشــته  باشــد و بتوانــد بــه مــدد فــوران آگاهــی طبقاتــی( ماهیــت وجــودی خــود )از طبقــه ای 

ــا هرنمنــد کارگــر شــده نداریــم. »مــدرک تحصیلــی« و  ــد. مــا در ایــن  جــا کارگــر هرنمنــد شــده ی بطــور عینــی و تجربــی حــرف بزن

شــهرت هرنمنــد، را مثــل هــر آدم نــاآگاه دیگــر کــه بــه نظــام ســتمگر)دولت رسمایه داری( خــود را نزدیــک می کنــد تــا از رفــاه بهــرتی 

برخــوردار باشــد و بــا سازشــکاری هیــچ نقشــی را در قبــال حقیقــت تاریخــی ایفــاء نکنــد تســلیم زندگــی بی دغدغــه می کنــد، چــه 

بســیار افــرادی کــه رنــگ باخته انــد و اعتــامدی را کــه معمــوالً مــردم بــه چنیــن آدم هایــی دارنــد، نادیــده انگاشــته و پامــال کرده انــد 

ــر  ــره اســت. حاصــل کارش در محــدوده ای حقی ــی رنجــربان بی به ــه و اعــامق زندگ ــان جامع ــط پنه ــد از شناســائی رواب چــون هرنمن

باقــی می مانــد و طبقــه ی رنجــرب نیــز منی توانــد بــا معضــات خویــش و عوامــل جهت دهنــده زندگــی خــود آشــنایی یابــد، در نتیجــه 

دســت بــه آســامن، تنهــا اندیشــه ی قرص هــای نــان رسگرمشــان مــی دارد و بــه  جــای شناســایی حقــوق خــود کــه می بایــد بــه وســیله ی 

نویســندگان و روشــنفکران فهامنــده شــود، ســعی می کنــد بــرای دو روز بیشــرت زنــده مانــدن و از گرســنگی منــردن تــن بــه هــر مذلتــی 

بدهــد و نیرویــش را بــه نازل تریــن قیمــت بفروشــد. گویــی شــهرت و شــاید چنــد جرقــه ی هــرنی در کار هرنمنــد، بــرای افــزودن بــه 

پورســانت و فروخــن خویــش اســت. چــه بســیار روشــنفکران و هرنمنــدان هســتند کــه از طبقــه فرودســت و در میــان کورانــی از رنــج 

پرورانــده شــده اند ولــی اینــک حتــی چنــد مــرت هــم در خیابان هــا پیــاده راه منی رونــد، تنهــا هــدف اینــان نجــات خــود بــوده  اســت 

و می بینیــم کــه موفــق هــم هســتند. آیــا راهــی را کــه اینــان می رونــد، می بایــد راهــی ناشــی از حقیقــت تاریــخ نامیــد؟ بــا اینکــه 

بــا رفــن این گونــه افــراد از کانــون عوامــل آگاهــی و پیوســن  آنــان بــه گــروه ضــد مــردم، بایــد همــه چیــز را خامتــه یافتــه تلقــی کــرد؟ 

اگــر مــا بــه نقــش افــراد در تاریــخ وقــوف داشــته باشــیم، می گوئیــم در رشایطــی ایــن چنیــن، این گونــه افــراد پوشــالی هســتند و در 

ــون  ــراد از کان ــه اف ــا جــدا شــدن این گون ــد ب ــد. هــر چن ــن منی آی ــه زمی ــان آســامن ب ــا رفــن این ــز وجــود داشــته اند. ب هــر دوره ای نی

عوامــل آگاهــی بخــش لطمــه بــه اعتــامد عمومــی وارد می شــود، ولــی رضورت ایــن نکتــه الــزام آور اســت کــه بگوئیــم مــا ایده آلیســت 

نیســتیم کــه بــا ورشکســتگی و انحطــاط فکــری افــرادی محــدود، از راهــی کــه در پیــش داریــم رسبــاز زنیــم، ســنگر خالــی کنیــم و 

ــه  ــان آن ب ــی ســاخته اند و از می ــرای خــود پیله های ــه ب ــم ک ــدان، نویســندگان و روشــنفکرانی داری ــا هرنمن ــروز م ــزل شــویم. ام متزل

توجیــه اعــامل و بســازد، فکــری خویــش می نشــیند. اینــان بــا بیســت ســال فاصلــه، از شناســائی طبقاتــی در وضعیــت زندگــی مــردم 

و از توجیــه تضاد هــا مهجــور مانده انــد. شــام آن نویســنده فربــه را کــه »بــای ترکمــن« در عهــد قاجاریــه را ترجمــه می کنــد را در 

نظــر بگیریــد: بــه خاطــر ســال ها دوری از خاکــش مثــل مومیایــی   شــده ها حــرف می زنــد. دیگــر نوشــته هایش برایــامن بــه پشــیزی 

منــی ارزد. نویســنده منی توانــد تنهــا بــا خاطراتــش بنویســد، دانســن زبــان پارســی و نوشــن انشــائی بی غلــط بــرای نویســندگان کافــی 

نیســت، نویســنده ای مثــل او کــه آرامــش و امنیــت خاطــر را بــر هــر چیــز دیگــر ترجیــح داده اســت، از وضعیــت مــا عقب مانــده، 

ــا  ــد. آی ــد و بــای ترکمــن در عهــد قاجــار را ترجمــه می کن هنــوز پرونــده را »دوســیه« می نویســد و دادگســرتی را »عدلیــه« می گوی

او مــرده ای نیســت کــه خــود منی دانــد؟ هــدف ایــن نیســت کــه موقعیــت او را بــا ایــن کلــامت مشــخص کنیــم، خــوب شــاید حــق 

ــه ای انتشــار می دهــد کــه آدم  ــاب شــعر کودکان ــان کت ــا، چن ــدن در اروپ ــو« پــس از ســالها مان ــرای ت ــی ب ــاب »گل ــا شــاعر کت دارد! ی

فکــر می کنــد او در پنجــاه ســال قبــل در گذشــته اســت اینــان منونــه صــادق بریــدن از خــاک هســتند. هرنمنــدان و نویســندگانی کــه 

در حــال حــارض در میــان مــا هســتند و در زیــر آفتــاب خــاوری بــه غــرب چشــم دوخته انــد، بی شــباهت بــه جاملــزاده یــا »گلچیــن 

کیانــی« نیســتند. آنــان بــه لحــاظ بریــدن پیوندهایشــان، جــا افتــادن از رسزمیــن و فربــه ی اندیشــه، از ملــت خــود جــدا مانده انــد. 

ــد از  ــه ای باش ــام« منون ــاید »نی ــده اند. ش ــدا ش ــردم ج ــه، از م ــی بی دغدغ ــردی و زندگ ــع ف ــدادن مناف ــت ن ــاظ از دس ــه لح ــان ب این

هرنمندانــی کــه خصلت هــای طبقاتــی خــود را تــا حــدودی زیــادی از دســت  نــداد. او در تهــران در »ســن لوئــی« درس خوانــد. بــه 

میــان جرگــه روشــنفکران راه بــرد، امــا منــش روســتائی و خصلت هــای طبقاتــی خــود را هیچــگاه از دســت نــداد. ابــزار کارش در شــعر 

هــامن منودهایــی بــود کــه طبقــه روســتایی بــا آن مواجــه اســت و در حیطــه رنج هــا، امیدهــا و ناکامی هــا بــا آن درگیرســت. کارهــای 
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ــام هدفــش نجــات شــعر از  ــی او نشــأت گرفته اســت. نی ــه از خصلت هــای طبقات ــده ای اســت ک ــا« منــودار زن ــر »کار شــب  ب او نظی

دســتور، فرمایــش و رسســپردگی بــه نظــام حاکــم بــود، او می خواســت شــعر را بــه زبــان محــاوره نزدیــک کنــد و بــا نزدیکــی شــعر بــه 

زبــان محــاوره، آنــرا بــه میــان مــردم بکشــاند و حربــه ی رسکوب کننــده ای بــرای دشــمن مســلط، بســازد. ولــی متأســفانه او نتوانســت 

ــوده ای اســت، گســرتش دهــد. شــعر او بیــش از هــر گــروه دیگــر،  ــان مــردم، چنانکــه بایســته ی یــک شــاعر ت شــعر را کامــاً در می

روشــنفکران را بــه دور خــود گــرد آورد. او کــه از یــوش برخاســته بــود، شــعر او بــه هیــچ روســتایی یوشــی تأثیــر بــر جایــی نگذاشــت. 

بــا توجــه بــه رشایــط تاریخــی فرهنگــی کــه نیــام در زمــان خویــش داشــت بایــد گفــت کــه مــوردی اســتثنایی اســت. بیشــرت هرنمنــدان و 

روشــنفکران طــی دو دهــه بــه لحــاظ رنــگ باخــن و پیش فــروش کــردن ذهــن بــرای تن آســائی و عجلــه در قطــع پیوند هــای طبقاتــی، 

ــدان  ــد. هرنمن ــد، رابطــه ی نزدیکــی برقــرار کنن ــا اکریــت الفــت یابن ــژه طبقــات فرودســت نتوانســته اند موفــق شــوند کــه ب ــه وی ب

در گندچــال رفــاه متوقــف شــده و بــه تاریــخ خــود خیانــت کرده انــد. ناگزیــر نتوانســته اند جــز در چنــد مــورد نا چیــز، بــا بررســی، 

ــول و  ــد تح ــند و موج ــر باش ــی موث ــارزات طبقات ــان و در مب ــام موجودش ــردم در نظ ــای م ــای توان فرس ــل درگیری ه ــه و تحلی تجزی

دگرگونــی در زمینــه ی فرهنگــی شــوند. از ســوئی نویســندگان واقع گــرای انتقــادی کــه از ناروائی هــا بــه طبقــات فرودســت بــه درد 

ــب از  ــره اســت و لبا ل ــی بی به ــان از خــون دگرگون ــد، کار آن ــه دســت داده ان ــری از زندگــی ب ــا تصوی ــد و ی ــد و ســخن گفته ان آمده ان

ذهنیتــی تاریــک در بســته و بــدون هیــچ مفــری بــرای بهزیســتی اســت. اینــان عینــک بدبینــی و جــربی بــودن زندگــی ناهمســان را بــه 

چشــم زده انــد، بــدون آنکــه عوامــل جهــت دهنــده را بــاز شناســانند و یــا روزنه ئــی بــرای رسنگــون کــردن ناهمســانی و راه در هــم 

ریخــن بی عدالتی هــا را در پیــش چشــم گســرتانند. اینــان ســند محکومیــت و جــربی بــودن زندگــی گروهــی انبــوه از جامعــه را امضــاء 

ــودن زندگــی در آن محکــوم می شــود. در دامنه هــای  ــن برســانند کــه جــربی ب ــا اگــر خواســته اند وابســتگی خــود را چنی ــد، ی کرده ان

کوتــاه و در مراحــل ابتدائــی راهیائــی بــه عوامــل جهت دهنــده ی زندگــی متوقــف مانده انــد. در هــر صــورت چــون اندیشــه ای مرتقــی 

در پشــت آثارشــان نبــوده، چــون از فرهنــگ مردمــی بــه عنــوان پشــتوانه  بی بهــره بوده انــد از دیــدگاه یــک روشــنفکر زمزمه گــر در 

پــی مدینــه ی فاضلــه اســت بــدون بررســی بنیادهــای تاریــخ معــارصان گفته انــد و نوشــته اند، در نتیجــه کارشــان تأثیــری در شناســائی 

روابــط ناهمســان طبقاتــی پدیــد نیــاورده اســت. در دنیــای کلــی و بی حرکــت ایــن روشــنفکران »یــک النــه زنبــور بــا ده انســان« بــه 

یقیــن نتوانســته  اســت جــای پائــی داشــته  باشــد. اینــان بــر بلندگاهــی ایســتاده و تابلــوی »مدینــه ی فاضلــه« را در دســت گرفته انــد. 

دنیــای آنــان حتــی بــرای چنــد لحظــه، نزدیــک بــه دنیــای پــر مشــقت و لحظــه بــه لحظــه رنــج و حرمــان اکریــت نبــوده  اســت. اینــان 

ــر  ــه آن از خود گذشــتگی و چشــم فروبســن ب ــر شــده اند و ن ــان خــط را نظاره گ ــن پای ــا دوربی ــا ب ــر بلندگاهــی ایســتاده اند و تنه ب

منافــع خویــش را داشــته اند، تــا در راهــی کــه گام می زننــد اگــر حقیقــت اســت روی نگرداننــد و اســتوار و آشــتی ناپذیــر راه را ادامــه 

دهنــد. اینــان، همــواره بــدون آرمــان بوده انــد نــه دعوتــی بــرای طــی کــردن راه کرده انــد و نــه بشــارتی داده انــد، زیــرا خــود هرگــز 

»راه« رفتــه  ای نداشــته اند. تــا تجربــه و زخــم کاری رسشــان را بــر رنجــربان، بــاز گوینــد. اگــر مــا اینــک هرنمنــدی نداریــم کــه در میــان 

اکریــت بــه واقــع نفــوذی داشــته  باشــد و بینــش سیاســی و اجتامعــی بــه آنان)خلــق( بدهــد، ایــن را بایــد در چهارچــوب رشایــط و 

موقــع اجتامعــی آنــان جســتجو کــرد. بــه قولــی ادبیــات مثــل آش نــذری شــده  اســت کــه هرکــس ایــن آش را می پــزد کاســه ای هــم 

بــرای کســی می فرســتد کــه ســال پیــش آش نــذری پختــه بــود!

لــه  به شــی یه که مــدا بــه  کورتــی باســی سروشــتی رۆژهه اڵتــم کــرد کــه  چه نــده  
ــه وێ  ــووه . ئه م ــگ هات ــران و گرفتێ ــی چ قه ی ــی دا تووش ــده و له به رانبه ریش ده وڵه مه ن
ــدا  ــاڵ  ئه ویش ــی و له پ ــه م، قازانجه کان ــتان بک ــی دارس ــه ت باس ــه دا به تایب ــه م به ش ل
زه وی  له گــۆێ   ئه زانیــن  ده که وێتــه ووه .  لــێ  کاره ســاتێکی  چ  کارییه کانــی  کاوڵ  
کــه م  رووبه رێکــی  زه ویشــدا  وشــکایی  له هه مــوو  یــه .  وشــکی  %27ی  به گشــتی  دا 
ــه   ــه  زۆر که م ــه م رێژه ی ــدا ئ ــه اڵم له ئێران ــه . ب ــه ی 30ی ــه  له ســه دا نزیک دارســتانه که  ک
ــه  7ی  ــر ل ــه دا که مت ــاو له س ــه وای گونج ــه ش و ه ــاو ک ــی جۆگرافی ــه ره ڕای هه بوون س
دارســتانه . به گشــتی دارســتانی ئێــران %40ی له زنجیــره  چیاکانــی زاگــرۆس دایــه  
ــردوودا بخشــێنین  ــک به ڕاب ــه  چاوێ ــه ر ئێم ــی رۆژهــه اڵت. ئه گ ــه  25%ی خاک ــه  ده کات ک
کاره ســاتێک کــه  بــۆ دارســتانه کانی ئێــران بــه  گشــتی و زاگــرۆس بــه  تایبه تــی 
که وتووه تــه وه  به ڕاســتی جێــگای نیگه رانیــن. لــه  شــه ش تــا حــه وت ده یــه ی رابــردوودا 
خاکــی ئێــران بــه  گشــتی 20%ی دارســتان بــووه ، ئێســتا 8\6ه . زاگــرۆس له ســه دا 50ی 
دارســتان بــووه و ئێســتا دابه زیوه تــه  25%ه .  به ڕاســتی ئــه م ئامارانــه  جێــگای داخــن، 
ئێســتاش زیاتــر لــه  50%ی دارســتانه کانی زاگــرۆس نه خۆشــن و ئــه وی دیکه شــی 
له ژێــر هه ڕه شــه ی ســووتان وبڕیــن و تــااڵن دان. ئه گــه ر ئــه م ره وتــه  درێــژه ی هه بێــت 
له داهاتوویه کــی نزیــک دا دارســتانێک بوونــی نامێنێــت، میانگیــن له بــۆ هــه ر تاکێــک 
ــاره .  ــزده  ســه دۆمی هێکت ــدا پان ــه . له ئێران ــار دارســتان هه ی ــادا 6 ده هــۆم هێکت له دونی
ــه  90%ی  ــر ل ــرۆس زیات ــاره . دارســتانه کانی زاگ ــی هێکت ــوار ده هۆم ــه اڵت چ ــۆ رۆژه ب
داربــه ڕوون. ئه وانــی تــری جۆراوجــۆرن وه ک؛ بــادام، هه رمــێ ، گۆێــژ، شــه هێن، 
کێکــو، ئه رغــه وان، مه ڵهــه م، تایلــه ، قــه زوان، ته ربــی و ... هتــد. چوارمەحــال 
و به ختیــاری بــه  ناوه نــدی یاســووج کــه  دانیشــتوانی لــۆڕن پــڕ دارســتان تریــن 
ــه وه کان  ــێ  لێکۆڵین ــه  پ ــتانه . ب ــه  دارس ــه م پارێزگای ــه  60%ی ئ ــه . ک ــزگای ئێران پارێ
ــازده  هــه زار  ــه  ی ــر ل ــۆ زیات ــه وه  ب ــژووی ده گه ڕێت ــه  مێ ــن داره  ک ــه زوان کۆنتری داری ق
ــه   ــتا ب ــه اڵم ئێس ــوون، ب ــتان ب ــتر دارس ــه  پێش ــه ن ک ــگا ه ــک جێ ــش. هه ندێ ــاڵ  پێ س
ــه   ــی ســه ر ب ــاره  وه ک ناوچــه ی که اڵته رزان ــوه  دی ئاســته م ئاســه واری دارســتانیان پێ
شــاری ســنه . بــه  وتــه ی کارناســانی ئێرانــی هــۆکاری وشــک بــوون و له ناوچوونــی 

ــاوه . ــی ئ ــه م بوون ــاڵی و ک ــرۆس وشکه س ــتانه کانی زاگ دارس

جوتیار پیشوا

به شی دووهه مژینگه  له  رۆژهەاڵتی کوردستان 
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 بــه اڵم ئه مــه  ته نیــا هــۆکار نییــه  بــۆ ئــه م ئــازاره . بگــره  له ناوچوونــی دارســتان بــۆ خــۆ بووه تــه  
هــۆکاری بێ بارانــی و وشکه ســاڵی. ئاگرکه وتنــه وه  هۆکارێکــی تــره  کــه  بــه  وتــه ی رێکخــراوه ی کاروبــاری 
ــتان  ــار دارس ــه زار هیکت ــردوودا 120 ه ــاڵی راب ــه  6 س ــه  ل ــی ی ــی ده وڵه ت ــه  ده زگایه ک ــران ک ــتانی ئێ دارس
ــه . هــۆکاره کان زۆرن،  ــه و هژماره ی ــر ل ــژه ی دارســتانی ســووتاو زۆر زیات ــه م رێ ــان ئ ســووتاوه ، بێ گوم
ده توانــن ئامــاژه  بــه  چه نــد نموونه یه کیــان بکه یــن. بڕیــن و قاچــاخ کردنــی دار. بڕینــی دار و بــه  
کێڵگــه و بــاغ کردنــی جێگاکــه ی، بڕینــی دار و فڕۆشــتنی جێگاکــه ی بــۆ نیشــته جێ بوون له نزیــک شــار و 
گونــده کان، خه ڵووزکــردن، هاوردنــی هه ندێــک جانــه وه ر له جــۆری کولــه ، هاڕیــه ، کــرم و په پوولــه  کــه  
گــه اڵی دار ده خــۆن و تووشــی نه خۆشــی ده کــه ن. ئه مــه ش ده ســتێکی شــاراوه ی له پشــته وه یه . راوکردنــی 
ــمۆره .  ــه راز و س ــه  وه ک ب ــان هه ی ــی به رچاوی ــتان دا رۆڵ ــه وه ی دارس ــۆژه ن کردن ــه  له ن ــه  ک ــه و ئاژه اڵن ئ
ــی  ــانی کاناڵ ــداو، کێش ــک. به ســتنی به ن ــه و بێ که ڵ ــگای بێ جێگ ــاده و رێ ــانی ج ــۆی کێش ــردن به ه کاوڵ  ک
ــه   ــا ب ــه  ته نی ــی که ســانێکه  ک ــی حه شــیمه ت، هه بوون ــی زۆر. زیادبوون ــه  درێژاییه ک ــداوه کان ب ــاوی به ن ئ
چــاوی ته مــاح له دارســتان ده ڕوانــن و بــواری مــاددی و قازانجــی تاکه که ســی خۆیــان له به رچــاو ده گــرن 
ــان  ــه ڕای خۆی ــن و ب ــه ی ئه چێن ــوه  له جێگاک ــڕن و داری می ــتانێکی زۆر ده ب ــه  دارس ــانه ی ک وه ک ئه وکه س
ــی  ــه  خاوه ن ــت ب ــه و که ســه  ئه بێ ــه  ئ ــه  ک ــگ نیی ــر گرن ــی زۆر باشــه . ئێت ــش کارێک و زۆر که ســانێکی تری
ــوێنێکی  ــه  ش ــه وه  ک ــه ره ڕای ئ ــت. س ــه  وه ربگرێ ــه و جێگای ــک ل ــت که ڵ ــر ناتوانێ ــی ت ــوێنه و که س ــه و ش ئ
گشــتی بــووه  ده که وێتــه  ژێــر ده ســه اڵتی یــه ک که ســه وه . داری میــوه  ته مه نــی زۆر کورتــه  و دوای 
ــیمیایی و  ــوودی ش ــک له ک ــوه  که ڵ ــان داری می ــوه  ی ــی می ــۆ به رهه مهێنان ــت. ب ــاو ده چێ ــاڵ  له ن ــد س چه ن
ــانێکی  ــت. که س ــت ده گه یه نێ ــه  سروش ــی زۆر ب ــۆ زیانێک ــۆ خ ــش ب ــرن. ئه وی ــات وه رده گ ــه می دژه  ئاف س
تــر بێــکاری و هــه ژاری ده که نــه  بیانــوو بــۆ کاول کاری دارســتان. بــه اڵم له پــاڵ  ئــه وه دا به هــه زاران 
دۆنــه م کێڵگــه ی بایــه ر له رۆژهه اڵتــدا هه یــه . یــا بــه  هــه زاران تــۆن به رهه مــی خۆماڵــی بــه  نرخێکــی زۆر 
ــه وه   ــران ده گه ڕێت ــی زۆر گ ــه  نرخێک ــه م ب ــی ک ــه اڵت. دوای گۆڕانکارییه ک ــه  ده ره وه ی رۆژه ــه رزان ده برێت ه
ــه و  ــه  ئ ــک ک ــی کارگه گه لێ ــاوا کردن ــۆ ئ ــه ره وه  ب ــه  ب ــت بده ین ــان ده س ــه  خۆم ــه وه ی ک ــان. بێ ئ ــۆ خۆم ب
ــن.  ــارده ی ده ره وه  بکه ی ــه ت هه ن ــا ته نان ــازاڕ و ی ــه  ب ــن و بینێرین ــه راوه ری بکه ی ــۆ ف ــۆ خ ــه  ب به رهه مان
ــتان  ــتی دا دارس ــت. له راس ــان بێ ــکاری رزگاری ــه س له بێ ــه زاران ک ــه  ه ــه وه  ک ــۆی ئ ــه  ه ــش ده بێت ئه مه ی
خــۆی باشــترین ســه رچاوه ی ئابوورییــه . ئه گــه ر بــه  باشــی که ڵکــی لێوه ربگریــن و هاوســه نگی له نێــوان 
ــان  ــه  ی ــی دارچوال ــی به رهه م ــۆ چنین ــه ک ب ــه  ن ــۆ نموون ــن. ب ــه م دا رابگری ــه رچاوه ی به ره ــه م و س به ره
ــۆی  ــرۆڤ خ ــه  م ــک ک ــی زهنییه تێ ــت بوون ــن. دروس ــوو ببڕیی ــه  هه م ــۆی داره ک ــه ل و پ ــک پ دار مه ڵهه مێ
جــودا له سرووســت ده زانێــت و هه ســت بــه  ده ســه اڵتداری له ســه ر ژینگــه  ده کات و ره وایــی بــه  هــه ر 
ــه   ــه ن ده زگا و راگه یاندن ــواری فه رهه نــگ ســازی له الی ــە ب ــکاری به خــۆی ده دات. کەمــكاری ل جــۆره  کاول
ــی دژه   ــۆ تاوانباران ــی ســزا ب ــه  یاســا و ده ســت نیشــان کردن ــی دارســتان ب ــچ کردن ــه کان. ده ورپێ حکومی
ــان  ــانی خۆی ــا و که س ــا مافی ــی ی ــڕۆژه ی ده وڵه ت ــه رح و پ ــی ت ــۆ کاولکاریه کان ــزایه ش ب ــه م س ــه . ئ ژینگ
کار نــاکات، ته نیــا چینــی هــه ژاری کۆمه ڵــگا له خــۆ ده گرێــت هــه ر بۆیــه  زهنییه تێــک دروســت بــووه  کــه  
ئه وانیــش تۆڵــه ی ده ســه اڵت له ژینگــه  ده گرنــه وه . بــۆ کاولــکاری دارســتان، ئێــران له نــاو شــه ش واڵتــی 
یه که مــی جیهــان دایــه . ئه مه یــش ده گه ڕێتــه وه  بــۆ به رپرســیار نه بوونــی به ڕێوه به رانــی ده ســه اڵت. 

قازانجه کانی دارستان بۆ سروشت:
دارســتان گرینگییه کــی ژیانــی هه یــه ، بــۆ ئــه وه ی جێــگای ده وڵه مه ندتریــن جۆره کانــی زیندەوەرانــە 
لــە جیهانــدا . به هــه زاران جــۆره  گیــاو ئاژه ڵــی نه بینــراو و نه ناســراوی تێــدا شــاراوه یه . راگرتنــی 
هاوســه نگی کــه ش و هــه وای هه مــوو جیهــان، له شــوێنی دارســتاناوی دا بارینــی به فــر و بــاران زۆره  بــه  
ــرۆس دا 600 م.م.  ــه اڵم له زاگ ــه  گشــتی 250م.م. ب ــران دا ب ــاران له ئێ ــژه ی ب ــه  رێ ــۆ وێن ــاران. ب ــه ت ب تایب
ئــه م رێژه یــه  له جیهــان دا بــه  گشــتی 750م.م. تــازه  ئــه م رێــژه  لــه  چــاو بــه ری به بۆنــه ی له ناوچوونــی 
دارســتانه وه  زۆر داکه وتــووه . دارســتان پێــش له هه ره ســی به فــر و ڕۆچــوون و داخزانــی زه وی ده گرێــت، 
پێــش له به فێڕۆچوونــی ئــاوی به فــر و بــاران ده گرێــت. بــه  هــۆی ئــه وه ی کــه  جێــگای دارســتاناوی 
خاکه کــه ی بــۆژه،  رۆچوونــی ئــاو بــۆ ژێــر زه وی ئاســانتره و ئــاوی کۆگا کانــی ژێــر زه وی زیاتــر ده کات. 

ــز ده گرێــت.  ــاو و شــۆردنه وه ی خــاک ده گرێــت. پێــش له باهــۆز و ره شــه بای به هێ پێــش له هه ڵســانی الف
پێــش له رابوونــی تــه پ و تــۆز و خــۆڵ  باریــن ده گرێــت. جێــگای ئاماژه یــه  بــه  یــه ک ملیــۆن ســاڵ  یــه ک 
ســانتی متــر خــاک دروســت ده بێــت. بــه اڵم له وانه یــه  بــه  دوو ســێ  ســاڵ  یــه ک ســانتی متــر خــاک بــه  ده م 
ــی خــۆڵ  و تــه پ و تــۆز بووه تــه  هــۆی قه یرانێــک  ــن بارین ــه وه ی کــه  ده بینی ــت. وه ک ئ ــاوه  بچێ ــاو و ب ئ
ــه   ــژ و گیای ــتان و گ ــی دارس ــۆی نه بوون ــه اڵت به ه ــران و رۆژه ــه ت ئێ ــه  تایب ــه ر ب ــی ده ورووب ــه  واڵتان ل
ــه ری هــه ر  ــه ڕی دارســتانی ســفره . به ڕووب ــی عه ره بســتان رووب ــه  واڵت ــۆ نموون ــی دا. ب ــی عه ره ب له واڵتان
ــه ی  ــه ک هه ناس ــت. داربه ڕووی ــۆز رابگرێ ــه پ و ت ــۆن ت ــت 60 ت ــاڵ دا ده توانێ ــتان له س ــار دارس ــه ک هێکت ی
ــۆ  ــتان ب ــاک. دارس ــه  خ ــه وه  ب ــان ده بن ــک، دیس ــه ژگ و داری وش ــه اڵو ه ــن ده کات. گ ــه س دابی ــد ک چه ن
خــۆی شــوێنێکی گه شــتیارییه . یه کێــک له هۆکارگەلــی ســەرەکی کــه  گه شــتیار رووده کاتــە  زاگــرۆس 
دارســتانه . بــاش ئه زانیــن ئێمــه  وه ک گه لــی کــورد له رۆژهه اڵتــی کوردســتان به تایبــه ت دانیشــتوانی 
به شــی دارســتاناوی زاگــرۆس چه نــده  که ڵکمــان له دارســتان وه رگرتــووه . له گــه اڵی بــۆ ئاژه ڵــداری، 
ــواردن  ــۆ خ ــی ب ــژان، له به رهه مه کان ــواردن پێ ــۆ خ ــتان، ب ــه وه ی زس ــه رم کردن ــۆ خۆگ ــک ب ــه داری وش ل
ــی  ــده  گه ل ــاڵ  ئه ویشــدا دارســتان چه ن ــه ره . له پ ــی خانووب ــۆ دروســت کردن ــووری(، ب کار و کاســبی )ئاب
ئێمــه ی له کاتــی قــات و قــڕی و هێرشــی دوژمــن و لــێ شــێواوی دا پاراســتووه . هیــچ له خۆمــان پرســیارمان 
ــده  لــه  ژیانــی ئێمــه و پێشــکه وتنی مرۆڤایه تــی دا رۆڵــی به رچــاوی هه بــووه ؟  کــردووه  کــه  دارســتان چه ن
ــه  فێرگــه   قــه ت بیرمــان لــه وه  کردووه تــه وه  کــه  النکــه ی منداڵــی مــان له چــی بــوو؟ ده مێــک ئێمــه  چووین
تــا فێــری زانســت بیــن قه ڵــه م و ده فتــه ر و پرتووکــی ئێمــه  له چــی بــوون؟ مێــز و کورســی، فێرگــه ی ئێمــه  
لــه  چــی بــوون؟ کاتــی پیــری کــه  ده ســت و القمــان لــه رزۆک ئه بێــت چــی ده ســتمان ئه گرێــت، کــه  ڕوومــان 
لــه زه وی نــه دات؟ ئــه م شــتانه  بــه س نییــن بۆمــان تــا به چاوێکــی پــڕ له ڕێــز و حورمه تــه وه  له دارســتان 
بڕوانیــن و بــۆ پاراســتنی خــۆ به رپرســیار بزانیــن؟ به ڕاســتی دارســتان شــیاوی ئــه وه  نییــه  کــه  له المــان 
پیــرۆز بێــت؟ هیــچ بیــر ده که ینــه وه  کــه  کۆتــه  دارێکــی بــڕاو یــا چله دارێکــی ســووتاو یــا بنه دارێکــی وشــک 
ــه   ــه  ئێم ــه و ده م نه وه کانــی دوارۆژ و داهاتــوو چــی ب ــژوو؟ ئ ــه  ده ســپێرنه  الپه ڕه کانــی مێ بــوو نــاوی ئێم
ــن ویژدانــی  ــه  بتوانی ــه وه ی کۆمه ڵــگای ئه مــڕۆی ئێم ــۆ ئ ــه وان؟ ب ــۆ ئ ــه  ب ــان هه ی ــه  چ واڵمێکم ــن؟ ئێم ده ڵێ
خۆمــان ئاســووده  بکه یــن، ئه بێــت چــی بکه یــن ئــه م قه یــران و کاره ســاتانه  کــه  ده ســت له به رۆکــی 
داره کان به رنــاده ن بــن بــڕ بکه یــن؟ کارێکــی زۆر قورســی ناوێــت ته نیــا بڕیــار و بــاوه ڕی گه وهــه ری 
له خۆمــان دا به هێــز بکه یــن. باهه موومــان خۆمــان به به شــێک لــه دار و دار بــه  به شــێک له وجــوودی 
ــه ک  ــه ڵ  ی ــه کانمان له گ ــه واوی هه ناس ــه و و رۆژدا ت ــه  له ش ــه  ئێم ــه ر وای ــتیش ه ــن. به ڕاس ــان بزانی خۆم
ــۆ  ــڕ له ســۆزی ب ــه  باوشــی پ ــه و ک ــه  دارســتان. وه ک ئ ــان ده ســتی ئاشــتی بده ین ــه وه  باهه مووم ده گۆڕین
ــرکار و کاول  ــه ر داگی ــا له هه مب ــه وه . ب ــه و بکه ین ــۆ ئ ــتی ب ــش باوشــی خۆشه ویس ــه ، ئێمه ی ــه  ئاوه اڵی ئێم
ــا هه ڵوێســتی راســت  ــن، ب ــر له وشــه ی به مــن چــی!! ده ســت هه ڵگری ــا ئیت ــن. ب ــدا بێ ده نــگ نه بی کاره کان
و دروســت مــان هه بێــت، ئه بــێ  بــاش بــه و قه ناعه تــه  بگه یــن کــه  له ناوچوونــی چلــه  دارێــک زیــان 
کۆمه ڵــگا  و  منداڵــه کان  پــه روه رده ی  بــۆ  بــا  ئه گه یه نێــت،  بوونه وه ره کانیــه وه   به هه مــوو  به خــۆزا، 
دا  زه رده شــت  له ئاینــی  پێشــبخه ین. وه کــوو  ژینگه پارێــزی  کلتــووری  بــا  بنێیــن.  هه نــگاوی جــددی 
له ســاڵڕۆژی له دایــک بوونــی هــه ر که ســێکدا چاندنــی نه مامێــک ئــه رک بــوو. له ئه مڕۆشــدا رێبــه ر ئاپــۆ 
ــی  ــردووه . حه زره ت ــووره  ک ــه و کلت ــی ل ــام خاوه ندارێت ــی نه م ــدا به چاندن ــی خۆی ــاڵڕۆژی له دایکبوون له س
محه مــه د ده ڵێــت: »ئه گــه ر خه ریکــی چاندنــی نه مامێــک بوویــت و خه به ریــان دا کــه  قیامه تــه ، تــۆ 
ــن  ــار بده ی ــش و بڕی ــی ئێمه ی ــه ر تاکێک ــۆ ه ــک ب ــه  چاندێ ــت ب ــی دار ببێ ــا چاندن ــه ». ب ــه ت بچێن نه مامه ک

ــن. ــه وز رابگری ــتمان س ــن و ده ســت و هه س ــام بچێنی ــه م 5 نه م ــی ک ــاڵ  دا الن ــمان له س ــه ر که س ه
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شــیوه ی زندگــی یــک جامعــه ارتبــاط مســتقیم بــا فرهنــگ و هــرن آن جامعــه دارد، البتــه بایــد 

ــری دو ســویه می باشــد. در واقــع در هــر لحظــه و هــر گوشــه از  ــن تاثی توجــه داشــت کــه ای

ــا،  ــردم و جغرافی ــان م ــاط می ــیوه ی ارتب ــد. از ش ــد می آی ــرن را پدی ــرت ه ــه  و بس ــی، زمین زندگ

ســنت، آداب و رســوم و آییــن گرفتــه تــا وضعیــت سیاســی و اقتصــادی و...در شــکل گیری هــرن 

تاثیــر گــذار مــی باشــد.

ــل تفکیــک و جدای ســازی از  ــر( او قاب ــد و آفرینش)اث ــوان گفــت، هرنمن ــا می ت ــن مبن ــر همی ب

خلــق و واقعیــت مــادی و معنــوی زیســتی آنــان منی باشــد. بدیــن ترتیــب هرنمنــد، آفرینش هــای 

خــود را تحــت تاثیــر روابــط و ماهیــت وجــودی، انســان، خلــق و جهــان می آفرینــد. بــرای نیــل 

ــت  ــق درک و در جه ــآهنگ خل ــوان پیش ــه عن ــود را ب ــگاه خ ــد جای ــد بای ــدف هرنمن ــن ه بدی

رســیدن بــدان تــاش منایــد. واقعیــات و راســتی ها و زشــتی و زیبایــی جامعــه را ببینــد و بــه 

بیــان آن بپــردازد و در رفــع مشــکات و زشــتی ها بــه عنــوان پیشــآهنگ رفتــار و عمــل منایــد.

ــزی  ــدف طرح ری ــن ه ــری ای ــب حداک ــود-قدرت و کس ــه ی س ــر پای ــه ب ــم ک ــای حاک نظام ه

گردیده انــد، جامعــه را بــه بیراهــه  ســوق می دهنــد. ایــن سیاســت آن چنــان بلند مــدت و نــرم 

اســت کــه خــرد جمعــی جامعــه از مســیر و مقصــد مهندســی شــده ی راهــی کــه در آن گام بــر 

ــرای همــه روشــن  ــد ایــن مســیر و مقصــد را ب ــد بای ــدارد. هرنمن مــی دارد، آگاهــی درســتی ن

ســازد، یعنــی راه را از بیراهــه تشــخیص و خلــق را بــه مســیری درســت روانــه گردانــد. می تــوان 

ادعــا کــرد کــه هرنمنــد و آفریــده ی او تبلــور وجــدان جمعــی اجتــامع انســانی اســت. در ایــن 

ــان می گــردد. امــا  ــی آن ــا ناراحت ــق، گاه ســبب شــادی ی ــات و معضــات خل ــان واقعی ــا بی راه ب

ــر از ایــن تحریــک احساســات، طــرح پرســش ها و فضــای  پرســامنی در ذهــن مخاطــب  مهم ت

خــود اســت کــه او را در مســیر نیــل بــه زیبــا زیســن قــرار بدهــد.

شاهو کامنگر

هنر برای خلق
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ــی نخواهــد یافــت. هــرن و سیاســت هــر دو  ــم، هــرن دیگــر معنای ــر هــرن را از زندگــی و سیاســت جــدا بنامیی در حقیقــت اگ

زاده ی زندگــی روزانــه ی اجتامعــات انســانی محســوب می گردنــد. پــس منی تــوان ایــن دوگانــه ی پیوســته را جــدای از همدیگــر 

در نظــر گرفــت. زندگــی و سیاســتی کــه در درون آن جریــان دارد، محتــوای هــرن را شــکل و آن را تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد. 

ایــن موضــوع، جوابیســت بــه کســانی کــه شــعار«هرن بــرای هــرن« دانســته و یــا نادانســته بــه اشــکال مختلــف ابــراز می کننــد. 

مخاطبــان بایــد بداننــد کــه هامن طــور کــه تئوفیــل گوتیــه  از پیشــگامان ایــن شــعار بــه رساحــت بیــان می کنــد »هــرن بــرای 

هــرن بــه معنــی، هــرنی آزاد فــارغ از هرگونــه نگرانــی و دل  مشــغولی، بــه جــز زیبــای« هــرنی کــه بــه درد و آالم انســان نپــردازد، 

دوچــار نوعــی تعــارض بنیادیــن بــا ماهیــت وجــودی خــود می گــردد، چــرا کــه هــرن در خدمــت هــرن انتزاعــی ذهنــی و بــه دور 

ــت جامعــه می باشــد. از واقعی

هــرن و هرنمنــد بــه  غیــر از بهــرت کــردن فرهنــگ زیســتی و زیبایی شناســانه ی اجتــامع دغدغــه و هدفــی نداشــته و خــود را بــه 

احساســات و واقعیــات موجــود بســپارد و ســپس هــرنش را بیآفرینــد. بایــد بــه بیــان واقعیــات زندگــی خلــق و نشــان دادن راه 

حــل مشــکات و قــدم برداشــن بــرای حــل آنهــا مبــادرت منایــد. بــه طــوری کــه ایــن مســایل را بــه شــکل واقعــی نشــان بدهــد. 

نکتــه ی بنیادیــن ایــن اســت کــه هرنمنــد ماهیتــا شــخصیتی سیاســی می باشــد. امــا نبایــد هــرن خــود را در خدمــت حــزب یــا 

ــال در رشایــط کنونــی  ــرای مث ــه هــرن و خلــق خــود خیانــت کــرده اســت. ب ــر ایــن صــورت ب دولــت حاکــم قــرار دهــد در غی

کوردســتان و حتــی خاورمیانــه کــه در هــر بخــش آن قتل عــام و آسیمیاســیون فرهنگــی هــرنی و تخریبــات زیســت محیطی و 

ده هــا سیاســت دیگــر توســط دولت هــای حاکــم در برابــر حرکــت آزادی خواهــی خلقــی اجــرا می گــردد. اگــر کســی در قالــب 

ســودجویی، هــرن خــود را در خدمــت بــه دولت هــای رسمایــه داری بگــامرد از جوهــر هــرن و خلــق ســتم دیــده دور گشــته و 

مخاطــب چندانــی نخواهــد داشــت جــز عــده ای  عوام پســند و بدین ســان در حافضــه تاریخــی جامعــه مانــدگار نخواهــد گردیــد.

در واقــع هرنمنــد، انقــاب ذهنــی در خــود ایجــاد کــرده و بــا اســتفاده از هــرن خــود آن را بــه جامعــه منتقــل می منایــد. حــال 

بایــد ایــن انقــاب ذهنــی و هــرنی کــه توســط هرنمنــد آفریــده می شــود در راســتای ارتقــاع کیفیــت زندگــی جامعــه باشــد و 

تابوهــای نادرســتی کــه پیش تــر در رفتــار و فرهنــگ عمومــی جــا گرفتــه را بشــکند و جایگزینــی بــرای آن بــه منایــش بگــذارد.

هــامن گونــه کــه پیشــرت توضیــح دادیــم سیســتم رسمایــه داری حاکــم بــر جهــان، خلق هــا را بــه ســمتی کــه ســود و قــدرت او 

حکــم می کنــد ســوق می دهــد و طــرز زندگــی جامعــه را بــا توجــه بــه اهــداف و خواســته های خــود کانالیــزه می گردانــد. در 

مقابــل روش و فرهنــگ هــر بخــش از جامعــه بخصــوص خلق هــای خاورمیانــه کــه دارای ســبک ها و روش هــای گوناگــون زندگــی 

و فرهنگ هــای مختلــف و متنوعــی می باشــد در مقابــل سیســتمی قــرار می گیــرد کــه همــه ی خلق هــا را بــه یــک رنــگ و شــکل 

می خواهــد. چــون ایــن تنــوع باعــث غنــی شــدن و مقاومــت جامعــه و زیبــا شــدن زندگــی می شــود. همزمــان در ایــن نــوع 

ــن ســنگر های  ــن و خطرناک تری ــده خواهــد شــد و هــرن و فرهنــگ جامعــه یکــی از بزرگرتی ــز آفری زندگــی هرن هــای بهــرتی نی

مبارزاتــی مــردم در مقابــل حکومت هــا بــوده و هســت. ایــن ســنگر در تقویــت یــا تضعیــف دیگــر ســنگرهای مبارزاتــی نقــش 

بســیار مهمــی دارد بــه همیــن خاطــر در چنــد ســال گذشــته بیــش از هــر چیــزی مــورد هجــوم دولت هــا واقــع شــده اســت و 

چارچوبــی بــرای ایــن مهــم در نظــر گرفته انــد امــا هــرن چارچــوب منی شناســد و بــه بنــد کشــیده منی شــود.
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  دموکراسِی دموکراتیک ------------------------------------------------------------------- زانا پشکۆ

یو
نات

لرت
ی آ

لیل
تح

  نوشتاری در باب کنفدرالیسم ---------------------------------------------------------- عگید بانه

  NGO گفتامنی درون رسمایه داری --------------------------------------------  زاگرس مانی

  خودمختاری و دموکراسی --------------------------------------------------- کورنلیوس کاستوریادیس

ــنگر  ــان فاســفه و اقشــار روش ــان بوده  اســت؛ به خصــوص در می ــت مبحــث دموکراســی در می ــِخ اجتامعی شــدن برشی ــه درازای تاری ب

جامعــه، مســاله ی تعریــف و تعبیــر دموکراســی جــزو مســایل اساســی و بنیادیــن بــه شــامر می رفــت. همچنــان کــه مشــاهده می کنیــم، 

ــل روشــنفکری  ــه در هــر محف ــه طــوری ک ــد، ب ــه ی انســانی به شــامر می آی ــن مســایل جامع ــز دموکراســی یکــی از مهم تری ــروزه نی ام

و فراتــر از آن در بطــن جامعــه نیــز بــه تفســیر دموکراســی پرداختــه می شــود. در نوشــتار حــارض ســعی بــرآن شــده تــا نگاهــی کوتــاه 

ــف  ــن تعری ــوان مناســب ترین و واقع بینانه تری ــرار دادن آن هــا بت ــار هــم ق ــا کن ــه شــود و ب ــف و تفاســیر دموکراســی پرداخت ــه تعاری ب

ــا  ــه در آن ادع ــردد ک ــه شــیوه ای از حکومــت اطــاق می گ ــه دموکراســی ب ــت ک ــوان گف ــی می ت ــف کل ــک تعری ــود. در ی ــی من را معرف

می شــود کــه حکومــت توســط مــردم مدیریــت می شــود. دموکراســی ماننــد بســیاری از اصطاحــات اصلــی علــم سیاســت، از جملــه خــود 

»سیاســت« در اصــل واژه ای اســت یونانــی کــه از دو واژه ی کوتاه تــر »دمــوس« و »کراتیــا« تشــکیل شــده  اســت. هــر دو اصطــاح چنــد 

معنــی دارنــد؛ »دمــوس« می توانــد هــم بــه معنــای کلیــه ی شــهروندانی باشــد کــه در پولیــس یــا دولت-شــهر زندگــی می کننــد، و هــم 

بــه معنــای »اراذل و اوبــاش« یــا »تــوده ی عــوام« و یــا »قرشهــای فرودســت« بــه کار رود. »کراتــوس« می توانــد هــم بــه معنــای »قــدرت« 

ــه تصــور در آورد کــه  ــا افــرادی را ب ــوان گروه هــا ی ــرا می ت ــد. زی ــای یکســانی ندارن ــای »قانــون« باشــد کــه ایــن دو معن ــه معن و هــم ب

بی آن کــه بــه صــورت رســمی و مشــهود حکومــت کننــد، دارای قــدرت باشــند. بــه ایــن ترتیــب، ممکــن اســت در یــک دموکراســِی صــوری 

کــه بــه نظــر می رســد مــردم یــا مناینــدگان مــردم حکومــت می کننــد، توزیــع قــدرت واقعــی کامــاً غیردموکراتیــک باشــد. یــا برعکــس، 

در یــک نظــام سیاســی کــه در آن ســلطنت یــا ارشاف بــه صــورت فرمایشــی حکومــت می کننــد،  شــاید ایــن واقعیــت آشــکار نباشــد کــه 

قــدرت واقعــی در دســتان مــردم اســت.

ایــن ابهــام در هــر دو واژه ی ســازنده ی دموکراســی، از زمــان شــکل گیری مفهــوم و واقعیــت دموکراســی وجــود داشــته، و بنابرایــن درک 

ــراد  ــد و م ــد آم ــان باســتان پدی ــظ دموکراســی در اصــل در دولت شــهرهای یون ــژه ای دارد. لف ــخ دموکراســی، اهیمــت وی ــا و تاری معن

ــی  ــور همگان ــورد ام ــری در م ــت در تصمیم گی ــرای رشک ــگان ب ــی حــق هم ــردم« اســت، یعن ــه ی م ــا »عام ــوس« ی ــت »دم از آن حکوم

جامعــه. ایــن شــکل از حکومــت به ویــژه در آتــن و در ســده ی پنجــم قبــل از میــاد پدیــد آمــد و در آن همــه ی مــردم بــه جــزء زنــان و 

بــردگان، مســتقیامً در وضــع قوانیــن رشکــت می کردنــد و بــرای امــور اجرایــی نیــز بــه نوبــت عهــده دار ســمت ها می شــدند، و دادرســان 

ــت و روش  ــنایی داش ــی آش ــای دموکراس ــی از جنبه ه ــا برخ ــز ب ــوری روم نی ــدند. جمه ــده می ش ــی برگزی ــا قرعه کش ــز ب ــا نی دادگاه ه

منایندگــی نخســتین بــار در آن بــه کار بســته شــد، امــا بــا پیدایــش دوره ی امپراتــوری، دموکراســی نیــز از آن حکومــت رخــت  بربســت.
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دموکراسی از دیدگاه عبداله اوجاالن

در ایــن بخــش بــه نگاهــی اجاملــی بــه دیــدگاه و تعریــف عبدالــه اوجــاالن بــه عنــوان یکــی از فاســفه ی عــر حــارض می پردازیــم. ایــن نوشــتار در 

دو بخــش یکــی تعریــف مفهومــی پدیــده ی دموکراســی از دیــدگاه ایشــان و دیگــری مســاله ی اخــاق، سیاســت و دموکراســی در جامعــه ی خاورمیانــه 

می باشــد. 

•  دموکراسی چیست؟

ــا ماهیتــش تفســیر می شــود، بنابرایــن  ــر ب مفهــوم دموكراســی، هــم در عمــل به طــور  فــراوان مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و هــم به شــكلی مغای

تعریــف صحیــح آن حائــز اهمیــت اســت. دربــاره ی دموكراســی، كــه بــا وجــود آشــفتگِی مفهومــی و غوغــا بــر رس آن فــراوان بــه كار مــی رود، می تــوان 

تعاریــف محــدود و وســیعی انجــام داد. در معنــای وســیع كلمــه، می تــوان دموكراســی را به عنــوان خــود ـ  مدیریتــی اجتامعاتــی تعریــف منــود كــه بــا 

دولــت و قــدرت آشــنا نشــده اند. خــود ـ   مدیریتی هــای اجتامعــات كان، قبیلــه و عشــیره]یا ایــل[ در چارچــوب ایــن دســته بندی قــرار دارد. می تــوان 

ــد، مدیریت هــای ذاتــی ای كــه خــارج از مدیریت هــای قدرت محــور  ــه شــدت رواج دارن در آن دســته از جوامــع كــه پدیده هــای قــدرت و دولــت ب

و دولتــی باقــی مانده انــد را در معنــای محــدود كلمــه، در چارچــوب دموكراســی مــورد ارزیابــی قــرار داد. در جوامــع دولتــی، نــه دموكراســی و نــه 

ــز رژیم هایــی را به وجــود  ــاً نوعــی پدیــده ی مدیریتــی مختلــط وجــود دارد. ایــن نی مدیریت هــای مســتبد به طــور خالــص برقــرار منی باشــند. عمدت

مــی آورد كــه بــرای فاســدمنودن هــم قــدرت و هــم دموكراســی، بــاز و مســاعدند. قــدرت دولتــی بــه اقتضــای رسشــت خــود، در مناســباتش بــا جامعــه 

ناچــار از واپس كشــاندن و محدودمنــودِن دموكراســی اســت. نیروهــای دموكراســی نیــز درصددنــد تــا بــر پایــه ی به رسمیت نشــناخِن دولــت، مرزهــای 

خویــش را به طــور مســتمر توســعه دهنــد. ماهیــت مســئله از اغتشــاش و غوغــای میــان دولتــی كــه در پــی آن اســت تــا نقــاب دموكراســی بــر چهــره ی 

ــه ای سیســتامتیك  ــن آشــوب به گون ــا، ای ــرد. در متــدن اروپ ــه دولــت اســت، نشــأت می گی ــد و دموكراســی ای كــه خواهــان مبدل شــدن ب خویــش بزن

ــی  ــا، خــود ـ محدود گردان ــر می باشــد. در متــدن اروپ ــت عمیق ت ــان طبیعــت جامعــه و دول ــاوت  می ــی، تف ــا در جوامــع رشق ایجــاد گشــته اســت. ام

قــدرت دولتــی از طریــق قوانیــن اساســی و محدود ســاخن جامعــه كــه عمدتــاً از طریــق دموكراســی مبتنــی بــر منایندگــی صــورت می گیــرد، درگیــری 

شــدید بیــن آن دو را تلطیــف منــوده و امــكان همزیستی شــان در یكجــا را فراهــم آورده اســت. ایــن مدلــی كــه مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی آن را توســعه 

داده اســت، ماهیتــاً در راســتای مدیریت منــودن و حكمرانــی از طریــق تلطیــف تضادهــای طبقاتــی هدفمنــد می باشــد. مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی از 

ــداوم  ــش ت ــی خــارج از خوی ــی نیروهــای اجتامع ــه متام ــت را علی ــت ـ مل ــی دول ــی یعن ــدرت دولت ــن شــكل ق ــی سفت وســخت ترین و رایج تری طرف

بخشــیده، و از طــرف دیگــر ســعی دارد آنانــی كــه تحــت فشــار و اســتثامر نظــام قــرار دارنــد را بــه دموكراســی مبتنــی بــر منایندگــی پارملانــی كــه در 

حكــم »حق الســكوت« می باشــد راضــی منایــد. ایــن اســت پدیــده ای كــه دموكراســی لیربالــی عنــوان می گــردد.

ــی  ــن اغفال شــدگی نجــات داد. توســعه ی مدیریت هــای ذات ــی را از ای ــِی اجتامع ــوان دموكراس ــك، می ت ــی دموكراتی ــا توســعه ی مدیریت هــای ذات ب

دموكراتیــك، بــدون همســان انگاری آن هــا بــا قــدرت دولتــی و بــدون آن كــه تحــت نــام دیكتاتوری هــای خلقــی و یــا پرولتاریایــی بــه انحــراف كشــیده 

ــا و امتیــاز مدیریــت ذاتــی دموكراتیــك ایــن اســت كــه نــه بــه نــام خلــق اقــدام بــه  شــوند، نزدیك تریــن مــدل بــه رهیافــت صحیــح می باشــد. مبن

تشــكیل دولــت می منایــد و نــه بــه یــك ضمیمــه ی ناچیــز دولــت مبــدل می شــود. بــا روشــی به غیــر از ایــن راه، دشــوار بتــوان از انحرافــات راســت 

و چــپ دموكراســی لیــربال گــذار منــود. نیــروی مدیریتــی اصلــی لیربالیســم، چــه خــود را به صــورت دموكراســی لیــربال كاســیك نشــان دهــد و چــه 

ــه  ــده ی جامع ــر عه ــه ب ــه ای ك ــی و انحصــارات اقتصــادی می باشــد. وظیف ــی انحصــار دولت ــال سوسیالیســتی، نوع ــی رئ به صــورت دموكراســی خلق

قــرار می گیــرد ایــن اســت كــه در برابــر نیروهــای متــدن طــول تاریــخ و نیروهــای مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی عــر مــا، نیروهــای مدرنیتــه ی دموكراتیــك 

خویــش را برســازد. نقــش تاریخــی مدرنیتــه ی دموكراتیــك ایــن اســت كــه هــم در راســتای برانــدازی و تشــكیل دولــت هدفمنــد نیســت و بــه هــامن 

ــی  ــای اجتامع ــی حوزه ه ــود را در متام ــد، خ ــی آن درآی ــه ی مدن ــورت ضمیم ــردد و به ص ــی ذوب گ ــِت كنون ــه در درون دول ــدون آنك ــز ب ــزان نی می

ــد. ــا می بخش ــد و معن ــاختاربندی می منای س

• مسئله ی اخاق، سیاست و دموكراسی در جامعه ی خاورمیانه

ــده خواهــد  ــم اخــاق، سیاســت و دموكراســی، بســیار آموزن ــه ی مفاهی ــر پای ــد بیــش از پنج هــزار ســاله ی متــدن مركــزی، ب ــل و واشــكافی رون تحلی

بــود. طبیعــت اجتامعــی، به مثابــه ی پدیده هــای اخاقــی و سیاســی توســعه یافتــه اســت. بــدون اخــاق و سیاســت، جامعــه منی توانــد وجــود داشــته 

باشــد. اگــر وجــود داشــته باشــد نیــز، به جــز یــك تــوده ی بی شــكل)Amorphous( بیانگــر معنــای دیگــری نیســت. حتــی اگــر چنیــن جوامعــی وجــود 

داشــته باشــند نیــز، تنهــا می تواننــد بــه ابژه هایــی ابــزاری جهــت ســایر جوامــع تبدیــل شــوند.

ــن نخســتین برســاخت  ــه جامعــه در حی ــت رفتارهــا و مواضعــی ك ــارت اســت از كلیّ ــف منــود: اخــاق، عب ــن صــورت تعری ــوان بدی اخــاق را می ت

ــت تدابیــر، كارهــا و كُنش هایــی اســت كــه جامعــه ی ابتدایــی جهــت تغذیــه، تولیدمثــل و خود حفاظتــی  خویــش اتخــاذ كــرده اســت. ایــن نیــز كلیّ

اتخــاذ كــرده و انجــام می دهــد. ایــن كلیّت هــا بــه میــزان سّنتی شــدن، اخــاِق تشــكل یافته محســوب می گردنــد. بــر پایــه ی اینكــه جامعــه ی بــدون 

تولیدمثــل، خودحفاظتــی و تغذیــه قابــل تــداوم نیســت، بنابرایــن می گویــم كــه جامعــه ی بــدون اخــاق نیــز امكان ناپذیــر اســت. سیاســت، مفهومــی 

اســت كــه اگرچــه اندكــی متفاوت تــر می باشــد، امــا پیونــد تنگاتنگــی بــا اخــاق دارد. تفاوتــش بــا اخــاق در ایــن اســت كــه كُنشــی روزانــه اســت. 

اخــاق ـ  به مثابــه ی ســّنت ـ به شــكل قالب هــای اســتاندارد بــه كار می آیــد و ایفــای نقــش می كنــد، سیاســت نیــز بــه معنــای كلیّــت تصمیامتــی اســت 

كــه به طــور روزانــه در زمینــه ی مســائل پیش آمــده در جامعــه اتخــاذ می شــوند. كلیّــت ایــن تصمیــامت بــه میزانــی كــه ســّنتی شــوند، بــا ســنت های 

ــد. اخــاق  ــه می كنن ــد. اخــاق و سیاســت، همدیگــر را به طــور متقابــل تغذی اخاقــی یكــی گشــته و خــود به صــورت هنجارهــای اخاقــی درمی آین

به طــور ســّنتی چارچوبــی را بــرای سیاســت ارائــه می دهــد، و سیاســت نیــز بــا تصمیــامت نویــن خویــش در زمینــه ی انجــام كارهــا، ایــن چارچــوب را 

پیوســته توســعه داده و تعمیــق می بخشــد. بنابرایــن ممكــن نیســت بتــوان ایــن دو مفهــوم و پدیــده را به متامــی از یكدیگــر تفكیــك منــود.

ــد  ــه ی فاق ــه جامع ــث، ب ــن حی ــود. از ای ــزوده ش ــی اف ــوم قبل ــده و مفه ــر دو پدی ــد ب ــم، بای ــوم مه ــده و مفه ــومین پدی ــه ی س ــی به مثاب دموكراس

ــراز وجــود  ــه اب ــادر ب ــه ق ــود ك ــن اجتامعــی   خواهــد ب ــژه ی ابزاری ــز، نوعــی اب ــر اندیشــیده شــود نی ــی اگ ــوان اندیشــید. حت ــز منی ت دموكراســی نی

ــه  ــن اســت ك ــژه ی دموكراســی ای ــت، نقش وی ــن وضعی ــد. در ای ــل می منای ــع عم ــایر جوام ــوع ابزارهــای كاربســتی س ــوان مجم ــا به عن نیســت. تنه

به مثابــه ی نیــروی ســازمان بندی و ابــراز وجــود كل جامعــه ی ذی ربــط، بیانگــر مشــاركت در رونــد سیاســت پردازی و تصمیم گیــری  می باشــد. 

سیاســت در جوهــره ی خویــش، از ایــن لحــاظ دموكراتیــك می باشــد. سیاســت راســتین، سیاســتی اســت كــه دموكراتیــك  باشــد. سیاســت نادموكراتیــك، 

ــر  ــی ب ــامت مبن ــد. »تصمی ــربد یافتن ــا پیش ــه بعده ــت ك ــردن اس ــت اداره ك ــیك جه ــدار هیرارش ــی و قدرت م ــای دولت ــه ی نیروه ــامت یكطرف تصمی

ــردد. ــوان می گ ــررات اداره« عن ــه »مق ــود، بلك ــده منی ش ــت نامی ــا سیاس ــن نیروه ــردِن« ای اداره ك

سیاســت راســتین، سیاســتی اســت كــه قطعــاً از طریــق مشــاركت و گفتگــوی دموس)كلیّــت همــه ی ارگان هــای جامعــه ی قبیلــه، خانــواده، عشــیره، قوم 

و ملــت( تحقــق می یابــد. سیاســت، پدیــده و مفهومــی نیســت كــه بــدون خلــق، جامعــه و مشــاركت به وجــود بیایــد. بنابرایــن، از آنجــا كــه سیاســت 

ناچــار از دموكراتیك بــودن اســت، ناگزیــر اســت اخاقــی نیــز باشــد. جامعــه ی فاقــد دموكراســی منی توانــد سیاســی باشــد، و جامعــه ی فاقــد سیاســت 

نیــز منی توانــد اخاقــی باشــد. ایــن ســه »پدیــده« و »جلــوه ی مفهومــی«، همدیگــر را به شــكلی اغامض ناپذیــر الزامــی می گرداننــد.

ــك رابطــه ی  ــه اســت. ی ــه  پیشــربد یافت ــن جامع ــده ی بنیادی ــی و پدی ــوه ی مفهوم ــن ســه جل ــا ای ــت ب ــش و ضدی ــه، در چال ــزی خاورمیان متــدن مرك

دیالكتیكــی بنیادیــن بیــن آن هــا وجــود دارد. بــه میزانــی كــه جامعــه ی متدنی)شــهرـ طبقــه ـ قــدرت( رشــد منایــد، اخــاق، سیاســت و دموكراســی نیــز 

ــد. در حامســه های  ــارزه در بین شــان به وجــود می آی ــدازه نوعــی كشــاكش و مب ــه هــامن ان ــن حــال، ب ــردد. در عی ــت می گ ــدر دچــار پرسف هامن ق

ســومری می تــوان ایــن رونــد را به ویــژه در اظهــارات راجــع بــه زن، برزگــر و چوپــان مشــاهده منــود؛ حامســه ی ســومری واقعیــت ایــن كشــاكش و 

مبــارزه را بــر زبــان مــی آورد. در متــون دینــی و حامســی كــه بعدهــا به وجــود آمدنــد، صــدای ایــن سه گانه)ســتون های بنیادیــن جامعــه( را چنــدان 

منی توانیــم بشــنویم؛ پیداســت كــه در مبــارزه شكســت خورده انــد. در عــوض ایــن، حامســه های قبایــل و عشــایر هنــوز هــم رسزنده انــد و بــه روزگار 

ــراـ  ــك ف ــه ی ی ــی به مثاب ــان تك خدای ــد. ادی ــت نداده ان ــی از دس ــی را به متام ــت و دموكراس ــاق، سیاس ــّنِت اخ ــه س ــت ك ــیده اند. پیداس ــز رس ــا نی م

مجرّد ســازی، از فرعــون و منــرود بســیار ســخن می راننــد. پیداســت كــه دســت كم همچــون رسآغــاز، دارای گام هــای اخاقــی، سیاســی و دموكراتیــك 

ــه  ــكان اینك ــند. ام ــی می باش ــان و بورژوای ــص، بی بنی ــیار ناق ــا، بس ــدن اروپ ــر مت ــی ب ــی متك ــت و دموكراس ــاق، سیاس ــای اخ ــند. روایت ه می باش

ــت ترین  ــد خودپرس ــه ی دی ــی«، از زاوی ــت و دموكراس ــاق، سیاس ــی »اخ ــای مفهوم ــا و جلوه ه ــت پدیده ه ــع آن واقعی ــه تب ــی و ب ــت تاریخ پیرشف

طبقــه یعنــی بــورژوازی، در درون یــك كلیّــت درك شــود، وجــود نــدارد. رویكــرد بســیار منتقدانــه ای در قبــال ایــن نــوع علــم غربــی الزم اســت.

ــت و  ــاق، سیاس ــده ی اخ ــع پدی ــور قاط ــد، به ط ــی مانده ان ــزی باق ــدن مرك ــام مت ــارج از نظ ــه خ ــی ك ــی »اجتامعی بودن«های ــت در متام ــد گف بای

ــكار اعــم از متامــی قبایــل، عشــایر و مذاهــب ـ كــه  ــر ایــن اســت كــه جامعــات نیمه كوچ  نشــین و بی ــر می باشــد. واقع گرایانه ت دموكراســی نیرومندت

ــع در حــوزه ی غیرشــهری را  ــدار واق ــر و دام ــدـ و اجتامعــات برزگ ــاه برده ان ــه كوه هــا و بیابان هــا پن ــه و ب ــه مقاومــت پرداخت ــن چارچــوب ب در ای

به عنــوان نیروهــای مقاومت گــر و نزدیك تــر بــه آزادی و برابــری ارزیابــی مناییــم. عنــارصی كــه عمیقــاً بــه بردگــی كشــیده شــده اند را می تــوان در 

درجــه ی دوم و به مثابــه ی  مقولــه ای عینــی در ایــن پــروژه ارزیابــی منــود. چیــزی كــه بــرای آزادی و برابــری و بنابرایــن بــرای مســائل اخــاق، سیاســت 

و دموكراســی اهمیــت دارد، بردگــی ابژكتیو]یــا عینــی[ نیســت؛ بلكــه جــواب پرســش هایی از ایــن دســت مهــم می باشــد: »تــا چــه میزانــی تســلیم 

ــا چــه حــد كوچ نشــین اســت و چقــدر در راه اعتقاداتــش می جنگــد؟« ــد، ت نشــده اســت، چقــدر مقاومــت می منای

البتــه كــه مســائل جــدی اخاقــی، سیاســی و دموكراتیــك در جوامــع خاورمیانــه وجــود دارنــد. بــه اقتضــای رونــد متــدن، ایــن مســائل بســیار دامن گســرت 

ــده ی  ــوده و پدی ــی ب ــش از حــد بورژوای ــا بی ــدن اروپ ــِی مت ــوق، سیاســت و دموكراس ــه حق ــم اســت ك ــر مه ــن ام ــا دانســن ای ــد. ام و همه جانبه ان

ــده  ــی خوان ــاب منی دهــد. آنچــه دموكراســی بورژوای ــد و بازت ــی منی كن ــه ی جهان شــمول تاریخــی را بازمنای »اخــاق، سیاســت و دموكراســی« جامع

می شــود، دموكراســی نیســت؛ بلكه]شــیوه ی[ اداره ی دولتــی اســت. اگــر ایــن نكتــه بدیــن شــكل بیــان شــود، رویكــرد صحیح تــری اســت: مــواردی كــه 

تحــت نــام دموكراســی صــورت می گیرنــد، اگرچــه به متامــی یكســان انگاشــته نشــوند امــا به طــور عمــده نقــش مخفی  سازی]شــیوه ی[ اداره ی دولتــی 

و »برگ  مــوی پوشــاننده ی عیــوب« را بــازی می كننــد. هــامن معیارهــا جهــت حقــوق بــرش نیــز مصــداق دارنــد. به ویــژه ایــن یــك واقعیــت اســت 

ــد  ــه دولــت و قــدرت می باشــد و هیچــگاه منی توان ــه اســت. حقــوق، انبوهــی از قراردادهــای مربــوط ب كــه حقــوق به متامــی جــای اخــاق را گرفت

جــای اخــاق زنــده را بگیــرد. بایــد دانســت كــه تصمیــامت، فعالیت هــا و اقداماتــی را كــه اداره ی دولتــی جهــت امــور داخلــی و خارجــی اش انجــام 

می دهــد، منی تــوان سیاســت نامیــد. شــاید بتــوان عنــوان »سیاســت دولتــی« را بــر آن اطــاق كــرد، امــا منی تــوان سیاســت جامعــه نامیــد. اقداماتــی 

كــه تحــت نــام دموكراســی انجــام می گیرنــد، فراتــر از صحن هــای منایندگــی كــه بســی خــارج از جامعــه قــرار دارنــد، نقش ویــژه ی چندانــی ندارنــد.

بــر پایــه ی ایــن نقــد خاصــه وار، به راحتــی می تــوان گفــت كــه در جامعــه ی خاورمیانــه یــك پتانســیل قــوی دموكراســی، اخــاق و سیاســت وجــود دارد. 

وجــود مســائل جــدی اخاقــی، سیاســی و دموكراتیــك، نیــروی پتانســیل]یا بالقــوه ی[ آن را نشــان می دهــد. اینكــه هنــوز هــم متایــات دولت]مدارانــه[ 
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ــه ذهــن  ــك« را ب ــی موجودیــت قــوی »اخاقــی، سیاســی و دموكراتی ــاز و حت ــد هســتند، در روی دیگــر خویــش مســائل، نی ــه نیرومن و قدرت گرایان

متبــادر می مناینــد. بــه اقتضــای تضــاد دیالكتیكــی میــان آن هــا، واقعیــت تنهــا بــه ایــن شــكل می توانــد بیــان گــردد.

در بخــش قبــل نظــر و دیــدگاه عبدالــه اوجــاالن را در خصــوص دموکراســی و همچنیــن نقــد ایشــان بــر دموکراســی ای مــورد نظــر غــرب کــه آن را 

دموکراســی بــورژوازی خوانــد، مطالعــه کردیــم. در ایــن بخــش می خواهیــم از دیدگاه هــای دیگــری، بــا مفهــوم دموکراســی آشــنا شــویم. از دیــدگاه 

نظریه پــردازان سیاســی مفاهیــم متنوعــی بــرای دموکراســی وجــود دارد.

o از دیــدگاه تقلیل گرایــی یــا مینیاملیســم، دموکراســی سیســتم حکومتــی اســت کــه در آن شــهروندان بــه گروهــی از رهــربان سیاســی حــق حکومــت 

را از طریــق انتخابــات دوره ای اعطــا می کننــد. ایــن نظریــه حکومــت چنــد تنــی و پولیارشــی نیــز نامیــده می شــود.

o مفهــوم جمعــِی دموکراســی اذعــان دارد کــه حکومــت بایــد بــه تدویــن قوانیــن و سیاســت هایی بپــردازد کــه بســیار نزدیــک بــه نظــرات میانــه ی 

مــردم باشــد، نیمــه ای در ســمت راســت و نیمــه ای در ســمت چــپ.

o دموکراســی شــورایی بــر مبنــای ایــن اصــل اســتوار اســت کــه دموکراســی حکومــت بــا بحــث می باشــد. دموکرات هــای شــورایی ادعــا می کننــد کــه 

قوانیــن و سیاســت ها می بایــد بــر مبنــای اســتدالل هایی باشــد کــه متــام شــهروندان بتوانــن آن را بپذیرنــد. پهنــه ی سیاســت بایــد جایــی باشــد کــه 

رهــربان و شــهروندان در آن بــه مباحثــه پرداختــه، بــه یکدیگــر گــوش فــرا داده و نظــرات خــود را تغییــر می دهنــد.

o مفاهیــم فــوق بــه دموکراســی از طریــق مناینــدگان آنهــا اشــاره دارد. در طرفــی دیگــر دموکراســی مســتقیم می گویــد کــه شــهروندان بایــد مســتقیامً 

ــوده،  ــمند ب ــود ارزش ــودی خ ــه خ ــی ب ــت سیاس ــند. فعالی ــارکت داشته باش ــت ها مش ــن و سیاس ــاد قوانی ــود در ایج ــدگان خ ــق مناین ــه از طری و ن

موجــب اجتامعی شــدن و فرهیختگــی شــهروندان شــده و مشــارکت مردمــی می توانــد نخبــگان توامننــد را ارزیابــی کنــد؛ و از همــه مهم تــر این کــه 

ــری کرده باشــند. ــن و سیاســت ها را تصمیم گی ــه خودشــان مســتقیامً قوانی ــد مگــر آن ک ــر خــود حکومــت منی کنن شــهروندان در حقیقــت ب

o مفهــوم دیگــر دموکراســی، تســاوی سیاســی بیــن متــام شــهروندان می باشــد. ایــن مفهــوم بــه جوامعــی اشــاره دارد کــه در آن هــا عــرف، روش و 

الگوهایــی وجــود دارد کــه بــه عنــوان راهنام هایــی بــه ســوی تســاوی قــدرت سیاســی تلقــی می شــوند. اولیــن و مهم تریــن ایــن عرف هــای اجتامعــی 

ــت  ــس از انتخــاب شــدن مدیری ــه پ ــی می باشــد ک ــه منظــور انتخــاب منایندگان ــه ب ــات می باشــد ک ــارت از رخــداد منظــم، آزاد و آشــکار انتخاب عب

ــدگان  ــت رای دهن ــه اکری ــن اســت اشــکال شــود ک ــدگاه ممک ــن دی ــده دار می شــوند. در ای ــه را عه ــی جامع ــا عمــده ی سیاســت های عموم کل و ی

بــرای سیاســت تصمیــم می گیرنــد نــه اکریــت مــردم و بنابرایــن راه بحــث دربــاره ی اجبــاری شــدن مشــارکت سیاســی مثــل رای دادن اجبــاری را بــاز 

می منایــد؛ و نیــز اشــخاص بــا پشــتوانه ی مالــی بیشــرت امــکان تاثیر گــذاری بیشــرتی در جامعــه در مبــارزات انتخاباتــی داشــته و بنابرایــن ممکــن اســت 

قوانینــی جهــت شفاف ســازی منابــع مالــی در اختیــار نامزد هــای انتخاباتــی مــورد نیــاز باشــد.

دموکراسی از دیدگاه های مختلف

                        

ارسطو )233-384 ق.م(

ارســطو بــه عنــوان اندیشــمند سیاســی بــه مطالعــه ی دولت  -شــهرهای یونانــی پرداخــت  و در ضمــن ایــن مطالعــه بــه رابطــه ی میــان دموکراســی و 

رسشــت سیاســی انســان نظــر داشــت. بــه نظــر او انســان طبعــاً حیوانــی سیاســی اســت کــه در دولت  -شــهر زندگــی می کنــد؛ تنهــا جانــوران و خدایــان 

ــاره ی درســتی و  ــد درب ــار می توان ــوه ی انحصــاری نطــق  و گفت ــم برخــورداری از ق ــه حک ــد. انســان ب ــه رس بربن ــد خــارج از دولت -شــهر ب می توانن

نادرســتی، ســود و زیــان، حقیقــت و خطــای امــور ســخن بگویــد. پــس زندگــی انســانی مســتلزم زیســن در جامعتــی اســت کــه انســان بتوانــد در آن 

دربــاره ی امــور عمومــی آزادانــه ســخن بگویــد. در فلســفه ی سیاســِی ارســطو فــرد معــادل جــامد، خانــواده معــادل نبــات، روســتا معــادل حیــوان و 

دولت  -شــهر معــادل انســان اســت. انســان بــه عنــوان شــهروند در دولت - شــهر کســی اســت کــه در تصمیم گیــری در امــور عمومــی جامعــه مشــارکت 

دارد و متناوبــاً در اعــامل قــدرت نیــز رشکــت می کنــد. در غیــر ایــن صــورت انســان، حیــوان زبان بســته ای خواهــد بــود. اعــامل حقــوق شــهروندی 

تنهــا در دولتــی ممکــن اســت کــه اکریــت مــردم در آن مشــارکت داشــته باشــند. دولت -شــهر یــا جامعــه ِی سیاســِی مطلــوب کــه در آن انســان از 

قــوه ِی عقــل و نطــق خــود بهــره می گیــرد، دولتــی اســت کــه در آن تعــداد کثیــری از مــردم بــه نفــع کل جامعــه حکومــت کننــد. امــا دموکراســی، 

حکومتــی اســت کــه در آن تعــداد کثیــری از مــردم بــه نفــع خودشــان حکومــت می کننــد و از آن جــا کــه اکریــت مــردم فقیرنــد، پــس دموکراســی 

حکومــت تهیدســتان اســت. نهایتــاً بهرتیــن حکومــت ممکــن از منظــر ارســطو حکومتــی بــود کــه ویژگی هــای انــواع رایــج و متــداول حکومــت یعنــی 

دموکراســی و الیگارشــی را باهــم ترکیــب کنــد، بدیــن شــیوه کــه شــامر کثیــری از شــهروندان در حکومــت مشــارکت مناینــد امــا ایــن تعــداد آن قــدر 

زیــاد نباشــد کــه حکومــت را از آِن تهیدســتان ســازد.

بنکدیت دو اسپینوزا )1632-1677(

اســپینوزا، فیلســوف هلنــدی از نخســتین نظریه پــردازان دموکراســی در عــر جدیــد به شــامر مــی رود. بــه نظــر او بهرتیــن حکومــت، حکومتــی اســت 

کــه بــر اســاس رای اکریــت مــردم اســتوار باشــد و در آن هــر کــس بتوانــد آزادانــه بیاندیشــد و ســخن بگویــد. اســپینوزا میــان دموکراســی و علــم 

ــی و  ــِت مدن ــد. در اندیشــه ی گذشــتگان، دموکراســی موجــب تســلط تهیدســتان تلقــی می شــد و فضیل ــی، رابطــه ِی نزدیکــی می دی و دانــش عقان

آمــوزش اخاقــی و در نهایــت مصلحــت عمومــی را در خطــر قــرار مــی داد. آزادی هــای دموکراتیــک بــه نظــر فاســفه ی پیشــین گرچــه در کوتاه مــدت 

موجــب رشــد تفکــر و فلســفه می شــد، امــا پیامدهــای ناخوشــایندی بــه بــار مــی آورد. از ایــن نظــر فاســفه ی پیشــین بــرآن بودنــد کــه بهــرت اســت 

دموکراســی بــا عنــارصی از آریستوکراســی، مونارشــی و الیگارشــی تلفیــق شــود، تــا امــکان پــرورش سیاســتمداران و شــهروندان آگاه و فرهیختــه فراهــم 

گــردد. از ایــن رو فاســفه ی سیاســی پیشــین، دموکراســی رصف را نهایتــاً دشــمن اندیشــه و فلســفه می دانســتند. اســپینوزا نیــز ماننــد فاســفه ی قبلــی 

معتقــد بــود کــه حیــاِت فلســفی، رضایت بخش تریــن نــوع حیــات اســت، امــا برخــاف آنهــا تاکیــد می کــرد کــه دموکراســی بهرتیــن شــکل حکومــت 

بــرای پیشــربد آزادی اندیشــه و فلســفه و فضیلــت واقعــی اســت. بــه نظــر او دموکراســی طبیعی تریــن و معقول تریــن شــکل حکومــت اســت، زیــرا 

ــداوم بقــاء انسان ّهاســت کــه تنهــا در  ــن امــکان ت ــد. هــدف اصلــی حکومــت تامی ــن نقطه نظرهــای متعــارض را مجــاز می دان ــه ی آزاد در بی مباحث

قالــب حکومــت آنهــا بــر خــود بــه شــکلی عقانــی بــه کــامل می رســد و ایــن غایــت هــم تنهــا در دموکراســی تحقق پذیــر اســت کــه افــراد بــرای 

ــه دســت  ــه  در وضــع سیاســت ّهای عمومــی را ب ــا در دموکراســی، شــهروندان حــق مداخل ــد. تنه ــد می کنن ــت نفــس یکدیگــر منعق ــن و صیان تامی

می آورنــد.

جان الک )1632-1704(
 الک از بنیان گــذاران اصلــی دموکراســِی لیــربال بــه شــامر مــی رود. وی اســتاد پزشــکی در دانشــگاه آکســفورد بــود و در زندگــی سیاســی انگلســتان 

در آن دوران نقشــی فعــال داشــت و بــه علــت مخالــف بــا دربــار ســلطنتی چندیــن ســال انگلســتان را تــرک کــرد و در هلنــد بــه رس می بــرد. عنــارص 

اصلــی لیربالیســِم الک، تاکیــد بــر آزادی و برابــری طبیعــی انســان ها، حــق حیــات و مالکیــت آدمیــان، حکومــت محــدود و مــرشوط بــه قانــون طبیعــی 

و رضایــت مــردم، تســاهل دینــی، تفکیــک قــوای حکومتــی، اصالــت جامعــه در مقابــل دولــت و حــق شــورش بــر ضــد حــکام خودکامــه بــود. ایــن 

ــکال  ــاب اش ــان را در انتخ ــاله ها الک انس ــن رس ــده اند. در ای ــرح ش ــده ی الک مط ــر عم ــت )1689( اث ــاله ی حکوم ــژه در دو رس ــه وی ــه ها ب اندیش

مختلــف حکومــت آزاد می دانــد و خانــواده و سیاســت را دو حــوزه ی جداگانــه ی زندگــی و فعالیــت انســان می شــامرد. الک وضــع طبیعــی )وضــع 

پیــش از تشــکیل دولــت( را بــه عنــوان وضعــی توصیــف می کنــد کــه در آن انســان ها آزاد و برابــر بودنــد. در آن وضــع انســان تابــع و فرمان بــردار 

اراده ی دیگــری نیســت. برابــری طبیعــی انســان ّها مانــع از ســلطه ی اراده ی یکــی بــر دیگــری در وضــع طبیعــی می شــود. از لحــاظ اشــکال مختلــف 

حکومــت، الک بــر آن بــود کــه اکریــت ممکــن اســت خــودش قــدرت قانون گــذاری را اعــامل کنــد و بدیــن ســان »دموکراســی کامــل« برقــرار ســازد 

و بــا این کــه آن قــدرت را بــه گروهــی کوچــک و یــا حتــی بــه شــخص پادشــاه واگــذار کنــد. پــس امــکان تاســیس حکومتــی »غیــر دموکراتیــک« را 

جلــوه ای از دموکراســی می دانســت. بــا ایــن حــال جــان الک ســلطنت مطلقــه را مغایــر بــا حقــوق اساســی و طبیعــی انســان ها می دانســت.
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 ژان ژاک روسو )1712-1778(

روســو فیلســوف فرانســوی از مدافعــان بــزرگ آزادی فــردی، حاکمیــت مردمــی و دموکراســی مســتقیم بــود. در عیــن حــال وی از منتقدیــن اولیــه و 

اصلــی عقل گرایــی و روشــنگری غربــی بــود . بــه نقــد رسارسی جامعــه و انســانیت مــدرن پرداخــت. حکومــت مطلــوب او دموکراســی مســتقیم و 

جمع گرایانــه ای بــود کــه از یــک ســو بــر آزادی و فردگرایــی و اندیشــه ی قــرارداد اجتامعــی و از ســوی دیگــر در فضیلــت مدنــی، اراده  ی عمومــی 

و مصلحــت جمعــی اســتوار باشــد. روســو مخالــف پارملانتاریســم و اصــل منایندگــی بــود. بــه نظــر او پارملــان منی توانــد مناینــده ی اراده ی عمومــی 

باشــد. مــردم بــا واگــذاری حقــوق خــود بــه مناینــدگان، آزادی خویــش را از دســت می دهنــد. تنهــا همــه ی مــردم بــه طــور مســتقیم می تواننــد اراده ی 

عمومــی را بیــان کننــد. 

توماس جفرسون )1743-1826(

ــی  ــی یعن ــی دموکراســی آمریکای ــود. وی بنیان گــذار ســنت اصل ــکا ب ــکا و از مدافعــان اســتقان آمری تومــاس جفرســون ســومین رئیس جمهــور آمری

دموکراســی جفرســونی اســت. جفرســون انســان را طبعــاً اجتامعــی و سیاســی و نیازمنــد مشــارکت در حکومــت بــه منظــور توســعه ی توانایی هــای 

طبیعــی خــود می دانســت. بــه نظــر او مشــارکت سیاســی نیازمنــد اســتغنای اقتصــادی بــود و از همیــن رو از دموکراســی کشــاورزان و زمیــن داراِن 

متوســط حامیــت می کــرد. جفرســون چهــار اصــل اساســی بــرای دموکراســی قائــل بــود: اول مشــارکت سیاســی؛ دوم برابــری اقتصــادی؛ ســوم آمــوزش 

ــود کــه هــر یــک  ــه وســیله ی ارشافیــت طبیعــی. هــدف جفرســون برقــراری دولت  -شــهرهای کوچــک ب فضائــل مدنــی و چهــارم منایندگــی مــردم ب

جمعیتــی حــدود صــد خانــوار را دربرگیــرد و امــکان دموکراســی مســتقیم را فراهــم آورد. در اصــل جفرســون می خواســت کــه دموکراســِی مســتقیم 

کاســیک را بــا نظــام دموکراســی منایندگــِی مــدرن درهــم آمیــزد. 

 هارولد السکی )1893-1950(  

ــای  ــت گروه ه ــی و اهمی ــه ی دموکراس ــی کرت گرایان ــکی مبان ــود. الس ــدن ب ــاروارد و لن ــگاه های ه ــتاد دانش ــی و اس ــی انگلیس ــرداز سیاس نظریه پ

ــی  ــرای دموکراس ــز ب ــد و متمرک ــت نیرومن ــت دول ــوص اهمی ــر در خص ــن نظ ــی داد و از ای ــرار م ــد ق ــورد تاکی ــی را م ــام دموکراس ــی در نظ اجتامع

تردید هایــی برانگیخــت. بــه نظــر او افــراد اساســاً نســبت بــه گروه هــای اجتامعــی و نهاد هــای غیردولتــی، احســاس وفــاداری و تعلــق می کننــد، نــه 

نســبت بــه دولــت بــزرگ و متمرکــز. از ایــن رو اســاس دموکراســی همیــن نهادهــا و گروه ّهــا هســتند و بــه منظــور حفــظ و تقویــت آن هــا، قــدرت 

دولتــی بایــد تضعیــف و مترکززدایــی شــود. الســکی در آخریــن اثــر عمــده ی خــود، اســتدالل کــرد کــه دموکراســی در دنیــای مــدرن بــه واســطه ی 

ــدارد. ــه داری هامهنگــی ن ــا رسمای ــن اصــوالً ب ــاه شده اســت و بنابرای ــی، تب ــه در همــه ی حوزه هــای زندگ ســلطه ی رسمای

رمون آرون )1905-1983(

ــرآن  ــر کمونیســم، فاشیســم و توتالیتاریســم می تاخــت. وی ب ــود و ب آرون فیلســوف و نویســنده ی فرانســوی از هــواداران رسســخت دموکراســی ب

ــرا  ــای کرت گ ــت. آرون از نظام ه ــن اس ــل تامی ــدرن قاب ــر م ــه ی ع ــه های برابری طلبان ــایه ی اندیش ــا در س ــان ها، تنه ــه آزادی و ارزش انس ــود ک ب

و دموکراتیــک معــارص بــه عنــوان  نظام هــای قانون منــد و مدنــی دفــاع کــرد. بــه نظــر او جوهــر دموکراســی رقابــت، قانون منــدی و تنــوع و تکــر 

عائــق و منافــع اجتامعــی اســت. همچنیــن آرون بــر آن بــود کــه دموکراســی در عــر مــدرن بــدون اســتقرار دولــت رفاهــی کــه امکانــات الزم بــرای 

بهره بــرداری فــرد از آزادی هــای دموکراتیــک را فراهــم آورد،  معنــا نــدارد. از ســوی دیگــر بــه نظــر او اســتقرار برابــری در جوامــع ممکــن نیســت،  زیــرا 

موانــع ســاختاری عمــده ای بــر رس راه پیدایــش جامعــه ی برابــر وجــود دارد. بــه نظــر آرون کوشــش بــرای اســتقرار برابــری کامــل در جامعــه، تنهــا بــه 

ــد. خودکامگــی و توتالیتاریســم می انجام

ایزایا برلین )1909-1997(

ــدا  ــم ج ــی را از ه ــت و منف ــوم آزادی مثب ــد. وی دو مفه ــف می کن ــرای آزادی تعری ــوم ب ــه ای دو مفه ــارص در مقال ــی مع ــوف سیاس ــن، فیلس برلی

می کنــد. آزادی منفــی کــه بــه مفهــوم رهایــی از دخالــت و اراده ی خودرسانــه  ی دیگــری اســت، جوهــر لیربالیســم را تشــکیل می دهــد. در مقابــل 

آزادی مثبت، کــه بــه معنــای آزادی بــرای عمــل بــر طبــق مقتضیــات عقــل عمومــی اســت، مبنــای اســتبداد و توتالیتاریســم اســت. بــه طــور کلــی 

برلیــن اعتقــاد داشــت، دموکراســی نظامــی اســت کــه در آن امــکان انتخــاب میــان گزینه هــای مختلــف بــرای افــراد وجــود دارد. البتــه میــان ارزش هــای 

مطلــوب بــرشی همــواره تعــارض وجــود دارد و ایــن تعــارض را منی تــوان بــه هیــچ شــیوه ای، حتــی بــه وســیله ی دموکراســی حــل کــرد؛ امــا دموکراســی 

امــکان گزینــش میــان ارزش هــا و غایــات مختلــف زندگــی را بــرای افــراد فراهــم مــی آورد. 

کارل پوپر )1902-1994(

پوپــر، فیلســوف علــم و عــامل بــزرگ اتریشــی در زمینــه ی دموکراســی نیــز نظریه پــردازی کــرد. در واقــع  ایــن اندیشــه کــه حقیقــت و آزادی بــه هــم 

وابســته اند، در همــه ی آثــار او  تاثیر گــذار بوده اســت. مهم تریــن امتیــاز دموکراســی بــر دیگــر انــواع حکومــت، بــه نظــر پوپــر آن اســت کــه در آن 

می تــوان حــکام ناشایســت و فاســد را از کار برکنــار کــرد. بــه طــور کلــی بــه نظــر پوپــر، دموکراســی بــا اصــل عمومــی و کلــی حاکــم بــر اندیشــه ی 

او یعنــی بــاز بــودن جهــان و غیرقطعــی و نامتــام بــودن همــه ی حقایــق نســبتی اساســی دارد.

 

{

{

{{

{

{



75 سال  نهمـ  دوره ی دوم ـ شامره ی 55 آبان 1394

.لترانتیو
PJAK ارگان حزب حيات آزاد كوردستان

.
Oragana

ALTIRNATIV55PJAK74

آ

رابرت دال 

ــارص و  ــِک مع ــای دموکراتی ــف نظام ه ــرای توصی ــی« را ب ــوم »پولیارش ــی، مفه ــزرگ آمریکای ــامی ب ــی و از عل ــده ی دموکراس ــرداز عم دال، نظریه پ

متــداول، رایــج ساخته اســت. بــه نظــر او، دموکراســی در مفهــوم آرمانــی و کاســیک اش قابــل تحقــق نیســت، بلکــه تنهــا می توانــد بــرای ســنجش 

میــزان نزدیکــی دموکراســی های موجــود بــه وضــع آرمانــی در نظــر گرفتــه شــود. پولیارشــی بــه مفهــوم تعــدد نخبــگان حاکــم، حــد مطلــوب مشــارکت 

ــه  ــت و ن ــه حکومــت اکری ــد. حکومــت دموکراســِی واقعــی، ن ــری می منای ــت جلوگی ــروز اســتبداد اکری ــد و از ب ــت سیاســی را ایجــاد می کن و رقاب

حکومــت یــک اقلیــت، بلکــه حکومــت چندیــن اقلیــت اســت. بنابرایــن نظریــه ی پولیارشــی، نظریــه ی پلورالیســم بــا تکــر در منابــع قــدرت سیاســی 

اســت. بــه طــور کلــی از دیــدگاه دال،  دموکراســی بــه عنــوان روش گزینــش رهــربان و تضمیــن نظــارت شــهروندان بــر ایشــان اهمیــت بیشــرتی دارد 

تــا بــه عنــوان نظامــی بــرای تامیــن حقــوق و آزادی هــای فــردی و مشــارکت و رقابــت کامــل و متــام عیــار.

نتیجه
در متامــی مطالــب فــوق می تــوان ایــن مفهــوم را برداشــت کــرد کــه تعاریــف مختلفــی از دموکراســی را می تــوان بــر دو پایــه ی اساســی 

ــرد در  ــرار دادن ف ــا ق ــردی و مبن ــای ف ــر آزادی ه ــی ب ــد فراوان ــیر تاکی ــف و تفاس ــیاری از تعاری ــه بس ــی این ک ــود. یک ــیم بندی من تقس

ــد.  ــا و اســاِس دموکراســی می دانن ــه عنوانــی کلیّتــی، مبن ــد و دیگــری این کــه اجتــامع و جامعــه را ب مرکزیــت مفهــوم دموکراســی دارن

همــه ی تعاریــف نشــان از آن دارد کــه بــا توجــه بــه واقعیــت وجــودی انســان و همچنیــن تفاوت هــای بنیادینــی کــه در اندیشــه های 

غالــب بــر او وجــود دارد؛ ایــن اختــاف نظرهــا نیــز در تعریــف و تفیــرس پدیــده ی دموکراســی رخنــه کرده اســت. در نتیجــه می تــوان 

چنیــن اذعــان داشــت کــه دموکراســی را بــه معنــای واقعــی کلمــه منی تــوان بــه عنــوان قطعیتــی رصف تعریــف منــود چــرا براســاس اصــل 

ــای واقعــی آن  ــوان در مــورد دموکراســی و معن ــز ایــن موضــوع واضــح می گــردد، در صورتــی کــه می ت دیالکتیکــی وجــودی انســان نی

بــه اتفاق نظــری منطبــق بــا ابعــاد اشــرتاکی جوامــع دســت یافت و دموکراســی را بــر اســاس اصــل وجــودی هــر جامعــه تعریــف منــود. 

در واقــع می تــوان گفــت کــه بــر اســاس حافظــه ی تاریخــی برشیــت و همچنیــن تعاریــف بــه دور از تحریفاتــی کــه در ســیر تاریــخ بــر 

آن ّهــا وارد گشــته، بــه تعریفــی جامــع از دموکراســی دســت یافت و آن هــم ایــن اســت کــه دموکراســی را بــر اســاس واقعیت هــای فــردی 

)بــه عنــوان جــز( و واقعیت هــای اجتامعــی )بــه عنــوان کل( می تــوان بــه اراده ی راســتین فــرد در مدیریــِت جامعــه و اســتقاِل اراده ی 

جمعــِی جامعــه بــه عنــوان کلیّتــی فراگیرتــر در برخــورد بــا جوامــع دیگــر عنــوان منــود. بــه نوعــی می تــوان ایــن تعریــف را دموکراســِی 

دموکراتیــک نــام نهــاد.

بــا همــه ی ایــن تفاســیر بــاز هــم می تــوان گفــت کــه نیــل بــه تعریفــی واحــد از دموکراســی بــه دور از واقعیــت وجــودی آن باشــد. چــرا 

کــه بــه نظــر مــا دموکراســی نیــز ماننــد بســیاری دیگــر از خصائــص هــر جامعــه ای، می تــوان آن را یــک مفهــوم و پدیــده ی خودویــژه ی 

هــر اجتامعــی تعریــف کــرد.

ایــن مقالــه ســعی بــر پاســخ مختــر بــه ایــن پرســش دارد کــه چــه سیســتمی مدیریتــی واقعــاً می توانــد بــرای جامعــه 

مفیــد واقــع گــردد و باعــث شــود کــه خــود جامعــه مدیریــت خــود را بــر عهــده بگیــرد و هســت مندی انســان ها، خلق هــا، 

ــاظ  ــر و آزاد لح ــفری براب ــان در امتس ــن آن ــای بنیادی ــه تفاوت مندی ه ــه ب ــا توج ــا را ب ــت ها، آیین ه ــیت ها، باورداش جنس

منایــد. بــر همیــن اســاس بــه بررســی شــیوه  های مدیریــت کنفــدرال، مدیریــت فــدرال، خودمختــاری و تفاوت هــای میــان 

آنهــا بــه صــورت تئــوری و معرفــی منونه هــای بیرونــی آنــان در برخــی از کشــورهای جهــان می پردازیــم. در ایــن راه، بــرای 

نیــل بــه نتیجــه ی مطلــوب در تحقیــق از روش هم سنجشــی )تطبیقــی( در بررســی اســتفاده  کرده ایــم.  

ساختار فدرالیسم و انواع آن

ــده  ــی فــدرال نامی ــه طــور قانون ــد، ب ــا دمکراســی اســت. کشــورها می توانن ــه مــرتادف ب ــه مقــدس و ن واژه فدرالیســم ن

شــوند، امــا در عمــل مرکزگــرا باشــند. ایــن مــورد از ضعفــی ســاختاری و تناقــض در عملکــرد سیســتم فدرالــی خــرب مــی 

دهــد. فدرالیســم ربطــی بــه نــوع نظــام حکومتــی )ســلطنتی و یــا جمهــوری( نــدارد. بــه عنــوان مثــال کشــورهای فــدرال 

نظیــر بلژیــک، مالــزی و کانــادا ســلطنتی هســتند در حالیکــه آمریــکا، آملــان و هندوســتان جمهوری هــای فــدرال هســتند. 

برخــی از کشــورها نظیــر آمریــکا و ســوئیس و تــا حــدی مالــزی از طریــق بــه  هم پیوســن ایــاالت مســتقل بوجــود آمده انــد. 

در حالیکــه اکــر کشــورهای فــدرال )هندوســتان، نیجریــه، کانــادا( بعــد از رهایــی از اســتعامر و یــا بــا رفرانــدم و تغییــر 

قانــون اساســی همچــو سیســتم متمرکــز کشــورهای) اســپانیا، بلژیــک، اتیوپــی( بوجــود آمده انــد. تقســیامت ایالت هــا و 

اســتان ها می توانــد بــر اســاس ویژگی هــای تاریخــی، بافــت فرهنگــی، قومــی و زبانــی )بلژیــک، نیجریــه؛ ســوئیس، مالــزی، 

ــارن  ــدرال نامتق ــه نظــام ف ــان، اســرتالیا( باشــد. البت ــکا، آمل ــی و اســتانی )آمری ــاً جغرافیای ــا رصف ــی( و ی هندوســتان، اتیوپ

ــای  ــی از مرزبندی ه ــد مخلوط ــد، می توان ــری دارن ــای متغی ــت و ویژگی ه ــا هوی ــتان ها و ایالت ه ــی اس ــه در آن بعض ک

اســتانی میــان اســتان های همگــون و ایالت هایــی بــا بافــت ویــژه قومــی زبانــی و فرهنگــی باشــد. نظیــر اســپانیا کــه در 

آن مناطــق گالیســیا، کاتالونیــا و باســک کــه خودمختــاری خــاص خــود را دارنــد. در پرتقــال دو منطقــه خودمختــار )آزورز 

و مدئیــرا( و دوازده اســتان همگــون وجــود دارد. در تانزانیــا ایالــت زنگبار)زانزیبــار( از خودگردانــی داخلــی )خودمختــاری( 

ــی  ــور داخل ــاری در ام ــرتین خودمخت ــا بیش ــادا ایالت ه ــر کان ــه( نظی ــدرال دوال)دوگان ــای ف ــت. در نظام ه ــد اس بهره من

عگید بانه

فدرالیسم یا کنفدرالیسم؟

{
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ــت«  ــزی و »دول ــت مرک ــن دول ــی از همــکاری بی ــی( درجــه باالی ــدرال کواپراتیو)تعاون ــد، در حالیکــه در نظــام هــای ف خــود را دارن

ایالتــی چــه از لحــاظ افقــی )قــوای مقننــه؛ مجریــه و قضائیــه ایالتــی و کشــوری( و چــه از لحــاظ عمــودی ) شــورای روســتا، شــورای 

شــهر، شــورای اســتان و یــا مجلــس ایالتــی، پارملــان ملــی کشــور و دولــت مرکــزی( وجــود دارد. می تــوان گفــت کــه نظام هــای فــدرال 

مختلفــی در دنیــا وجــود دارنــد کــه هــر کــدام ویژگــی خــاص خــود را دارنــد. کشــورهای اســکاندیناویای فــدرال نیســتند، امــا بــا اتــکا 

بــه سیســتم غیر متمرکــز مبتنــی بــر کمون هــای منطقــه ای و اســتانی خودمختــار وضعیتــی مشــابه نظــام فــدرال دارنــد. مثــال زنده تــر 

ــاری  ــد از خودمخت ــز، و ایرلن ــر اســکاتلند، ول ــی آن نظی ــا مناطــق قوم ــدک منی کشــد؛ ام ــدرال را ی ــه اســم ف ــا باشــد ک ــاید بریتانی ش

ــا  ــیون( ب ــم )فدراس ــم. فدرالیس ــح بده ــه را توضی ــد نکت ــه چن ــت ک ــح اس ــه توضی ــتند. الزم ب ــی برخــوردار هس ــیار باالی ــی بس داخل

ــن  ــک کشــور حــق تعیی ــه ی ــی در کنفدراســیون ایالت هــا مبثاب ــوق بین امللل ــد. از نظــر حق ــرق می کن کنفدرالیســم )کنفدراســیون( ف

ــا  ــت کشــمیر و ی ــال در ایال ــوان مث ــدارد. به عن ــن حــق طبیعــی وجــود ن ــد. در حالیکــه در فدرالیســم ای ــی( را دارن رسنوشــت )جدائ

آســام هندوســتان عــده ای خواســتار رفرانــدم بــرای جدایــی هســتند. امــا از منظــر قانــون اساســی هندوســتان و یــا قوانیــن بین املللــی، 

چنیــن حــق قانونــی بــرای جدایــی وجــود نــدارد.  

 تفاوت میان عدم مترکز و سیستم فدرال

 هــر سیســتم فدرالــی، الزامــا بــر عــدم مترکــز اســتوار اســت، لیکــن هــر نــوع عــدم مترکــزی بــه معنــی سیســتم فــدرال نیســت. وجــه 

متایــز اساســی میــان سیســتم فــدرال و سیاســت عــدم مترکــز در هــر شــکلی را بایــد در وجــود حاکمیــت دوگانــه در حکومــت فدراتیــو 

کــه خــود اساســاً بــا عــدم مترکــز نیــز همــراه اســت و فقــدان آن در عــدم مترکــز اداری و یــا حتــی در خودمختــاری، جســتجو کــرد. امروز، 

ــه دالیلــی را در پیــش می گیرنــد سیاســت عــدم مترکــز، اگرچــه روش  ــا ب اکــر کشــورها، اشــکال متفاوتــی از سیاســت عــدم مترکــز بن

تازه یــی نیســت و بعــد از پایــان جنــگ جهانــی دوم، غالــب کشــورهای جهــان از آن اســتفاده کرده انــد، ولــی در دو دهــه ی گذشــته، 

عمومیــت بیشــرتی یافتــه اســت. در ســال های 1950 و 1960، کشــورهای اســتعامرگر، بخــش قابــل توجهــی از اختیــارات خــود را بــه 

مســتعمرات خــود تفویــض کردنــد، ضمــن آن  کــه هنــوز بــه آن هــا اســتقال کامــل نــداده بودنــد. در دهــه 1980، بیشــرت بــه دلیــل 

مترکــز بــر توســعه ی انســانی و رضورت همســازی شــیوه های حکومتــی بــا آن مرتبــط بــود. در حــال حــارض، سیاســت عــدم مترکــز در 

هــر کشــوری منطــق خــاص خــود را دارد. عــدم مترکــز ســازمان اداری نیــز بــرای مدیریــت دســتگاه بوروکراســی کشــور، روشــی اســت 

از مدت هــا پیــش در بســیاری ازکشــور ها بــه  مــورد اجــراء گذاشــته شــده  اســت. در آمریــکای التیــن عــدم مترکــز بــر اثــر فشــار بــرای 

دموکراتیــزه کــردن بیشــرت، و در قــاره ی آفریقــا، عــدم مترکــز ابــزاری اســت بــرای حفــظ وحــدت ملــی. در نتیجــه، حکومت هــا، ممکــن 

اســت بــه دالیــل متفــاوت و بــه درجــات متفاوتــی، سیاســت عــدم مترکــز را پیــش بربنــد. لیکــن هیــچ یــک از این هــا را منی تــوان یــک 

روش فدراتیــو تلقــی کــرد، چــرا کــه فاقــد میکانیســم فدراتیــو، یعنــی حــق حاکمیــت دوگانــه هســتند.

 تفاوت میان سیستم فدراتیو و کنفدراتیو

ــدرت در  ــودی ق ــیم عم ــد. تقس ــاب می آین ــه حس ــز ب ــای غیر متمرک ــه حکومت ه ــر دو از مقول ــو، ه ــو و کنفدراتی ــتم فدراتی سیس

ــه صــورت مفــادی از قانــون اساســی کشــور در  ــزان صاحیت هــای حکومــت فــدرال و زیر مجموعه هــا، ب ــو و می سیســتم های فدراتی

ــه عبارتــی  ــد عملــی گــردد. ب ــا تصویــب پارملان هــای محلــی زیرمجموعه هــا )ایالت هــا( می توان ــر آن فقــط ب ــد و امــکان تغیی می آین

ــن،  ــت. بنابرای ــر اس ــن امکان پذی ــت طرفی ــا رضای ــط ب ــا، فق ــدرال و ایالت ه ــت ف ــان حکوم ــه می ــری در معادل ــه تغیی ــر، هرگون دیگ

ــد.  ــر ده ــی را تغیی ــای محل ــارات حکومت ه ــود، اختی ــه اراده ی خ ــا ب ــد بن ــزی منی توان ــت مرک ــت و حکوم ــویه نیس ــه ای یک س رابط

ــه  ــت رســیدگی ب ــدرال کــه صاحی ــی ف ــون اساســی از طــرف دادگاه عال ــق تفســیر قان ــی و نوســان ها معمــوالً از طری ــرات جزئ تغیی

اختافــات میــان ایالت هــا و نیــز هــر یــک از ایالت هــا بــا دولــت فــدرال را بــر عهــده دارد، انجــام می گیــرد. لیکــن بــرای تغییــر در 

ــو،  ــو، سیســتم های کنفدراتی ــان ایالت هــا رضوری اســت. برخــاف حکومــت فدراتی ــارم پارمل ــد ســه چه ــون اساســی، معمــوالً تایی قان

ــا  ــر مجموعه ه ــدگان زی ــط از مناین ــزی فق ــی مرک ــدرت اجرای ــد و ق ــود می آین ــه وج ــی ب ــای معین ــرای هدف ه ــق ب ــاس تواف بر اس

ــی و حکومــت مرکــزی ضعیفــی دارد. ــت فــدرال، قــدرت اجرای ــر خــاف دول تشــکیل می شــود. ب

در نظام  کنفدراتیو ارکان زیر به عنوان نقطه ی متایز بنیادین میان نظام فدراتیو وجود دارد :

1_ زیر مجوعه ممکن است، هویت قانونی کاماً مستقل خود را حفظ کند.

ــد. یعنــی  ــه اعــامل آن قــدرت و اختیاراتــی اســت کــه زیــر مجموعه هــا )ایالت هــا( بــه آن تفویــض کرده ان  2_ مرکــز فقــط مجــاز ب

ــارات ایالت هــا. ــارات آن هــا تابعــی اســت از اختی اختی

3_ زیر مجموعه ها در بسیاری مسایل، می توانند تصمیم مرکز، را وتو منایند.

4_ تصمیــامت مرکــز فقــط ممکــن اســت زیرمجموعه هــا را متعهــد کنــد و نــه شــهروندان ایالت هــای کنفــدرال را بــه عنــوان مثــال، 

بســیاری از تصمیــامت اتحادیــه ی اروپــا، بــه طــور مســتقیم بــه جزئــی از پیکــره ی قانونــی دولت هــای عضــو تبدیــل منی شــود و نیــاز 

بــه تصویــب پارملان هــای دولت هــای عضــو دارد تــا رســمیت قانونــی در آن هــا پیــدا کــرده و حقــوق و یــا تعهــد قانونــی بــرای آن هــا 

بــه وجــود آورد.

5_ مرکز فاقد منبع مالی و یا پایگاه انتخاباتی مستقل است .

ــی بخواهــد،  ــون هــر زمان ــه، کانت ــن  ک ــد. رسانجــام ای ــز تفویــض منی کنن ــه مرک ــم ب ــارات خــود را بطــور دائ 6_ زیرمجموعه هــا، اختی

ــی نیســت. ــی حــق یــک طرفه ی ــی در سیســتم فــدرال امــکان جدای ــد، حــال آنکــه حــق جدای ــرون بیای ــد کــه از اتحــاد را بی می توان

می تــوان از کنفدراســیون ســویس در فاصلــه 1291 تــا 1847، و کنفدراســیون ایــاالت شــامل آمریــکا از 1776تــا 1787 و نیــز اتحادیــه ی 

اروپــا در حــال حــارض بــه عنــوان منونه هــای تاریخــی نــام بــرد. بــا ایــن تفــاوت کــه اتحادیــه ی اروپــا اکنــون یــک هویــت دورگــه ای 

اســت میــان سیســتم فــدرال و کنفــدرال اســت. نظــام ســویس برغــم حفــظ نــام کاســیک کنفدراســیون خــود، یــک حکومــت کامــا 

فــدرال اســت. 

تفاوت خود مختاری با کنفدرالیسم

ــای  ــود در حوزه ه ــار خ ــه اختی ــدام ب ــن اق ــرت متضم ــود و بیش ــرده می ش ــه کار ب ــی ب ــای متفاوت ــاری در معنا ه ــوم خودمخت  مفه

معیــن اســت. از نظــر توزیــع یــا پخش کــردن قــدرت سیاســی، خودمختــاری، بــه معنــای سیاســت عــدم مترکــز اســت، لیکــن در غالــب 

ــون اساســی کشــور  ــی قان ــی در چهارچــوب کل ــی و گاهــی حــق قضای ــن ، اداره امــور محل ــار انحصــاری وضــع قوانی مــوارد، از اختی

ــت و»  ــور اس ــازماندهی اداری کش ــز در س ــدم مترک ــکلی از ع ــرت ش ــه بیش ــاری اداری » ک ــن »خود مخت ــد بی ــا بای ــن ج ــت. در ای اس

خودمختــاری سیاســی« کــه بــه معنــای انتقــال حــق قانون گــذاری بــه یــک واحــد رسزمینــی در حوزه هایــی معیــن اســت، و همچنیــن 

ــاری  ــد. خودمخت ــرق می کن ــی ف ــاری سیاس ــا خودمخت ــی، ب ــاری فرهنگ ــد. خودمخت ــز گردی ــه متای ــل ب ــی« قائ ــاری فرهنگ »خود مخت

ــه  ــرده می شــود. گروه هــای اجتامعــی ک ــه کار ب ــاوت ب ــی متف ــا از نظــر قوم ــی و ی ــی، مذهب ــه گروه هــای زبان ــوالً ب فرهنگــی، معم

رصفــاً براســاس تعلــق رسزمینــی تعریــف می شــوند، و دامنــه خودمدیریتــی آنــان محــدود بــه آمــوزش، فرهنــگ و زبــان اقلیــت و امــور 

ــه بیشــرت.  ــد و ن ــدرت را دارن ــن حــق اعــامل ق ــز فقــط در آن حوزه هــای معی ــار نی ــی و رفاهــی می شــود. نهادهــای خودمخت مذهب

دامنــه خودمختــاری سیاســی، هامن گونــه کــه اشــاره شــد، وســیع تر اســت و درجــه و وســعت اختیارهــای تفویــض  شــده نیــز در هــر 

مــوردی ممکــن اســت کــه فــرق کنــد. قــدرت خودمختــار منطقه یــی، عمدتــاً حوزه هــای آمــوزش، فرهنــگ، اســتفاده از زبــان، محیــط  

زیســت، برنامه ریــزی محلــی بــرای منابــع طبیعــی، توســعه اقتصــادی، امــور اداری محــل، مســکن، بهداشــت و دیگــر امــور اجتامعــی 

را در بــر می گیــرد. دولــت مرکــزی نیــز امــور مربــوط بــه دفــاع، سیاســت خارجــی، سیاســت های کان اقتصــادی، نــرش پــول و امنیــت 

ــای بالتیــک کــه تحــت حاکمیــت دولــت  ــد واقــع در دری ــر آلن ــاری جزای ــوان از خودمخت ــه می ت ــرد. در ایــن زمین ــر عهــده می گی را ب

فنانــد قــرار دارد، لیکــن بــه زبــان ســویدی حــرف میزننــد، اســکاتلند،گرین لنــد، پورتریکــو، منطقــه تیــرول و آلتــو آدیجــه در شــامل 

ایتالیــا کــه آملانــی زبــان هســتند، بــه عنــوان منونه هایــی از خود مختــاری سیاســی یــا رسزمینــی نــام بــرد. تفــاوت اساســی همــه اینهــا 

بــا سیســتم کنفــدرال در ایــن اســت کــه دولــت مرکــزی حــق تغییــر یــا برهــم زدن اختیــارات تفویــض  شــده را دارد، حــال آن کــه چنیــن 

ــل منی شــوند.  ــرای آن در حکومــت کنفــدرال قائ ــی ب ــک طرفه ی حــق ی

)PKK(کنفدرالیسم دموکراتیک حزب کارگران کوردستان

کنفدرالیســم دموکراتیــک، کنفدرالیســِم دموکراســی اســت. بدیــن معنــا کــه همــه ی کنفدرالیســم ها لزومــا دموکراتیــک نیســتند. بــه 

ــادرت  ــه تاســیس کنفدرالیســم مب ــا ب ــه دولت ه ــی ک ــا زمان ــد، ام ــد کنفدرالیســم تاســیس مناین ــز می توانن ــا نی ــال دولت ه ــوان مث عن

ــتند  ــی هس ــدرال، دولت های ــای کنف ــد. دولت ه ــتحکم مناین ــش را مس ــت خوی ــای حاکمی ــه پایه ه ــت ک ــت اس ــن جه ــد، بدی می کنن

ــای  ــر مبن ــه، قــدرت یــک دولــت محــدود اســت، امــا زمانــی کــه دولت هــای بســیاری ب ــرای منون ــد. ب ــر قــدرت خــود افزوده ان کــه ب

کنفدرالیســم بــه هــم بپیوندنــد،  قــدرت آن دولت هــا افزایــش می یابــد. در چنیــن وضعیتــی، مناســبات کنفــدرال بــه منظــور 

ــروز  ــه ب ــی ب ــن ســبب پیوند هــای کنفــدرال در هــر زمان ــه همی ــه اســت. ب ــرار گرفت ــد ســاخن حکومت هــا مــورد اســتفاده ق نیرومن

ــه  ــردد. ب ــز ایجــاد گ ــی نی ــان ســازمان های اجتامع ــد در می ــن حــال کنفدرالیســم می توان ــا ای ــد. ب ــم منی گردن ــک خت ــج دموکراتی نتای

خصــوص ســندیکاهایی کــه خــود را بــه صــورت کنفدراســیون تاســیس منوده انــد، بســیار هســتند. ایــن ســوال مطــرح اســت کــه تفــاوت 
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کنفدرالیســم دموکراتیــک بــا ســایر اشــکال کنفدراســیون در چیســت؟ منظــور از کنفدرالیســم دموکراتیــک، کنفدرالیســم جامعــه اســت. 

ــه ی جامعــه ای اســت کــه خــارج  ــای اندرون ــه معن ــق ب ــردم می باشــد. خل ــا َم ــق ی ــای خل ــه معن یعنــی کنفدرالیســم »ِدمــوس« کــه ب

ــد و ســازمان های متعــددی را تاســیس  ــی خــود را ســازمان دهی می کن ــق در هــر مکان ــه اســت. خل ــرار گرفت ــت ق از محــدوده ی دول

منــوده و ایــن ســازمان ها نیــز از طریــق کنفدرالیســم دموکراتیــک خــود را بــه یکدیگــر مرتبــط می ســازند. کنفدرالیســم دموکراتیــک 

بــه معنــای سیســتم ســازمان های اجتامعــی اســت. موسســات اجتامعــی می تواننــد در کنفدرالیســم دموکراتیــک جــای گرفتــه و بــه 

بیــان مطالبــات خــود بپردازنــد، امــا ایــن سیســتم فقــط متشــکل از وجــود ایــن ســازمان ها نیســت. کنفدرالیســم دموکراتیــک از دو 

کلمــه ای کــه می بایســت بــه درســتی درک شــوند، تاســیس گردیــده اســت. از میــان آن دو کلمــه، کنفدرالیســم معــرِف روابــط منعطــف 

اســت، ارتباطاتــی کــه بــه هــر بخــش ابتــکار عمــل می بخشــد. ایــن نــوع از ارتباطــات، آزادی را در خــود جــای می دهــد. ارتباطــات 

کنفــدرال، در بطــن خویــش اســتقال را می پرورانــد. مقصــود از اصطــاح دموکراســی نیــز قــرار گرفــن خــارج از محــدوده ی دولــت 

اســت. هنگامــی کــه از دموکراســی ســخن می گوییــم، بیــش از هــر چیــز از قــرار گرفــن خــارج از محــدوده ی دولــت بحــث می کنیــم. 

ــه ی شــاه دانه ی )محــراب( ایــن  ــه مثاب ــز ب ــه تســبیح تشــبیه منــوده اســت. کنگــره ی خلــق را نی ــو سیســتم کنفدرالیســم را ب رهــرب آپ

تســبیح می نامــد. هــر یــک از دانه هــای ایــن تســبیح را می تــوان بــه مثابــه ی واحدهــای اجتــامع دانســت. هــر یــک از ایــن واحدهــا 

بــه تنهایــی موجودیتــی مســتقل بــوده و هــر موجودیــت نیــز دارای احــرتام و منزلتــی اســت. امــا هــر یــک از ایــن دانه هــا بــه تنهایــی 

منی توانــد یــک تســبیح شــود. ایــن مثــال درمــورد جامعــه نیــز صــدق می کنــد. جامعــه نیــز بــه ماننــد تســبیح مذکــور اســت. بــرای 

اینکــه ایــن دانه هــای دارای ابتکارِعمــل، کلیــت یــک تســبیح را تشــکیل دهنــد، بایــد چیــزی آنــان را در کنــار هــم قــرار دهــد. ایــن 

حلقــه ی اتصــال نیــز هــامن نــخ اســت. دقیقــا در همیــن نکتــه، در کنفدرالیســم دموکراتیــک هــم عینــا بــه ماننــد دانه هــای تســبیح 

ــز اهمیــت هســتند. متامــی ایــن اجــزاء  ــان، اتنیســیته ها... و تفاوت هــای اجتامعــی(  حائ ــان، ادی ــان، جوان متامــی اقشــار جامعــه )زن

دارای ابتــکاِر عمل انــد امــا یکــی از آن واحدهــا بــه تنهایــی قــادر منی باشــد جامعــه ای را در کلیــت آن تشــکیل دهــد. بــرای اینکــه ایــن 

اجــزای مســتقل و دارای اراده و ابتکارعمــل، بتواننــد جامعــه ای را تشــکیل دهنــد، الزم اســت کــه کنــار هــم قــرار گیرنــد. بــه جهــت 

ــی   ــت اجتامع ــم. رشط اساســی جه ــر منی بندی ــه کم ــه ی جامع ــه تجزی ــم، ب ــر گردانی ــه را نیرومند ت ــا جامع ــم ت ــاش داری ــا ت ــه م اینک

ــد، جامعــه را  ــت کنن ــش مدیری ــا اهــداف خوی ــرای اینکــه جامعــه را متناســب ب ــم ب ــدان حاک شــدن وجــود انســان اســت. قدرت من

تجزیــه منــوده و آن را بــه اجــزای فاقــد همبســتگی تبدیــل می کننــد. بدیــن ســبب هرگونــه انشــقاق و جزء جــزء منــودن یــک ســاختار 

ــا  نهــادی و معنایــی، محصــول جامعــه ی هیرارشــیک و دولت گــرا اســت. اجــزای کنفدرالیســم دموکراتیــک نیــز بــه مثابــه ی بخــش ی

جزئــی از جامعــه ی طبیعــی دارای احــرتام و منزلــت هســتند. اجــزای جامعــه ی طبیعــی بــه صــورت سلســله  مراتبــی و بــر روی هــم 

انباشــته نبــوده، بلکــه بــه مــوازات هــم و در کنــار یکدیگــر بــه رس می بردنــد. براســاس موازیــن برابــری و آزادی بــا یکدیگــر در تعامــل 

می باشــند. بــه طــور خاصــه ]آنــان[ دریافتــه بودنــد کــه موجودیــت هــر یــک از بخش هــا موجودیــت آنــان را تضمیــن خواهــد منــود. 

در ســطح بســیار باالیــی، بــه گونــه ی اجتامعــی و کمونــال عمــل می کردنــد. بدیــن جهــت کــه ذهنیــت آنــان از خصوصیتــی کمونــال 

برخــوردار بــود، می توانســتند »برابــری متفاوت هــا« را شــکل دهنــد. در کنفدرالیســم دموکراتیــک هــر جــزء، بخــش و ســازمان دارای 

ابتکار عمــل اســت. هــر بخــش از اجتــامع می بایســتی تــوان ذهنــی و عملــی خــود را بــه منصــه ی ظهــور برســاند. قبــل از هــر چیــز 

ــرای  ــد. ب ــه صــورت خــودرس عمــل منی کنن ــا جــزء ب ــن بخــش ی ــاز باشــد. همزمــان ای ــر و تحــول ب ــه روی تغیی ــد دریچه هایــش ب بای

اینکــه بتواننــد ســاختار جامعــه ای نیرومنــد را بنــا نهنــد، بایســتی همــه ی اجــزاء و عنــارص متحــد گردنــد. بــرای اینکــه متحــد شــوند 

نیــز بــه ماننــد مثــال فــوق بــه نــخ تســبیح نیــاز دارنــد. ایــن نــِخ رابــط نیــز در کنفدرالیســم دموکراتیــک منــود می یابــد و آن حلقــه ی 

اتصــال ذهنیــت دموکراتیــک یــا دموکراســی اســت. بــه طــور خاصــه ابتــکار عمــل کنفــدرال و شــیوه ی حیــات دموکراتیــک در توافــق 

ــک  ــات دموکراتی ــیوه ی حی ــی ش ــر در مکان ــد. اگ ــکیل می دهن ــک را تش ــم دموکراتی ــر کنفدرالیس ــا یکدیگ ــد و ب ــرس می برن ــل ب کام

موجــود نبــوده و اندیشــه ی کمونــال بنیــاد کار نباشــد، در آن مــکان کنفدرالیســم دموکراتیــک شــکل منی گیــرد. در آنجــا تنهــا ابتــکار 

ــر منــی دارد، و  ــان ب ــودن را از می ــه جهــت این کــه مجــزا ب ــز ب ــن نی ــد و ای عمــل اجــزاء و  واحدهــای متکــرِ نامنســجم باقــی می مان

ــد.  ــت اســتمرار می یاب ــز حاکمی ــق نی ــن طری ــر دهــد. از ای ــا وضــع موجــود را تغیی ــادر نیســت ت ــداوم می بخشــد، ق ــه آن ت ــی ب حت

مــوردی کــه در زمــان اعــام کنفدرالیســم دموکراتیــک بــا آن مواجــه شــدیم تــا حــدودی نیــز همیــن مســئله بــود. وضعیتــی حــادث 

گشــته بــود کــه یــک بخــش از ســازمان قــادر نبــود در کار بخــش دیگــر مداخلــه منایــد. کمیته هــا، اجــزاء، واحدهــا، ســازمان ها ابتــکار 

عمــل بــه دســت آورده  بودنــد. بایــد خودشــان بــه ایــن مطلــب فکــر می کردنــد، بــه مباحثــه می پرداختنــد و خودشــان ایــن کارهــا 

را بــه انجــام می رســاندند. بعــد از آن کــه همــه ی افــراد کارهــا را بیــن خــود تقســیم کردنــد و حتــی کار خــود را از ســایر بخش هــای 

مجــزا بــه انجــام رســانیدند، گفتــه می شــد ایــن فعالیــت متعلــق بــه حــوزه ی کاری مــا اســت. بــه اصطــاح مــا ایــن سیســتم را در برابــر 

حاکمیت)دولــت( توســعه می دادیــم. قــرار بــر ایــن بــود تــا مــا سیســتم دولــت را رسنگــون کنیــم، امــا شــاهد بودیــم کــه در نهایــت 

دولتچه هــای کوچک تــری ظاهــر می شــوند. مــا مراکــز اقتــدار را تاســیس منودیــم. بــه همیــن خاطــر در بعضــی از ابعــاد از گذشــته 

ــان آمــد. حتــی بعضــی از اشــخاص می گفتنــد »ای کاش سیســتم گذشــته را  ــرا کــه تکه تکــه شــدن بــه می ــر بودیــم، زی نیــز نیرومندت

ــراد  ــن جهــت کــه اف ــه ای ــن ســازمان ها را ب ــا ای ــی کــه م ــد. در حال ــا منی دادن ــه وجــود آن همــه ســازمان و تشــکل معن داشــتیم«. ب

مجالــی را بــرای بــروز اســتعدادهای خــود بیابنــد، همــه بیاندیشــند، همــه بــه آفرینــش بپردازنــد و بــر ایــن اســاس کــه نیــروی جامعــه 

امــکان ظهــور یابــد، تاســیس منودیــم. مــادام کــه انســان طبیعــت دوم اســت، توانایــی آن بــرای انجــام هــر چیــز کفایــت می منایــد. 

پــس بایــد ارگان هایــی موجــود باشــد تــا ایــن انســان بتوانــد در آن بــه بیــان مطالبــات و ابــراز اندیشــه های خویــش بپــردازد... کوتــاه 

ســخن اینکــه ایــن تشــکل ها بــه ایــن منظــور تاســیس شــدند تــا انســان ها بتواننــد بــه سیاســت بپردازنــد، یعنــی بــر مبنــای جوهــر 

انســانی خــود رفتــار مناینــد. 

درباره ی کنفدرالیسم دموکراتیک 

بیشــرت طرفــداران حــل مســئله ملــی، فدرالیســم را همچــون یــک آلرتناتیــو مناســب بــرای سیســتم سیاســی کنونــی کشــورهای چندملیتی 

ــا  ــا ترکیبــی از هــر دو بنــا شــده اند، مطــرح می کننــد. ولــی آی خاورمیانــه کــه بــر اســاس توتالیتاریســم یــک نــژاد، یــک مذهــب و ی

ــن  ــوارض ای ــش رو و ع ــواری های پی ــت، دش ــن اس ــر ممک ــت؟ و اگ ــن اس ــتم ممک ــن سیس ــاد ای ــه ایج ــی خاورمیان ــای واقع در دنی

ــا مرزهــای  ــا فرهنگــی مجــزا ب ــای ایجــاد واحدهــای ملــی ی ــر مبن ــه چالــش منی کشــند؟ فدرالیســم ب انتخــاب، درســت بــودن آن را ب

ــا راه چــاره نیســت، بلکــه  ــه تنه ــی ن ــی روســتاهای چندملیت ــا ایالت هــا، شــهرها و حت ــن در کشــورهایی ب ــی بســته و معی جغرافیای

ــت،  ــک مل ــتم ی ــئله از س ــورت مس ــد. ص ــرتده تر می کن ــورها را گس ــه کش ــاکنان این گون ــن س ــر بی ــونت های پایان ناپذی ــه خش زمین

ــر  ــا ب ــا و فرهنگ ه ــا، زبان ه ــتم ملیت ه ــه س ــد ب ــر می کن ــا تغیی ــا و فرهنگ ه ــل، زبان ه ــایر مل ــر س ــگ ب ــک فرهن ــان و ی ــک زب ی

ــی، جــای خــود را  ــز کنون ــت متمرک ــان دیگــر توتالیتاریســم )متامیت خواهــی( دول ــه بی ــر. ب ملیت هــا و زبان هــا و فرهنگ هــای دیگ

بــه دولتچه هــای توتالیتاریســت دیگــر می دهــد. دموکراســی ماننــد هــر پدیــده دیگــری فقــط می توانــد در زمینــه مناســب خــودش 

ــی و فرهنگــی و  ــی، زبان ــا ســاختار و پراکندگــی گروه هــای جمعیت ــن ارض واقــع، متناســب ب ــد در همی ــن بای ــد؛ بنابرای ــه وجودبیای ب

خواســت مــردم در گســرتده ترین ســطوح خــود بنــا نهــاده شــود. در وضعیــت کنونــی، بــا مســئله ســتم و تجــاوز یــک ملــت یــا فرهنــگ 

بــر ســایر ملیت هــا و فرهنگ هــا مواجــه هســتیم. در سیســتم فدرالیســم ایــن ســتم از بیــن منــی رود بلکــه پراکنــده می شــود و در 

ــی  ــد. حت ــدا می کن ــداوم پی ــازه ای ایجادشــده و ت ــه شــکل ت ــب ســاکنان ب ــه ترکی ــا توجــه ب ــف ب ایالت هــا و شــهرها و مناطــق مختل

اگــر دموکراتیک تریــن مکانیــزم انتقــال بــه فدرالیســم مراجعــه بــه آراء ســاکنان هــر ایالــت، اســتان، شهرســتان و ... مــاک قــرار گیــرد، 

نتیجــه آن پیشــاپیش معلــوم اســت؛ دیکتاتــوری، نهادینــه و قانونــی کــردن تعــدی و تجــاوز گروهــی کــه در یــک منطقــه اکریــت را 

ــا گروه هایــی کــه در هــامن منطقــه در اقلیــت قــرار دارنــد نتیجــه قطعــی آن خواهــد بــود.  ــر گــروه و ی تشــکیل می دهنــد ب

آلرتناتیو منطقی و انسانی سیستم های دولتی خاورمیانه 

آلرتناتیــو کارآمــد بایــد براســاس ایجــاد یــک جامعــه زیســت  محیطــی بنیــان نهــاده شــود و ایــن امــر مســتلزم تغییــرات بنیادیــن در 

سیســتم حکومتــی اســت کــه بــا غیرمتمرکــز کــردن قــدرت در جامعــه، جامــه عمــل بپوشــاند؛ بنابرایــن مــردم می تواننــد در جوامــع 

کوچکــی کــه بجــای دولــت متمرکــز، بــازار و ایدئولوژی هــای متامیت خــواه، بــا اخــاق و خود مدیریتــی دموکراتیــک، خــود، بــر خــود 

حکومــت کننــد. ســازوکاری کــه آن هــا را بــه هــم گــره میزنــد کنفدرالیســم دموکراتیــک اســت کــه از مجمــوع انجمن هــای مجــزا و 

ــد و در  ــن می کنن ــی تضمی ــن جوامعــی را نهادهــای دمکراتیــک محل متفــاوت تشــکیل شــده اســت. امــکان موجودیــت و بقــاء چنی

مراحــل تثبیــت سیســتم جدیــد، دولت-ملــت ملغــی و قــدرت آن میــان نهادهــا، شــهروندان و موسســات دمکراتیــک، گروه هــای ملــی، 

ــن صــورت کــه الزم  ــی و فرهنگــی تقســیم می شــود. در سیســتم سیاســی کنفدرالیســم دموکراتیــک مرزهــای شــناور اســت بدی زبان

نیســت تــا هــر اســتان، شهرســتان، شــهر و حتــی یــک روســتا بــه صــورت متــام و کــامل در یــک ایالــت مشــخص زبانــی یــا فرهنگــی 

ــر سیاســت های  ــر اث ــال ب ــا س ــه در طــول صده ــی ک ــی و فرهنگ ــی، مل ــای زبان ــه تداخــل مرزه ــا توجــه ب ــده شــود. چــون ب گنجان
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حکومت هــای گذشــته و نیــز مهاجرت هــای صــورت گرفتــه ایجــاد شــده اســت، تعییــن مرزهــای مشــخص بیــن ایــن گروه هــا بــدون 

خشــونت و تعــدی و تجــاوز غیرممکــن اســت کــه بــه دنبــال خــود زمینه هــای بیشــرتی را فراهــم می کنــد. در ایــن سیســتم بــه  جــای 

مراجعــه بــه آراء کلــی ســاکنان یــک اســتان یــا شهرســتان و ... بــرای تعییــن تکلیــف کلیــت آن مرکــز جمعیتــی جهــت الحــاق بــه ایالتــی 

کــه اکریــت خواهــان آن هســتند، قبــل از هــر انتخاباتــی، هــر مرکــز جمعیتــی بــه محــات متعــددی تقســیم می شــود. تقســیامت 

ــن  ــرای ای ــل محدودیت هــا ب ــن دلی ــه همی ــال خواهــد داشــت. ب ــه دنب ــری ب ــر و انســانی ت ــج دقیق ت ــر، نتای ــه واحدهــای کوچک ت ب

امــر بایــد بــه حداقــل برســد. هــر محلــه طــی انتخابــات داخلــی مناینــدگان خــود را انتخــاب می کنــد. ایــن مناینــدگان محــور متامــی 

تغییــرات، مردم ســاالری، اداره ی محلــه، شــهر، ایالــت و در نهایــت کل کشــور خواهنــد شــد. انجمــن هــر محلــه بــه صــورت مســتقل 

و خــارج از اراده ســاکنان محــات و مرکــز جمعیتــی مجــاور، ایالــت مــورد نظــر خــود را انتخــاب کــرده بــه آن ملحــق می شــود. در 

ایــن صــورت ممکــن اســت یــک مرکــز جمعیتــی )شهرســتان، شــهر، روســتا و...( بنــا بــه انتخــاب انجمــن محــات جــزء چندیــن ایالــت 

مختلــف قــرار گیــرد. مثــاً تعــدادی از محــات یــک شــهر جــزو ایالــت الــف و تعــدادی جــزو ایالــت ب، تعــدادی جــزو ایالــت ج و ... 

قــرار گیرنــد. در چنیــن مراکــز جمعیتــی بــرای امــور مشــرتک ماننــد خدمــات آب، انــرژی، فضــای ســبز، ارتباطــات، مخابــرات و ... قانــون 

ــوان یــک پیش نویــس  ــه عن ــاال ب ــه ب ــر اســاس دموکراســی از پاییــن ب ــر ب ــر آن مراکــز حکم فرمــا می شــود. مــدل زی واحــد کشــوری ب

می توانــد روشــنگر ایــده مــورد بحــث مــا باشــد: 

الف- انجمن محله: 

هــر مرکــز جمعیتــی اعــم از شهرســتان، شــهر، روســتا و ... بــا توجــه بــه تعــداد و ترکیــب جمعیــت بــه تعــدادی محــات جمعیتــی 

تقســیم می شــود. هــر محلــه طــی انتخابــات آزاد اعضــای انجمــن محلــه خــود را انتخــاب می کنــد. نقــش اعضــای انجمــن محلــه بــه 

مثابــه اســاس و محــور متامــی تغییــرات، دموکراســی و حکومــت خواهــد بــود. بــه همیــن شــیوه فــوق مراکــز جمعیتــی کلیــه شــهرک ها 

و روســتاها و... در انجمن هــای محــات ســازمان دهی می شــوند و مناینــدگان خــود را انتخــاب کــرده و ایــن مناینــدگان مســئولیت ها و 

اختیــارات کافــی و کامــل خواهنــد داشــت. از اولیــن اختیــارات آن هــا تعییــن الحــاق ناحیــه انتخابیــه خودشــان بــه یکــی از ایالت هایــی 

اســت کــه خواســت اکریــت موکلیــن اســت. ولــی ایــن الحــاق بــه هیــچ  وجــه مطلــق و ابــدی نخواهــد بــود و در دوره هــای بعــدی 

منتخبیــن جدیــد می تواننــد در الحــاق قبلــی تجدیدنظــر کــرده و بــا توجــه بــه خواســته جدیــد موکلیــن بــرای مانــدن در آن ایالــت و 

یــا جــدا شــدن از آن و الحــاق بــه ایالتــی دیگــر تصمیــم خواهنــد گرفــت و آن تصمیــم در کمرتیــن زمــان ممکــن قابل اجــرا خواهــد 

بــود. ایــن منتخبیــن کلیــه خدمــات انســانی از جملــه آمــوزش و پــرورش، امــور اقتصــادی، فرهنگــی، اداری و رفاهــی آن را بــر عهــده  

دارنــد و در ســطحی بزرگ تــر در هامهنگــی بــا مناینــدگان محــات دیگــر امــور فــوق را در گســرته ای فراوان تــر بــه پیــش می برنــد و 

ایــن رویــه ادامــه دارد تــا متامــی مناینــدگان یــک ایالــت در یــک رابطــه پویــا و زنــده باهــم در تعامــل خواهنــد بــود تــا اداره متــام و 

کامــل ایــن ایالــت از هــر نظــر و بــا هامهنگــی کامــل بــه پیــش بــرده شــود. 

ب- انجمن محات مرکز جمعیتی )شهرستان، شهر، روستا و ...(: 

در ســطحی باالتــر انجمن هــای محــات بــا توجــه بــه تعــداد جمعیــت حــوزه انتخابیــه خویــش یــک یــا چنــد مناینــده از میــان خــود 

انتخــاب کــرده و انجمــن مناینــدگان محــات شــهر را تشــکیل خواهنــد داد. ایــن انجمــن اختیــارات و وظایفــی همچــون اداره شــهر 

از نظــر امنیتــی، خدمــات اجتامعــی، تنظیــم روابــط بیــن محــات و نیــز مراکــز جمعیتــی هم جــوار، منطقــه یــا مناطــق فــدرال و در 

نهایــت کل کشــور را خواهــد داشــت. 

ج- انجمن عالی ایالت: 

بــا توجــه بــه نیــاز کشــور و خواســت مــردم تعــدادی ایالــت تشــکیل می شــود. تعــداد ایــن ایالت هــا بــا توجــه بــه ترکیــب، تنــوع و 

ــا 10 و حتــی خیلــی بیشــرت از این هــا باشــد. آنچــه کــه تعــداد ایالت هــا را تعییــن  خواســت شــهروندان کشــور می توانــد شــامل 5 ی

می کنــد، خواســته شــهروندان کشــور اســت کــه بایــد معیارهایــی آســان بــرای آن تعییــن شــود. مثــاً خواســته تعــدادی از مناینــدگان 

ــام شــهروندان حــوزه  ــن ارق ــا بیشــرت از ای ــش از ده هــزار، یک صــد هــزار و ی ــده ی بی ــه در مجمــوع مناین انجمــن محــات باشــد ک

انتخابیــه خــود باشــند. انجمن هــای هــر شــهر و یــا مرکــز جمعیتــی بــا توجــه بــه تعــداد و ترکیــب جمعیــت، مناینــدگان خــود را بــرای 

انجمــن عالــی ایالــت مــورد نظــر انتخــاب خواهنــد کــرد. انجمــن هــر محلــه بــه طــور مســتقل و خــارج از اراده اکریــت انجمن هــای 

دیگــر، ایالتــی کــه بایــد بــه آن ملحــق شــود را تعییــن خواهــد کــرد. انجمــن عالــی هــر ایالــت کــه اختیــارات یــک پارملــان را خواهــد 

داشــت، بــا تشــکیل نهادهــای الزم همچــون قــوه مجریــه و قضائیــه و... اداره ایالــت خــود را عهــده دار خواهــد شــد. 

د- کنگره ملی ایالت ها: 

در ســطح چهــارم انجمــن عالــی هــر ایالــت بــا توجــه بــه تعــداد جمعیتــی کــه منایندگــی می کنــد، مناینــدگان خــود را بــرای تشــکیل 

ــه رأس هــرم و عالی تریــن مرجــع حکومتــی  کنگــره ملــی ایالت هــا در پایتخــت کشــور انتخــاب خواهــد کــرد. ایــن کنگــره تبدیــل ب

متامــی مــردم رسارس کشــور خواهــد شــد. مهم تریــن امــور مملکــت ماننــد ایجــاد نظــم و هامهنگــی بیــن ایالت هــا، تدویــن و صیانــت 

ــه کشــوری، تعییــن  ــه کشــوری، قانون گــذاری کشــوری، تشــکیل قــوه قضائی از قانــون اساســی، دفــاع از مرزهــای کشــور، قــوه مجری

سیاســت های کان اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی از جملــه وظایــف و اختیــارات آن کنگــره خواهــد بــود. در سیســتم سیاســی جدیــد 

از هــامن ابتــدا زمینــه نارضایتــی و خشــونت خشــکانده می شــود؛ زیــرا از دموکراتیک تریــن ســازوکار بــرای ایجــاد یــک دنیــای جدیــد 

اســتفاده می شــود بــه شــکلی کــه مــردم هــر محلــه مســتقیامً رسنوشــت خــود را انتخــاب می کننــد و مرشوعیــت هــر شــخص و یــا 

قدرتــی کــه بخواهــد خــارج از اراده مــردم هــر منطقــه ای در تعییــن رسنوشــت آن هــا دخالــت کنــد زیــر ســوال خواهــد رفــت ایــن 

دمکراســی فراگیــر باعــث خواهــد شــد کــه قدرت هــا و جریانــات متامیت خــواه محلــی و یــا فــرا محلــی از نظــر تئوریــک خلــع ســاح 

شــده و بــه تبــع آن قــدرت تبلیغــی و تهییجــی بــرای گــردآوری نیــرو و تهاجــم بــه حقــوق دیگــران را از دســت خواهنــد داد. بــرای 

پیشــگیری از تجدیــد حیــات دوبــاره اســتبداد و نقــض حقــوق بــرش بایــد قانــون اساســی کشــور بــه گونــه ای تنظیــم شــود کــه ایالت هــا 

اختیــار تدویــن و اجــرای قوانیــن مخالــف اعامیــه جهانــی حقــوق بــرش و کنوانســیون حقــوق کــودکان و کنوانســیون حقــوق زنــان را 

نداشــته باشــند و رسچشــمه قوانیــن بایــد حقــوق بــرش باشــد و جهــت پیشــگیری از ســتم و تبعیض هــای مذهبــی و عقیدتــی، دولــت 

ــرتین  ــه از بیش ــه جامع ــرای آنک ــوند. ب ــاده می ش ــا نه ــم بن ــاس سکوالریس ــر اس ــا ب ــه ایالت ه ــرورش در کلی ــوزش و پ ــن و آم و قوانی

هارمونــی، نظــم و هامهنگــی برخــوردار شــود، قانــون اساســی کشــوری بــه گونــه ای تدویــن و اجــرا شــود کــه از سوءاســتفاده ایالت هــا 

ــور  ــال عب ــرک در قب ــذ گم ــرای اخ ــی را ب ــه قوانین ــند ک ــاز نباش ــا مج ــاً ایالت ه ــد. مث ــری کن ــا جلوگی ــی آن ه ــت جغرافیای از موقعی

ــه  ــق ب ــه زیرســاخت ها متعل ــد؛ و این گون ــا اخــذ کنن ــا و بندرهــای آن ه ــا، فرودگاه ه ــا و پایانه ه ــر از راه ه ــای ایالت هــای دیگ کااله

متــام مــردم کشــور شناخته شــده و توســط کنگــره عالــی ایالت هــا و دولــت مرکــزی کــه منتخــب ایــن کنگــره اســت، اداره شــوند. بنیــان 

ــق  ــانی تحق ــطوح انس ــن س ــرتده ترین و طبیعی تری ــاالری را در گس ــی)Pluralism( و مردم س ــد، تکرگرای ــتم جدی ــن سیس ــادن ای نه

می بخشــد. انســانی بــودن، طبیعــی و فراگیــر بــودن آن عامــل موفقیــت و ضامنــت اجرایــی پــروژه خواهــد شــد. چــون اراده حداکــر 

مــردم در هــر جایــی کــه باشــند بــه کرســی خواهــد نشســت و کمــرت کســانی پیــدا خواهنــد شــد کــه خــود را خــارج از سیســتم سیاســی 

جدیــد ببینــد. از یــک ســال گذشــته در مناطــق عمدتــاً کردنشــین ســوریه یــک سیســتم مشــابه ایــن مــدل تحــت عنــوان »خودمدیریتــی 

دموکراتیــک« پروســه زایــش و اجرایــی خــود را طــی می کنــد؛ کــه متأســفانه از ســوی نیروهــای تنــدرو اســامی، دولــت ترکیــه و حتــی 

رئیــس حکومــت منطقــه ای کردســتان عــراق، دولــت آمریــکا و جهــان غــرب بــه نســبت های متفــاوت مــورد مخالفــت و عنــاد قــرار 

گرفتــه اســت. بــا وجــود ایــن بــا اتــکا بــه مــردم توانســته اســت بــه پیرشفت هــای مهمــی دســت پیــدا کنــد. می تــوان مــدل اخیــر و 

نیــز مــدل کشــورهایی ماننــد ســوئیس چند ملیتی، هندوســتان، آمریــکا و ســایر کشــورهایی کــه بــه صــورت فــدرال یــا کنفــدرال اداره 

می شــوند را مــورد توجــه قــرار داد و بــا توجــه بــه اوضــاع خــاص کشــور، ترکیــب و پراکندگــی گروه هــای مختلــف ملــی و فرهنگــی 

مدلــی متناســب و ســازگار و قابــل حصــول تهیــه کــرد. تجربــه انقاب هــای نامتــام دنیــا، خصوصــاً خاورمیانــه در 100 ســال اخیــر، ایــن 

امــر مهــم را بــه مــا گوشــزد می کنــد کــه بــدون آلرتناتیــو درســت و انســانی هیــچ تغییــری اوضــاع بهــرتی را بــه ارمغــان منــی آورد.  
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ــی  ــازمان های غیر دولت ــرد س ــی شــکل گیری و عملک ــت و چگونگ ــه وضعی ــه ب ــم ک ــر آن داری ــا ب ــن جســتار بن در ای

بــه پردازیــم. انتخــاب ایــن موضــوع و تحقیــق در مــورد آن ، بدیــن علــت اســت کــه در دهه هــای اخیــر بــه وفــور 

ــه  ــن نئو لیربالیســم ســخن ب ــانه ها و مبلغی ــی )NGO( توســط رس ــازمان های غیر دولت ــاز و کارهای س ــه ی و س از کلم

میــان آمــده اســت. ایــن مواضــع و نظــرات کــه در مــدح و مســخ، عملکــرد و ســاختار NGOهــا ابــراز می گــردد. در 

ــه : ــد. از آن جمل ذهــن انســان ، پرســش هایی را ایجــاد می کن

ــی( و در خدمــت  ــی،  دولت ــا محوریــت رسمایه داری)بین امللل ــط، ب ــا عملکــرد و کارکــرد NGOهــا در درون محی  آی

بــه آن اســت؟ 

طرح ســاخت NGOهــا چگونــه و در راســتای چــه اهدافــی صــورت  پذیرفتــه اســت؟ آیــا جایگزینی)آلرتناتیــو( بــرای 

آن وجــود دارد؟

وضعیت و جایگاه آن در ایران چگونه است؟

ــی  ــای بیرون ــال و منونه ه ــن از مث ــک گرف ــا کم ــر ب ــث زی ــی مباح ــه بررس ــداف ب ــن اه ــه ای ــل ب ــتای نی در راس

می پردازیــم کــه مباحــث مطــرح گردیــده را قابــل ملــس گردانیــم:  تاریخچــه  و ساختارشناســی زبانــی، تاریــخ 

دولتــی(،  رسمایه داری)بین املللــی،  درون  گفتامنــی  NGO ،NGOهــا  غیردولتــی  ســازمان های  طرح ســاخت 

چگونگــی برســاخت NGO در ایــران، تضاد هــای میــان ســاختار قــدرت در ایــران و تاثیــرات آن، ســازمان های 

ناســودبر)NPO( جایگزیــن و راه حــل!

  ؟
زاگرس مانی

NGOگفتمانی درون سرمایه داری 

!
تاریخچه  و ساختارشناسی زبانی

ــی آن  ــن معنای ــد. جایگزی ــاب می آی ــه حس ــه ی Non Governmental Organization ب ــده ی جمل ــاری گردی ــع NGO اختص در واق

ــوند  ــردن پیش ــه ک ــا اضاف ــران ب ــرد. در ای ــکار ب ــه و ب ــی ترجم ــازمان غیر دولت ــوان س ــی می ت ــان فارس ــرف در زب ــل و ت ــدون دخ ب

ــردن هرچــه  ــم ک ــی ســعی در مبه ــدی، غیردولت ــرار دادن کلمــه ی کلی ــا در حاشــیه ق ــاد و حــذف ی ــردم نه توضیحــی، ســازمان های م

بیشــرت آن شــده اســت. بــر همیــن مبنــا مخفــف آن در ادبیــات سیاســی- اجتامعی ایــران ســمن )ســازمان مــردم نهــاد( تغیــر ماهیــت 

داده شــده اســت. هامن طــور کــه در مــورد ســاختار جمــات ترکیبــی می دانیــم، از به هــم پیوســن ســه کلمــه ی Non  )غیــر، عــدم(+ 

Governmental ) دولــت( +  Organization)ســازمان( در حقیقــت هــر کــدام از کلــامت یــاد شــده دارای بــار معنایــی خــاص خــود  

هســتند. بــه لحــاظ ساختارشناســی زبــان می تــوان بیــان منــود کــه زبــان دارای قوانیــن بنیادیــن و اصولــی غیرقابــل تغییــری اســت. یکــی 

از ایــن اصــول و قوانیــن، هامهنگــی و همپوشــانی میــان صــورت و جوهر)ماهیــت( می باشــد. بنــا بــه رابطــه ی بنیادیــن میــان صــورت 

و جوهــر ، هــر کلمــه در ســاختار جملــه و به خصــوص متــون و جمــات سیاسی-فلســفی، دارای شــخصیت)کاراکرت( و هویــت خــاص 

خــود می باشــد. بدیــن معنــا کــه ســازمان غیردولتــی)NGO( بایــد عملکرد)صــورت( و واقعیــت وجودی)جوهــر( آن نیــز بــا یکدیگــر 

هم گــرا و هم راســتا باشــد. یعنــی هنگامــی کــه گفتــه می شــود ســازمان غیردولتــی بایــد در واقعیــت وجــودی و عملکــرد بیرونــی آن، 

ســازمانی را شــاهد باشــیم کــه بــه لحــاظ فکــری، فرهنگــی و مالــی کامــا مجــزا از دولــت بــه حســاب آیــد. در واقــع بــار هویتــی کــه 

کلمــه ی  Non Governmental Organization ، بــه مخاطــب عــام، شناســه می کنــد بــه دو شــکل اســت: 

 دارا بودن، ماهیتی غیردولتی 

 عدم وابستگی تشکیاتی و مالی به حاکمیت و ارگان های دولتی

 در همیــن راســتا ابهامــی در عملکــرد و تناقضــی آشــکاری در اصــل غیردولتــی بــودن NGOهــا بــه میــان می آیــد. چــرا  کــه بیشــنه ی 

NGOهــا، منابــع مالــی خــود را از طریــق دولت هــا یــا ســازمان ها و رشکت هــای بین املللــی رسمایــه داری چــون ســازمان ملــل متحــد 

تامیــن می کننــد. بــه همیــن خاطــر تحــت تاثیــر و نفــوذ مســتقیم و غیرمســقیم آنهــا بــوده و هســتند. بــرای توضیــح هرچــه بیشــرت 

ایــن موضــوع بایــد بــه تاریــخ و چگونگــی طرح ســاخت)هدف از ســاخت( NGOهــا بپردازیــم.

   )NGO(تاریخ طرح ساخت سازمان های غیردولتی

بایــد توجــه بــه ایــن اصــل بنیادیــن دیالکتیــک تاریخــی داشــت کــه هــر ســاختار نــو و مدرنــی کــه پدیــد می آیــد، ریشــه در تغیــرات 

و تحــوالت ســاختارهای پیشــین دارد. بدیــن ترتیــب کــه ســاختار و ســازمان های کــه آنهــا را مــدرن و نــو متصوریــم، بر خــاف ذهنیــت 

مــا، بــه یکبــاره و آنــی بــه وجــود نیامده انــد. پــس ریشــه در تاریــخ )گذشــته، حــال، آینــده( دارنــد. بنابرایــن لزومــا آنهــا را بایــد در 

ســیری از تاریــخ گذشــته-حال بررســی منــود. در غیــر ایــن صــورت دچــار اشــتباه و ســطحی نگری در تحلیــل خواهیــم گردیــد و راهــی 

ــوان متذکــر شــد کــه ســاختار طرح ســاخت NGOهــا  ــن توضیــح می ت ــا ای ــم یافــت. ب ــا حقیقــی موضــوع نخواهی ــه معن از صــورت ب

کــه بظاهــر ایــده و طرح ســاختی مــدرن بــه نظــر می آینــد، از ایــن قائــده خــارج منی باشــد. در حقیقــت ســازمان های غیر دولتــی در 

ــای  ــه حکومت ه ــه ک ــون اولی ــان کم ــه پای ــازمان ها ب ــن س ــخ طرح ســاخت ای ــد، تاری ــه نظــر می رس ــته اند. ب ــخ وجــود داش طــول تاری

اقتــداری پدرســاالر)Patriarchy( پادشــاهی ظهــور کردنــد ، بــاز می گــردد. ایــن ســازمان یــا کمون هــا بازمانــده  از کمــون اولیــه، ارصار 

بــر ماهیــت برابــر و آزادی وجــودی خــود داشــتند. بــه همیــن خاطــر بــه صــورت همیشــگی و پیوســته بــا نظام هــای حکومتــی قــدرت-

ملــت )پادشــاهی( در حــال تعــارض و مقابلــه بوده انــد. نکتــه کــه بایــد مد نظــر داشــت ایــن اســت کــه اشــکال و صــور ایــن کمون هــا 

یــا ســازمان های خلقــی )مــردم نهــاد( بنــا بــه اصــل زمــان و مــکان تغییــر می کــرد. بــه طــور مثــال گاهــی بــه صــورت جنبــش و ســازمان 

  Peasants› Revoltدر ســال ۷۳ پیــش از میــاد( و یــا جنبــش و ســازمان کشــاورزان )انقــاب رعیتــی Spartacus بــردگان )اســپارتاکوس

یــا خیــزش بــزرگ Great Rising در ۱۳۸۱ میــادی انگلســتان( و یــا در برخــی از اوقــات در شــکل مذهبــی منــود پیــدا می کردنــد بــه 

ماننــد، جنبــش و ســازمان شــیعی علــوی در برابــر حکومــت امــوی و عباســی، جنبــش و ســازمان حروفیــه در مقابــل حکومــت تیموریــان 

در قــرن هشــتم قمــری و یــا جنبــش و ســازمان یارســتان دراســتان کرمانشــاه) رشق کردســتان( در برابــر اقتدارگرایــی حکومــت اســامی 

ــدار و متامیت خواهــی  ــل اقت ــه وجــود آمــدن جنبــش و ســازمان پروتســتان در مقاب ــا ب ــا در اروپ ــم قمــری و ی ــی هفت در قــرن دوم ال

ــه  ــد توج ــا بای ــرد. ام ــاره ک ــوان اش ــان می ت ــت در رسارس جه ــن دس ــی از ای ــوارد فراوان ــه م ــی ب ــور کل ــای کاتولیک،به ط ــاپ و کلیس پ

داشــت کــه متامــی جنبــش و ســازمان در ماهیــت یــک حقیقــت را دنبــال می منودنــد و آن نیــز مقاومــت، مبــارزه ی تاریخــی در برابــر 
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ــن  ــودن ای ــی( ب ــا دولت ــاس غیرحکومتی)ی ــن اس ــر ای ــود. ب ــان من ــوان بی ــا، را می ت ــا دولت ه ــت ی ــای حکوم ــتیای زیاده خواهی ه اس

ــان بــه شــامر می رفــت. در دوران  ســازمان ها جــزء مهم تریــن نقــاط عطــف و کلیــد رســیدن بــه خواســت آزادی و برابری خواهانــه آن

معــارص بــا ظهــور رسمایــه داری بورژوایــی و تشــکیل دولت-ملــت از ســوی آن در دو قــرن اخیــر، ایــن ســازمان ها و جنبش هــای خلقــی 

ــل  ــی در مقاب ــش خلق ــای رهایی بخ ــری و جنبش ه ــازمان های کارگ ــش و س ــکل جنب ــه ش ــود را ب ــول خ ــن و تح ــان( تکوی ــردم بنی )م

رسمایــه داری اســتعامری بــه انجــام رســانیدند. منــود آن را می تــوان در کمــون پاریــس، لیــون و گرونوبــل 1871 میــادی و هندوســتان 

مســتعمری انگلســتان مشــاهده کــرد. نکتــه حائــز اهمیــت و الزم بــه تذکــر ایــن اســت کــه جنبش هــا و ســازمان های غیر دولتــی یــاد 

شــده، متشــکل شــده از یــک ارگانیســم طبیعــی و کاملــی بودنــد، چــرا  کــه دارای شــاخه های فرهنگــی، اقتصــادی، دفاعــی و خطــوط 

ــک  ــردان و دموکراتی ــی خودبســنده و خودگ ــت در وضعیت ــوان گف ــوع  می ت ــد. در مجم ــرا بودن ــک فرد-جامعه گ و اهــداف ایدئولوژی

ــه  ــدن حکومت هــای متامیت خــواه)Totalitarianism( ک ــه وجــود آم ــا ب ــا ب ــد. ام ــی بوده ان ــدی و ســاختار فکــری و عمل در ترکیب بن

ــدت و  ــار ش ــازمان ها دچ ــن س ــت ای ــت و موقعی ــد وضعی ــث ش ــه، باع ــل فرانس ــون و گرونوب ــس، لی ــون پاری ــد از کم ــان و بع همزم

ــه روی کار  آمــدن دولت-ملت هــای فاشیســتی،  ــا ب ــی اول و دوم )1918-1945 ( ب ــان ســال های جنــگ جهان ــد. می ضعف هایــی بگردنن

ســازمان های خلقی)مــردم بنیــان( به شــدت مــورد رسکــوب قــرار گرفتنــد. امــا ایــن مناد هــای ســازمان یافته ی لزومــا تاریخــی، اجتامعــات 

انســانی بــه مقاومــت تاریخــی خویــش فزونــی بخشــیدند کــه منــود آن را می شــود در، نهضــت مقاومــت ملــی فرانســه بــه رهــربی ژان 

مولــر فرانســوی مشــاهده کــرد. در ژانویــه ی ۱۹۴۳ ایــن ســازمان و گروه هــای رشکت کننــده ی در ایــن نهضــت بــه همــراه ۵ مناینــده ی 

ــات و  ــه جنای ــد ک ــر مشــخص گردی ــن هیتل ــان رف ــا از می ــد. بعد هــا ب ــی مقاومــت فرانســه را تشــکیل دادن ــی دیگــر، شــورای مل اصل

ــد، را  ــاب می آی ــه داری بحس ــی رسمای ــود بیرون ــه من ــت ک ــه( دولت-مل ــده   و نِگَره ی)نظری ــت ای ــان از شکس ــازی، نش ــان ن ــقوط آمل س

می دهــد. بــه همیــن خاطــر تئوریســین های رسمایــه داری بــا قبــول نکــردن ایــن موضــوع مهــم، دســت بــه ترمیــم ایــن ســاختار بیرونــی 

ــره ی دولــت کمینــه را جایگزیــن دولــت بیشــینه)متامیت خواه( منودنــد. بــرای دســتیابی  رسمایه)دولــت( زدننــد. بدیــن صــورت کــه نِگَ

بدیــن امــر در صــدد خصوصی ســازی هرچــه بیشــرت در گســرته ی اقتصادی-فرهنگــی منودنــد. در ایــن راســتا سوءاســتفاده و تســلط بــر 

جامعــه ی مدنــی و نهاد هــای تشــکیل دهنــده ی آن)ســازمان های غیرحکومتــی(  را در دســتور کار خویــش قــرار دادنــد. بعد هــا بــا بــه 

وجــود آمــدن جنــگ رسد، نظــام رسمایــه داری بین املللــی بــا اســتفاده از همیــن مفهــوم و طرح ســاخت دســت بــه عقیم ســازی روحیــه و 

ارادی انقابــی ســازمان های مــردم نهاد)خلقــی( کــرد. ایــن مــورد بــا توســل بــه بحــث جهانی ســازی )Globalization( انجــام پذیرفــت. 

ــن  ــی ای ــی و بیرون ــود عمل ــته و دارد. من ــد داش ــی تاکی ــی جهان ــی لیربال ــی و دموکراس ــت جهان ــکیل دول ــده ی تش ــر ای ــازی ب جهانی س

نِگـَـره  را در برســاخت، ســازمان ملــل متحــد)UN( در ســال 1945 می شــود نظــاره کــرد. ســازمان ملــل متحــد، بــا تشــکیل یــک ســازمان 

ــه در  ــه صــورت آمدان ــان ب ــرار دادن آن ــر نفــوذ و ســیطره ق ــزرگ عضــو از رسارس جهــان و زی ــد آمــده از دولت هــای کوچــک و ب پدی

چهارچــوب و قالــب نِگـَـره  ی جهانی ســازی، دولتی جهانی)ابر دولــت  رسمایــه داری( را در تاریــخ جهــان متولــد کــرد. در حقیقــت ســازمان 

ملل)دولت جهانی(بــه نوبــه ی خویــش رسمایــه داری را وارد مرحلــه امپریالیســم)Impérialisme( گردانیــد. در ایــن مقطــع زمانــی شــاهد 

ــد کــه مابقــی دولت هــا را در خــود هضــم  ــه وجــود می آی ــه داری ب ــی، توســط دولت هــای رسمای ــم کــه دولتــی در مقیاســی جهان آنی

می منایــد. ســازمان ملــل متحــد را می تــوان، ابر دولــت یــا دولتی جهانی)رسمایــه داری( و اقتــداری  نــو در عرصــه ی سیاســی- اقتصادی و 

فرهنگــی، رسمایــه داری برشــامرد. ایــن ســازمان بــه ماننــد هــر دولتــی توســط، الیگارشــیک رسمایــه و قــدرت جهانی)انگلســتان، فرانســه، 

روســیه، چیــن وبخصــوص آمریــکا( اداره می گــردد. دارای شــاخه و ارگانیســم های تنبیهــی و تشــویقی، سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی 

ــه، شــورای  ــوه ی مقنن ــی = ق ــرار اســت: مجمــع عموم ــن ق ــل بدی ــا، ارگان هــای ســازمان مل ــن مبن ــر ای ــش اســت. ب ــه خوی ــص ب مخت

اقتصــادی و اجتامعــی = مجموعــه کمیته هــای کــه کارویــژه ی آنــان فرهنگ ســازی و اشــاعه ی اقتصــاد و جامعــه ی لیربالــی در ســطح 

جهــان می باشــد، شــورای امنیــت = تنبیهــی )حافــظ صلــح UNو کمــک ناتــو(، دبیرخانــه = دســتگاه بروکراســی ســازمان ملــل و اقــامر 

وابســته بــه آن، دیــوان بین املللــی دادگســرتی = قــوه ی قضائیــه. شــاید پرســیده شــود کــه لــزوم ایــن توضیحــات در مــورد ســازمان ملــل 

چیســت؟ در ایــن بــاره بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه توضیــح مختــر فــوق دربــاره ایــن ســازمان بــرای پاســخ بــه پرســش بنیادیــن مبنــی 

ــه داری بحســاب آورد؟ الزم می منایانــد. ــوان NGOهــا را گفتامنــی درون رسمای ــا می ت ــر اینکــه آی ب

NGOها گفتامنی درون رسمایه داری)بین املللی،دولتی( 

 United Nations Economic(در واقــع اولیــن تعریــف ارائــه شــده در دوران معــارص را شــورای اقتصــادی و اجتامعــی ســازمان ملــل

 INGO وNGO  در قطعنامــه ی 288 خــود بــه تاریــخ 27 فوریــه 1950 از ،ECOSOC یــا بــه اختصــار )and Social Council

)ســازمان های بین املللــی غیردولتــی( انجــام پذیرفــت. شــورا یــاد شــده نقــش حامیتــی و قانونی ســازی در مقیــاس جهانــی بــه NGO و 

INGO اعطــا کــرد. نکتــه ی حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه ECOSOC همراســتا و همزمــان در بخــش کان اقتصــاد جهانی)رسمایه داری( 

ــد. ایــن فعالیــت اســتیاگرایانه اقتصــادی، توســط بانــک جهانــی )worldbank(، صنــدوق بین املللــی  ــز فعالیــت نیرومنــدی می منای نی

ــی)Worl Trade Organization( در چهارچــوب و زیر مجموعــه ی  ــول)International Monetary Fund( و ســازمان تجــارت جهان پ

ــم،  ــح دهی ــاده تر توضی ــورت س ــه ص ــم ب ــر بخواهی ــرد. اگ ــورت می گی ــل)ECOSOC( ص ــازمان مل ــی س ــادی و اجتامع ــورای اقتص ش

رسمایــه داری بین املللــی بــا اســتفاده از ارکان ســه گانه اقتصــادی جهانــی)WTO،IMF،WB( ذکــر شــده در بــاال نظــام پولــی بین املللــی 

NGO  را بــر پایــه دالر پــس از جنــگ دوم جهانــی بوجــود آورد. بــر ایــن اســاس بــرای اســتیای فرهنــگ رسمایــه داری لیــربال خویــش از

ــکل  ــن ش ــر بدی ــن ام ــد. ای ــود می جوی ــادی س ــه گانه اقتص ــاختاری از ارگان س ــادی و س ــتیای اقتص ــازی و اس ــرای بسرت س و INGO ب

ــل درخواســت کمــک  ــا دچــار بحــران اقتصــادی و سیاســی از ســازمان مل ــر و ی ــه کشــور های فقی ــه هنگامــی ک ــرد ک صــورت می پذی

ــه  ــد. ب ــردن( می منای ــه دادن وام)بدهکار ک ــدام ب ــخت، اق ــی س ــط  و امتیازات ــل رشای ــا تحم ــورای )ECOSOC( ب ــد، ش ــی می کنن مال

ــرای فعالیــت در  ــه آنهــا ب ــه ســازمان های بین املللــی )INGO( و NGOهــای محلــی وابســته ب ــال، اجــازه ی فعالیــت دادن ب طــور مث

داخــل کشــورها از طــرف وام گیرنــدگان و یــا تعدیــل و لیربالیــزه کــردن ســاختارهای اقتصادی-فرهنگــی، گشــودن و برداشــن دروازه هــای 

ــی  ــه داری بین امللل ــتیای رسمای ــتعامرنو و اس ــث اس ــرم در مبح ــیار ن ــو و بس ــدی ن ــیوه، ترفن ــن ش ــمرد. ای ــوان برش ــی را می ت گمرک

ــورت  ــه ص ــی( ب ــازمان های غیردولتی)محلی،بین امللل ــت س ــوان گف ــی می ت ــت کل ــود. در حال ــی من ــد ارزیاب ــان بای ــای جه ــر خلق ه ب

ــاده  ــوان ج ــه عن ــودی، ب ــت وج ــد. در ماهی ــوب می گردن ــه داری محس ــای درون رسمای ــاختار ها و گفتامن ه ــته س ــا ناخواس ــته ی خواس

صاف کن های)غلتــک( فرهنگــی و اجتامعی-اقتصــادی، رسمایه داری)دولتی،بین املللــی( انجــام وظیفــه می کننــد.

تناقض ساختاری میان تئوری و عملکرد 

تناقــض شــدیدی میــان مفهــوم حقوقــی ســازمان های غیر دولتــی، بــا عملکــرد آنهــا وجــود دارد. بــه طــور مثــال : بیــش از یــک چهــارم 

ــا  ــه اروپ ــتان و اتحادی ــت انگلس ــط دول ــال 1998 توس ــفام)Oxfam( در س ــه ی آکس ــون دالری موسس ــه ی 160 میلی ــد و بوج از درآم

تامیــن گردیــد. بودجــه ی مرفــی دیدبــان  حقــوق بــرش  )Human Rights Watch(در ســال 2003 بالــغ بــر 7/2 میلیــون دالر آمریــکا 

بــود اســت کــه بیشــرت ایــن رقــم از طریــق کمــک دولت هــا و رشکت هــای رسمایــه داری تامیــن گردیــد. 46 درصد)184میلیــون( از کل 

بودجــه ی400 میلیــون دالری پزشــکان بــدون مــرز از کمک هــای دولتــی حاصــل می گــردد. و یــا ورلد ویــژن کــه ســازمان امــداد و نجــات 

ــل(  ــزه نوب ــی جای ــد. موسســه ی نوبل)حامــی مال ــکا کمــک دریافــت می کن ــت آمری ــون دالر از دول ــکا اســت، 55 میلی مســیحیان آمری

ســوئد نیــز از کمک هــای دولتــی اســتفاده می منایــد. متامــی ایــن ســازمان های غیردولتــی نــام بــرده، منبــع تامیــن مالــی را کمک هــای 

انســان دوســتانه بین املللــی! معرفــی می کننــد در حالــی کــه چنانکــه در آمــار مشــاهده می شــود، مســتقل بــودن و غیردولتــی بــودن، 

ــه  ــد ک ــر می آی ــه نظ ــت. ب ــزرگ اس ــی ب ــازمان های محلی،دروغ ــی از س ــی و برخ ــازمان های بین امللل ــوص س ــوارد در خص ــرت م در بیش

ــه آنهــا ســازمان های »شــبه دولتی«  اطــاق گــردد.   ــد ب بیشــرت بای

مبهــم بــودن بیــان کاری و عملکــردی INGO هــا، از تاریــخ تاســیس 1945 تاکنــون 2015 بحثــی بســیار مهــم می باشــد. ایــن موضــوع 
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در حالــی اســت حــدود 2 میلیــون NGO در ایالــت متحــد آمریــکا و در هندوســتان 2 میلیــون و در روســیه 4 هــزار وجــود دارنــد. بــا 

ایــن حــال نقــش تاثیرگــذاری نتوانســته اند در زمینــه تغییــر اوضــاع اقتصادی-اجتامعــی ایــن خلق هــا ایفــاء مناینــد. دلیــل ایــن مــورد را 

بایــد در حــوزه ی فعالیــت آنهــا بایــد جســت. بیشــرت آنهــا در حــوزه ی البی گــری و نفــوذ هرچــه فراوان تــر در دایــره ی قــدرت دولــت 

فعالیــت می کننــد. به ماننــد AIPAC)کمیتــه ی روابــط عمومــی آمریکا-ارسائیــل( بــا داشــن 60 هــزار عضــو و بــا توصــل بــه میلیون هــا 

ــی، کنگــره ی و بخــش  ــی در سیاســت دولت ــن ســازمان توانســته نفــوذ و تســلط فراوان ــه AIPAC، ای ــل ب ــکا و ارسائی دالر کمــک آمری

ــردم آن کشــورها منی باشــد و کاری جــز  ــت م ــتاوردهای در خدم ــن دس ــن چنی ــا ای ــته باشــد. مطمئن ــکا داش ــانه ای آمری ــی رس فرهنگ

 NGO خدمــت بــه اقتــدار و ثرومتندتــر شــدن عــده ای معــدود انجامــی منی دهــد. از دیدگاهــی دیگــر بــا توجــه بــه وجــود 2 میلیــون

در آمریــکا، مشــاهده می گــردد کــه تضــاد و شــکاف طبقاتــی، نابرابــری نــژادی و جنســیتی در عرصــه ی شــغلی و زندگــی اجتامعــی در 

ــا  ــد. اساس ــی کنن ــد، چاریاب ــت را منی توانن ــن دس ــائلی از ای ــا و مس ــاد بی خانومان ه ــزان زی ــکا، می ــتان آمری ــه ی سیاه پوس ــان جامع می

می تــوان گفــت کــه نقــش راســتین INGO و NGOهــا در نظــام رسمایــه داری قابــل تحمــل کــردن فشــارهای اجتامعــی و اقتصــادی 

در مقیــاس جهانــی و منطقــه ای می باشــد. بدیــن معنــی کــه بــه جــای درمــان درد کــه هــامن خود مدیریتــی و تقویــت اراده ی جمعــی 

آزاد در میــان افــراد کمون هــای اجتامعــی و مقابلــه بــا زیاده خواهــی رسمایــه داری دولتــی، بیشــرت نقــش مخــدر و مســکن را بــه انجــام 

ــد. ــدل گردیده ان ــه داری مب ــه ی دموکراســی رسمای ــات عوام فریبان ــه تزئین ــا ب ــی ســاده تر، NGO  ه ــانند. در بیان می رس

ــای  ــع و حامیت ه ــه از مناب ــا ک ــه INGOه ــود ک ــا من ــوان ادع ــی می ت ــت تاریخ ــه واقعی ــه ی ــا توج ــرم، ب ــگ ن ــم و جن ــتون پنج س

ــه آنهــا  ــز دارای ســاختار هایی هامننــد دولت هــای کــه وابســته ب ــه داری )دولتی،بین املللــی( اســتفاده می مناینــد. خــود نی نظــام رسمای

هســتند، می باشــد. در واقــع ایــن ســازمان ها در ماهیــت بــه مینی دولــت بــدل می گردنــد کــه سیاســت های اســتعامر نو را بــه شــکلی 

ــن ســازمان های  ــان می گــردد کــه برخــی از ای ــن منظــر بی ــن موضــوع از ای ــد. ای ــل می کنن ــه و تحمی ــه خلق هــا ارائ زیبایی شناســانه ب

بین املللــی در گســرته ی تاریخــی نچنــدان دور، نقــش ســتون پنجم)جاســوس( را بــرای امپراطوری هــا و دولت هــای اســتعامری)در ازای 

ــان  ــد. منــود آن، ســازمان کشیشــان و راهب ــاء کرده ان ــه( ایف ــا اهــدا قدرت گرایان ــی همســویی ب دریافــت فرصــت و امــکان بیشــرت یعن

مســیحی در آســیا، آفریقــا، آمریــکا کــه در دوران اســتعامر کاســیک فعالیــت مــی منودنــد، دیدبــان حقــوق بــرش در ســال ۱۹۷۸تحــت 

عنــوان »دیده بــان هلســینکی« و بــه منظــور تحــت فشــار قــرار دادن و جمــع آوری اطاعــات از کشــورهای بلــوک رشق از جانــب بلــوک 

غــرب تأســیس گردیــد.

نداشــن ضامنــت اجرایــی، بســیاری از ســازمان های غیر دولتــی در حــوزه فعالیــت خــود بــا موسســات ســازمان ملــل و دولت هــا، تنهــا 

ــه  ــن ســازمان های غیر دولتــی بررســی ها و طرح هــا و انتقــادات خــود را ب ــد. بدیــن خاطــر هنگامــی کــه ای رابطــه ای مشــاوره ای دارن

NGO و INGO ایــن ســاختار های رسمایــه داری ارائــه می دهنــد، مــورد قبــول و اعــامل نظــر قــرار منی گیــرد. حقیقــت تلــخ وجــودی

ــن  ــه ای ــرد ک ــز از اینجــا ناشــی می گی ــن حقیقــت نی ــزد دولت هــا دانســت. ای ــی در ن ــت اجرای ــن نداشــن ضامن ــوان همی هــا، را می ت

ســازمان ها نقشــی رو بنایــی را در ســطح جهــان ایفــاء می کننــد و قــدرت آن را ندارنــد کــه بــه زیربنا)رسمایــه داری دولتــی و بین املللــی( 

تاثیــر و تغییــری جوهــری وارد کنــد و تنهــا بــه محکــوم کــردن عامــان جنایــات در فضــای رســانه ای مبــادرت و مجبــور می گــردد. بــه 

عنــوان منونــه در مــورد کشــتار و جنایــت علیــه برشیــت در جمهــوری رواندا)آفریقــا( برخــی از INGOهــا هشــدار داده بودنــد، امــا 

ــر  ــزار نف ــتصد ه ــام هش ــدرو و قتل ع ــای تن ــت هوتوه ــی ها بدس ــی توتس ــد روز از نسل کش ــت ص ــا گذش ــه ب ــردد ک ــاهده می گ مش

ــازده میلیــون نفــری ایــن کشــور شــاهد هیــچ اقدامــی از طــرف ســازمان ملــل و دولت هــای دیگــر نبودیــم. در بحــث  از جمعیــت ی

ــازمان ها و  ــن س ــه ای ــه چگون ــد ک ــز می شــود دی ــاک رسبرنیتســا( نی ــا در کوزوو)کشــتار هولن ــکان و نسل کشــی رصب ه ــه ی بال منطق

ــه نظــر  ــی ب ــی معن ــن ســکوت ب ــد گفــت ای ــه بای ــد. البت ــه را در پیــش گرفتن ــل قتل عــام روی داده روشــی منفعان دولت هــا در مقاب

منــی آیــد، چــرا کــه در هــر کــدام از ایــن جنایــات تاثیــرات و جانب داری هــای دولت هــای قدرمتنــد رسمایه داری)کــه از اعضــای اصلــی 

ــد.   ــوان دی ــویچ و...( را می ت ــلوبودان میلوش ــتند( از قتل عام کنندگان)اس ــل هس ــازمان مل س

 )hégémonie(حقــوق بــرشی، در راســتای اعــامل فــرا  دســتی )INGO(اســتفاده ی ابــزاری از ســازمان های غیردولتــی بین املللــی

ــه داری  ــای رسمای ــد و دولت ه ــل متح ــازمان مل ــگاه س ــم ن ــه می دانی ــرد. چنانک ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــش م ــه ی خوی رسمایه داران

ــر ضــد و محکــوم کــردن برخــی از کشــور ها  ــی ب ــه صــورت امــری نســبی اســت. یعن ــان ب ــه مســئله ی حقــوق بــرش در ســطح جه ب

ــر ضــد نقــض حقــوق بــرش در برخــی دیگــر از  ــی ب ــه صــادر منــوده، ول ــه، مصوب ــا در تعــارض هســتند بیانی ــا آنه ــه ب و خلق هــای ک

کشــور های نزدیــک بــه خــود ســکوت بر می گزیننــد. منونــه ی بیرونــی ایــن موضــوع را در برخــورد ســازمان  ملــل متحــد و چنــد دولــت  

رسمایــه داری نســبت بــه کشــتار خلــق فلســطین توســط دولــت ارسائیــل و کشــتار، رسکــوب خلــق کــورد  در شــامل )باکــور( کوردســتان 

بدســت دولــت ترکیــه، کشــتار مســلامنان در میامنــار توســط شورشــیان بودایــی وابســته بــه دولــت، قتــل و نقــض حقــوق انســانی خلــق 

ــی  ــون نفــر و زندان ــن و یمــن توســط عمــل مســتقیم و غیرمســتقیم عربســتان ســعودی و قتل عــام حداقــل یــک میلی شــیعیان بحری

کــردن میلیون هــا نفــر دیگــر از جوانــان کمونیســت ، توســط کودتاگــران بــه رهــربی محمــد  ســوهارتو می شــود متذکــر شــد. در مــورد 

نقــض حقــوق بــرش توســط حکومــت اســامی ایــران نیــز می شــود ماحظــه کــرد کــه تــا قبــل از توافــق هســته ای ایــران بــا دولت هــای 

ــی بعــد از توافــق از نقــض حقــوق بــرش کــه  ــی مدت ــران را داشــتند، ول ــه ای ــن روش ســعی در فشــار آوردن ب ــا اســتفاده از ای 1+5 ب

ــان از  ــن نش ــد. ای ــی منودن ــد، چشم پوش ــامل می منای ــود اع ــهروندان خ ــع و ش ــا ی تاب ــر خلق ه ــران ب ــت ای ــرف حکوم ــع از ط ــه واق ب

سیاســت گزینشــی در برخــورد بــا قتل عــام و نقــض حقــوق بــرش  از جانــب دولت هــا اســت. ایــن مــوارد نشــان می دهــد کــه برعکــس 

شــعار های کــه داده می گــردد، ســازهایی چــون دیدبــان حقــوق بــرش )Human Rights Watch( نقشــی فرمالیتــه را در طرح ســاخت 

ــر جهــان اســتفاده می گــردد. ایــن موضــوع  ــرای فشــار و اســتیای بیشــرت ب ــا از آنهــا ب ــه داری دارا می باشــند و رصف دولت هــای رسمای

ــان افــکار عمومــی جهــان شــده اســت.  خــود باعــث لــوث و بی اهمیــت شــدن کارکــرد ایــن ســازمان ها در می

ــازمان های  ــط س ــر توس ــورهای فقی ــرت در کش ــوذ بیش ــی( و نف ــر و غن ــامل و جنوب)فقی ــورهای ش ــکاف کش ــی ش ــش و فرافکن پوش

ــه خاطــر  ــرد ب ــن رویک ــاذ ای ــه داری اســت. اتخ ــت از دول رسمای ــه نیاب ــی)INGO( همچــون آکســفام)Oxfam( ب ــی بین امللل غیردولت

ــگ   ــروز جن ــر ب ــودن خط ــر کم من ــه خاط ــا ب ــن کمک ه ــت. ای ــکا دانس ــا، آمری ــا و اروپ ــاره ی آفریق ــان ق ــوص می ــدید بخص ــکاف ش ش

ــورهای  ــرت از کش ــتثامر بیش ــود و اس ــذب س ــرای ج ــرت ب ــت بیش ــات و امنی ــن ثب ــت تامی ــی و در نهای ــر و غن ــور های فقی ــان کش می

ــه لحــاظ منابــع انســانی و زیرزمینــی بســیار غنــی می باشــند( و حامیــت از دولت هــای  فقیر)بایــد متذکــر شــد کــه ایــن کشــورها، ب

دست نشــانده ی مطبــوع خــود در آنهــا کشــورها می باشــد.    

چگونگی برساخت NGO در ایران 

بــرای بررســی چگونگــی برســاخت)به وجودآمدن( NGOهــا در فضــای معــارص ایــران بایــد بــه اواخــر دهــه ی 60 خورشــیدی بــاز گردیــم. 

 International(صنــدوق بین املللــی پــول ،)worldbank( در ســال 1369 در زمــان دولــت رفســنجانی، هیاتــی متشــکل از بانــک جهانــی

Monetary Fund( بــه ایــران ســفر منــود. ایــن نخســتین هیــات اعزامــی ایــن دو نهــاد مالــی بین املللــی بــه ایــران بعــد از انقــاب 1357 

بــود. گــزارش کوتــاه ایــن هیــات اعزامــی درIMF survey  بــه مــورخ 30 ژوییــه ی 1990، تحــت عنــوان »جمهــوری اســامی ایــران در پــی 

تغییــرات عمیــق نهــادی و ســاختاری اســت« منتــرش گردیــد. در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه کــه مقامــات ایرانی»عــزم خــود را بــرای 

حرکــت بــه  ســوی تعدیــل همه جانبــه ی اقتصــادی کان کشــور، فراهــم آوردن نقــش قــوی بــرای بخــش خصوصــی و حــذف تدریجــی 

قیــد و بندهــای اقتصــادی ابــراز کرده انــد«.در ایــن بیانیــه نکاتــی قابــل اهمیــت وجــود دارد. 

   »ایــران در پــی تغییــرات عمیــق نهــادی و ســاختاری اســت« در حقیقــت ایــن تغییــرات نــه بــه نفــع و خدمــت خلق هــا و جامعــه ی 

مدنــی ایــران می باشــد، بلکــه بــه ســود رسمایــه داری دولتــی ایــران و در نهایــت امپریالیســم می گــردد. بعــد از ایــن تاریــخ مقــداری 

ــربال( بعــدی در عرصــه ی اقتصــادی و اجتامعــی انجــام  ــق توســط دولت هــای )نولی ــه صــورت ســاختاری و عمی ــه ب ــه ن ــرات البت تغیی

پذیرفــت.

- »فراهــم آوردن نقــش قــوی بــرای بخــش خصوصــی« بــه معنــی خصوصی ســازی متــام عیــار در عرصــه ی اقتصــادی و  اجتامعــی در 

ســطح کان اســت. در عرصــه اقتصــادی بــه مــوارد فراوانــی می تــوان اشــاره منــود از آن جملــه: پیامنــی و قــراردادی کــردن اســتخدام ها، 

ــازی  ــادار، آزادس ــورس اوراق به ــدازی ب ــل 44، راه ان ــازی اص ــاز خصوصی س ــا و آغ ــود کارفرم ــه س ــا ب ــر و کارفرم ــون کارگ ــب قان تصوی

تدریجــی قیمت هــا و مــواردی از ایــن دســت می تــوان اشــاره کــرد. در عرصــه ی خصوصی ســازی اجتامعــی بــه خاطــر تضاد هــای کــه 

میــان ســاختار قــدرت حاکــم و نیرو هــای تشــکیل دهنــده ی حکومــت پیــش آمــد)در ادامــه بــه توضیــح بیشــرت می پردازیــم(، شــاهد 

تغییــرات کمــرت و آرام تــر می باشــیم. همچــون خصوصی ســازی بخــش  خدمــات و رفاهــی، تاســیس مــدارس و دانشــگاه ها غیر انتفاعــی 

ــان اســت. ــل بی ــان قاب ــوان مهم تریــن آن ــه  عن ــران ب و آزاد، اجــازه ی تاســیس NGO شــبه مردمی)نیمه دولتی( در داخــل ای

تضاد های میان ساختار قدرت

ــن دوگانگــی  ــرات فرهنگــی و اجتامعــی همچــون تاســیس NGOهــا وجــود دارد. ای ــه تغیی ــه ای نســبت ب ــران رویکــردی دوگان در ای

ــر  در ماهیــت خــود از یــک واقعیــت دیالکتیکــی در ســاختار حاکمیــت و نیرو هــای تشــکیل دهنــده ی حکومــت پــرده بر مــی دارد. ب

ــان راســت گرا،  ــی، اصاح طلب ــربال اقتصــادی و اجتامع ــان محافظه کاران)تئوریســین های نولی ــه در می ــامن متضــادی ک ــن اســاس گفت ای
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ــای  ــی و نیرو ه ــان مذهب ــواه، بنیادگرای ــان متامیت خ ــی، دولت گرای ــت فق ــاد والی ــل اقتدارگرایان)نه ــی...( در مقاب ــه داران صنعت رسمای

امنیتی-نظامــی( وجــود دارد. ســبب ایــن دوگانگــی بــه ایــن دلیــل اســت کــه از طرفــی حکومــت اســامی ایــران، متایــل شــدیدی دارد 

کــه بــه اقتــداری و قدرتــی منطقــه ی تبدیــل گــردد کــه رسمایــه داری بین املللــی جایــگاه او را بــه رســمیت بشناســد. همزمــان از طــرف 

دیگــر نیــز منی خواهــد در رسمایــه داری بین املللــی ذوب گــردد. ایــن موضــوع از تضــاد منافــع اقتصــادی میــان گروه بندی هــای ثــروت 

ــد.  ــی می کن ــرت خود منای ــان بیش ــش اقتدارگرای ــگ و نق ــدرت، رن ــازی ق ــن ب ــام ای ــذا در انج ــی آورد. ل ــرون  م ــی رسب ــدرت حکومت و ق

ــه ی ســال های 94-69  ــات میان ــد اتفاق ــه رون ــا کمــی دقــت ب ــی اســت، ب ــه شــکل روبنای ــن تضــاد ب ــه ای ــد توجــه داشــت ک ــه بای البت

خورشــیدی متوجــه ی ایــن نکتــه ی بنیادیــن خواهیــم گردیــد کــه نیروهــای اقتدارگــرا در موضــوع لیربالیــزه کــردن اقتصــادی ایــران بــا 

ــد. در حقیقــت مشــکل و تعــارض در نحــوه  و چگونگــی انجــام ایــن امــر اســت. امــا ایــن موضــوع در  محافظــه کاران تعارضــی ندارن

عرصــه ی لیربالیــزه کــردن سیاســی-اجتامعی صــدق منی کنــد. چــرا  کــه نیروهــای نولیــربال کــه در ذیــل محافظــه کاران قــرار می گیرنــد، 

ــن  ــا ای ــتا ب ــد. همراس ــش دارن ــربدی خوی ــای راه ــت را در برنامه ه ــوذ دول ــه ی نف ــن از دامن ــدرت و کاس ــکنی ق ــی از ساختارش نوع

ــی  ــه ی عین ــد. منون ــازی( ارسار می ورزن ــه داری بین املللی)جهانی س ــا رسمای ــرت ب ــی-اقتصادی بیش ــی سیاس ــی و همراه ــه نزدیک ــدف ب ه

ــه  ــی و ورود INGOهــا ب ــوان در بحــث تاســیس NGOهــای داخل ــرو را می ت ــن دو نی ــان ای در عرصــه ی سیاســی-اجتامعی تضــاد می

ایــران در دوران ریاســت جمهــوری ســید  محمــد خامتــی مشــاهده منــود. در مورخــه ۸۴/۳/۲۹ در آخریــن روز هــای دولــت خامتــی، بنــا 

بــه پیشــنهاد مورخــه ۸۳/۵/۸  وزارت اطاعــات و بــه اســتناد اصــل ۱۳۸ قانــون اساســی تصویــب و اجرایــی شــد. ایــن اصاحیــه وزارت 

اطاعــات تاکیــد بــر ایــن مــورد دارد کــه بایــد NGO)ســازمان غیر دولتــی( بــه شــکل، تشــکل های مــردم نهاد)ســمن( ترجمــه و اســتفاده 

ــه جــای واژه ی »ســازمان«  ــد ب ــه، مجمــع را می توانن ــروه، موسســه، خان ــز، گ ــون، مرک ــت، انجمــن، کان ــی چــون: جمعی ــردد. عناوین گ

غیر دولتــی بــکار گرفتــه شــوند. ایــن مــورد نشــان از ترســی دارد کــه جنــاح اقتدارگــرای حاکمیــت ایــران از NGO دارد، بــه صورتــی کــه 

حتــی اجــازه ی بــه کار بــردن واژه ی غیر دولتــی را نیــز بــرای موجودیــت خــود خطرنــاک می پنــدارد. از طرفــی دیگــر جنــاح محافظــه کار 

حاکمیــت بــه خاطــر قالــب بــودن تفکــر نولیربالــی، ارسار بــه فعالیــت ایــن ســازمان در راســتای نیــل بــه اهــداف خــود می منایــد. در 

مــورد ســازمان غیر دولتــی بین املللی)INGOهــا( برخــورد حکومــت ایــران از ایــن نیــز بســته تر اســت، بدیــن ترتیــب کــه اجــازه ی ورود 

و فعالیــت بدان هــا منی دهــد. بــه نظــر می رســد در پیــش نگرفــن ایــن نــوع رفتــار در مــورد NGO محلــی و پذیرفــن آن در راســتای 

ــه اســت.  ــن ســازمان ها و سوءاســتفاده از پتانســیل های جامع ــا شــبه دولتی ســاخن ای ــن ی ــه خدمــت گرف ب

بیشــرت افــرادی کــه در ایــن نــوع ســازمان ها بــه صــورت داوطلبانــه و بی مــزد فعالیــت می مناینــد، بــدون آگاهــی از ایــن کــه در زمیــن 

دولــت و در سود رســانی بیشــرت بــه رسمایــه داری می باشــند، مشــغول فعالیــت هســتند. 

ــا ایــن  ــه صــورت مســتقیم در عرصــه ی سیاســی دخالــت داشــته باشــند. ب ــد ب ــه ی مهــم ایــن اســت کــه ایــن ســازمان ها منی توانن نکت

رویکــرد انســان و جامعــه را تک ســاحتی می مناینــد بدیــن خاطــر کــه تنهــا اجــازه دارد کــه بــه فعالیــت اجتامعــی مشــغول گــردد. ایــن 

در حالــی اســت کــه انســان، موجــودی سیاســی اجتامعــی اســت. 

کانالیزه کردن هیجانات و احساسات در چهارچوب مشارکت کاذب افراد جامعه

خط دهی، نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن سازمان های غیردولتی به وسیله ی کمک های مالی نا چیز از جانب دولت 

حکومــت بــه ســاختار و اهــداف INGO بــه  شــدت مشــکول می باشــد. بدیــن دلیــل بــدون لحــاظ تفاومتنــدی مثبــت و وابســته نبــودن(

حکومت هــای رسمایــه داری) بــه شــکلی بنیــادی بــا متامــی INGOهــا مخالفــت می منایــد. ریشــه ی ایــن بدبینــی، چنانکــه پیشــرت توضیــح 

ــته در  ــا نا خواس ــته ی ــا خواس ــه اساس ــی ک ــازمان های بین امللل ــن س ــب ای ــرد قال ــدف و عملک ــش، ه ــی پیدای ــل چگونگ ــه دلی ــم ب دادی

خدمــت اســتیای سیاســت رسمایــه داری بین املللــی قــرار دارنــد، بــاز می گــردد. 

سازمان های ناسودبر)NPO( جایگزین و راه حل

ســازمان های ناســودبَر یــا غیرانتفاعــی)Non-profit organization( ســازمان های هســتند کــه می تــوان بــه عنــوان رقیــب و جایگزینــی 

مناســب بــرای ســازمان های نیمــه مســتقل و مبهــم، غیر دولتــی)NGO( ارزیابــی منــود کــه هــدف اصلــی آنهــا پشــتیبانی از یــک مــورد 

یــا موضــوع خصوصــی یــا همگانــی اســت، بــدون داشــن مقاصــد تجــاری در کنــار آن. ســازمان های ناســودبَر ممکــن اســت در بســیاری از 

زمینه هــا از جملــه، سیاســت، محیــط زیســت، فعالیت هــای برش دوســتانه، بهداشــت، ورزش، هــرن، امــور نیکــوکاری، آمــوزش، مذهبــی 

و غیــره فعالیــت کننــد. از دیــدگاه اساســنامه ای، ســازمان های ناســودبَر، ســازمانی بــدون ســهام دار اســت. ایــن بــدان معنــا اســت کــه 

ســازمان در صــورت تولیــد ســود، بــه کســی ســود ســهام پرداخــت منی کنــد. هیــچ یــک از افــرادی کــه در ایــن ســازمان کار می کننــد، 

بــه طــور خــاص از کســب ســود توســط ایــن ســازمان منتفــع منی شــوند. بیشــرت اعضــای ایــن نــوع ســازمان بــه صــورت داوطلبانــه و 

بــدون دریافــت هیچ گونــه دســت مزدی بــه فعالیــت می پردازنــد. نکتــه مهــم کســب درآمــد و بودجــه ایــن ســازمان از طریــق دولــت 

ــی)NGO( در مســتقل  ــازمان های غیردولت ــا س ــازمان های ناســودبر)NPO( ب ــده ی س ــز عم ــردد. متای ــن منی گ ــل تامی ــازمان مل ــا س و ی

بــودن آنهــا از ســاختار فکــری و اجرایــی دولت هــا اســت. همزمــان اعــامل، خودبســندگی و خودمدیریتــی کــه در میــان اعضــا و جمــع 

پدیــد می آیــد، نیــز از فاکرت هــای مهــم قلمــداد می گــردد. خودبســندگی بــه معنــای تامیــن منابــع مالــی از طریــق حــق عضویــت یــا 

فعالیــت درآمــدزای جانبــی ســازمان پدیــد می آیــد و بــه اســتفاده بــرای پیشــرب اهــداف اجتامعی-سیاســی ســازمان می رســد. ایــن باعــث 

بــه حداقــل رســیدن احتــامل نفــوذ دولــت در ایــن ســازمان اجتامعــی می شــود. بایــد توجــه داشــت کــه بازگــو کــردن محســنات ایــن 

نــوع ســازمان، بدیــن معنــا تفســیر نگــردد گــه ایــن نــوع ســاز و کار ایــده آل و مطلــوب غایــی اســتنباط می گــردد. بــه نظــر می رســد کــه 

 )NPO(بیشــرت ســازمان های مدافــع زیســت محیطــی و تشــکل های حامیتــی کــودکان و زنــان در ایــران جــزء از ســازمان های ناســودبر

تعریــف و بــه حســاب آینــد. 

نتیجه
ــر آن  ــه ســعی ب ــی)NGO( نیســت، بلک ــازمان های غیردولت ــیاه منایی س ــه س ــن مقال ــه هــدف ای ــرد ک ــد خاطــر نشــان ک ــان بای در پای

شــد کــه جنبه هــای تاریــک ایــن ســاختار را بــه لحــاظ تاریخــی و عملکــرد کان)جهانــی( مــورد تحقیــق قــرار دهیــم. جنبــه ی مثبــت 

ایــن نــوع ســاختار های مشــارکت اجتامعی)البتــه چنانچــه کــه زیــر نفــوذ دولت هــا قــرار نگیرنــد( بســیار فــراوان می باشــد و باعــث 

ــزان  ــدان می ــردد. ب ــات انســانی گ ــان اجتامع ــی در می ــه ای و جهان ــدن خودآگاهــی سیاســی-اخاقی در گســرته ی منطق ــه وجــود آم ب

ــن  ــان خلق هــا می گــردد. ای ــرد جامعــه و در می ــرد ف ــات بوجــود آمــدن آگاهــی و خــرد سیاســی-اجتامعی در ف ــد موجب کــه می توانن

آگاهــی سیاســی-اخاقی، هویــت و همزیســتی بــا طبیعــت را بــه دنبــال خــود دارد. در یــک جملــه مــی شــود بگوییــم ایــن آگاهــی، 

جامعــه ی انســانی را هســتومند می منایــد کــه زیــر بــار سوء اســتفاده ی هیــچ دولتی)مترکزیافتــه ی ســود و قــدرت( نرونــد. هامن طــور 

ــن ســاختارهای اجتامعــی- ــخ انســانی وجــود داشــته اســت. وجــود ای ــن ســاختار های اجتامعــی در طــول تاری ــن  چنی ــم ای ــه گفتی ک

ــا،  ــا و دولت ه ــدرت( حکومت ه ــود و ق ــل زیاده خواهی)س ــی در مقاب ــع، واکنش ــه داری در واق ــه ی رسمای ــر مدرنیت ــی در ع سیاس

ــرار  ــن ســاز وکارهای مردمــی مــورد سوءاســتفاده ق ــه داری ای ــه ی رسمای ــه عــر مدرنیت ــا ورود ب ــب مــردم قلمــداد می گــردد. ب از جان

ــتی از  ــا امپریالیس ــل کار آنه ــام و ماحص ــا انج ــند، ام ــی دارا می باش ــت خوب ــد و نی ــی، قص ــازمان های بین امللل ــن س ــاید ای ــد. ش گرفتن

آب درآمــده  اســت. آنچنــان کــه خــود بــه خطــری بــرای آزادی و برابــری خلق هــا تبدیــل گردیدنــد. راه چــاره ایــن اســت در عضویــت 

ــورد  ــه م ــتانه ی، فرد-جامع ــات انسان دوس ــا احساس ــیم ت ــته باش ــر الزم را داش ــت نظ ــاختار هایی، دق ــن س ــن چنی ــا ای ــکاری ب و هم

سوءاســتفاده قــرار نگیــرد. بدیــن معنــی بــا آگاهــی کامــل بــه ایــن کــه عملکــرد و هــدف ســازمان مربوطــه در کوتاه مــدت و بلندمــدت 

در خدمــت، مردم)انســانیت( قــرار می گیــرد؟ یــا در خدمــت منافــع دولت ها)رسمایــه داری( ؟ در کنــار ایــن آگاهــی بایــد دانســت کــه 

کمون های)اجتــامع( تعاون مدارانــه بهرتیــن نــوع ســازمان پذیری محســوب می گــردد. معیــاری کــه بــرای ســنجش هــر ســازمان مــدرن 

ــدار انســان- ــه ی انســانی، همزیســتی پای ــری جامع ــرار دادن آزادی و براب ــت ق ــزان در اولوی ــت، می ــوان در نظــر گرف ــی می ت اجتامع

زیســت  بوم، دموکراتیــک و شــفاف بــودن در تصمیم گیــری و عملکــرد ســازمانی می باشــد. شــعار، اساســی هــر ســازمان بایــد ایــن ســخن 

تاریخــی و طایــی باشــد کــه ریشــه در بــاور کمــون اولیه)جامعــه ی طبیعــی اولیــه( دارد »از هــر کــس بــه انــدازه ی توانایــش بــه هــر 

کــس بــه انــدازه ی نیــازش« رسلوحــه ی انجــام فعالیــت انســان-طبیعت دوســتانه قــرار گیــرد. 
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خودمختاری و دموکراسی
 از  دیدگاه کورنلیوس کاستوریادیس

اندیشــه ی انتقــادی کورنلیــوس کاســتوریادیس بــا آن کــه مدتــی طوالنــی در دســرتس همــگان نبــوده اســت، امــا بــر تشــّکل 

ــا ایــن همــه  ــوده اســت. ب ــر نب ــز بی تأثی ــر فرانســه و دیگــر کشــورها نی فکــری جریان هــای سیاســی بیست ســاله ی اخی

انتشــار کتــاب در برابــر جنــگ بــه ســال 1981 و ورود وی بــه »مدرســه ی مطالعــات عالــی در زمینــه ی علــوم اجتامعــی« 

ــه ی اندیشــه ی کاســتوریادیس در خــارج از چارچــوب  ــت خاق ــری و اصال ــت فک ــا اهمی ــار 1980 موجــب شــد ت در به

محــدود روشــنفکران پاریســی نیــز دریافــت شــود.

ــی را دارا اســت کــه درخــور آن اســت. ارزش فلســفی و سیاســی کار فکــری وی  امــروزه کار فکــری کاســتوریادیس جای

برخاســته از نگاهــی اســت کــه وی بــه جهــان کنونــی دارد. نگاهــی کــه همــراه بــا روشــن بینی متحیــر اســت و همــراه 

ــان  ــتی انس ــه هس ــه ب ــد »ک ــوخ کن ــش هایی« رس ــگفت انگیز پرس ــره ش ــه درون »گ ــد ب ــران، و می کوش ــخند نگ ــا ریش ب

ــه در موضــوع سیاســت  ــال کنیــم و ببینیــم چگون ــگاه را دنب ــا ایــن ن مربوط انــد«. مــا در اینجــا در صــدد آن هســتیم ت

ــردازد. ــه کاوش می پ ب

ــده ی بوروکراســی در  ــر »فریــب کاری اســتالین« و پدی ــار کورنلیــوس کاســتوریادیس، از نخســتین انتقادهایــش ب متــام آث

اتحــاد شــوروی در دهه هــای 40 و 50، تــا تحلیــل تحــرک رسمایــه داری جدیــد و ســازمان دهی مبــارزه کارگــری، و تــا نقــِد 

مارکسیســم و تعریــِف دوبــاره ی نظریــه ی انقــاب، پیرامــون تنهــا یــک پرســش سیاســی شــکل گرفتــه اســت: »چگونــه 

ــن نظــر، هــدف متــام تحلیل هــای کاســتوریادیس از چهــل  ــد؟« از ای ــر خــود حکومــت کنن ــد خــود ب انســان ها می توانن

ــه  ــش ایجــاد جامع ــه مشــخصه های هستی شــناختی و سیاســی جنب ــوده اســت ک ــن نب ــه این ســو جــز ای ــش  ب ســال پی

بــه دســت خــود جامعــه را نشــان دهــد. امــا جامعــه ای کــه خــود را بــه دســت خــود ایجــاد می کنــد، چیســت و چگونــه 

ــارت دیگــر، چگونــه گروهــی از شــهروندان موفــق می شــوند قوانیــن خــاص  ــه عب ــد ایــن کار را انجــام دهــد؟ ب می توان

خــود را وضــع کننــد؟

آلرتناتیو

دموکراسی آتن

ــه نخســتین  ــان اســت ک ــد »در یون ــد. وی می گوی ــان می یاب ــه ی دموکراســی یون ــن پرســش را در تجرب ــه ای کاســتوریادیس پاســخ ب

ــر  ــاً بحــث و گفتگــو می کننــد و ایــن قوانیــن را تغیی منونــه ی جامعــه ای را می بینیــم کــه در آن در بــاب قوانیــن آن جامعــه رصاحت

ــه تابــع اراده ی مقامــی  می دهنــد«. سیاســت در آتــن امــری مربــوط بــه همــه و بــه هــر یــک از افــراد بــود. سیاســت در آنجــا ن

ــی  ــور عموم ــود در ام ــگان ب ــت هم ــل رشک ــه حاص ــد، بلک ــی وراِء آراِء و عقای ــته از عمل ــه برخاس ــود و ن ــهروندان ب ــداِی از ش ج

دولت شــهر. تنهــا آن کســی شــهروند بــه شــامر می آمــد کــه عقیــده اش را بــا رصاحــت و صداقــت و در حضــور دیگــران در مجمــع 

دولت شــهر ابــراز می کــرد. بــه ایــن خاطــر بــود کــه شــهروندان آتنــی از قبــول »منایندگــی سیاســی«  اَبــا داشــتند، زیــرا »بــه مجــرد 

آن کــه »مناینــدگان« دامئــی برقــرار شــوند، دیگــر قــدرت، فعالیــت و ابتــکار عمــل سیاســی از هیئــت شــهروندان ســاقط می شــود و 

ــدگان« واگــذار می شــود«. ــِت محــدود »مناین ــه هیئ ب

قــدرت در دموکراســی آتــن جــزء الیتجــزای زندگــِی پولیــس )دولت شــهر( بــود. و البتــه مقصــود قدرتــی نبــود کــه بــه رغــم اراده ی 

ــت  ــدا از هیئ ــادی ج ــن نه ــدرت در آت ــد. ق ــاد می کردن ــود آن را ایج ــان خ ــه آن ــود ک ــی ب ــه قدرت ــد، بلک ــاد می ش ــهروندان ایج ش

شــهروندان نبــود. پولیــس آتــن دولــت بــه مفهــوم جدیــِد کلمــه نبــود. بــه عبــارت دیگــر، مفهــوم قــدرت سیاســی شــهروندان منبعــث 

ــق از هســتی اجتامعــی باشــد. حفــظ و حراســت  ــود کــه خــود در عین حــال شــکلی رضوری و مطل ــک نب از دســتگاهی بوروکراتی

از وحــدت و یکپارچگــی هیئــت سیاســی جامعــه در پولیــس آتــن تنهــا از طریــق مشــارکت همگانــی شــهروندان در َخلــِق »فضــای 

عمومــی« میــرس می گشــت. امــا دموکراســی نیــز تنهــا از رهگــذر »عمومــی« را در اینجــا بــه پیــروی از هانــا آرنــت در برابــر اصطــاح 

»خصوصــی« بــه کار می بــرد کــه، در نظــر وی، اگــر هــم محــوِر اصلــی نباشــد، یکــی از محورهــای اصلــی سیاســت جدیــد اســت.

شبحِ حاکمیت مردم

ســلطه ی جدیــد از طریــق نوعــی صنعــت شبح ســازی اعــامل می شــود؛ بدین ترتیــب کــه تصویــری دلنشــین از فرمانــربداری و تبعیــت 

می ســازند و آن را پدیــده ای رضوری و طبیعــی می مناینــد. بنابرایــن فرمانــربداری جدیــد بــه شــکل نوعــی فریبــکاری سیاســی تظاهــر 

ــه  ــا را در برنامــه ی ایجــاِد جامعــه ب ــر حاکمیــت مــردم صحــه می گــذارد و از ســوی دیگــر مشــارکت آنه ــد کــه از ســوئی ب می یاب

دســِت خــود جامعــه غدغــن می کنــد. کاســتوریادیس در اینجــا فرمانــربداری فــردی و فرمانــربداری اجتامعــی را دو روی یــک ســکه 

می دانــد. بدین ترتیــب کــه صحبــت از جامعــه ی فرمانــربدار مســتلزم آن اســت کــه قبــاً تحلیلــی از فراینــد اجتامعــی ساخته شــدن 

فــرِد فرمانــربدار در دل ایــن جامعــه وجــود داشــته باشــد. و ایــن منــوط بــدان اســت کــه مســئله میــزان پذیــرش افــراد نســبت بــه 

ارزش هایــی کــه نظــام سیاســی پدیــد مــی آورد طــرح شــود. وی می گویــد: »ایــن پذیــرش مســلامً جــای چــون و چــرا دارد، چــرا کــه در 

کنــاِر آن لحظاتــی از طغیــان در برابــر نظــام نیــز دیــده می شــود. امــا بــا ایــن همــه پذیــرش اســت و انفعــال رصف نیســت. ایــن را 

می تــوان بــه راحتــی در اطــراِف خــود دیــد. و وانگهــی، اگــر مــردم واقعــاً نظــام را منی پذیرفتنــد، همــه چیــز در عــرض چنــد ســاعت 

ــه هــم می ریخــت... ب

ــه  ــد ک ــد. وی می نویس ــرب می دان ــی رشق و غ ــرتک سیاس ــری مش ــی« را عن ــتوریادیس »بوروکراس ــم اندازی، کاس ــن چش در چنی

»ایــن دو نظــام شــباهت عمیقــی بــه یکدیگــر دارنــد، و البتــه متایــزی بیــن آنهــا نیــز هســت؛ مــن، بــرای بیــان اجاملــی ایــن متایــز، 

کشــورهای غــرب را کشــورهای دارای رسمایــه داری بوروکراتیــک پــاره پــاره تعریــف می کنــم و کشــورهای رشق را کشــورهای دارای 

رسمایــه داری بوروکراتیــک رسارسی... بــه ایــن صــورت نیــز می تــوان گفــت کــه بوروکراســی کشــورهای رشق بوروکراســی »ســخت« 

اســت و بوروکراســی کشــورهای غــرب بوروکراســی »نــرم«.

بدین ترتیــب، آنچــه کــه، بــه عقیــده ی کاســتوریادیس، ایــن دو شــکل بوروکراســی جدیــد را از یکدیگــر متامیــز می گردانــد، میــزان 

دخالــت دولــت اســت. امــا نظــارت دولــت آنــگاه می توانــد افزایــش یابــد کــه دســتگاهی بوروکراتیــک وجــود داشــته باشــد. تحلیــل 

کاســتوریادیس از مــدل روســی بوروکراســی وجــود ایــن دســتگاه را نشــان می دهــد. در مقالــه ای متعلــق بــه ســال 1949 دربــاره ی 

»روابــط تولیــد در روســیه«، نخســتین انتقادهــای کاســتوریادیس از بوروکراســی روســیه ظاهــر می شــود، یعنــی از ترکیــب اجتامعــی 

تاریخــی تــازه ای »کــه انحصــار تعییــن رشایــط تولیــد را عمومــاً، و تعییــن رشایــط کار ماهرانــه را خصوصــاً در دســت خــود دارد«. امــا 

ایــن نتیجه گیــری انتقــاد دیگــری را بــه دنبــال دارد کــه از آن قاطعانه تــر اســت و در آن نشــان داده می شــود کــه پاســخ تروتســکی از 
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بوروکراســی ـ کــه آن را »ترکیبــی انگلــی و گــذرا« می دانــد  ـ منی توانــد خــود بــه خــود و بــدون بررســی مجــدد مقوله هــای سیاســی 

و اقتصــادی مارکسیســم انجــام شــود.

ایــن نکتــه از مطالعــه ی دو نوشــته مربــوط بــه ســال های 1955 و 1957 بــه نــام »دربــاره ی محتــوای سوسیالیســم« آشــکار می شــود: 

ــکی  ــده تروتس ــه عقی ــم... ب ــاز کردی ــم، آغ ــان را، در دِل تروتسکیس ــا کار نقدم ــه م ــود ک ــتالینی ب ــی اس ــئله بوروکراس ــر رس مس »ب

سیاســت اســتالین را منافــع بوروکراســی روســیه قابــل فهــم می ســازد ـ کــه خــود محصــول تغییــر ماهیــت انقــاب اکتــرب اســت. ایــن 

بوروکراســی بــه لحــاظ تاریخــی، هیــچ »واقعیــت ویــژه«ای نداشــت و رصفــاً یــک »حادثــه« بــود... امــا بــه عقیــده ی مــا، آنچــه کــه 

بافاصلــه ـ و در خــال جنــگ ـ پدیــدار شــد، مســئله فــرتت نبــود و منی توانســت هــم باشــد، بلکــه مســئله ی جهــت تحــول تاریخــی 

بــود، و متــام بنایــی کــه تروتســکی می ســازد، از اســاس، اســطوره ای اســت«.

آنــگاه از ایــن پرســش در بــاب جهــت تحــول تاریخــی انقــاب روســیه پرســش دیگــری زاده می شــد در بــاب جوهــر ایــن تجربــه ی 

انقابــی ـ کــه از پرســش نخســت عمیق تــر بــود. »در نهایــت، از ایــن انقــاب سوسیالیســم نبــود کــه رس بــرآورد؛ بلکــه جامعــه ای 

بــود متکــی بــر اســتثامر وحشــتناک و رسکــوب مطلــق کارگــران کــه هیــچ تفاوتــی بــا بدتریــن اشــکال رسمایــه داری نداشــت، جــز آن 

کــه بوروکراســی جــای کارفرمایــان خصوصــی را گرفــت و »برنامــه« جــای »بــازار آزاد را«.

بنابرایــن کاری کــه می مانــد آن بــود کــه سوسیالیســم را در وراء خصلــت بوروکراتیــک ایدئولــوژی بولشــویکی مجــدداً ارزیابــی کنیــم. 

زیــرا »هیــچ جنبــش سوسیالیســتی آگاهانــه ای کــه از پاســخ بــه ایــن ســؤال دیگــر اســت: رسمایــه داری چیســت؟ و ریشــه های واقعــی 

بحــران جامعــه ی معــارص چه هســتند؟«

در واقــع، ایــن ســه ســؤال را کاســتوریادیس، در متــام مدتــی کــه بــه تفکــر در بــاب سیاســت مشــغول بــوده اســت، مکــرر و مکــرر 

ــه ی  ــاح »جامع ــردن اصط ــه کار ب ــه ی 70 و ب ــان ده ــم« از پای ــه ی »سوسیالیس ــذاردن کلم ــار گ ــد کن ــت. بی تردی ــرده اس ــرح ک ط

خودمختــار« بــه جــای آن ـ کــه زبان بازی هــا و ســخن پردازی های سیاست پیشــگان کم تــر آن را دســتاملی کــرده و می توانــد 

بکنــد ـ هیــچ تغییــری در محتــوای مســئله ی کاســتوریادیس نــداده اســت. وی در مقدمــه ای کــه در ســال 1979 بــر مجموعــه ای بــه 

نــام »محتــوای سوسیالیســم« می نویســد بــه کنــار گــذاردن ایــن کلمــه اشــاره می کنــد: »روشــن اســت کــه اصطاحــات سوسیالیســم 

و کمونیســم از ایــن بــه بعــد بایــد کنــار گــذارده شــوند... )چــه( خــواه ناخــواه، سوسیالیســم در نظــر اکریــِت قریــب بــه اتفــاق 

ــی  ــه احزاب ــا آنکــه سوسیالیســت ب ــه در روســیه و کشــورهای مشــابه آن مســتقر شــده اســت... ی ــادآور رژیمــی اســت ک ــراد ی اف

گفتــه می شــود کــه کســانی همچــون میــرتان، کاالهــان، اشــمیت، و دیگــران، یعنــی چــرخ و دنده هــای »سیاســی« نظــم موجــود در 

کشــورهای غــرب آن هــا را اداره می کننــد. ایــن واقعیت هــا آن قــدر بــزرگ و آشــکار هســتند کــه منی تــوان متایــزات ریشه شــناختی و 

معنایــی بــه جنگ شــان رفــت... آنچــه را کــه از اصطــاح جامعــه ی سوسیالیســت در مّدنظــر بــود، از ایــن پــس جامعــه ی خودمختــار 

می نامیــم«.

ــه  ــی ک ــه دســِت جامعــه اســت: بدین معن ــح جامعــه ب ــار، مقصــودش ســازمان دهی رصی ــد جامعــه ی خودمخت ــه می گوی ــا آن ک ام

ســازمان دهی چنیــن جامعــه ای حاصــل کار اعضــای آن جامعــه اســت. بنابرایــن خاقیــت سیاســی در جامعــه ی خودمختــارر، خاقیتــی 

مشــرتک اســت، چــرا کــه تابــع تصمیــم همــگان اســت. بدین گونــه جامعــه ی خودمختــار جامعــه ای اســت کــه بــه دســت خــود ایجــاد 

می شــود و بــه دســت خــود تغییــر می کنــد. امــا »تغییــر جامعــه بــه دســت خــود تنهــا هنگامــی میــرس اســت کــه افــرادی وجــود 

داشــته باشــند کــه چنیــن تغییــری در جامعــه را مّدنظــر قــرار دهنــد و بتواننــد آن را بــه عمــل درآورنــد«. از ایــن جهــت، مادامــی کــه 

اعضــای یــک جامعــه ارزش هایــی را کــه برمبنــای آنهــا جامعــه ســازمان یافتــه اســت، بــه نحــوی بنیادیــن، مــورد پرســش قــرار ندهنــد، 

مســئله ی ایجــاد جامعــه بــه دســِت خــود پاســخی نخواهــد یافــت. بنابرایــن هــر پدیــده ی سیاســی تــازه مســتلزم تغییــری روانــی 

در ســاختارهای ذهنــی اعضــای جامعــه اســت. زیــرا، »مثــل همیشــه وقتــی ایجــاد جامعــه منظــور نظــر اســت، موضــوع دو جهــت 

دارد: یکــی، قلمــرِو خیــال اجتامعــی، مفاهیــم خیالــی و نهادهایــی کــه ایــن قلمــرو پدیــد مــی آورد؛ و دیگــری، وضعیــت روانــی هــر 

یــک از افــراد انســان و قیــودی کــه ایــن وضعیــت بــر ایجــاد جامعــه تحمیــل می کنــد و خــود بــه ســهم خویــش از ســوی جامعــه 

ــود«. ــل می ش متحّم

ــه خــود را در  ــه ای ک ــل جامع ــد. و بدین دلی ــراد آن را بپذیرن ــه اف ــد، بی آنک ــد آی ــه پدی ــاِد جامع ــری در نه ــد تغیی ــن منی توان بنابرای

ــد. ــر ده ــا را تغیی ــه آنه ــر لحظ ــد در ه ــد، می توان ــاز می شناس ــش ب قوانین

معنای دموکراسی را به آن بازگرداندن

امــا در ایــن خصــوص وضعیــت جوامــع کنونــی غــرب چگونــه اســت؟ بایــد آنهــا را جوامــع خودمختــار بــه شــامر آورد یــا جوامــع 

فرمانــربدار؟ مســلامً کاســتوریادیس اَبــا دارد از ایــن کــه اصطــاِح »دموکراســی« را در گفتگــو از جوامــع غربــی بــه کار بــرد، امــا در 

ــندگان  ــت مداران و نویس ــگاران، سیاس ــه روزنامه ن ــی ک ــد: »در جای ــد. وی می گوی ــربال« می دان ــی های لی ــا را »اُلیگارش ــوض آنه ع

ــه  ــرای آنکــه دموکراســی ب ــربال حــرف زد؟ ب ــد از الیگارشــی لی ــد، چــرا بای ــت می کنن ــدون فکــر از دموکراســی صحب نســنجیده و ب

ــه داران و  ــی رسمای ــد: یعن ــرار دارن ــر ســلطه ی قرشهــای خاصــی ق ــن رژیم هــا زی ــا مــردم اســت، و حــال آنکــه ای ــای قــدرت ی معن

صاحبــان صنایــع بــزرگ، نظــام اداری، مقامــات عالــی رتبــه ی دولتــی و سیاســی و جــز آن. مســلامً در ایــن رژیم هــا مــردم حقوقــی 

دارنــد؛ مســلامً ایــن حقــوق، آن طــور کــه عــده ای از رِس نفهمــی ادعــا کرده انــد، »رصفــاً صــوری« نیســت، فقــط ناقــص اســت. امــا 

مــردم قــدرت ندارنــد: آنهــا نــه حکومــت می کننــد و نــه بــر حکومــت نظــارت دارنــد؛ نــه حکــم صــادر می کننــد و نــه قانــون وضــع 

می کننــد؛ آنهــا داوری منی کننــد. آنهــا می تواننــد هــر از گاهــی بخــش ظاهــری ـ یــا مرئــی ـ حکومــت را از طریــق انتخابــات تنبیــه 

کننــد...«

بنابرایــن کاســتوریادیس لیربالیســم و دموکراســی را در مقابــل یکدیگــر می نهــد. بــا ایــن همــه، وی تــا آنجــا پیــش منــی رود کــه آنچــه 

ــی در  ــی و سیاس ــارزه ی اجتامع ــا مب ــتقیم قرن ه ــه ی مس ــد، و نتیج ــربال می خوان ــی های لی ــک« الیگارش ــه ی دموکراتی ــه »مؤلف را ک

تاریــخ اروپــا می دانــد، نفــی کنــد. بنابرایــن دموکراســی، در نظــر کاســتوریادیس، فکــری اساســاً اروپائــی یــا، آن گونــه کــه دوســت 

ــگار کاالیــی قابــل صــدور اســت، نشــانه ی  ــه صورتــی کــه ان دارد بنامــدش، یونانــی ـ غربــی اســت. پــس صحبــت از دموکراســی ب

جهــل و ســوءنیت اســت. زیــرا بــه کشــوری کــه در آن اشــخاصی کــه قــدرت را در دســت دارنــد، تنهــا در عــرض یــک روز تغییــر 

می کننــد، »دموکراتیــک« منی گوینــد، هامن طــور کــه کشــوری را کــه در آن تنهــا یــک کارگاه مونتــاژ برپــا شــده اســت »رسمایــه دار« 

منی خواننــد. دموکراســی برنامــه ای اســت جمعــی بــرای تغییــر نهادهــای جامعــه. دموکراســی برنامــه ای اســت سیاســی کــه پیشــاپیش 

هرگونــه مفهومــی از تســلط و ســلطه را نفــی می کنــد.

متایز دموکراسی از رسمایه داری

ــدوِد  ــرتِش نامح ــِر گس ــا مؤث ــا، ام ــه ی جنون آس ــد، »برنام ــش می کن ــتوریادیس تعریف ــه کاس ــان ک ــه داری، آن چن ــس، رسمای ــه عک ب

ــت  ــه دس ــی ب ــاِد دموکراس ــِل ایج ــه ی مقاب ــه داری نقط ــق رسمای ــه از طری ــب اداره ی جامع ــت«. بدین ترتی ــول« اس ــلطه ای »معق س

ــی هــم  ــی اروپای ــر هــر دو، پدیده های ــی اگ ــه داری و دموکراســی از جوهــر یکســانی نیســتند، حت ــن رسمای ــه اســت. بنابرای جامع

باشــند.

تاریــِخ دموکراســی تاریــِخ رسمایــه داری نیســت. امــا مارکسیســم ســنتی هرگــز نــه توانســت و نه خواســت ایــن دو تاریــخ را از یکدیگر 

ــار کــه بــه رسمایــه داری می تاخــت، » عنــر دموکراتیــک«، الیگارشــی های لیــربال را هــدف  متامیــز ســازد؛ بــه همیــن خاطــر هرب

ــم  ــی می خواهی ــه ی وی، »وقت ــه گفت ــرا، ب ــی کــه کاســتوریادیس ناکافــی می دانســت، زی ــرار مــی داد. انتقادهای انتقادهــای خــود ق

مفهــوم اداره ی کارگــری، یعنــی اداره ی تولیــد بــه دســت تولیدکننــدگان، را بپرورانیــم، خیلــی زود بــه مســئله ی تکنولــوژی برخــورد 

می کنیــم. امــا مارکــس در این بــاره هیــچ چیــز بــرای گفــن نــدارد. مارکسیســت های ســنتی از تکنولــوژی رسمایــه داری چــه انتقــادی 

ــم  ــت، آن ه ــه داران اس ــعِ رسمای ــه نف ــوژی ب ــِت تکنول ــر جه ــد، تغیی ــاد می کنن ــا از آن انتق ــه آنه ــادی. آنچ ــچ انتق ــد؟ هی می کنن

تکنولــوژی ای کــه بــه نظــر آنهــا، بــه خــودی خــود، جــای حــرف نــدارد. و آیــا آنــان از ســازمان کارخانــه هــم در نظــام رسمایــه داری 

انتقــاد می کنــد؟ نــه. مســلامً وی جنبه هــای غیرانســانی و ظاملانــه آن را افشــا می کنــد. امــا در نظــر او، ایــن ســازمان بواقــع تجّســم 

عقانیــت اســت و عــاوه بــر آن، وضعیتــی اســت کــه کامــاً و رضورتــاً از دل تکنولــوژی زاده شــده اســت... بدین خاطــر اســت کــه 

اگــر بخواهیــم در چشــم انداز مفاهیــم خودگردانــی، خودمختــاری یــا حکومــِت بــر خــود در اجتامعــات انســانی بیندیشــیم، آنــگاه  

برخــی از نظــرات آنــان، در حکــم تختــه ســنگ های عظیمــی خواهنــد بــود کــه راِه نــگاه مــا را ســد می کننــد«.
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