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پیشگفتار
لحظههایــی هســتند کــه در نــگاه اول تــو گویــی پایــان اســت ،ولــی بــا تعمقــی بیشــر
خواهــی فهمیــد کــه رشوع راهــی تــازه اســت .آیــا ریــزش برگهــای پاییــزی و هجرتشــان
ســوی خــاک ،نشــان از پایــان اســت و مــرگ؛ یــا خلوتــی بـرای دوبــاره زیســن؟! آیــا میتــوان
غــروب آفتــاب را حاکــی از مــرگ روشــنایی دانســت؟! آیــا شــهادت را میتــوان مــرگ نامیــد!؟
نــه! هرگــز منیتــوان جانــی را کــه در راه آفرینــش آزادی فــدا میگــردد بــا آنکــه در ســکوت
و روزمرگــی غــرق گشــته و سالهاســت کــه خشــکیده ،یکــی دانســت و مــرگ را بـرای هــر دو
یکســان تعریــف منــود.
آنچــه کــه در علــم ،انــرژی نامیــده میشــود و همیشــه جــاری اســت ،لیکــن از فرمــی بــه
فرمــی دیگــر مبــدل میگــردد؛ در واقــع در مــرگ شــهید نیــز صحــت دارد .شــاید بتــوان گفــت
بــا شــهادت ،یــک تــن دیگــر بــه حیــات خویــش ادامــه منیدهــد .امــا هیچــگاه منیتــوان قبــول
منــود کــه همــه هســتی تنهــا از جانهایــی بـیروح تشــکیل شــده اســت.
شــهید منظوم ـهای از زیباییهــای کیهــان اســت و بــا کو َچــش ،ایــن زیباییهــا در پــی جانــی
دیگــر میگردنــد تــا در آن خانــه بگزیننــد .امــا ایــن شایســتگی و ایــن امانتــداری در هــر کســی
وجــود نــدارد و تنهــا آنانــی میتواننــد شایســته انجــام ایــن وظیفــه باشــند کــه خویشــن را بــه
بیکرانگــی اندیش ـههای شــهید ســپرده و در آتــش عشــق شــهید پروانهآســا بســوزند.
آری در رسزمینــی کــه سالهاســت مردمانــش مردهانــد و گــان میکننــد کــه هنــوز زندهانــد،
مــرگ هــر شــهید فریــادی اســت بـرای بیــداری مــردگان هـزاران ســاله و جوانــه زدن زندگی!
ثبــت آثــار و اندیشـههای شــهدا نــه بـرای فرامــوش نگشــن یــاد آنــان ،کــه در واقــع افروخــن
ســتارهای اســت در ظلــات و ازخودبیگانگــی انســانها ،تــا بــه یــاد آرنــد هــدف آفرینــش را و
مســئولیت انســان را بــه عنــوان ارشف جانــداران کائنــات.
شــهادت نهایــت و حــد غائــی غــور در حقیقــت اســت و درس آزادگیاســت در دورانــی کــه
آزادی در تــو در تــوی هــزار هــزار دروغ و فریــب پیچانــده شــده و بندگــی را بــه زندگــی
تعریــف میکننــد.
مبــارزان آزادی نــه در پــی ناننــد و نــه در پــی نــام و نشــانند .آنــان قــدر یــک نفــس آزادی را
نیــک میداننــد .بــه همیــن دلیــل نیــز مقدستریــن انســانها در راه دســتیابی بــه آزادی،
کــه در واقــع دســتیابی بــه رشف و ارزش اســت ،بــدون هیــچ شــک و دودلــی بــه پیشــواز
مــرگ میرونــد تــا بیافریننــد زیباتریــن و ماندگارتریــن می ـراث را ب ـرای آیندگانشــان .شــهید
جنگجــوی حقیقــت و آزادگــی اســت و نــام شــهید در خاطــر کیهــان مانــدگار خواهــد مانــد.
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بیوگرافی

شــهید کیــوان رسابــی بــا کــد ســازمانی ســیروان آریــو لیــاخ در ســال
 1361در شــهر مریــوان در خانــواده ای متوســط دیــده بــه جهــان
گشــود .خانــواده وی اهــل شــهر دهــگالن بودنــد امــا بــه دلیــل کار
پــدرش کــه کارمنــد بــود بــه مریــوان نقــل مــکان کــرده بودنــد .اف ـراد
خانــواده شــان متشــکل از پــدر و مــادر و ســه خواهــر و ســه بـرادر بود
کــه ایشــان پــر کوچــک خانــواده بودنــد .شــهید ســیروان در مریــوان
چشــم بــه جهــان گشــود و آنجــا بـرای اولیــن بــار معنــای کــرد بــودن را
درک منــود و بســر فرهنگــی ،اجتامعــی و سیاســی مریــوان زمینــه ســاز
آشــنایی وی بــا مســئله کــرد گشــت.
بعــد از پایــان تحصیــات دوره ابتدایــی همـراه بــا خانــواده بــه دهگالن
برگشــت و آنگونــه کــه خــود نیــز بیــان داشــته انــد ،اولیــن بــار آنجــا
بــه شــکلی ملمــوس بــا تبعیضــات ملــی و همچنیــن مذهبــی علیــه
خلــق کــرد روبــرو گشــت و ایــن موضــوع وی را بــه کنــکاش دربــاره
تاریــخ کردهــا واداشــت .در دوران دبیرســتان از طریــق دوســتانش بــا
افــکار رهــر آپــو آشــنا گشــته و ایــن آشــنایی وی را بــه ســوی یافــن راه
چــاره مســائل کردهــا ســوق مــی دهــد .پــس از دســتگیری رهــر آپــو
و برافروختــه گشــن شــعله خشــم و انتقــام در درونــش و نیــز نیافــن
راهــی ب ـرای فرونشــاندن ایــن آتشفشــان فــوران منــوده ،تصمیــم بــه
مشــارکت در صفــوف حــزب گرفتــه و در نهایــت در ســال  2003و بــا
هــدف آزادی کوردســتان بــه صفــوف گریــا ملحــق گشــت.
بعــد از پایــان یافــن دوره آمــوزش اولیــه بــه منطقــه مکریــان رفتــه و در
آنجــا بــه کار و فعالیــت مســلحانه و نیــز ســازماندهی خلــق مشــغول
مــی گــردد .در ســال  2005در شــهر مهابــاد دســتگیر شــده و مــدت 4
ســال در زنــدان رژیــم جمهــوری اســامی مــی مانــد.
شــهید ســیروان در جایــی از گفتــه هــای خویــش اعــام میــدارد کــه تــا
قبــل از دســتگیری ،زندگــی برایــم همچــون ماجراجویــی بــود و زیــاد در
اندیشــه مســئولیت و نیــز اســمی کــه بــر خــود گذاشــته بــودم نبــودم.
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ولــی زمانــی کــه در زنــدان بــه عنــوان یــک کادر جنبــش از مــن بازخواســت شــد و
مـرا شــکنجه میدادنــد ،آنزمــان دانســتم کــه بایــد در خــور ایــن نــام ،مبــارزه منــوده
و مقاومــت منایــم.
ایشــان بعــد ازچهــار ســال از زنــدان آزاد گشــته و بــاری دیگــر بــه رفقــای خــود
در کوهســتانهای آزاد پیوســت و ایــن بــار البتــه بــا کینــه و نفرتــی بیشــر و بــا
اندیشــه ای رشــدیافته تــر .در مراحــل پــس از رهایــی از زنــدان ،شــهید ســیروان در
بخــش فعالیتهــای ایدئولوژیــک و اجتامعــی فعالیتــی بسـزا و شــایان توجــه منــود و
از ایشــان مقــاالت و نوشــته هــای فراوانــی کــه نشــاندهنده عمــق تفک ـرات وی
میباشــد برجــای مانــده کــه نشــان از درک درســت یــک مبــارز آپویــی از وضعیــت
موجــود دارد.
در مرحل ـهای کــه شــال کوردســتان در برابــر زورمنــدان و اســتعامرگران ،سیســتم
خودمدیرتــی خویــش را اعــام منــوده بــود و بــه تــاوان اینکــه خلــق کــرد میخواســت
خــود رسنوشــت خویــش را تعییــن منایــد ،بــا شــدیدترین حمــات و هجمههــای
اســتعامرگران روبــرو بــود؛ شــهید ســیروان همچــون یــک مبــارز راســتین آپویــی
پیشــنهاد حضــور در مبــارزه در شــال کوردســتان را داد و راه ایــن بخــش از
رسزمینــش را در پیــش گرفــت تــا ثابــت کنــد کــه در اندیشــه مبــارز آپویــی مــرز و
محدودههــای ســاختگی اســتعامرگران هیچــگاه مرشوعیــت نخواهــد داشــت.
در مــاه نوامــر ســال  ۲۰۱۶شــهید ســیروان بــه هم ـراه گروهــی از همرزمانــش در
منطقــه بســتا در رشنــاخ شــال کوردســتان طــی درگیــری بــا نظامیــان رژیــم ترکیــه با
نشــان دادن جانفشــانی و قهرمانــی مثالزدنــی تــا آخریــن نفــس و آخریــن گلولــه
مبــارزه منــوده و بــه کاروان شــهدای راه آزادی پیوســتند .یــاد و راهشــان گرامــی و
مانــدگار بــاد.
در کتابچ ـهی پی ـشرو مجموع ـهای از مقــاالت و نوشــتههای شــهید ســیروان آریــو
لیــاخ کــه نشــان از ســطح فکــری و اندیشــه رفیــق شــهید میباشــد را گنجانــده و
بــه جســتجوگران حقیقــت و آزادی تقدیــم میمناییــم .امیــد اســت کــه بــا مطالعــه
ایــن مطالــب ،خواننــده بهــر بــا شــخصیت انقالبــی و مبــارز رفیــق شــهیدمان آشــنا
گــردد و در راه مبــارزه گامــی مســتحکمتر چونــان ســیروان بــردارد.
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نوروزمقاومت

نــوروز ،مراســمی دیریــن اســت كــه ریشــهی تاریخــی آن بــه
مقاومــت جامعــهی آریایــی در مقابــل ظلــم و ســتم شــاهان
دیكتاتــور برمیگــردد .نشــان از تنــازع دموكراســی عشــیرهای
و اتنیكهــای دور از قــدرت ،بــا اســتبداد شــاهی دارد .جنگــی
اســت میــان جوامــع بــا متجــاوزان دولتگرایــی كــه در پــی فتــح
رسزمینشــان و رسكــوب و بــه بردگــی كشــاندن آنهــا برآمدهانــد.
نشــان از حیاتــی دیــدن مبــارزهای نظامــی ،سیاســی و فرهنگــی
در حفــظ آزادی جوامــع و مامنعــت از بردگیشــان دارد .جنبــش
نــوروز ،در فرهنــگ آریاییهــا ،مقاومتــی تاریخــی بــوده و هــر
ســال ب ـرای گرامیداشــت و زنــدهنگــه داشــن آن ،مراســمی برگ ـزار
میشــود .از همیــن رو ،مراســم نــوروزی ،تقویــت منــودن فرهنــگ
مقاومــت و اعتقــاد راســخ بــه مســائل اخالقــی و احســاس مســئولیت
در مقابــل جامعــه و رقــم زدن رسنوشــت آن بــا دســتان خــود را در
خویــش میپرورانــد .كاوهی آهنگــر ،ســمبل مقاومــت جامعــه در
شــخصیتی مبــارز و مقــاوم اســت كــه هدفــش پویامنــودن اخــاق
بــود .مراســم نــوروز نیــز جهــت گرامیداشــت مقاومــت دلیران ـه و
گســردهی ایــن روز ،یــادآوری وظایــف اخالقــی یــك فــرد در مقابــل
جامعــه و ادامـهی فرهنــگ مقاومــت شــكل گرفــت .نــوروز را نبایــد
همچــون جشــنی معمولــی جهــت برپایــی ســور و ســات ،بریــز و
بپــاش ،پایكوبــی ،رقــص ،تفریــح و خوشــگذارنی ارزیابــی منــود ،بلكــه
جنبشــی همهگیــر و مــداوم بـرای رســیدن بــه آزادی اســت .مراســم
نــوروزی ،زندهنگهداشــن ایــن نقشپذیــری از ســوی اف ـراد جامعــه
و گوشــزد منــودن آن اســت.
اســطوره ،برخــاف آنچــه تصــور میشــود حالتــی رصفــاً
ماوارءالطبیعــی نداشــته و رابطـهی تنگاتنگــی بــا امــور دنیایــی دارد.
اســطوره اختــاف میــان مقــدس و نامقــدس ،نیــك و بــد ،زیبایــی
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و زشــتی و خیــر و رش اســت .پنــدار ،گفتــار و كــردار انســان را بــه ســوی موضوعــات مقــدس جهتدهــی
میمنایــد .منشــأ اصلــی اصــول اخالقــی و همبســتگی اجتامعــی میباشــد .اف ـراد بــه دلیــل تعهــدات خویــش
بــه جامعــه بــرای اجــرای آئینهــای ملــی گردهــم میآینــد .آداب و ســنن و برگــزاری مراســمهای ملــی،
باعــث تقویــت باورداشــتهای اخالقــی میشــود .همچنیــن باعــث همبســتگی افــراد رشكتكننــده در
چنیــن مراس ـمهایی میشــود .هــدف اساســی آن ،ایجــاد احســاس مســئولیت در برابــر جامعــه و بــرآوردن
نیازهــای آن اســت .از طریــق تقویــت اعتقــادات جمعــی ،گســرش اخالقیــات و همچنیــن ایجــاد وفــاق
میــان رشكتكننــدگان ،موجــب همبســتگی جامعــه میشــود .كاركــرد ایــن مراســم ،همگرایــی جامعــه و
انسجامبخشــی بــه آن اســت .باورداشــتها ،اعتقــادات و مراســمهای اســطورهای و ملــی بــا خاطرنشــان
ســاخنت وظایــف و مســئولیتها بــه اف ـراد ،می ـزان حــس مســئولیتپذیری آنهــا در برابــر جامعــه و پایبنــدی
بــه اخالقیــات را افزایــش میدهنــد .امــا هامنگونــهكــه گفتیــم ،آئینهــا و مراســمها در درجــهی دوم
اهمیــت ق ـرار دارنــد و آنچــه اهمیــت دارد ،خــو ِد اعتقــادات و معناهــای نهفتــه در آن میباشــند .آئینهــا و
مراســات ،بــه منظــور یــادآوری منــودن باورداش ـتها و تعهــدات اخالقــی جامعــه شــكل گرفتنــد .منادهــا و
نشــانهای جامعــه ،رصفـاً نــه بــه دلیــل وجودشــان ،بلكــه بــه خاطــر رابطهشــان بــا جامعــه ،مقــدس پنداشــته
میشــوند .پــس جامعــه ،مقــدس و حایــز اهمیــت اســت .برپایــی مراســات و گوشــزد منــودن وظایــف در
قالــب باورداش ـتها ،تــرس جامعــه از فروپاشــی بنیانهــای اخالقــی و ارصار بــر حفــظ آنهــا را نیــز نشــان
میدهــد .بدی ـن دلیــل و بــه علــت وابستگیشــان بــا موجودیــت جامعــه ،نــوروز و دیگــر مراســم اجتامعــی
و فرهنگــی ،مــورد صیانــت ق ـرار میگیرنــد .در آیینهــای كهــن ،می ـزان تعامــل گروهــی باالســت .رفتارهــای
جمعــی و آئینــی آنهــا منــادی از عضویــت در گروههــای اجتامعــی و تقویــت باورداشـتها ،ارزشهــا ،آرمانهــا
و احساســات مشرتكشــان اســت .پــس چنیــن مراس ـمهایی ،نبایــد جــای بــاورداش اســطورهی نــوروز ،از آن
جهــت كــه نیازهــا و آرزوهــای جوامــع بـرای كســب آزادی را در خویــش دارد ،مانــدگاری و جاودانگــی یافتــه
اســت .اســطورههای آزادیخواهانــه ،بــه چــه میـزان آزادی را بـرای جامعــه بــه همـراه داشــتهاند ،بــه هــان
انــدازه جاودانــه شــده و نقــش خویــش را در شــكلگیری ذهنیــت جوامــع ایفــا منودهاند.جاودانگــی نــوروز،
بیانگــر میــل همیشــگی جوامــع آریایــی بــه آزادی اســت تهــا و اعتقــادات را گرفتــه و آن را بــه درجـهی دوم
تقلیــل دهنــد .اگــر چنیــن وضعیتــی پیــش بیایــد ،منافــع جامعــه بــه خطــر افتــاده و گــردآوری افـراد جامعــه
تحــت عنــوان مراســمی رصف ،كمكــی بــه یــادآوری مفاهیمــی كــه بــر اســاس آن شــكل گرفتــه نخواهــد
كــرد ،بلكــه جهــت وابســته منــودن بــه قــدرت مركــزی صــورت میگیــرد .بــا برجســتهمنایی ایــن مراس ـمها و
ســازماندهی منــودن آن از ســوی حاكــان ،اصــول و دالیــل ایجــاد اعتقــادات بــه فراموشــی ســپرده شــده و بــه
درجــهی دوم اهمیــت تنــزل داده میشــوند.
هامنگونــه كــه گفتیــم ،ســنتها و فرهنگهایــی كــه بــر اســاس اســاطیر شــكل گرفتهانــد ،مقاومتــی تاریخــی
را در برابــر نایكســانی و زورمــداری در خویــش نهفتــه دارنــد .امــا از ســوی دیگــر ،ســاطین و شــاهان همیشــه
بــر آن شــدهاند ،بــا شــكلیمنودن و بــه انحرافكشاندنشــان ،تیشــه بــه ریش ـهی معنــا و مفهــوم اجتامعــی
و مقاومتـیاش بزننــد .جنبــش نــوروز كــه خــط بطالنــی بــر امپراتوریهــای خونخــوار و همچنیــن ســدی بــود
در مقابــل زیادهخواهــی آنــان ،از چنیــن انحرافــی در امــان منانــد .قدرتطلبــان بــر آن شــدهاند كــه نــوروز
را بــه جشــنی بـرای پایكوبــی مبــدل مناینــد تــا بــا برجستهســازی در ظاهــر ،باطــن و درونمایـهی آن را تهــی
از معنــا گرداننــد .اینكــه ،كاوه ،قیــام منــود امــا فریــدون را كــه دارای فــره ایــزدی و از خانــوادهی ســلطنتی
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و كیانــی بــود بــر رس كار آورد ،انحرافــی میباشــد كــه بــرای مرشوعیتبخشــی بــه ســلطهی فرادســتان و
محتــوم خوانــدن حاكمیــت آنــان بــر جامعــه پرداختــه شــده اســت .ایــن امــر در صــد ســال اخیــر بــا اســتناد بــه
شــاهنامهی فردوســی ،بــه شــكلی بــارز از ســوی متامــی حكومتهــا ترویــج یافتــه اســت .یعنــی میخواهنــد
بــه مــردم بقبوالننــد كــه حتــی اگــر انقــاب و قیامــی نیــز صــورت گیــرد ،بایســتی فــردی از خانــدان ســلطلنتی
یــا والیــی روی كار آیــد .یعنــی اگــر تغییــر و تحولــی در قــدرت بــه وجــود آید،تنهــا دســت بــه دســت
شــدن قــدرت خواهــد بــود .بــا ایــن پنــدار ،جامعــه را از انقــاب و قیــام پشــیامن منــوده و آخــر و عاقبــت
هرگونــه جریــان مخالفتــی را ختــم شــدن بــه قــدرت و ســلطهای جدیــد میخواننــد .ایــن خوانــش و دیــدگاه
قدرتطلبــان نســبت بــه نــوروز اســت .امــا از دیگــر ســو ،خوانــش جوامــع دیگرگونــه اســت .جوامــع همیشــه
در مقابــل ایــن انح ـراف ایســتاده و مراســم نــوروزی همیشــه لــرزه بــر تــن حكومتهــای دیكتاتــور ای ـران و
خاورمیانــه انداختــه اســت .ایــن امــر نشــان از بازگردانــدن آن بــه جوهــرهی واقعـیاش دارد.
حكومــت والیــی جمهــوری اســامی ،بــر آن شــده كــه نــوروز و مفهــوم راســتین آن یعنــی مقاومــت را منحــرف
و تضعیــف گردانــد .در مقابلــه بــا فرهنــگ مقاومــت در نــوروز ،پدیــدهی شــوم تســلیمیت را بـرای فرونشــاندن
مخالفــت در مقابــل نظــام خویــش گســرش میدهــد .بــا متــام تــوان خویــش ســعی دارد ،پدیــدهی نفرتانگیــز
تســلیمیت و متعاقــب آن خیانــت را میــان خلقهــای ای ـران نهادینــه منایــد؛ امــری كــه ســبب تفرقــه میــان
خلقهــا و رشحهرشحهشــدن جوامــع ایــران میگــردد .تســلیمیت ،بیاخالقیتریــن پدیــدهای اســت كــه
خیانــت بــه خلــق و جامع ـه را درپیداشــته و در نهایــت لغزیــدن بــه دامــان دولــت و قــدرت را بــه هم ـراه
دارد .از طریــق گرفتــار آوردن افـراد در نهادهــای دولتــی و مجبــور منــودن آنــان بــه تــن دادن بــه مــزدوری و
عضویــت در بســیج بــا خشــكاندن ریش ـههای مقاومــت جامعــه ،ســعی در از بیــن بــردن فرهنــگ و اخــاق
جوامــع دارنــد .تســلیمت و خیانــت ،در نقطـهی مقابــل فرهنــگ مقاومــت نــوروزی قـرار دارد .نــوروز مقاومت
مــا ،بایســتی بــا مبــارزهای راســخ و رادیــكال علیــه پدیــدهی زشــت و پلیــد خیانــت و تســلیمیت همـراه باشــد،
تــا بتوانیــم رشیانهــای نیمهخشــكیدهی مقاومــت جامعهمــان را زنــده گردانیــم .فرهنــگ مقاومــت نــوروزی
دربردارنــدهی توانایــی جوامــع ایرانــی در دفــاع ،پیرشفــت و پویایــی خویــش ،صیانــت از ارادهای آزاد و
مبــارزهای متكــی بــر نیــروی ذاتــی جامعــه ،جــای گرفــن در جبهـهی خلقهــا و مبــارزه بــا دشــمنانی خواهــد
بــود كــه هویــت جوامــع را انــكار میمناینــد .نــوروز ،قیامــی پرشــهامت و دلیرانــه همـراه بــا عشــق و ایــان
كامــل بــه آزادی در مقابــل گــردن كجــی ،تســلیمیت ،انــزوا و هرگونــه بردگـی و بندگـی میباشــد.
اســطورهی نــوروز ،از آن جهــت كــه نیازهــا و آرزوهــای جوامــع بــرای كســب آزادی را در خویــش دارد،
مانــدگاری و جاودانگــی یافتــه اســت .اســطورههای آزادیخواهانــه ،بــه چــه میـزان آزادی را بـرای جامعــه بــه
همـراه داشــتهاند ،بــه هــان انــدازه جاودانــه شــده و نقــش خویــش را در شــكلگیری ذهنیــت جوامــع ایفــا
منودهاند.جاودانگــی نــوروز ،بیانگــر میــل همیشــگی جوامــع آریایــی بــه آزادی اســت .جاودانگــی ،مفاهیمــی
فرهنگــی از قبیــل :آزاد مانــدن ،نیــاز بــه مبــارزهای مــداوم ،همیشــگی و رادیــكال را در خــود دارد .هــر بــار
كــه نیــاز بــه آزادی و مبــارزه بــا ظلــم بــه میــدان آیــد ،نــوروز در برابــر ســلطان و ســلطهای دیگــر ،بازمنــود
مییابــد .بایســتی بــا آمــدن هــر نــوروز ،پایبندیمــان بــه فرهنــگ مقاومــت تاریخــ ی را در نهــاد خویــش
مــورد بازخواســت قـرار دهیــم و بــه برســاخت مجــدد و صحیــح آن در شــخصیت خــود بپردازیــم .در مرحلـهای
از تاریــخ ق ـرار داریــم كــه ارادهی خلقهــای خاورمیانــه و خل ـق كــورد ،گرفتــار ژرفتریــن شــكل اســتبداد،
یعنــی دولــتـ ملتهــا گشــتهاند .در ایــران ،دولــتـ ملــت شــیعهگرا دارای حاكمیــت اســت .در چنیــن

حــال و وضعــی ،هــر روزمــان بایســتی مبــدل بــه نــوروز مقاومــت و بهــار واقعــی خلــق
كــورد و دیگــر خلقهــای تحــت ســتم خاورمیانــه شــود .در ایــن میــان ،خلــق كــورد بــه
واســطهی تقســیم شــدنش بــه چهــار بخــش و ســلطهی چهــار دولـتـ ملــت فاشیســت بــر
آن ،بیشــرین قربانــی را جهــت آزادی ،دموكراســی و ادامـهی فرهنــگ مقاومــت دادهانــد.
از همیــن رو ،بیــش از هــر ملتــی بایســتی جهــت صیانــت از فرهنــگ مقاومــت نــوروز و
مانــدگاریاش تــاش منایــد .نــوروز را بــه نــردگاه خلقهــای ایـران جهــت برپایــی زیبایــی،
نیكــی ،آزادی ،روشــنایی ،صداقــت و مقاومــت در برابــر والیــت فقیــه كــه مظهــر پلیدی و
زشــتی ،رش و تاریكــی ،دروغ و خیانــت و تســلیمت اســت ،تبدیــل منایــد .همچنیــن نــوروز
را بــه جنبشــی مانــدگار و همیشــگی بــرای كســب آزادی در برابــر دولــت جمهــوری
اســامی و متامــی منادهــای آن مبــدل مناییــم.
در ســال  1392بایــد بــا مبــارزهای جــدی ،بــاری دیگــر بــه فرهنــگ مقاومــت آری گوییــم
و متامــی روزهــای ســال را بــه نــوروزی حامســی مبــدل مناییــم .در غــرب كوردســتان،
گریالهــای «ی.پ.گ» و نیروهــای دفــاع ذاتــی خلــق ،انتقــام مــردم را از حكومــت بعــث
بــه دلیــل دســت داشــن در قتلعــام قامشــلو و دیگــر قتلعامهــا گرفتنــد .در جنــوب
كوردســتان ،صــدام در ازای قتلعــام حلبچــه رسنگــون شــد .دولــت تركیــه نیــز محكــوم
بــه زانــو زدن در برابــر فرهنــگ مقاومــت كاوهآســای مظلــوم دوغانهــا و مقاومــت
بیگسســت نیروهــای مدافــع خلــق شــد .امســال ،ســال قیــام كوردهــای رشق كوردســتان
جهــت گرفــن انتقــام از عامــان قتلعامهــای خلقمــان در ایــن منطقــه خواهــد بــود.
بهــای نوروزســوزی و بهارســوزیها بـرای دیگــر دولتهــای حاكــم بــر كوردســتان بســیار
گــران متــام شــد و اكنــون نوبــت بــه خلقمــان در رشق كوردســتان رســیده كــه بــاری
دیگــر نــوروز و فرهنــگ مقاومــت آن را زنــده و هــرروزه گرداننــد .ایــن مبــارزه نیــاز بــه
همهگیــر و همهروزشــدن مقاومــت نــوروز دارد .برســاخت اســطورهی نــوروز در عــر
مــا و رسبــرآوردن آن از خاســتگاه اصلـیاش ،نیــاز بــه اتحــاد ملــی دموكراتیــك خلقهــای
ایـران بــه پیشــاهنگی خلــق كــورد دارد .ایــن امــر ،بـرای مبــدل منــودن ایــن ســال بــه بهــار
آزادی خلقهــای ای ـران ،رضورتــی انكارناپذیــر اســت .بایســتی هــم در ذهنیــت و هــم
عملكــرد خویــش ،شــعلههای مقاومــت نــوروز را برافروزیــم تــا بــا گسســت از مفاهیــم
تســلیمیت و خیانتــی كــه بــر جامعهمــان تحمیــل منودهانــد ،نقــش اصلــی و تاریخــی
خویــش را بــاری دیگــر ایفــا منائیــم .بایســتی بــا متــام تــوان خویــش از كرامــت جامعــه،
صیانــت بــه عمــل آوریــم.
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پ.ک.ک،
اردهی پیکار با قدرتگرایی و انفعال

پ.ک.ک در  27ســال 1978در روســتای «فیــس» از توابــع شــهر آمــد پــس از
انجــام مبــارزهی ایدئولوژی ـکـ ســازمانی شــش ســال نخســت ،تأســیس شــد.
در آســتانهی س ـیوپنجمین ســالگرد تأســیس پ.ک.ک ،ایــن روز را بــه متامــی
خلــق کــورد تربیــک گفتــه و در ایــن نوشــتار ســعی میمنایــم بــه شــیوهای
مختــر بــه دالیــل پیرشفــت و موفقیــت ســازمانی حــزب جامعهگــرای
پ.ک.ک را بــه صــورت مختــر بیــان منایــم .مبــارزهی دموکراتیکــی کــه
پ.ک.ک در کوردســتان و خاورمیانــه پیشــاهنگی آن را میمنایــد ،تغییــر و
تحــوالت دموکراتیــک بســیاری را بــه همــراه داشــته اســت .در زمینههــای
فکــری ،فلســفی و عملــی ،راهکارهــای نوینــی را در پیــش گرفتــه اســت
لــذا توانســته بــا کســب اعتــاد خلــق کــورد صفح ـهی جدیــدی را در تاریــخ
جوامــع خاورمیانــه بگشــاید .از ایــن روی مبــارزهای فراگیــر را در مقابــل
دولتهــای منطقــهای و نیروهــای اســتثامرگر فرامنطقــهای را آغــاز منــود و
اینــک تــداوم میبخشــد کــه از منظــر موجودیــت کوردهــا و متامــی جوامــع
خاورمیانــه ،تولــدی دوبــاره و گامــی حیاتــی اســت .تجلــی ارادهی خلــق در
جنبــش آزادیخواهــی پ.ک.ک ،شکس ـتهای پیدرپــی و چرخ ـهی انقــابـ
شکســت را متوقــف منــود .همچنیــن بــا مطــرح منــودن خط ســوم در مبــارزات
آزادیخواهان ـهی خلــق کــورد و خاورمیانــه ،اعتــاد بــه نفــس ازدس ـترفتهی
ایــن جوامــع را تقویــت بخشــیده و اکنــون خلــق کــورد در بســیاری از مناطــق
بــدون نیــاز بــه رسســپردگی و وابســتگی بــه نیروهــای دولتــی منطقــه و
فرامنطقــه ،بــه مدیریــت خویــش میپــردازد .ایــن امــر بــا گــذار از ضعــف
اساســی جامع ـهی کــورد ،یعنــی ســازماندهی ،میــر گشــت و اکنــون دیگــر
خلــق کــورد بــه ســطحی رســیده کــه تحــت تأثیــر نیروهــای ســلطهطلب و
قدرتگــرا قــرار نگرفتــه و در متامــی زمینههــای سیاســی ،اجتامعــی ،دفــاع
مــروع ،فرهنگــی ،بهداشــتی ،آموزشــی و اقتصــادی بــه ســازماندهی دســت
زده اســت .هرچنــد در ایــن راه کمبودهــا و نواقصــی وجــود دارد امــا جنبــش
آزادیخواهــی خلــق کــورد بــا مبــارزات خویــش کــه مبتنــی بــر معیارهــای
کمونــال و دموکراتیــک اســت عرصـه را بــر نیروهــای دولتگـرا تنــگ منــوده.

.

ظهور انقالب مداوم به پیشاهنگی پ.ک.ک
انقــاب ،نیــاز شــدید و قــوی بــه پذیرفتهشــدن موجودیــت و هویــت از ســوی یــک جامعــه میباشــد .رهــر آپــو و
جنبــش آزادیخواهــی پ.ک.ک ،زاییــدهی پیــکار بــا رشایــط بغرنــج موجــود در جامعــه و مبــارزه بــا امــوری اســت کــه
از ســوی قــدرت بــر جامعــه تحمیــل شــده .رهــر آپــو از طریــق اقداماتــی مناســب در زمانهــا و مکانهــای مناســب،
برافروختگــی ،ناآرامــی و نارضایتیهــای فــردی و اجتامعــی خلــق کــورد را کانالیــزهی جنبــش آزادیخواهــی پ.ک.ک
منــود .جنبــش آزادیخواهــی پ.ک.ک نیــز ،خواســتهها ،نیازهــا و رهیافتهــای نیروهــای دموکراتیــک جامعـهی کــورد
را مشــخص منــود و مانــع از وابســته منــودن ایــن مخالفتهــا بــه نیروهــای وابســته بــه حکومتهــای منطقــهای
یــا فرامنطقـهایشــد .رهــر آپــو و پ.ک.ک در طــول بیــش از چهــل ســال ،در هــر مرحلــه ،انگیــزه و اهــداف مبــارزه
را مشــخص منودهانــد .جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــورد بــرای ایجــاد همگرایــی و همفکــری و قبــول بــا معیــار
اندیش ـههای دیگ ـران و همچنیــن ب ـرای مامنعــت از سوءاســتفادهی نیروهــای خــارج از نیروهــای انقالبــی ،نهادهــای
مــادی انجــام سیاســت اخالقــی را بنیــان نهــاد .از دیگــر ســو بــا ایــن عمــل مانــع از تشــکیل الیــت مرکــزی قدرتجــوم
شــد؛ امــری کــه ســالهای جامع ـهی کــورد و دیگــر جوامــع خاورمیانــه از درد آن بــه خــود میپیچیــد .رهــر آپــو در
جســتجوی حقیقــت راســتین و آزادی ،از طریــق آموزههــای نیرومنــد و PKKیــی شــدن ،بــه رسچشــمهی مقاومــت و
پویایــی زندگــی مبــدل گشــت .در ایــن راســتا نیــز ،هــر هزینـهای پرداختــه و هــر فــداکاریای را بـرای پیشــرد جنبــش
آزادیخواهــی خلــق کــورد انجــام داده اســت .پ.ک.ک ،ســیر انقالبــی اســت پایانناپذیــر و مداومــی میباشــد کــه
هدفــش انجــام دقیــق مراحــل دگرگونیهــای اصالحــی درون جامعــه اســت.رهــر آپــو بــا ارائـهی ایدههــا ،اندیشـهها
و پروژههــای نویــن مبــارزه ،نقشــه و راههــای برونرفــت از مشــکالت جامعــه را مطــرح منــود .یعنــی تنهــا در فکــر
تغییــر قدرتمــداران نبــوده و سیســتم جایگزیــن یعنــی مدرنیتـهی دموکراتیــک را بــه وضــوح مشــخص منــوده اســت.
پ.ک.ک ،از ســویی بــا نشــان دادن عمــق فاجعــه و برآمــدگاه آن بـرای احســاس نیــاز بــه مبــارزه و شــناخت از دشــمن،
و از ســوی دیگــر از طریــق نشــان دادن مســیر رهایــش و چارهیابــی بـرای ایجــاد شــور و هیجــان مبــارزه و مامنعــت
از نومیــدی ،بــه ارادهی دموکراتیــک جامعـهی کــورد مبــدل گشــته اســت .پ.ک.ک در رونــد تکویــن حزبــی ،بــه نیــروی
پیشــاهنگ ســازماندهی جامعــه مبــدل گشــته و خلقهــا و جوامــع را بــه درون یــک ســازماندهی جامعــه ســوق
میدهــد کــه بتواننــد نقــاط مثبــت و منفــی خویــش را شــناخته و از خویــش دفــاع بــه عمــل آورنــد .یعنــی بتواننــد
در متامــی زمینههــا از دســتاوردهای دموکراتیــک خویــش حفاظــت منــوده و بــر آن بیفزاینــد تــا بتواننــد از هجــوم
نیروهــای دموکراتیــک بــه حیــات دموکراتیکشــان مامنعــت بــه عمــل آورنــد .پ.ک.ک بــا پایبنــدی بــه رهنمودهــای
فلســفی و ایدئولوژیــک رهــر آپــو و بــا درونیســازی ایدههایــش ،بــا مســائل برخــورد میکنــد .همچنیــن تاکنــون
بــا متامــی صمیمــت ،خویــش را فــدای خلــق منــوده اســت .پ.ک.ک همهگیــر شــدن فرهنــگ فــداکاری و مشــارکتی
همهجانبــه اســت .عشــق بــه انســانبودن و میهــن اســت .پ.ک.ک یکســان گشــن فردگرایــی ،لیربالیســم ،قالبگرایــی،
جنســیتگرایی بــا خــاک و تقویــت فعالیتهــای اشـراکی و ارادهی خلــق در چارچــوب کنفدرالیســم دموکراتیــک کــه
هماینــک خــط ســوم را در خاورمیانــه مطــرح منــوده میباشــد.
خط سوم؛ مظهر ارادهی خلق و پیکار با قدرت
پ.ک.ک از طریــق اجتامعــی و همهگیــر منــودن مبــارزه ،مانــع از رفــن آن بــه بیراهـهی قــدرت میباشــد .رهــر آپــو
در مســیر مبــارزهی خویــش بــا نشــان دادن نهادهــای کلیــدی قــدرت و دولــت در درون جامعــه و راه مبــارزه بــا آن
از طریــق برســاخت نهادهــای کمونــال و دموکراتیــک ،میــل ،ادعــا و هیجــان مبــارزه را میافزایــد .بیگــان ،اگــر ایــن
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انتقاد و خودانتقادی ،رمز پویایی پ.ک.ک
انتقــاد و خــود انتقــادی ،مبــارزه و نــردی بــرای نجــات پیــدا كــردن از معیارهــا و ضــد ارزشهایــی اســت کــه از
ســوی قــدرت بــر جامعــه تحمیــل شــده .معمــوال در مبــارزات انقالبــی ب ـرای ایــن كــه بتوانیــم بــه موفقیــت دســت
یابیــم ،همیشــه الزم اســت كــه بــه مبــارزهی درونــی و مبــارزهی ایدئولوژیكــی بپردازیــم .هماكنــون متامــی جوامــع
و جنبشهــای خاورمیانــه ،بــا حمــات امحاگرانــه روبــرو هســتند .در واقــع فراتــر از یــك حملــه نظامــی ،بیشــر بــا
حمــات ایدئولوژیــك و ذهنیتــی روبــرو هســتیم .یعنــی مهمتریــن بخــش حمــات دشــمن ،هجــوم بــه ذهنیــت،
فرهنــگ و اندیش ـههای خاورمیانــه میباشــند زی ـرا بــه خوبــی آگاهنــد کــه ذهنیــت عرص ـهی بردگــی یــا آزادی یــک
جامعــه میباشــد .یكــی از مهمتریــن راههایــی كــه میتوانیــم بــا اســتفاده از آن در برابــر حمــات ایدئولوژیكــی،
سیاســی و فرهنگــی و نیــز سیاســت انــكار و امحــاء مقابلــه مناییــم ،مقابلــه بــا متامــی برخوردهایــی اســت كــه موجــب
ضعــف مــا از لحــاظ اخالقــی و سیاســی میشــوند .پــس بایــد از آن مســایل دور شــده و بــا آن مقابلــه مناییــم .در
ایــن راه الزم اســت کــه ســه راهــکار را در پیــش بگیریــم :نخســت اینکــه افــکار و اعــال ســازنده و مطلــوب خویــش را
شــناخته و آنهــا را تقویــت بخشــیم ،افــکار و اعــال نارســا و اشــتباه خویــش را بــه خوبــی موشــکافی منــوده و بــا اصــاح
مــوارد منفــی آنهــا را ترمیــم مناییــم و ســوم اینکــه اندیشـههای و اعــال مانعســاز و نامطلوبــی خویــش را بــه کنــاری
نهــاده و جایگزینهایــی بــا توجــه بــه فرهنگمــان برایشــان بیابیــم .دفــاع از فرهنــگ و اندیش ـهها و دســتاوردهای
خاورمیانــه بــه ایــن معنــا نیســت کــه بــه صــورت کورکورانــه و تعصبــی چشــم خویــش را بــر مشــکالت و کمبودهایــان
گرفتــه و آنهــا را نادیــده بینگاریــم و از ســوی دیگــر نیــز بایســتی بــا رویـهای کــه اندیشــه و افــکار خاورمیانـهای را بــه
کلــی انــکار منــوده و آنهــا را واپسگ ـرا میخوانــد ،یعنــی بــر آن اســت کــه از فــرق رس تــا نــوک پــا غربــی شــود ،بــه
پیــکاری عظیــم دســت زد .مبــارزه در برابــر سیســتم مدرنیتـه كاپیتالیســتی و نظامهــای محافظـهکار منطقــه ،مبــارزهای
میباشــد كــه انســان را صاحــب فكــری آزاد ،ارادهای آزاد ،ذهنیتــی آزاد ،شــخصیتی آزاد و عملــی آزاد میمنایــد .در
ایــن راه بایســتی نخســت بــا ذهنیــت و نفــس ســلطهجو بــه مبــارزه برخاســت .مبــارزهای اســت كــه موجــب دســتیابی
انســان بــه معیارهــا و ارزشــهای اخالقــی و سیاســی میشــود .پــس تــا زمانــی كــه نتوانیــم تاثی ـرات دولــت را از بیــن
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رونــد تکویــن حزبــی پ.ک.ک نبــود امــروز شــاهد دســتاوردهای خلــق کــورد در متامــی مناطــق کوردســتان نبودیــم
و هماکنــون نیــز خلــق کــورد محکــوم بــه پذیــرش بــد و بدتــر از میــان نیروهــای منطق ـهای یــا فرامنطق ـهای بــود و
منیتوانســت خطــی مســتقل یعنــی خــط ســوم را پیــش بــرد .جنبــش پ.ک.ک ،پشــتوانهای بـرای مبــارزات دموکراتیــک
و آزادیخواهان ـهی خلــق کــورد در متامــی مناطــق کوردســتان بــوده و در میــان خلــق از جایگاهــی خــاص برخــوردار
اســت زیـرا کــه همیشــه نقــش و مســئولیتهای تاریخــی خویــش را در قبــال متامــی مناطــق کوردســتان انجــام داده.
 .پ.ک.ک هیـچگاه مبــارزات آزادیخواهــی خلــق کــورد در یکــی از مناطــق کوردســتان را منفــک از دیگــر مناطــق در
نظــر گرفتــه و بــه خوبــی نشــان داده کــه ایــن مبــارزات از همدیگــر متأثــر شــده و تغذیــه میمناینــد .ایــن امــر یکــی
از رمزهــای پایــداری و مقاومــت پیرشفــت نیــروی انقالبــی پ.ک.ک در مقابــل نیروهــای ســلطهگر میباشــد .البتــه
نــه تنهــا ب ـرای خلــق کــورد بلکــه ب ـرای خاورمیانــه اندیشــه و فلســفهای را مطــرح منــوده کــه تعریفــی اجتامعــی از
دموکراســی و آزادی ارائــه میدهــد .رهــر آپــو در مجموعـهی پنــج جلــدی دفاعیــات خویــش تحــت عنــوان مانیفســت
متــدن دموکراتیــک ،دفــاع از خویــش و آزادی خویــش را در گــرو صیانــت از دســتاوردهای کمونــال خلقهــای خاورمیانــه
ســنتهای مطلــوب ،ازجملــه آزادی ،برابــری ،زندگــی اشــراکی ،خــط مقاومــت تاریخــی در مقابــل دولتگرایــی و
مرکزیتگ ـرای ،همنوعدوســتی و جامع ـهی طبیعــی میدانــد کــه ریشــه در جوامــع خاورمیانــه دارد .در عیــن حــال،
قالبگرایــی و ســنتهای نامطلــوب جامعــه کــه ســبب وضعیــت ناخوشــایند جوامــع خاورمیانــه ازجملــه بلــوچ ،آذری،
کــورد ،عــرب ،فــارس ،ترکمــن و تــرک شــده را مــورد انتقــاد قـرار داده و بــا متــام تــوان در مقابــل آن پیــکار میمنایــد تــا
فلســفه و اندیشـهی خاورمیانــه را جانــی تــازه ببخشــد کــه همیشــه حــاوی تــوان تغییــر و تحولــی ســازنده میباشــد.
در درون جنبــش نیــز ،از طریــق بنیــان نهــادن ســاختاری دموکراتیــک ،مانــع از تشــکیل هیرارشــی و قــدرت گرایــی شــده
و معتقــد اســت کــه میـزان پذیــرش جنبــش از ســوی خلــق را ســطح خدمــت حــزب معیــن میمنایــد .لــذا معیــار اصلــی
بـرای جنبــش خدمــت بــه جامعــه بــوده و رســیدن بــه قــدرت امــری نکوهیــده و نابخشــودنی میباشــد .کنفدرالیســم
دموکراتیکــی کــه پ.ک.ک از آن بحــث میکنــد محــدود بــه یــک منطقـهی جغرافیایــی یــا یــک جامعـهی خــاص نبــوده
و متامــی جوامــع و مناطــق را شــامل شــود.
بــدون شــك قدرتهــای بیناملللــی و در راس متامــی آنهــا ایــاالت متحــدهی آمریــكا در صــدد اســت حاكمیــت
خــود را بــه متامــی جهانیــان بقبوالنــد و در خاورمیانــه نیــز بــه دنبــال گســرش ســلطهی خویــش میباشــد .البتــه
آمریــکا و همپیامنانــش علیرغــم تــاش همهجانبــه و بســیج متامــی امکانــات تبلیغاتیشــان ،هی ـچگاه نتوانســتهاند
لشکرکشــی هـزاران کیلومــری خویــش بـرای مداخلــه در منطقــه را تحــت عنــوان گســرش دموکراســی و جنــگ بـرای
رهایــی از دسپوتیســم و فرودســتی بــه خــورد جوامــع خاورمیانــه بدهنــد .بــه هرحــال رویدادهــای گذشــته و اخیــر
نشــان دادنــد كــه هــدف امپریالیســم بــه رهــری ایــاالت متحــدهی آمریــكا ،در واقــع ،آزادســازی و دموكراتیــزه كــردن
خاورمیانــه نبــوده ،بلكــه بــه كلــی منافــع ایدئولوژیــکـ سیاســی و اقتصــادی خویــش را اســاس میگیــرد .در ایــن
مســیر نیــز هنگامــی كــه بعضــی از دولتهــای دســپوتیك محافظـهکار منطقــه بــر رس راه ایــن خواســت امپریالیســم
بــه مانعــی تبدیــل میشــوند ،بــه آنهــا تاختــه و میخواهــد آن موانــع را از بیــن بــرد .برخــی از گروههــای منطقــه
نیــز کــه خواســته یــا ناخواســته از نیروهــای خارجــی مداخلهگــر حمیــات میکننــد از آغــاز تــا بــه حــال بــه صــورت
کورکورانــه حملـهی آمریــکا و همپیامنانــش بــه منطقــه را ارمغــانآور آزادی و دموکراســی و امتــام ظلــم و ســتم قلمــداد
میكننــد .هــر چنــد خــود را فریــب داده و در اشــتباه بودهانــد ،امــا ایــن نشــان میدهــد كــه اندیش ـهی آنهــا نیــز
از واقعیــت فاصلــه دارد و حــوادث و اتفاقــات اخیــر در خاورمیانــه اثبــات ایــن حقیقــت میباشــد .آمریــكا هماكنــون
در خاورمیانــه بــا واقعیتهــای فرهنگــی و اجتامعــی خلقهــای آن روبــرو شــده و ایــن موضــوع ســبب شــد كــه آنهــا
نتواننــد مطابــق نقشـهی ازپیــش تعیینشــده خــود بــه نتایــج منفعتطلبهشــان دســت یابنــد و در زمینـهی ســلطه و
قدرتگشــاییاش در خاورمیانــه بــا بح ـران مواجــه گشــت.
دولتهــای منطق ـهای كــه در برابــر ایــن حمــات از خــود دفــاع میمناینــد ،نیروهــای محافظ ـهكار میباشــند .هــدف

آنهــا نیــز ایــن اســت كــه در ایــن گیــرودار خــود را نجــات دهنــد و جرع ـهای بیشــر از جــام قــدرت بنوشــند .انــكار
كــردن حقــوق و آزادیهــای جامعــه و نیــز ادامــهی انــواع ظلــم و ســتمها بــر جامعــه ،نشــان از ایــن امــر دارد.
نظامهــای محافظـهکار حاکــم ،بــا ایجــاد رعــب و وحشــت در میــان جوامــع ،شــانس ادامـهی حیــات نخواهــد یافــت.
در برابــر متامــی ایــن برخوردهــا جنبــش مــا ،معتقــد بــه پیشــرد خــط مشــی ســوم میباشــد .ایــن خــط مشــی مســتقل
بــوده و رســیدن بــه آزادی جوامــع در خاورمیانــه را اســاس كار قـرار میدهــد .یعنــی خــط ســوم كــه جنبــش پ.ک.ک
پیشــاهنگ آن میباشــد ،هامننــد بعضــی از قدرتهــای موجــود در منطقــه ،رســیدن بــه آزادی جوامــع و دمكراتیــزه
منــودن آنهــا و را در چارچــوب خطمشــی كاپیتالیســم در منطقــه منیبینــد .الزم اســت كــه جامعهکــورد و دیگــر
جوامــع خاورمیانــه بــا اتــکا بــر نیــروی ذاتــی و ارادهی خویــش بــه نحــوی مســتقل در برابــر منافــعدولتهــای خارجــی
و دولتهــای محافظ ـهكار منطقــه ایســتاده و در ایــن چارچــوب سیســتم کنفدرالیســم خویــش را بــا تعریفــی نویــن
از آزادی و دموکراســی بنــا نهنــد .یــک بــار دیگــر بایــد ایــن واقعیــت را دیــد و تحلیــل منــود کــه فلســفه و اندیشـهی
آپویــی ،در برابــر فلســفهی وارداتــی غــرب ،فلســفه پویــا و بــه دور از تعصبــات خشــک و افراطــی رشق و بــه جــای
دولــت و طبقــه حاکــم ،کنفدرالیســم دموکراتیــک و جامعـهی اخالقـی و سیاســی و در مقابــل جامعـهی جنســیتگرا،
جامع ـهای اکولوژیــک و آزادی زن را اســاس گرفتــه و بدیــن شــیوه از خــود دفــاع میمنایــد .در ایــن راه الزم اســت
کــه از مشــکالت و کمبودهــای خویــش گــذار منــوده و بــا جســارت هرچهمتــام ،آنهــا را تحلیــل منــوده و در عرصـهی
عمــل از آن گــذار بــه عمــل آورنــد .انتقــاد و خودانتقــادیای صحیــح و ســازنده در ایــن مســیر ،تنهــا راه نجــات جوامــع
خاورمیانــه میباشــد.
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پندار ،گفتار و کردار همخوان و درونیسازی
پ.ک.کیــیشــدن ،تنهــا بــا الحــاق جســمی بــه حــزب میــر منیشــود و ایــن گام ابتدایــی ب ـرای تحزبــی شــدنی
میباشــد کــه یــک رونــد همیشــگی آمــوزشـ عمــل را بــه دنبــال دارد .کادری کــه بــه جنبــش ملحــق میشــود بســیاری
از کمبودهــا و مشــکالت را دریافتــه امــا از دیــد مــا ،تــوان دریافــت ،آغــاز مبــارزه اســت .یعنــی بــا الحــاق بــه حــزب،
فــرد از وضــع موجــودش راضــی منیشــود زیـرا در ایــن صــورت مبــارزهای صحیــح را بـرای گــذار از مشــکالتش انجــام
منیدهــد .ســطح و میـزان درســتی ،نیکبــودن و صداقــت پنــدار ،گفتــار و کــردار یــک کادر پ.ک.ک ،میـزان اهمیــت
و منزلــت و ارزش او را همچــون یــک کادر حزبــی و اخالقمنــد مشــخص میمنایــد .یعنــی بیــش از گفتــه ،بــه محتــوا
و درونمایــه اهمیــت میدهــد .بیشــک در ایــن راه ،کادر بــه چــه می ـزان کمبودهــا و نواقــص خویــش را شــناخته و
فاصلـهی میــان اندیشــه ،گفتــه و کــردارش را کاهــش دهــد ،بــه هــان انــدازه پ.ک.کیــی شــده اســت .یعنــی عمــل
منــودن بــه وظایــف در مقابــل حــزب و جامعــه ،و همچنیــن میـزان خدمــت بــه انقــاب ،ســطح پیرشفــت و پذیرفتــه
شــدن کادر را مشــخص میمنایــد .ایــن امــر معیــار موفقیــت و عــدم موفقیــت در حــزب میباشــد .یعنــی تنهــا بــه
ســطح تئــوری محــدود منانــده و کادر عملیمنــودن تئــوری اکتســابیاش از جنبــش میشــود .تئــوری نقــش مهمــی دارد
امــا در صــورت محــدود مانــدن بــه آن و گرفتــار آمــدن در دام تئوریبافــی ،فــرد یــا حــزب هیــچ مشــارکتی در کارزار
عملــی نخواهــد داشــت .اندیشــه و فکــر پ.ک.ک ،بـرای عمــل بــه رســالت اجتامعــی میباشــد و تنهــا بـرای پــی بــردن
بــه مقولههــای تئوریــک نیســت .ایــن اصل ـی اســت کــه هــر کادر پ.ک.ک بــه آن عمــل میکنــد .یعنــی اندیش ـهی
کادر بایســتی مرتبــط بــا ارائ ـهی راهحــل مشــکالت و جام ـهی عمــل پوشــاندن بــه آن باشــد .یــک کادر پ.ک.ک ،در
دایــرهی تئــوری بـرای خدمــت بــه تئــوری گرفتــار منیآیــد و تئــوری و عملــش از هــم گسســته نبــوده و متــام تالشــش
بــه حداقــل رســاندن فاصل ـهی میــان تئــوری و عمــل میباشــد .پرداخــن بیــش از حــد بــه تئــوری ،ســبب میشــود
واقعیــت موجــود تحمیلشــده از ســوی دولتهــا و قدرتهــا را همچــون امــری محتــوم پذیرفتــه و تالشــی بــرای
گــذار از آن صــورت ندهیــم .نبایســتی متامــی امــور واقــع را همچــون تقدیــری بپذیــرم و در رســاندن آن بــه حقیقــت،
متامــی تــاش خــود را بــه خــرج دهــم تــا بتوانــم فاصلـهی میــان «آنچــه هســت» و «آنچــه بایــد باشــد» را بــه حداقــل
برســانم .ارادهی بــا شــناخت نادرســت یــا نارســا ،مصیب ـتزا و فالکتبــار اســت و بــه انــرژیای رسگــردان و بیشــکلی
میمانــد کــه در بیشــر اوقــات از ســوی دیگ ـران بــر ضــد فــرد صاحــب آن بــه کار بــرده میشــود و در ســوی دیگــر
آن ،شــناخت بــیاراده و بیعمــل ،تنهــا ناتوانــی و نومیــدی را بــه همــراه دارد .پــس شــناخت و تئــوری صحیــح و
گامبرداشــتنی مطابــق بــا آن ،الزم و ملــزوم همدیگــر بــوده و زیــادهروی در یکــی بــخ مبــارزه رضبــات جربانناپذیــری
را وارد میســازد .پ.ک.ک در میــان ایــن دو تعــادل و توازنــی را بــه وجــود آورده و آنهــا را بــا هــم ه مراســتا و ســازگار

تحزبی شدن؛ دوری از مبارزات فردگرایانه ،سلطهجویی و انفعال
فردگرایــی و انــزوا ،امــری اســت کــه مثــل خــوره بــه جــان اح ـزاب قبلــی در کوردســتان و خاورمیانــه افتــاده اســت.
یعنــی کار و منفعــت شــخصی را بــه کار و منفعــت جمعــی ترجیــح میدهنــد .بیشــک مبــارزه و مقاومــت فــردی،
بیتاثیــر بــوده و در بهرتیــن حالــت ،فــرد یــا گــروه ،تنهــا و تنهــا میتوانــد از خــودش محافظــت منایــد .انــزوای
فــردی یــا حزبــی ،ناشــی از تــرس چشــیدن درد رویــارو شــدن بــا واقعیــات میباشــد .بــه همیــن دلیــل برخــی اف ـراد
یــا گروههایــی کــه خویــش را مبــارز قلمــداد میکننــد بــه یــک دنیــای خیالــی خالــی از معنــا پنــاه میبرنــد .ب ـرای
توجیــه ایــن امــر نیــز منطــق «زمانــه بایــد مــا را دریابــد» ،بــر آنــان حاکــم میشــود .یعنــی بــه جــای جســارت رویــارو
شــدن بــا مشــکالت و نواقصشــان ،بــه فرافکنــی دســت زده و میخواهنــد نــه تنهــا دیگــران را رشیــک اشــتباه و
انفعــال خویــش نشــان داده ،بلکــه بــه متامــی خویــش را تربئــه منــوده و دیگـران را مقــر جلــوه دهنــد .آنهــا تــوان و
جســارت انتقــاد و خودانتقــادیای صحیــح کــه در فــوق بــه آن اشــاره منودیــم را از خــود نشــان منیدهنــد .ایــن امــر
ســبب شــکلگیری بینظمــی و بیســازمانیای میشــود کــه نومیــدی و شــکنندگی از خصوصیــات بــارز آن میباشــد
و ایــن مرضــی اســت کــه بســیاری از جنبشهــای منطقــه بــه ویــژه احـزاب کالســیک را از پــای درآورده اســت .بـرای
گــذار از ایــن معضــل بایســتی از طریــق شــناخت ناتواناییهــای خویــش بـرای گــذار از کمبودهــا صــورت گیــرد و بــا
غلبــه بــر خودبزرگبین ـیای یــا خودکمبینــی بــا مشــکالت مواجــه شــده و دســت از ف ـرار از مشــکالت و فرافکنــی
آنهــا برداشــت .پ.ک.ک از ایــن راه توانســت از مبــدل شــدن بــه حزبــی منفعــل و ناکارآمــد رهایــی یابــد .پ.ک.ک،
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نربیــم منیتوانیــم بــه موفقیــت و پیــروزی دســت یابیــم .انتقــاد و خــود انتقــادی ،مبــارزه بــا هــر گونــه برخوردهــای
شــخصی وتنگنظرانــه ،لی ـرال ،غیراصولــی و خصوصیــات ضدجنبشــی و دور از معیارهــای پ.ک.ک میباشــد .انتقــاد
و خودانتقــادی در جنبــش پ.ک.ک ،گــذار از سیســتم و پارادایــم دولتگـرا ،فردگرایــی ،گروهگرایــی ،عــدم اعتــاد بــه
نفــس ،خودبزرگبینــی ،خودمحوربینــی ،خــط میانـهروی و خــط انفعــال بــوده و معیارهــای کادر شایســتهی مدرنیتـهی
دموکراتیــک را تقویــت میبخشــد .جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــورد بــا رهایــی از فرافکنــی مشــکالت بــه پیرامــون،
آنهــا را مــورد ارزیابــی ق ـرار داده و هی ـچگاه از رویارویــی بــا مشــکالت ترســی بــه دل راه نــداده اســت .از ســویی
دیگــر ،هی ـچگاه یــک عضــو پ.ک.ک ،ایــن حــق را بــه خویــش منیدهــد کــه بــه خاطــر عنــوان خویــش و عمــل بــه
وظایفــش ،خویــش را فـرای جامعــه دیــده و بــه مهندســی جامعــه بپــردازد .زیـرا در پــس چنیــن اندیشــه و رویکــردی،
جامعــه را بــه مثاب ـهی ُملــک خویــش دیــدن نهفتــه بــوده و بــه چنــان خودمحــوری و خودبزرگبین ـیای میانجامــد
کــه هــر کار خویــش را تنهــا بــه علــت اینکــه او انجــام داده ،مــروع دانســته و هیــچ گونــه انتقــاد و نظــر مخالفــی
را نپذیــزد.

منــوده اســت .هــر فکــر ،نهــاد یــا ســازمانی و بــه طــور کلــی هــر جامعــه یــا تجمعــی ،بــه عنــوان یــک هویــت تنهــا
زمانــی میتوانــد موجودیــت داشــته باشــد کــه هــم از لحــاظ معنایــی و فکــری و هــم از لحــاظ ســاختاری و ارگانهــای
مــادی یعنــی در عرصـهی عمــل و سیاســتی اخالقــی ،پیرشفــت صــورت دهــد .سیاسـتگریزی و نقــص در ســاخنت نهــاد
مــادی و یــا عــدم شــناختی صحیــح ،جامع ـهای تسلیمشــده را بــه هم ـراه خواهــد داشــت کــه منیتوانــد ب ـرای امــور
زندگــی خویــش مشــورت و تصمیمگیــری کنــد کــه در نهایــت وابســته بــه نیرویــی خارجــی و فرادســت میشــود.
پــس عمــلِ بــه اندیشــه و کــرداری منــودن تئــوری ،ذات فرهنــگ پ.ک.کیــی شــدن و یکــی از اولویتمندتریــن و
اساســیترین مســئولیتها و معیارهــای یــک عضــو پ.ک.ک میباشــد .همیــن امــر نیــز ســبب شــده کــه جنبــش
آزادیخواهــی خلــق کــورد خویــش را بــه زمانــه و رشایــط موجــود نســپرده و مبــارزهی خویــش را بیوقفــه ادامــه دهــد.
یعنــی خویــش را تســلیم رشایــط موجــود منیمنایــد و بــا نیــروی ذاتــی خویــش مســیر زندگــی و مبــارزهی خویــش
را مشــخص میســازد .در ایــن راه ســازماندهیای منســجم و تحزبــی شــدن صحیــح ،در راســتای ارادهمنــد شــدن
خلــق کــورد ،گامــی اساســی میباشــد کــه پ.ک.ک بــه ایــن امــر عنایتــی خــاص دارد . .بــه همیــن دلیــل ،پ.ک.ک
دســتاوردهای امروزیــن را متعلــق بــه خــود و منقطــع از رنجــی کــه در گذشــته دیگ ـران ب ـرای آن دادهانــد ارزیابــی
ننمــوده و اشــتباهات و بدیهایــی کــه بــا آن مواجــه میشــود را نتیجـهی خرابــی و عــدم مســئولیتپذیری گذشــتهای
منیدانــد کــه خــودش در آن حضــور نداشــته باشــد .زیــرا چنیــن نگرشــی ســبب میشــود کــه مشــکالت خــود را
نبینیــم .پ.ک.ک و اعضــای آن ،هی ـچگاه از اندیشــیدن بــه مشــکالت و کمبودهــای خویــش طفــره نرفتــه و وضعیــت
معض ـلدار و نامطلــوب خــود را از طریــق مطــرح منــودن اشــتباهات و کمبودهــای دیگ ـران پنهــان ننمودهانــد.
همچنیــن پ.ک.ک ،همیشــه در مقابــل اشــتباهات خویــش و پیرامــون ،اتخــاذ موضــع منــوده و امــری کــه جامع ـهی
کــورد و دیگــر جوامــع خاورمیانــه را متــرر منــوده را مــورد انتقــاد قـرار داده و بــا آن بــه پیــکاری عظیــم دســت زده
اســت .یعنــی بــه رویـهی محافظـهکاری و میانـهروی در ایــن امــر تاختــه و هیـچگاه در مقابــل چنیــن وضعــی ســکوت
اختیــار ننمــوده اســت .چــون از دیــد پ.ک.ک ،ســکوت اختیــار کــردن در مقابــل اعاملــی کــه جامعـهی کــورد را متــرر
ســازد ،بــه نوعــی تأییــد منــودن و مرشوعیــت بخشــیدن بــه آنهــا میباشــد .یعنــی پراگامتیســم سیاســی و منافــع
حزبــی ،منیتواننــد چنیــن ســکوتی را توجیــه مناینــد.
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فرجام سخن

جنبــش آپوئــی ،بــا اندیشــه و ســاختار مبارزاتــی بیــش از چهــل ســال خویــش و انجــام مبــارزات در متامــی مناطــق
کوردســتان و حتــی در میــان هم ـهی جوامــع خاورمیانــه ،هماکنــون بــا نتایجــی کــه در عرص ـهی عمــل بــه آن نائــل
گشــته ،بهرتیــن الگــوی مبارزاتــی ب ـرای جوامــع کوردســتان و خاورمیانــه اســت .پ.ک.ک ،بــه صــورت ســلیقهای بــا
مــوارد برخــورد ننمــوده و زیــان دیــدن خلــق کــورد و خلقهــای خاورمیانــه در هــر گوشــه و کنــار ایــن کــرهی خاکــی
را نپذیرفتــه و بــا ایــن نگــرش کــه «آزادی و حــق مــن را پایــال منیکنــد ،مــن را بــه دیگ ـران چــکار» ،بــه شــدت بــه

اصول مبارزان آزادی

نحــوهی نگــرش مبــارز بــه جامعــه و قــدرت و جــای گرفــن در آغــوش دولــت یــا جامعــه ،موضوعــی اســت کــه میتــوان
آ نرا مهمتریــن اصــل در مبــارزهی آزادیخواهان ـهی دموکراتیــک برشــمرد .مبــارزه یعنــی مســئولیت در قبــال وضــع
کنونــی و آینــده ب ـرای گــذار از دردهــای جامعــه و ُجســن یــک ایدئولــوژی تــا بتوانــد تعهــد و مســئولیت خویــش را
در برابــر جامعــه انجــام دهــد و راه را روشــنایی بخشــد .جامع ـهی مبــارز دربرگیرنــدهی کلی ـهی اف ـراد ،اجتامعــات و
جنبشهایــی اســت کــه بــا نظــام حاکــم چــه در داخــل و چــه در خــارج مخالفــت میورزنــد .امــا بایســتی بــه ایــن
مســئله بــه خوبــی واقــف باشــیم کــه هــر مخالفــت بــا دیکتاتــوری و اســتبداد ،بــه دموکراســی ختــم منیشــود .تبدیــل
منــودن ایــن جنبشهــا بــه نیرویــی بالفعــل و ســازمانیافته در متامــی عرصههــای اجتــاع ،تنهــا راه نجــات از گرفتــار
آمــدن در دایــرهی وابســته بــه قــدرت اســت .هــر مبــارزه ،ســاخنت آن چیــزی اســت کــه ناممکــن بــه نظــر میرســد.
هــر مبــارزه محــدود بــه بیــان مســائل و دادن راه چــاره نیســت .بایســتی ،نــه از لحــاظ فکــری و نــه از لحــاظ ســازمانی
و حیطــهی شمولشــدگی دیگــران در آن ـ البتــه بــا رعایــت منــودن معیارهــاـ محدودیــت وجــود نداشــته باشــند.
نبایســتی خویــش را باالتــر از جامعــه حــس کننــد چــون ایــن امــر قبــل از هرچیــزی بــه خــود آنــان رضبــه رســانده و
منزویشــان میکنــد .اگــر در انــزوا بــه رس برنــد امــکان ترویــج ایدههــا و افکارشــان را نخواهنــد یافــت .هی ـچگاه
نبایــد فرامــوش کنیــم کــه دولــت و گروههــای انحصارگ ـرای وابســته بــه آن از چــه نیــروی ســازمانبخش تودرتویــی
برخوردارنــد و چگونــه اهــداف مخــرب خویــش را پــی میگیرنــد .بــا مــد نظــر قـرار دادن ایــن موضــوع لــزوم اتحــاد
عنــارص مبــارزهی فکــری و ســازمانی دموکراتیــک مخالــف نظــام بـرای تقویــت ســاختار جامعـهی دموکراتیــک ،امــری
اجتنابناپذیــر میمنایــد .نبایســتی امــور را بــه فرداهــا موکــول کــرد و هــر تأخیــری در ایــن فضــا بــه معنــای نامتــوازن
شــدن ایــن معادلــه بــه نفــع نیروهــای قدرتگــرای انحصارگــر میآیــد .لــزوم ایــن همگرایــی و گســرش کمــی و
کیفــی ،مهمتریــن وظیف ـهی مبــارزان راه آزادی اســت.

مجموعهمقاالتشهیدسیروان

18

حقیقــت را در اجتامعــی شــدن نهفتــه دیــده و معتقــد اســت کــه بــه چــه می ـزان اجتامعــی شــویم و خویــش را از
انــزوا ،فردگرایــی و انفعــال برهانیــم ،بــه هــان انــدازه بــه حقیقــت مبــارزه و انســان راســتین نزدیــک میشــویم.
بــه همیــن خاطــر ،متامــی کادرهــای جنبــش از زندگــی گریالیــی شــور و هیجــان گرفتــه و آن را بــه نیرویــی ب ـرای
گــذار از کمبودهــا و نارساییهایشــان مبــدل میمناینــد .تنهــا بدیــن صــورت میتــوان از خودانــکاری ،خودشــیفتگی،
جامعهگریــزی ،تعصبــات افراطــی ،سطحیاندیشــی ،پیشــداوری و تنگنظــری خویــش را رهانیــده و بــا شــخصیتی
تالشگــر ،مســئولیتپذیر ،فــداکار ،ارادهمنــد ،هدفمنــد و رسشــار از عشــق بــه زندگــی آزاد ،در مســیر خــط مشــی
آپویــی طــی طریــق منــود .جنبــش آپویــی ،تحلیلــی صحیــح و نیــک از اوضــاع ارائــه داده و بــا ارائ ـهی یــك تئــوری
منســجم ،مبــارزات را از رسدرگمــی و دنبالــهروی از تئوریهــای خودمحوربینانــه ،قدرتگرایانــه و ناپویــا کــه بــا
فرهنــگ جوامــع خاورمیانــه بیگانــه میباشــد رهایــی بخشــید.
بــرای انجــام کار گروهــی ،نیــاز بــه تفاهمــی اخالقمنــد و اصولــی وجــود دارد .ایــن امــر از اساســیترین اصــول
دموکراســی در پ.ک.ک میباشــد .پ.ک.ک ،بــا دو خــط فکــری و عملــی بــه شــدت بــه مبــارزه میپــردازد :اولــی
اینکــه ،دیگ ـران را بــه خــود گروانیــدن و خودمرکزبینــی و ســلطهطلبی و خودمحوربین ـیای کــه ســبب شــود نظــر و
کار دیگـران را فاقــد اهمیــت بدانیــم و دوم اینکــه در صــورت عــدم موفقیــت در انجــام گرویــدن دیگـران بــه خــود،
بــه دیگـران گرویــدن و عــدم اعتــاد بــه نفــس و انفعــال .در اینچنیــن رابطـهای ،جایــی بـرای دموکراســی وجــود نــدارد
و رابط ـهی مغلــوب و غالب(فرادســت و فرودســت) حاکــم میگــردد .بــدون شــک ،منیتــوان از چنــد وجــه تفــاوت
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه دو مقولــه ناهمخــوان و دشــمن هــم بــوده کــه بایــد یکــی از میــان رود .همچنیــن وجــوه
مشــرک بــه معنــی همســان و مســاوی خوانــدن دو مقولــه منیآیــد .نبایــد نقــاط مشــرک و متفــاوت را بزرگمنایــی
منــوده و ایــن امــر ســبب قبــول یــا رد بیقیــد و رشط در روابــط شــود .بلکــه نیــاز بــه تفاهمــی اخالقمنــد وجــود دارد.
هامنگونــه کــه در بــاال نیــز بیــان داشــتیم ،روابــط قــدرت ،تنهــا منــود مــادی ندارنــد بلکــه ریشــه در ذهنیــت دارنــد.
ایــن امــر میتوانــد حتــی در اعــاق روابــط انســانی نفــوذ کــرده و بــه مشــکلی درآیــد کــه می ـزان روئتپذیــریاش
بــه حداقــل برســد .روابــط قــدرت در مبــارزات کالســیک کــه ادعــای دموکراســی را داشــتند ،تــا حــدودی درونــی شــده
و بــر نحــوهی ارتبــاط آنهــا بــا جامعــه ســایه افکنــده بــود .پ.ک.ک بــا مشــاهدهی ایــن امــر ،تــاش منــود تــا روابــط
قــدرت را در بســر ذهنــی نیــز ریشـهکن منایــد .از دیــد جنبــش آپویــی ،آزادی بــا رهایــی از اســتبداد سیاســی ،حــکام یــا
حکومــت مســتبد رشوع میشــود امــا ایــن گامــی ابتدایــی اســت و در اصــل بایســتی خویــش را از ذهنیــت قدرتپــرور
برهانیــم .بــه همیــن دلیــل هامنگونــه کــه رشحــش رفــت الحــاق یــک گریــا ،گام نخســتین اســت و الحــاق بــا
مبــارزهای نفســی و درونــی کامــل میشــود .بدینگونــه میتوانیــم نشــانههای ذهنیــت قدرتگــرا و دولتــی را بــه
حداقــل برســانیم .در غیــر اینصــورت حتــی اگــر بــه صــورت جســمی در میــان جنبشــی باشــیم کــه هــدف اساســی
آن ایجــاد جامعــهی دموکراتیــک و متــدن دموکراتیــک در مقابــل متــدن قدرتگــرا اســت ،در صــورت عــدم مبــارزه
در عرص ـهی ذهنــی بــا قــدرت ،از ذهنیــت دولتــی و قدرتگ ـرا لــذت میبریــم و نیــازی بــه آزادی ندیــده و در پــی
رســیدن بــه قــدرت میباشــیم کــه در صــورت آمــاده بــودن عرضـهی وجــود ،ســلطه و قدرتجویــی در میــان مــا نیــز
بــروز خواهــد منــود.

مبــارزه پرداختــه اســت .زیـرا معتقــد اســت در ایــن صــورت آزادی خویــش را از دســت خواهیــم داد و
در تضــاد معیارهــای رهــر آپــو حرکــت خواهیــم منــود .پ.ک.ک بـرای آزادیای میجنگــد کــه متعلــق
بــه همــگان باشــد و از «مــا و دیگ ـران» در میــان مناطــق کوردســتان و جوامــع خاورمیانــه گــذار بــه
عمــل آورده اســت .زیـرا معتقــد اســت کــه عــدم مســئولیتپذیری در مقابــل پیرامــون ،تأثیــرش را بــر
کلــی میگــذارد کــه پ.ک.ک و جامعـهی کــورد نیــز بخشــی از آن میباشــد .در صــورت نبــودن آزادی
ب ـرای بخشــی از کل جامع ـهی انســانی ،بخشــی از بــدن جامع ـهی انســانی ناقــص میشــود و بدنــی
معلــول و بیــار بــه وجــود میآیــد کــه نیــاز بــه پرســتار دارد و منیتــوان از چنیــن کلــی بیــار ،انتظــار
مبــارزه در راه آزادی در مقابــل قــدرت و ســلطه را داشــت .بــه همیــن دلیــل ،رهــر آپــو ،بـرای رســیدن
بــه حقیقــت و آزادی جامع ـهی کــورد و بــه طــور کلــی جوامــع انســانی ،از جایگاهــی تعیینکننــده
برخــوردار بــوده و بهرتیــن گزین ـهای اســت کــه جامعــه ب ـرای رهربیــت خویــش برگزیــده .در آخــر،
بــاری دیگــر ســیوپنجمین ســالگرد تأســیس پ.ک.ک را بــه رهــر آپــو ،متامــی شــهدا و خانــوادهی
شــهدا و متامــی خلقهــای مبــارز خاورمیانــه ،بهویــژه خلــق کــورد تربیــک گفتــه و بــه متامــی رهــروان
ایــن راه ادای اح ـرام میمناییــم.
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جهانیسازی،
فاشیسممدرنعلیهخلقهایجهان

در رونــد جهانیسازی(گلوبالیزاســیون) ،بــه ســبب افزایــش رسعــت تبــادل
اندیش ـهها ،باوریهــا ،ارزشهــا ،فرهنگهــا و کاال ـکــه بــه نوب ـهی خویــش
حامــل ارزش و فرهنــگ نیــز میباشــدـ شــاهد تغییــر شــکل روابــط هــم
مابیــن خــود جوامــع ،هــم در میــان دولتهــا و هــم مابیــن دولــت و قــدرت
بــا جامعــه بودهایــم .بــا گســرش فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات ،یــک قلمــرو
همگانــی ب ـرای گفــت و شــنود دربــارهی مســائل و موضوعــات مرتبــط بــا
جامعــه و زندگیمــان پدیــد آمــده اســت .در ایــن میــان مهمتریــن تأثیــر
ایــن رونــد در حالــت طبیعــی و عــادی خویــش و بــدون جهتدهــی و
کنــرل از ســوی قدرتهــا و دولتهــا ،انتقــاد اصولــی و ســازنده از باورهــا
و عقایــد و ســنتها میباشــند کــه میتــوان آ نرا بــه ســه دســته تقســیم
مناییــم .نخســت؛ ســنتها و باورداش ـتهایی کــه بــه حــال جامعــه مفیــد
و مطلــوب واقــع میشــوند و بایســتی از آنــان صیانــت بــه عمــل آوریــم.
ایــن دســته از ســنتها و باورهــا ،میتواننــد بــرای متامــی فرهنگهــای
جوامــع دیگــر البتــه بــا در نظــر گرفــن میــزان ســازگاری و همخوانــی آن
بــا جامعــه ،همچــون منون ـهای مــورد اســتفاده ق ـرار گیــرد .دوم؛ ســنتها و
باورداشـتهایی کــه دچــار نقصــان و کمبــود بــوده و از ایــن رو کارکردشــان
در جامعــه تضعیــف شــده کــه میتــوان بــا یــاری جســن از فرهنــگ و ارزش
دیگــر جوامــع و یــا بــا اتــکا بــه تجــارب خــود جامعــه ،بــه ترمیــم و اصــاح
آن دســت بزنیــم .ســوم؛ برخــی فرهنگهــا کــه بــا گــذر زمــان یــا از هــان
اوان شــکلگیری در تضــاد بــا منافــع جامعــه و نامطلــوب میباشــد کــه
بایســتی بــه صــورت کلــی ارزشهــای دیگــری جایگزیــن آن شــوند .یعنــی در
ایــن میــان برخــی از احــکام اخالقــی میتواننــد حتــی حالتــی جهانــی یابنــد
و در ایــن تبــادل افــکار ،جامعــه را بــه آزادی و عدالــت و دموکراســی راســتین
رهنمــون ســازند .در ایــن شــکل و نحــوهی جهانیشــدن ،بــا حفــظ تفاوتهــا
و جلوههــای گوناگــون فرهنگــی و هویتــی ،زیباییهــای زندگــی امــکان
خودمنایــی و بــروز بیشــری مییابنــد .چنیــن همزیســتیِ مســاملتآمیزی،
ســبب پیرشفــت پتانســیلهای دموکراتیــک جامعــه میشــوند .امــا ایــن یــک
طــرف قضیــه اســت کــه تــا حــدودی نیــز صــورت گرفتــه اســت و از دیربــاز تــا

در این میان سه راه پیش جوامع این مناطق باقی میماند:
الـفـ ارصار بــر موقعیــت کنونــی و عــدم دســت برداشــن از مفاهیمــی کــه توســط ایدئولــوژی ناسیونالیســم وارداتــی
از غــرب بــر جامعــه بــار شــده کــه رسآخــر محکــوم بــه تســلیمیت خواهــد بــود .هامنگونــه کــه در بــاال نیــز بــه آن
اشــاره منودیــم ناسیونالیســم کــه از ســوی قدرتهــای غربــی بــر جوامــع تحمیــل گشــته ،اکنــون بــه مانــع اساســی بــر
رس راه منافــع جدیــد رونــد نظــم نویــن جهانــی غــرب ق ـرار دارد .ایــن امــر ســبب شــده کــه غــرب بــا یــک تیــر دو
نشــان بزنــد .یعنــی هــم در راســتای منافــع جدیــد خویــش ایــن دولتهــا را از میــان بــردارد و هــم از ایــن طریــق
خویــش را چــون ناجــی ملتهــا و جوامــع ایــن منطقــه نشــان دهــد کــه از درد دول ـتـ ملــت بــه خــود میپیچــد.
تحــت نــام گســرش دموکراســی و رهایــی خلقهــای منطقــه ،لشکرکشــی هـزاران کیلومــری خویــش ،قتلعــام روزانــه
در کشــورهای منطقــه کــه دیگــر بــه امــر و واقعـهای بــس معمولــی مبــدل شــده و جنگافــروزی خویــش در منطقــه را
مرشوعیــت میبخشــد .علیرغــم متامــی ایــن مــوارد ،هــم از ســوی برخــی از جوامــع قدرتطلــب و فرادســت منطقــه
و هــم از ســوی متامــی دولتهــای منطقــه بــر ایــن امــر ارصار میشــود .ایــن نیروهــای واپسگ ـرا بــا ایــن کار ،گــور
خویــش را بــا دســت خویــش میکننــد .چــون ایــن طــرز نگــرش نــه از ســوی ملتهــای دموکراتیــک منطقــه و نــه از
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بــه اکنــون ،بــدون مداخل ـهی قدرتهــا در جریــان یــک جهانیســازی طبیعــی ،جوامــع همدیگــر را در جهــت مؤثــر
و مفیــد تغذیــه منودهانــد.
امــا فنــاوری بــه صــورت بســیار محــدود در خدمــت جوامــع بــوده اســت و بــه رسعــت از ســوی قدرتهــای هژمونیــک
جهانــی بــه انحصــار درآمــده اســت .فنــاوری اطالعــات بــرای اســتعامر نویــن جهانــی ،امــکان رونــد جهانیســازی
یکطرفــه را تحــت عنــوان نظــم نویــن جهانــی بــه میــدان آورد .در اواســط قــرن بیســتم و ظهــور اســتعامر نویــن
بــه جــای اســتعامر کالســیک ،هژمونــی جدیــد جهانــی بــه رسکردگــی آمریــکا بــا اســتفاده از چنیــن تکنولــوژیِ برتــری
و همچنیــن از طریــق بــه انحصــار درآوردن فنــاوری اظالعــات ،رســانهها و همچنیــن اقتصــاد ،از آن بــرای هجــوم
فرهنگــی جهــت فرهنگزدایــی جوامــع خاورمیانــه و شــال آفریقــا و مناطــق خــارج از حیطـهی ایــن قدرتهــا ســود
جســت .یعنــی در چنیــن رونــد جهانیســازیِ یکطرفـهای از ســوی قــدرت هژمونیــک جهانــی ،فاشیســمِ مــدرن علیــه
خلقهــای جهــان رخ منــود .هامنگونــه کــه بیــان منودیــم در ایــن رونــد جهانیســازی فاشیســتی جدیــد ،تفاوتــی بــارز
نســبت بــه اســتعامر کالســیک ،البتــه نــه از لحــاظ ماهــوی بلکــه از لحــاظ شــکلی و ســاختاری شــکل گرفــت ،و آن
تفــاوت نیــز اهمیــت یافــن فاکتــور فرهنگــی بــه جــای فاکتــور جغرافیایــی در اســتعامر جوامــع بــود.
در ایــن میــان نیروهــای هژمونــی جهانــی از ناسیونالیســم و تبعــات ناگــوار آن در کشــورهای خاورمیانـهای و آفریقایــی
ب ـرای قبوالنــدن ایــدهی خویــش ب ـرای جهانیســازی ســود جســتند .یعنــی بــا بــه وجــود آمــدن بح ـران ایدئولــوژی
ملیگرایــی ،جنگافــروزی آن و عــدم جوابگوی ـیاش بــه نیــاز جوامــع ،همچنیــن بح ـران عمیــق اقتصــادی بــه علــت
اقتصــاد تکمحصولی(مــواد خــام) ،زمینــه را بــرای مــورد پذیــرش واقــع شــدن هویــت تلقینشــدهی خویــش بــر
خلقهــا و جوامــع ایــن مناطــق مهیــا ســاختند .در ایــن میــان دو چالــش بســیار مهــم آغــاز گشــت:
نخســت؛ تضــاد و چالــش مابیــن خلقهــای ایــن منطقــه بــا نظــام هژمونیــک رسمایـهداری جهانــی و هجــوم فرهنگــی
ایــن هژمونــی در چارچــوب نظــم نویــن جهانــی از طریــق جهانیســازی یکطرفــه بــر ایــن جوامــع .در ایــن میــان
خلقهــای جهــان خواســتار تعبیــری در راســتای هویــت و موجودیــت و منافــع جوامــع خویــش از جهانیســازی
میباشــند کــه در تضــاد بــا جهانیســازی یکطرفــهی جهانــی اســت.
دوم؛ در پروس ـهی جهانیســازی یکطرف ـهی نیروهــای هژمونیــک جهانــی بــه رسکردگــی آمریــکا ،اقتصــاد و صنایــع
ملــی در دولتهــای ایــن منطقــه بــا منافــع جهانیســازی نویــن ناســازگارند .یعنــی بــا مفاهیــم کالســیک دول ـتـ
ملــت ،دولــت ملــی ،رسمایـهی ملــی ،صنایــع ملــی ،کشــور ملــی ،و حتــی در ایــن اواخــر اینرتنــت ملی(مــوردی کــه در
بســیاری از کشــورهای رشقــی بهویــژه ای ـران مطــرح گشــته اســت) در چالــش میباشــد.

21

مجموعهمقاالتشهیدسیروان

طبق این نظریه:

اوال؛ جامع ـهی غربــی بــا توســل بــه عقــل ،مدعــی جهانگســری و فراگیــری خویــش اســت و در نتیجــه
خویــش را حقیقــت مطلــق میخوانــد و دیگــر افــکار و اندیشــهها را خامتهیافتــه و ناکارآمــد میخوانــد.
ثانیــا؛ قوانیــن رضوری بـرای گســرش قــدرت خویــش را تحــت عنــوان رضوریــات حفــظ جامعــه بــه متامــی
جامعههــای بــری تعمیــم میدهــد و وضعیتهــای گوناگــون و متقــاوت زندگــی را در نظــر منیگیــرد.
ثالثــا؛ جامعــه را همچــون یــک کلیــت واحــد و یکســان مینگــرد .از طریــق نادیــده گرفــن تنوعــات و
گوناگونیهــای فرهنگــی و هویتــی جامعــه و یــا تنوعــات و گوناگونیهــاي میــان جامعههــای متفــاوت،
یکدستســازی و یکسانســاخنت آنــان را بــه امــری رایــج مبــدل میمنایــد.
در ایــن راه از دو راهــکار اســتفاده میکننــد :نخســت ایجــاد باورداشــت و اعتقــاد از طریــق خدعــه و
فریــب و عوامفریبی(اســتداللهای مغلطهانــداز) و دیگــری تحمیــل اندیشــه و راهــکار خویــش از طریــق
کاربســت ابزارهــای زورمدارانــه .در منونـهی اول از طریــق بــازی بــا زبــان و بــا کمکهــاي انحصــاری خویــش،
مفاهیــم را از معنــای واقعــی خویــش تهــی گردانیــده و بــر جوامــع تحمیــل میمناینــد .در ایــن میــان ،جنــگ
میــان فرهنگهــا و جوامــع ،جهــت از بیــن بــردن یکدیگــر میباشــد کــه تنهــا هدفــش بُــرد اســت .ســازش
و همزیســتی در آن هیــچ جایگاهــی نــدارد .جوامــع را بــه جــان همدیگــر انداختــه و شــاهد «نــرد همــگان
بــا همدیگــر» خواهیــم بــود.
در ایــن تعریــف از جهانیســازی یــا بهــر اســت بگوییــم جهانگشــایی توســط حقــوق یکســان و جهانــی،
مدرنیســم تحــت عنــوان شمولشــدگی و قوانیــن جهانگســر بــا متامــی عالیــق ،رنگهــا ،عقایــد و
چشــماندازها ،از طریــق حاکمیــت تبلیغاتــی خویــش بــه دشــمنی میپــردازد .ایــن رویکــرد طردکننــده
و کنارگذارنــده ،تنهــا یــک چش ـمانداز ،عقیــده ،ســلیقه و رنــگ یعنــی مــدل تقلبــی ساختهشــده از ســوی
قــدرت را مرشوعیــت میبخشــد و جامعـ ه ی جهانــی را بــه شــکل رباتــی درمـیآورد کــه همیشــه در اختیــار
منافــع اوســت .ایــن امــر ،نشــان از میــان رفــن آزادی و دموکراســی تحــت نــام گســرش آزادی و دموکراســی
وعدهدادهشــدهی غربــی اســت .در چنیــن تعریفــی از ســوی مدرنیتــه ،نــه همزیســتی مســاملتآمیز
فرهنگهــا ،بلکــه سلســلهمراتب ،جنگافــروزی و برتریطلب ـیای کــه در آن یکــی از فرهنگهــا از جهــت
ارزشــی بــر دیگــری چیرگــی دارد ،امــری معمــول نگریســته میشــود .یعنــی فرهنگــی در جایگاهــی برتــر
نشســته میشــود و دیگــری را محکــوم بــه فنــا ،شکســت و نابودی(هیچشــدن) میمناینــد .حــال اینکــه در
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ســوی نیروهــای مداخلهگــر پذیرفتنــی نیســت .البتــه ایــن وجــه شــباهت بــه معنــای یکــی بــودن اهــداف
نیروهــای مداخلهگــر بــا جوامــع منطقــه منیباشــد.
بـ مجبوریــت بــه پذیــرش تعبیــر جهانــی غــرب از نظــم نویــن جهانــی و تــن دادن بــه پروسـهی جهانیســازی
نیروهــای هژمونیــک جهانــی کــه در صددنــد تــا متامــی موجودیتهــا و هویتهــا را بــه فرهنــگ غالــب
ســاختگی خویــش تغییــر دهنــد .در جهانیســازی فاشیســتی یکطرفــه ،بــا اندیش ـهی حاکمیــت خــرد بــر
زندگــی فــردی و اجتامعــی از ســوی قدرتهــای غربــی ،شــاهد از میــان رفــن تدریجــی نظامهــای ســنتی
و محلــی و جدایــی فرهنگهــای جوامــع و عقایدشــان از نهادهــای سیاســی(دینگریزی) و ســپردن اراده
و رسنوشــت خویــش بــه ناجــیِ خارجــی میباشــیم .ایــن امــر بیشــر تحــت عنــوان جــا افتــادن حقــوق
فــردی و یکســان ب ـرای همــگان و انــکار اخــاق و عقایــد اجتامعــی ملتهــا و فرهنگهــا میــر میشــود.
عقــل بــه تنهایــی و بــا انــکار دیــن ،ســنت و فلســفه ،میخواهــد حاکمیــت خویــش را بــر جوامــع ممکــن
گردانــد .یعنــی جوامــع را بــه آنچــه قــدرت جهانــی میخواهــد ســوق میدهــد و آنچــه کــه خــود جوامــع
میخواهنــد را امــری واپسگرایانــه و ارتجاعــی نشــان دهــد.

ورای هم ـهی ایــن درگیریهــا ،چنیــن واقعیتــی نهفتــه اســت :در ایــن میــان متامــی فرهنگهــا و جوامــع،
مقــام فرودســتی دارنــد و چــون در خــارج از مرزهــای تعریفشــده از ســوی مدرنیت ـهی رسمای ـهداری ق ـرار
دارنــد ،یــا مجبــور بــه پذیــرش هویــت تقلبــی مدرنیتــه از جامعــه میباشــند ،و یــا محکــوم بــه نابــودی
هســتند.
در چنیــن نگرشــی ،فرهنگهــا دارای هیــچ وجــه مشــرکی نیســتند .از ایــن رو بـرای ایجــاد فرهنگــی یکســان
و جهانیســازی یکطرفــه ،یکــی بایــد تســلیم دیگــری شــود .یعنــی منیتواننــد بــر یکدیگــر تأثیــر طبیعــی و
متقابــل بگذارنــد .بــا کمــک امکانــات خویــش ،باوریهــای نادرســت را رایــج و متــداول و نهادهــای ناعادالنــه
را مســلط و حاکــم میگرداننــد .آنچــه در بــاوری عــام «عقــل ســلیم» انگاشــته میشــود کــه برابــر اســت
بــا هــان افــکار عموم ـیای کــه ریشــه در تاریــخ نــدارد و از جامعــه گسســته اســت ،بــه راحتــی فریــب
بازیهــای قــدرت را میخــورد .در ایــن هنــگام ،میــان درســت و غلــط ،عادالنــه و ناعادالنــه ،آزادی و بردگــی،
اخالقــی و غیراخالقــی و دروغ و راســتی فرقــی باقــی نگذاشــته و معیــار قبــول و رد را یــا باقــی منیگــذارد
ـکــه در ایــن صــورت از طریــق نهادهــای خویــش ذهنیــت آشــفتهی چنیــن افـراد و جامعـهای را جهتدهــی
میمنایــد ،و یــا بــا تلقیــن و منحرفســازی در معیارهــای ارزشــی ،آنهــا را از رضوریــات جامعــه بــه شــار
مـیآورد و بــه خدمــت قــدرت درمیآینــد .در ایــن میــان جایــی بـرای خــرد جمعــی جامعــه باقــی منیمانــد
و اف ـراد جامعــه بــا افــکاری گسســته از جامعــه ،بــه تــودهای جــدا از هــم و ناســازگار و فاقــد ســازماندهی
جوهــری درمیآینــد کــه بــه علــت نادیــده گرفــن نیــروی جامعـهی خویــش و عــدم اتــکا بــر آن ،بــه راحتــی
ایــدهی غرب ـیای را میپذیرنــد کــه خویــش را ناجــی و راهحــل میدانــد.
جـ دس ـتیابی بــه سیســتم مطلــوب و مشــارکت در پروس ـهی جهانیشــدن بــا توســل بــه ارادهی خویــش
و بــا کمــک و همزیســتی بــا دیگــر جوامــع .ایــن امــر را میتــوان خــط ســوم نامیــد .در چنیــن پروس ـهی
جهانیشــدنی ،میــان واقعیــات و ارزشهــا ،حفــرهای وجــود نــدارد .در ایــن میــان علــم ،دیــن و فلســفهی
جامعهمحــور و خــارج از دایــرهی قــدرت ،بــا اخــاق دارای گوهــری مشــرک میباشــند .یعنــی ،یــک علــم
اخالقــی قابــل تعریــف اســت .علــم آنچــه هســت ،منیباشــد و اخالقــی آن چیــزی نیســت کــه بایــد باشــد
امــا هرگــز بــه آن دســت منییابیــم .اخــاق ،امــری مرتبــط و گرهخــورده بــا جامعــه اســت کــه گسســت
دادن آن از علــم ،دیــن و فلســفه ،آنهــا را در جامعــه فاقــد کارایــی میکنــد .عقــل ،بــه تنهایــی و بــا انــکار
دیــن و ســنت و فلســفه و گســاندن خویــش از اخــاق ،منیتوانــد از نیــروی یگانگیبخــش برخــوردار باشــد
و منیتوانــد در میــان عقایــد ،اندیشــهها ،انگیزههــا ،ارادههــا ،ســایق ،نیتهــا ،فرهنــگ و هویتهــای
مختلــف هامهنگــی ایجــاد کنــد .ایــن امــر ســبب درگیــری متــداوم و مســتمر در میــان جوامــع میشــود.
پیامــد ایــن امــر نیــز تهیشــدن زندگــی از معنــا و مفاهیــم آزادی و عدالــت ،بیهــدف منــودن هســتی و
توجیهناپذیــری ارزشهــا و در نهایــت پیــروزی پوچگرایــی میشــود .پوچگرایــی بــه معنــای تســلیم شــدن
در مقابــل قــدرت و دســت برداشــن از مبــارزه و عــدم اعتــاد بــه نیــروی ذاتــی خویــش و جامعــه میباشــد.
حــال اینکــه از یــک یــا چنــد تضــاد فاحــش یــا کوچــک میــان جوامــع ،منیتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه
هیــچ وجــوه مشــرکی میــان فرهنگهــای ایــن جوامــع وجــود نــدارد و تنهــا رابط ـهی میانشــان جنــگ و
جــدل خواهــد بــود .حــال آنکــه وجــود وجــوه متفــاوت ،بــه معنــای متضــاد و متناقــض بــودن دو جامعــه یــا
اندیشــه و فرهنــگ نیســت ،و همچنیــن وجــود چنــد وجــه مشــرک بــه معنــای برابــری و یکســانخواندن
آنهــا منیآیــد .ممکــن اســت خصوصیــات مشــرک میــان فرهنــگ و جامعـهای بــا فرهنــگ و جامعـهای دیگــر
وجــود داشــته باشــد امــا ایــن امــر ،نــه بــه معنــای برابــری و همخــوان خوانــدن ایــن دو جامعــه میآیــد و
نــه بــه معنــای دشــمنخواندن و تضــاد مطلــق و پرناشــدنی آنهــا.
مبــارزه علیــه شــکاکیت همهجانبــه نســبت بــه حقیقــت ،عدالــت ،آزادی توســط مدرنیت ـهی رسمای ـهداری
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کــه یکــی از پایههایــش علــم پوزیتیویســتی اســت ،زمینـهی ایــن انــگاره کــه «هرگونــه بحــث
مشــرک را بیهــوده و بیمعنــا بــه شــار مـیآورد» ،رد میکنــد .مبــارزهای اســت کــه هرگونــه
امــکان رســیدن بــه حقیقــت ،عدالــت و آزادی را نــه تنهــا ممکــن بلکــه رضورت و الزامــی بـرای
جامعــه میگردانــد .در ایــن موقــع ،بایســتی مبــارزهای علیــه «دســت برداشــن از تــاش و
مبــارزه و انفعــال برداریــم و بیاندیشــه و بیامیــد آمــادهی پذیــرش هــر شــکل تحمیل ـیای
باشــیم و راهــی غیــر از ایــن تصورناشــدنی اســت» صــورت دهیــم.
در ایــن میــان ،وجــه کلیتمندی(کلیبــودن) قوانیــن جهانــی را مــورد انتقــاد ق ـرار میدهــد.
هــر کوششــی بــرای وضــع قوانیــن و مقــررات کلــی و عــام کــه تــا کوچکتریــن ســلول
جوامــع نفــوذ منایــد ،ناگزیــر تفاوتهــای جوامــع و افــراد را نادیــده گرفتــه و در نهایــت
از بیــن میبــرد .و همــگان را در نیازهــا و خواســتها و عالیقشــان یکدســت میکننــد.
خواســت قوانیــن یکدســت و علــم بیگانــه بــا اخــاق ،چیــزی نیســت جــز خواســت حاکمیــت
مســتبدانهی گــروه خواهــان یــک دســتگاه حقوقــی قدرتمــدار بــر متامــی جوامــع بــری بـرای
ن جوامــع .امــا مــا جوامــع و انســانها ،در مقــام
نابــودی رنگهایشــان و بــه خدمــت گرف ـ 
رشکتکننــدگان و اعضــای اخالقــیـ سیاســی در زندگــی اجتامعــی ،میتوانیــم در گســرش
وجــه تفــاوت و اشـراک زندگــی دســتهجمعی بکوشــیم .بایســتی تــاش مناییــم بــا اســتفاده از
دادوســتد انتقــادی ســازنده میــان فرهنگهــا و ارزشهــای مختلــف جوامــع گوناگــون ،ضمــن
اح ـرام متقابــل بــه ایدههــا و اندیش ـههای همدیگــر ،وجــه زور و اجبــار زندگــی اجتامعــی
کــه خودمــان عامــل اساســی اِعــال آن از ســوی قــدرت بــر خویــش هســتیم را بــه حداقــل
برســانیم تــا دولــت و قــدرت بــا اســتفاده از ایــن ضعفهــا ،مرشوعيــت خویــش را بــه جوامــع
و افـراد نقبوالننــد .یعنــی مــا جوامــع خاورمیانــه و آفریقــا ،بایســتی میــان نهــادی کــه در اثــر
توافــق میــان رشکتکننــدگان پدیــد آمــده و نهــادی کــه بــر پایـهی زور و ســلطهی مســتقیم یــا
غیرمستقیم(ســلطهی و هجــوم فرهنگــی) وجــود دارد ،و همچتیــن میــان جهانیســازی طبیعــی
و دموکراتیــک جامعهمحــور بــا جهانــیســازی فاشیســتی نویــن قــدرت ،متایــز قایــل شــویم.
یعنــی در گــرداب جهانیســازی فاشیســتی یکطرفــه گرفتــار نیاییــم و جهانیســازی طبیعــی
بــا اتــکا بــه نیــروی ذاتــی جامعهمــان را پیرشفــت دهیــم.
جهانیســازی دموکراتیــک و طبیعــیِ جامعهمحــور ،وجــدان بیــدار متامــی جوامــع و
فریــاد همــهی گرایشهــا ،عقایــد و نظامهــای فکــریای اســت کــه اندیشــهی مــدرن
دولتــی غرب(مدرنیتــهی کاپیتالیســتی) جایگاهــی برایشــان قایــل نشــده اســت .عدالــت و
آزادی ،مفاهیــم و پدیدههــا و واقعیاتــی فراســو و بیــرون از حوزههــای حقوقــیِ دولتــی
و وعدههــای جهانگشــایانه و جهانگســرانهی نظــم نویــن جهانــی قدرتهــای غربــی
میباشــد .جهانیســازی جامعهمحــور ،تــوان همزیســتی جوامــع و تبــادل افــکار بـرای گــذار از
کمبودهایشــان جهــت نیرومنــد شــدن جوامــع و پوچگردانیــدن سیاس ـت پیادهشــدهی قــدرت
در جوامــع میباشــد .ایــن هــان راه ســوم متکــی بــر نیــروی ذاتــی جوامــع اســت کــه تنهــا
راه گــذار از بحـران موجــود در خاورمیانــه میباشــد کــه ایــدهی آن از ســوی رهــر خلــق کــورد،
عبداللــه اوجــاالن مطــرح گشــته و از ســوی جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــورد بــه عرص ـهی
عمــل کشــانده شــده اســت.
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اخــاق ،ســازوكار حفــظ موجودیــت جامعــه و یكــی از پایههــای اساســی آن میباشــد.
علــت اساســی ایــن كــه نهادهــای حقوقــی دولــت زالــووار بــه جامعـه چســبیدهاند ،ایــن
اســت كــه جامعــه را ناتــوان و بیدفــاع نگهدارنــد و آن را جهــت بــه اســتثامر و بندگــی
كشــیدن ،بــه لقم ـهای آمــاده مبــدل كننــد .اخــاق نقــش صیانــت از هنجارهــای جامعــه
را ایفــا میكنــد .تضعیــف بافتهــای اخالقــی جامعــه كــه ســازوكار حفــظ جامعــه
میباشــند ،كاركــرد دفاعــی جامعــه را مختــل میكنــد .جامعــهای ضعیــف از لحــاظ
هنجــار ،جامع ـهای بینظــم اســت .در صورتــی كــه اخــاق نظمــی بــه جامعــه نبخشــد،
جامعــه آمــادهی نظمپذیــری از ســوی نیرویــی خارجــی اســت .چنیــن جامع ـهای ب ـرای
هرگونــه مداخلــه و تــرف مهیاســت .جامع ـهای كــه اخــاق در آن ضعیــف گشــته ،بــه
شــكل گلــه و رمــه درمیآیــد و نیــاز بــه چوپــان دارد .امــا منیتــوان جامعــهای بــدون
اخــاق را تجســم كــرد .امــكان دارد اخــاق در جامعــهای تضعیــف شــود امــا از بیــن
نخواهــد رفــت.
اخــاق در متامــی مراحــل توســعهی خویــش ،همـهی جوانــب و روابــط اجتامعــی و اعــال
و رفتــار انســانها را در خــود داشــته و بــر نحــوهی شــکلگیری ،تغییــر و تحــول آنهــا
تأثیــر میگــذارد .بــر متامــی روابــط اجتامعــی انســان مؤثــر بــوده و شــخصیت و ســیرت
جوامــع و افــراد را شــامل میشــود .روابــط مابیــن افــراد جامعــه و فــرد بــا جامعــه را
تعریــف میمنایــد .لــذا اهمیــت اخــاق در حیــات جامعــه و زندگــی فــرد فــرد انســانها
وجــود داشــته و هــر شــخص و اندیش ـهای ب ـرای تأثیرگــذاری مطلــوب یــا نامطلــوب بــر
جامعــه بــه فلســفهی اخــاق جوامــع پرداختــه اســت.
هرگونـه عملــی كــه از ســوی فــرد یــا گروهــی ،چارچوب اخالقــی جامعــه را خدشـهدار كند
و از ســوی جامعــه عملــی زشــت انگاشــته شــود ،بیاخالقــی اســت .امــا از طــرف فــرد یــا
گــروه ســعی میشــود ایــن اعــال ناهمخــوان بــا چارچــوب اخالقــی ،اخــاق و فرهنــگ،
بخشــی از جامعــه شــود و بـرای قبوالنــدن آن بــه عنــوان عنــری فرهنگــی ،برآننــد ایــن
بیاخالقــی را امــری عــادی معرفــی كننــد .در بیشــر اوقــات ،دولتهــا ســعی دارنــد
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طــی یــك برنامهریــزی بلندمــدت ،اصــول اخالقــی جامعــه را ضعیــف كــرده تــا بــا مقاومــت و خشــم جامعــه روبـهرو
نگردنــد .در ایــن راه از رســانهها و مراكــز آموزشــی اســتفاده میكننــد تــا اذهــان را فتــح منــوده و نحــوهی اندیشــیدن
جامعــه را جهتدهــی كننــد .ســعی میكننــد كــه آســتانهی حســاسبودن جامعــه را كاهــش دهنــد تــا از ایــن طریــق
بــا مخالفتــی مواجــه نشــوند .یعنــی از طریــق خــود جامعــه ،جامعــه را بــه تســلیمیت درآورده و ســاخیاش كننــد.
تفــاوت میــان رفتــار ،گفتــار و پنــدار انســانها بــه فرهنگهــای نادرســتی وابســته اســت كــه جامعــه ،آســتانهی
حســاسبودنش در مقابــل آنهــا كاســته شــده؛ از ایــن رو پذیــرای ایــن رفتــار گشــته اســت .در چنیــن حالتــی
آنچــه در ذهــن اف ـراد میگــذرد ،در بســیاری مواقــع ،بــا آنچــه كــه بــه زبــان میآورنــد و حتــی میــان ایــن دو بــا
کردارشــان ،همخوانــی وجــود نــدارد .ایــن رفتارهــای دوگانــه ناشــی از فرهنگهــای نادرســت اســت كــه میتــوان
بــه صــورت اجاملــی بــه عــوارض اجتامع ـیاش اشــارهای مناییــم .بایســتی بگوییــم در جامع ـهای كــه در آن صداقــت
در برخــورد انســانها كــم باشــد ،خــود بــه خــود دروغ كــه در فرهنــگ كهــن آریایــی رسچشــمهی هم ـهی پلیدیهــا
و رشارتهاســت کراهتــش کــم میشــود .در چنیــن جامع ـهای اعتــاد بــه همدیگــر روز بــه روز كاســته میشــود و
صداقــت و روراســتی بــه حداقــل میرســد .صداقــت نــه تنهــا در روابــط اجتامعــی ،بلكــه در برخــورد فــرد بــا خــودش
نیــز كاســته میشــود .در جامعـهای كــه اكرثیــت افـرادش بدینگونــه میباشــند ،اگــر هــم عــدهای صــادق باشــند ،بــه
علــت بدبینـیای كــه پدیــد آمــده ،دیگــر كســی بــه آنــان اطمینــان نخواهــد كــرد .بنابرایــن ،روابــط اجتامعــی در ایــن
میــان قربانــی نخســت میباشــند.
تضعیــف روابــط اجتامعــی ،بــه معنــای تقویــت نهادهــای قانونــی دولتــی میباشــد .یعنــی بــه جــای اخــاق و وجــدان،
حــرف اول را قانــون میزنــد .آلــرت اینشــتین در ایــن بــاره چنیــن میگویــد« :نهایــت فرومایگــی اســت اگــر رفتــار
آدمــی منحــر بــه تــرس از تنبیــه یــا امیــد بــه پــاداش باشــد» .اخالقیاتــی كــه بــر پایـهی وجــود قانونــی مجازاتگــر و
پاداشدهنــده ،شــكل گیــرد ،اخــاق راســتین نیســتند .چــون از تــرس قانونــی كــه همچــون باتومــی روی رسش هســت
بــه آن عمــل میكنــد و اعتقــادی قلبــی بــه آن وجــود نــدارد .اخالقیــات بــا زور قانــون ،امــكان دارد امــروز یــك امــر را
عــادی و فــردا ممنــوع اعــام كنــد .قانــون ،معیــار تشــخیص اخالق ـی بــودن یــا نبــودن میشــود .حــال آنكــه جامعــه،
معیــار اخالقیبــودن یــا غیراخالقــی بــودن كــردار یــا رفتــار اســت و قانــون و جامعهشــناس جایگرفتــه در ســاختار
قــدرت منیتواننــد در اینبــاره تصمیمگیــری مناینــد .یعنــی اگــر فــرض كنیــم ب ـرای پیــروی از اخــاق بایســتی قانونــی
وجــود داشــته باشــد و بــدون آن منیتــوان نیــک و صحیــح زندگــی منــود ،اخــاق حالتــی عملگرایانــه ب ـرای قوانیــن
خشــن دولتــی بــه خــود خواهــد گرفــت .فرجــام چنیــن امــری ایــن خواهــد بــود كــه جامعــه قانــون را عیــن اخــاق
دانســته و میتوانــد قانونــی غیــر اخالقــی را بــه جامعــه قبوالنــده بــدون آنكــه جامعــه در مقابــل آن عكسالعملــی
از خویــش نشــان دهــد.
تفــاوت میــان رفتــار ظاهــری و گفتــار انســان بــا ویژگیهــای شــخصیتی و درونـیاش ،ســبب بدبینــی میشــود .آنچــه
كــه در ذهــن افـراد میگــذرد بــا آنچــه كــه بــر زبــان میآورنــد ،مطابقتــی نــدارد .بــه همیــن دلیــل امــكان دارد امــروز
حرفــی بزنــد ،امــا فــردا زیــر حــرف خــود بزنــد .حتــی در صمیامنهتریــن روابــط میــان والدیــن و فرزنــدان ،شــك وجــود
دارد .ایــن گفتــه كــه چشــم راســتم بــه چشــم چپــم اعتــاد نــدارد ناشــی از ایــن فضــای بیاعتــادی اســت .در چنیــن
جامعـهای خیانــت امــری معمولــی در روابــط شــناخته میشــود و مــردم در برابــر ایــن قضایــا حســاس نخواهنــد بــود؛
انــگار كــه آب از آب تــكان نخــورده اســت .چنیــن خیانتــی ،صداقــت را بــر بــاد میدهــد.
بــرای چارهیابــی مشــكالت ،اولیــن و اساســیترین گام پذیرفــن آن اســت و انــكار مشــكل دردی را دوا منیكنــد.
پیشگرفــن رویــهی انــكار ،ســبب میشــود كــه انــرژی انســانها بــه جــای حــل مشــكالت ،رصف الپوشانیشــان
شــود .یعنــی فرافكنــی در اینچنیــن فــرد و جامعـهای اولویــت مییابــد و خودانتقــادی و انتقــاد صحیــح جایــی در آن
نــدارد .چنیــن تــودهای را منیتــوان جامعــه نامیــد و بــا مجموعـهای از افـراد تنهــا روبـهرو خواهیــم شــد .تنهایــی نیــز
بــا خــود ،افرسدگــی ،خشــونت و ...را مـیآورد .چنیــن فــردی ،شــخصی دیگــر را قبــول منیكنــد و چــون خویــش را تنهــا

حــس میكنــد دیگـران بـرای او بیگانــه و غیرخودیانــد .پــس شــخصی صــد در صــد مثــل خــودش را میخواهــد .اگــر
چنیــن فــردی بــه معضلــی اجتامعــی مبتــا شــود ســعی میكنــد دیگ ـران را نیــز بــه آن دچــار ســازد تــا کســی چــون
خویــش را بیابــد .البتــه اگــر كســی را نیــز قبــول كنــد نــه بــر اســاس احـرام متقابــل بلكــه تابــع و مطیــع او میشــود؛
یــا فرمانــر خواهــد شــد یــا فرمانــده.
در جامعــهی ایــران كــه در نتیجــهی سیاســتهای فرهنگــی ،اقتصــادی ،اجتامعــی حكومــت ،انگیــزهی زندگــی بــه
ضعیفتریــن ســطح خویــش رســیده ،دولتمــداران دم از نجــات جامع ـهی بــری میزننــد و روزانــه بحــث از متــدن
و فرهنــگ بــه میــان میآورنــد .در حالــی كــه جامعــه بــا ایــن مســائل پیرشفــت نخواهــد كــرد و نیــاز بــه برداشــن
گامهــای عملــی اســت .كســانی كــه خویــش را ناجیــان كشــورها و ملتهــا و مجریــان عدالــت الهــی میداننــد ،چشــم
خویــش را بــر وقایــع تلــخ جامعهشــان بســتهاند .هیچــگاه بــه وجــود مشــكل در جامعـه و نقــش ســاختارهای دولتــی
در شــكلگیری ایــن مشــكلها اع ـراف ننمــوده یــا اگــر اع ـراف مناینــد نیــز در عمــل کاری ب ـرای رفــع آن منیکننــد.
هــدف از مطــرح منــودن مشــكالت نیــز آن خواهــد بــود کــه ســطح مقاومــت جامعــه را تضعیــف مناینــد و از گرفتــار
شــدن بــه قهــر و خشــم جامعــه بگریزنــد .قبــول کــردن و اقـرار بــه اشــتباهات ،گام اول اســت و جامعــه تنهــا بــا دیــدن
گامهــای عینــی آن را خواهــد پذیرفــت؛ از ایــن رو بایســتی در عمــل گامهــای تکمیلــی بـرای اصــاح كمبودهــا و گــذار
از اشــتباهات صــورت گیــرد.
پیــشرشط اخالقمنــدی ،شــناخت اخــاق اســت .یادگیــری اخــاق نــه بــرای تئــوری رصف و دانســن ویژگیهــای
اخالقــی بلکــه بـرای تجهیــز جامعــه بــه تــوان زیســتنی اخالقـیـ سیاســی و توســعهی آزادی میباشــد .زندگــی بــر طبــق
رسشــت طبیعــت ،انســانیترین زیســت میباشــد .اخــاق انســانها ،محصــول تجــارب و آموزشهــای اجتامعــی
آنهاســت کــه تنهــا بدینشــکل انســان قــاد ِر بــه تشــخیص خیــر از رش و نیکــی از بــدی میشــود .بایســتی افـراد جامعــه
دســت خویــش را بــاال بزننــد و در مقابــل ایــن مشــكالت ایســتادگی مناینــد .انتظــار حــل ایــن مســائل ،از پژوهشــگران
و جامعهشناســان دولتــی و حكومتــی نیــز منیتوانــد راهگشــا باشــد .آنــان تحقیقــات اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی
صــورت میدهنــد امــا در جهــت بــه زانــو در آوردن جامعــه و مشــكلآفرینی ب ـرای آن و ارتقــای قــدرت دولــت و
انســجام ســازمانهای دولتــی.
جامعــهی پیرشفتــه و دموكراتیــك ،جامعــهای اســت كــه در آن علــم بــه اخالقیــات و آســتانهی حسكــردن آن و در
عیــن حــال اتخــاذ منــودن سیاســتی مناســب در قبــال آن ،در ســطحی بــاال باشــد .ب ـرای گــذار از ایــن مــوارد نیــاز بــه
فراهممنــودن انگیــزهی الزم در جامعــه ب ـرای مبــارزه اســت .یگانــه راه رهایــی از ســقوط اخالقــی جامعــه ،احیــای
جامعـهای بــا شــعور سیاســی بــاال و اخالقمنــد اســت .بایســتی روابــط اجتامعــی را ترمیــم منــود زیـرا روابــط اجتامعــی
اســت كــه بــه جامعــه نشــاط و رسزندگــی مــی بخشــد و جامعـ ه را بـرای ادارهی امــور زندگـیاش رهنمــون میســازد
تــا خــودش در مــورد بایــد و نبایدهــا تصمیــم بگیــرد .دولــت ب ـرای تــداوم قــدرت خــود ،محكــوم بــه حفــظ نظــم
موجــود و پیشــگیری از تفكراتــی اســت كــه ایــن نظــم را بــه چالــش میكشــاند .دولــت خویــش را شــعور و دركــی
ف ـرای مــردم معمولــی نشــان داده تــا جامعــه نیــز از نظــم و قانــون دولتــی دفــاع كنــد ،بیآنكــه بــه آن بیاندیشــد
كــه اراده و آزادیاش را طعم ـهی ایــن نظــم و قانــون قدرتمحــور و رسكوبگــر منــوده اســت .ایــن وظیف ـهی خــرد
جامعــه و ســازمانهای اجتامعــی اســت كــه ایــن تناقــض را بازگــو و آشــكار ســازند تــا در میــان جامعــه خودآگاهــی
و اعتــاد را ارتقــا دهنــد .صداقــت در پنــدار ،گفتــار و کــردار و همخوانـی آنهــا ،یگانــه راه ایجــاد اعتــاد در جامعــه
اســت .اف ـرادی کــه بــه همدیگــر اعتــاد داشــته باشــند میتواننــد جامع ـهای ســامانمند تشــکیل دهنــد کــه هــر
کــس حتــی دولــت و قــدرت نیــز مجبــور بــه قبــول اراده و خواســت آنهــا باشــد .نقــد سیاسـتهای دولــت در متامــی
زمینههــای اجتامعــی و ترویــج یــك رویكــرد عملــی در حــل مســائل و همگرایــی و اتحــاد میــان آحــاد جامعــهـبــه
رغــم تفاوتهاشــانـ از جملــه اقدامــات اساســی در ایجــاد یــك جنبــش دموكراتیــك عظیــم اجتامعــی و جامع ـهای
اخالق ـی و سیاســی اســت.
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دفاع مشروع حقی صرف ًا دولتی و
یا فردی نیست ،بلکه حق و تکلیف جامعه

جنــگ مســلحانه همیشــه ُمهــر خویــش را بــر رونــد تاریــخ زده اســت.
جنگهــا دالیــل متعــددی دارنــد .دالیــل برافروخــن جنگهــای تهاجمــی،
تجــاوز بـرای اســتثامر و رسکــوب و قبوالنــدن ایدئولــوژی و یــا مذهــب خاصــی
بــه جامعــه میباشــد .در نقطـهی مقابــل آن نیــز جنــگ تدافعــی وجــود دارد.
بــا آنکــه جنــگ مخالفــان فراوانــی داشــته و تالشهــای وافــری بـرای برکنــدن
ریشــههای جنــگ و جلوگیــری از پیامدهــای دردآور و ناگــوار آن صــورت
گرفتــه و همچنیــن بــا مــد نظــر گرفــن معیارهــای اخالقــی نکوهیــده بــوده،
امــا در اینکــه جنــگ تدافعــی کــه جهــت دفــاع یــک ملــت از خــود الـزامآور
اســت ،هیــچ شــکی وجــود نداشــته اســت .ایــن مســئله امــروز نیــز صــدق
میکنــد .بــرای حفــظ صلــح بیناملللــی نیــاز بــه منــع تجــاوز و جنــگ
تهاجمــی اســت امــا دفــاع مــروع بــه مثاب ـهی یــک حــق مــورد شناســایی
کل جامع ـهی انســانی و حتــی مجامــع بیناملللــی ق ـرار گرفتــه اســت .البتــه
مبانــد کــه سیاســت یــک بــام و دو هــوا از یکــی از آنهــا حامیــت منــوده و
دیگــری را محکــوم میکنــد .حفــظ صلــح بــه عنــوان یکــی از اساس ـیترین
اصــول جوامــع پذیرفتــه شــده اســت؛ متامــی ادیــان و ایدئولوژیهــا نیــز
جهــت برپایــی صلحــی پایــدار شــکل گرفتهانــد .اصــل بنیادیــن آنهــا نیــز
بـرای مامنعــت از جنــگ احـرام بــه حقــوق جوامــع و آزادیهــای آنهــا بــوده
اســت .امــا معیــار اینکــه جنگــی تدافعــی و مــروع شــناخته شــود مقابلــه بــا
هم ـهی حمــات علیــه حیــات ،موجودیــت و عفــت و رشافــت یــک جامعــه
اســت .هرچنــد کــه بعدهــا ایــن اصــل مهــم را فرامــوش کــرده و بــه دایــرهی
جنگافــروزان ملحــق شــدهاند .ایــن اصــل نیــز چــون اصلــی اساســی در
متــام متــون حقوقــی پذیرفتــه شــده اســت .امــا اکنــون ایــن پرســش مطــرح
میشــود کــه چــرا علیرغــم ایــن مطلــب برخــورد ســلیقهای و بــاب میــل
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قــدرت از ایــن مفهــوم انســانی میشــود .دفــاع چــه از جــان باشــد و چــه از مــال ،مســکن ،موجودیــت و
هویــت ،عملــی فطــری اســت .البتــه نبایــد دفــاع مــروع نامتناســب بــا حملــه باشــد کــه در ایــن صــورت
مرشوعیــت خویــش را از دســت میدهــد .نبایــد دفــاع را بهانـهای بـرای رسکــوب دانســت .زمانــی کــه تهاجــم
و یــا تهدیــد و خطــر رفــع شــد بایســتی جنــگ تدافعــی متوقــف شــود .چــون در ایــن حــال گروهــی کــه جنــگ
تهاجمــی را رشوع کردهانــد بـرای انجــام صلــح آمــاده میشــوند .در ایــن صــورت میتــوان بــه صلحــی پایــدار
کــه مبتنــی بــر اصــول دفــاع مــروع اســت دســت یافــت.
البتــه جنگهــای تهاجمــی بیشــر از ســوی دولتهــا و قدرتهــا بــر جوامــع و خلقهــا تحمیــل میشــود.
در قوانیــن دولتهــا و قدرتهــا یکــی از اصــول اقــدام بــه جنــگ تدافعــی ،مراجعــه بــه مراجــع قانونــی
و نیروهــای دولتــی اســت .البتــه انتظــار ایــن امــر از ســوی خــود بانیــان جنــگ ،کمــی مضحــک بــه نظــر
میرســد .مث ـاً در کشــوری ماننــد ای ـران کــه خلــق کــورد و دیگــر خلقهــا از ســوی نیروهــای بــه اصطــاح
امنیتــی و حافــظ صلــح نظــام رسکــوب میشــوند طبــق قوانیــن ای ـران بایــد بــه نیروهــای دولتــی مراجعــه
مناییــم؛ و یــا طبــق قوانیــن ســازمان ملــل بایــد مســئله بــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل کشــانده شــود کــه
هــردو نیــز بنــا بــر منافــع خویــش بــدون شــک آنرا نــاروا و یــا حتــی تروریســم و جنگــی تهاجمــی مینامنــد.
پــس منیتــوان بـرای اقــدام بــه جنــگ تدافعــی و دفــاع مــروع رشطــی اینگونــه قایــل شــد .قــوای دولتــی و
جهانــی آلــت دســت سیاسـتمدارانی شــدهاند کــه هدفشــان تنهــا و تنهــا بــه حالــت رمــه درآوردن جامعــه
اســت و بــس .البتــه در همیــن قوانیــن نیــز آمــده اســت کــه اگــر مأمــوران دولتــی و قــوای دولتــی و جهانــی
مخالــف قوانیــن رفتــار منــوده و جامع ـهای را رسکــوب مناینــد آن جامعــه حــق دفــاع از خویــش را دارد .امــا
اینهــا فقــط در ســطح حــرف اســت و بــا ه ـزار دلیــل و برهــان جنگهــای تدافعــی و مــروع ملتهــا،
غصــب و تجــاوز انگاشــته میشــود .چــون همراســتا بــا منافــع آنهــا نیســت .البتــه اگــر همســو بــا منافــع
آنهــا باشــد حارضنــد بـرای آن بــا تحمــل هزینههــای هنگفــت نظامــی هـزاران کیلومــر لشکرکشــی کننــد .یــا
در بعضــی مواقــع چشمشــان را بــر حقایــق ببندنــد .چنــان رفتــار میکننــد کــه گویــا آب از آب تــکان نخــورده
اســت .ایــن برخــورد ســلیقهای و بــاب منافــع قدرتهــا ،مرشوعیــت ایــن قوانیــن را زیــر ســؤال میبــرد .پــس
منیتــوان از خلقهایــی کــه در حــال نابــودی هســتند انتظــار پایبنــدی بــه ایــن قوانیــن را داشــت .خلقــی
هــم کــه چشــم بــه انتظــار آنهــا باشــد و بــا نگاهــی ســطحی و نگرشــی خیالپردازانــه منتظــر رهایــی از
ســوی آنهــا باشــد محکــوم بــه نابــودی خواهــد شــود .چنیــن جوامعــی از صحن ـهی روزگار پــاک میشــوند.
چــون در بســیاری از مواقــع ایــن مأمــوران خــارج از حیطـهی وظایــف و اختیــارات خویــش دســت بــه اعاملــی
میزننــد کــه بــه نابــودی خلقهــا میانجامــد .البتــه آنهــا بــه خــودی خــود قــادر بــه انجــام ایــن امــر نیســتند
و سیاس ـتمدارانی کــه خــون جامع ـه را میمکنــد ،دســتور انجــام ایــن اعــال را صــادر میکننــد .دفــاع نــه
تنهــا یــک حــق انســانی بلکــه یــک تکلیــف اســت .ایــن اصــل از ســوی همـهی ادیــان و ایدئولوژیهــا پذیرفتــه
شــده اســت .پــس بایســتی از آنهایــی کــه مبــارزات تدافعــی جنبــش آزادیخواهانـهی خلــق کــورد را محکــوم
بــه تروریســت بــودن میکننــد پرســید :طبــق کــدام اصــل ایــن کار را انجــام میدهنــد؟ تاکنــون آیــا خلــق
کــورد حملـهای تهاجمــی علیــه دیگــر خلقهــا و یــا حتــی دولــت انجــام داده اســت؟ بــدون شــک جــواب ایــن
ســؤال منفــی اســت .خلــق کــورد همیشــه در جنــگ بــوده اســت چــون همیشــه در خطــر انــکار و امحــای
فیزیکــی و فرهنگــی قـرار داشــته اســت .پــس جنــگ تدافعــی خلــق کــورد مــروع اســت و منیتــوان خلقــی
را بــه ایــن دلیــل تروریســت نامیــد .مگــر خطــری بزرگتــر از آنچــه اینــک از ســوی دولتهــای ایـران ،ترکیــه
و ســوریه در مقابــل کوردهــا کــه هامنــا نابــودی آنهــا اســت وجــود دارد؟ پــس اقــدام بــه نابــودی در همـهی
قوانیــن هیــچ نیــازی بــه تأییــد و یــا مددخواهــی منیخواهــد و بایســتی ماننــد یــک تکلیــف آنرا انجــام داد.
بـرای دفــاع مــروع تنهــا نیــاز بــه آن نیســت کــه کشــور و یــا دولتــی از ســوی دولتــی دیگــر مــورد حملـهی
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مســلحانه قـرار گیــرد .ایــن دفــاع هــم میتوانــد جنبـهی فــردی و یــا دســتهجمعی داشــته باشــد .پــس خلقــی
در صــورت رویارویــی بــا نابــودی و یــا تهدیــد آن حــق اســتفاده از دفــاع مــروع را دارد .پــس حملهشــونده
بــا اتــکا بــه نیروهــای دفــاع مــروع و نیروهــای دفــاع ذاتــی خویــش بایســتی بــه دفــاع از خویــش بپــردازد.
اگــر خلــق کــورد منتظــر شــورای امنیــت میبــود تــا تدابیــر الزم را بــه منظــور صلــح و امنیــت بیناملللــی
اتخــاذ کنــد بیشــک از دیــدگاه آنهــا ایــن مشــکل تاکنــون حــل میشــد .چــون آنهــا هیــچ اقدامــی ب ـرای
نجــات آنهــا انجــام منیدادنــد و خلــق کــورد از صحن ـهی روزگار حــذف میشــد .بــا حــذف خلــق کــورد
مشــکلی هــم باقــی منیمانــد .ایــن نیروهــا در ایــن راســتا هــم گام برمیدارنــد و نیروهــای بیناملللــی پیــکان
حمــات نظامــی خویــش را همســو بــا دولتهــای ســلطهگر علیــه خلــق کــورد نشــانه رفتهانــد .منونــهی
بــارز آن همــکاری ناتــو بـرای حملــه علیــه جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــورد در شــال کوردســتان ه مراســتا
بــا نیروهــای تجــاوزکار ترکیــه میباشــد .مگــر تجــاوز مســلحانهای محرزتــر از ایــن کــه روزانــه خلــق کــورد در
جنــوب کوردســتان توســط ارتــش ترکیــه کشــتار میشــود وجــود دارد؟ پــس چـرا نــه تنهــا هیــچ اقدامــی بـرای
دفــع آن انجــام منیدهنــد بلکــه یاریرســان آن میشــوند؟ مگــر ســاالنه چنــد نفــر در جنــوب کوردســتان
توســط توپخانههــا و مأمــوران مــرزی ایـران کشــته میشــوند؟ آیــا ایــن را هــم منیبیننــد کــه دفــاع مــروع
جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــورد در رشق کوردســتان یعنــی پــژاک را تروریــزه میکننــد؟ حــال از حمل ـه و
تهاجــات نظامــی و فرهنگــی ایــن دولتهــا علیــه خلــق کــورد در شــال و رشق کوردســتان چشــم بپوشــیم
کــه روزان ـه دههــا نفــر قربانــی سیاس ـتهای انــکار و امحــای آنهــا میشــوند .پــس آیــا وجــدان کســانی
کــه دفــاع مــروع خلــق کــورد را نــاروا میخواننــد در خــواب اســت؟ البتــه آنهایــی کــه ایــن مــوارد را
تاییــد میکننــد وجدانــی ندارنــد کــه در خــواب باشــد .پــس منیتــوان از خلــق کــورد انتظــار داشــت از
نیروهــای نظامــی تدافعــی کــه در چارچــوب دفــاع مــروع گام برمیدارنــد برخــوردار نباشــد و اقــدام بــه
ســازماندهی آنهــا نکنــد .نداشــن نیروهــای دفــاع مــروع در رشایــط حــال حــارض بـرای خلــق کــورد یعنــی
خودکشــی؛ یعنــی قبــول سیاسـتهای انــکار و امحــای دولتهــای حاکــم بــر کوردســتان؛یعنی پشــت کــردن
بــه متــام اصــول اخالقــی و انســانیای کــه خلــق کــورد بــا آنهــا موجودیــت یافتــه و بــا آنهــا بــه موجودیــت
خویــش تــداوم بخشــیده اســت .نیــروی دفــاع مــروع امــروز نامــوس خلــق کــورد اســت و مخالفــت بــا آن
بیرشفــی و قبــول تجــاوز اســت .خلــق کــورد همیشــه راههــای مســاملتآمیز را آزمــوده امــا هــر بــار در
برابــر دولتهــای واپسگــرا و دیکتاتــور حاکــم بــر کوردســتان بــه بنبســت رســیده اســت .خلــق کــورد
همیشــه آمادگــی خویــش را بـرای حــل مســاملتآمیز مســئلهی کــورد اعــان داشــته و در عرصـهی عمــل نیــز
ب ـرای آن پیشقدمــی کــرده اســت .جــای ســکونت کوردهــا کوردســتان اســت کــه رسزمیــن آبــا و اجــدادی
آنهاســت .بــا ایــن منطــق کــه بــه حریــم دولتهــا تجــاوز میشــود منیتــوان آ نرا محکــوم کــرد .کوردســتان
متعلــق بــه خلــق کــورد اســت نــه دولتهــای ای ـران ،ترکیــه ،ع ـراق و ســوریه .قوانیــن دولتــی و بیناملللــی
و انتظــار پایبنــدی خلــق کــورد و دیگــر خلقهــای آزادیخــواه بــه آن بــه ســخره گرفــن جوامــع اســت .دفــاع
مــروع خلــق کــورد همیشــه مقــارن بــا حملــه بــوده اســت و عملیاتهایــی کــه از جانــب نیروهــای دفــاع
مــروع ایــن خلــق صــورت گرفتــه همیشــه ایــن اصــل را رعایــت منودهانــد.
اکنــون بــه مســئلهی دفــاع مــروع و تروریســم نیــز بپردازیــم .دفــاع مــروع و تروریســم دو مفهــوم بســیار
بحــث برانگیزنــد البتــه چــون در هــردوی آنهــا جنــگ وجــود دارد بســیاری بــر آن شــدهاند کــه بنــا بــر
منافــع خویــش جــای آنهــا را در ارزیابیهــای سیاس ـیـ نظامــی خویــش تغییــر دهنــد .حــال اینکــه اگــر از
دیــد فرهنــگ جوامــع تعریــف شــوند بــا هــم متامیــز و ضــد همدیگــر میباشــند .دفــاع مــروع و تروریســم،
آن قــدر از یکدیگــر متامیــز هســتند کــه بتــوان هــر کــدام را جداگانــه مــورد بررســی قـرار داد .جنــگ خلــق
کــورد بهخاطــر یــک هــدف و آرمــان ســزاوارانه کــه هامنــا دفــاع مــروع اســت صــورت میگیــرد؛ لــذا

جنگــی عادالنــه بهشــار میآیــد .جنــگ خلــق کــورد بــه خاطــر بــاز پــس گرفــن هویــت جامعــه و
رهانیــدن رسزمیــن غصبشــده و انجــام مدیریــت جامعــه از ســوی خــود جامعــه ،صــورت میگیــرد.
جنگــی بـرای زنــده منــودن ارادهی جامعـهی کوردســتان .کســانی کــه جنــگ تدافعــی و دفــاع مــروع
را حقــی دولتــی و یــا فــردی معرفــی میمناینــد و جامعــه را فاقــد اســتفاده از ایــن حــق میداننــد
تنهــا و تنهــا بــه فکــر افزایــش قــدرت خویــش بــوده و درصددنــد جامعــه را فاقــد مکانیســم دفاعــی
بگذارنــد .طبــق قوانیــن بیناملللــی هــم حــق اســتفاده از دفــاع مــروع هیچگونــه محدودیتــی نــدارد
امــا شــاهد آنیــم کــه بعضــی از جنگهــای تهاجمــی را جنــگ تدافعــی نشــان داده و جنـگ تدافــع و
دفــاع مــروع را تروریســم جلــوه میدهنــد.
مســئلهی دفــاع مــروع ،حتــی مســئلهای بیولوژیــک اســت .یعنــی زمانــی کــه میکروبــی وارد بدنــی
میشــود گلبولهــای ســفید بــه مبــارزه بــا آن میپردازنــد .بــرای جلوگیــری از مریــض شــدن و از
پــای درآمــدن سیســتم دفاعــی بــدن هجومــی را علیــه میکروبهــا انجــام میدهــد .پــس چگونــه
میتــوان هجــوم میکروبهــای دولــتـ ملــت ســلطهگر بــر کوردســتان کــه هدفشــان مریــض
منــودن جامعــهی کــوردی و متعاقــب آن از پــای درآوردن آن میباشــد را بیپاســخ گذاشــت؟ اگــر
بــدن در زمــان مناســب و در زمــان ورود میکروبهــا وارد عمــل نشــود میکروبهــا خویــش را بــه
متامــی ســلولهای بــدن رســانده و سیســتم دفاعــی بــدن را مختــل میمناینــد .پــس خلــق کــورد هــم
بایســتی همیشــه آمــاده باشــد و بــه دفــاع مــروع بپــردازد .کســانی نیــز کــه دفــاع مــروع را محکــوم
میکننــد چشـم بــه راه دیــدن جامعـهِی کــورد مریــض و از پــای درآمــده هســتند .چــون دفــاع مــروع
امــر و تکلیفــی اســت البتــه اگــر مــرز دفــاع مــروع را درننــوردد .کــه در ایــن صــورت دفــاع مــروع
نخواهــد بــود بلکــه مبــدل بــه تجــاوز میشــود .دفــاع مــروع خلــق کــورد هی ـچگاه منافــع خلقهــا
را بــه خطــر نیانداختــه و تنهــا و تنهــا دســت دولتهــای حاکــم بــر کوردســتان را از جامعــه کوتــاه
کــرده اســت .پــس خلــق کــورد همیشــه بــه الزامــات دفــاع مــروع کــه رضبــه نــزدن بــه دیگــری اســت
عمــل کــرده اســت .نیــازی هــم بـرای گرفــن اجــازه از هیــچ مرجعــی بـرای آن نــدارد.
حملــه ،تهاجــم و تجــاوز ،حــق را منکــر میشــود پــس دفــاع ایــن انــکار حــق را نفــی میکنــد؛
لــذا عملــی عادالنــه و حقوقــی میباشــد .تنهــا بدیــن طریــق میتــوان در جامعــه نظــم و تــداوم
موجودیــت ایجــاد کــرد .امــا گاهــی اوقــات قوانیــن دولتــی و بیناملللــی حامــی حقــوق«!» طــرف
متجــاوز و متعــرض میشــوند نــه حقــوق تجاوزشــونده و مــورد تعــرض قــرار گرفتــه .ایــن نیــز
پارادوکــس در عمــل آنهــا را نشــان میدهــد .اگــر کســی وجدانــی بیــدار داشــته باشــد منیتوانــد در
برابــر حقکشــی ســکوت اختیــار کنــد؛ لــذا دفــاع مــروع مفهومــی وجدانــی نیــز میباشــد .دنیــای
معنــوی انســان و رشط انســان بــودن ،فــرد و یــا جامعــه را مجبــور بــه دفــاع مــروع در صــورت انجــام
تهاجــم میکنــد .چــون کســی کــه معتقــد بــه انســانیت باشــد تــوان دیــدن ب ـیاراده شــدن آدمــی و
جامع ـهاش را نخواهــد داشــت.
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هویتملی،
پدیدهایفرایغالبساختنفرهنگ
یک ملت یا خلق خاص

در عــری کــه بــه رس میبریــم دیگــر شــاهد ضعیــف شــدن و رنگباخــن،
مفاهیمــی از قبیــل جهانیســازی یکطرفــه ،درهمآمیختگــی ،ادغــام فرهنگــی،
دنیــای تکزبانــی و فرهنــگ غالــب هســتیم .بــا افزایــش ســطح آگاهــی و
ســازماندهی جوامــع ،شــاهد رســمی شــناخنت هویــت جامعــه و کمرنــگ شــدن
هویــت برجســتهی دولتهــا هســتیم .نظریههــای کــه طبــق آن ،یــک فرهنــگ
بازیگــر فعــال بــوده و دیگـران همیشــه در تــاش دســت یافــن بــه مقــام او باشــند،
ترکهــای فراوانــی برداشــته اســت .دیگــر ماننــد ســدهی گذشــته ،افـراد جامعــه بــه
جــای تــاش ب ـرای رسعتبخشــی بــه همســان گشــن بــا فرهنــگ غالــب و قبــول
طرحهــای مهندســی در راســتای پذیرفــن فرهنــگ غیرخــودی و منفعــل ســاخنت
فرهنــگ خویــش ،بــه امــر شــتابدهی بــه پیرشفتهــای زندگــی اخالقــی و سیاســی
در جامعهشــان روی آوردهانــد .منــود ایــن واقعیــت را میتــوان در میــان خلقهــای
ایــران بهویــژه خلــق کــورد بــه وضــوح مشــاهده منــود .امــروز کوردهــا ،نقــش
معنــاداری را در شــکلگیری ادراک ،افــکار و احســاس و در کل دنیــای معنایــی و
مــادی جامعهشــان بــازی میکننــد .بــه همیــن دلیــل بــا متــام تــوان خویــش در
مقابــل ذهنیتــی کــه بــه ذوبمنــودن تنوعــات روی آورده و بــه قــول خودشــان
درصــدد کاهــش پیچیدگیهــا و از بیــن رفــن توطئههــای میباشــد ،از طریــق
ســازماندهی خویــش در متامــی عرصههــا بــه مبــارزه برمیخیــزد .خلــق کــورد
و دیگــر خلقهــای ایــران بــه چنــان نیــروی دموکراتیــک و همدلــیای دســت
یافتهانــد کــه از طریــق تأمیــن دانــش ،انتخــاب شایســته و ارادی ،صالحیــت و
امنیــت خویــش را تعییــن منــوده و بــه کســی اجــازه منیدهــد کــه توانایــی از میــان
برداشــن موجودیــت و هویتشــان را داشــته باشــد .نیــروی دموکراتیــک ناشــی از
معیارهــای و اخــاق نهادینهشــدهی اجتامعــی در جوامــع کــه بهوســیلهی متامــی
هویتهــای یــک جامعــه وضــع شــده و خــود نیــز آن را بــه اجــرا درمیآورنــد،
امــری اســت انکارناپذیــر کــه هــر کســی بایســتی بــه نیــروی آن اقـرار منــوده و ایــن

مجموعهمقاالتشهیدسیروان

.
32

ارادهی اجتامعــی را بپذیــرد .ایــن نیــروی دموکراتیــک اجتامعــی بــه دور از اجبــار و اعــال فشــار(یعنی خصوصیــات
نیروهــای دولتــی و قــدرت) بــوده و اش ـراک در میــان منافــع و مســئولیتهای اف ـراد و جوامــع ،بنیــان آن را تشــکیل
میدهــد و هــر هویتــی بــرای مشــارکت در ملــت و جامعــهای دموکراتیــک محــرم شــمرده میشــود.
هویــت ،مجموع ـهای از عالیــم و آثــار مــادی ،معنــوی ،زیســتی ،فرهنگــی و روانــی اســت کــه موجــب شناســایی فــرد
از فــرد و گروهــی از گــروه یــا فرهنگــی از فرهنــگ دیگــر میشــود .هویــت ملــی بــه معنــای عبــور از هویتهــای
ســنتی همچــون ملــی ،مذهبــی ،اتنیکــی و حتــی قبیل ـهای دانســن ،نگرشــی فرســوده و محکــوم بــه شکســت اســت.
در هویــت ملــت دموکراتیــک ،اف ـراد میتواننــد بــر اســاس تعلقــات اجتامعــی ،اتنیکــی ،فرهنگــی ،دینــی و مذهبــی
خویــش زندگــی کننــد .هویــت ملــت دموکراتیــک بــا هویتهــای ،اجتامعــی ،اتنیکــی ،ملــی ،مذهبــی ،دینــی ،فــردی
و قبیلــهای ناســازگار نبــوده و همدیگــر را تغذیــه و تقویــت میکننــد .اگــر هویتــی کلــی ماننــد ملــت ایرانــی نیــز
وجــود داشــته باشــد ،هویتــی ف ـرای نگــرش مطــرح منــودن یــک ملــت و خلــق خــاص بــوده و ایــن هویــت در طــول
تاریــخ بــا همــکاری متامـی تنوعــات موجــود در ایـران پدیــدار گشــته اســت .تأکیــد فـراوان بــر زبــان ،ملــت ،مذهــب و
دینــی خــاص ،ســبب تضعیــف هویــت ملــی و از بیــن بــردن همبســتگی اجتامعــی میشــود .علــل تضــاد فاحــش میــان
خلقهــا و جوامــع ایـران بــا دولــت و حکومــت ،دور بــودن ملــت یــا خلقــی از مشــارکت در قــدرت نیســت و ایــن امــر
ســبب نارضایتــی مــردم نشــده اســت؛ اینکــه قــدرت همیشــه در پــی رسکــوب و پاکســازی فرهنــگ و هویــت تنوعــات
ملــی ایـران بــوده ،آنــان را بــه جریــان مخالــف تبدیــل منــوده اســت .در ایــن راه ،نظــام ایـران مجبــور اســت نــه تنهــا در
عرصـهی ســخن ،بلکــه در عرصـهی عمــل هویتهــای فرهنــگ را پذیرفتــه و بــا اعــال قــدرت و فشــار بــر فــرد و متــام
جامعــه ،تنهــا ســبب افزایــش گسســت میــان حکومــت و دولــت بــا جامعــه میشــود .امــا در وضعیــت کنونــی منطقــه
و ارادهمنــدی خلــق کــورد و دیگــر خلقهــای ای ـران ،یــک راه ،پیــش روی حکومــت و دولــت ای ـران ق ـرار دارد و آنهــم
تعاملــی دموکراتیــک بــا خلقهــای ایـران میباشــد کــه ایــن امــر نیــز الزمـهی مــوارد بســیاری اســت کــه چنــد منونـهی
آن را بیــان میداریــم:
ـ بایستی به فضای اتحاد ضمن تفاوتمندی احرتام گذارد.
ـ مانع از فعالیت تنوعات فرهنگی نشده و هویتهای مختلف دموکراتیک را مرشوع بداند.
ـ نبایســتی بــا مهندســی جامعــه و دیدگاهــی رســمی و فـرای جامعــه و بــدون حضــور ارادهی جامعــه یــا حضــور حداقلــی
آن ،هــم در امــر تصمیمگیــری و هــم اجـرا ،هویتــی را تعریــف و مشــخص منایــد.
ـ بــه جــای هویتســازی در صــدد پذیرفــن هویتهــای متنــوع باشــد و از نگــرش و رویکــرد اعــال ســلطه بــر
هویتهــا دوری گزینــد.
ـ در امــر روش ـنگردانیدن مســیر جوامــع از ســوی خودشــان ب ـرای بــرآوردن نیازهایــش و ایجــاد همدلــی بــا جوامــع
دیگــر ،مانــع ایجــاد نکنــد.
ـ از ترویج فرهنگی غالب و عنارص فرهنگساز تکپایهای دوری کند.
ـ دیــدگاه حذفــی در قبــال فرهنگهــای متفــاوت کــه آنرا اقلیــت و بــه تبــع آن فاقــد حــق و حقــوق میدانــد را در
میــان جوامــع ای ـران اعــال نکنــد.
ـ از گام برداشنت جامعه در مسیر خالقیت و مشارکت در تعیین رسنوشت خویش مامنعت به عمل نیاورد.
ـ از رویکــرد و نگــرش برقــراری ارتباطــات یکســویه کــه تــوان برخــورداری از قــدرت فرهنگــی جوامــع پیرامــون را
ضعیــف منایــد دور گزینــد.
ـ بــا ارتباطــات دموکراتیــک مســتقل از قــدرت متکــی بــر همگرایــی و گفتوشــنود میــان جوامــع مامنعــت بــه عمــل
نیــاورد.
تنهــا بدیــن شــکل میتــوان شــاهد وفــاق ملــی ،اتحــاد ملــی و تشــکیل ایرانــی نیرومنــد بــا مشــارکت و همــکاری متامــی
تنوعــات فرهنگــی ،اتنیکــی ،ملــی ،دینــی و مذهبــی باشــیم.
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دموكراسی طبقهی حاكم

عــدهای بســیاری كــه دســت از مبــارزه برداشــتهاند ،میپندارنــد كــه همــه چیــز
بــه خیــر و خوشــی ختــم میشــود و دموكراســی دایــر میگــردد .ایــن افـراد بـرای
توجیــه ایــن گفتـهی خویــش چشــم خویــش را بــر واقعیــات كشــورهایی كــه در
آنهــا مداخلــه صــورت گرفتــه بســته و ســعی میكننــد آن را بــه شــكل دیگــری
تحــت عنــوان دموكراســی بــه مــردم قالــب كننــد .منونههــای دولتهایــی كــه
در آنهــا مداخلــه صــورت گرفتــه ،تصویــری دیگــر از ایــن قضیــه را بــه همــگان
نشــان داده اســت .در برخــی از كشــورها ماننــد افغانســتان ،ع ـراق و مــر در
ابتــدای امــر نیمچهدموكراس ـیای شــكل گرفــت امــا پــس از مدتــی شــاهد آن
بودیــم كــه حكومتهــای جدیــد نیــز پــس از شــكلگیری مخالفــت در میــان
جامعــه ،بــه رسكــوب آنــان دســت زدنــد؛ امــا بــا ایــن تفــاوت كــه اینبــار كســی
نیســت كــه ایــن اتفاقــات را در بــوق و كرنــا كنــد و صدایشــان بــه گــوش دیگــر
جهانیــان منیرســد .پــس اینكــه كــه ناجــی مــا بشــود آمریــكا و منتظــر ظهــورش
در ای ـران و ارمغــان آوردن آزادی و دموكراســی باشــیم ،خودفریبــی اســت بــس
بــزرگ ب ـرای مرشوعیــت دادن بــه انفعــال و دســت برداشــن از مبــارزه .یعنــی
دل مــردم را خــوش كنیــم كــه بــه زودی مشــكالتتان حــل میشــود تــا انفعــال
خویــش را پنهــان كنیــم .آری دموكراســی بــه ایــن كشــورها آمــده امــا چــه
دموكراسـیای؟ دموكراســی در میــان طبقـهی حاكــم .البتــه منظــورم ایــن نیســت
كــه طبق ـهی حاكــم ذهنیتــی دموكراتیــك پیــدا كــرده و میخواهــد حــق مــردم
را بدهــد؛ بلكــه منظــورم از دموكراســی طبق ـهی حاكــم ایــن اســت كــه دیگــر
ماننــد گذشــته یــك نفــر بــر مســند قــدرت ننشســته و قــدرت در میــان طبقـهی
حاكــم دســت بــه دســت میشــود .قب ـاً دیكتاتــور یكــی بــود ،اكنــون گروهــای
شــدهاند .ایــن دموكراســی چــه خیــری بــرای جامعــه داشــته ،پرسشــی اســت
كــه بایســتی از متامــی كســانی كــه دســت از مبــارزه برداشــته و منتظــر ناجــی
هســتند ،پرســید.

اسالمسیاسی
و تقابل آن با اسالم مدینه

در ایــن مقالــه ســعی خواهــم کــرد تــا بــه متایــزات اســام مدینــه بــا
اســام منحرفشــدهای کــه از زمــان حاکمیــت تجــار عــرب مکــه و بــه
پیشــاهنگی معاویــه رشوع شــده و امــروز منــود آن را در دولتهــای
اســامی همچــون ایـران میبینیــم ،بــه اختصــار بپــردازم .پــس الزم اســت
بــه بُعــد تاریخــی آن بپردازیــم .جنبــش اجتامعــی ،سیاســی و اخالق ـیای
کــه از ســوی حــرت محمــد آغــاز گشــت ،حرکتــی جهــت از میــان
برداشــن انحصارهــای تجــاری مکــه بــه پیشــاهنگی اقشــار ســتمدیدهی
جامعــه بــود .یکــی از اصــول اساســی مبــارزه درهــم شکســن انحصــار
تجــاری و انحصــار سیاســی تجــار مکــه و نیروبخشــی بــه جامعــهی
اخالقــی و سیاســی بــود .امــا بــا فشــارهایی کــه بــر وی وارد شــد ناچــار
بــه تــرک مکــه و مهاجــرت بــه مدینــه شــد .وی در مدینــه بـرای موفقیــت
در ایــن مبــارزه ،خلــق و ســازماندهی آن را از طریــق مجلسهــای
دموکراتیــک کــه ارادهی آنهــا در آن منــود مییافــت ،امــری اساســی
میدیــد .مســجدها را در ایــن راســتا بنــا نهــاد .در مســاجد متــام کارهــای
قضایــی و اجتامعــی مربــوط بــه مســلامنان انجــام میشــد .جایــگاه و
کارکــرد مســجد ،همچــون مجلــس دموکراتیــک بــود .مســائل اجتامعــی،
مطــرح شــده و بــه شــور گذاشــته میشــد تــا راهحلشــان را پیــدا کننــد.
منــاز ،روزه و ذکات نیــز بــرای تقویــت منــودن باورداشــتها و اعتقــاد
راســخ بــه مســائل اخالقــی و احســاس مســئولیت در برابــر جامعــهای
کــه در آن زندگــی میکردنــد نقــش آمــوزش را ایفــا میکــرد .بــا ایــن
راهکارهــا شــخصیتی اخالقــی و سیاســی آفریــده میشــد و در ایــن
مراســمها وظایفــش یــادآوری میشــد .وظایفــی کــه بــر ایــن عبــادات
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ارجحیــت داشــتند .اســام مدینــه متامــی خلقهــا را در تصمیمگیریهــا مشــارکت مــیداد و مســجد ایــن نقــش
را بــه عهــده میگرفــت .مســجد همچنیــن مرکــز فرهنــگ ،هــر و شــعر بــود و در راســتای غنــای فرهنگــی جامعــه
گامهــای چشــمگیری برمیداشــت .حــرت محمــد آریستوکراســی مکــه را درهــم شکســت و حکومتــی مردمــی بــا
حضــور متامــی اقشــار و رنگهــا را بنــا نهــاد .آزادیخواهــی و برابریطلبــی از اهــداف و دالیــل وجــودی ایــن
جنبــش بــود .حــرت محمــد خداشــاهان را نابــود و حکومتــی مردمــی را ایجــاد کــرد .امــا در مدتزمــان کوتاهــی
تجــار مکــه توانســتند اســام را آلــت قدرتطلبــی خویــش مناینــد .ارشاف مکــه ب ـرای کســب ســود بیشــر اقــدام بــه
رسکــوب جامع ـهی اخالقــی و سیاســی کردنــد کــه محمــد بنــا نهــاده بــود .بدیــن منــوال بــرآن بودنــد تــا از جنبــش
محمــد کــه ســدی در برابــر زیادهخواهــی آنــان ایجــاد کــرده بــود انتقــام بگیرنــد .اســام ســنتمدارانه بــا فشــارها
و رسکوبهایــی کــه انجــام داد مانــع از ســازماندهی و رشــد اســام راســتین در جامعــه شــد .همچنیــن رویآوری بــه
ظواهــر دینــی از ســوی مســلامنان و ســازماندهی ننمــودن جامعــه از ســوی دیـنداران راســتین ،از عوامــل مزیــد بــر
ایــن علــت شکســت شــد.
در ایـران نیــز تالشهــای بســیاری جهــت بازگردانــی اســام بــه مســیر اصلـیاش صــورت گرفــت .شــیعه خواســت کــه
دیــن منحرفشــده را بــه جوهــرهی خویــش بازگردانــد .بــه همیــن دلیــل دیــن حکومتــی را تــرک گفتــه و جامع ـهی
اخالقــی و سیاســی را مبنــا قـرار داده اســت .تالشهــای شــیعیان در ایــن مســیر ســتودنی اســت امــا بــا حاکــم شــدن
صفویــان ویژگــی انقالبــی خویــش را از دســت دادنــد .شــیعهی علــوی جــای خویــش را بــه شــیعهی صفــویای داد
کــه امــروز نیــز در ای ـران حکمفرمــا اســت .هرچنــد در ظاهــر و بــا عناوینــی کــه بــر خــود نهادهانــد میخواهنــد
خویــش را وابســته و یــا حتــی دلســوختهی اســام نشــان دهنــد امــا در عمــل و فکــر ضــد اســام راســتین و خــادم
نظــام هژمونیکانــد .ظهــور مذاهــب متعــدد در دیــن اســام و ایجــاد فرقــه در مذاهــب ،نخســت بــه علــت انحـراف از
دیــن واقعــی و دوم اصالحــات نابنیادیــن کــه بــه ســوی انحـراف کشــیده شــدند بــود .علــت واپسماندگــی خاورمیانــه،
خیانتــی میباشــد کــه از ســوی فرقههــای اســام چــه شــیعه و چــه ســنیِ وابســته بــه قــدرت علیــه اســام مدینــه
صــورت گرفتــه اســت .ایــن رونــد از مکــه و معاویــه آغــاز و بــا حکومتهــای همچــون دیــوان ســاالران ایــران و
اشــخاصی چــون خامنهایهــا و دیگــر فقیهــان حکومتــی ادامــه دارد .طمــع ســوداندوزی و قدرتطلبــی بــه هیــچ
فرهنــگ و ســنتی رحــم منیکنــد .شــیعه نیــز همچــون دیگــر اشــکال حکومتــی دیــن در ایــن تلــهی قدرتطلبــان
گرفتــار آمــد .اکنــون بــه چنــد مقایســه اســام کنونــی ای ـران و اســام مدینــه میپــردازم تــا متایزاتشــان بــارز شــود.
اســام مدینــه در خدمــت بــه طبقــات فقیــر و فرودســت جامعــه و پیشــرد جامعـهی اخالقــی و سیاســی اســت حــال
آنکــه اســام معاویــه و ایـران در خدمــت بــه منافــع دولــت ـ ملــت و توســعهی ملیگرایــی افراطــی بــر مبنــای مذهــب
اســت .در اســام مدینــه گفتــان فرهنگهــا و ســنتها و آزادی عقایــد و نظ ـرات وجــود دارد و در اســام حاکــان
ای ـران نسلکشــی فرهنگــی و لگدمــال منــودن عقایــد و نظ ـرات .در اســام مدینــه اتحــاد ضمــن تفــاوت وجــود دارد
و در اســام سیاســی همگنســازی از طریــق آسیمیالســیون .در اســام مدینــه جامعــه محــوری وجــود دارد و در
اســام دیوانســاالر بــه حاشــیه رانــدن .اســام سیاســی هیــچ تکاثــر و تنوعــی را برمنیتابــد حــال آنکــه اســام مدینــه
ســنتها و فرهنگهــا را بــا تعاملــی کــه میانشــان بــه وجــود مــیآورد ملونتــر میمنــود .اســام سیاســی فکــر و
ایــدهی خویــش را اســاس میگیــرد و اســام مدینــه خــرد و اندیش ـهی جامعــه را نیــرو میبخشــد؛ امــت واحــدی کــه
دربرگیرنــدهی هم ـهی فرهنگهــا نیســت بلکــه ذوبکننــدهی هم ـهی فرهنگهــا در قالــب ایدئولــوژی شــیعهگری و
ملیگرایــی فــارس خویــش را نهادینــه کــرده ،دیگــر فرهنگهــا را پژمــرده و بیرمــق میکنــد .حــرت محمــد بانــی
صلــح میــان اوس و خــزرج بــود و دیوانســاالران دینــی حاکــم در ای ـران باعــث جنــگ و خونریــزی میــان ملتهــا
ـ ب ـرای منونــه ایجــاد تفرقــه میــان کوردهــا و آذریهــا ـ هســتند .بنابرایــن بــروز ایســتار و مقاومتــی اخالقــی مبتنــی
بــر اســام مدینــه در مقابــل آن امــری طبیعــی اســت و گریزناپذیــر .بایــد محتــوای دموکراتیــک فرهنــگ دینــی در
چارچــوب ملــت دموکراتیــک بــه صــورت عنــر آزاد ،برابــر و دموکراتیــک ارزیابــی گــردد .بایســتی جهــت حــل مســائل،

بـرای فرهنــگ اســامی جایــگاه ویــژهای در نظــر گرفــت .خــود ســنتها و فرهنگهایــی کــه دیــن بــر مبنــای آنهــا
تشــکیل شــده بــه معنــای مقاومتنــد .مقاومــت در برابــر نایکســانی و زورمــداری .ایــن عوامــل ریشــه در جامعــه و
فرهنــگ مقاومــت آن دارنــد .اعــدام ،زنــدان ،شــکنجه و افزایــش فشــار و رسکــوب ریشـهاش را نخواهــد خشــکاند .ایــن
مفاهیــم بــا آسیمیالســیون ،قتلعــام جســانی و یکپارچهســازی از بیــن نخواهنــد رفــت و جــان تــازهای بــه جامعــه
خواهنــد بخشــید .در توافــق ســازندهی جنبشهــای سیاســی ،اجتامعــی و فرهنگــی مخالــف ،میتــوان اســام فرهنگــی
را دخیــل منــود .اســامی کــه بــر پایـهی اخــاق و اســاس گرفــن خــرد جمعــی جامعــه برنامههایــش را ریختــه و پیشــرد
دهــد؛ نــه اینکــه آخونــدی حکومتــی نشســته و بنــا بــر منافــع حکومتــی خویــش ،تعریفــی منحــرف و مخالــف بــا
اخــاق جامعــه بــه اف ـراد آن تزریــق منایــد و خویــش را عقــل کل و جامعــه را فاقــد خــرد بدانــد .حکومــت والیــت
فقیــه دســت از اســام محمــدی و خلــق شســته اســت .دیوانســاالران دینــی حاکــم در ایـران هامننــد فرعونیــان مکــی
طمــع ثــروت ،قدرتانــدوزی و حاکمیــت دارنــد؛ کســانی کــه خویــش را یگانــه مالــک ایــن دنیــا و آن دنیــا میداننــد.
حکومــت دروغ ،گنــاه ،کینهتــوزی ،ســتم و مــروج فحشــا هیــچ پیونــدی بــا اســام مدینــه کــه بـرای از میــان برداشــن
ایــن مســائل میجنگیــد ،نــدارد؛ حکومتــی کــه هامننــد حاکــان مکــه ،مســلامنان واقعــی را در محــارصهی نــه تنهــا
اقتصــادی بلکــه در متــام عرصههــا قـرار داده اســت .هــوای آزاد و ســامل اســام مدنــی را بــه فضایــی خفقــانآور ،آلــوده
و زهرآگیــن تبدیــل کردهانــد .ناپاکــی بــه جــای پاکــی؛ جهــل بــه جــای نــور و روشــنایی اشــاعه مییابنــد .پیامــر ســنگ
بــر دوش مســجدالحرام را تأســیس کــرد امــا اکنــون زمامــداران اســامی ماننــد فرعونیــان کاخهــای خویــش را بــر پشــت
مــردم بنــا مینهنــد .هــدف محمــد گسســن بندهــای اســارت و بندگــی خلقهــا و دعــوت بــه نیکــی ،درســتی ،پاکــی
و روشــنایی بــود امــا هــدف والیــت فقیــه ،معبــو ِد خویــش منــودن خلــق اســت .پیامــر جامعــه را در حــدود و حقــوق
برابــر منــود امــا اینــان حــدود و حقــوق را تنهــا بـرای حامیــان و طرفــدران خویــش یعنــی تنهــا بـرای فقیهــان وابســته
بــه قــدرت و ایــادی آنهــا رعایــت میکننــد .پیریــزی نظــام اجتامعــی اســام راســتین اکنــون جــای خویــش را بــه
ســلطنت والیــی داده اســت .ســلطنت والیــی مــرگ اســام اســت .اکنــون کــه در اثــر حقیقتخواهــی انســان ،حقیقــی
نبــودن ایــن حکومــت آشــکار شــده مــردم در حــال دســت شســن از حکومــت والیــت فقیــه هســتند .نقش ـههای
حکومــت ســلطنت والیــی نقــش بــر آب شــده اســت و روی واقعـیاش بــر همــگان عیــان .شــاید اگــر اکنــون محمــد
بــود نام ـهای بــه فرمانروایــان کنونــی ای ـران کــه روی خرسوپرویــز را نیــز ســفید کردهانــد مینوشــت و در صــورت
عــدم قبــول دعــوت فرمــان جهــاد علیــه آنــان م ـیداد .یکــی از شــیوههای راســتین اســام کــه از ماهیــت و طبیعــت
آزادیبخــش آن نشــات میگیــرد جهــاد بــا شمشــیر در کنــار جهــاد بــا بیــان اســت کــه حرکتــی تدافعــی اســت .جهــاد
در اســام راســتین ،حرکتــی مســتمر و دامئــی در برابــر ظلــم ،ســتم و تجــاوز اســت .پــس زمــان یــا مــکان خاصــی نــدارد
و یــا شــخصی خــاص ب ـرای صــدور ُحکــم آن الزامــی نیســتُ .حکــم جهــاد بــا دیــدن ظلــم و ســتم حقــی مــروع و
جــاری میگــردد و بایــد هــر مســلامن واقعــی بــه آن عمــل کنــد .خباثتهــای حاکــان اســامی را میتــوان بــا جهــاد
از بیــن بــرد و جامعــه را بــه حقیقــت و اســام مدینــه پیونــد داد .پــس بایســتی ســلطهی حکومــت والیــی را بــا جهــادی
اکــر در متامــی عرصههــا و بــا همگرایــی در هــم شــکنیم .در اســام بندگــی تنهــا ب ـرای خــدا وجــود دارد نــه ب ـرای
بعضــی از اسالمســتیزان کــه پایــهی حکومتشــان را بــر اســاس خونریــزی و خونخــواری بنــا منودهانــد .اینــان بــه
جــای کمــک بــه خلقهــا و مــردم لبــاس فقیهانــه بــر تــن کردهانــد و حکــم تکفیــر بـرای مبــارزان آزادی آن هــم تحــت
عنــوان عــامل دینــی و طالی ـهدار اســام صــادر میکننــد .زمامــداران جمهــوری اســامی دیگراندیشــان را ملحــد ،مرتــد
و کافــر خوانــده و درصــدد تــرور یــا مســکوت منــودن آنهــا برمیآینــد .همچنیــن ســعی در تحقیــر آزادیخواهــان
دارنــد .آنــان شــیعه و والیــت فقیــه را تنهــا در خدمــت بــه صنــف فقیهــان و بـرای تفســیر بــاب دل خودشــان از اســام،
زمامــداری سیاســی ،حکومتــی و دولتــی خویــش و همچنیــن بــه جیــب زدن رسمایـهی ملــی ایرانیــان بــه کار میبرنــد.
کارکردهایــی چنیــن بــه دیــن تشــیع و اســام دادن ،تنهــا و تنهــا بـرای منافــع فقیهــان حکومتــی اســت .اینــان مســائلی
را طرحریــزی کردهانــد کــه بنیــادش تبعیضآمیــز اســت .از جملــه نابرابــری زنــان و مــردان ،نابرابــری مســلامن و
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جمهوریاسالمی،
پیامآور فقر ،فحشا و اعتیاد برای جامعهی کورد
اعتیــاد یکــی از اب ـزار جنــگ نــرم جمهــوری اســامی اســت کــه رسمایهگــذاری و مترکــز جــدیای
بــر ایــن موضــوع بــه عمــل آمــده اســت .حكومــت جمهــوری اســامی بــه علــت نــاكام مانــدن در
سیاسـتهای پیشــین خــود بـرای بــه زانــو آوردن کوردســتان كــه رسزمینــی غنــی از لحــاظ فرهنگــی،
مــادی و معنــوی اســت ،بــه توطئ ـهی گســرش اعتیــاد در ایــن رسزمیــن دســت زد.
یکــی از تراژیکتریــن مســائل در جوامــع ای ـران ،بهویــژه جامع ـهی رشق کوردســتان ،اعتیــاد بــه
مــواد مخــدر اســت .جــوان ناکاممانــده ب ـرای ف ـرار از مشــکالت اجتامعــی و خانوادگــی ،تبعیــض و
فقــر و دیگــر معضــات ساختهشــده از ســوی جمهــوری اســامی ،بــه مــواد مخــدر پنــاه میبــرد.
پنــاه بــه چیــزی میبــرد کــه ویرانگــر خانــواده و جامعــه اســت و روح و روان آدمــی را بــه
پسـتترین درجــه میرســاند .متاســفانه ایــن امــر ،اینــك دامــن کــودکان و نوجوانــان را نیــز گرفتــه
اســت .بهگونـهای کــه مراکــز آموزشــی راهنامیــی ،دبیرســتان و تحصیــات عالــی بــه مرکــز ابتــا بــه
آن مبــدل گشــته اســت .مکانهــای آموزشــی ،مبــدل بــه جایــی بـرای گسـراندن دام جهــت کــودکان
و نوجوانــان گشــتهاند .نهادهــای جمهــوری اســامی كــه در ایــن زمینــه بــه فعالیــت میپردازنــد،
طعمـهی خویــش را بـرای مــزدوری در ایــن مكانهــا پــس از ابتــا بــه مــواد مخــدر جــذب نهادهــای
بســیج میكننــد .فــرد معتــاد بــه علــت وابســتگی شــدید جســمی و روانــی بــه مــادهی مخــدر و
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نامســلامن ،نابرابــری اقــوام و ملتهــا ،نابرابــری معتقــدان بــه مذاهــب مختلــف ،نابرابــری
فقیــه و غیــر فقیــه را بــا نــام فقــه و اســام و مذهــب شــیعه انجــام میدهنــد .حــال آنکــه
اســام مدینــه و شــیعهی علــوی شخصپرســت نیســت ،بلکــه حقیقتطلــب و خواســتار از بیــن
بــردن انحرافــات در دیــن اســت .پــس ،بــه اعتقــادش پایبنــدی دارد نــه بــه شــخصی کــه خویــش
را ولــی امــر مســلمین میدانــد .اســام مدینــه بــه جــای دفــاع از حکومــت دینــی از نظــام
دموکراتیــک ملتــزم بــه آزادی و حقــوق انســانها دفــاع میکنــد و هیــچگاه حکومــت را بــه
منفعــت خلقهــا ترجیــح منیدهــد .اســام مدینــه مبلــغ دینــی واقعــی اســت کــه صلحطلــب
میباشــد و نــه پرچ ـمدار جنــگ و دشمنتراشــی .پــس بایــد شــخصیت هــای دینــی بــه جــای
قداستبخشــی بــه برخــی اف ـراد و خدایــی خوانــدن آنــان ،پــا در راه صلــح و آشــتی و آزادی
بـرای بــر نهند.بایــد هــدف واقعــی دیــن را کــه توجــه بــه مقتضیــات معنــوی و اخالقــی جامعــه
و ملتهاســت را در پیــش بگیرنــد و دســت از انــگ کافــر زدن بــر ایــن شــخص و آن شــخص و
ایــن فرقــه و آن فرقــه بردارنــد .تنهــا بدیــن گونــه میتــوان فرهنگــی غنــی و پویــا داشــت و بــا
احـرام بــه اعتقــادات متامــی افـراد و اقشــار جامعــه ،جامعـهای ســامل بــا غنــای فرهنگــی ایجــاد
کــرد .در غیــر اینصــورت نیــروی ذاتــی جامعــه و مســلامن معتقــد بــه اســام مدینــه اجــازهی
تــداوم حکومــت بــه ســلطهداران دینــی را نخواهنــد داد.

همچنیــن بــه علــت منــزوی شــدن در جامعــه و خانــواده و طــرد از ســوی آنــان ،بــه راحتــی جــذب ایــن نهادهــای
مــزدوری میشــود .فــرد گرفتارشــده ،ضمــن جــذب در ایــن نهادهــا ســعی میکنــد کــه اف ـراد بیشــری را مثــل خــود
کنــد و انتقامــش را بــه جــای بانــی اصلــی کار از همسنوســاالنش در جامعــه بگیــرد .وضعیــت چنــان اســت کــه
دخــران دانشــگاهی اکنــون بیــش از پــران در هنــگام تحصیــات عالــی بــه مــواد مخــدر روی میآورنــد .طبــق
آمارهــا بیــش از یکچهــارم دخـران دانشــجو حداقــل بــه یــک نــوع مادهــی مخــدر اعتیــاد دارنــد .اینــان بــا جــذب در
نهادهــای بســیج ابـزار دســت حکومــت اســامی بـرای بقــای در قــدرت و تیشــه بــه ریشـهی جامعــه زدن میشــوند.
اعتیــاد ،مــزدوری و فحشــا قصــهی تلــخ جوانانــی اســت کــه میتوانســتند کــه مبــارزان واقعــی خلقشــان در راه
رســیدن بــه آزادی و مبــارزه بــا سیاس ـتهای جمهــوری اســامی بشــوند کــه جوانــان و بــه تبــع آن جامعــه را مــورد
هــدف قـرار داده اســت .امــا اکنــون رس از قربســتان وســیعی کــه جمهــوری اســامی برایشــان تــدارک دیــده درآوردهانــد.
رسانـهی مبــارزه بــا اعتیــاد و پیشگیــری در مــدارس ایـران طبــق آمــار دولتــی حــدود  200تومــان اســت کــه آن هــم
معلــوم منیشــود بــه جیــب کــدام مســئول م ـیرود .بــدون شــک هزین ـهی ســازماندهی وســیع معتــاد منــودن آنهــا،
چنــد صــد برابــر و چــه بســی چنــد ه ـزار برابــر ایــن هزین ـهی بــه اصطــاح پیشــگیری و درمــان باشــد.
اعتیــاد یکــی از ابـزار جنــگ نــرم جمهــوری اســامی اســت کــه رسمایهگــذاری و مترکــز جــدیای بــر ایــن موضــوع بــه
عمــل آمــده اســت .حكومــت جمهــوری اســامی بــه علــت نــاكام مانــدن در سیاسـتهای پیشــین خــود بـرای بــه زانــو
آوردن کوردســتان كــه رسزمینــی غنــی از لحــاظ فرهنگــی ،مــادی و معنــوی اســت ،بــه توطئ ـهی گســرش اعتیــاد در
ایــن رسزمیــن دســت زد .جمهــوری اســامی كــه دســتش بـرای همــگان رو شــده ،از طریــق نهادهــای جنـگ ویــژهی
خویــش علیــه جامعــه ،بــه ایــن دو رویکــرد بــه صورتــی سازماندهیشــده و گســرده در متامــی جوامــع ای ـران و بــه
ویــژه جوامعــی روی آورده کــه بیــش از دیگـران فرهنــگ مقاومــت در میــان آنــان وجــود داشــت .بدیــن وســیله بــر
آن شــدند كــه بیــن هــدف خلــق کــورد ب ـرای رســیدن بــه آزادی و حقــوق خویــش ،بــا مبــارزات آزادیخواهان ـهاش
فاصلــه بیندازنــد .اعتیــاد در جامعــه میتوانــد جامعــه را از لحــاظ فرهنگــی و سیاســی ذوب کنــد .جامع ـهی معتــاد،
در مقابــل فرادســت خویــش و قــدرت احســاس ضعــف و ناتوانــی شــدید میمنایــد .چنیــن جامعـهای کــه فاقــد ارادهی
تصمیمگیــری اســت منیتوانــد از رشافــت ،نامــوس و حیثیــت خویــش کــه هــان آزادی اســت دفــاع منایــد .در عرصـهی
فرهنگــی نیــز دچــار از خودبیگانگــی و بیهویتــی شــده و انســجام ،ســامانمندی و همبســتگی در میــان اعضایــش
بــه حداقــل میرســد .بــدون شــک ایجــاد جامعـهای معتــاد از اهــداف اساســی جمهــوری اســامی اســت کــه هیچــگاه
ارزشــی ب ـرای جامعــه و ارادهی آن قائــل نشــده اســت .نظــام جمهــوری اســامی کــه مرشوعیتــش را از دســت داده،
از اراده و جامعـهای سازماندهیشــده بســیار هراســان اســت و بهرتیــن حربــه در مقابــل آن را هجــوم بــه ارزشهــای
اخالقــی جامعــه میدانــد .اعتیــاد و دیگــر معضلــات متعاقــب آن یعنــی فحشــا نیــز کاریتریــن رضبــات را بــر
پیکــرهی اخالقــی جامعــه وارد میآورنــد.
در ایــن اواخــر از ســوی خلقمــان در رشق كوردســتان مطلــع شــدیم كــه نهادهــای دولتــی در كوردســتان شــیوههای
دیگــری را ب ـرای پیشــرد توطئ ـهی خویــش علیــه خلــق كــورد بــه كار میبــرد .مثــا در شــیوهی جدیــد پخــش مــواد
مخــدر و فحشــا کــه در ســالهای اخیــر در بســیاری از شــهرهای کوردنشــین متــداول گشــته ،خریــد و فــروش مــواد
و یــا امــر فحشــا از طریــق تلفــن صــورت میگیــرد .متامــی مــوارد از نــوع مــواد مخــدر گرفتــه تــا مقــدار آن و یــا ســن
و ســال فاحشــهها و محــل و جــای آن بــا اســتفاده از متاسهــای تلفنــی معیــن میگــردد .حتــی ایــن وعــده و وعیــد
بــه اف ـرادی كــه متــاس میگیرنــد ،داده میشــود کــه از دســتگیری نرتســید چــون خــود نیــروی انتظامــی و ارگانهــای
گویــا امنیتــی بــا مــا هســتند .حتــی پــا را فراتــر گذاشــته و میگوینــد در صــورت تشــکیل پرونــده در محاکــم قضایــی
آشــنا داریــم و مشــکلت را حــل میکنیــم .یعنــی هرگونــه تضمینــی بـرای ایــن کار از ســوی ایــن افـراد داده میشــود.
یــا گاهــی آدرس خویــش را داده و جنــس خواستهشــده را ب ـرای او میبرنــد .انــگار کــه ســفارش غــذا میدهنــد .ایــن
نشــان میدهــد كــه نیروهــای انتظامــی از ایــن وضعیــت بــه روشــنی مطلــع هســتند امــا از انجــام هــر عملــی جهــت
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مقابلــه بــا آن پرهیــز میکننــد .حتــی بــه آنــان یــاری میرســانند .صاحبــان خانههــای فحشــا ،طعم ـهی خویــش را
كــه بیشرتشــان دخـران فـراری و افـرادی هســتند کــه بــا کشــیدن تصویــر از آنهــا در صــورت مرتکــب شــدن بــه ایــن
اشــتباه تهدیــد بــه پخــش آن میکننــد ،معتــاد میمناینــد تــا وابســته بــه ایــن خانــه مباننــد .یعنــی متــام پلهــای پشــت
رسش را خرابشــده نشــان میدهنــد تــا بــا آنهــا در امــر فاحشــگی همــکاری کننــد و افــراد بیشــری را بــه دام
بکشــند .الزم بــه ذكــر اســت در حالــی كــه شــاهد ســازماندهی ایــن مــوارد از ســوی نهادهــای دولتــی در كوردســتان
هســتیم ،از ســوی دیگــر روزانــه در ایـران قوانیــن اجتامعــی و فرهنگــی بســیاری بــه تصویــب میرســد و آن را در بــوق
و کرنــا میکننــد و گویــا تنهــا دغدغـهی حکومــت مبــارزه بــا ایــن مظاهــر زشــت اجتامعــی اســت .یــا روزانــه در مــورد
مــدل پوشــش زنــان و مــردان برنامههــای ســاخته میشــود و طرحهــای بســیاری اج ـرا میشــوند.
در ایــن اواخــر نیــز مــد شــده کــه هــر کــدام از مراکــز قانونگــذاری ،قضایــی و اجرایــی ،دیگــری را در عــدم موفقیــت
پروژههــای گویــا مبــارزه بــا اعتیــاد و فحشــا مقــر میداننــد .ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر ،دســتگاه قضایــی را،
دســتگاه قضایــی ،نیــروی انتظامــی را ،نیــروی انتظامــی ،پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر را و هرکــدام از اینهــا مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام را نشــانه میگیرنــد .بــا ایــن ترفنــد و بازیهــا میخواهنــد نشــان دهنــد کــه گویــا آنهــا
واقعــا میخواهنــد کاری کننــد امــا بــه علــت مشــکالت اجرایــی و قانونــی تــوان آنرا ندارنــد .بــا ایــن بازیهــا جامعــه
را فریــب دهنــد .اینــان ،همــه دس ـتاندرکار پخــش مــواد مخــدر و رواج فحشــایند و متامــی ارگانهایــی کــه در ایــن
راســتا برپــا شــدهاند در بخشــی از یــک ســازمان کلــی بـرای بیشــر منــودن ایــن مــوارد دســت دارنــد .روحانیــون وابســته
بــه والیــت فقیــه نیــز کــه خویــش را ناجــی دنیــا و آخــرت قلمــداد میکننــد در مرکــز ایــن ســازمان قـرار دارنــد .هــر
روز دم از انتخــاب مــدل مــو و پوشــش میزننــد امــا ایــن معضــات اجتامعــی را مســکوت کــرده و بــا ســکوت خویــش
بــه آن مرشوعیــت میبخشــند .وجــود و افزایــش تعــداد معتــادان و گســرش فحشــا در جامعــه ،امنیــت روانــی
بیشــری را نیــز بـرای حاکــان مســتبد ایـران بــه وجــود مـیآورد؛ لــذا بــه همهگیــر كــردن آن میاندیشــند نــه مبــارزه
بــا آن ب ـرای ریش ـهكنی .بــا ایــن كار ،جامعــه را ضعیفــه کــرده و تنهــا دغدغ ـهی خانوادههــا و جوانــان نیــز دســت و
پنجــه نــرم کــردن بــا ایــن معضــل اجتامعــی میشــود.
میتــوان گفــت در ایــران بیــش از نیمــی از جمعیــت ایــران درگیــر معضــل اعتیــاد هســتند .مســئلهی اعتیــاد بــه
مــواد مخــدر ،دامنگیــر بســیاری از خانوادههــای ایرانــی شــده و بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم دغدغ ـهی
اصلــی بســیاری از خانوادههــای ایرانــی اســت .ســالهای متــادی اســت کــه از برپایــی جلســات و کمپهــای تــرک
اعتیــاد و مــواد جایگزیــن بـرای تــرک مــواد مخــدر میگوینــد امــا طبــق آمــار خودشــان ،نــه تنهــا آمــار اعتیــاد بیشــر
شــده ،بلكــه ســن ابتــا بــه آن نیــز کمــر و کمــر میشــود .حتــی بــه میــان كــودكان نیــز كشــیده شــده اســت .هــر
روز از پــروژهی پوشــش اســامی مــردان و زنــان ســخن میگوینــد امــا بــه صورتــی بــارز شــاهد افزایــش آمــار فحشــا
و بیبندوبــاری در جامعهــی ایرانــی هســتیم .ایــن یــک تناقــض آشــکار در ســخن و عمــل میباشــد .حتــی در بعضــی
مــوارد ،فــرد معتــاد جهــت جلوگیــری از جدایــی همــر و مامنعــت از رسزنــش و ن ـزاع بــا او ،او را رشیــک اســتعامل
مخــدر میکنــد .بــه گون ـهای کــه اگــر موفــق بــه ایــن کار شــود حتــی در مــواردی از همــر خویــش جهــت تهی ـهی
مــواد اســتفاده میکنــد و او را وادار بــه تنفروشــی میمنایــد .طــاق هــم بــه نوبـهی خــود در جامعـهی اكنــون ایـران
معضلــی جــدی بــه حســاب میآیــد كــه میتــوان آن را یكــی از پیامدهــای اعتیــاد نامیــد .ایــدز نیــز از دیگــر عواقــب
آن میباشــد کــه فــرد مبتــا بــه آن ایــن بیــاری را بــه همــر و فرزندانــش و ســپس بــا توجــه بــه عقــدهای کــه شــکل
میگیــرد میخواهــد بــه متــام جامعــه انتقــال دهــد .اعتیــاد پــدر در ایـران کــه بنــا بــه مناســبات اجتامعــی و دولتــی
کــه در ای ـران وجــود دارد در بیشــر خانوادههــا تنهــا نــانآور خانــواده اســت ،ســبب فقــر اقتصــادی نیــز میشــود.
ایــن امــر در جایــگاه اجتامعــی فرزنــدان نیــز تاثیــر گذاشــته و همیشــه چنیــن فرزندانــی از ســوی اطرافیــان رسکوفــت
میشــنوند .در برخــی مــوارد نــه تنهــا امــوال خانــه بلکــه خــود اف ـراد خانــه نیــز از ســوی فــرد معتــاد بــه فــروش
گذاشــته میشــوند .اعضــای خانــواده مجبــور میشــوند عــاوه بــر مخــارج خانــواده ،هزینهــی مــواد مخــدر پدرشــان را

نیــز تامیــن کننــد .بــا توجــه بــه محدودیتهایــی کــه از آن بحــث منودیــم و سیاسـتهای دولــت در زمینـهی اعتیــاد
و فاحشــگی ،افــراد ایــن خانوادههــا ،مناس ـبترین و آمادهتریــن گزینــه بــرای نهادهــای جنــگ ویــژهی جمهــوری
اســامی علیــه جامعــه میشــوند.
در پنــج ســال اخیــر نیــز ،تولیــد داخلــی مــواد مخــدر صنعتــی بــه صــورت چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت .مثــا زمانی
متــادون را در بهزیســتیها ،مراکــز و کمپهــای تــرک اعتیــاد و بــه قــول خودشــان در مراکــز بازپــروری زندان(ناگفتــه
منانــد کــه مامــوران زنــدان عاملیــن و مروجیــن پخــش مــواد مخــدر میباشــند) ،جایگزیــن دیگــر مــواد مخــدر کردنــد.
حتــی در كــرج نیــز البراتــواری بــزرگ بـرای ایــن منظــور ســاخته شــد تــا متــادون را از آملــان وارد نكننــد و بــه تولیــد
داخلــی دســت بزننــد .ابتــدا هــم تبلیغــات کردنــد کــه ایــن مــاده اعتیــادآور نیســت و پــس از مدتــی ،دیگــر نیــازی بــه
مــرف مــواد مخــدری نــداری کــه پیشــر مــرف کــردهای .خــود مــن در زنــدان شــاهد ایــن تبلیغــات كــذب در زنــدان
از ســوی دكــر و مشــاورین زنــدان بــودم امــا در هــان ســال اول دیــدم كــه ســه نفــر بــر اثــر مــرف آن جــان باختنــد.
یــا بــه فــردی کــه معتــاد بــه حشــیش یــا تریــاک بــود قــرص متــادون خورانــده میشــد امــا پــس از آزادی تنهــا تزریــق
هروییــن و مــواد مخــدر صنعتــی جوابگــوی او بــود .ایــن بــود برنامـهی تــرک اعتیــاد جمهــوری اســامی در زندانهــا.
یکــی از دیگــر برنامههــای جمهــوری اســامی در زمینـهی گســرش اعتیــاد در جامعــه ،دسرتســی آســان بــه آن و پائیــن
آوردن قیمتــش اســت .بهگونـهای کــه حداکــر در ده دقیقــه و بــه بهــای چنــد کیلــو میــوه ،فــرد معتــاد میتوانــد آنرا
بــه دســت آورد .در ســالهای اخیــر ،جمهــوری اســام بــا یــک بانــد مافیایــی از طریــق مشــاركت ســپاه پاســداران،
نیــروی انتظامــی و مرکــز بــه اصطــاح مبــارزه بــا مــواد مخــدر ،اقــدام بــه تولیــد مــواد مخــدر صنعتــی در کل ایـران،
بهویــژه مناطــق کوردنشــین منــوده اســت .منونـهی بــارز آن شــهر ارومیــه اســت کــه هــر کــس از مــکان البراتوارهــای
تولیــد مــواد مخــدر صنعتــی خــر دارد .در پیرانشــهر ،ســقز ،رسدشــت ،ســنندج و دیگــر شــهرها نیــز چنیــن مراكــزی
برپــا منودهانــد .در ایــن راســتا نیــز نیــاز بــه قرصهــای پیشســاز مــواد مخــدر وجــود دارد کــه بــه صورتــی ســازمانی
از طریــق افـراد وابســته بــه خــود آنهــا را وارد کوردســتان میکننــد .در منونـهای از آن ،در شهرســتان ســنندج شــاهد آن
بودیــم کــه در باشــگاههای ورزشــی اقــدام بــه ســاخت البراتوارهــای تولیــد مــواد مخــدر صنعتــی کردنــد .ایــن اف ـراد
هــم درآمــد هنگفتــی را بــه جیــب میزدنــد و هــم جوانــان مســتعد را تحــت عنــوان پیرشفــت در ورزش را گرفتــار
ایــن درد خامنانســوز میمنودنــد .بعــدا ً نیــز زمانــی کــه مــردم از ایــن قضیــه مطلــع شــده ،دســت بــه اعرتاضاتــی زدنــد،
مامــوران حكومــت نیــز رس و تــه قضیــه را بــا متهــم جلــوه دادن یکــی دو شــخص بــه هــم آوردنــد .ایــن در حالــی اســت
کــه هامنگونــه کــه گفتیــم بیشــر مســئوالن امنیتــی و قضایــی شــهر همکاسـهی ایــن افـراد در ایــن امــر قبیــح بودنــد.
در شــهرهای جنوبــی رشق کوردســتان نیــز وضعیــت بســیار اســفبارتر اســت .فروشــندگان مــواد مخــدر بــدون هیــچ
تــرس و واهمـهای در برخــی از نقــاط شــهر و در میدانهــا و پارکهــا ،اقــدام بــه فــروش مــواد مخــدر میمناینــد .بــه
گونـهای کــه ایــن شــهر در میــان بازدیدکنندگانــی کــه از دیگــر مناطــق ایـران بــه آنجــام میآینــد بــه شــهری مشــهور
شــده کــه مــواد در آن بــه ســادگی و مثــل دیگــر اقــام بــه فــروش میرســد.
مســئلهی بغرنــج دیگــری کــه ایــن روزهــا در کوردســتان بســیار دیــده میشــود ،زندانــی منــودن و یــا تبعیــد اف ـرادی
اســت کــه در جامعــه جایــگاه خاصــی دارنــد و در مقابــل سیاس ـتهای دولــت قــد علــم میکننــد .بهگون ـهای کــه
در بســیاری از شــهرها ایــن افـراد را بــه دیگــر شــهرهای دور از کوردســتان كوچانــده و یــا بــه بهانـهی واهــی تهدیــد
امنیــت ملــی و پاپوشهــای دیگــر ،او را روانـهی زنــدان میکننــد .جمهــوری اســامی بــه ایــن امــر نیــز رضایــت نــداده
و افـراد رشور و فاســد دیگــر مناطــق ایـران را جایگزیــن ایــن افـراد منــوده اســت؛ بــه شــکلی کــه بیشــر باندهــای فســاد
و فحشــا از ســوی ایــن اف ـراد راهانــدازی میشــوند .بــا ایــن کار میخواهنــد ،هــم وجه ـهی فرهنگــی ایــن شــهرها را
مخــدوش مناینــد و هــم بافــت جمعیتــی ایــن شــهرها را تغییــر دهنــد.
بهرغــم ایــن اوصــاف و احــوال ،مســئوالن اســتانداریها ،نیــروی انتظامــی و مامــوران حكومتــی در اســتانهای
کردنشــین و بهویــژه ســنندج ،جمهــوری اســامی را پرچمــدار مبــارزه بــا مــوارد مخــدر دانســته و دولــت را قهرمــان
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معرفــی میکننــد .مثــا در منون ـهای از ایــن مــوارد معــاون سیاس ـیـ امنیتــی اســتاندار کوردســتان ،ضمــن اعــام ایــن
ســخنان ،گفتــه بــود کــه بســیاری از معتادیــن بهبــود یافتــه و پنــج درصــد از شــاغلین در دســتگاههای دولتــی از ایــن
بهبودیافتــگان هســتند .مــا نیــز منکــر شــغل پیــدا کــردن بـرای آنــان منیشــویم امــا طبــق اطالعــات مــا و چیــزی کــه
از مــردم میشــنویم ،آنــان افـراد مبتــا بــه اعتیــاد را جــذب و ضمــن تجــاوز بــه آنهــا در نهادهــای بســیج ،اطالعاتــی و
جنــگ ویــژه بــا پــژاک بــه کار میگیرنــد .افـرادی كــه جــذب نهادهــای مــزدوری میشــوند ،نــه تنهــا بهبــود منییابنــد
حتــی اگــر ســامل باشــند هــم آنهــا را وادار بــه تــن دادن بــه اعتیــاد و فحشــا میکننــد.
مــواد مخــدر تبدیــل بــه اب ـزاری میشــود جهــت تضعیفمنــودن و رضب ـهزدن بــه جامعــه و جنگــی اســت خامــوش
بــا جامع ـهی کــورد .جمهــوری اســامی ایــن پدیــدهی اجتامعــی شــوم را بــه صــورت سازماندهیشــده هماکنــون در
جنــوب کوردســتان نیــز ترویــج میدهــد .هامنگونــه کــه قرصهایــی را ب ـرای تولیــد مــواد مخــدر صنعتــی از جنــوب
کوردســتان بــه رشق کوردســتان میبرنــد بــه هــان شــکل و ســیاق نیــز میتواننــد مــواد مخــدر تولیدشــده را بــه
جنــوب کوردســتان نیــز ارســال کننــد .گریالهــای پــژاک از ایــن مســئله مطلــع بــوده و بــا آن بــه مبــارزه برخاســتهاند.
امــا متامــی احــزاب دیگــر و بهویــژه خلقمــان در جنــوب کوردســتان و رشق کوردســتان بایســتی بــه مبــارزهای
همهجانبــه بــرای شكســت ایــن سیاســت نظــام جمهــوری اســامی اقــدام مناینــد .آنــان مثــل زالوهایــی بــه جــان
فرزنــدان ایــن رسزمیــن افتادهانــد بــدون اینکــه فرقــی برایشــان بکنــد کــه کــورد کــدام منطقــه از كوردســتان اســت .مــا
چــارهای جــز مبــارزه بــا ایــن پدیــدهی شــوم اجتامعــی در یــک عمــل هامهنــگ ملــی نداریــم .ایــن امــر نیــز نیازمنــد
کوششــی پیگیــر و رسســختانه اســت .اعتیــاد و فحشــا منشــا بســیاری از بیامریهــای اجتامعــی اســت کــه گرایــش
فــرد بــه اصــول اخالقــی و معنــوی و پایبنــدی بــه ارزشهــای اخالقــی جامعــه را کاســته و جامعــه را بــه مــرز رکــود و
فروپاشــی میكشــاند .فــرد معتــاد بــا اختــال در ذهــن و شــعور ،فاقــد اراده شــده و در تصمیمگیــری مــردد اســت.
بــه همیــن دلیــل بـرای او تصمیمگیــری منــوده و او را بــه کاری وامیدارنــد کــه در تضــاد بــا منافــع خــود و جامعـهی
كوردســتان اســت.
همچنیــن افــراد وابســته بــه نهادهــای جمهــوری اســامی بــا پخــش شــایعاتی از قبیــل افزایــش تــوان جنســی در
جامعـهای کــه او را غــرق هــوی و هــوس جنســی منودهانــد ،در صــدد آن برمیآینــد کــه هــر دو پدیــدهی زشــت یعنــی
اعتیــاد و جنســیتگرایی را بــه صــورت همزمــان در میــان جوامــع گســرش دهنــد .هــان گونــه کــه گفتیــم زمــان
دسرتســی بــه مــواد مخــدر از مراجعــه بــه پزشــک یــا داروخانــه بســیار کمــر اســت و میگوینــد درمانــی اســت بـرای
دردی! در هــر بــار مــرف نیــز بایســتی بــر میـزان آن بیفزاینــد بــه گونـهای کــه در ده بــار اســتفاده ،بایســتی بیــش
از 50درصــد بــر می ـزان آن بیافزاینــد .در حالــی کــه هیــچ اثــر پیشــگیریکننده یــا درمانــی نــدارد و تنهــا در آن زمــان
درد را تســکین میبخشــد .حتــی سیســتم دفاعــی بــدن را تضعیــف میکنــد و بایســتی ب ـرای هــر بیــاری کوچکــی
بــه مــواد مخــدر پنــاه بــرد .یــا در مــورد دیگــری میگوینــد کــه اثــر تســکینی مــواد مخــدر بــر بیامریهــای روانــی
ســبب كاهــش اضط ـراب ،افرسدگــی ،آالم روحــی و اســرس میشــود .امــا همیــن مــواد مخــذر پــس از مدتــی ســبب
تشــدید و دوچنــدان شــدن ایــن بیامریهــا میشــود .یــا میگوینــد مانــع از خــواب و خســتگی میشــود و بیشــر
کســانی کــه ســاعاتی طوالنــی در روز مشــغول کار هســتند مثــا راننــدگان آن را مــرف کننــد .بــا ایــن تبلیغــات ،فــردی
را کــه یــک بــار بــه مــرف اقــدام میکنــد بــه دام اعتیــاد میکشــانند .فــرد معتــاد بــه هیچوجــه مســئولیتپذیر
نیســت .در مــواردی نیــز یــا اقــدام بــه خودکشــی میمنایــد و یــا اقــدام بــه رضب ـهزدن بــه دیگ ـران میکنــد .فــرد،
بــیاراده ،افــرده ،گوشهنشــین و جامعهگریــز میشــود .چنیــن فــردی بــه رسقــت ،بیاخالقــی و ایجــاد روابــط
ناســامل اجتامعــی کشــیده شــده و از مواجــه شــدن بــا مشــکالت زندگــی از خــود ناتوانــی نشــان میدهــد .ایــن نیــز
دقیقــا هــان هــدف جمهــوری اســامی اســت.
مهاجــرت روســتاییان بــه شــهر یعنــی سیاســتی كــه از ده ـهی هفتــاد بــه بعــد از ســوی جمهــوری اســامی رسعــت
گرفتــه اســت ،ســبب میشــود كــه ایــن افـراد در دام فقــر گرفتــار آینــد .همچنیــن فاصلـهی طبقاتــی ،تبعیــض ،زندگــی

ماشــینی و بیاخالقیهایــی کــه در شــهر بــه عنــوان زرنگــی شــناخت ه میشــود ،از فــرد مهاجــر طعمــهای مســاعد
ب ـرای گرفتــار شــدن بــه فســاد و فحشــا و گرفتــار آمــدن در باندهایــی میســازد کــه عامــل گســرش ایــن پدیدههــای
زشــتند .ایــن افـراد کــه از مــن جامعــه جــدا شــدهاند ،فاقــد اراده بــوده و چــون جامعـهای را از خویــش و خویــش را
متعلــق بــه آن جامعــه منیداننــد ،هیچگونــه مقاومتــی در مقابــل سیاس ـتهای رژیــم نکــرده و تســلیم میشــوند.
فــرد در گــذار از فرهنــگ جامعـهی روســتایی بــه فرهنــگ جامعـهی شــهری ،دچــار یــک تغییــر رسیــع فرهنگــی شــده
و دچــار خودباختگــی و اختــال در ارزشهــای اخالقــی میشــود .مشــکالت اقتصــادی ،عــدم اطمینــان بــه آینــده ،زوال
ارزشهــای اخالقــی ،بیــکاری ،نابرابــری اقتصــادی مشــهود در شــهرها و محرومیتهــا ،ســبب آرزوهــای بلندپروازانــه
بـرای کســب ثــروت از راههــای نامــروع چــون قاچــاق و فســاد میشــود .در صــورت چنیــن گرایشــی ،فــرد در صــورت
پیــروزی بــه عامــل تخریــب جامعــه و در صــورت شکســت بــه رسخــوردهای کــه بســیار خطرنــاک اســت ،دچــار خواهــد
شــد .میــان فقــر ،اعتیــاد ،تنفروشــی ،مــزدوری و بســیج رابطـهای قــوی وجــود دارد .یعنــی فــرد مبتــا بــه اعتیــاد فقیــر
میگــردد .کســی کــه تنفروشــی میکنــد ب ـرای تحمــل افرسدگــی بــه مــواد مخــدر و روانگردانهــا روی م ـیآورد.
فــرد معتــاد کــه از لحــاظ مــادی و معنــوی فقیــر و بیچیــز میگــردد خودفــروش و مــزدور و بســیج میشــود.
امــا فقــر بــه خودیخــود دلیــل رویآوری بــه اعتیــاد نیســت .جنــگ فرهنگــی کــه از ســوی جمهــوری اســامی صــورت
میگیــرد و ضدارزشهایــی کــه اکنــون ارزش شــدهاند دلیــل اصلــی اســت .در گذشــته ســطح بهرهمنــدی مــادی
جامعــه پایینتــر بــود امــا توقعهــا كــم بــود و كســی بــه دنبــال فرصتطلبــی نبــود و بــه جــای آن قناعــت وجــود
داشــت .یعنــی کمــر میدیدیــم کــه بــه خاطــر فقــر کســی روی بــه اعتیــاد و فحشــا بیــاورد .امــا اکنــون زشــتی ایــن
کار ریختــه اســت و بــه عنــوان یــک کار زشــت بــه آن منینگرنــد .ایــن تخریــب فرهنگــی نیــز بــا گســرش شهرنشــینی
و زندگــی تجملــی و مرصفگرایــی کــه جمهــوری اســامی از اواخــر دهـهی هفتــاد گســرش داد ،ترویــج یافــت .اکنــون
مبنــای همهچیــز لــذات زودگــذر و پــول و مادیــات اســت .چــون از راه آن پــول هنگفتــی بــه جیــب زده و زرنــگ
محســوب میشــوند .فقــر اقتصــادی نــه امــری طبیعــی ،بلکــه ناشــی از سیاسـتهای کامــا از پیــش طرحریــزی شــده
ب ـرای بــه تســلیمت کشــاندن و ضعیفگــی جامعــه اســت .گرســنه نگــه میدارنــد تــا محتــاج و جــذب قــدرت شــوند.
مــواد مخــدر بــه فــرد معتــاد دســتور داده ،بــر ارادهی او فایــق آمــده و اختیــار زندگـیاش را در دســت میگیــرد .فــرد،
اســیر مــواد مخــدر میشــود .در ایــن راســتا نیــز اســیر اف ـرادی میشــود کــه مــواد مخــدر را ب ـرای او تهیــه میکننــد.
چنیــن فــردی انزواطلبــی را برگزیــده و ســعی میکنــد خــود را از جامعــه قطــع منایــد .بــه چــه میـزان از جامعــه دور
شــود بــه هــان می ـزان بــه حکومــت و نهادهــای آن نزدیــک میشــود .در صــورت جــذب اف ـراد در نهادهــای جنــگ
ویــژهی دولــت علیــه جامعــه ،پــس از مدتــی بــا تحریفاتــی كــه بــه خــورد آنــان میدهنــد جامعــه را ســبب انــزوای
خــود دانســته و درپــی انتقــام از آن برمیآینــد .ایــن افـراد بــه جــای مبــارزه و قیــام علیــه عامــل اصلــی بدبختیشــان،
کمــر بــه نابــودی جامعــه میبندنــد .آنــان ،بــه جامع ـهای کــه میخواهــد او را از بنــد اعتیــاد برهانــد ،او را مــورد
رسزنــش قـرار داده و كار او را امــری ناپســند و نادرســت میخوانــد ،بــه چشــم دشــمن مینگرنــد .ایــن فــرد ،معلــول
رشایــط اجتامعــی ،فرهنگــی و اقتصــادیای اســت کــه حکومــت بــر او تحمیــل منــوده اســت .امــا رس آخــر بــه خــادم
و ناجــی آن مبــدل میشــود.
جنــگ نــرم دشــمن در مقابــل جامعــه ،ب ـرای فلــج منــودن ،رسخوردگــی و نومیــدی آن میباشــد .یگان ـهراه مقابلــه
بــا پدیــدهی شــوم تســلیمت و بردگــی و شكســت تجــاوزات دشــمن علیــه جامع ـهی كــورد ،ســازماندهی نهادهــای
دفــاع ذاتــی و دفــاع مــروع اســت .مــا بایســتی بــا «آری گفــن بــه مقاومــت و دفــاع مــروع» ،راه زندگــی را
برگزینــد و مــرگ تحمیلشــده بــر جامعــه را بــه زانــو درآورد .بایســتی بــا رجــوع بــه ارزشهــا ،هنجارهــا ،اخــاق
و فرهنــگ جامع ـهی کــورد ،شــدیدترین حملههــای جمهــوری اســامی را بــا شکســت روب ـهرو ســازیم .بــا تقویــت
بافتهــای جامعــه و حاکــم گردانیــدن بیشــر ارزشهــا و معیارهــای اخالقــی ،تــوان مقاومــت را در برابــر هرگونــه
تهدیــد کوچــک و بزرگــی بــه دســت آوریــم .بدینگونــه نگرشــی را كــه «پایــال منــودن ارزشهــای اخالقــی را چــون
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در میــدان سیاســت یــک کشــور ،اگــر یــک نیــروی سیاســی یــا حزبــی بــا بهکارگیــری نیروهــای
قهریــه ،جایــی بـرای خودمنایــی یــا مشــارکت دیگــر نیروهــا باقــی نگــذارد ،سیاسـتورزی از ســوی
ایــن اح ـزاب یــا جوامــع منتفــی میمنایــد .در ایــن حالــت اپوزســیون شــکل میگیــرد کــه از دیــد
ایــن دولــت غیرقانونــی شــناخته میشــود .شــاهد بــروز ایــن جریــان در ایــران ،پــس از تســلط
کامــل حــزب جمهــوری اســامی در ســالهای بعــد از انقــاب بودیــم .ایــن امــری طبیعــی بــود کــه
اپوزســیون در ایـران آنهــم اپوزســیون ملــی نیــز تشــکیل شــود .امــا اپوزســیون ایرانــی یــا فعــال بــود
یــا بــه علــت فقــدان نیــزو انفعــال را برگزیدنــد .گروههایــی کــه پــس از تالشهایــی ناموفــق ،انفعــال
را برگزیدهانــد همیشــه ســعی در نفــی و انــکار دیگــری داشــتهاند .در ایــن نوشــتار بــه صــورت
اجاملــی بــه ایــن موضــوع بــه ویــژه در میــان اپوزســیون کــوردی ایـران و همچنیــن محکــوم بــودن
بــه انتخــاب میــان بــد و بدتــر پرداختهایــم.
بیشــر احـزاب در ســالهای پــس از انقــاب بــه ویــژه آنانــی کــه در مبارزهشــان شکســت خــورده
بودنــد ،ایدئولــوژی انفعــال را برگزیــده و ترویــج میدهنــد .آنــان بــه جــای گشــن بــه دنبــال
راهــکاری بـرای گــذار از مشکالتشــان و در پیــش گرفــن خطــی صحیــح در مبــارزه ،بــه نفــی و رد
دیگــر احـزاب روی آوردنــد؛ بدینگونــه بــرآن شــدند کــه موجودیــت خویــش را بــه اثبــات برســانند.
آنــان بــه جــای اینکــه بــه اهــداف و آرمانهــای واقعــی پذیرفتهشــده از ســوی جامعــه روی آورنــد،
بــه انــکار شــدید اح ـزاب و جنبشهــای دیگــر پرداختنــد چــون میپنداشــتند از طریــق تخریــب
چهــرهی حریــف ،خویــش را تربئــه میکننــد و تنهــا حــزب باقیمانــده در میــدان خواهنــد بــود.
امــا پــس از ظهــور اح ـزاب فعــال ،اح ـزاب منفعــل ،جنبشهــای نویــن اجتامعــیرا تهدیــدی ب ـرای
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امــری معمولــی میانــگارد» محکــوم بــه شکســت خواهــد بــود .بــا گســرش فرهنــگ مقاومــت،
بــه ترویجکننــدهی فرهنــگ تســلیمیت یعنــی بســیج« ،نــه»ی بزرگــی خواهیــم گفــت .بــا اتحــاد
خویــش و ایجــاد جامعـهای ســازمانیافته و پویــا ،وابســتگیمان بــه حکومــت کمــر خواهــد شــد.
بیگــان ،جمهــوری اســامی کــه پیــامآور فقــر ،فحشــا و اعتیــاد ب ـرای جامع ـهی کــورد و متامــی
جوامــع ای ـران بــوده ،در روزی کــه بســیار دور هــم نخواهــد بــود ،در آتــش قهــر مــردم خواهــد
ســوخت .فرهنــگ مقاومــت در جوامــع کــه ســبب عــزت نفــس ،خوبــاوری و خودمدیریتــی در
میــان آنهــا میشــود تنهــا پادزهــر مرضهایــی خواهــد بــود کــه جمهــوری اســامی بــر جامعــه
بارانــده اســت .بــا ایــن کار از قــدرت حاکــان کاســته و بــا ســازماندهی خویــش نیرومندتــر
خواهیــم شــد .مــا بــه مثابـهی پــژاک اهمیــت خاصــی بــه مبــارزهی سیاسـیـ اجتامعــی از ســوی
خــود جامعــه میدهیــم.

خویــش دیــده و در بســیاری از مواقــع دســت بــه دســت هــم داده تــا ایــن جنبشهــا را نفــی کننــد .گویــا آنــان
مرجعیــت قبــول یــا رد حــزب یــا دســته ،شــخص یــا دســتهای را دارنــد .امــا ایــن ســوال پیــش میآیــد کــه ایــن ذهنیــت
نفــی و انــکار از کجــا رسچشــمه میگیــرد؟ امــر نفـی و انــکار ،خــود از ذهنیــت قــدرت رسچشــمه میگیــرد .ذهنیــت
نفــی دیگــری ،نگرشــی اســتبدادی اســت و خویــش را فرادســت دیــدن .فرادســت همیشــه در پــی آفریــدن قــوهی جــری
اســت تــا افــکار و اعــال دیگ ـران را نفــی کنــد .چنیــن نقشــی را مثــا در حکومــت کنونــی ای ـران ،وزارت فرهنــگ و
ارشــاد برعهــده دارد .آنــان در ایــن نفــی نیــز ،هیــچ فعالیتــی صــورت منیدهنــد کــه از ایــن درجازدنهــای پیدرپــی
رهایــی یابنــد .همچنیــن امــر نفــی از مــواردی دیگــر هــم رسچشــمه میگیــرد ،بــه عنــوان مثــال  :از عــدم آگاهــی و
بیشــناختی و یــا ارصار بــر مــوارد نوســتالوژیک و یــا مــورد دیگــری هــم کــه میتــوان از آن بــه عنــوان تــرس از قبــول
و ارتبــاط دیگـران و در مقابــل اذعــان بــه نقــاط ضعــف و از دســت رفــن محیــط ایزولـهی ســاخته شــده توســط خــود
آن شــخص ،گــروه یــا حــزب .خصوصــا در ســایهی ایــن مــوارد بــه راحتــی میتــوان بــه رونــد اقتدارگرایــی بــه راحتــی
ادامــه داد و جایــی بـرای مخالــف نگذاشــت .عــاوه بــر اینهــا میتــوان بــه ایــن مــورد هــم اشــارهای داشــت کــه امــکان
دارد امــر نفــی ناشــی از خودکمبینــی و حقــارت باطنــی باشــد و آرســتگی ظاهــر بــا روی ـهای ریاکارنــه و شــخصیتی
بادکنکــی اســت  .یــا اینکــه امــکان ایــن وجــود دارد کــه نفــی ناشــی از القــای امــری از طــرف مرجــع تقلیــدی باشــد کــه
ســوژه مریدوارانــه بــر قبلـهی او رس ســجده دارد و نفــی را تنهــا بـرای رضایــت و اثبــات مریــدی بــه انجــام میرســاند.
کــه ایــن مــورد بســیار دور از پرنســیپهای اخالقــی اجتــاع بــوده و در سیاســت جایــی بـرای ایــن نــوع نفی وجــود ندارد.
نفــی بــه دور از برهــان و ادلــه ناشــی از نــزول فکــر و اندیشــه بــه ســطح برداشـتهایی بــر اســاس حــواس پنجگانــه
بــوده آنهــم اگــر تــوازن بیــن ایــن حــواس برق ـرار باشــد معن ـیدار خواهــد بــود .همچنیــن نشــاندهندهی نــگاه بــه
بــاال و بنــده و بــردهوار اســت .امــروز هــم مشــاهده میشــود کــه نــگاه بــه غــرب و انــکار و نفــی در بیــن احـزاب در
رشق کوردســتان ادامـهی هــان حقــارت پنهــان در اندیشــه ی اوریانتالیســتی اســت کــه متاســفانه اینبــار هــم دامنگیــر
برخــی از ایــن اح ـزاب شــده و منیداننــد کــه ایــن مقدم ـهای در جهــت انــکار خــود در آینــده اســت .بیشــک اگــر
بــه جــای ایــن همــه زور زدن در نفــی دیگــری ،فکــری بــه حــال خودشــان میکردنــد شــاید اکنــون از اردوگاهنشــینی و
تبلیــغ ایدئولــوژی انفعــال رهایــی یافتــه و فرجــی حاصــل میکردنــد .اینــان بــه جــای بازگشــت بــه خویشــن و خویــش
را همســطح خواســت جامعهشــان کــردن ،دیگریشــدنی را برمیگزیننــد کــه بیشــر اوقــات از ســوی مخالفــان کــورد
بــه صــورت مســتقیم بــا غیرمســتقیم بــه آنهــا القــاء میشــود .ایــن اف ـراد کــه جامعــه و جنبشهــای جوشــیده از آن
را قبــول منیکننــد ،همیشــه بــه آن بــه دیــدهی شــک نگریســتهاند .ایــن احـزاب منفعــل ،معتقــد بــه بــرآوردن نیازهــا
در بیــرون از خــود یعنــی خــارج از جامعـهی کــورد میباشــند چــون خویــش را فاقــد نیــروی انجــام ایــن کار میداننــد.
بــا ایــن نــگاه بســیار منفــی ،آغوششــان ب ـرای همپیامنیهایــی بــاز اســت کــه کف ـهی ت ـرازو را بــه ســود دیگ ـران،
یعنــی دســتههایی غیــر از کــورد ،ســنگین مــی کنــد .هرازگاهــی ادعاهایــی مبنــی بــر جهشهایــی را رسمیدهنــد
امــا در پــس همهشــان بازگشــتی فالکتبــار بــه بنیادشــان کــه هــان انفعــال اســت وجــود دارد .از ایــن رو پــس از
ایــن اعــال ،هــر بــار بــه انفعــال مزمــن و شــدیدتری دچــار میگردنــد .اینــان حصــاری بــر هم ـهی نیروهــای فعــال
کــوردی کشــیده و عافیــت را در نیروهــای وابســتهی هامننــد خودشــان میجوینــد .در ســوی دگــر نیــز ،دیگـران مطلــع
از ایــن قضیــه ،از ایــن نگــرش بــه نفــع اهدافشــان ســود میجوینــد .عقــده ایــن احـزاب منفعــل کــوردی ،جاگیــری در
محافلــی اســت کــه ســالها آنــان و جامع ـهی کــورد را عقبافتــاده و جداییخــواه خواندهانــد.
آنانــی کــه در غــرب بــه دور از دردهایــی کــه جامعــه کشــیده بــه دور از خــون و بــاروت و ویرانــی و قتلعــام
و گرســنگی و شــکنجه و زنــدان ،دور از واقعیــات عینــی جامعــه ،در دنیــای مجــازی و ذهنــی خویــش دســت بــه
انقــاب میزننــد و پروژههــای بلندبــاال از جــای فرادســتان بــرای فرودســتان ارائــه میدهنــد ،بداننــد کــه ایــن
نســخهپیچیدنها دیگــر فای ـدهای نــدارد و از فرســنگها دورتــر منیتواننــد خویــش را حامــی و پیشــاهنگ مبــارزه
نــام نهنــد .تنهــا کاری کــه برایشــان میمانــد ایــن اســت کــه در دنیــای مجازیشــان یکــی را رئیــس جمهــور کننــد و
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پس ـتهای وزارت را در میــان خویــش تقســیم کننــد .همیناننــد کــه اح ـزاب کــوردی را بازیگــر بــازیای میکننــد کــه
جنبشهــای ملــی فعــال ایـران از بلــوچ ،آذری ،عــرب و ترکمــن گرفتــه تــا حتــی خــود کوردهــا را دیگــری بخواننــد .امــا
ایــن احـزاب منفعــل و حلقــه بــه گــوش ،بــا هــر بــار تکـرار ایــن اشــتباه ،جامعـهی کــورد و دیگــر جوامــع ایـران کــه
ایــن دیــد و ذهنیــت منفــی اح ـزاب منفعــل را میبینــد ،کمــر پذیرایشــان میشــود و یــک شــکاف عمیــق بیــن ایــن
اح ـزاب بــا جامعــه شــکل میگیــرد .ایــن اح ـزاب نتوانســتهاند راهــی را ب ـرای برونرفــت از ایــن مشــکالت در پیــش
گیرنــد .ایــن شــکاف بــا اشــتباه فاحششــان یعنــی رشکــت در هامیــش و نشســتهایی کــه حتــی حــارض نیســتند
مســئلهی کــورد را قبــول کننــد ،بیشــر میشــود .آنــان بایــد پاســخگوی ایــن همــه تضــاد و تناقــض باشــند و راهحلــی
پیــدا کننــد ،نــه اینکــه خــود را بــه تجاهــل زده و مشکالتشــان را انــکار منــوده و بــه رد و نفــی دیگــر احـزاب حــارض
در صحنـهی مبــارزه بپردازنــد .ایــن عــدم مســئولیت و قایــم کــردن خــود در گوشــه ،کــه البتــه گهگاهــی هــم بــا تــرس
و دزدکــی رسکــی از فرســنگها دورتــر میکشــند ،نشــانگر ایــن واقعیــت اســت کــه آنــان دیگــر بــه ســختی خواهنــد
توانســت خویــش را در عرصــهی مبــارزه مطــرح کننــد .آنــان بــا ایــن اقدامــات کــه کمرنگتــر شــدن دیدگاههــای
اجتامعــی در آن منــود یافتــه و رصف ـاً بــه خویــش مشــغولند ،اعتــاد انــدک اف ـرادی کــه آنــان را مناینــدهی خویــش
میبیننــد را هــم از دســت خواهنــد داد.
گفتیــم آنهــا از احـزاب و جنبشهــای فعــال هراســانند و پــس از تأســیس پــژاک در مقاطعــی بـرای مرشوعیتبخشــی
بــه انفعالشــان دســت بــه دســت هــم دادهانــد تــا بــه خیــال واهــی خویــش پــژاک را نفــی و انــکار کننــد یــا آن را بــه
رســمیت نشناســند! تــرس آنــان از چیســت؟ ترســی کــه دامنگیــر اکــر رسان ایــن احـزاب شــده ،از ارتبــاط بــا جامعــه
و حرکــت پــژاک از درون خواســتههای جامع ـهی کــورد رسچشــمه میگیــرد .پــژاک کــه جامعــه را از وقــوع ت ـراژدی
انفعــال برحــذر داشــته ،نــوآور اســت و بــه علــت رضورتــی کــه بــوده ،شــکل گرفــت .پــژاک ،همیشــه چــون ترســی در
دل ایــن اح ـزاب پــادرگل بــوده اســت زی ـرا بــا ارائ ـهی سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک در بافــت پرتنــوع جوامــع
ایــران کــه بــا زبانهــا و گویشهــای گوناگــون ســخن میگوینــد ،بــا ادیــان و مذاهــب گوناگــون اعتقــاد دارنــد،
بــه اقــوام ،قبایــل ،تیرههــا ،عشــایر ،ملتهــای گوناگــون تعلــق دارنــد ،راهــکاری دموکراتیــک را دنبــال میکنــد تــا
همــگان بتواننــد روابطــی ســامل و بــدور از خشــونت را تنظیــم کننــد .پــژاک بــا برنامـهای بدیــل ،بــه نقــد ســاختار نظــام
کنونــی پرداختــه و راه برونرفــت از مشــکالت را ب ـرای نــه تنهــا جامع ـهی کــورد بلکــه متامــی جوامــع ای ـران ارایــه
کــرده اســت .مــا تنهــا بــه تاریکیهــا لعنــت نفرســتادیم بلکــه چـراغ از بیــن بــردن ایــن تاریکیهــا را نیــز برافروختیــم.
تئــوری تســلیمپذیری در میــان دو جبهــه( مثــا نیروهــای غربــی و متحدانــش یــا نیروهــای واپسگ ـرای منطقــه) را
تنهــا دورمنــای ایـران و کوردســتان منیبینیــم و ناگزیــر بــه موافــق خوانــدن خویــش بــا یکــی از ایــن خطــوط نیســتیم.
در میــان اینهــا ،بــد و بدتــری وجــود نــدارد تــا یکــی را برگزینیــم و محکــوم بــه ایــن کار نیســتیم .از دیــد مــا هــر
دو بدتریــن هســتند کــه صاحــب تاریخــی پــر از روایتهــای تلــخ و ســیاه در ایــن رسزمیــن هســتند .پــژاک بــا اتــکا
بــر ارزشهــای جامعهمــان و بــا ایجــاد هویــت کــورد نویــن ،معتقــد بــه زندگ ـیای خــارج از تجرب ـهی تلــخ انتخــاب
میــان بــد و بدتــر میباشــد .بــا آگاهــی و شــناخت کافــی از بافــت ،ســاختار و هویــت جوامــع و فرهنگهــای ایـران،
راهــکار کنفدرالیســم دموکراتیــک را مناس ـبترین راه ب ـرای تفــوق بــر مشــکالت کنونــی میدانیــم .مــا واقعیتهــای
اجتامعــی ،فرهنگــی ،تاریخــی و سیاســی جامع ـهی کــورد کــه تاکنــون ایــن جامعــه را بــه جلــو بــرده را بــه خوبــی
شــناخته و د ر کنــار جامعهمــان ق ـرار داریــم .بــا دردهــا ،خواس ـتها و نیازهــای جامعهمــان عجیــن گشــته تــا در
میــان جامعــه جــا بــاز کنیــم .در ایــن زمــان و مــکان خــاص خاورمیانــه و ایـران ،مــا نقــش مرصفکننــدهی اندیشــه کــه
تســلیمیت را برگزیــده را نپســندیدیم و در در عرص ـهی فکــر ،مولــد و در عرص ـهی عمــل ،پیشــاهنگ شــدیم .مــا بــر
آنیــم بــا احـرام بــه ارزشهــای فرهنــگ و انســانی جامعهمــان ،شایســتگی اعتــاد مــردم را پیــدا کنیــم تــا ارزشهــای
فرهنگــی و انســانی جدیــد بــه دســت آوریــم و جامعــه را موظــف و ملــزم بــه اعتــاد و قبــول خویــش بــه هــر شــکلی
منیدانیــم.
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انحـراف اصلــی در انقــاب و اصالحگــری در ایـران ،امیــد بــه اصــاح در بدنـهی حكومــت و اصالحــات
از بــاال و مهندســی سیاســی جامعــه از ســوی قــدرت اســت .چنیــن افـرادی ســعی دارنــد كــه جامعــه
را محکــوم بــه حاكمیــت ســاطین و اجــرای قانــون ســلطانی و یــا تبعیــت از نهادهــای سیاســی و
اجتامعــی دولتــی كننــد .متــام هــم و غـم ایــن گویــا اصالحگـران ،تغییــر در ســاختار دولــت اســت نــه
تغییــر ذهنیــت جامعــه .خودشــان بــه حكومــت گرایــش پیــدا كــرده و جامعــه را فاقــد خــرد میداننــد.
از ایــن رو برآننــد یــا خــود بــه رأس قــدرت برونــد یــا حاكــان را متقاعــد كننــد كــه مطابــق میــل آنهــا
جامعــه را بگردانــد و ایــن امــر را اصــاح میخواننــد .اصــاح و دموكراتیــزه منــودن از طریــق مشــاركت
در ســاختار قــدرت ،آب در هــاون كوفــن اســت كــه در تاریــخ معــارص ایـران افـرادی چــون قائممقــام،
امیرکبیــر ،سپهســاالر و اســدآبادی در آن گرفتــار شــدند .البتــه بسیاریشــان پــس از شكســت ،بــه ایــن
دلیــل كــه بــه درون جامعــه نرفتــه و در آن اصالحــات خویــش را عملــی نكردهانــد ،نالیدهانــد و ابـراز
پشــیامنی منودهانــد .چنــان كــه اســدآبادی پــس از تــاش بســیار در میــان دولتهــای آن زمــان ب ـرای
ایجــاد اصالحــات و ناامیــد از آن گفــت« :مــن بــذر مبــارزه را در زمینــی بایــر كاشــتم ».ایــن افـراد كــه
ســنگ اصالحگــری و دموكراتیــزه كــردن ای ـران را بــه ســینه میزدنــد ،در عمــل سازشــكاری بــا قــدرت
مركــزی را بــه قبیحتریــن شــیوه عملــی كردنــد .اینــان اكـرا ً بــه كارگـزاران حکومتهــای قاجــار ،پهلــوی
یــا جمهــوری اســامی مبــدل شــدند .اكــر ایــن اف ـراد یــا صدراعظــم و روحانــی دربــاری بودهانــد یــا
وزیــر و رئیــس جمهــور ســلطنت شــاهی یــا والیــی .پــس ایــن بــه اصطــاح اصالحگ ـران حكومتــی
كــه رســاً حامــل و مجــری پروژههــای دولتــی بودهانــد را چگونــه میتــوان اصالحگــر و خــادم
توســعهی دموكراســی نامیــد؟ نوســازی اداری ،نظامــی ،سیاســی و آموزشــی یــك نظــام شاهنشــاهی
یــا دینــی مســتبد ،مجــال ب ـرای حضــور جامعــه و اصالحگ ـران راســتین را تنــگ میكنــد .اینهــا كــه
شــعار نوســازی را رس میدهنــد تنهــا در نظــم دیكتاتــوری و ســازوكارهای آن مصلــح و رفرمیســت
بودهانــد .ایــن صف ـرا و وزی ـران دور از جامعــه ،مهــرهای بیــش در ســاختار دیكتاتــوری نیســتند .اگــر
بــه جــای اینكــه تالششــان را رصف نوســازی در ســاختارهای سیاســی حكومــت میكردنــد بــه مســائل
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روابط ايران و ابرقدرت

در ایــن نوشــته برآنیــم نحــوهی روابــط ای ـران و ابرقدرتهــای جهانــی بــه ویــژه آمریــکا و
انگلیــس را موشــکافی منــوده و تأثیـرات گســرش ایــن روابــط را بــر دولــت ایـران و همچنیــن
عواقــب آن را بـرای جوامــع ایـران ارزیابــی کنیــم .ایــن روابــط دارای زوایــای پنهــان فراوانیانــد
کــه منــود آن در تحلیــل اتفاقــات تاریخــی از روی کار آمــدن رضاشــاه ،کودتــای مــرداد
س ـیویک و کودتــای ســفید گرفتــه تــا ســقوط پهلــوی طــی انقــاب ای ـران و در ســالهای
پــس از انقــاب رابطــه بــا غــرب ،برایــان روش ـنتر خواهــد شــد.
اسالمگرایی افراطی و ناسیونالیسم ،حربهی نفوذ در خاورمیانه
انگلیــس و متحدانــش ،از آغــاز قــرن بیســتم بــه شــکلی گســرده در شــکلدهی و جهتدهــی
بــه حــوادث منطق ـهی خاورمیانــه ایفــای نقــش منودهانــد .آنــان از طریــق رضبــه وارد آوردن
بــر پیکــرهی فرهنــگ خاورمیانــه ،بــر آن شــدهاند کــه ســلطهی بیچونوچــرای خویــش را
در ایــن منطقــه بگسـرانند .آنــان توانســتهاند بــه رغــم فـراز و نشــیبهایی ،بــا تغییــر رویــه
و شــکل سیاســت ،سلطهشــان را مانــدگاری بخشــند .اســامگرایی افراطــی و ناسیونالیســم،
دو مــوردی بودنــد کــه توانایــی و امــکان نفــوذ آنهــا را در دیوارهــای صعبالعبــور فرهنــگ
خاورمیانــه ممکــن ســاخت .اســام قدرتگـرا ،وسوسـهای بهــر از نفــت بـرای نفــوذ انگلیــس
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زایش دیکتاتوریهای جدید در جریان اجرای سیاست کمربند سبز
در آغــاز قــرن بیســتم و بعــد از ورود انقــاب اکتــر روســیه بــه کشــورهای مســتعمره بــه ویــژه هنــد ،انگلیــس و
متحدانــش هراســان بــه فکــر چــارهای ب ـرای مامنعــت از گســرش آن افتادنــد .چنیــن هراســی ،آنــان را بــه حامیــت
از جنبشهــای ناسیونالیســتی و در موقــع الزم ،حــرکات اســامی واداشــت .لــذا ،از حکومتهــای مرکــزی نیرومنــد
و شاهنشــاهی در مقابــل جنبــش چــپ نوظهــور و جنبشهــای آزادیخواهــی ملــی حامیــت بــه عمــل آورد و ایــن
دولتهــا را بــرای رسکــوب ایــن جنبشهــا تــا بــه دنــدان مســطح منــود .ایــن رسکوبهــا در دورههــای اختنــاق
رضاشــاهی ،موجــب رسکــوب جنبشهــای آزادیخواهــی ملــی مناطــق مختلــف ایـران شــد .در ایــن ســالها ،انگلســتان
پــس از حاکمیــت بــر اروپــا بــا اتــکا بــر تشــکیل دول ـتـ ملتهــای کوچــک ،در خاورمیانــه نیــز همیــن رویکــرد را
در پیــش گرفــت .از ایــن روی ،حکومتهــای پادشــاهی مســتبد هامننــد رضاخــان میرپنــج و جمهوریهــای وابســته
بــه خویــش روی کار آورد بــه رشطــی کــه ایــن شــاهان و حاکــان دستنشــانده ،دســت از پــا خطــا نکننــد .زی ـرا در
صــورت امتنــاع از انجــام اوامــر ،بــا ایجــاد تــوازن میــان قــدرت شــاهان و نیروهــای قبایــل و عشــایر دستنشــانده و
همچنیــن اســامیان افراطــی وابســته بــه خــود ،آنــان را بــار دیگــر مطیــع خویــش میمنــود .همچنیــن در مقابلــه بــا
ناسیونالیســم عربــی و فــارس کــه نفــت منطقــه را بخشــی از ثــروت ملــی میدانســت ،طــرح حامیــت از اســامگرایان
قدرتگ ـرا و افراطــی را در چارچــوب اج ـرای پــروژهی «کمربنــد ســبز» در اولویــت کارش ق ـرار داد.کمربنــد ســبز،
پــروژهای بــود جهــت مامنعــت از گســرش سوسیالیســم بــه مناطــق دیگــر جهــان .یکــی از اهدافــش ایــن بــود کــه
شــوروی بــه آبهــای آزاد قابــل کشــتیرانی دســت پیــدا نکنــد و زمینـه را بـرای حضــور بلندمــدت خویــش در منطقــه
بــه بهان ـهی مبــارزه بــا اســام افراطــی فراهــم ســازد .ای ـران ،ترکیــه ،افغانســتان و پاکســتان بیــش از دیگــر کشــورها
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فرهنگــی و اجتامعــی بــا اتــكا بــه تاریــخ و واقعیــت جامعــه میپرداختنــد ،بــدون شــك
اکنــون وضعیــت جامعـهی ایـران ایــن نبــود.
پــس در ایــن راســتا پیرشفــت هــر نهــاد مخالــف انحصارطلبــی و خــارج از دایــرهی قــدرت
گامــی جــدی خواهــد بــود .از محلــه ،روســتا و شــهر گرفتــه تــا ملتــی دموكراتیــك ،میتواننــد
یــك عنــر دموكراتیــك باشــند .از واحدهــای دونفــره گرفتــه تــا گروههــای چنــد میلیونــی
ـحــال از هــر طبقــه و قــر و اتنیســیتهای كــه باشــند ســاختار ســنتی قبیلــه و عشــیره
داشــته باشــند یــا شــهریـ بــا رشكــت جســن در جریــان دموكراســی و روشــنگری جامعــه
میتواننــد غنــا و تنــوع آن را نشــان دهنــد .در ایــن جریانهــا كــه توانســتهاند تــا حــدودی
ذات و جوهــرهی خویــش را بــا یكــی نگشــن بــا دولــت و قــدرت نگــه دارنــد اخــاق و
سیاســت هنــوز پابرجــا و كارا میباشــد .از كنــار هــم آمــدن ایــن عنــارص جامعـه و از طریــق
ســازماندهی منســجم خــود ،میتواننــد بــه عنــوان نیروهــای اصالحگــر و دموكراتیــك واقعــی
در مقابــل قطــب متــدن قدرتگــرا قــد علــم كنــد .در ایــن نظــام ،ســاختار مدیریــت از
بــاال ،اصــاح از بــاال ،مركزیتمحــوری ،فرمانروایــی شــخص و دســته علــت وجــود نهادهــای
خودمدیریتــی دموكراتیــك كــه نیــروی اصلــی متــدن دموكراتیــك میباشــند ،جایــی نخواهــد
داشــت .یگانــه راه دموكراتیــزه منــودن و اصــاح و اصالحگــری ،جــای گرفــن و بخشــی شــدن
از ایــن نهادهــای دموكراتیــك اســت .ب ـرای گریخــن از كاشــن بــذر مبــارزه در زمیــن بایــر،
یگانــه راه جــای گرفــن و مبــارزه در عرصههــای جامعــه و گرفتــار نشــدن بــه وسوســهی
قــدرت میباشــد.
.

و بعدهــا آمریــکا در کشــورهای خاورمیانــهای بــود .زیــرا بــا بــه کارگیــری اســام قدرتگــرا ،تأثیــر چشــمگیری در
معــادالت منطقـهای یــک قــرن اخیــر خاورمیانــه داشــتهاند .صــدور دموکراســی بــه کشــورهای عربــی و ایـران ،بهانـهای
ب ـرای نفــوذ و دس ـتاندازی در منطقــه میباشــد .یعنــی هــم بــه تضعیــف نیــروی دولتهــا و قدرتهــای مخالــف
خویــش پرداختــه ،هــم مــردم را نســبت بــه اســام بدبیــن منــوده و هــم بــه بهانـهی مبــارزه بــا اســام افراطــی بارهــا
و بارهــا بــه خاورمیانــه قشونکشــی منودهانــد .در ایــن راســتا نیــز ،اف ـراد و گروههــای وابســته و مــزدور خویــش را
آمــادهی نقشپذیــری در راســتای سیاستهاشــان در خاورمیانــه منودنــد .از ایــن طریــق در کوتاهتریــن مــدت ،بــا
کمرتیــن هزینــه و بــا رو در رو نشــدن مســتقیم بــا جوامــع خاومیانــه ،ســلطهی خویــش را در خاورمیانــه گس ـرانده
و ادامــه دادنــد .آنــان از طرفــی بــا هجومهــای ایدئولوژیــک و در دیگــر ســو از طریــق بــر تخــت نشــاندن قــدرت
سیاســی وابســته ،منطقــه را در چنــان بحرانــی گرفتــار منودنــد کــه بیــش از یــک قــرن منافعشــان را تــا حــدود بســیاری
تأمیــن کنــد .در اوایــل قــرن بیســتم ،امپراتوریهــای خاورمیانــه بهویــژه ایـران و عثامنــی ،از تــرس فروپاشــی بــه علــت
ناهمخوانــی بــا برنامههــای جدیــد غــرب در منطقــه ،تحــت عنــوان اصالحــات از طریــق گرایــش بــه ناسیونالیســم
و روی آوردن بــه ســاختار دول ـتـ ملــت ،خویــش را منطبــق بــر منافــع ســلطهی غــرب و مبــدل بــه اب ـزار اج ـرای
سیاستهایشــان منودنــد .ایــن امــر فرهنــگ مقاومــت خاورمیانــه را در برابــر نفــوذ ســلطهی دولتهــای غربــی
در متامــی عرصههــای سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی مخــدوش منــود .هــر چنــد کــه فتــح قدرتهــا و دولتهــای
خاورمیانــه بــه معنــای فتــح جوامــع آن منیآیــد ،امــا دولتهــای حلقهبهگــوش خویــش در منطقــه را بــه بازیگ ـران
اصلــی سیاسـتهای ســلطهطلبانهی خویــش متحــول منــود .ایـران یکــی از ایــن کشــورها بــود کــه نقــش سیاهیلشــکر
را یافتــه و بــه متامــی ضمیم ـهی ســلطهی غربــی شــد .ســلطهی غــرب نیــز در بســیاری از مواقــع بــه رشط بــه جــای
آوردن بیچونوچ ـرای اوامرشــان در خاورمیانــه از ســویدولتهــای وابســتهاش ،از انجــام هیچگونــه کمــک مالــی،
نظامــی و سیاســی بــه آنــان دریــغ منیمنایــد .امــا هــر گاه نقــش مــزدوری خویــش را بــه صــورت متــام وکــال اج ـرا
منیکردنــد مــورد بیمهــری دول غربــی واقــع میشــدند.
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 28مرداد و انقالب سفید ،سد مقابل استقالل و دموکراسی رشقی
آمریــکا و متحدانــش طــی جریــان مرشوطیــت ،از طریــق ریخــن پــول بــه پــای افــراد وابســتهی خویــش ،آنهــا را
وامیداشــت کــه بــه خیابانهــا بریزنــد .آنهــا همچنیــن نارضایتیهــای مردمــی را جهتدهــی منودنــد تــا اینکــه
توانســتند کودتــای  28مــرداد را طرحریــزی و اجـرا مناینــد .چنیــن پــروژهای ،بـرای اولیــن بــار در جریــان کودتــا ،علیــه
جریــان مرشوطیــت ای ـران و ب ـرای برکنــار مصــدق آزمــوده شــد کــه حــدود ده میلیــون دالر ب ـرای آمریــکا هزینــه
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در ایــن نقشــه حائــز اهمیــت بودنــد .اکرثیــت ســاکنان ایــن کشــورها مســلامن بودنــد و از ایــن ویژگــی بـرای حملــه
بــه کمونیســم از شــعار دشــمنی کمونیســت بــا خــدا ،اســام ،دیــن و پیامـران ســود جســت .همچنیــن عــدم پایبنــدی
بــه خانــواده و روابــط نامحــدود و الگوناپذیــری جنســی را چــون امــری معمــول در جبه ـهی سوسیالیســتی و حتــی
اعتقــاد آنــان معرفــی میمنــود .ایــن مســائل ،ســبب کیــن و نفــرت جوامــع مســلامن در قبــال کشــورهای کمونیســتی
شــد .طراحــان کمربنــد ســبز از طریــق عامــان خویــش ،اشــتباهات برخــی از مبلغــان سوسیالیســتی را آنقــدر در
رســانهها بــزرگ منــوده و تکــرار کردنــد تــا جوامــع مســلامن را علیــه سوسیالیســم بشــورانند .در پاکســتان طــی
کودتایــی حکومتــی وابســته بــه آمریــکا تشــکیل شــد .در ترکیــه کودتــا بــه وقــوع پیوســت کــه صفیــر آمریــکا در ترکیــه
طــی یــک متــاس تلفنــی بــا پنتاگــون اعــان م ـیدارد کــه بچههــا کودتایــی موفــق انجــام داده و بــه شــا تربیــک
میگوییــم .در آمریــکای جنوبــی و جنــوب رشقــی آســیا در کشــورهایی همچــون نیکاراگویــه ،ویتنــام ،الســالوادور
و هنــدوراس ،همیــن سیاس ـتهای بــا کمــی تفــاوت پیــاد شــد تــا از ایــن طریــق مانــع نفــوذ سوسیالیســم بــه ایــن
مناطــق شــوند .در ایـران نیــز در جریــان مرشوطیــت از آن جهــت بیتأثیــر منــودن جنبــش چــپ و هــر نیــروی دیگــر
مخالــف خویــش اســتفاده منــود.
بعدهــا و در چنــد ده ـهی گذشــته نیــز ،حامیــت آمریــکا از اســام قدرتگ ـرا ،تأثیــر مهمــی در تشــکیل بســیاری از
نیروهــای منطقـهای و حتــی روی کار آمــدن و تــداوم دیکتاتورهــای منطقــه و بنیادگراهــای اســامی داشــت .آنهــا بــا
تکیــه بــا اســام قدرتگـرای تحــت کنــرل خویــش ،در جنــگ رسد پیــروزی جبهـهی خویــش را مســجل ســاختند .در ایــن
راه هــر نیرویــی کــه هژمونــی غــرب بــه رسکردگــی آمریــکا و متفقانــش را بــه رســمیت نشــناخته ،دشــمن انســانیت
معرفــی شــده و محــق نابــودی بــود .آمریــکا ،حتــی در خــود مرزهــای شــوروی نیــز ،مســلامنان را بــا اج ـرای چنیــن
سیاســتی ،بــر علیــه شــوروی شــوراند .در ایــن راه بــا اســتفادهی اب ـزاری از دیــن ،اســام واپســگرا و قدرتگ ـرا را بــه
چنــان نیرویــی مجهــز ســاخت کــه هــم جبهـهی سوسیالیســتی را تحــت فشــار قـرار دهنــد و هــم از ظهــور آلرتناتیــو
اســام راســتین نیــز مامنعــت منایــد .آمریــکا ،ایــن سیاســت را کمهزینهتریــن و مؤثرتریــن مســیر رســیدن بــه ایجــاد
جهــان تکقدرتــی خویــش میدانســت .اخواناملســلمین در مــر ،فداییــان اســام در جریــان کودتــای  28مــرداد
دیگـران ،وهابیهــای ســعودی ،مجاهدیــن در افغانســتان و اســامه بــن الدن ،بــا حامیتهــای مســتقیم و غیرمســتقیم
مالــی و نظامــی آمریــکا شــکل گرفتــه و یــا تقویــت شــدند .در ســال  1357نیــز ،آمریــکا تنهــا بــه ســابقهی ضــد
کمونیســتی خمینــی بســنده کــرده و در رونــد شــکلگیری حکومــت در ای ـران بــه آنهــا یــاری رســاند .بعــد از پایــان
جنــگ رسد ،دیگــر زمــان اســامگرایی افراطــی بـرای ســلطهی غــرب بــه پایــان رســیده و ایــن بــار در ادبیــات ضــد تــرور!
آمریــکا ،اســامگرایی جــای کمونیســم را گرفــت .یعنــی جوامــع ایــن رسزمیــن ،اقوامــی دور از مدرنیتـهی غربــی و بــه
تبــع آن بربــر بــوده کــه وظیفـهی دولــت آمریــکا و جوامــع غربــی آن اســت تــا خــوی درندگیشــان را از میــان برداشــته
و بـرای آنهــا انســانیت و دموکراســی بــه ارمغــان آورنــد .میدانیــم کــه رسزمیــن خاورمیانــه ،همیشــه میــدان جنــگ
بــر رس غنــای آن از ســوی روســیه ،انگلســتان ،آملــان ،آمریــکا و دیگــر قدرتهــای ســلطهگر جهانــی بــوده و در پــی
یافــن بهان ـهای ب ـرای مداخل ـهی مســتقیم و غیرمســتقیم در ایــن منطقــه هســتند .هــر کــدام نیــز در ایــن صفح ـهی
شــطرنج از دولتهــای منطقـهای و در صــورت امــکان جنبشهــای خلقــی بــه عنــوان پیادههایــی بـرای کســب منافــع
ســیریناپذیر خــود اســتفاده میکننــد.

برداشــت .همچنیــن در کشــورهای اکراین(انقــاب گل) ،گرجســتان و قزاقســتان نیــز از ایــن ترفنــد بـرای فاصلــه گرفــن
ایــن کشــورها از شــوروی ســود جســتند .ایــن نــوع سیاســت در کشــورهایی اجــرا میشــوند کــه درهــای خویــش
را بــر نظــام رسمایــهداری جهانــی بســتهاند .از ایــن طریــق برآننــد کــه افــرادی بــا ذهنیتــی وابســته و گرایشــاتی
لیربالــی آمــوزش دهنــد و از طریــق آن مانــع از گســرش نیروهــای دموکراتیــک و مســتقل بومــی شــده و سیســتم
خویــش را بــا فـراغ بــال در منطقــه توســعه بخشــند .از طریــق ســلطهی ذهنیتـیـ فرهنگـی ،معنــوی و ایدئولوژیــک
و در مواقــع الزم مداخلــهی نظامــی ،سیســتم مــورد دلخواهشــان را در هــر کشــوری بنــا مینهنــد .در ایــن راه از
حربههــای جنــگ ویــژهای از قبیــل ،ترســاندن از مــرگ یــا فقــر دولــت را زیــر فشــار قـرار داده و پــس از آن دعــوت
بــه تســلیمیت میکننــد .از ایــن سیاســت هــم ب ـرای بــه تســلیمیت کشــاندن دولتهــای نافرمــان و هــم رسکــوب
نیروهــای اجتامعــی اســتفاده میمناینــد .بــا اشــاعهی بــذر یــأس و نومیــدی درمیــان مــردم ،آنهــا را در مقابــل اکنــون
و آیندهشــان بیتفــاوت منــوده و تحــوالت آینــده را ب ـرای آنــان امــری غیرمهــم و چیــزی کــه ارزش اندیشــیدن نــدارد
را جلــوه میکنــد« .هــر چــه آیــد خــوش آیــد» ،منطــق حاکــم بــر جامعــه میشــود .بیشــک ،چنیــن جامع ـهای بــه
مبــارزه بـرای کســب آزادیاش نخواهــد اندیشــید .ایــن سیاســت در جریــان کودتــای  28مــرداد بــه شــیوهای رندانــه از
ســوی آمریــکا اج ـرا گشــت و توانســت جنبــش مردمــی مرشوطــه را بیرمــق منایــد.
ایــن یــک روی قضیــه بــود و پشــت بســن جنبشهــای چــپ منطقــه بــه نیروهــای خارجــی بــه ویــژه شــوروی و
همچنیــن از پشــت خنجــر زدن شــوروی بــه ایــن جنبشهــا ،آنــان را بــه نابــودی کشــاند .همیــن اشــتباه فاحــش ســبب
شــد کــه مــردم ایـران در جریــان کودتــای  28مــرداد ،ســکوت مناینــد .در ایــن زمــان نیــز در ازای گســرش روابــط بــا دول
غربــی ،شــاهد افزایــش فشــار و قتلعامهــای گســرده در متامــی مناطــق ای ـران و رسکــوب وحشــیانهی جنبشهــای
آزادیخواهــی ملــی بودیــم .آسمیالســیون ،رسکوبهــای گســرده و زنــدان و شــکنجه ،سیاســتهای تأییدگشــته از
ســوی دولتهــای خارجــی مداخلهگــر بــود کــه توســط رضاشــاه و محمدرضاشــاه اج ـرا میشــد .مرشوطــه ،قربانــی
روابــط حکومــت پهلــوی بــا انگلیــس و نیروهــای مخالــف بــا شــوروی شــد .مرشوطــه بــه انــزوا کشــیده شــد و ســلطنت
پهلــوی مطلقهتــر شــد.
پــس از کودتــای مــرداد نیــز در جریــان کودتــای ســفید نیــز ،در ســالهای  1339تــا  ،1342اقتصــاد ای ـران کــه مبتنــی
بــر کشــاورزی بــود ،بــا بحـران شــدیدی روبهــرو شــد و ایـران را بــه کمکهــای خارجــی محتــاج منــود .دولــت آمریــکا،
پرداخــت وامهــای آینــده را بــه اج ـرای اصالحــات ارضــی و لیربالــی مــروط کــرد کــه آن را بهرتیــن ســد محافــظ در
برابــر وقــوع انقــاب کمونیســتی میدانســت .منشـــور شــش مادهــای موســوم بــه انقــاب ســفید شــامل اصالحــات
ارضــی ،ملیکــردن جنگلهــا ،فــروش کارخانههــای دولتــی بــه بخــش خصوصــی ،سهیمشــدن کارگــران در ســود
کارخانههــا ،اعطــای حــق رای بــه زنــان و ایجــاد ســپاه دانــش ،جنجالبرانگیــز شــد .ایــن منشــور بیــش از آنکــه دلیلــی
ب ـرای انجــام اصالحــات و پیشــرد دموکراســی در ای ـران باشــد بــه علــت فشــار آمریــکا و انگلیــس در راســتای ایجــاد
«کمربنــد ســبز» عملــی شــد .هزینههــای نظامــی ایـران بســیار زیــاد شــد .شــاه بــه جــای حــل مســائل اقتصــادی خلــق،
هزینـهی بســیار زیــادی را بـرای تبدیــل شــدن بــه پنجمیــن نیــروی نظامــی بــزرگ جهــان رصف کــرد .از ســوی دیگــر
ســازمان ســاواک را بســیار گســرش داد چنانکــه میتوانســت بــه خربچینــی از بســیاری از اف ـراد ،سانســور رســانههای
گروهــی و اعــال هــر شــیوهای از شــکنجه علیــه زندانیــان بـرای از بیــن بــردن مخالفــت دســت بزنــد .در ایــن زمــان
بــا گســرش روابــط خارجــی ایـران بــا غــرب و کشــورهای منطقـهای ،شــاهد اعــدام ،شــکنجه و زندانیشــدن بســیاری
از مبــارزان راه آزادی در متامــی مناطــق ایـران از ســوی نظــام حکومــت پهلــوی بودیــم .در ایــن میــان ،آمریــکا بــا یــک
تیــر ســه نشــان زد :اول اینکــه زمینــه را بـرای نفــوذ مدرنیتـهی رسمایـهداری و ســلطه بــر اذهــان جوامــع بـرای خویــش
در ایـران فراهــم منــود ،دوم اینکــه از ایــن طریــق متامــی نیروهــای دموکراتیــک داخلــی را تجزیــه و تضعیــف منــوده و
مانــع از تشــکیل جایگزینــی بـرای سیتســم خویــش شــد ،و ســوم اینکــه انگشــت اتهــام بــه ســوی نظــام پهلــوی کشــیده
شــده و بــه صــورت غیرمســتقیم بــا کمرتیــن هزین ـهای سیاس ـتهای خویــش را پیــش بــرد.
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گامهای عملی راستین در چارچوب دموکراتیزاسیون یا ؟؟؟
در حــوادث پــس از  11ســپتامرب ،چیــزی کــه بــا لشکرکشــی آمریــکا و متحدانــش بــه خاورمیانــه تحقــق یافــت ،گســرش
دموکراســی و شکســت دیکتاتوریهــای منطقـهای نبــود .یعنــی دموکراســی در مقابــل دیکتاتــوری بــه پیــروزی دســت
نیافــت .هرچنــد کــه دیکتاتوریهــای واپسگـرای منطقــه شکســت خوردنــد امــا نظــام ســلطهی جهانــی ،حکومتهــای
مسـ ِ
ـتبد وابســتهی دستنشــاندهی جدیــد را بــر اریک ـهی قــدرت نشــانده اســت .ایــن یــک طــرف قضیــه اســت و
در ســوی دیگــر ،نیروهــای مدرنیت ـهی دموکراتیــک ،بــا نوســازی خویــش و بــا کســب نیرویــی عظیــم از پشــتنوانهی
فرهنگــی و تاریــخ خاورمیانــه ،ســعی در گــذار از بح ـران دارنــد .در اصــل جنــگ میــان دموکراســی و دیکتاتــوری در
تقابــل میــان مدرنیتـهی دموکراتیــک و مدرنیتـهی رسمایـهداری در جریــان اســت .نیــروی هــر کــدام از ایــن طرفهــا بــر
دیگــری بچربــد ،پیــروز خواهــد شــد .ایــن مبــارزهای اســت کــه ســالهای ســال بــه درازا کشــیده و در مقطــع زمانــی
حــال حــارض ،جــدال میــان ایــن دو مدرنیتــه بــه اوج رســیده اســت .مدرنیتـهی دموکراتیــک بــا اتــکا بــر اتحــاد ضمــن
حفــظ تفاوتمندیهــا بــه جــای یکپارچگــی بــا از میــان برداشــن تفاوتمندیهــا ،میتوانــد یکــی از سیاس ـتهای
پلیــد امــا کارای ســلطهی نظــام رسمای ـهداری جهانــی یعنــی «تفرقهبیانــداز و حکومتکــن» را در منطقــه نقــش بــر
آب ســازد .بدیــن طریــق میتوانــد خویــش را از انــزوا و عــدم خالقیــت رهانیــده و موجودیــت خویــش را بــه شــیوهای
دموکراتیــک بــه ضامنــت درآورد .بیگــان جوامــع ایـران از بیشــرین پتانســیل بـرای پیشــاهنگی منــودن ایــن مبــارزه
برخوردارنــد بــه همیــن دلیــل نیروهــای غربــی نیــز نخســت در صــدد مامنعــت از بالعفــل شــدن ایــن نیــروی بالقــوهی
جامعــه و در درجـهی دوم یــا از میــان برداشــن نظــام کنونــی در ایـران و یــا مطیــع منــودن آن بودنــد .چیــزی کــه بــه
شــکلی بــارز میتوانیــم آنرا در روابــط اخیــر ایـران بــا غــرب بــا رس کار آمــدن روحانــی ببینیــم .یعنــی بــدون اینکــه
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اعالن عدم همپیامنی با رشق از سوی خمینی
در جریــان انقــاب و قبــل از آن ،خمینــی بـرای جــذب حامیــت غــرب ،علیــه چــپ و مارکسیسـتها تبلیغاتــی را آغــاز
کــرد و اعــان داشــت پــس از رسنگونــی شــاه ،همچنــان نفــت مــورد نیــاز غــرب را تأمیــن منــوده و بــا رشق همپیــان
نخواهــد شــد .در کنفرانــس گوادلــوپ در هفتهــی اول ژانویـهی  1979رسان 4کشــور غربــی آمریــکا ،انگلیــس ،فرانســه
و آملــان در یــک دیــدار غیررســمی در جزیــرهی گوادلــوپ بــا هــم مذاکــره کردنــد« :شــاه ایـران بایســتی خــود تصمیــم
بگیــرد کــه در ایـران مبانــد یــا بـرای مرخصــی کــه رسانجــام آن ممکــن اســت بــه پایــان ســلطنتش منجــر گــردد بــرود
و آمریــکا بــه خاطــر مخالفتهــای فزاینــده منیتوانــد از او حامیــت کنــد» .آنــان از گرایــش جنبشهــای ســال 1979
میــادی بــه جبهـهی سوسیالیســتی کــه در ســطح دنیــا گســرش مییافــت هراســان بودنــد پــس یــک حکومــت اســامی
سفتوســخت بهرتیــن گزینــه ب ـرای مقابلــه بــا شــوروی بــود .آنــان بیــش از اینکــه بخواهنــد کــه حکومــت در ای ـران
بــه آنهــا وابســته باشــند بــه فکــر ایــن بودنــد کــه دشــمن بلــوک رشق باشــد؛ یــا حتــی اگــر دشمنیشــان بــا رشق
بیشــر از غــرب میبــود برایشــان قابــل قبــول بــود .پــس از برکنــاری بختیــار کــه از اعضــای جبههــی ملــی بــود خمینــی
قــدرت را بــه دســت ســازمانهای موســوم بــه کمیتــه و روحانیــون محلــی هــوادار خویــش داد .روحانیــون دیگــری
نیــز ،نزدیــک بــه یکه ـزار تــن از جوانــان را جم ـعآوری و یــک نیــروی شــبهنظامی تشــکیل دادنــد کــه بعدهــا بــه
پاســداران انقــاب معــروف شــد .عاقبــت ایــن اقــدام ،منجــر بــه تضعیــف گروههــای دیگــر رشکتکننــده در انقــاب
و یکهتــازی شــیعهگری قدرتگ ـرا شــد .بــه همیــن دلیــل عــدهای یــا از هــان ابتــدا از همداســتانی بــا روحانیــون
بنیادگ ـرا منــرف شــدند و برخــی دیگــر ب ـرای پذیرفتهشــدن از ســوی غــرب بــه آنــان پیوســتند .ســالها جنایــت و
قتلعــام جمهــوری اســامی و هرچــه بیشــر مطــرح منــودن روحانیــون بنیادگـرا ،فرجــام ایــن اقــدام دولتهــای غربــی
بــود کــه رهــاوردش بـرای جامعهــی ایـران رویارویــی بــا کشــتارهای متوالــی توســط جمهــوری اســامی و تبدیــل شــدن
انقــاب  57بــه ضدانقــاب بــود.

حکومــت و یــا حتــی سیســتم تغییــر کنــد آن را بــا منافــع خویــش همراســتا کنــد ،بــه شــعار
نــه غربــی کــه یکــی از براهیــن و ادل ـهی بنیادیــن تشــکیل جمهــوری اســامی بــود وقعــی
ننهــد و بــه هــر قیمتــی کــه شــده اقــدام بــه راضــی کــردن غــرب منایــد.
رهــر آپــو در ایــن بــاره چنیــن میگویــد« :ای ـران یکــی از عرصههایــی اســت کــه اســام در
آن دچــار یــک شــکلپذیری و شــاکلهبندی ریش ـهای گشــته اســت .اینکــه ای ـران بــه ســبب
توســعهی امپراطوریگونــه و فرهنــگ غنــیاش ،اســام را بهصورتــی متفاوتتــر از ســنت
قدرتطلبــی و جامع ـهی عــرب شــاکلهبندی منــود ،اقتضــای رسشــت آن اســت .چیــزی کــه
ِ
ادســت
در اینجــا مهــم اســت ،رویکــرد چالشانگیــز و منازعهآمیــز اقشــار فرودســت و فر
طبق ـهی متوســط در قبــال قــدرت و جامعــه میباشــد .قــر فرادســت بــه ســبب عــادات
قدرتطلبانــهی میراثماننــدی کــه از امپراطــوری باقــی مانــده بــود ،درصــدد برآمــده تــا
بــا ســوقدهی رسیــع اســام بهســوی دولتیشــدن ،زندگــی کنــد .قــر فرودســت نیــز بــا
آگاهــی ژرف دربــارهی ســختیهایی کــه در طــول تاریــخ از ســوی صاحبــان قــدرت کشــیده
اســت ،ســعی کــرده کــه بــا اســام بــه شــکل یــک جامعـهی مدنــی و بــا جنبـهی قدرتســتیز
آن زندگــی کنــد .در تاریــخ ایـران اســامی میتــوان ایــن واقعیــت را همیشــه مشــاهده منــود.
کاماینکــه در پسزمین ـهی تاریخــی و در ســنت زرتشــتی ،همیشــه یــک چالــش اینچنینــی
جامعــه و قــدرت کــه قدمــت آن بــه چالشهــای مــادـ پــارس میرســد ،وجــود داشــته و تــا
بــه امــروز آمــده اســت».
در متامــی رویدادهایــی کــه از آن بحــث بــه میــان آوردیــم در هنــگام ازرسگیــری و یــا
تقویــت روابــط ای ـران بــا نظــام ســلطهی غــرب ،فشــارهای داخلــی بــر تنوعــات اتنیکــی
و دینــیـ مذهبــی ایــران فزونــی گرفتــه اســت .در چنیــن مقاطعــی ،همیشــه شــاهد
تســلیمیت حکومــت و قــدرت در ای ـران در مقابــل قــدرت غربــی بودهایــم .دولتمــردان
ای ـران ،حتــی در صــورت ســازش بــا قــدرت غربــی نبایســتی داســتان انقــاب  57و گرفتــار
آمــدن حکومــت پهلــوی در غضــب مــردم را بــه فراموشــی بســپارند .نارضایتیهــای داخلــی
را منیتــوان بــا پیرشفتهــای سیاســی و گســرش روابــط دیپلامتیــک در خــارج از میــان
برداشــت .از رس تــا پــا غربــی شــدن و مخالفــت بــا اســام و در نظــر نگرفــن واقعیــت
تنــوع اتنیکــی رسزمیــن ای ـران ،از عمــده دالیــل رسنگونــی محمدرضــا شــاه بــود .انقــاب
ســفید و تســلیمیت بیچونوچــرای رسدمــداران پهلــوی را میتــوان از دالیــل عمــده و
اصلــی عــدم موفقیــت پهلــوی دانســت .گرفتــار بازیهــای مدرنیت ـهی کاپیتالیســتی آمــد و
بــه رغــم متامــی خوشخدمتیهایــش نتوانســت هســتی خویــش را تــداوم بخشــد .نظــام
جمهــوری اســامی نیــز در صورتــی کــه تحولــی بنیادیــن در پیــش نگیــرد و مــدل دولــت
اســامی قدرتگـرا را بــه شــکل کنونــی آن ادامــه دهــد ،محکــوم بــه نابــودی خواهــد گشــت.
بایســتی بــه ارزشهــای فرهنگــی و دینــی راســتین طبقــات خــارج از دایــرهی قــدرت اهمیــت
داده و آنهــا را درونــی منایــد تــا بتوانــد بــه عنــوان یکــی از نیروهــای پیشــتاز مدرنیت ـهی
دموکراتیــک نقــش بــازی کنــد .در صــورت اهمیــت نــدادن بــه دیــن خــارج از دایــرهی قــدرت
و بیاهمیــت و فاقــد ارزش خوانــدن آن ،هــان مســیری را خواهــد رفــت کــه نظــام پهلــوی
رفتــه بــود.
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نظامیگــری از گســردهترین و بزرگرتیــن انحصــارات اســت .برخــاف آنچــه در
مــوردش تبلیغــات میشــود نهادهــای آن نــه بـرای دفــاع از رسزمیــن و جلوگیــری
از هجومهــای خارجــی و حفــظ رشف و نامــوس خلــق ،بلكــه بــرای قبضــه
منــودن قــدرت و تســلط بــر متــام ارگانهــای جامعــه تشــكیل شــدهاند .همچنیــن
ب ـرای تقویــت خــود و تبدیــل شــدن بــه نیــروی غیرقابــل شكســت ســعی دارد،
اقتصــاد را نیــز بــه انحصــار خــود درآورد .بــا كســب چنیــن قــدرت مركــزیای
كلی ـهی نهادهــای دیگــر را مجبــور بــه كنــار آمــدن و ســازش بــا خــود میكنــد
و بــه حكفرمــای بیچونوچــرای جامعــه مبــدل میگــردد .نظامیگــری در
تاریــخ معــارص ای ـران وجــود داشــته و بعــد از انقــاب ســال  57و بهخصــوص
بعــد از روی كار آمــدن دولــت احمدینــژاد رونــدش شــدت و حــدت بیشــری
بــه خــود گرفــت .نظامیــان قــر انحصارگــری هســتند كــه خــود را مجهــز بــه
تســلیحات نظامــی و اقتصــادی منــوده و بــا غصــب دســتاوردهای جامعــه خویــش
را نیرومندتــر میســازند .نظامیگــری بارزتریــن شــكل هژمونــی قــدرتـ دولــت
بــوده كــه خواهــان ازبینبــردن موجودیــت و هویــت جامعــه و بهاســارت
درآوردنــش میباشــد.
همچنیــن دین(اســام سیاســی) را بــه خدمــت منافــع دولتــی درآوردهانــد و بــا
ســاختار والیتفقیــه از طریــق نهادهــای اطالعرســانی(كه آن را نیــز بــه انحصــار
خــود درآوردهانــد) ،ســعی بــر مرشوعیتبخشــی بــه اعــال غیردموكراتیــك و
خلقســتیز نهادهــای نظامــی ،اقتصــادی ،آموزشــی خــود میمناینــد .انحصــار
تســلیحاتی را بهدســت دولــت و ســپاه درآوردهانــد .میخواهنــد جامعــه را
فاقــد مكانیســم دفاعــی مناینــد؛ خلعســاح مناینــد .چنیــن رویكــردی جهــت
تشــدید اســتثامر جامعــه و عــدم امــكان بــروز مقاومــت مردمــی صــورت
میگیــرد؛ بـرای ادارهمنــودن جامعــه و تســلط بــر متامــی نهادهــای آن دســت بــه
چنیــن اقداماتــی میزننــد .بــا اصطالحاتــی از قبیــل صلــح ،آشــتی،حفظ امینیــت
ملــی و پاســداری از اتحــاد و یكپارچگــی كشــور ســعی بــر از بیــن بــردن نیــروی

زمانیكــه اخــاق و سیاســت بهعلــت سیاس ـتهای رسكوبگران ـهِی دولــت كاربــرد نیابــد و مانــع
از از عملیشــدنش شــوند ،دفــاع ذاتــی كاربــرد مییابــد و یگانــه راه گریــز از نابــودی جامعــه
خواهدبــود .هژمونــی دولـتـ قــدرت در جنگــی مــداوم علیــه جامعــه بـهرس میبــرد و در صــورت
عــدم برخــورداری جامعــه از دفــاع ذاتــی ،مجبــور میشــود بــه خواس ـتهای دولــت كــه هامنــا
اطاعــت ب ـی چــون و چ ـرا از دولــت میباشــد ،تــن در دهــد .صلــح نیروهــای قــدرتـ دولــت بــا
نیروهــای دفــاع ذاتــی جامعـهی اخالقــی و سیاســی تنهــا در صــورت احـرام متقابــل و گفتگوهایــی
در ایــن راســتا میــر خواهدشــد .در غیــر اینصــورت ،حــق جنــگ تدافعــی توســط نهادهــای
دفــاع ذاتــی جامعــه امــری اجتنابناپذیــر خواهدبــود .البتــه حتــی اگــر توافقــی هــم صــورت
گیــرد و صلحــی برق ـرار شــود ،نبایــد از دفــاع ذاتــی جامعــه غافــل شــد؛ چــون انحصــار قــدرتـ
دولــت بــه هیــچ معیــاری پایبنــد نخواهــد مانــد.
خلقهــای ای ـران همیشــه ب ـرای حفــظ موجودیــت خویــش بــه مقاومتهــای بیهمتایــی دســت
زدهانــد و از ارزشهــای كسبشدهیشــان ،صیانــت بهعمــل آورده و تبدیــل بــه جامعـهای دولتــی
نشــدهاند .آنــان هرگــز بــه خدمــت دولــت و جامع ـهی فرادســت درنیامدهانــد و بــا بهكارگیــری
مكانیســم دفــاع ذاتــی ،هجــوم دول ـتـ قدرتهــا جهــت نابــودی جامعــه را بــا شكســت مواجــه
ســاختهاند .خلقهــای ایــران و بهویــژه خلــق كُــرد بایــد در مقابلــه بــا دولتــی كــه خــود را
اســامی نامیــده و بــا اســتفادهی ابـزاری از دیــن ،اعــال قبیــح خــود از قبیـل قتلعــام ،شــكنجه،
اعــدام ،رسكــوب ناراضیــان ،ایجــاد فضــای خفهقــان سیاســی و  ...مرشوعیــت میبخشــد ،ایســتادگی
مناینــد .بایســتی بــا تكیــه بــر ارزشهــای كمونــالـ اجتامعــی خــود دســت بــه مبــارزهای همهجانبــه
و گســرده بــا مشــاركت متامــی اقشــار جامعــه و در متامــی عرصههایــش ،در راســتای دســتیابی بــه
خواســتهای حقهیشــان بزننــد.
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دفــاع ذاتــی خلــق و ب هزانــو درآوردن جامعــه دارنــد .زیــر لــوای چنیــن اصطالحاتــی بــه جنــگ
علیــه جامعــه میپردازنــد.
جوامــع كمونــال و دموكراتیــك در طــول تاریــخ همــواره در برابــر هژمونــی متدنهــای مركــزی،
از خــود مقاومــت نشــان دادهانــد .بــا اســتفاده از نیروهــای دفــاع ذاتــی در طــول ه ـزاران ســال
و بــا انجــام قیامهــا ،بســیجمنودن اقشــار ســتمدیده و تشــكیل ارتشهــای خلــق ،جامعــه را
ســازماندهی منودهانــد .آنــان بــا تــدراك جنگهــای تدافعــی كــه خاصیــت جامعهگــرا دارنــد،
در برابــر جنگهــای انحصارگرانــه و هجومــی از ســوی قــدرت مركــزی كــه جامعهســتیز بــوده،
بهمقاومــت گســرده در همــهی عرصههــای اجتامعــی ،دســتزدهاند .جامعــه بــا بهكارگیــری
ایــن حــق مس ـلَّم ،ارزشهــای اخالقــی و سیاســی خویــش را جهــت پیشــردش زنــده نگهداشــته
و پیشــرد داده اســت .اگــر جامعــهای حــق دفــاع ذاتــی خویــش را بــهكار نیــاورد ،دچــار
ازخودبیگانگــی شــده ،طبیعــت اجتامعــیاش را فرامــوش كــرده و در راه تباهــی خــود ،گام
برخواهدداشــت .قدرتهــای مركــزی جهــت اســتیال بــر جامعــه ،همیشــه ســازوكار دفــاع ذاتــی
آن را مــورد هــدف ق ـرار دادهانــد و بــا دزیــدن ارزشهــای جامعــه ،نیروهــاش را در خدمــت بــه
منافــع خــود ب ـهكار م ـیآورد.
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اقتصاد
اساسیترینعرصهیدموکراسیو
جامعهی اخالقی ـ سیاسی

سیاســی شــدن مقول ـهی اقتصــاد ،یكــی از دالیــل اساســی بحرانهــای اقتصــادیای
اســت كــه اكنــون جامعـهی ایـران بــا آن دســت و پنجــه نــرم میكنــد .بــه جــای اینكــه
اقتصــاد در خدمــت بــه جامعــه بــه كار گرفتــه شــود ،جهــت بــه تســلمیت درآوردن
جامعــه كاربــرد مییابــد .چــه در حــوزهی داخلــی و چــه در حــوزهی خارجــی،
اقتصــاد ب ـرای پیشــرد سیاس ـتهای نادرســت جامعهســتیز و دشــمنتراش حكومــت
بــه کارگرفتــه میشــود .تصمیــات اقتصــادی در ایــران بــه میــزان زیــادی تابــع
سیاســتهای نادرســت حاكــان جمهــوری اســامی میباشــد .در ایــران ارتباطــی
تنگاتنــگ میــان ســاختار اقتصــادی و ســاختار سیاســی جمهــوری اســامی وجــود دارد.
اجــازهی مدیریــت اقتصــادی بــه جامعــه داده منیشــود و اقتصــاد در انحصــار كامــل
دولــت قــرار گرفتــه اســت .منیتــوان هیچگونــه تعاونــی و اقتصــاد خودكفایــی را
یافــت كــه نهادهــای دولتــی در آن ریشــه ندوانــده باشــند .رهــاورد چنیــن سیســتمی
افزایــش بیروی ـهی قیمتهــا و گســرش فقــر و بیــكاری اســت .تعاونیهایــی هــم
كــه جهــت حــل مشــكالت اقتصــادی مــردم و جلوگیــری از انحصــار اقتصــادی دولــت
تشــكیل شــدهاند راه بــه جایــی نربدهانــد .زیـرا تعاونیهــا بــه علــت چنیــن رشایطــی
دنبالــهرو سیاســتهای اقتصــادی دولــت میشــوند؛ پــس فاقــد كارایــی بــوده و
نقشــی نامحســوس و یــا حتــی عكــس دارنــد .یعنــی پیشــرددهندهی سیاس ـتهای
اقتصــادی دولــت میشــوند كــه در اصــلِ خویــش اقتصادســتیز میباشــند .آنهــا بــه
مسئولیتشــان كــه هامنــا اقتصــادی اجتامعــی اســت عمــل نكــرده و ب ـرای ادام ـهی
حیــات در چنیــن رشایطــی ،ناگزیرنــد از نظــام اقتصــادی دولتــی پیــروی منــوده و
فقــط اســم تعاونــی مردمــی را یــدك كشــند .برخــورد نابرابــر بــا افــراد و جوامــع
ایـران و عــدم ایجــاد رشایــط توســعه اقتصــادی بـرای همــه و مانعتراشــی بــه وضــوح
قابــل مشــاهده اســت .نظــام سیاســی ،تعیینكننــدهی نحــوهی توزیــع درآمدهــای
ایـران اســت .شــعارهایی از قبیــل خصوصیســازی و یــا ســهام عدالــت نیــز ظاهرشــان
برخــاف باطنشــان اســت؛ سیاســتهای اقتصــادیای کــه ظاهــری جــذاب و
عامهپســند دارنــد و در ابتــدای امــر بـرای عمــوم مــردم خوشــایند میمناینــد ،عمومــا
در باطــن خــود پیامدهــای ناگــوار و نامطلــوب اقتصــادی دربــر داشــتهاند .نتایــج
ســوء آن بــه جایــی رســیده كــه بســیاری از مــردم ایــران بایــد خویــش را بــه آب
و آتــش بزننــد تــا بتواننــد نــان شــب خویــش را تهیــه كننــد .هیچگونــه امنیتــی
نیــز ب ـرای فعــاالن اقتصــادی در جوامــع وجــود نــدارد و بــه بهانههــای واهــی و یــا
برنامههایــی كــه بدانهــا اشــاره منودیــم بــا بنبســتهای گریزناپذیــری مواجــه
میگردنــد.

سالهاســت كــه جامعـهی ایـران از اقتصــادی دولتــی كــه زاینــدهی «تــورم ،نــرخ بیــكاری بــاال ،رشــد اقتصــادی پاییــن،
توزیــع نامناســب درآمــد و مانعتراشــی در مســیر اقتصــادی اجتامعــی ،فقــر و عواقــب آن» اســت ،رنــج میبــرد .فقــر
اقتصــادی شــدید منجــر بــه انحرافــات اخالقــی و معضــات اجتامعـیای میشــود كــه نیــروی تصمیمگیــری و دفاعــی
جامعــه را بســیار كاهــش داده و ایــن مســئله باعــث افزایــش قــدرت و ســلطهی حكومــت بــر جامعــه شــده اســت.
فقــر اقتصــادی موجــب فقــر فرهنگــی و تزلــزل در بنیانهــای اخالقــی جامعــه و عــدم پیشــرد سیاســت در خدمــت
بــه جامعــه و از ســوی خــود جامعــه میشــود .ایــن قــر فقیــر توانایــی رشكــت در تصمیمگیریهــای اجتامعــی را
نخواهــد داشــت .مصائــب چنیــن سیاسـتهایی دامنگیــر متامــی افـراد جامعــه خواهــد گردیــد .پــس نبایــد از بانیــان
دولتــی كــه اقتصــاد را چــون ابـزاری جهــت قدرتبخشــی بــه نظــام بــه كار مىگیرنــد انتظــار حــل مشــكالت اقتصــادی
را داشــت .دولتهــا برآننــد كــه نابســانی معنــوی ،بیاعتــادی بــه خــود و نومیــدی از آینــده ،بدبینــی و ناتوانــی در
ارای ـهی چش ـماندازی ایمــن را بــه جامعــه نیــز انتقــال دهنــد .آنهــا سیاســتهای جن ـگ ویــژه را در حــوزهی اقتصــاد
در رسارس ایـران و باالخــص جامعـهی كــورد بــه كار میگیرنــد .مــا از متایــات شــخصی كســانی كــه در مســند قــدرت
قـرار گرفتهانــد بحــث منیكنیــم .بحــث در ماهیــت ســاختار قدرتــی اســت كــه ایــن افـراد را بــر مســند قــدرت نشــانده
اســت .قدرتــی كــه ســودجویی در ارسع وقــت را ارزش میشــارد و بـرای قــوام خویــش آنرا بــه خــورد افـراد جامعــه
نیــز میدهــد .جامعــه میخواهــد فرزاندنــش حــق گرفــن اختیــارات محلــی در زمین ـهی اقتصــادی و دیگــر عرصــه
هــا را داشــته باشــد .مــردم از لحــاظ اقتصــادی تحــت فشــار شــدید هســتند پــس نــان و كار میخواهنــد؛ رسپنــاه
میخواهنــد .امــا حكومــت آنهــا را وارد بــازی ویرانگــری میكنــد .ایــن انســانها مبــدل بــه نیــروی ویرانگــری
میشــوند كــه در پــی دســتیابی بــه ســود اســت .ایــن نیــروی مخــرب بــا تقاضاهــای خویــش جامعــه و طبیعــت را
تحــت فشــار میگــذارد .دولــت جمهــوری اســامی حتــی بــه دیدگاههــای اقتصــادی اســام نیــز پشــت كــرده اســت .در
اســام رشــد اقتصــادی حــد و مرزهایــی را میشناســد و اقتصــاد پایبنــد بــه معیارهایــی اســت تــا جامعــه را فرونبلعــد.
بــر طبــق ایــن معیارهــا رشــد اقتصــادی بایــد بــا رعایــت كرامــت انســانی و معنویــات و همچنیــن صیانــت از زایندگــی
زمیــن و مســائل محیــط زیســت صــورت گیــرد .حتــی بهداشــت روانــی جامعــه از رشایــط گســرش اقتصــادی شــمرده
میشــود .امــا اقتصــاد جمهــوری اســامی نــه تنهــا ایــن مــوارد را رعایــت منیكنــد بلكــه جامع ـهای مریــض ســاخته
اســت كــه از درد بــه خــودش میپیچــد .ایــن بیامریهــای اجتامعــی ناشــی از فقــر اقتصــادی را نیــز تحــت نــام ملیــت
و مبــارزه بــا دشــمنان اســام الپوشــانی میكنــد .از دیگرســو میدانیــم كــه راســتگویی مهمتریــن معیــار اخــاق
اســت .امــا دولتهــای حاكــم در ای ـران دولتهایــی ســاخته و پرداختــه بــر پای ـهی دروغانــد .وعــد ه و وعیدهــای
فـراوان اقتصــادی بهویــژه در زمــان انتخابــات امــری رایــج شــده اســت .ادعاهایــی كــه گرچــه در پوســرها و تبلیغــات
نامزدهــای انتخاباتــی بــه چشــم میخــورد امــا رصاحتــا پــس از روی كار آمــدن تكذیــب میشــوند .مســئولین آن
انــدازه در خلــف بــه وعدههایشــان اعتــاد بــه نفــس دارنــد كــه میتــوان آنهــا را ســلطان دروغ نامیــد .میتوانیــم
ایــن را در رویكــرد دولتهــای پــس از انقــاب بــه وضــوح دیــد .اف ـراد جامعــه نیــز حــق هیچگونــه مخالفــت و یــا
حتــی انتقــاد و اظهــار نظــری را در رابطــه بــا ایــن سیاسـتهای اقتصــادی ندارنــد .در صــورت روی دادن چنیــن امــری
انــگ ضعیــف بــودن حــس میهندوســتی!! و یــا وابســتگی بــه ایــادی اســتكبار و یــا مخالــف نظــام ایـران را ـ كــه برابــر
اســت بــا مخالفــت بــا خــدا و ارتــداد ـ بــه او میزننــد .بـرای مبــارزه بــا ایــن سیاسـتها بایســتی جامعــه در حــوزهی
اقتصــاد نیــز نهادهــای دفــاع مــروع را ب ـرای خنثیســازی جن ـگ ویــژهی دولــت بنــا نهــد .همیشــه خلــق كــورد از
راههــای دموكراتیــك و صلحآمیــز جهــت حــل مشــكالت اقتصــادی خویــش اســتفاده كــرده و از خشــونت و جنــگ
پرهیــز كــرده اســت .در ایــن زمینــه بارهــا و بارهــا صداقــت و حســن نیــت و عمــل خویــش را نیــز نشــان داده اســت.
پــس بایســتی دولــت نیــز ابـزار نظامــی و جنــگ ویــژه و سیاسـتهای بیوقــدرت خویــش را كنــار نهــد .ایــن برخــورد
هــم بــه نفــع جامعــه و هــم بــه نفــع دولــت خواهــد بــود.
یكــی از دیگــر مظاهــر بیعدالتــی در ایــران ،توزیــع نامناســب امكانــات بــه اســتانها و مناطــق مختلــف كشــور
میباشــد .بــه همیــن دلیــل در برخــی از اســتانها و مناطــق كشــور بهرهبــرداری مناســبی از امكانــات و مزیتهــای
طبیعــی خــاص هــر اســتان بــه عمــل منیآیــد .موضــوع و مشــكل اساســی بســیاری از خانوادههــای كوردســتانی نبــود
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منبــع درآمــد و رنــج بــردن از آن اســت .در بســیاری از خانههــا جوانــان بیــكار و بــدون درآمــد فضــای خانــواده را
دچــار یــاس منــوده و بــه معضلــی اساســی مبــدل شــده اســت .ایــن امــر برخــاف الزامــات امنیــت ملــی و اقتصــادی
اســت و نواحــی مختلــف كشــور را بــه خطـر میانــدازد .یكــی از راههــای مقابلــه بــا ایــن تهدیــد حــذف متركزگرایــی
در فعالیتهــای اقتصــادی و غیرمتمركــز كــردن تصمیــم گیریهــای اقتصــادی میباشــد .بــه ایــن ترتیــب مناطــق
مختلــف بــر اســاس تنــوع امكانــات و فعالیتهــا از مزیتهــای کافــی برخــوردار خواهنــد شــد و ایــن امــر موجــب
پیشــرد اقتصــاد بــه معنــای واقعــی آن و در جهــت خدمــت بــه جامعــه و نــه در خدمــت بــه دولــت میشــود .البتــه
موفقیــت در ایــن امــر بــه راحتــی میــر نیســت .بــه منظــور جلوگیــری از تــداوم نظــام رانتگـرای دولتــی در ایـران،
تكیــه بــر نظــام مشــاركتی و اقتصــادی اجتامعــی بــا تكیــه بــر اصالتبخشــی بــه فعالیتهــای اقتصــادی جمعــی و
رشكتهایــی كــه از ســوی مــردم مدیریــت شــود رضوری میمنایــد .نظــام رسمای ـهای در ای ـران بــر اســاس ســودبری
و نــه برپای ـهی عدالــت ،میچرخــد .پــس منیتــوان از آن انتظــار حــل بحرانهــای اقتصــادی را داشــت؛ لــذا بایســتی
نهادهــای جامعـهی مدنــی و اتحادیههــای اقتصــادی متناســب بــا جامعــه و البتــه مســتقل از دولــت بــه ایفــای نقــش
خویــش بپردازنــد .تنهــا بــا بازگشــت اقتصــاد بــه صاحبــان اصلــی آن یعنــی جامعــه میتــوان ایــن مشــكالت را حــل
منــود و اقتصــاد قــادر خواهــد بــود مســیر اصلــی خویــش را بپیامیــد .در واقــع وجــود یــك سیســتم اجتامعــی دموكراتیك
متضمــن توســعهی اقتصــادی و همخــوان بــا آن خواهــد بــود .رشط الزم تــداوم اقتصــاد در مســیر اصلـیاش كــه هامنــا
بــرآوردن نیازهــای مــادی جامعــه اســت ،ایجــاد و تــداوم ایــن مهــم اســت.
در اقتصــاد راســتین ســودبری و ســودآوری مطــرح نیســت؛ مــورد اساســی تولیــد كاال بــا هــدف اســتفاده از آن جهــت
برطــرف منــودن نیازهــای جامعــه اســت .در اقتصــاد راســتین ،هــدف رفــع نیازهــای اساســی جامعــه میباشــد .امــا
تجــارت و ســوداگری حــوزهی اقتصــاد را بــه منجــاب كشــانده اســت .بــازی بــا قیمتهــا بــا هــدف ســودآوری و
ربــودن دســرنج و دســتاوردهای جامعــه در جمهــوری اســامی رس بــه فلــك زده اســت .پــس چنیــن فعالیتهایــی،
اقتصــاد محســوب منیشــوند .بیــكاری بــه طــور بهمنآســا رشــد میكنــد و سیاســتهای اقتصــادی دولــت كــه
همگــی بــا اهــداف سیاســی خــاص جهــت ب ـیاراده منــودن جامعــه و تحــت عناویــن مختلفــی صــورت میگیرنــد
كمــر جامعــه را خــم میكنــد .رسمایــه و سیســتم اقتصــادی دولــت ،جامعــه را بــه تباهــی كشــانده و افـراد جامعــه را
تشــویق بــه فعالیتهــای ســودجویانه و مبنــا ق ـرار دادن فرصتطلبــی در روابــط روزانــه میمنایــد .ایــن امــر نیــز
حــس مســئولیتپذیری انســانها را در برابــر جامعــه فرومیكاهــد و فردپرســتی را ارتقــا میبخشــد .انگیــزهی متلــك
و ســودجویی و حــرص كســب پــول ،آنهــم بیشــرین مقــدار پــول بــه هــر قیمتــی كــه شــده ،را بــه جامعــه تزریــق
منودهانــد .ایــن معیــاری ب ـرای بهــر بــودن در میــدان مســابقهای اســت كــه هركــس میخواهــد ب ـرای زنــده مانــدن
از دیگــری جلــو بزنــد .ایــن امــر بــه شــكل اتوپیــای هم ـهی اف ـراد جامعــه یعنــی هــم اف ـراد فرادســت و هــم اف ـراد
فرودســت درآمــده اســت .در بســیاری از اف ـراد از دانشــجو ،مهنــدس و دكــر گرفتــه تــا قامربــاز ،فاحشــه و دزد و ...
ایــن حــرص وجــود دارد .دوری گزیــدن از چنیــن برداشــتی از اقتصــاد چیــزی اســت كــه بایســتی بــه جامعــه آموختــه
شــود .بایــد بیاموزنــد كــه نیروهــای خویــش را نــه بـرای تبــاه كــردن خویــش و بربــاد دادن جامعــه و محیــط زیســت
بلكــه بـرای ســاخنت جامعـهای بهــر بــه كار بــرد .ایــن نیــز نیــاز بــه سیســتمی آموزشــی دارد جهــت از میــان برداشــن
تخریبــات چنیــن ذهنیتــی كــه بــه جامعــه تزریــق كردهانــد .حــرص و آز افسارگســیخته بــه متلــك و پــول ،مرتبــط بــه
ســود و رسمایــه اســت نــه اقتصــاد .در سیســتم اقتصــادی ســودمحوری كــه حكومــت ایـران بنــا نهــاده بایســتی از آب
كــره بگیــری تــا شــاید ،آنوقــت بتوانــی گلیمــت را از آب بیــرون بكشــی .تعقیــب آرامناپذیــر ســود آدمــی را بــه برهــوت
بیاخالقــی و بیاعتــادی پرتــاب میكنــد .جامعــهی آلودهگشــته بــه چنیــن ویروســی را دیگــر منیتــوان جامعــه
نامیــد پــس چگونــه میتــوان از آن انتظــار ایســتادگی در مقابــل ایــن سیاسـتها و پیشــرد اقتصــاد واقعــی را داشــت.
فعالیــت بـرای كســب ســود هیــچ پیونــدی بــا رفــع نیازهــای بنیادیــن و اساســی جامعــه نخواهــد داشــت؛ بلكــه تیشــه
بــه ریش ـهی جامعــه زده و آن را آلــت دســت سیاس ـتهای اقتصــادی دولــت میمنایــد .قبــول چنیــن رویكــردی از
ســوی جامعــه ســبب گرســنگی و فقــر میشــود و ســبب خرســندی دولــت جمهــوری اســامی و صاحبــان رسمای ـهی
وابســته بــه آن .ایــن بحرانهــا تنهــا و تنهــا جیــب دولــت و ایادیــش را كــه بــا پــارو پــول جمــع میكننــد پــر میكنــد.

امــا از طــرف دیگــر معنویــات جامعــه حالتــی بازدارنــده ب ـرای اقتصــاد ســودمحور داشــته اســت؛ پــس همیشــه در
نــردی مــداوم بــا همدیگــر بـهرس بردهانــد .معنویــات جامعــه اجــازهی پیــروزی كامــل بــه چنیــن سیاسـتهایی نــداده
اســت.
ب ـرای حــل معضــات اقتصــادیای كــه اكنــون جامع ـهی ای ـران بــا آن دســت بــه گریبــان اســت بایســتی از طریــق
ریشـهیابی مشــكل بــا آن بــه مبــارزه برخاســت .ایــن مشــكل بایــد از ریشــه خشــك شــود و پیامــد تحلیــات ســطحی
ایــن موضــوع ،ناكارآمــدی در ســطح عمــل و شكســت در عملكــرد را بــه هم ـراه خواهــد داشــت .مثــا اگــر مقــداری
از درآمــد حاصلــه از نفــت را كــه صاحــب واقعــی آن جامعــه اســت ،در زمینـهی كشــاورزی در مناطــق مختلــف ایـران
كــه بســیار حاصلخیــز نیــز میباشــند رسمایهگــذاری شــود ،مشــكلی بــه نــام فقــر و بیــكاری ریشــهكن خواهــد
شــد .امــا ایــن مســئله بــا خواســت آنهــا در تضــاد میباشــد .چــون ایــن امــر موجودیــت منافــع نامــروع آنهــا را
تهدیــد خواهــد كــرد .مســائلی كــه بــه آن اشــاره منــودم ،پیامــد سیاسـتهای روزانــه و موقــت رژیــم و یــا مختــص بــه
ایــن دولــت و یــا آن دولــت و یــا ایــن برنام ـهی اقتصــادی و آن برنام ـهی اقتصــادی نیســت ،بلكــه ریشــه در ســاختار
حكومــت دارد .بســیار آشــكار اســت كــه در صــورت عــدم برخــورد بــا سیاس ـتهای بیوقــدرت و نظــام ســودمحور،
جامعــه یــارای مبــارزه بــا بیــكاری و فقــر كشــندهای كــه رشیانهــای حیات ـیاش را میخشــكاند ،نخواهــد نداشــت.
اقتصــادی كــه در چنــگ افـراد و یــا دولــت گرفتــار آمــده ،پیونــدی بــا اقتصــاد نــدارد .اقتصــاد را بایــد بــا دموكراســی
درهــم آمیخــت .بایــد دموكراســی را بــه حــوزهی اقتصــادی تعمیــم داد .تنهــا جامع ـهی اخالقــی و سیاســی میتوانــد
یــك حــوزهی اقتصــادی دموكراتیــك را پایهریــزی و اجـرا كنــد .اقتصــاد راســتین و دموكراســی ماننــد گوشــت و اســتخوان
بــه هــم پیونــد خوردهانــد و بــدون هــر یــك از آنهــا ،حــوزهی دیگــر ناشــدنی میمنایــد .اقتصــاد راســتین و در پیــش
گرفــن آن از ســوی جامعــه را میتــوان عكسالعملــی دموكراتیــك و درخــور جامعــه نــام نهــاد .پــس تنهــا در جامعـهای
دموكراتیــك ،میتــوان شــاهد اقتصــاد راســتین باشــیم .در اقتصــاد واقعــی تضــاد فاحــش طبقاتــی و لطمــه بــه محیــط
زیســت وجــود نــدارد .چــون جامعــه ب ـرای رفــع نیازهــای خویــش بــه امــور اقتصــادی میپــردازد .اگــر هــم تجارتــی
صــورت گیــرد مبنایــش ســودبری نخواهــد بــود بلكــه رفــع نیازهــا بــه بهرتیــن روش كــه هــر دو طــرف از آن اســتفادهی
بهینــه مناینــد ،میباشــد .میتــوان بــاری دیگــر روابــط شــهر و روســتا را ســازگار منــود .ایــن مناســبات اكنــون بــه زیــان
جامعـهی روســتایی كــه متكــی بــر كشــاورزی اســت ،رشــد مییابــد .ایــن روابــط منجــر بــه نابــودی جامعـهی روســتایی
میشــود كــه كاهــش آمــار كشــاورزی و شــاغالن در امــر زراعــت و ســاكنان روســتا دلیلــی اســت بــر ایــن مدعــا .ایــن
رویــه بــه نفــع دولــت میباشــد .چــون از یــك ســو اقتصــاد متكــی بــه دولــت ،كشــاورزی را از بیــن بــرده و از ســوی
دیگــر جمعیــت روســتایی را بــه مهاجــرت بــه شــهر كــه مركــز سیاس ـتهای دولــت میباشــد وادار میكنــد .منطــق
تولیــد و مبادلـهی ســودمحور ،هیــچ معیــار اخالقــی را جهــت پایبندســازی صنعــت ،تعییــن نكــرده اســت .اگــر دولــت
جمهــوری اســامی كمكهایــی مالــی در زمین ـهی كشــاورزی و یــا دیگــر بخشهــا انجــام دهــد نیــز آنرا بــه صــورت
مالیــات و یــا ترفندهــای وارداتــی و صادراتــی خویــش و بــازی بــا قیمتهــا ،بــه شــكلی نامحســوس از جامعــه خواهــد
ربــود .هرگونـه صنعتــی كــردن و شــهری كــردن بــا افزایــش اســتفاده از انــرژی مـرادف اســت .انــرژیای كــه هــم بــه
طــور مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم در عرصـهی تولیــد جــای انــرژی و نیــروی کار انســانی را میگیــرد و ســبب بیــكاری
میشــود؛ و هــم دایــرهی مــرف غیــر رضوری را وســعت میدهــد و آلودگــی محیــط زیســت را بههم ـراه خواهــد
داشــت .بــا چنیــن نگرشــی آلودگــی آب ،هــوا و خــاك از ســوی كارخانههــای وابســته بــه اقتصــاد ســودمحور كــه تنهــا
بــه قصــد كســب ســود بیشــر برپــا شــدهاند امــری معمــول خواهــد بــود .رسمای ـهداران بــه تولیــد خــوراك ،پوشــاك،
مســكن و وســایل آسایشــی كــه جامعــه بـرای بقــای خویــش بــدان نیــاز دارد محــدود منیماننــد و بیشــر بــه کاالیــی
ســاخنت همــه چیــز میپردازنــد .همچنیــن صنعتــی شــدن بیقیــد و رشط ســبب نیــاز بــه روانــه شــدن خــوراك بــه
شــهرها بـرای تأمیــن غــذای جمعیــت رسســامآور شــهر اســت .امــری كــه ســبب تهــی شــدن خــاك از خوراكمایههایــش
میشــود .زمیــن را پیــر و فرتــوت منــوده و زایندگ ـیاش را ســلب میكننــد .مــرگ زمینهــای كشــاورزی بــه معنــای
هجــوم بــه مراتــع ،چمنزارهــا و جنگلهــا خواهــد شــد .مــرگ زمیــن ،مــرگ كشــاورز و روســتا اســت و ســبب هجــوم
جمعیــت بــه فضــای ناامــن شــهر میشــود .اف ـرادی كــه راهــی شــهر میشــوند بیشــر در بخــش خدماتــی مشــغول
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بــه اشــتغال میشــوند یــا اگــر در دیگــر بخشهــا مشــغول بـه كار شــوند درآمــد ثابتــی خواهنــد داشــت و ایــن قــر
آســیبپذیرترین قــر در مقابــل تــورم هســتند .ب ـرای ج ـران ایــن كمبــود نیــز در ازای امتیــازات ناچیــز اقتصــادی
در نهادهــای دولتــی كــه در خدمــت سیاس ـتهای رسكــوب دولتــی اســت از جملــه بســیج و نهادهــای وابســته بــه
اطالعــات جــای میگیرنــد .جامع ـهی شــهری كامــا تحــت ســیطره ،نفــوذ و كنــرل دولــت جمهــوری اســامی ق ـرار
میگیــرد .بدینگونــه رضب ـهی مهلكــی بــر ارادهی جامعــه زده میشــود .شــهرها رشــدی غولآســا پیــدا كــرده و مركــز
معضــات اجتامعــی ،بیگانــه گشــن بــا جامعــه ،فرصتطلبــی و فردگرایــی میشــود .البتــه فــردی كــه نــه در خدمــت
خــود بلكــه در خدمــت نظــام حاكــم ای ـران خواهــد بــود .بایســتی روابطــی جایگزیــن را جســتجو کــرد كــه در آنهــا
ســودگرایی موجــود را کــه تــا ســطح نابــودی همدیگــر پیــش میــرود ،بــه کنــاری نهیــم.
رهــر آپــو یگانــه راه رهایــی از ایــن وضعیــت را اقتصــاد اكــوـ اجتــاع میدانــد و در ایــن مــورد چنیــن میگویــد:
«ه ـزاران اكــوـ جامعــه بــه اقتضــای رشایــط ،میتواننــد خــود را همچــون یــك واحــد اقتصــادی ســازماندهی مناینــد.
یكــی از مســائلی كــه مدتهاســت فوریــت یافتــه ایــن اســت كــه در زراعــت بــا مدنظــر قـرار دادن اصــل اكــوـ صنعــت،
بــه بازســاماندهی زمینهایــی پرداختــه شــود كــه توســط خانوادههــا بــه ت ّكههایــی مج ـزا تقســیم شــده و ویژگــی
واحدبــودن را از دســت دادهانــد .تشــكیل اكــوـ اجتامعــات در زراعــت ،یكــی از اساســیترین اصــول اقتصــادی در
مدرنیتـهی دموكراتیــك میباشــد .در ارتبــاط بــا همیــن مســئله ،نگرشهــای قائــل بــه مزرعـهداری كــه از دوران رسف
و بردگــی باقــی ماندهانــد ،رونــق خویــش را از دســت دادهانــد .اكــوـ اجتامعاتــی كــه از طریــق تشــكیل واحدهــای
زراعتــی در مقیاســی اكولوژیــك تحقــق خواهنــد یافــت ،بنیــان مدرنیت ـهی روســتا نیــز میباشــند .یعنــی روســتا و یــا
روســتای مــدرن بهمنزلــهی یــك اكــوـ اجتــاع و بهصــورت واحدهــای اقتصــادی در مقیــاس اكولوژیــك ،میتوانــد
دوبــاره هســتی یابــد .در شــهرها نیــز اكــوـ اجتامعــات مشــابهی قابــل شــكلگیریاند .در برنامهریــزی شــهری
اكولوژیمحــور ،اقتصــاد بهمثاب ـهی یــك بخــش از كلیــت عمومــی ســاماندهی میشــود .هامننــد الزامیبــودن عــدم
وجــود بروكراسـیای كــه شــهر را ببلعــد ،اقتصــادی كــه شــهر را ببلعــد نیــز نبایســتی وجــود داشــته باشــد .فعالیتهــای
اقتصــادی متناســب بــا رسشــت هــر شــهر ،بهصــورت واحدهایــی بــا حجــم بهینــه[= ]Optimalســازماندهی میگــردد
كــه نــه در راســتای ســودآوری بلكــه در جهــت برطرفســازی بیــكاری و محرومیــت خلــقِ شــهر هدفمنــد میباشــند.
میتــوان جمعیــت را بــه تناســب ســاختار و قابلیتشــان بــر ایــن واحدهــا توزیــع منــود».
پــس ب ـرای دس ـتیابی بــه ایــن مهــم ،بایــد اقتصــاد را ازآن جامعــه منــود .نبایــد یكــی قربانــی دیگــری گــردد .یكــی
بـرای ســود دیگــری كار كنــد .بســیاری از افـراد قربانــی بیــكاری شــوند تــا فــردی كار و منبــع درآمــدی بیابــد .اقتصــادی
اك ـ وـ اجتــاع ،اقتصــادی هســتیبخش اســت كــه جامعــه را نیــرو و تــوان میبخشــد؛ نیــرو و توانــی كــه میتوانــد
سیاسـتهای جامعهكــش دولــت در زمینـهی اقتصــاد را درهــم شــكند و بــه نیروهــای دموكراتیــك موجــود در جامعــه
در راســتای برســاخت جامعــهای آزاد یــاری رســاند .پــس دولــت و یــا افــراد وابســته بــه آن ،حــق محــروم منــودن
جامعــه از ایــن موضــوع هســتیبخش را نخواهنــد داشــت .جامعــه نیــز حــق قبــول چنیــن وضعــی را نخواهــد داشــت.
قبــول چنیــن امــری از ســوی جامعــه بــه معنــای خودكشــی خواهــد بــود .پــس بایــد چــه در زمینـهی كشــاورزی و چــه
صنعتــی در ســطح محــدود یــا كالن نهادهــای خودكفایــی تشــكیل شــود .در چنیــن سیســتمی اصــول اقتصــادی راســتین
حــرف اول را در نهادهــای اقتصــادی خواهــد زد .نــه مالكیــت فــردی و نــه مالكیــت دولتــی ،جایــی در اقتصــاد اك ـوـ
اجتــاع ندارنــد و در تضــاد بــا آن خواهنــد بــود .مالكیــت دولتــی و فــردی بــه ایجــاد فاصلـهی طبقاتــی فاحــش منجــر
خواهــد شــد .سیســتمی كــه در آن فــردی بــر اثــر فقــر از گرســنگی جــان میبــازد و یــا اقــدام بــه خودكشــی كــرده و
یــا بــه فحشــا كشــیده میشــود و دیگــری فرعونگونــه زندگــی میكنــد و روزانــه پــول بــادآورده بــه جیــب میزنــد
سیســتمی ضدانســانی و ناپذیرفتنــی اســت .در اقتصــاد اكــوـ اجتــاع رشكتهــا و تعاونیهــا نیــز تحــت مالكیــت
مشــرك كســانی درمیآینــد كــه در آنجــا مشــغول بهكارنــد .البتــه اقتصــاد اك ـوـ اجتــاع بــه ایــن معنــا نیســت كــه
اقتصــاد دولتــی بــه كلــی از بیــن خواهــد رفــت .فقــط تعادلــی در میــان آنهــا بــه وجــود خواهــد آمــد .امــا دولــت
موظــف بــه پیــروی از معیارهــای اكولوژیــك و دوری از سیاس ـتهای بیوقــدرت خویــش خواهــد شــد .بــه منظــور
رفــع انحصارهــا بــه ویــژه قاعدهمنــد ســاخنت رفتــار دولــت در اقتصــاد الزم اســت اوالً از انحصــارات بیضابطــه

دولتــی جلوگیــری شــود و ثانیـاً بــا بسرتســازی الزم زمینــه فعالیــت نهادهــای اقتصــادی جامعــه فراهــم گــردد.
نكت ـهی مهــم در ایــن مســئله راهــردی ایــن اســت كــه تصمیمگیریهــا الزم اســت بــه صــورت جمعــی و
بــا مالحظــه هم ـهی نظ ـرات و در فضــای قابــل نقــد اتخــاذ شــوند و همیــن امــر خــود زمینهســاز اجرایــی
منــودن ایــن تصمیــات خواهــد بــود؛ وگرنــه بدیهــی اســت کــه نظراتــی كــه زمینــه پذیــرش عمومــی نداشــته
باشــند قابــل اج ـرا نخواهنــد بــود .اقتصــاد دولتــی تنهــا بدینســان میتوانــد خویــش را جامعهپذیــر منایــد
در غیــر اینصــورت محكــوم بــه نابــودی خواهــد شــد .مالكیــت حتــی اگــر گروهــی هــم باشــد ـ بــه عنــوان
مثــال در یــك رشك ـتـ بایســتی مالكیتــی اجتامعمحــور باشــد .ایــن واحدهــا میتواننــد از صنعــت و فنــاوری
بــه شــكل مطلــوب كــه در تضــاد بــا معیارهــای اقتصــاد اك ـوـ اجتــاع نباشــد اســتفاده مناینــد .بدینصــورت
میتواننــد نتایــج مخــرب صنعتگرایــی و فنــاوری را كــه از ســوی دولــت در خدمــت منافــع قــدرت و جهــت
جنگافــروزی اســتفاده میشــود ،ناكارآمــد مناینــد .بایســتی صنعــت و فنــاوری در خدمــت بــه جامعــهی
اخالقــی و سیاســی ب ـهكار گرفتــه شــود .فنــاوری كــه هــدف اصلــی آن خدمــت بــه جامعــه بــوده و توســط
دولــت و ب ـرای تســلط بــر جامعــه ربــوده شــده را میتــوان بــه صاحبــان اصلــی آن بازگردانــد .بدینصــورت
میتــوان ســنگ بنــای زندگ ـیای آزاد و دموكراتیــك را بنــا نهــاد .میتــوان كشــاورزی را پیشــرد داد امــا بــه
صورتــی کــه نتایــج زیــانآوری ب ـرای محیــط زیســت نداشــته باشــد .اف ـراد جامعــه بــا ایــن كار بــه دولــت
جمهــوری اســامی اجــازه منیدهنــد كــه فرآوردههــا و محصــوالت اقتصــادی آنهــا را بچاپــد .بدینگونــه
جامعــه خــود مالــك كار و رنــج خــود خواهــد شــد و بــه دولــت اجــازهی سوءاســتفاده از آنرا نخواهــد
داد .در چنیــن سیســتمی ،چــون خــارج از حــوزهی اقتصــادی ســودمحور دولــت اســت ،ســودمحوری وجــود
نخواهــد داشــت .كســی نیــز منیتوانــد بحــث از ســودجویی كنــد؛ مگــر آنکــه آن شــخص وابســته بــه دولــت
باشــد و در راســتای سیاس ـتهای اقتصــادی دولــت عمــل کنــد .جامعــه بایــد دســتش را از اقتصــاد دولتــی
بشــوید تــا بتوانــد دولــت را كوچــك كنــد .بــا در پیـش گرفــن چنیــن رویـهای و پیرشفــت دادن اقتصــاد اكـوـ
اجتــاع ،مســائل در مســیر حــل ق ـرار خواهنــد گرفــت .همچنــان میتــوان از فنــاوری ســامل جهــت كاهــش
تخریبهــای صنعتــی اســتفاده منــود .میتــوان بــا آمــوزش دامپــروری بــه دامــدار مانــع از تخریــب مراتــع و
جنگلهــا شــد .بدینگونــه و بــا رعایــت ایــن معیارهــا معضــات اجتامعــی از قبیــل گرســنگی ،فقــر و بیــكاری
حــل خواهنــد شــد .میتــوان مانــع از بهرهبــرداری بیرویــهی دولــت از معــادن شــد .بهرهبــرداریای كــه
هیچگونــه فایــدهای بــرای جوامــع ســاكن در آن مناطــق نداشــته و تنهــا محیــط زیســت ایــن مناطــق را
نابــود میكنــد .مثــا در كوردســتان شــار ف ـراوان معــادن و بهرهبــرداری بیرویــه از آنهــا شــكل بعضــی
از مناطــق را تغییــر داده و تاثیرهــای مخربــی بــر محیــط زیســت ایــن مناطــق داشــته اســت .آنهــا بــه فكــر
ایــن نیســتند كــه انســان چــه چیزهایــی میتوانــد از طبیعــت بـرای بــرآوردن نیــاز خویــش بگیــرد .ایــن اصــل
فراموششــده اســت .تقاضاهــا بــر طبیعــت تحمیــل میشــوند و در آنهــا تــوان طبیعــت مدنظــر قــرار
منیگیرنــد .بهگونــهای كــه دامدارهــا و كشــاورزان ،دیگــر منیتواننــد در ایــن مناطــق زندگــی كننــد .اینهــا
فعالیتهایــی هســتند كــه درآمــد آن نــه تنهــا هزین ـهی خلقهــای ای ـران منیشــود بلكــه در خدمــت بــه
جنگافــروزی نظــام قـرار مــی گیرنــد و در نتیجــه دودش تنهــا بــه چشــم جامعــه خواهــد رفــت .تحریمهــای
اقتصــادی ناشــی از ایــن جنــگ افروزیهــا نیــز تنهــا بــر پیکــره جامعــه رضبــه میزنــد .بــا ایــن تحریمهــا كك
كاخنشــینها هــم منیگــزد .پــس ب ـرای داشــن اقتصــادی ســامل و در خدمــت جامعــه بایســتی بــه مبــارزهای
همهجانبــه دســت زد .بدینصــورت میتــوان جامعــه را آزاد ،دموكراتیــك ،اخالقــی و سیاســی مناییــم.
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زندان،
صحنهی مبار زه برای کسب آزادی

بــا تشــکیل نظــام سلســله مراتب(هیرارشــی) ،حاکــان بــا اعــال قوانیــن
کنــرل و مجــازات بــه ایجــاد ســازوکاری روی آوردنــد کــه از طریــق آن
انســانها و بافتهــای اجتامعــی را ملــزم بــه فرمانــری از قواعــد و
قوانیــن ســاختند؛ قواعــد و قوانینــی کــه خودشــان آنهــا را ســاخته
بودنــد .ایــن مجازاتهــا شــامل اعــدام ،نوشــیدن جــام زهــر ،بــه آتــش
كشــیده شــدن ،و بعدهــا زندانیشــدن و شــکنجه میشــد .اکــر
مجازاتهــا را نیــز در مــا عــام و در جلــوی چشــان افــراد جامعــه
بــه اج ـرا درمیآورنــد .بــدون شــک قبــل از ایــن قوانیــن نیــز مجــازات
و جــرم وجــود داشــت امــا ارزشهــا و معیارهــای جامعــه آن را تعریــف
میمنــود .امــا امــروزه ،دولــت و قــدرت جــرم را تعریــف كــرده و در
راســتای تادیــب جامعــه آن را اجــرا میمنایــد .طبــق نگــرش قــدرت و
ســلطه ،مــواردی کــه بــه گون ـهای بــه موازیــن دولــت تجــاوز كنــد جــرم
شــناخته میشــود .مجــازات دولتــی ،اب ـزاری اســت در دســت قــدرت و
ســلطه ب ـرای ایجــاد فضــای رعــب و وحشــت در میــان جامعــه و متامــی
نیروهــای ســلطهناپذیر .در اعــال مجــازات ،حــق حیــات آزاد انســان را
نفــی میســازند یــا جــان او را میگیرنــد تــا بــه گفتـهی خودشــان مشــکل
جامعــه حــل گــردد؛ حــال آنکــه متامــی ایــن اقدامــات در راســتای حفــظ
موجودیــت قــدرت و دولــت اســت و هیــچ رابط ـهای بــا حفــظ جامعــه
نــدارد .قدرتهــا ،بــه نــام جوامــع ،زندگــی آزاد انســانها را قربانــی
حفــظ منافــع خویــش میمناینــد .دولــت ،گویــا بــه نیابــت از افــراد
خرساندیــده و جامعــه ،از فــرد مجــرم انتقــام گرفتــه و او را مجــازات
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میمنایــد .امــا در اصــل ،تحــت ایــن عناویــن انتقــام خویــش را از افـراد مبــارز و آزاد جامعــه میگیــرد کــه زیــر یــوغ
قــدرت و دولــت منیرونــد.
جمهــوری اســامی ،کشــوری اســت کــه تاکنــون بــه جــای حــل مشــکالت و احـرام بــه عقایــد ،در فکــر حــذف آنهــا
برآمــده اســت .هرچنــد کــه در مقاطعــی بحــث از تغییراتــی در ایــن راســتا صــورت گرفتــه ،امــا در عرصـهی عمل شــاهد
تغییــر نبودهایــم و یــا ایــن تغییــر حرکتــی بســیار کُنــد و نامحســوس داشــته اســت .بــه همیــن دلیــل ای ـران یکــی از
کشــورهایی اســت کــه آمــار بیشــرین زندانیــان سیاســی را داراســت .در ایـران در صــد ســال اخیــر ،دربــارهی زندانــی
سیاســی تعریــف جامعــی در دســت نیســت؛ تنهــا در اصــل  168قانــون اساســی جمهــوری اســامی گفتــه شــده کــه
«رســیدگی بــه جرایــم سیاســی و مطبوعاتــی علنــی اســت و بــا حضــور هیــات منصفــه در محاکــم دادگســری صــورت
میگیــرد .نحــوهی انتخــاب ،رشایــط و اختیــارات هیــات منصفــه و تعریــف جــرم سیاســی را قانــون بــر اســاس موازیــن
اســامی معیــن میکنــد» .جــرم سیاســی ،وارد قانــون اساســی شــده امــا تعریــف مشــخصی از آن ارائــه نگشــته اســت.
مســئوالن جمهــوری اســامی از آغــاز تاکنــون ،وجــود زندانیــان سیاســی و عقیدتــی را در زندانهــای جمهــوری اســامی
انــکار کــرده و میگوینــد کــه ایــن اف ـراد اقــدام بــه بــر هــم زدن امنیــت ملــی منودهانــد .جــرم علیــه امنیــت ملــی
نیــز هــر عملــی را کــه بــه چارچــوب قانــون اساســی ،منافــع ملــی ،اصــول و اهــداف مســئولین بــاالی حکومتــی رضبــه
بزنــد ،شــامل میشــود .ایــن قانــون در کل بــا منافــع ملتهــا و جوامــع ایـران هیــچ مطابقتــی نــدارد .بــه همیــن دلیــل
نیــز حقــوق و قوانیــن زندانیــان سیاســی وجــود نــدارد .تعریــف زندانــی امنیتــی نیــز بــا اســام قدرتمــدار درآمیختــه
شــده و تحــت عناوینــی همچــون مفســد فـیاالرض ،محــارب ،منافــق و مرتــد از آنهــا نــام میبرنــد .بــا ایــن عناویــن
مبارزیــن سیاســی را بــه چوب ـهی دار میســپارند.
مأمــوران اطالعاتــی ،ســپاهی و حتــی قضایــی ،شــكنجه را در متامــی مراحــل دادرســی بــه خشــونتآمیزترین شــكل
آن در برابــر متهــان بــرای گرفــن اعــراف بــه كار میبرنــد .ایــن كار نــه تنهــا در بازداشــتگاهها حتــی در ادارهی
زندانهــا و بــا دســتور مســتقیم قاضــی اعــال میشــود .مأمــوران قضایــی و شــکنجهگران ،حتــی از كشــن زندانیــان
خــود واهمـهای ندارنــد؛ گرچــه مرتكــب قتــل میشــوند امــا چــون در فراینــد قضایــی پرونــدهای شــكل منیگیــرد ،قتــل
زندانــی را اقــدام بــه خودكشــی ،مریضــی و یــا مــرف بیروی ـهی مــواد مخــدر از ســوی فــرد قلمــداد میمناینــد.
زندانیــان بهویــژه زندانیــان سیاســی از هــان ابتــدای انقــاب مــورد شــكنجه فیزیكــی و آزار روح ـ یـ روانــی ق ـرار
گرفتنــد .زیـرا از دیــد قدرتمــداران پذیرفتنــی نبــود کــه شــخصی یــا جامعـهای در برابــر قــدرت الوهــی آنهــا بایســتد.
مجازاتهــا چــه در مــا عــام و چــه در شــكنجهگاههای مخفــی ،از طریــق مأمــوران شــكنجهگر آموزشدیــده اعــال
میگردنــد .هــدف نهایــی آنهــا ،دستبرداشــن زندانــی از اعتقــاد خویــش و انجــام توبــه و ندامــت ب ـرای بازگشــت
بــه نظــام جمهــوری اســامی و قبــول قــدرت همچــون تقدیــری تغییرناپذیــر اســت .مســئوالن نظــام بــه قــول خودشــان
میخواهنــد بدینگونــه روحهــا و دلهــا را تســخیر كننــد .اعــدام و اج ـرای مجــازات در مــا عــام نیــز ب ـرای ایجــاد
اطاعــت اجتامعــی صــورت میگیــرد .امــا ایــن اقدامــات بــدون شــك نــه تنهــا ســبب تــرس مــردم از حكومــت منیشــود،
بلكــه ســبب میشــود كســانی كــه از شــكنجه جــان ســامل بــه در بردهانــد و همچنیــن بازمانــدگان آنــان و در نهایــت
کل جامعــه ،رسانجــام از حاكــان فاصلــه گرفتــه و خــط مشــی مقاومــت را پیشــه کننــد.
تــوان اســتقامت و پایــداری مبــارز زندانــی در برابــر دشــواریهای شــكنجه ب ـرای برگزیــدن خــط مشــی مقاومــت و
یــا تــن دادن بــه اقـرار و ندامــت ،پدیــدهی رشــادت و خیانــت را بــه میــان مـیآورد .در صــورت برگزیــدن اســتقامت،
فــرد زندانــی بــه قهرمــان خلــق مبــدل میشــود .در پــس ایــن قهرمانــی ،آگاهــی و شــناختی وجــود دارد كــه در افـراد
خائــن ضعیــف بــوده و یــا شــكلی مانــده و آنرا بــه متامــی ادراك نكردهانــد .از همیــن روســت كــه حكومــت جمهــوری
اســامی در برابــر مبــارزان ،راهــكار اع ـراف اجبــاری و یــا ســاختگی را صــورت میدهــد تــا روحی ـهی ه ـزاران و یــا
میلیونهــا همفكــر پرشــور او را یكشــبه فــرو بریــزد .از دیــد مســئوالن قضایــی و زندانبانــان ،زنــدان عرصـهای اســت
ت
ب ـرای نابــود کــردن روحی ـهی انقالبــی و مبــارزه در ســطح جامعــه .بــا تــاش ب ـرای درهــم شکســن روح و شــخصی 
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زندانــی ،میخواهنــد روح مقاومــت و شــخصیت جامعــه را بــه بردگــی بکشــانند.
متامــی جوامــع دموكراس ـیخواه ای ـران بهرغــم باورهــا ،تعلــق اتنیکــی ،جنســیت و طبقــات و اقشــار اجتامعــی ،ب ـرای
آزادی اندیشــه و بیــان و عملیمنــودن آن مبــارزه میكننــد .هــدف از هســتی انســان نیــز همیــن میــل آزادیخواهــی
اســت .امــا حكومتهــا و نهادهــای قــدرت ،تحــت نــام حقــوق و قوانیــن و ایجــاد نظــام قضایــی ،هرگونــه فكــر و
اندیشــهای را محكــوم میكننــد چــه رســد بــه عملــی منــودن آن .ایــن قوانیــن تحــت نــام مذهــب و دیــن شــكل
گرفتهانــد امــا علیــه مذهــب و دیــن میباشــند .تعریفــی كــه حاكــان نظــام قضایــی ای ـران از آزادی ارایــه میدهنــد
تســلیمیت كامــل بــه مذهــب شــیعه اســت ،البتــه شــیعهای كــه بــا قــدرت در آمیختــه و حاكــان نظــام قضایــی ارادهی
خویــش را مافــوق ارادهی جامعــه میخواننــد .دولــت جمهــوری اســامی در ایــن راســتا در ســال  1367دســت بــه یــك
كشــتار جمعــی بــزرگ زد .ایــن رونــد بیوقف ـهای اســت كــه در جمهــوری اســامی بــه یــك ســنت مبــدل شــده و تــا
کنــون نیــز ادامــه دارد.
در رونــد بازجویــی و زنــدان در ایـران ،اعـراف علنــی و اقـرار شــامل دو بخــش ندامــت سیاســی و ندامــت عقیدتــی
اســت .یكــی از دالیــل شــكنجه ،كســب اطالعــات و دیگــری ایجــاد رعــب و وحشــت در محكومــان اســت .امــا در ایـران
بیشــر بــه توبههــای عقیدتــی پرداختــه و متــام تالشهــا در شــكنجهگاهها ایــن اســت كــه مبــارز دســت از عقایــدش
بــردارد و حتــی بــه شــكل ظاهــری هــم کــه شــده عقایــد نظــام را بپذیــرد .بـرای ایــن كار حارضنــد دســت بــه هــر کاری
بزننــد .بازجویــان مبتــا بــه اختــال دیگــرآزاری  ،بــا انجــام شــکنجه ،هوسهــای خویــش را ارضــا میكننــد .توبههــا در
مــورد متامــی زندانیــان بــه صــورت یكســان اجـرا منیشــود .بعضــی از افـراد و جنبشهــا بیشــر مســئوالن را هراســانده
و مســئوالن روحانــی حكومتــی كــه رابطــهی مســتقیمی بــا شــكنجهگران دارنــد ،عــذاب را بیشــر و بدونوقفــه
میكننــد تــا زندانــی بــه خواســتهی آنهــا تــن در دهــد و بــا اق ـرار و اظهــار پشــیامنی خویــش را از عــذاب خالصــی
بخشــد .مســئوالن قضایــی و زندانهــای ای ـران ،فضــای تــرس از شــكنجه را بــه انــدازهای در جامعــه پراكندهانــد كــه
تهدیــد بــه شــكنجه بیــش از اقــدام بــه شــكنجه جــواب میدهــد .یكــی از دالیــل پخــش شــگردها و انــواع شــكنجه
نیــز ،ایجــاد فضــای تــرس و وحشــت اســت .اقرارهــا نیــز در ایـران از زندانیــان نــه بــه صــورت برنامههــای مطبوعاتــی
و مناظــرهی تلویزیونــی بلكــه بــه صــورت مصاحبههــا و گفتگوهــای ویدئویــی ضبطشــده در كانالهــای تلویزیونــی
ایـران ارائــه میشــوند .ســعی میكننــد مبــارز را پشــیامن كننــد؛ بــا ابـراز ندامــت زندانــی ،طلــب بخشــایش از ســوی
او را برجســته ســاخته و مســئوالن حکومتــی را بخشــنده نشــان دهنــد؛ نشــان بدهنــد كــه دولتشــان راه رســتگاری
و زندگــی دوبــاره را بــه آنــان میدهــد؛ گویــی كــه حاكمیــت بــه آنــان نــوری بخشــیده تــا بهــر ببیننــد و آنــان را از
كوردلــی رهانیــده اســت؛ زندانیــان نــادم را دوبــاره بــه اندیشــیدن واداشــته و بــه جامعــه بازگردانــد ه اســت .زندانیهــا
بایــد بگوینــد كــه بــه مــا خیانــت كردهانــد ،اغفــال شــده و منحــرف گشــتهایم؛ امــا مأمــوران قاتلــی كــه آنــان را
منجــی میخواننــد ایــن اف ـراد را از اندیش ـههای شــیطانی و عــذاب دوزخ رهانیدهانــد .اکــر مجرمــان سیاســی ،بــه
جــرم اغفــال جوانــان و زنــان و در کل جامعــه محاكمــه میشــوند .بــا طلــب آمــرزش در ایــن دنیــا از حكومــت و
مســئوالن قضایــی جمهــوری اســامی ،روحشــان را از عــذاب در آن دنیــا نجــات داده ،پــس هــر مجازاتــی را روا و حــق
خــود میداننــد .در آخــر نیــز بایســتی از صاحبــان قــدرت ســتایش مناینــد .مجــازات را خواســتی عمومــی و مقاومتــی
اجتامعــی جلــوه داده و مأمــوران شــکنجهگر را مســئوالن عفــو و بخشــایش نشــان میدهنــد .همچنیــن بایســتی
خویــش و دیگــر مبــارزان را فاســد و بیاخــاق خوانــده و تحقیــر مناینــد .خــود را جنایتــكار ،خرابــكار ،توطئهگــر،
خائــن ،منحــرف و انــگلِ جامعــه بنامنــد .هــدف از ایــن امــور ،هجــوم بــه ارزشهــای مبارزاتــی ،رسخوردگــی ملــی،
تضعیــف روحیــهی مبارزاتــی و غیرسیاســیكردن جامعــه اســت .تــن دادن بــه اینچنیــن عملــی از ســوی زندانــی،
خودكشــی اســت .در ایــن رویــه نیــز خیانــتكاران اصلــی ،ناروزنــان ،خربچینهــا ،مزدورهــا ،آدمفروشهــا را نیــز
میســتایند .همچنیــن اقراركننــدگان را كــه بایســتی بــه ایــن اف ـراد اضافــه منــود ،ب ـرای نجــات جــان خــود دیگ ـران را
لــو میدهنــد و همیــن مســئله و زیــر ســوال بــردن مبــارزه ســبب انزجــار جامعــه از آنهــا میشــود .اعرتافاتــی كــه

آ نرا همط ـراز حقیقــت ،رســتگاری ،آزادی و بازیابــی اخــاق و وجــدان نــام میبرنــد و شــكنجه ،اجبــار ،خشــونت و
قــدرت را منكــر میشــوند.
در جمهــوری اســامی ،خلــق كــورد بــا رسكـــوبهایی چندجانبــه مواجــه اســت .ایــن رویکــرد ،محــدود بــه جمهــوری
اســامی نبــوده و در تاریــخ معــارص بــا چنیــن سیاســتی روب ـهرو شــده اســت .امــا ایــن خلــق در متــام ایــن دوران
بـرای نیــل بــه آزادی و برابــری بــه مبــارزه ادامــه داده اســت .در دو ســدهی اخیــر نیــز در برابــر شــكل جدیــد قــدرت
وحشــیانهی ملیگرایــی یعنــی دول ـتـ ملــت ،مقاومــت بیهمتایــی منــوده اســت .در تاریــخ بیــش از س ـه ده ـهی
اخیــر منونههــای بســیاری از جنایــات نظــام قضایــی ای ـران را در قبــال خلــق كــورد و دیگــر خلقهــای آزادیخــواه
ایــرانـكــه همهوهمــه جهــت مســکوت گردانیــدن نــدای آزادیخواهــی و دموكراســیطلبانهی آنهــا بــودهـ رساغ
داریــم .نظــام قضایــی ایـران ،درمانــده و ناتــوان از درهمشكســن مقاومــت زندانیــان سیاســی ،آنــان را بــه طنــاب دار
میآویــزد و ایــن زندانیــان نیــز قهرمانانــه و بــا احیــای شــعار «مقاومــت ،زندگـی اســت» بــه شــهادت میرســند .زنــدان
در جنبشهــای آزادیخواهــی خلقهــای ایـران بهویــژه خلــق کــورد ،بــه مركــز مبــارزه مبــدل شــده و در ایــن راســتا
در رشق كوردســتان زندانیــان سیاســی جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــورد ،بــه منــود زندگــی راســتین ،رشافتمندانــه و
آزادانــه مبــدل شــدهاند.
فــرد مبــارز بــه علــت اینکــه جهانــی وجــود نداشــته کــه بتوانــد موجودیــت و هویــت خویــش را بــه صــورت آزادانــه
اب ـراز دارد ،خــط مشــی مقاومــت و مبــارزه را برگزیــده اســت .پــس هــر صحن ـهی مبارزاتــی ب ـرای او یــک میــدان
نــرد بــا بردگــی و تســلیمیت اســت .او در خــارج از زنــدان نیــز خویــش را آزاد ندیــده و در پــی متحققمنــودن آزادی
برآمــده اســت .او بــا ارتقــای مبــارزهی خویــش آزاد اســت و مبــارزهی او زمــان و مــکان خاصــی را منیشــناند .چــه
در داخــل زنــدان باشــد و چــه در هــر جــای دیگــر ،ســطح مبــارزهاش در راه رســیدن بــه جامع ـهای دموکراتیــک ،از
او شــخصیتی آزاد میآفرینــد .از دیــد مبــارز راســتین ،تنهــا بــا مبــارزهای بیوقفــه ،میتــوان آزادانــه زیســت .رشط
مکانــی تعیینکننــده نیســت بلکــه ســطح مبــارزهی مبــارز ،مســیر آزاد بــودن فــرد را مشــخص میســازد .وی از تحمــل
زنــدان منیگریــزد ،زیـرا مقاومــت در زنــدان ،اوج حیــات انقالبــی اســت .حتــی از دیــد مبــارز زنــدان بــه مکانــی مبــدل
میشــود کــه بــا متــام تــوان خویــش وظایفــش را در مقابــل تحققبخشــیدن آزادی جامعـهاش ادا میکنــد و رضوریــات
مبــارزه را بــه جــای مـیآورد .بــه گفتـهی رهــر آپــو « :هركجــا حیاتــی فاقــد آزادی جریــان داشــته باشــد ،آنجــا همیشــه
یــك زنــدان تاریــك اســت!»
تحمــل زنــدان در راه رســیدن بــه آزادی تــا بــه رس حــد شــهادت ،شــهامتی را در میــان خلقهــای ایـران پدیــد آورد کــه
در راه مبــارزه بـرای کســب آزادی گام بردارنــد .فریــاد مقاومــت زندانیــان ،هیجــان و نیــروی یــک جامعـهی دموکراتیــک
را میآفرینــد کــه دیگــر نفــی و نابــودی را منیپذیــرد و بــر زندگــی آزاد ارصار مــیورزد .زنــدان عرصــهی اتحــاد و
همگرایــی میــان متامــی قهرمانانــی اســت کــه هــر کدامشــان منتصــب بــه تنوعــات ملــی یــا مذهبــی و دینــی هســتند.
مقاومــت زندانیــان در زنــدان ،روح اتحــاد و همپیامنــی ب ـرای انجــام مبــارزه تــا کســب آزادی راســتین و مبــارزهی
بیامــان بـرای رســیدن بــه حقــوق بنیادیــن جامعــه را تقویــت منــوده اســت.
مســئوالن جمهــوری اســامی ،بــا انــکار وجــود زندانیــان سیاســی ،منیتواننــد دم از حــل معضــات خلقهــای ای ـران
و مســئلهی آزادی و دموکراســی بزننــد .بیشــک سیاس ـتهای نادرســت جمهــوری اســامی در برخــورد بــا تنوعــات
و رد عقایــد آنــان اســت کــه فــرد را مجبــور بــه در پیــش گرفــن مبــارزه تــا بــه آزادی میمنایــد .تــا چنیــن معضلــی
حــل نشــود مبــارزه و خــط مشــی مقاومــت و پیــروزی ادامــه خواهــد یافــت .فرافکنــی مســائل بــه دیگ ـران و عــدم
قبــول ســهم سیاس ـتهای نادرســت نظــام در ایــن امــر ،دردی را دوا منیکنــد .تعریــف زندانــی سیاســی و ریش ـهکن
منــودن معضــات جامعــه ،تنهــا راه گــذار از ایــن مســئله میباشــد و انــکار ایــن مســئله ب ـرای جمهــوری اســامی بــه
بحرانهــای غیــر قابــل بازگشــت منجــر خواهــد شــد.
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عصیانسیروان

از تو نوشنت چه تلخ است
در ستارهباران خاطر هها
و درد شعر را که میفهمد
اگر طبیب دیدگانت را دیدن نتوانسنت
و تو خود بر زخم قلمم مرهم نباشی!
از تو رسودن را با کدامین واژه باید!؟

مجموعهمقاالت

رهاتر از آنی که در روزنه کوچک خیال شعری خانه بگزینی
و ساده تر از معصومیت چشمه ساران کوردستان
رو سوی آزادی و جاودانگی روان گشتی
و بازگشت ،آن بیگانه واژهای بود که تو را هیچ گاه با وی اُنسی نبود!
و تو چونان سیروان می خروشی و می غُری،
بر جهل سکون و مرز عادت!
و شانه به شانه آزادی دستی میکشی بر حرست فاصلهها!
باید نوشت از رودبارانی که خواب خاک را آشوباندند
و گیسوان بلوطستان را شوراندند
و گیتی را فراخواندند به زایش دیگرباره انسان!
رسی است رفیق!؟
راستی که گریال را چه ّ
ملس لحظه ها را زیسنت با همدگر نه الزم است!
رد پایت را از پس هزاران فصل
دشت آلوده
و عطر وجودت را در میان هزاران گُلِ ْ
توانستم حس کردن!
این افسون را با کدامین واژه گفنت باید
و با کدامین راه همراه گشت
تا رسیدن به اوج نگاه بی ریایت!
ستاره دیدگانت الالیی می رسایند بر شبستان دیدگان کوردستان
و تو اسلحه ات را به قندیل می بخشی
و قلمت را به سیروان امانت میسپاری......
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