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سخنآغازین

دموکراســی اغلــب بــا نهادهایــی همچــون مجلــس ،فراینــد رایگیــری ،انتخابــات و تفکیــک قــوا یکــی انگاشــته
میشــود .امــا هیچکــدام از اینهــا منیتواننــد بــه تنهایــی مبیــن دموکراســی باشــند .زیــرا ریشــهی کلمــهی
دموکراســی بــه معنــای مدیریــت مــردم اســت .امــا در اکــر مــوارد در ایــن فرایندهــا نظـرات و آرای مــردم نادیــده
گرفتــه شــده و ایــن مــردم نیســتند کــه در راس تصمیمگیــری ایــن نهادهــا قـرار گرفتهانــد .بنابرایــن اگــر انتخابــات
یکــی از معیارهــای دموکراســی باشــد رصفــا برگـزاری انتخابــات نیــز بــه معنــای دموکراتیــک بــودن یــک حکومــت
نیســت .زیــرا بســیاری از دولتهــای خودکامــه و توتالیــر جهــت نشــان دادن وجهــهای دموکراتیــک از خــود
همــواره از انتخابــات و حضــور مــردم اســتفادهی اب ـزاری میمناینــد .حاکمیــت ای ـران نیــز از بــدو بــر روی کار
آمــدن تاکنــون جهــت کســب مرشوعیــت و مقبولیــت عامــه از مــردم و انتخــاب آنــان سوءاســتفاده منــوده در
حالــی کــه هی ـچگاه اراده و آرای مــردم بــه رســمیت شــناخته نشــده و در انتهــا کســانی بــررس کار آمدهانــد کــه
بــه مصالــح و منافــع مــردم منیاندیشــند و بیشــر بــه مصالــح نظــام حاکــم میاندیشــند و بــا نظــام موجــود
آمیختــه و آموختهانــد و بخشــی از پیکــرهی نظــام موجــود میباشــند .در رژیــم والیتمطلقــه فقیــه راس قــدرت
در یــد اقلیتــی اســت کــه در مســند تصمیمگیــری قـرار دارنــد و خــود را مناینــدهی خــدا در زمیــن اعــام کردهانــد
و بــه جــای مــردم و بــرای مــردم تصمیــ م میگیرنــد و عمــا مــردم از تعییــن رسنوشــت خــود محرومانــد .بــا
گذشــت بیــش از چهــل ســال از حاکمیــت موجــود ،عــدم مرشوعیــت یکــی از نشــانههای زوال حکومــت موجــود
اســت .زیــرا اســتقبال بیرمــق در انتخابــات ادوار گذشــته و نارضایتیهــای گســردهی مــردم در خیزشهــای
دیمــاه  ۹۶و آبانمــاه  ۹۸کــه بــا قــوهی قهری ـ ه رسکــوب و بــه خــاک و خــون کشــیده شــد ،عمــا ایــن موضــوع
را اثبــات میکنــد .از ســوی دیگــر ایدئولــوژی دینــی هامننــد ابتــدای انقــاب ،مرشوعیــت آن پررنــگ نیســت.
مردمــی کــه در شــوق رهایــی از خانــدان پهلــوی و اســتبداد شاهنشــاهی انقــاب کردنــد اینبــار در دام اســتبداد
مذهبــی رژیــم اســامی گرفتــار شــدند و بهوضــوح بعدهــا اهــداف انقــاب تحریــف شــد .در دوران رژیــم والیــی و
انحصــار قــدرت و ثــروت بــر انبــوه مشــکالت مــردم افــزوده شــد .شــکافهای طبقاتــی ،قومــی و جنســیتی تعمیــق
یافتــه اســت .بــه حقــوق فرهنگــی و موجودیت تنوعــات هویتی ،دینــی و مذهبی وقعــی نهاده نشــد و موجودیت
خلقهــا بهشــیوهای آشــکار پایــال گشــته اســت .فقــر و گرســنگی تشــدید گشــته؛ اعــدام ،شــکنجه و رسکــوب بــه
ابزارهــای حفــظ و بقــای حاکمیــت تبدیــل شــده اســت .زنــان و کرامت انســانی آنــان هــر روز مورد تعــرض و تحقیر
قـرار میگیرنــد .فســاد سیســتامتیک ســاختاری بــه اوج خــود رســیده اســت .دســتگاه قضــا بــه دســتگاه بیدادگــری
و ظلــم مضاعــف ،دروغگویــی و اخــذ اعرتافــات اجبــاری تبدیــل شــده اســت .در چنیــن رشایــط فوقبحرانــی نظــام
دیگــر توانایــی بازســازی خــود را از دســت داده و نــای بازتولیــد خــود را از کــف داده اســت .پیکــرهی نحیــف رژیــم
دچــار شــکافهای عمیقــی گشــته و چنددســتگی میــان نهادهــا و مهرههــای آن مزیــدی بــر علــت شــده کــه
حکومــت موجــود از درون دچــار اســتهالک گشــته و انتخابــات و بــه عبارتــی صحیحتــر انتصابــات منیتوانــد آن
را احیــا کنــد .زیـرا ماهیــت رژیــم آنتیدموکراتیــک و بــه قوانیــن آن خصلتــی همــوژن و الهــی داده شــده اســت.
از دیگــر ســو نظــام حاکــم در ایـران سیســتم و ســیامیی مردانــه و ذهنیتــی مردســاالرانه دارد در ایــن اوضــاع نه تنها
منیتــوان از حقــوق زنــان بلکــه از مشــارکت سیاســی آنــان نیز بهشــیوهای برابر ســخن گفــت .در دســتگاه حکومتی
ایـران زنــان در پسـتهای کلیــدی و تصمیمگیرنــده قـرار ندارنــد زیـرا مطابق دیدگاه جنســیتی عمیقی کــه در نظام
ایـران حاکــم اســت زنــان منیتواننــد درســت تصمیــم بگیرنــد و قابلیــت مدیریــت ندارنــد .در حالــی که بــا نظری بر
تاریــخ ایـران زنــان بســیاری بودهانــد کــه در مبــارزات و حــوزهی سیاســت تاثیرگــذار بودهانــد .امــا چــون در تاریــخ
نوشــتاری ایـران از پادشــاهان و فرماندهــان مــرد ســخن گفتــه شــده حضــور زنــان و مبــارزات آنــان نادیده انگاشــته

شــده اســت .از ابتــدای انقــاب مرشوطیــت تــا انقــاب  ۵۷همــواره زنــان حضــور پررنگــی در پیــروزی انقالبهــا داشــتند و هامنگونــه
کــه تاریــخ نیــز گــواه اســت و در اغلــب انقالبهــای دنیــا مشــاهده کردهایــم پــس از انقــاب حقــوق زنــان پایــال گشــته و بــار دیگــر
بــه قلمــرو خصوصــی کــه هامنــا خانــه اســت رانــده میشــوند تــا وظایــف تحمیلــی و نقشهــای کلیشـهای خــود را بــار دیگــر انجــام
دهنــد .متاســفانه چنیــن رویکــردی در مــورد انقــاب ایـران نیــز مصــداق دارد .زنــان بــه امید رهایــی و آزادی حضــوری فعــال در متامی
پروسـههای انقــاب داشــتند لــذا پــس از روی کار آمــدن حکومــت دینــی و تثبیــت و تحکیــم آن ،زنــان از نخســتین اقشــاری بودنــد که
علیــه آزادیهــا و حریــم خصوصــی آنــان قوانیــن نابرابــر و ضدانســانی تصویب شــد که حجــاب اجباری تنها یکــی از این قوانین اســت.
ســیامی مردانــهی حاکمیــت در ایــران تحــت لــوای آموزههــای دیــن ،رشع و عــرف و حاکــم بــودن اســتبداد اســامی ،زنــان را
از بهرهمنــدی از حقــوق سیاســی و اجتامعــی محــروم منــوده اســت .یکــی از دالیــل اصلــی عــدم مشــارکت زنــان در حــوزهی
سیاســت عــاوه بــر فرهنــگ مردســاالری حاکــم بــر جامعــه ،ســاختار قانونــی آن اســت کــه بهشــدت آنتیدموکراتیــک و یکدســت
اســت .بــا وجــودی کــه مطابــق قانــون اساســی ایــران ،زن و مــرد دارای حقــوق مســاوی هســتند لــذا عمــا چنیــن چیــزی
وجــود نــدارد .رسنوشــت و حقــوق زنــان در گــرو انصــاف مجــری و واضــع قانــون و مراجــع تقلیــد اســت و بــر اســاس دیــدگاه
و تصمیــات ایــن نهادهــا اســت کــه وضعیــت زنــان تعییــن میگــردد .در حالــی کــه فرصتهــای برابــر و بــه تبــع آن قوانیــن
برابــر بایســتی فــارغ از جنــس ،مذهــب و نـژاد باشــد نــه بــر اســاس قوانیــن و معیارهــای از پیــش تعییــن شــده؛ در حالــی کــه در
قوانیــن اساســی ای ـران ایــن معیارهــا هی ـچگاه مدنظــر ق ـرار داده نشــده و نگاهــی بهشــدت جنســیتی و نژادپرســتانه وجــود دارد.
در هــر دورهی انتخاباتــی کاندیــد شــدن زنــان در پســت وزارت و یــا حتــی ریاسـتجمهوری بــه یکــی از مباحــث گــرم پیشــاانتخاباتی
تبدیــل میشــود .اغلــب کاندیدهــای ریاس ـتجمهوری جهــت کســب آرای بیشــر از حقــوق زنــان و جــای دادن آنــان در پســت
وزارت ســخن میگوینــد امــا بعــد از روی کار آمــدن بــه وعدههــای خــود عمــل منیکننــد .امــا موضوعــی کــه الزم اســت در
اینجــا بــدان اشــاره منــود ایــن اســت در نظامــی کــه معیارهــا و فرهنــگ دموکراســی در آن وجــود نــدارد رییسجمهــور شــدن یــک
زن نیــز دموکراســی را بــرای آن جامعــه بــه ارمغــان نخواهــد آورد و تغییــر شــخصیتها هیــچگاه موجــب برقــراری دموکراســی
نخواهــد شــد .روحانــی در یکــی از ســخنان خــود در روز زن میگویــد « :یکــی از مثرههــای انقــاب بــاز کــردن فضــای انتخاباتــی
بــرای زنــان بــوده و گامهــای موثــری بــرای حقــوق زنــان برداشــته شــده .»...البتــه منیتــوان گفــت واقعــا روحانــی بــا اســتناد
بــه کدامیــن آمــار و اســناد در مــورد حقــوق زنــان ســخن میگویــد .زی ـرا بــا نظــری کوتــاه بــه رشایــط زنــان از لحــاظ قانونــی و
حقوقــی خواهیــم دیــد کــه وضعیــت زنــان دشــوار و وخیمتــر از هــر زمــان دیگــری گشــته و حتــی بســیاری از حقــوق اولیــه و
طبیعــی نیــز از آنــان ســلب شــده اســت .اگــر منظــور از بــاز شــدن فضــای انتخاباتــی هــم حضــور در کابینــه و بــه اعضــای مــورد
اطمینــان نظــام حاکــم تبدیــل شــدن باشــد کــه منیتــوان از ارادهمنــدی و برداشــن گامهــای موثــر در راســتای بهبــود وضعیــت
زنــان ســخن گفــت .بنابرایــن گــرم کــردن تنــور فضــای انتخاباتــی و ســخن از حضــور زنــان بهعنــوان رییسجمهــور شــگردی جهــت
رانــدن زنــان بهســوی صندوقهــای رای اســت نــه مجالــی ب ـرای حضــور فعــال آنــان در ارگانهــای تصمیمســازی و تصمیمگیــری.
در چنــد ســال اخیــر رشایــط زیســتی و شــغلی زنان دشــوار گشــته اســت .فقــر ،اعتیــاد ،خودکشــی و خودســوزی کاراکرتی زنانه کســب
کــرده اســت .محدودیــت و ممنوعیــت در حــوزهی موســیقی و ورزش بیشــر شــده؛ شــار زندانیــان سیاســی زن رونــدی صعــودی
یافتــه و از ســوی دیگــر شــکنجه و آزار آنــان در زندانهــای مخــوف همــواره بــوده اســت .بــه بهانههــای واهــی احــکام ســنگینی
بـرای زنــان صــادر میشــود کــه خــود منــود بــارز زنســتیزی حاکمیــت موجــود اســت .در ایــن وضعیــت اســفبار اجتامعــی و اقتصــادی
کــه زنــان در آن ق ـرار دارنــد ،رفــن پــای صندوقهــای رای در حقیقــت آب بــه آســیاب حاکمیــت موجــود ریخــن اســت .نظامــی
کــه هرگــز ســودی نــه تنهــا بـرای زنــان بلکــه بـرای هیــچ قــری دربرنداشــته و جــز ســتم ،نابرابــری ،تبعیــض ،تحقیــر و توهیــن بــه
تفاوتمندیهــا کارنامـهی موجهــی نــدارد .انتخابــات در یــک نظــام دیکتاتــوری جــز منایــش و مضحکـ ه چیــز دیگــری منیتواند باشــد.
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کنفدرالیستی دموکراتیک

دولت-ملــت بــه مثابــه فــرم بنیادیــن دولــت مدرنیتهی رســمی بــوده و مــورد مقابــل آن در مدرنیتـهی دموکراتیــک ،نظام
کنفدرالیســتی اســت .تعریــف ایــن بهصــورت شــکل مدیریــت سیاســی غیردولتــی نیــز ممکــن میباشــد .مــوردی کــه
جنبـهی خودویــژه بــه نظــام میبخشــد نیــز همیــن خصوصیــت اســت .هرگــز نبایــد مدیریتهــای دموکراتیــک را بــا
مدیریــت حکمفرمایانـهی دولــت اشــتباه گرفــت .دولتهــا حکمفرمایــی میکننــد؛ امــا دموکراسـیها مدیریــت میکنند.
دولتهــا متکــی بــر قــدرت میباشــند ،امــا دموکراسـیها متکــی بــر رضایــت جمعیانــد .در دولتهــا ،انتصــاب مبنــای
کار اســت؛ امــا در دموکراســی انتخــاب .در دولتهــا مجبوریــت و الزامــی بــودن بنیــان امــور را تشــکیل میدهــد؛
امــا در دموکراســیها داوطلــب بــودن رسلوحــه اســت .میتــوان تفاوتمندیهــای مشــابه دیگــری را نیــز افــزود.
کنفدرالیســم دموکراتیــک برخــاف آنچــه تصــور میشــود ،هیـ چ کــدام از اشــکال مدیریتــی مختص بــه روزگار ما نیســت.
نظامــی اســت کــه بــا همـهی تــوان و وزنـهی خویــش در تاریــخ جــای گرفتــه اســت .تاریــخ از ایــن لحــاظ ،دولتــیِ مرکزی
نیســت؛ بلکــه کنفــدرال اســت .فــرم دولتــی بــه ســبب اینکــه بســیار رســمی گردیــده ،شــناخته شــده اســت .امــا حیــات
اجتامعــی بــه کنفدرالیســم نزدیکتــر میباشــد .ســبب اینکــه دولــت همیشــه در پــی مرکزیتگرایــی میباشــد ایــن
اســت کــه منافــع را حفــظ منایــد؛ تنهــا یــک مرکزیتگرایــی بســیار مســتحک م میتوانــد منافــع یادشــده را تضمیــن مناید.
در کنفدرالیســم ،عکــس ایــن مــورد مصــداق دارد .کنفدرالیســم دموکراتیــک چــون آنچــه را کــه رسلوحــه و مبنــا ق ـرار
میدهــد ،نــه انحصــار بلکــه جامعــه اســت .تــا حــد ممکــن ناچــار بــه گریــز از مرکزیتگرایــی اســت .چــون جوامــع،
همــوژن نیســتند و از جامعتهــا ،نهادهــا و تفاوتمندیهــای بیشــاری تشــکیل شــدهاند ،بــه پایندگــی و حفــظ
متامیــت هم ـهی آنهــا در چارچــوب همآهنگــی مشــرک احســاس نیــاز میمنایــد .بنابرایــن وجــود یــک مدیریــت
مرکزیتگـرای افراطــی بـرای ایــن کرثتهــا یــا فراوانــی ،منجــر بــه انفجارهــای مکــرر خواهــد شــد .در تاریــخ منونههــای
غیرقابــل شامرشــی از ایــن دســت وجــود دارد .امــا کنفدرالیســم دموکراتیــک بــه ســبب مناســب بــودن بـرای بازتــاب هــر
اجتــاع ،نهــاد و تفاوتمنــدیای ،بیشــر مــورد رغبــت واقــع گردیــده و در پیــش گرفتــه میشــود .بــه علــت ســاختار و

ایدئولــوژی هژمونیــک متــدن رســمی ،بــه مثابــه یــک سیســتم چنــدان شــناخته شــده نیســت .اگرچه
تعریــف رســمی آن موجــود نباشــد ،امــا جوامــع در تاریــخ بهطــور اساســی کنفــدرال میباشــند.
متامــی مدیریتهــای عشــیرهای ،قبیلـهای و قومــی همیشــه بــه کنفدرالیســم کــه کیفیــت مناســبات
و روابطــی سســتبافت را دارد ،اجــازهی تشــکیل میدهنــد .در غیــر اینصــورت خودگردانــی
یــا اتونومــی ۱داخلــی آنــان آســیب میبینــد .ایــن نیــز موجودیتشــان را از هــم فرومیپاشــاند.
حتــی امپراطوریهــا نیــز در ســاختار داخلــی خویــش بــر مدیریتهــای متفــاوت بیشــاری اتــکا
میورزنــد .همهنــوع مدیریتهــای قبیلـهای ،عشــیرهای و قومــی ،اتوریتههــای دینــی ،پادشــاهیها
و حتــی جمهوریهــا و دموکراســیها نیــز میتواننــد در ســاختار داخلــی یــک امپراطــوری
یکپارچــه شــوند .از ایــن حیــث ،درک ایــن مســئله حائــز اهمیــت اســت کــه حتــی امپراطوریهایــی
کــه بیشــر از همــه مرکــزی تصــور میشــوند ،نوعــی کنفدرالیســم هســتند .مــدل مدیریــت
مرکــزی ،یــک مــدل اداری اســت کــه نــه جامعــه بلکــه انحصــار بــدان احســاس نیــاز میمنایــد.
مقطــع مدرنیتــهی کاپیتالیســتی ،مرحلــهی حداکــر مرکــزی شــدنِ دولــت اســت .مونارشــیهای
مــدرن و دولت-ملتهایــی کــه پــس از آن ایجــاد گشــتند ،از رهگــذر بازداشــن مراکــز نیــروی
سیاســی و نظامــی در جامعــه بــه نفــع قویتریــن انحصــاری کــه اتوریتــه نامیــده هــدف از اقداماتــی نظیــر «دموکراســی
میشــود ،تشــکیل شــدند؛ ایــن مدیریتهــا جامعــه را از جنبــهی نظامــی و بورژوایــی» کــه همچــون روکشــی بــر
سیاســی در ناتوانتریــن و بیتســلیحاتترین وضعیــت رهــا منودنــد .پدیــدهای
روی آن پوشــانده شــده اســت نیــز،
کــه نظــام آســایش و حقــوق اجتامعــی نامیــده میشــود ،چیــزی بهغیــر از
اساســا تامیــن مرشوعیــت انحصــار
اســتحکامبخشــیدن بــه ســلطهی طبقــهی بــورژوا نیســت .شــدتیابی اســتثامر
و اشــکال نوینــی کــه کســب کــرده ،وجــود دولت-ملــت را اجبــاری منــوده اســت .قــدرت در جامعــه میباشــد .دولــت-

ملــت بــر پایــهی نفــی دموکراســی و
حتــی جمهوریــت موجودیــت مییابــد.
دموکراســیها و جمهوریهــا ،بــه
اعتبــار ماهیتشــان ،فرمهــای مدیریتــی
متفاوتتــر از دولت-ملــت میباشــند.

دولت-ملــت کــه میتــوان آن را بــه مثابـهی عظیمتریــن دولــت مرکزی ،ســازمانبندی
قــدرت نیــز نامیــد ،شــکل مدیریتــی اساســی مدرنیتــه اســت .هــدف از اقداماتی نظیر
«دموکراســی بورژوایــی» کــه همچــون روکشــی بــر روی آن پوشــانده شــده اســت نیز،
اساســا تامیــن مرشوعیــت انحصــار قــدرت در جامعــه میباشــد .دولــت -ملــت بــر
پای ـهی نفــی دموکراســی و حتــی جمهوریــت موجودیــت مییابــد .دموکراس ـیها و
جمهوریهــا ،بــه اعتبــار ماهیتشــان ،فرمهــای مدیریتــی متفاوتتــر از دولت-ملــت میباشــند.
مدرنیتــهی دموکراتیــک بــا تعییــن کنفدرالیســم دموکراتیــک بهعنــوان مــدل سیاســی بنیادیــن،
چــه از حیــث بنیــان تاریخــی و چــه از نظــر طبیعــت اجتامعــی پیچیــدهی امروزیــن ،انتخابــی
دلبخواهــی و ســلیقهای انجــام منیدهــد؛ بلکــه بیانگــر ســقف و چــری سیاســی اســت کــه
جامعــهی اخالقــی و پولیتیــک تحــت پوشــش آن اســت .تــا وقتــی بهخوبــی درک نگــردد کــه
طبیعــت اجتامعــی ،همــوژن و مونولیتیــک ۲نیســت ،درک کنفدرالیســم دموکراتیــک دشــوار
خواهــد بــود .تاریــخ مدرنیتــهی رســمی در چهارصــ د ســالهی اخیــر ،تاریــخ نوعــی نسلکشــی
(عمومــا نسلکشــی فرهنگــی و گا هوبیــگاه نسلکشــیهای فیزیکــی) اســت کــه تحــت نــام
ملــت همــوژن ،علیــه جامعــهی چنــد اتنیســیتهای ،چندفرهنگــی ،دارای تشــکلهای سیاســی
 .۱مونولیتیک :یکنواخت ،تکصدایی؛ یکپارچه شده
 .۲اتونومی :مختاریت؛ خودگردانی؛ خودآیینی؛ خود را به دست خود مدیریت منودن
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شــکاف برداشــن دولت-ملــت -کــه طــی دویســت ســال اخیــر بهعنــوان الوهیتریــن موجودیــت تقدیــس واقــع
میگردیــد -در عــر فاینانــس گلوبــال ،و دوبــاره مطــرح شــدن انتقامگون ـهی واقعیــت اجتامع ـیای کــه در میــان
خویــش بــه اجبــار ذوب و رسکــوب منــوده بــود ،محصــول مراحلــی مرتبط با یکدیگــر میباشــند .نگرش ســودمحورانهی
عــر فاینانــس ،تغییــر دولت-ملــت را رضوری میگردانــد .رضورت ایــن تغییــر ،در سیســتمیک گردیــدنِ بحـران نقــش
مهمــی ایفــا میکنــد .برســاخت دولت-ملــت نویــن توســط نئولیربالیســم نیــز بــه هیــچ وجــه موفقیتآمیــز نگردیــد.
آزمونهــای خاورمیانــه از ایــن نظــر آموزنــده میباشــند.
نظــام دموکراتیــک بــه مثاب ـهی مدرنیت ـهی مخالفــی کــه ناگزیــر اســت بهتدریــج خــود را بیشــر جلوهگــر ســازد ،در
حالیکــه هســتی خویــش را تحــت ایــن رشایــط تــوان میبخشــد ،بــا حــل موفقیتآمیــز مســائل مربــوط بــه «شــکل یــا
فُــرم» روبهروســت .بــا ایــن هــدف ســعی منودیــم نشــان دهیم که کنفدرالیســم ،بــا تاریخ بیگانه نیســت و پاســخ بهرتی
بـرای طبیعــت بغرنجگشــتهی جامعـهی امــروزی میباشــد .بــه کرات گفتیــم که سیاســت دموکراتیــک ،بهرتیــن راه ابراز
وجــود یــا خود-ابرازگــری جامعـهی اخالقــی و سیاســی میباشــد .سیاســت دموکراتیک ،شــیوهی برســاخت کنفدرالیســم
دموکراتیــک میباشــد .دموکراتیکبودنــش را نیــز از همیــن شــیوه کســب میمنایــد .مدرنیتـهی مخالــف هنگامــی کــه
ســعی میمنایــد خــود را از طریــق دســتگاههای «قــدرت و دولــت»ی تــداوم بخشــد کــه بهتدریــج مرکــزی شــده و تــا
درونیتریــن منافــذ جامعــه گســرش یافتهانــد ،در واقــع حــوزهی سیاســی را نیــز از بین میبــرد .در مقابل این ،سیاســت
دموکراتیــک امــکان ابـراز وجــود و مبــدل شــدن بــه نیــروی سیاســی را بــه متامــی اقشــار و هویتهــای جامعــه َعرضــه
مـیدارد و بدینگونــه جامعـهی سیاســی را نیــز توأمــان تشــکیل میشــدند .سیاســت ،مجــددا وارد حیــات اجتامعــی
میگــردد .بحـران دولــت ،بــدون وارد عرصــه شــدن سیاســت ،حــل منیگــردد .خــو ِد بحـران ،از انــکار شــدن جامعـهی
سیاســی رسچشــمه میگیــرد .سیاســت دموکراتیــک ،تنهــا راه گــذار از بحرانهــای دولتـیای اســت کــه امــروزه تعمیــق
یافتهانــد .در غیــر اینصــورت ،تــاش جهــت ایجــاد دولــت هرچــه مرکزیتــر ،منجر به شکســتی ســخت خواهد گشــت.
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متفــاوت و برخــوردار از دفــاع ذاتــی صــورت گرفتــه اســت .امــا کنفدرالیســم دموکراتیــک ،در مقابــل تاریــخ
مذکــور ،تاریــخ ارصار و پافشــاری بــر تشــکلهای متفــاوت سیاســی ،دارای دفــاع ذاتــی ،چنــد اتنیســیتهای و
چندفرهنگــی میباشــد .پستمدرنیســم ،تــداوم تاریــخ پُــر درگیــری مدرنیتــه تحــت اشــکال نویــن میباشــد.
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استفادهی ابزاری از حضور مردم در انتخابات
حربهی نظام جهت کسب مشروعیت است

جامعهی دموکراتیک و آزاد رشق کردستان – کودار
حزب حیات آزاد کردستان – پژاک

ورود بــه آســتانهی ســیزدهمین انتخابــات ریاسـتجمهوری و ششــمین دورهی انتخابات شــوراهای شــهر
و روســتا در حالــی اســت کــه بیــش از چهــار دهــه ،تنهــا مقولــهی مــورد مشــاهده در کارنامـهی نظــام
مطلقـهی جمهــوری والیی ،فاشیســم ،آسیمیالســیون ،رسکــوب قیامها ،کشــتار و ضدیت بــا هرگونه مجال
آزادی و دموکراسـیخواهی جامعـهی مدنــی بــوده و هســت .همـهی کوشــش نظام با تبلیغــات فراگیر و
مهندســیکــردن ،بـ هراهانداخــن یــک انتخابــات منایشــی میباشــد در حالی کــه از پیش ،همـهی نتایج را
مشــخص ســاخت ه اســت .متایــز ایــن انتخابات با ادوار پیشــین ،بخشــیدن چهــرهی نظامی تندرو و مســلط
بــه آن اســت زیـرا هــم از ناحیـهی آحــاد خلقهــا و هــم رقبــای هژمونی جهانــی احســاسخطر میکنند.
آرایــش نظــام بــا خیــز تندروهــا بــرای تصــدی قــدرت مطابــق برنامــهی تشــدید جنــگ ،پیــش
مــیرود .حتــی تــاش بــرای احیــای برجــام و ادعــای رفــع تحریمهــا کــه بــه حقــوق دموکراتیــک
خلقهــا ارتباطــی نــدارد بــه معنــای پایــان جنــگ نخواهــد بــود ،زی ـرا ای ـران ،هــم در بعــد داخلــی
و هــم خارجــی رصفــا بــه ســازش دســت م یزنــد نــه عقــد پیــان و حــل ریشــهای بحرانهــا.
ای ـران کنونــی در یــک جنــگ بــا کاراکــر پراکنــده ق ـرار دارد کــه فراتــر از عرص ـهی نظامــی ،در داخــل
بهصــورت تشــدید میلیتاریســم و تعمیــق فوقبحرانهــا ،منــود بــارز یافتــه اســت .نظــام بهشــدت
در فوقبحــران در حوزههــای اجتامعــی ،سیاســی ،اقتصــادی ،ایدئولوژیــک و فرهنگــی قــرار دارد
و کنــرل بحرانهــا نیــز از دســتش خــارج گشــته اســت .بههمیــن دلیــل رسکــوب آزادیهــای مدنــی،
سیاســی و خفــهمنــودن کامــل هــر صــدای مخالــف آزادیخواهانــه را همـهروزه از تــرس انفجــار یکبــاره
جامعــه بــر ضــد بیکفایتــی و تظلــم نظــام ،بــه عن ـوان مشــی اس ـراتژیک خــود ق ـرار داده اســت.
بنیان حل مســائل زنان در رشق کردســتان منوط به حل سیاســی مســئل ه ی کرد و مســائل بنیادین جامعه
اســت نه انتخابات .زنســتیزی از پایههای اسـراتژیک بقای نظام شــده و در دهههای گذشــته زنان بیش
از ســایر جامعــه بــا رسکــوب و انــکار آزادی و موجودیــت روبــرو شــدهاند .تنهــا راه ،اعــادهی کامــل حقوق
دموکراتیک ب ه صورت رادیکال به زنان و تغییر ساختار مردساالر کنونی و لذا قانون اساسی مانعساز است.
مســئله کــرد  -لــر و مســائل ملــل عــرب ،آذری ،بلــوچ و ســایر ملتهــا از مســائل خطیــر در اولویــت
مســائل ایـران قـرار دارد .همچنــان رفتــار رژیــم ایـران در قبــال مســئلهی کرد هامنند ســابق میلیتاریســم
و نسلکشــی فرهنگــی ـ سیاســی اســت و کوچکتریــن تغییــری مشــاهده منیگــردد .در ایــن راســتا،
نظــام والیــت مطلقــه و جناحهایــش بهمثابــه افراطیتریــن فــرم فاشیســم و شوونیســم بــر ضــد هویــت
و موجودیــت ملتــان در دهههــای گذشــته عمــل کردهانــد .ایــن درحالــی اســت کــه کــودار و پـژاک بــا
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۲ـ در دوران حاکمیــت نظــام «جمهــوری والیــی» متامــی قیامهــای خلقهــا رسکــوب و قیامکننــدگان بــه خــاکو خــون کشــید ه
شــدهاند .قیامهــای دیمــاه  ۱۳۹۶و آبانمــاه  ۹۸منونههــای بــارز و تاریخــی در کارنام ـهی ســیاه رژیــم هســتند .تاییــد یــک
انتخابــات دیگــر بــه معنــای رسکــوب دگربــاره خلقهــا و اپوزیســیون رسارس ایـران اســت.
۳ـ خلقهــای ای ـران نســبت بــه نظــام کنونــی ای ـران بهشــدت ناراضــی هســتند و بــا قیامهــا در ســالهای اخیــر و اعرتاضــات
روزانــه اقشــار نیــز آن را رصیحــا نشــاندادهانــد لــذا مــا بایســتی بــه این رفتــار خلقهــا احـرام بگذاریم و مطابــق آن ،بایکــوت را
بهعنـوان برخــورد دموکراتیــک رادیــکال در پیــش بگیریــم.
٤ـ رفتــار رژیــم و همـهی جناحهــای آن در قبــال مســئلهی کــرد ،بــه یــک شــیوهی یکســان ،فاشیســتی و خصومتورزانــه بــوده
و هســت .کــاکان از اسـراتژی نسلکشــی فرهنگــی ،سیاســی و غیــره مبتنــی بــر سیاســت آسیمیالســیون و انتگراســیون دســت
برنداشــتهاند و بــه وجــود مســئلهی کــرد بهمثابه بزرگترین مســئلهی سیاســی کشــور اعـراف نکردهانــد .کامکان رشق کردســتان
را میلیتاریزهتــر منــوده و هــر ســاله بــه حمــات نظامــی خــود بهویــژه در مناطــق داخلــی رشق علیــه نیــروی گریــا ادامــه داده
و مــوج بازداش ـتها ،زندان ـ ی کردنهــا و اعدامهــا بهویــژه علیــه فعــاالن محیطزیســت فعــاالن مدنــی و کشــتار کول ـران
فزونـ ی یافتــه و بــه حــد خطرناکتــر رســیده اســت .جنگافروزیهــای رژیــم مــدام پاســخی بــوده بــه نقشـ هراه دموکراتیــک و
صلحجویانـهی کــودار و پـژاک کــه هامنــا پاســخ خصامنــه بــه مطالبــات برحــق ملــت کــرد اســت.
٥ـ نظــام کنونــی اسـراتژی و برنامـهی معینــی بـرای حــل ریشـهای بحرانهــای اجتامعــی ،اقتصــادی ،محیطزیســتی ،فرهنگــی،
سیاســی ،ایدئولوژیــک و غیــره نــدارد ،هکــذا بــا فرافکنــی بحرانهــا و قالــبکــردن آن بــه عوامــل داخلــی و خارجــی بیــرون
از دســتگاه قــدرت خــود ،از رفــع متامــی آنهــا شــانه خالیکــرده اســت .متامــی ایــن بحرانهــا بــه حــد کائوتیــک و انفجــاری
رســیدهاند زی ـرا جامعــه تحمــل فشــارهای ســنگین آن را نــدارد.
٦ـ اقشــار و آحــاد مختلــف جامعــه از قبیــل جوانــان ،زنان ،کارگـران ،کارمندان و روشــنفکران ،گرفتــار در بحرانهای مصنــوع رژیم
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بیشــک هــر رأی گلول ـهای بهســوی کول ـران ،چوب ـهی اعــدام ،تحقیــر زنــان و نابــوی محیطزیســت خواهــد بــود .همچــون
«جامعـهی دموکراتیــک و آزاد رشق کردســتان(کودار)» و«حــزب حیــات آزاد کردســتان(پژاک)» بنا به مســائل فوقالذکر و با اعتقاد
بــه مبــارزات دموکراتیــک و رادیــکال خلقهــا ،منــوط به اینکــه زمینهی یــک انتخابــات آزاد و دموکراتیک وجــود نــدارد ،بهصورت
رصیــح ســیزدهمین دورهی انتخابــات ریاسـتجمهوری ایـران را بایکــوت میمناییــم و دالیــل ذیــل را رصیحــا مقــرر میداریــم:
۱ـ بیــش از چهــار دهــه ظلــمو ســتم ،نسلکشــی فرهنگــی ،سیاســی ،اقتصــادی بــا وقاحــت متــام از ســوی نظــام والیــی ایـران
ادامــه یافتــه و کوچکتریــن تغییــری در رفتــار رژیــم مشــاهده نگردیــده ،حقــوق ملل تحت ســتم کــرد و لــر ،عــرب ،آذری ،بلوچ،
و  ...پایــال گشــته اســت .مفاهیــم آزادی و دموکراســی نــزد زمامــداران نظام ارزشــی نداشــته و از پیرشفت و توســعهی رسارسی و
متـوازن بــه نســبت ملــل تحــت ســتم ،عامدانــه مامنعت شــده اســت.
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تعییــن خــطســوم و کنفدرالیســم و ملــت دموکراتیــک ،نیــات آزادیخواهانـهی خــود را بـ ه عینــه اثبــاتســاخته اســت .بــا ایــن
وضــع اســفبار ،رفــن جامعـهی مدنــی و ملــل تحــت ســتم بــه پــای صندوقهــای رأی کــه هامنــا آب بــه آســیاب نظــا م ریخــن
اســت ،حکــم خودزنــی و خودکشــی را دارد.
نظــام فاشیســت طــی یــک ترفنــد مکارانــه ،انتخابــات شــوراها را بــا انتخابــات ریاسـتجمهوری همزمــانســاخته تــا رضیــب
مشــارکت عمومــی در صفــوف انتخابــات را در چشــم جهانیــان و رســانهها ،بــاال و گســرده نشــا ن دهــد و هــر مشــارکت در
صــف شــوراها را بــه انتخابــات ریاسـتجمهوری و طالبیــت بـرای نظــام ،قالــب منایــد .مبــارزه دموکراتیــک جامعــه ،درازمــدت و
هرنمندانــه میباشــد ،خلــق خــود قــدرت تشــخیص و انتخــاب دارد ،لــذا خلقمان بایســتی خــود در حوزهی شــوراها مجالــی برای
خــود بیافرینــد و دســت رژیــم را از حــوزهی شــوراها کوتــاه منایــد.
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در دشـوارترین رشایــط بـرای کســب آزادیهــای طبیعــی و تأمیــن معیشــت خویــش دسـتوپنجه نــرم میکننــد و مــدام رسکــوب
میگردنــد .رژیــم بــا منــع آزادیهــا ،انــکار حقــوق دموکراتیــک و تنبیــه و مجــازات بیشــر بــه خفقــان مضاعفتــری دســت م یزند.
بهویــژه اعرتاضــات و نارضایتیهــای کارگـران ،جنبشهــای مدنــی و خودجــوش کارگـران بهصــورت رسارسی رنجهــای زیــادی بــه
دوش کشــیده و متامیحقــوق آنهــا تضییــع میگــردد ولــی کــاکان نارضایتیهــای آنهــا ادامــه دارد و ایــن نشــانهی غیرمــروع
دانســن نظــام کنونــی از ســوی متامــی کارگـران اســت .ســهم جوانــان نیز تنها بازداشــت و اعــدام گشــته در حالی که بایســتی مبارزه
رسارسی جامعــه بــر ســتون ســازمان جوانان پیشــرد داده شــود.
٧ـ رژیــم تئوکراتیــک و مردســاالر ســاخته و پرداختـهی زمامــداران قــدرت ،با تشــدید روزافزون زنســتیزی ،متامــی مجالهای طبیعی
بـرای کســب آزادی را از زنــان ســلب کــرده و همـهی عرصههــای مدیریتــی ،تصمیمســازی ،تصمیمگیــری ،اجرایــی ،سیاسـتورزی
و قانونگــذاری را بـهروی جامعـهی زنــان منـ ع کردهانــد .نــگاه خصومتآمیـ ِز مردســاالرانه و جنســیتگرایانه بــه زنــان مــدام در
ســاختار نظــام کنونــی ،حــذف و رسکــوب زنــان را درپــی دارد .مبــارزات دموکراتیــک و رادیــکال زنــان را تحمــل منیمنایــد و بــا زنــدان
و اعــدام بــا آن مقابلــه میمنایــد.
٨ـ بــه ســیزدهمین دورهی انتخابــات ریاسـتجمهوری خردادمــاه  ۱۴۰۰شمســی ،چهــرهی نظامــی و جنگافروزانــه بخشــیده شــده
اســت .ایــن خــر از تعمیــق جنگهــای داخلــی و خارجــی ،نسلکشــی ،رسکــوب ،خفقــان ،انــکار ،ارعــاب ،زنســتیزی ،جامعهگریزی،
زنــدان و اعدامهــای بیشــر در کنــار فوقبحرانهــای انفجــاری امــروزه دارد .نیــک پیداســت کــه رژیــم بیــش از هــر زمانــی درصــدد
اســت تــا از حضــور مــردم در انتخابــات اســتفادهی ابـزاریمناید.

انتخابات شوراهای شهر و روستا

جامعـهی دموکراتیــک و آزاد رشق کردســتا ن  -کــودار و حــزب حیــات آزاد کردســتان  -پـژاک بــا اعتقــاد بــه مبــارزات دموکراتیــک
جامعـهی ایـران و رشق کردســتان ،دیــدش نســبت بــه انتخابــات شــوراها رصفــا بــه بعــد اصلــی حقــوق خلقــان و تــاش اقشــار
جامعــه خــارج از حیطههــای ســاختاری حاکمیــت ،متمرکــز اســت .لــذا انتخابــات شــوراها و موضــوع مشــارکت و یــا مقول ـهی
بایکــوت را همچــون یــک حــق آزادانــه بــه خــود جامعــه و اقشــار آن واگــذار میکنیــم.
انتخابــات ،همـ ه چیــز نیســت .رضوری اســت کــه مبــارزات دموکراتیــک خلقهــا و خیابــان بــا یکپارچگــی صفــوف کارگـران ،زنــان،
جوانــان ،کارمنــدان ،روشــنفکران و اقشــار آزادیخـواه و دموکراسـیطلب همچــون امــری فراتــر از انتخابــات ،ارتقــاء یابــد و طــی
وحــدت همگانــی بــا شــعار «نه بــه اعــدام ،بله به دموکراســی» ســازماندهی گــردد .تقویت جریــان مبــارزات دموکراتیک ،اسـراتژی
بنیادیــن خلقهــا میباشــد .بنابرایــن بایکــوت و تحریــم رصف انتخابــات کفایــت منیکنــد پــس بایســتی ســازماندهی خلقهــا از
ســوی خویــش محوریــت مبــارزات درازمــدت دموکراتیــک و رادیــکال قـرار گیــرد.

ALTIRNATIV PJAK
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آلترناتیو

پس از روی کار آمدن جو بایدن حکومت ایران در تالش است بار دیگر به میز مذاکره با آمریکا بازگردد .از دیدگاه شام
برجام و احیای آن میتواند در برونرفت حاکمیت ایران از بحرانهای موجود تاثیرگذار باشد؟ بهعبارتی خوشبینانهترین
احتامل برای فرجام این چالش چه میتواند باشد؟

بعــد از روی کار آمــدن جــو بایــدن ،مشــاهده منودیــم کــە متایلــی از طــرف ایـران بــە ســوی مذاکـرات بــا آمریــکا دیــدە شــد .ایــن
مذاکـرات تــا چــە حــدی هدفمنــد پیــرو خواهــد شــد بایــد منتظــر مانــد و ببینیــم کــە طرفیــن چــە کارتهــای فشــاری را بــە کار
خواهنــد بــرد .مذاکـرات ایـران و آمریــکا در ســطح ابتدایــی رشوع شــدە و در ســطح کارشناســی ادامــە خواهــد داشــت ،اگرچــه
موضوعــات پیچیــده هســتند و بــا توجــه بــه اینکــه صدهــا تحریــم بایــد جداگانــه بررســی و توافــق شــود کــه کــدام یــک از آنهــا
مرتبــط بــا برجــام هســتند ،ایــن فرآینــد زمانبــر خواهــد بــود .ســخن از تحریمهایــی اســت کــه آمریــکا بایــد بـرای بازگشــت بــه
برجــام بــردارد ،و چــه تحریمهایــی بایــد اعــال گــردد ،همچنیــن ایـران چــە تعهداتــی را بایــد پیــرو کنــد بحثبرانگیــز اســت .ایران
خواهــان آن اســت کــه همــه تحریمهــای وضــع شــدە از مــاە مــی  ٢٠١٨بدینســو برداشــته شــود ،در حالــی کــه آمریــکا مدعــی
اســت کــه تنهــا تحریمهــای ناســازگار بــا برجــام را بایــد بــردارد.
از منظــر بحرانــی بــودن اوضــاع کشــور ،برداشــن تحریمهــا تنهــا مســکنی خواهــد بــود بــر آزار و آالمــی کــە مــردم بــر اثــر
بیکفایتــی و بیلیاقتــی کــە در مدیریــت کشــور پیــرو شــدە ،متحمــل شــده اســت .برونرفــت از حالــت بحرانــی کشــور در
مدیریــت ســامل و دموکراتیــک جامعــە نهفتــە میباشــد و بــا سیاسـتهای کنونــی رسکــوب در داخــل و مامشــات بــا بیــرون ایــن
بحرانهــا ریشــهکن نخواهــد شــد ،بلکــە بایــد در انتظــار بحرانهــای عمیقتــری بــود.
آلترناتیو

از سوی دیگر و با توجه به نزدیک شدن پروسهی انتخابات ریاستجمهوری روابط و تنشهایی در بدنهی حاکمیت و
باالخص دولت و حکومت بهوجود آمده است .در آینده این تنشها چه سمتوسویی خواهد یافت؟
همچنانکــە شــا هــم مســتحرض هســتید رژیــم ایـران از بــدو تاســیس خود ،مهندســی منــودن مدیریــت جامعە را بە شــکلی
اســتادانە طرحریــزی منــودە و بدیــن وســیلە و همـراە بــا خشــونت بدون مــرز متام مخالفــان خود را رسکــوب کــردە و آلرتناتیو
اپوزیســیون را هــم در چارچــوب منافــع قــر حاکــان بــە طیف وفــادار بە والیتفقیــە دادە ،و بدین وســیلە ســالیان مدیدی
بــر بســر فریــب مــردم و کانالیــزە منــودن سیاســت حاکــان ،زندگــی دیکتاتورانــە و ننگیــن خــود را ادامــە دادەانــد .بە شــکلی
اجاملــی میتـوان مختــر بــە این نکتە اشــارە منود کــە انتخابــات در حکومتهای دیکتاتــوری هیچ مرشوعیــت دموکراتیکی
نــدارد و پروســە انتخابــات در ایـران جمهــوری اســامی تنهــا شــکلی و فرمالیتە اســت .یکــی از پاراگرافهای قانون اساســی در
مــورد انتخابــات بدیــن صــورت چهــرە دیکتاتــوری را منایــان میکنــد :کە "هــر شــهروند ایرانی متولــد ایـران ،باورمند بــه خدا و
آئیــن رســمی ایـران (اســام شــیعه) ،کــه همیشــه بــه قانــون اساســی وفــادار بــوده و حداقــل  ٤٠ســال ســن و حداکرث  ۷۰ســال
داشــته باشــد ،میتوانــد بــه عنـوان کاندیــدای ریاســت جمهــوری ثبتنــام کنــد ".همزمــان مؤسسـهای بهنــام هیئــت مرکــزی
نظــارت بــر انتخابــات ریاســت جمهــوری و زیــر نظــر شــورای نگهبــان ،نامزدهــای ثبتشــده را رد میکنــد و شــار اندکــی را
بـرای رشکــت در انتخابــات برمیگزینــد و بخصــوص زنانــی کــه بــه عنـوان کاندیــدا نامنویســی میکننــد بهطــور کلــی توســط
شــورای نگهبــان از کاندیداتــوری در انتخابــات حــذف میشــوند .بنابرایــن انتخاباتــی فرمایشــی در ایـران اجـرا میشــود کە در
آن زنــان ،ادیــان دیگــر غیــر از اســام شــیعە اثنیعــری ،ســکوالرها و باورهــای دیگر حــق انتخاب شــدن ندارند .رشکــت کردن
و رای دادن در ایــن انتخابــات منایشــی ،رای دادن بــە ادامـەی دیکتاتــوری و فقــر سیاســی ،اجتامعی و اقتصادی در ایران اســت.
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آلترناتیو
آلترناتیو

بــا توجــه بــه تشــدید اعرتاضــات و اعتصابــات عمومــی در ایـران و از دســت دادن مرشوعیــت و مقبولیــت مردمــی ،نرفــن
مــردم پــای صندوقهــای رای ب ـرای نظــام موجــود چــه تبعاتــی خواهــد داشــت؟

بــە عقیــدە مــن مافیــای قــدرت برنامــەی خــود را در پیــش خواهــد گرفــت و وقعــی بـرای انتخابــات نخواهــد گذاشــت .آنهــا بە هر
شــکلی کــە شــدە ســعی در منایــش رشکــت عمــوم در انتخابــات را خواهنــد منــود و بــە ایــن طریــق در وامنــود کردن رشکــت میلیونی
مــردم پــای صندوقهــای رای هســتند کــە نشــان دهنــد پشــتیبان رشعیــت نظــام عمــوم مــردم اســت ،و ایــن ســناریویی کثیــف بیش
نخواهــد بود.
آلترناتیو

در یکســال اخیــر زمزمههایــی مبنــی بــر روی کار آمــدن یــک دولــت نظامــی در ای ـران وجــود دارد .بــا توجــه بــه فقــدان
دموکراســی در ایـران ،ســاختار معیــوب قانــون اساســی و اصــل والیتفقیــه ،نظامــی شــدن حاکمیــت ایـران چــه پیامدهایــی
خواهــد داشــت؟
حاکمیــت ایـران هــم در بحـران مرشوعیــت و بحـران مدیریــت قـرار دارد ،لــذا بــا توجــە بە تحریمهــای آمریکا و همزمان با دســت
رو شــدن ترفنــد اصالحطلبــی و اصولگرایــی سیســتم ،دیگــر ایــن متــد رژیــم بــر مبنــای اپوزیسیونســازی اصالحطلبــی ,کارایــی خود
را نــزد عمــوم مــردم از دســت دادە و تـوان ادامــە ایــن رونــد بـرای حاکــان مقــرون بــە رصفــە نخواهــد بــود ،بــا توجــە بــە بدنـەی
حاکمیــت دیکتاتــوری و نبــود دموکراســی در ایــن سیســتم ،ادامــە فریــب مــردم بــا ترفندهای ســالهای پیشــین امکانپذیر نیســت.
حاکــان دیکتاتــور در طــول ادوار تاریــخ همـوار بــە نیــروی رسکوبگــر خــود اتکا داشــتە و با نیروی نظامــی ســعی در فروکش و خفە
کــردن خواســتههای برحــق مــردم داشــتەاند ،بــر ایــن اســاس حاکمیــت مافیایی بـرای برونرفــت از ایــن بحـران ،چارەیابــی را در این
مییابــد کــە یکدســت منــودن قـوای سـەگانە ،حاکمیــت و مجلــس و همزمــان بیشــر میلیتاریزە کــردن سیســتم در راســتای رسکوب
و خفقــان در داخــل کشــور و نرمــش و زدوبنــد در برابــر نیروهــای خارجــی را در پیــش گیــرد ،غافــل از ایــن کــە مــردم آزادیخـواە در
ایــن پروســە آمــادە فــداکاری بـرای رســیدن بــە آزادی هســتند و تحمــل ایــن همــە ســتم و بیدادگــری را از دیکتاتوران قبــول نخواهند
کــرد و بــا اتــکا بــە نیــروی ذاتــی خــود دیکتاتــوری را شکســت خواهــد داد .هیــچ حاکمیتی بــدون پشــتیبانی مردمی قادر بــە مقابلە
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بــە نظــر مــن رشکــت در انتخابــات امســال بــە شــکل انتخابــات ســالهای گذشــتە نخواهــد بــود و حضــور مــردم بســیار کــم خواهد
بــود .مــردم چهــل ســال زیــر یــوغ آخوندهــا و مافیــای دولتــی طعــم گرســنگی ،بیخامنانــی ،فســاد ،ناامیــدی و محرومیتهــای
مختلفــی را چشــیدەاند .بــا توجــە بــە اوضاعــی کــە شــا هم اشــارە منودیــد رشکــت در انتخابات بـرای مردم معنــی خود را از دســت
دادە و بـرای مردمــی کــە پیشــر بــا ترفندهــای مختلــف از طــرف حاکمیــت و بخصــوص از کانــال مذهبی مــردم را فریــب میدادند،
تنهــا ســناریویی بیــش نخواهــد بود.
در مــورد خلــق کــرد هــر کــس میدانــد کــە بــا روی کار آمــدن جمهــوری اســامی ،خفقــان سیاســی و پــر کــردن زندانها از مبــارزان
انقالبــی و کشــتار بیرحامنــە ،از رژیــم پهلــوی پیشــی گرفــت ،و ایــن سیســتم توتالیــر و دیکتاتور خیلــی زود برای خلقــان چهرەی
منحــوس خــود را نشــان داد و در اولیــن انتخاباتــی کــە بعــد از ســاقط شــدن رژیــم پهلــوی در در ایـران اجـرا شــد ،خلــق کــرد به این
رژیــم "نــە" گفــت و در انتخابــات رشکــت ننمــود .اکنــون بــا گذشــت بیــش از چهــل ســال از کشــتار و بــە بنــد کشــیدن ایــن مــردم،
خلــق کــرد هیــچ دلیلی بـرای رشکــت در انتخابــات فرمایشــی امســال ندارند.
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هــم اکنــون تابلــوی ترســیم شــده از جامعـهی ایـران عبــارت اســت از رکــود ،بیــکاری ،فقــر ،تــورم ،نقــض گســردهی حقــوق
بــر ،شــکنجه و رسکــوب .در چنیــن رشایــط اســفباری حاکمیــت ای ـران در تــاش اســت فضایــی گــرم از انتخابــات ایجــاد
منایــد .از دیــدگاه شــا فضــای انتخاباتــی در ایـران بــا توجــه بــه ایــن مســائل چگونــه اســت؟
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بــا نیــروی خارجــی نخواهــد بود.
آلترناتیو

پــژاک و کــودار هامننــد ادوار پیشــین ،انتخابــات را بایکــوت منودنــد .دلیــل اتخــاذ چنیــن رویکردی چیســت و چــه جایگزینی
پیشــنهاد م یکنیــد؟
از قرایــن پیداســت کــە مشــارکت مردمــی در ایــن انتخابــات کاهــش شــدیدی خواهــد داشــت کــه در ایــن امــر عواملــی چــون
ناامیــدی کامــل مــردم از پیگیــری مطالباتشــان در چارچــوب نظــام موجــود ،فســاد گســرده مالــی و اداری ،اعرتاضــات رسارسی دی
 ۱۳۹۶و آبــان  ،۱۳۹۸تحریمهــای آمریــکا ،بحـران شــدید اقتصــادی ،نبــود آزادیهــای سیاســی همچــون آزادی بیــان و نقــض حقــوق
بــر ،اصالحناپذیــری ســاختار سیاســی و انتخابــات منایشــی و غیــرآزاد ،تــداوم محدودیتهای شــدید سیاســی ،اجتامعــی و مذهبی،
ناامیــدی کامــل مــردم بــە وعدەهــای فریبنــدە در انتخابــات گذشــتە ،ایــن کارنامــە چهــل ســال حکومتــی مافیایــی و الیگارشــیک
اســت کــە دیگــر تـوان سیاســی ،ایدئولوژیــک خــود را از دســت دادە اســت .خلقهــای ایـران هیــچ آینــدەای در ادامــە ایــن سیســتم
منیبیننــد و بــا گــذر زمــان مشــکالت بیشــری پدیــدار خواهــد شــد .بــا ایــن کارنامــەی حاکــان دیکتاتــور و دههــا دلیــل دیگــر،
خلقــان بــا اهــداف ایــن حاکــان ه مراســتا نبــودە و همزمــان ثابــت شــدە کــە انتخابــات فرمایشــی هیــچ مشــکلی را حــل ننمودە
اســت .لــذا مــا بایکــوت انتخابــات را در ایــن سیســتم تنها راە درســت دانســته و تا برگزاری یــک انتخابــات آزاد و دموکراتیــک در ایران
رشکــت در انتخابــات در چارچــوب سیســتم انتخاباتــی فعلــی ،شــکلی و فرمایشــی بــوده و بایکوت تنهــا راە معقول و صحیح اســت.
به عقیدهی ما یک سیستم کنفدرال در ایران میتواند جایگزین سیستم مرکزگرای حاکم بر ایران باشد و بر اساس ملت دموکراتیک،
خودمدیریتــی دموکراتیــک تنهــا گزینــەای اســت کە خلقها ،ادیــان و باورهای مختلف بتوانند منایندگی خویــش را بر عهده بگیرند و
بسرت روند دموکراتیزاسیون را مهیا منوده و در فضایی دموکراتیک به زندگی انسانی و آزاد بر مبنای حقوق طبیعی خویش دست یابند.

آلترناتیو

انتخابــات ریاسـتجمهوری و شــوراهای شــهر و روســتا همزمــان برگـزار خواهنــد شــد .آیــا رشکــت مــردم در انتخابــات شــهر
و روســتا میتوانــد تاثیــری در ارادهمنــدی مــردم و تصمیمگیــری بـرای امــور خــود داشــته باشــد؟
یــک بُعــدی نگریســن بــە مســائل منیتوانــد بــا لوژیــک واقعیــت سیاســی-اجتامعی مطابقــت داشــتە باشــد ،در رشایــط گوناگــون
میتـوان دســتاوردهایی بـرای جامعــە هدفمندانــە کســب منــود ،ولــی در رشایــط بحرانــی حاکمیــت مافیایــی و بــا دیــد امنیتــی
نگریســن حاکــان بــە مســائل کردســتان ،حرکــت دموکراتیک در جای خود مســدود شــدە و فضای ســاملی بـرای ابراز خواســتههای
دموکراتیــک مردمــی فراهــم نیســت .بــا ایــن فضــای آلــودە اگــر کســی خیــال داشــتە باشــد کــە میتـوان از البــای چرخهــای ایــن
سیســتم بــە ســامت عبــور کنــد در غفلــت کامل رسگــردان میمانــد .شــوراهای شــهر و روســتا میتوانســت ارگانهــای دموکراتیک
جامعــە را تشــکیل بدهنــد ولــی سیســتم مافیایــی و کارکــرد آن بــر فضــا و هویــت ایــن شــوراها تاثیرگـزار بــودە و آنهــا را نیــز بــە
منبــع رانتخـواری و فســاد تبدیــل منــودە اســت .اگــر در جایــی مردم خودشــان تشــخیص بدهند بە شــکل ارگانیزە شــدە قســمتی
از اهــداف خــود را میتواننــد عملــی مناینــد ،بــە عقیــدە مــن ایــن امــر را بایــد بــە خــود مــردم محــول منــود و تصمیــم نهایــی را بــر
اســاس همیــن رویکــرد بایــد بــە آنهــا واگــذار کرد.

آلترناتیو

در انتهــا و در رشایطــی کــه مــردم در ایـران و بهویــژه رشق کردســتان در وضعیــت ناگــواری قـرار دارنــد و نقــش ناچیــزی
در تصمیــات و سیاس ـتهای کالن کشــور دارنــد ،رویکــرد و موضــع مــردم و بهویــژه زنــان ،جوانــان و روشــنفکران در
انتخابــات چگونــه بایــد باشــد؟

مــردم ایـران و بخصــوص خلقــان در رشق کردســتان هیــچ نقشــی در تصمیــات و سیاسـتهای کالن کشــوری ندارنــد و دیــد امنیتــی حاکمیــت
بــە نســبت رشق کردســتان ،نژادپرســتانە و بــا دیــد شوونیســم اتنیکی-مذهبــی اســت .بــا بیــان اینکــە میدانیــم ایــن سیســتم در اوج دگامتیســم
مذهبــی بــە مســائل مینگــرد و کلیـەی امــور ادارە کشــور از کانــال قــری مشــخص گــذر میمنایــد ،بایســت کلیـەی آحــاد جامعــە کردســتان
واقعیــت عینــی جامعــە خویــش را درک منــودە و خــود را بـرای مبــارزە نهایــی آمــادە مناینــد و این انتخابات فرمایشــی و مســخرە را بایکــوت فعال
و انقالبــی مناینــد؛ بایســتی فضایــی در جامعــە ایجــاد شــود کــە رفــن بــە ســوی صندوقهــای رای را ننــگ دانســتە و از دادن رای خــودداری منایند.
ALTIRNATIV PJAK
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چشمداشت از دولت

اگــر مــروری مختــر بــر تحــوالت سیاســی خاورمیانــه و دخالتهــای
خارجــی بــه ایــن منطقــه از چشـماندازی انقالبــی داشــته باشــیم و واقعیات
دو ده ـهی اخیــر حــول وطنمــان کردســتان بــزرگ و دولتهــای ارتجاعــی
منطقــه کــه چگونــه و در چــه رشایطــی قــرار گرفتهانــد را مــورد واکاوی
قــرار دهیــم ،میتــوان ســیامی پلیــد صــد ســالهی آنهــا را مشــاهده
منــود و بــه تبــع آن میتــوان بــه حقیقــت و تاثیــر جنبــش آپویــی در
ایــن بره ـهی حســاس زمانــی پــی بــرد .بــه ویــژه اینکــه فلســفهی رهــر
میتوانــد جایگزینــی جهــت گــذار از بحرانهــا و بنبســتهای سیاســی
در جغرافیــای کائوتیــک خاورمیانــه و کردســتان باشــد .بــا نظــری بــر تابلــوی
ترســیم شــده در خاورمیانــه کــه عبــارت اســت از ویرانگــری و کشــتار
انســانهای بیگنــاه میتــوان بــه وضــوح از اهمیــت رهیافــت رهــر آپــو
کــه هامنــا دموکراتیــزه منــودن خاورمیانه اســت ،ســخن گفــت .در بحبوحهی
جنــگ جهانــی ســوم بــا رسکردگــی خدایــان بینقــاب کــه در تــاش ب ـرای
بازترســیم نظــم نویــن جهانــی هســتند ،بــدون شــک نخســتین قربانیــان این
جنگهــای خامنانســوز خلقهــای منطقــه و بهویــژه خلــق کــرد هســتند.
کردهــا و جنبــش آزادیخواهــی آن کــه پیشــاهنگی مبــارزات دموکراتیــک بر
اســاس افــکار و فلســفهی رهــر آپــو را بــر عهــده دارنــد همــواره در معــرض
حمــات و پالنهــای ضدانســانی ابرقدرتهــای جهانــی بــود ه و هســتند.
دشــمنان خلــق کــرد بــا آگاهی از پتانســیل مبــارزه و پیشــاهنگی کردهــا ،در
نخســتین گامهــای اشــغال خاورمیانــه ابتــدا رهــر آپــو را مــورد حمــات خود
قـرار دادنــد؛ زیـرا وی بنیانگــذار واقعــی دموکراســی و پیــامآور آزادی بـرای
خلقهــای ســتمدیدهی منطقــه میباشــد .افــکار رهــر آپــو در ســدهی
 ۲۱هامننــد فرشــتهی نجــات جامعـهی بــری از یــوغ اســتعامر و اســتثامر
نظــام مدرنیتــهی رسمایــهداری اســت .قدرتهــای اشــغالگر منطقــه و
فرامنطقـهای کــه درصــدد اســتیال بــر منطقــه و بهخصــوص کردســتان بودند
یگانــه مانــع بــر رس راه آنهــا جنبــش آپویــی بــود .جنبشــی کــه زندگــی را
بهجــای مــرگ و آزادی را بهجــای بردگــی مبنــای مبــارزات خــود ق ـرار داد
و مبــارزات آنــان کورســوی امیــدی در دل خلقهــای ســتمدیده و نجــات
آنــان از تاریکاندیشــی و ظلــم بــود .دشــمنان خلــق کــرد در راســتای نیــل
بــه اهــداف شــوم خــود طــی یــک توطئـهی بیناملللــی خواســتند رهــر آپــو
بــود را از میــان بردارنــد .لــذا هم ـهی نقش ـههای شــوم آنــان بــا مقاومــت
بینظیــر رهــر آپــو طــی  ۲۲ســال در زنــدان امرالــی بــا شکســت مواجــه
گشــت .هنــوز هــم بعــد از گذشــت ایــن ســالها از طــرق مختلــف ایــن
توطئــه را احیــا کــرده و بــر شــدت حمــات خــود افزودهانــد تــا توطئــه را
بــه نتایــج مدنظــر خــود برســانند .غافــل از اینکــه جنبــش آپویــی بــا یــک
انقــاب ذهنیتــی بــزرگ و بازتعریــف سیاســت حقیقی شــکل گرفتــه و هیچ
ســاح و دیــوار زندانــی یــارای ایســتادگی در برابــر آن را نخواهــد داشــت؛
بــه گــان خــود میتواننــد بــا قــوهی قهریـهی و خشــونت عریــان هامننــد
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ســایر شــورشهای خلــق کــرد ،جنبــش آپویــی را نیــز پاکســازی مناینــد .بالشــک ایــن ،خودفریبـیای بیــش نیســت .بــا گذشــت دو دهــه
از جنــگ جهانــی ســوم کــه جــز کشــتار ،آوارگــی و بیثباتــی ارمغانــی نداشــته ،هنــوز هــم ابرقدرتهــای جهانــی بــه نیابــت از رژیــم
اشــغالگر ترکیــه و شــخصیتی نژادپرســت همچــون اردوغــان و همــکارش باغچهلــی بدنبــال عملیســازی رویــای احیــای امپراطــوری
عثامنــی میباشــند .از آن پــس نیــز درصددنــد تــا مرزهایــی را کــه اشــغال کردهانــد ،بازترســیم مناینــد .بدینصــورت  ۱۰۶ســال پیــش
بــا عبــور دادن ارامنــه از یــک پروسـهی نسلکشــی و کشــتار جمعــی خواهــان اســتحکام پایههــای حکومــت خویــش بودنــد؛ بـرای
صــد ســال آینــده نیــز در تالشانــد تــا مشــابه هــان تـراژد ی را بــر رس کردهــا آورده و خــود را فاتــح و مالــک یکهتــاز خاورمیانــه اعــام
مناینــد .ایــن اعــا ل و سیاسـتهای وحشــیانه بــا چـراغ ســبز دول جهانــی بــه رهــری آمریــکا و همپیامنــان آن بــه ترکیــه تشــدید
گشــته اســت .ایــن در حالیســت کــه ایــن قدرتهــا از یــک ســو خــود را حامــی ملتهــا و ارمغــانآور دموکراســی منایانــده و از دیگــر
ســو مبــارزات و مقاومــت گریالهــای کــرد در برابــر ارتجاعیتریــن تروریسـتهای زمانــه ،داعــش را کــه محصــول همیــن قدرتهــا
هســتند را نادیــده میانگارنــد .دشــمنان خلــق کــرد ایــن مقاومتهــا را برنتابیــده و ایزوالســیون مطلــق بــر رهــر آپــو را تشــدید کردند
و ســه تــن از رهـران ارشــد جنبــش آزادیخواهــی کــرد را کــه منــاد آزادی ،مردانگــی و رشف خلــق کــرد هســتند را جزء لیســت دروغین
تروریســتی کــه خــود تهیــه کردهانــد ،قـرار دادنــد .هــدف از ایــن تصمیــات و رویکردهــا ســیاهمنایی اســت تــا امیــد و اعتــادی کــه
خلقهــا نســبت بــه جنبــش آپویــی دارنــد را نــزد افــکار عمومــی خدشـهدار کننــد.
از ســوی دیگــر سیاس ـتهای ایــاالت متحــدهی آمریــکا در برابــر کردهــا همــواره متفــاوت و ریاکارانــه بــودهاســت .از یــک ســو
نسلکشــی ارامنــه را بــه رســمیت شــناخته و دقیقــا هــان روز بــه ترکیــه جهــت نسلکشــی خلــق کــرد چـراغ ســبز میدهــد .امــا
گریالهــای کردســتان ،بــا خلــق حامس ـهای تاریخــی در کوهســتانهای گاره ،رویاهــای احیــای امپراطــوری عثامنــی را نقــش بــرآب
کردنــد .ایــن پیــروزی تاریخــی عــاوه بــر اینکــه امیــدی تــازه بــه کردهــا بخشــید ،رژیــم ترکیــه و اقتــدار اردوغــان را نیــز دچار شکســت
بزرگــی منــود کــه هضــم آن بـرای رسان حــزب عدالــت و توســعه دشــوار اســت .ایــن پیــروزی بــه جریانهــا و ملتهــای آزادیخــواه
در ترکیــه جســارت بخشــید تــا از نظــام فاســد و فاشیســم موجــود در ترکیــه انتقــاد و بازخواســت مناینــد ،حقایــق و زوایــای ایــن جنگ
پلیــد و چندجانبـهی تحمیلــی بــر کردهــا را بـرای ملــت تــرک آشــکار مناینــد .زیـرا نــه تنهــا کردهــا بلکــه ترکها نیــز از ایــن جنگهای
بیامــان و دشــوار متــرر میشــوند .پیــروزی گاره پــردهی ســیاه و پلیــد چهــرهی اردوغــان و همــکار فاشیســت او را از هــم شــکافت.
حامسـهی گاره ،دســتاوردها و ارزشهــای فراوانــی را بــه دنبــال داشــت و بــه نیرویــی جهــت مقاومــت در جنــگ زاپ ،متینــا و آواشــین
مبــدل و عــزم و ارادهی گریالهــای کردســتان را بیــش از پیــش تقویــت منــود .در ایــن جنــگ نابرابــر دشــمن بــا هم ـهی تســلیحات
نظامــی ،تکنولوژیهــای مــدرن جنــگ و اســتفاده از گازهــای شــیمیایی ،بــه گریالهــای کردســتان کــه بــا ســادهترین امکانــات از خــود
دفــاع میکننــد ،حملــه میکننــد .البتــه ایــن در حالیســت کــه هنــوز هــم در برابــر ارادهی پوالدیــن گریــا موفــق بــه دس ـتیابی
بــه اهــداف خــود نگشــتهاند .هــدف دشــمن عــاوه بــر تالفــی شکســت ســنگین در گاره ،پاکســازی جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــرد
اســت .دشــمنان خلــق کــرد و در راس آن رژیــم ترکیــه نیــک میداننــد تــا زمانــی کــه جنبــش آپویــی وجــود داشــته باشــد منیتواننــد
بــه رویاهــای خــام خــود کــه هامنــا مرزهــای امپراطــوری عثامنــی و اشــغال موصــل ،کرکــوک و شــنگال در جنــوب اســت ،دســت یافتــه
و در ســوریه و روژآوا از حلــب گرفتــه تــا دیــرک و عفریــن را بــه مرزهــای میثــاق ملــی خــود الصــاق مناینــد .واضحتــر بگوییــم هــدف
اشــغال ســه بخــش کردســتان و واگــذاری رشق کردســتان بــه ایـران اســت .دشــمن در راســتای نیــل بــه اهــداف اشــغالگرانهی خــود بــا
کردهــای خودفــروش و وطنفــروش کــرد پیــان بســته ،کــه امــروز بــه پیشــاهنگی خانــوادهی بارزانــی بهشــیوهای غیرانســانی و بــه
دور از معیارهــای اخالقــی صــورت میگیرنــد .گویــی از یــاد بردهانــد کــه در ســال  ۲۰۱۷هــان ترکهــا بودنــد کــه دولــت ای ـران و
عـراق را هــم بســیج کــرده و بــا تانــک و تــوپ مرزهــای جنــوب میهــن را خریــده و مانــع از آزادی و تعییــن رسنوشــت ملتی شــدند که
ک بــود کــه نیــاکان بارزانیهــا را بــه دار آویختنــد .در ایــن
صدهــا ســال اســت بـرای آن هزینــه میدهنــد .همیــن رژیــم فاشیســت تــر 
مــورد رهــری میگویــد « :کُــرد نــادان عاشــق جــاد خــود اســت» .بــا ایــن وجــود خلـ ق مــا در جنــوب کردســتان همـهی واقعیــات را
بــا چشــم خــود دیــده و راه خــود را کــه هامنــا راه مامرشــو اســت را از حکومــت بــر رس کار جــدا منــوده اســت.
در تاریــخ مبارزاتــی خلــق جنــوب کردســتان انقالبیــون بزرگــی در برابــر سیاسـتهای اشــغالگری پیشــاهنگی منودنــد کــه میتــوان
از دکــر ســیروان ،ویــان ســوران و رفیــق هلمــت و دههــا انســان شایســته نــام بــرد کــه پرچـمداران فکــر آپوئیســتی در ایــن بخــش از
کردســتان میباشــند .چگونــه بیگانــگان میتواننــد خلقمــان را از ایــن ارزشهــای متعالــی محــروم کننــد؟ شــکی نیســت کــه خلــق
کــرد پاســخ سیاس ـتهای اشــغالگریهای عثامنــی را خواهنــد داد و جــز رشم و ننــگ ب ـرای مــزدوران داخلــی هــم باقــی نخواهنــد
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گذاشــت .گریــا بــا هم ـهی وجــود و توانایــی خــود پاســداری از ایــن مرزوبــوم را چنانچــه تاکنــون منــوده ،بزرگتریــن هــدف
پیـشروی خــود قـرار داده اســت .هامنطــور کــه در گذشــتههای دور گاره بـرای ملــل منطقــه نقطـهی آغــاز انقــاب کاوه آهنگــر
بــود و بــا پیشــاهنگی کردهــا ،ملــل منطقــه از ظلــم ضحاکهــا رهایــی یافتنــد امــروز هــم کاوههــای آپویــی همیــن خـران را
نصیــب اردوغانهــا و همپیامنانــش خواهنــد کــرد .گریــا بــا کاربــرد تکنیــک و تاکتیکهــای جدیــد مبــارزه و بــا اراده و عزمــی
راســخ ،ارصار بــر آزادی رهــر آپــو را از پایههــای مبارزاتــی خــود ق ـرار دادهانــد.
در ایــن برهــهی زمانــی حســاس و تاریخــی اگــر بــه بررســی نقــش ای ـران در تحــوالت منطقــه بپردازیــم بــا رصاحــت کامــل
میتــوان گفــت همـهی مصائــب و بدبختیهایــی کــه بــر رس ملــل ایـران میآيــد محصــول سیاســت و ذهنیــت ارتجاعــی رژیــم
والیتفقیــه میباشــد کــه خــود را مناینــدهی خــدا بــر زمیــن معرفــی کــرده و جــز فقــر و بدبختــی حاصلــی بـرای مــردم نداشــته
و تحــت لــوای اســام و رشیعــت بزرگتریــن جنایــات و بیعدالتیهــا را در مــورد جامعـهی بــری مرتکــب شــدهاند .از دیگــر
ســو سیاســت خارجــی حکومــت ایـران بــه بهانـهی جنــگ در برابــر بیگانــگان ،رصفــا جنگــی تبلیغاتــی بــوده ،رژیــم کنونــی نبــود
رفــاه و آزادی جامعـ ه در ایـران را بــه قدرتهــای خارجــی نســبت داده و ناکفایتــی خــود را بــا ایــن عناویــن مخفــی منــوده و بــا
شــعارهای دروغیــن و وعدههایــی کــه هیـچگاه عملــی منیگردنــد در تــاش اســت چنــد صباحــی بقــای خــود را حفــظ منایــد.
ملــت ایـران بــه امیــد رهایــی از اســتبداد شاهنشــاهی برایــن بــاور بودنــد کــه انقــاب  ۵۷پایان ظلــم و فســاد خواهد بود و اســام
راســتین محمــدی کــه در جوهــرهی خــود عدالــت و برابــری میپرورانــد بــه ارمغــان خواهــد آمــد .اما در عملکــرد حاکمیــت ایران
عکــس ایــن را شــاهد گشــتند .حکومــت نوپــا جهــت تحکیــم پایههــای انقــاب بــه قلعوقمــع دگراندیشــان و خلقهــای ایـران
پرداخــت و صدهــا جــوان و نوجــوان را بــه جبهههــای جنــگ بــا رژیــم بعــث فرســتاد کــه در پایــان ،ایــن جنــگ ســودی بـرای
هیچیــک از طرفیــن نداشــت .ایــن رژیــم اســتبدادی در راســتای تثبیــت حاکمیــت خــود ،مــردم ایــن رسزمیــن را متحمــل آالم و
مصائــب بســیاری گرداند.
ایـران در زمــرهی کشــورهایی قـرار داد کــه ملتــش همــواره از ظلــم و ســتم ،بیــکاری و فقــر ،اعــدام و نبــود آزادی بیــان و اندیشــه
مینالــد .هـزاران نفــر از آنــان بـ ه دلیــل تفکـرات واپســگرا و تبعیضآمیــز حکومــت موجــود مجبــور بــه تــرک وطــن شــدهاند.
امــا میتــوان بــه رصاحــت گفــت کردهــا بیــش از هــر خلــق دیگــری قربانــی سیاسـتهای حــذف و کشــتار رژیــم والیتفقیــه
گشــتهاند و میگردنــد .بــا گذشــت بیــش از چهــل ســال ایــن سیاسـتها تشــدید گشــته اســت .کردهــا در رشق کردســتان تــاش
بســیاری جهــت ایجــاد سیســتمی دموکراتیــک و مســتقل منودنــد لــذا بنــا بــه اقتضــای رشایــط و نبــود رهــری اسـراتژیک و عــدم
وجــود تاکتیکهــای مبــارزه و پیشــرد جنــگ انقالبــی خلــق قــادر نبودنــد بــه پیــروزی دســت یابنــد .جنایــات خمینــی و خلخالــی
و قتلعامهــای گســرده در رشق کردســتان بــر اســتفادهی کردهــا از ایــن فرصــت تاریخــی تاثیرگــذار بــود.
در دهههـای اخیــر بــا پیشــاهنگی حــزب حیــات آزاد کردســتان (پـژاک) ،همچنیــن افــکار و فلســفهی رهــر آپــو توانســت روزنهی
امیــدی بـرای ایــن بخــش از میهــن باشــد .جوانــان و زنــان ایــن بخــش از کردســتان بــا رهــری حرکــت مــدرن پـژاک مشــعل امیــد
و مبــارزه را از شــال کردســتان بــه رشق رســانده و صــدای ایــن بخــش ســتمدیده را بــا متــام بخشهــای دیگــر میهــن یکــی
منــوده اســت .رژیــم اشــغالگر ایـران و ســایر اشــغالگران کردســتان خــوب میداننــد دیگــر کردهــا هامننــد گذشــته نبــوده و دارای
رهــری هامننــد رهــر آپــو و جنبشــی منســجم و نیرومنــد اســت .این جنبــش متامــی مناســبات مدرنیتـهی رسمایـهداری را زیرورو
و رویاهــای آنــان را بــه کابوســی جانــکاه برایشــان تبدیــل کــرده اســت .از همینروســت کــه دشــمن نیــز جبهـهی حمــات خــود
علیــه کردهــا را وســیعتر منــوده و در برابــر کردهــا متحــد گشــتهاند.
در سیاسـتهای خارجــی ،رژیــم ناتــوان ایـران دچــار شکســت بزرگــی و در ســطح دنیــا دچــار انــزوا گشــته اســت .زیـرا رویکــرد
حکومــت ایـران در ســطح روابــط بــا دنیــا همــواره جنگافــروزی و ایجــاد چالــش بــوده اســت .ایـران بهصــورت نیابتــی در متامــی
جنگهــای منطقـهای حضــور دارد تــا بلکــه بتوانــد هژمونــی خــود در منطقــه را تحکیــم منایــد .سیاسـتهای جنگطلبــی ایـران
نــه تنهــا ب ـرای ملــت ای ـران بلکــه ب ـرای ملــل منطقــه نیــز ســودی نداشــته و تنهــا بحرانهــا را عمیقتــر و جنگهــا را تشــدید
کــرده اســت .حکومــت ایـران نیــز در نــوع سیاســت خــود در منطقــه هامننــد دولــت ترکیــه در رویــای بازگشــت بــه امپراطــوری
صفویــه بــه رس میبــرد .حکومــت مســتبد حاکــم ،جهــت نیــل بــه اهــداف شــومش در رســیدن بــه انــرژی امتــی باعــث اعــال
ســنگینترین تحریمهــای تاریخــی بــر ایـران گشــته اســت .امــا اگــر فرهنــگ دموکراســی و احـرام بــه تنوعــات فرهنگــی در ایـران
را توســعه داده و رفــاه ،عدالــت و آزادی را رسلوحــهی سیاسـتهای خــود قـرار مـیداد بــدون شــک شــاهد چنیــن تراژدیهایــی
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در حــق مــردم ایـران نبودیــم .شــکی نیســت کــه پتانســیل انســانی و تاریخــی عظیمــی کــه ملتهــای ایـران دارنــد ،بـرای همـهی
برشیــت الگــوی نوینــی از آزادی و دموکراســی را بــه ارمغــان خواهــد آورد .امــا متاســفانه وضعیــت امــروز ایـران بــه مرحلـهای رســیده
کــه پایههــای حکومــت روزبـهروز متزلزلتــر گشــته و بـرای محکمتــر کــردن آن در انتخابــات آتــی ســعی دارد بهگونـهای در نظــر
جهانیــان نشــان داده شــود کــه ملــت ای ـران هامننــد ســالهای آغازیــن انقــاب بــه نظــام خــود وفــادار اســت .بــا یــک انتخابــات
دروغیــن رئیسجمهــوری و شــوراهای شــهر و روســتا کــه همزمــان برگـزار میکننــد ،میخواهنــد بــار دیگــر افــکار عمومــی ایـران را
فریــب دهند.
مــا برایــن باوریــم مــردم آگاه ایـران دیگــر فریــب ایــن ترفندهــای رژیــم را نخــورده و بــا عــدم مشــارکت در چنیــن انتخابــات منایشــی،
مرشوعیــت حکومــت مســتبد کنونــی را زیــر ســوال بربنــد .زمــان آن رســیده کــه ملــت غیــور ای ـران و کردســتان در ایــن انتخابــات
تحمیلــی همچنــا ن کــه پـژاک و کــودار نیــز طــی بیانیـهای اعــام داشــتند بــا نرفــن پــای صندوقهــای رای و بایکــوت عمومــی روح
شــهدای کردســتان و شــهدایی کــه ب ـرای ایرانــی آزاد و آبــاد جــان خــود را فــدا منودهانــد را شــاد کننــد .ملــت ای ـران میتواننــد بــا
پیشــاهنگی کردهــا و مبــارزات برگرفتــه از افــکار رهــر آپــو در جهــت برســاخت ایرانــی دموکراتیــک و کردســتانی آزاد و مســتقل
مبــارزه کننــد .هـزاران ســال اســت کــه کردهــا ،فارسهــا و همـهی خلقهایــی کــه در جغرافیــای ایـران زندگــی میکننــد دارای یــک
همزیســتی مســاملتآمیز بودهانــد.
زنــان و جوانــان در جامع ـهی کنونــی بــه ســطحی از خودآگاهــی و دانــش رســیدهاند کــه قالبهــای تحمیلــی نظــام موجــود را
نپذیرفتــه و جهــت آزادی همـهی اقشــار جامعــه تــاش مناینــد .افــکار و پارادایــم رهــر آپــو تنهــا مختــص بــه خلــق کــرد نبــوده و مــدل
حیاتــی نــو بـرای همـهی خلقهایــی اســت کــه میخواهنــد حیاتــی آزاد داشــته باشــند .بیگــان مــدل حیاتــی نــو در ســایهی اتحــاد
و انســجام همـهی خلقهــای ایـران میــر خواهــد شــد .در ایــن مرحلــهی حســاس تاریخی کــه کردهــا و جنبــش آزادیخواهی آنــان از
هــر ســو مــورد هجمههــای رژیمهــای اشــغالگر قـرار دارنــدکردهــا نبایســت از یــاد برنــد کــه جمهــوری اعــدام ایـران چگونــه شــیرین
علمهولــی ،فــرزاد کامنگــر ،فرهــاد وکیلــی و علــی حیدریــان را بــه دار جهــل و خودکامگــی خویــش آویخــت .بنابرایــن بایــد در مقابــل
چنیــن رژیمهایــی دارای همگرایــی و برنامــه بــود .نیــاکان مــا قاضــی محمــد و ســمکو شــکاک ،حمــزه آغــای منگــور ،دکــر فــواد و
ســلیامن معینــی را نیــز بــا توطئــه و دسیسـهچینی از میــان بردنــد .همــگان بایــد بداننــد تــا زمانــی کــه پ.ک.ک و پـژاک وجود داشــته
باشــد حــارض اســت هـزاران فــرزاد و شــیرین دیگــر را در راســتای برســاخت جامعـهای دموکراتیــک و آزاد فدا منایــد و هرگــز از آرمانها
و اهــداف آزادی و انقالبــی خــود منــرف نخواهنــد شــد .خطمشــی مــا خــط ســوم ،خــط ملــت ،آزادی ،عدالــت و محرومتریــن خلــق
دنیــا اســت کــه نــه بــه قدرتهــای سیســتم رسمایـهداری اتــکا منــوده و نــه بــه وعدههــای رژیمهــای واپسگـرای منطقـهای بســنده
میکنــد زیـرا همــه در ماهیــت و ذهنیــت مشــابه هســتند .لــذا اگــر کردســتان آزاد گــردد ،ایـران هــم آزاد و دموکراتیــک خواهــد شــد
و ایرانــی آزاد ،خاورمیانـهای آزاد میآفرینــد .رســالتی کــه بــر دوش هــر فــردی از جامعـهی کردســتان بهویــژه جوانــان قـرار میگیــرد
ایــن اســت کــه هرگــز رشــادت و جانفشــانیهای گریــا را در هــر چهــار بخــش کردســتان را فرامــوش ننمــوده و بــا ملحــق شــدن
بــه صفــوف گریــا هــر چــه زودتــر آزادی رهــر آپــو و ملتمــان را حتمــی ســازیم .چشمداشــت از دولــت جهــت حــل مســئلهی کــرد
خودفریبــی خواهــد بــود .رســیدن بــه آزادی آســان نخواهــد بــود و بــدون شــک هزینههــای ســنگینی پرداخــت خواهنــد شــد .در راه
عشــق بــه حیــات آزاد بایســتی رنجهــای آن را نیــز متحمــل گشــت زیـرا واقعیتــی کــه هــم اکنــون در کردســتان وجــود دارد چهــرهی
هولنــاک دشــمنان کــرد را هویــدا ســاخته و بــا چنیــن دشــمنانی روبـهرو هســتیم .امیــد مــا ملتمــان اســت و مــا با ایــن امیــد زندهایم
و آینــده را خواهیــم ســاخت .گریــا هرگــز شکســت نخواهــد خــورد و پیــروزی از آن ماســت.
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رامی ن گارا

انتخاباتـــ
جنگ آشکار میان جامعه و رژیم سلطهگر است

ســیزدهمین دور انتخابــات ریاسـتجمهوری  ۲۸خــرداد  ۱۴۰۰از جملــه انتخابات بســیار حســاس در نقط ه عطف تغییــر در نظام
و یــا تــداوم ســلطه بیــش از چهــار دهــه نظــام مطلــق والیــی اســت .سـواالت بســیاری در خصــوص آمادگــی رژیــم بـرای جعـ ل و
تقلــب گســرده انتخاباتــی و شــیوهها و شــگردهای ظاملانــه آن مطــرح اســت .بدونشــک ایــن دوره از انتخابــات حســاستر از
دوره ســال  ۱۳۸۸کــه بــه خیــزش گســرده خلــق در خیابــان منجــر شــد ،میباشــد .جریانســازی رقبــای قــدرت در ایــن دوره تــا
حــدی تفاوتهایــی در رویکردهــا و میـزان نیــروی خــود بهوجــود آورده و ایــن ،یعنــی هــوس بیشــر اصولگرایــان بـرای مصــادره
انتخابــات بــا اســتفاده از متامــی دســتگاهها و نهادهــای قــدرت.
انتخابــات ایــن دوره اساســا محــل منازعــات و درگیــری میــان «دولــت و جامعــه» بهصــورت گســرده اســت .متامی هموغــم رژیم
بـرای «رسکــوب» اســت .بنابرایــن رسکــوب بــه اسـراتژی اساســی مبــدل شــده کــه پیــش از انتخابــات ماههاســت آغــاز گشــته.
مهندســی انتخابــات و بـ هرا ه انداخــن آن تنهــا یــک منایــش صــوری اســت اگرنــه از رد صالحیتهــا گرفتــه تــا رسکــوب معرتضــان،
دگراندیشــان ،بازداشــت فعــاالن سیاســی و مدنــی ،همــه و همــه حکایــت از رسکــوب قبــل از انتخابــات دارد .بنابرایــن انتخابــات
تنهــا آخریــن رضبــه بـرای از پــای درآوردن مخالفــان و جامعــه اســت .شــکی نیســت جریــان اصالحطلــب کــه ســنگ مخالفــت
رادیــکال بــه ســینه م یزنــد ،اینبــار بیــش از پیــش تضعیــف گشــته و اس ـراتژی مشــخصی نــدارد .سالهاســت کــه جریــان
اصولگـرای نظــام و ســپاه پاســداران بـرای تضعیــف آن جریــان کوشــیدهاند و رسبـ هراه ســاختهاند .هــر ســه جریــان اصولگـرا،
میانـهرو و اصالحطلــب در جبهــه نظــام و حفــظ پایههــای آن قـرار گرفتهانــد و بــر رس قــدرت چان هزنــی میکننــد .جبهــه مقابــل

نظــام ،هــم خلقهــا و جامعــه تنهــا رهــا شــدهاند .بــه دلیــل اینکــه ســازمانی حقیقــی و دوســتدار جامعــه و مــردم در میان نیســت،
اصولگرایــی بــا پیرشویهــای مزورانــه «ابراهیــم رئیســی» میــدان را خالــی دیــده و ترکتــازی میکنــد .از هماکنــون بـرای زمامــداری
او تبلیــغ میشــود در حالــی کــه فــردی جنایتپیشــه از اول انقــاب اســت و مشــخص نیســت کــه جامعــه چگونــه بــا کارنامه ســیاه
و جنایتکارانــه او کنــار خواهــد آمد.
اگــر چــه اصولگرایــان و جبهــه خامنـهای و ســپاه چنــان تبلیــغ ســوء میکننــد کــه در ایــن دوره دیگــر جریانــات ضعیــف بــوده
و تنهــا رقیــب در میــدان اصولگراهــا هســتند ،امــا بــه جــرأت بایــد گفــت کــه جامعــه رادیــکال و معــرض ای ـران برخــاف آن
مدعاهــا غیرقابـ ل پیشبینــی اســت .بنــا بــه نبــض جامعــه معــرض ،رأی اکرثیــت چنــان جامعـهای رأی بــه تغییــر رادیــکال نظــام
اســت نــه اصولگرایــان .خــود اعرتاضــات روزانــه دههــا تشــکل ،گــروه ،رشکــت ،اقشــار کارگـران ،زنــان ،جوانــان و مالباختــگان اثبــات
میکنــد کــه جامعــه نــه تنهــا معــرض بلکــه در حــال انفجــار اســت .بههمیــن دلیــل اسـراتژی خیابــان و مــردم راه خــود را از متامــی
جریانســازیهای قدرتطلبانــه نظــام تحــت عناویــن اصالحطلــب ،اصولگــرا و میانــهرو ســوا میباشــد .طــی بیــش از چهــل
شزا بــوده اســت .بهویــژه از ســال  ۱۳۸۸جامعــه مرشوعیــت نظــام را
ســال گذشــته همــه انتخابــات ریاسـتجمهوری تنازعــی و تنـ 
بهصــورت اکرثیــت آراء رد منــوده اســت .ایــن امــر ســبب شــده کــه نظــام مســتبد از موضــع قــدرت بــا جامعــه معــرض برخــورد کند
و اسـراتژی رسکــوب و تقلــب انتخاباتــی را بــه همیــن دلیــل برگزیــده اســت.
چنــدی پیــش قبــل از آغــاز ثبتنــام کاندیداهــا و رشوع رد و تأییــد صالحیتهــا ،شــورای نگهبــان بــا چندیــن بیانیــه مکــرر ،قوانیــن
خــودرس انتخابــات را اعــام کــرد و بــا ارائــه برخــی رشوط بــه جامعــه و جریانــات مخالف پیــام هشــدارآمیز داد که تنهــا اصولگرایی
ت و نارضایتیهــای گســرده روبــرو شــد ،امــا نظــام ککــش
و مشــی آن قابــل تحمــل و تأییــد میباشــد .ایــن اقــدام اگرچــه بــا مخالفـ 
هــم نگزیــد و خــود را ناچــار بــه کاربــرد زور و فشــار در مرحلــه قبــل از منایــش انتخابــات دیــد .بــا این حســاب ،اصولگرایــان و نظام
بــه زعـ م خــود نتیجــه انتخابــات را از هماکنــون مشــخص ســاختهاند .در برابــر ایــن مشــی ظاملانــه و تضییــع حقــوق دموکراتیــک
متامــی اقشــار و آحــاد جامعــه ،تنهــا صدایــی کــه باقــی مانــده و میتوانــد موثــر واقــع افتــد ،صــدای نارضایتــی و خیــزش مردمــی
هامننــد ســالهای اخیــر اســت .صــدای اعـراض جامعــه در برابــر سیاســت و اسـراتژی رسکــوب میتوانــد عرصــه را حســابی بــر
اصولگرایــان جنایتپیشــه تنـگ منایــد.
تردیــدی نیســت کــه رأی مــردم از هماکنــون قبــل از انتخابــات قربانــی بازیهــای قدرتمدارانــه نظــام در جریــان مذاکـرات برجــام
شــده و بــر رس حــق و حقــوق تکتــک افـراد و گروههــا معاملــه میشــود .در انتخابــات هــم قانــون رد صالحیتهــا رضبــه نهایــی
بــر پیکــره اقشــار مخالــف و آزادیخ ـواه اســت .م ـیرود کــه انتصابشــدگان در یــک منایــش انتخاباتــی مرشوعیــت خــود را از
ش باطلشــده بــه دســتنظــام ،کســب مناینــد تــا وجـ ه مردمــی دروغیــن بهخــود ببخشــند.
صندوقهــای رأی از پیـ 
در رشق کردســتان امــا وضــع بدتــر اســت .رژیــم از موضــع نسلکشــی مســتمر برخــورد میکنــد و گذشــته از رسکــوب فعــاالن
سیاســی و مدنــی ،ســازمانهای مدنــی ،زنــان و جوانــان ،هشــدار بــه یکایــک افـراد مخالــف و جوانــان فعــال بهصــورت تلفنــی از
ســوی اطالعــات ســپاه قبــل از انتخابــات وضعیــت را آشــفتهتر ســاخته اســت .جامعه بــه طــرز رادیکالی معــرض و دموکراسـیخواه
اســت ،امــا مــوج بازداش ـتها در ماههــای اخیــر خــر از عــزم جــزم رژیــم ب ـرای تــداوم رسکوبهــا حتــی در روزهــای تبلیغــات
انتخاباتــی میدهــد .بــه همیــن دلیــل نقشـههای پلیــد رژیــم بـرای جامعــه کــرد در رشق کردســتان از طرفــی و تهدیدهــای نظــام
علیــه متامــی اح ـزاب اپوزیســیون کــرد کــه انتخابــات ریاس ـتجمهوری را بایکــوت کردهانــد ،از دیگــر ســو جنگافروزانــه اســت.
ایــن جنگافــروزی رژیــم اگرچــه بهصــورت تهدیــدات مکــرر ادامــه دارد ،امــا هــم جنبههــای تاکتیکــی دورهای دارد و هــم جوانــب
اسـراتژیک .اسـراتژی نسلکشــی در دوره کنونــی بـرای رژیــم مهمتــر از خــود انتخابــات اســت .بــه همیــن دلیــل هامننــد ادوار
قبلــی انتخاباتــی بــه عوامفریبــی پنهانــی دسـتمن یزند ،بلکــه آشــکارا تهدیــد میکنــد ،بازداشــت میمنایــد و بــه زنــدان میافکنــد.
چـرا واهمـهای نــدارد؟ چــون قبــل از انتخابــات ،آن را مهندســی کــرده و نتیجــه را از هماکنــون بــه نفــع اصولگرایــان و ســپاه تعییــن
منــوده .کامــا عیــان اســت کــه در کنــار فوقبحرانهــای بنیانبرانــداز اقتصــادی ،اجتامعــی و سیاســی ،نظــام والیــی هــم در داخــل و
هــم در حــوزه بینامللــل بــا تهدیــدات جــدی و جنگــی روبروســت.
ملــت کــرد کــه در چندیــن دهــه گذشــته مــدام بــا سیاســت نسلکشــی ،ارعــاب ،کشــتار و اعــدام روبــرو بــوده ،بایســتی برخــوردی
رادیکالتــر و فعاالنهتــر در برابــر ایــن انتخابــات منایشــی و فرمایشــی داشــته باشــد تــا جریــان رسکــوب مهــار شــود .وقتــی انتخابات،
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دموکراتیــک نیســت ،دیگــر کار خلقمــان ایــن نیســت کــه بــه دنبــال ایــن باشــند کــه چــه کســی کاندیــد میشــود ،کــی رد
صالحیــت میشــود و فــان جریــان در چــه وضعیتــی اســت .تنهــا کار خلقمــان در کنــار خلقهــای معــرض ای ـران ،صــدای
واحــد «نــه بــه اعــدام ،بلــه بــه دموکراســی» اســت .بـرای خلقهــای ایـران تنهــا گزینــه «نـ ه گفــن » را باقــی گذاشــتهاند .وقتــی
کرامــت و شــعور ملتهــا را بــا قوانیــن مزخــرف خــود بــه بــازی میگیرنــد ،اسـراتژی خلقهــا بایــد «تغییــر» باشــد و آن هــم
مســتلزم خیــزش خیابانــی .نرفــن بــه پــای صندوقهــای رأی تنهــا یکــی از وظایــف اخالقــی و سیاســی خلــق بر ضــد ناعدالتیها
و نسلکشــی فرهنگــی اســت .رژیــم منیخواهــد از بلوچســتان گرفته تا خوزســتان ،کردســتان و تهـران صدای اعرتاضــات جامعه
را بشــنود .انتخابــات اخیــر جنــگ واقعــی میــان جامعــه و رژیــم اســت .آگاهــی اجتامعــی و بیــداری خلــق نباید در حدی باشــد
کــه از شــأن و منزلــت و کرامــت پرشــکوه جامعــه بکاهــد .جامعــه کنونــی اگــر بــه «رفــع تحریمهــا» دلخــوش کنــد و یــا امیدی
بــه «انتخابــات منایشــی» داشــته باشــد ،قطعــا قاعــده خودکشــی را بـرای خــود خواهــد پذیرفــت .امــا در خاورمیانــه یکــی از
رادیکالتریــن خلقهــای قیامکننــده ،خلقهــای ایـران هســتند .مصــادره رأی یعنــی خودکشــی و خودزنــی و مشــخص اســت که
پیــش از انتخابــات و قبــل از انداخــن آرا بــه صندوقهــا ،رأی ملــت مصــادره شــده .بــه همیــن ســبب تحریــم انتخابات از ســوی
اپوزیســیون ایـران و رشق کردســتان بیدلیــل نیســت و از روی شــعور و آگاهــی اتخــاذ شــده اســت.
جامعــه ناچــار اســت بــا شــعور و آگاهــی فزاینــده خــود بــه متامــی وضعیــت موجــود یعنــی بحرانهــای کمرشــکن اقتصــادی،
اجتامعــی ،بیاخالقیهــا ،ظلمهــای سیاســی و نسلکشــیهای فرهنگــی ،راه خــود را بــا جســارت هرچهمتامتــر انتخــاب
کنــد و آینــده خــود را بـرای صندوقهــای بیاثــر انتخابــات رهــا ننامیــد .روزانــه در رسارس ایـران اعرتاضاتــی از ســوی کارگـران،
کارمنــدان ،زنــان و مالباختــگان و خانوادههــای تحــت ســتم برگـزار میشــود .ایــن اعرتاضــات بایســتی بــه خیــزش خیابانی تغییر
یابــد کــه مســلام جـواب خواهــد داد .راهــی جــز مقابلــه رادیــکال بــا نظــام باقــی منانــده اســت .حتــی رشکــت در انتخابــات و
انداخــن رأی «نــه» دیگــر اثــری نخواهــد داشــت ،زیـرا وضعیــت ســلطه و زور بــه حــدی رســیده که اگــر دیر شــود ،جامعه همه
چیــزش را خواهــد باخــت .نظرســنجیها ،اعرتاضــات و نارضایتیهــا هــم اثبــات کردهانــد کــه انتخابــات جــزو برنامــه جامعــه
نیســت ،بلکــه آن رژیــم اســت کــه بــا توســل بــه زور ،ارعــاب و فریــب درصــدد کشــاندن اقشــار مختلــف بــه پــای صندوقهــای
رأی جهــت کســب مرشوعیــت پوشــالی اســت .حــال اگــر بخشــیدن مرشوعیــت به نظــام در دســتان جامعــه قـرار دارد ،پس چرا
جامعــه از حــق دموکراتیــک خــود یعنــی بایکــوت اســتفاده ننامیــد و آینــده خــود را از مخاطـرات جــدی نجــات ندهــد!
صــدای جامعــه و خلقهــای ایـران «نــه بــه نظــام و نسلکشــی» اســت و متامــی احـزاب و اپوزیســیون ایـران و رشق کردســتان
بایــد ایــن صــدای دموکراتیــک را شــنیده و گذشــته از تحریــم انتخابــات ،عمــا در خیابــان و همــه عرصههــای مبــارزه ب ـرای
جامعــه پیشــاهنگی کننــد .ایــن جامعــه غیــور برای خیــزش تحت هــر رشایطی آمــاده اســت و از هماکنــون موضعی در راســتای
تحریــم و نــه گفــن بــه نظــام ســتم را بــه عینــه میبینیم .مســلام پـژاک برنامــه خــاص خــود را در همــه عرصههــا دارد و تحریم
انتخابــات تنهــا بخشــی جزیــی از برنامــه کالن اســت .اسـراتژی کوتاهمــدت و درازمــدت پـژاک برای حصــول آزادی و دموکراســی
اســت و محــدود بــه مســائلی پیشپــا افتــاده همچــون بــازی انتخابــات منیشــود .اصــل اساســی و اخالقــی بــاور یــک حــزب بــه
جامعــه و شــعور آن اســت .اینکــه پـژاک مواضــع رادیــکال خــود در قبــال انتخابات ریاسـتجمهوری ایـران را بهصــورت «تحریم
رادیــکال» اعــام منــوده و انتخابــات شــوراها را بــه خــود جامعــه واگــذار کــرده بــدان معناســت که به شــعور ،آگاهــی و توامنندی
جامعــه بــاور دارد .بــه همیــن دلیــل آمــاده انجــام هــر کارزاری انقالبــی ،رایــکال و آزادیخواهانه میباشــد.
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قصــد داریــم در ایــن نوشــتار بـرای توضیــح موضــوع انتخابــات سیاســی در ایـران از روش علمــی اســتفاده کنیــم.
روش علمــی دارای دو جنب ـهی مهــم میباشــد؛ ریش ـهیابی تاریخــی و تطبیــق دادن آن بــا امــروز.
در جوامــع اولیـهی تاریــخ کــه بــه فــرم قبیلــه و کالن بودنــد انتخاب پیشــاهنگ قبیله یــک موضوع اساســی جامعه
بــود .معیــار انتخــاب حــول جغرافیــا و فرهنــگ متفــاوت بــوده اســت ،بـرای مثــال انســانی کــه شــناخت کافــی از
اراضــی کــه در آن قـرار داشــتند و مــکان مناســب جهــت کشــت ،خــاک حاصلخیــز و تابــش خورشــید را تشــخیص
مـیداد و یــا شــکارچیان بــا مهــارت بهطــور کلــی از میــان افـراد باتجربــه و آگاه و الیــق انتخــاب میشــدند .امــا
برخــی از ایــن افـراد بــا چنیــن تواناییهایــی خــود را نســبت بــه دیگـران برتــر دانســته و قدرتمنایــی میکردنــد
و بـ ه تدریــج ایــن آزمــون ،دانســتهها و تجربیــات بــه وســیلهای بـرای محــارصه ،انحصــار و ایجــاد اقتــدار بــه روی
اولیــن جوامــع تبدیــل شــد .بعدهــا فــرم اجتامعــی بهصــورت خانــدان ،طایفــه ،عشــیره ،خلــق و ملــت ادامــه
یافــت .در ایــن دوره از تاریــخ شــاهد ظهــور ذهنیــت اقتدارگ ـرا بــه فــرم دولــت هســتیم کــه تــا ســاخت متــدن
پیــش م ـیرود .زیــن پــس معیــار انتخــاب انحصــاری ،یکطرفــه و دیکتاتورمابانــه خواهــد بــود و ایــن ســنت
جنســیتگرای پاتریمونالیســتی پدرســاالرانه میباشــد کــه دیگــر رئیــس یــک عشــیره از پــدر بــه پــر منتقــل
میشــود ،دیگــر مدیریــت در انحصــار مــرد بــوده و زن یــا مــادر تبدیــل بــه انحصــار اســتعامر بــر رنــج و اولیــن
بــرده در دســت آنهــا ،بــا هرچــه بیشــر بردهســازی جوامــع امپراتــوری بــردهداری وســعت مییابــد .بــا وجــود
اینکــه در کیهــان اصــل انتخــاب آزاد وجــود دارد امــا در تاریــخ جامعـهی دولتگـرا شــاهد چنیــن امــری نیســتیم؛
زیـرا هــر ذهنیــت قدرتمــدار تنهــا نظــر خــود را مهــم دانســته و ســایرین اعــم از طبیعــت و اجتــاع بــه انــدازهی
خدمتــکار و بــرده بــوده و دارای کمرتیــن اهمیــت و فاقــد ارزش میانــگارد و بــا کاربســت خشــونت و ابزارهــای
ایدئولوژیــک و همچنیــن ضعفهــا و نیازهــای اجتــاع درصــدد اشــغالگری برمیآیــد .شــیوهی اســتقرار چنیــن
متدنهــای قدرتمــداری همــواره بهصــورت جنــگ و کودتــا و تحمیــل خــود بــوده؛ متــدن قدرتمــدار کــه امــروزه
بــه فــرم دولــت ـــملت خــود را منایــان ســاخته ،در ماهیــت خــود در تضــاد بــا انتخابــات اســت ،دولــت متــدن خــود
انحصارگــری بــر روی اجتــاع و انتخابــات اجتــاع اســت ،در هــر دو مــورد متــدن دولتــی چــه از وجهه پدرســاالرانه
و چــه از وجهــه تحمیــل خــود بــر جامعــه آیــا انتخابــی دیــده میشــود؟ خیــر ،ذهنیــت اقتــدار متــدن و دولــت تنها
تــرف رنــج جامعــه و بیاحرتامــی بــه اخــاق ارادهی انتخــاب آزاد اســت.
تاریــخ ایـران از منظــر مدیریــت سیاســی قبــل و بعــد از حمله اســام همواره بهصورت سیســتم سلســله پادشــاهی
یــا مونارشــی بــوده اســت .در زمــان سلســله قاجاریــه شــاهد انقــاب مرشوطــه و برخــی اصالحــات مهــم سیاســی
از جملــه مجالــس ایالتــی هســتیم کــه آن هــم دیــری منیپایــد؛ تنهــا پــس از انقــاب  ۵۷شــاهد اولیــن همهپرســی
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رفرانــدم و انتخابــات هســتیم .انتخابــات در تاریــخ ایـران هرگــز جایــگاه مناســبی نداشــته و در مقایســه میتــوان گفــت
یونانیــان باســتان بــا ایجــاد مجلــس ســنا (مناینــدگان) کــه بــه معنــای ایجــاد الیگارشــی بــه جــای مونارشــی میباشــد و
همچنیــن تصمیــات و انتصابــات در درون آن کــه بــه وســیلهی اکرثیــت آرای انتخاباتــی گرفتــه میشــود ،مدعــی هســتند
کــه مــا دموکراســی را برقـرار منودیــم در عیــن حــال نبایــد فرامــوش منــود کــه اعضــای ایــن مجالــس همگــی آریســتوکرات
هســتند کــه بیانگــر آن اســت چنیــن مدیریتــی تنهــا در یــد عــدهای خــاص میباشــد کــه راه بــر اقتدارگرایــی و انحصــار
میگشــاید .برترانــد راســل اعـراف بــه وجــود دموکراســی بســیار پیشتــر از یونــان آن هــم در جغرافیای کردســتان باســتان
میکنــد .در عــر فرهنــگ تلخلــف ـ آریایــی در میــان کُردهــا منونـهای از دموکراســی رادیــکال و مســتقیم وجــود دارد
و هــر روســتا و عشــیره در روز نــوروز عــاوه بــر جشــن و پایکوبــی همــه جمــع شــده و ب ـرای دو ســال امیــر خــود را
انتخــاب میمنودنــد کــه بــه امیــر نــوروزی شــناخته میشــود .باقیامنــدهی ایــن فرهنــگ تــا دوران سلســله قاجاریــه نیــز
ادامــه مییابــد و بســیار جالــب میباشــد کــه ایــن مســئله در فیلــم روزی روزگاری نیــز بــه تصویــر کشــیده شــده اســت.
مســئلهی انتخابــات در تاریــخ متولوژیــک نیــز قابــل مشــاهده میباشــد .زمانــی کــه شــیطان حــارض بــه اطاعــت از خــدا
نشــد خــدا گفــت یــا از مــن اطاعــت خواهــی کــرد و یــا بــه زمیــن خواهــی رفــت در ایــن مــورد نیــز خــدا دو انتخــاب پیش
روی شــیطان میگــذارد.
ایــن موضــوع ،دقیقــا مشــابه هــان منطقــی اســت کــه ذهنیــت اقتدارگرایــی جامع ـهی دولتگ ـرا در میــان جوامــع
مســتعمرهی بــرده و ســتمدیده توســعه میدهــد .دولــت اشــغالگر ایـران بــا خدایــی اطــاق منــودن خــود ،انتخابــات را
هامننــد دامــی میــان مردمــان میگس ـراند .حاکمیــت همــه گونــه انحصــارات فکــری ،سیاســی ،اجتامعــی ،اقتصــادی و
دفاعــی را در کنــرل خــود قـرار داده و بـرای مرشوعیتبخشــی بــه ایــن انحصــار ضدانســانی خــود دســت بــه منایشــی
مضحــک میزنــد .بــه اصطــاح آن را انتخابــات خطــاب میکنــد امــا در ماهیــت جوهــر خــود انتصابــی از پیــش تعییــن
شــده اســت .بازیگـران ایــن منایــش نیــز جیرهخــواران و کاسهلیســان حکومــت اشــغالگر میباشــند و دولــت بــه وســیلهی
رعــب و وحشــت و خشــونت وجودشــان را ترســانده و در ازای لقمـهای نــان منطقشــان را فاســد کــرده و بــا ایــن راهــکار
حیلهگرانــه ،انتخابــات را تبدیــل بــه دامــی منــوده کــه مشــارکت در آن بــه معنــای مشــارکت در دولــت اشــغالگر ایـران
و مرشوعیتبخشــی بــه سیاســتهای غیراجتامعــیاش میباشــد .بــر همیــن اســاس اســت کــه در طرفــی جناحــی
ســختگیر و از طرفــی دیگــر جناحــی نرمتــر وجــود دارد کــه بــا ایجــاد مقولـهی انتخــاب بیــن بــد و بدتــر (کــه هامنــا
سیاســت پلیــس خــوب و پلیــس بــد میباشــد) ملــت را جهتدهــی کــرده و بــه دام انتخــاب بــد میکشــانند و اینگونــه
مــردم را بــه بــد قانــع میکننــد .در بطــن مضحک ـهی انتخابــات در انحصــارات منطــق ریاضیــات وجــود دارد چطــور
کــه عــدد بزرگــر عــدد کوچکتــر را میخــورد در اینجــا نیــز اکرثیــت ،اقلیــت را خواهــد خــورد .میتــوان ایــن مــورد را
دیکتاتــوری اکرثیــت نــام نهــاد زیـرا دموکراســی نــه شــارش و نــه مشــارکت در انتخــاب انحصــار اســت بلکــه دموکراســی
در معنــای اصیــل هامنــا خودمدیریتــی اســت .انتخــاب خودمدیریتــی اســت و نــه انتخــاب رئیــس جمهــور ،دولتــی کــه
انحصــارات بیشــری بــر روی حیــات خلــق ایجــاد منایــد .رئیــس انحصــار جدیــد پیــرو سیاسـتهای همــکاران قبلـیاش
خواهــد بــود .برنامـهی رئیــس جمهــور آینــده از ایــن قـرار اســت :ارتــش بیــکاران را بزرگتــر کنــد ،زنــان را محدودتــر و
جوانــان را بیشــر بــه ســوی اعتیــاد و فحشــا کشــاند ،گرســنگان و کارگـران را با فقــر مفرط روبرو ســاخته و فعاالن سیاســی
و آزادیخواهــان را بــا زنــدان و شــکنجه اســیر کــرده و کلیــت جامعــه را بنــدهی خــود کنــد و در یــک کالم ماموریــت هــر
رئیــس جدیــد تکویــن انحصــار رئیــس قبلــی اســت .ایــن یــک دور باطــل اســت کــه تنهــا نتیجـهاش رضر بیشــر اســت.
ب ـرای روش ـنتر شــدن و نشــان دادن تاثیــر عمــق بخشــیدن ایــن عملکــرد مضحــک دولــت بــر اجتــاع مثالــی دیگــر
میزنیــم :اقتــدار یــک مــرد بــر یــک زن کــه بــا شــیوههای تجــاوز ،اســتفاده و مالکیــت و رسکــوب مشــاهده میشــود کــه
مــرد بــر علیــه زن بهوجــود مـیآورد آیــا بـرای زن هیــچ حــق انتخابــی میگــذارد؟ ایــن منطــق را عینــا دولــت در جــای
مــرد علیــه جامعــه در جــای زن پیــاده میکنــد .انتخــاب یــک زن در چنیــن رشایطــی مطمئنــا چنیــن مــردی خواهــد بــود
و در مــورد جامعــه نیــز رد چنیــن سیســتمی!
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انتخابــات از مهمتریــن مباحــث سیاســی جامعــه میباشــد .زی ـرا کــه یــک تصمیــم اجتامعــی اســت ،یعنــی
انتخابــات مســئلهای رسنوشتســاز بـرای جامعــه اســت .امــا بـرای دولــت تنهــا یــک رفتــار تاکتیکــی بـرای فریــب
جامعــه اســت .یکــی از عوامــل اساســی ترسیــع رونــد معضــل فرســودگی اجتــاع و شکســت امیدهــا ،باورهــا،
اشــتیاقات و انگیزههــای خلــق مضحکـهی انتخابــات در انحصــارات میباشــد .این تشــویش سیســتمیک بــا ایجاد
پیــام منفــی ذهنــی میخواهــد بــا قبوالنــدن خــود بهعنــوان یــک دور باطــل تغییرناپذیــر سیســتم بــه اجتــاع
درصــدد جلوگیــری از تفکـرات و مفاهیــم بنیادیــن و رادیــکال و جوهــری جامعـهی آزادیخواهــی برآیــد و با رسد
و گــرم کــردن و همهمههــای جعلــی ســیاهی لشــکرانش در منایــش مضحکـهی انتخابــات در انحصــارات به خلق
ناامیــدی را القــا کنــد و بــدان بفهامنــد کــه علیرغــم تالشهــا و مبارزاتــش بــاز هــم ایــن دولــت اســتیالگر اســت
کــه حاکــم و حــارض میــدان اســت و جــز ایــن رژیــم اشــغالگر راه و حــق انتخابــی ندارنــد و هــر فکــر و عملی که
در مضحکـهی ایــن ســاختار ارتجاعــی مشــارکت نکنــد بــا نیســتی روبــرو میشــود؛ در صورتــی کــه انســانهای
مخالــف بــا ایــن مضحک ـهی واپسگ ـرا بایــد ایــن منایــش دروغیــن توخالــی فاقــد محتــوا را بــا نیســتی روبــرو
ســاخته و بــا موضعگیــری خــود نشــان دهنــد کــه میــدان واقعــا در دســت کیســت و بــا ایجــاد و محافظــت از
سیســتم دموکراســی خلقــی مدیریــت ذاتــی اجــازه وجــود بــه چنیــن مضحکههــای دولتــی ندهنــد کــه بــه مثابــه
متســخری زننــده بــه عقــل و شــعور جامعــه اســت.
جامعــه بایــد بــه درســتی و بســیار عمیــق بــه موضــوع انتخابــات فکــر کنــد زیـرا در نهایــت انتخــاب بــر عهــده
جامعــه اســت کــه کــدام را انتخــاب کنــد .مشــارکت در مضحک ـهی انتخابــات در انحصــارات انتخــاب دروغ،
فســاد ،فحشــا و فقــر خواهــد بــود امــا بایکــوت رای بــه پایــان اســت .انتخــاب یــک شــهروند بــا وجــدان ،بایکوت
انتخابــات خواهــد بــود .بــا یــک بایکــوت رسارسی یــک نـهی مســتحکم اساســی بــه سیاسـتها و وجــود دولــت
اشــغالگر ایـران داد .در ایــن میــان نــه کمپیــن و نــه شــعار بخصوصــی الزم اســت تنهــا شــعور و اراده بــه عمــل
بایکــوت و اعتصــاب و عــدم مشــارکت در مضحکـهی انتخابــات در انحصــارات یگانــه راه درســت زیســن در ایــن
مــورد اســت؛ ایــن بایکــوت بزرگتریــن پاســخی اســت کــه میتوانــد بــه ایــن دولــت ،مشــخصتر بفهامنــد کــه
نــه تنهــا دیگــر در میــان خلــق مرشوعیتــی نــدارد و بایــد بــرود بلکــه خــود خلــق حاکمیــت دموکراســی خــود را
ایجــاد خواهــد منــود کــه هیچگونــه نیــازی بــه انحصــار و فرادســتی دولتمدارانــه نــدارد.
قصــد داریــم در ایــن نوشــتار بـرای توضیــح موضــوع انتخابــات سیاســی در ایـران از روش علمــی اســتفاده کنیــم.
روش علمــی دارای دو جنبـهی مهــم میباشــد؛ ریشـهیابی تاریخــی و تطبیــق دادن آن بــا امــروز.
در جوامــع اولیـهی تاریــخ کــه بــه فــرم قبیلــه و کالن بودنــد انتخــاب پیشــاهنگ قبیلــه یــک موضــوع اساســی
جامعــه بــود .معیــار انتخــاب حــول جغرافیــا و فرهنــگ متفــاوت بــوده اســت ،بـرای مثــال انســانی کــه شــناخت
کافــی از اراضــی کــه در آن قـرار داشــتند و مــکان مناســب جهــت کشــت ،خــاک حاصلخیــز و تابــش خورشــید
را تشــخیص م ـیداد و یــا شــکارچیان بــا مهــارت بهطــور کلــی از میــان اف ـراد باتجربــه و آگاه و الیــق انتخــاب
میشــدند .امــا برخــی از ایــن افــراد بــا چنیــن تواناییهایــی خــود را نســبت بــه دیگــران برتــر دانســته و
قدرتمنایــی میکردنــد و بـ ه تدریــج ایــن آزمــون ،دانســتهها و تجربیــات بــه وســیلهای بـرای محــارصه ،انحصــار
و ایجــاد اقتــدار بــه روی اولیــن جوامــع تبدیــل شــد .بعدهــا فــرم اجتامعــی بهصــورت خانــدان ،طایفــه ،عشــیره،
خلــق و ملــت ادامــه یافــت .در ایــن دوره از تاریــخ شــاهد ظهــور ذهنیــت اقتدارگـرا بــه فــرم دولــت هســتیم کــه
تــا ســاخت متــدن پیــش مـیرود .زیــن پــس معیــار انتخــاب انحصــاری ،یکطرفــه و دیکتاتورمابانــه خواهــد بود و
ایــن ســنت جنســیتگرای پاتریمونالیســتی پدرســاالرانه میباشــد کــه دیگــر رئیــس یــک عشــیره از پــدر بــه پــر
منتقــل میشــود ،دیگــر مدیریــت در انحصــار مــرد بــوده و زن یــا مــادر تبدیــل بــه انحصــار اســتعامر بــر رنــج و
اولیــن بــرده در دســت آنهــا ،بــا هرچــه بیشــر بردهســازی جوامــع امپراطــوری بــردهداری وســعت مییابــد .بــا
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خودگردانــی دموکراتیــک بیانگــر بُعــد سیاســی ملــت دموکراتیــک اســت .ملتــی کــه نتوانــد از مدیریــت ذاتــی و
مختــص بــه خویــش برخــوردار باشــد از حالــت ملــت بــودن خــارج میشــود .برخــوردی کــه در قبــال خلــق کــرد
میشــود ایــن اســت کــه بــا از بیــن بــردن مدیریــت ذاتــی ،حاکــم کــردن مدیریــت بیگانـهی خارجــی بــر آن و
بــه تدریــج از بیــن بــردن ســازماندهیهای درونــی جامعــه ،هــم مانــع ملــت شــدن آن شــوند و هــم بهتدریــج
در کلیــت فرادســت ذوب و نابــود کننــد .مبــارزات آزادیخواهانـهی ملــت کــرد ایــن رونــد را متوقــف منــوده و
نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک کردســتان از طریــق فعــال منــودن کردهــا در حیطـهی سیاســت دموکر ِ
اتیک غیر
دولتمحــور ،رونــد ســازمانیابی و مبــدل شــدن کردهــا بــه یــک ملــت دموکراتیــک را ترسیــع میمنایــد و آنهــا
را بــه ســمت آزادی میبــرد.
باالتریــن ارگان در کنفدرالیســم دموکراتیــک کردســتان ،کنگــرهی خلق نــام دارد کــه باالترین مجلس تصمیمگیری
خلــق میباشــد .ارگان دموکراتیکــی کــه بــه خلــق قــوهی تصمیمگیــری ذاتــی میبخشــد .در ملــت دولتــی،
طبقــات متوســط قدرتپرســت و اقشــار فرادســت تصمیمگیــری میمناینــد .اما در کنگــرهی خلــق ،جامعتهای
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متعهــد روشــنفکر و عمــوم خلــق بـرای شــکلگیری ملــت دموکراتیــک پیشــاهنگی میکنند .ایــن کنگــره فعالیتهای
روزانـهای را کــه در ملــت دموکراتیــک صــورت میگیرنــد ،هامهنــگ میگردانــد .میتـوان گفــت کــه شــبیه اتحادیــه
(کنفدراســیون) نهادهــای جامعـهی دموکراتیــک مدنــی میباشــد .ریاســت عمومــی کنفدرالیســم کردســتان از طریــق
انتخابــات آزاد و توســط خلــق تعییــن میشــود.
هــر چنــد دولت-ملــت ادعــای هموارســازی مســیر پیرشفــت و تعالــی فــرد را از طریــق فردگرایــی دارد ،امــا در اصــل بــا
خشــکانیدن ریشـههای اجتامعــی ،فــرد را بــه یــک بــردهی مدرن ،انســان تــک بُعدی بــا افق دیــدی محدود و شــهروند
رسبــه راه مبــدل ســاخته اســت .زیـرا فــرد ،از «منبــع هویتمنــدی و احســاس شــخصیت» محــروم میگــردد .بنابرایــن
میتـوان گفــت کــه دولت-ملــت ،دشــمن فــرد نیــز هســت .امــا فــرد در نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک ارزشــمند
شــمرده میشــود .فــرد در آن خودبــاور اســت و برخــوردار از آزادی .زیـرا نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک بــه هــر کــس
امــکان مشــارکت ،ابـراز وجــود و بازتــاب هویــت میدهــد .در آن جایــی بـرای سانســور ،حــذف ،رسکــوب ،مطیعســازی
و حکمرانــی نیســت .بنابرایــن هــر فــرد ،اســتعداد خویــش را بهگونـهای آزاد و داوطلبانــه و از روی رضایــت خاطــر ،در
مشــارکتهای فرهنگــی ،سیاســی ،مدنــی ،اقتصــادی و  ...نشــان میدهــد .بدینگونــه بــه تعالــی و پیرشفــت فــردی
دســت مییابــد .اهمیتدهــی ایــن نظــام بــه ارزشهــای هزارانســالهی جامعـهی تاریخــی ،امــکان رشــد و شــکوفایی
فــرد را بــر مبنــای ایــن ارزشهــا فراهــم مـیآورد .فــرد گسســته از جامعــه ،بــردهای بیــش نیســت؛ یــا مــدام چشــم بــه
باالدســت و کمــک دیگـران دارد یــا دچــار خودپرســتی و خودبزرگبینــی میگــردد؛ یــا خــود را تحقیــر شــده و کوچــک
میانــگارد و مــدام بــه متلــق و چاپلوســی میپــردازد یــا در پــی اســتیال و ســلطه بــر دیگـران برمیآیــد .شــخصیتی کــه
دس ـتپروردهی دولت-ملــت باشــد ،هویتــی کاذب و خیالیــن دارد و ب هواســطهی فردپرســتی دســت بــه همــه نــوع
حیلهگــری و نیرنگــی م یزنــد .چنیــن شــخصیتی منیتوانــد دموکـرات ،مســاواتطلب و برابریخـواه باشــد .نتیجـهی
پــرورش چنیــن شــخصیتی در نظــام دولت-ملــت ،پیدایش فرهنــگ تجــاوز و رفتارهای ناهنجــاری نظیــر مرصفگرایی،
جامعهگریــزی ،پولپرســتی ،خودشــیفتگی ،سکسپرســتی ،ســفلهپروری ،نژادپرســتی و تعصبــات افراطــیُ ،مدگرایــی،
متلقگویــی در برابــر قدرتهــای برتــر ،سطحیاندیشــی ،پیــشداوری ،تنگنظــری ،کورکورانــه پیــروی کــردن و
تقلیدگرایــی اســت .برخــاف چنیــن فــردی ،فــرد در جامعـهای «آزاد ،ارادهمنــد و برخــوردار از تـوان خودمدیریتــی»،
امــکان پرورشــی صحیــح مییابــد و بــه فردیــت ( فــرد بــودن و نــه فردگرایــی) و شــخصیت راســتین خــود دســت
مییابــد .چنیــن شــخصیتی آزادمنــش ،حقیقتجــو و صــادق اســت .بنابرایــن فرهنــگ مســاواتطلبی ،نوعدوســتی،
همــدردی بــا دیگـران ،همزیســتی و احـرام متقابــل در نظــام کنفدرالیســم دموکراتیک بســیار چشــمگیر اســت.
فــرد در زیــر ســلطهی نظــام سلســلهمراتبی ،مرکــزی و طبقاتــیِ دولت-ملــت ،از ابتکارعمــل و قــوهی تصمیمگیــری
برخوردار نیســت .اما در نظام کنفدرالیســم دموکراتیک چون واحدها(شــهری ،منطقهای و محلی) از حالت خودگردان
و خودمدیریتــی برخوردارنــد و هویــت ذاتــی واحدهــا مبنــا قـرار میگیــرد بنابرایــن گروههــا ،جمعیتها و افـرادی که
در ایــن واحدهــا جــای میگیرنــد نیــز دارای اعتــاد بــه نفــس ،اختیــارات ،قــوهی ابتکارعمــل و تصمیمگیــری هســتند.
فــرد در نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک بــه علــت برجســته بــودن ویژگیهــای دموکراتیــک« ،کوشــا ،مســئولیتپذیر،
فــداکار ،قــوی ،اندیشــمند و ارادهمند» اســت.
در جامعـهای کــه گرفتــار نظــام متــدن دولتگراســت ،امــکان دســت یافــن بــه حقیقــت بســیار ضعیــف شــده اســت.
جامعـهای کــه حقیقــت خــود را از دســت دهــد ناچــار بیمعنــا و از خــود بیگانــه میشــود .فــرد در چنیــن جامعـهای
بــه شــدت رسگــردان و ناامیــد اســت .هــم فــردی کــه دچــار فردگرایــی شــده و هــم فــردی کــه توســط قواعــد شــدید و
نامنعطــف جامعــه اســیر گردیــده ،هیچکــدام منیتواننــد از رسگردانــی ،اضطـراب و یــأس خــاص شــوند .زیـرا امــکان
درک و حقیقتیابــی از آنهــا ســلب شــده اســت .نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک از آنجا کــه یک تـوازن طبیعی میان
فــرد و جامعــه ایجــاد میکنــد (نــه بــه فردگرایــی افسارگســیخته امــکان جــوالن دادن میدهــد و نــه فــرد را توســط
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قیدوبندهــای مفــرط جمعــی اســیر میمنایــد) ،امــکان دسـتیابی بــه شــناخت واقعــی و حقیقتیابــی را بــه فــرد
میدهــد .از همیـنرو فــرد در چنیــن نظامــی از رسگردانــی ،نومیــدی ،رسخوردگی و اضطراب شــدیدی کــه در آن بهرس
میبــرد ،نجــات مییابــد .فــردی کــه امــکان ابـراز وجــود داشــته باشــد و بتوانــد بــر مبنــای ارزشهــای اجتامعــی بــه
مشــارکتی ارادی و داوطلبانــه بپــردازد ،هدفمنــد و رسشــار از عشــق بــه زندگــی و آزادی خواهــد داشــت.
فدرالیســم کــه شــکلی از ســازماندهی سیاســی دولــت اســت ،اگرچــه در ســطح کلیــت ،یک نظــام نامتمرکز اســت اما
واحدهــای جایگیرنــده در آن (کــه فــدره نــام دارنــد) هــر کــدام نقــش یــک مرکــز را در برابــر زیرمجموعههــای داخلی
خویــش را بــر پایـهی انباشــت قــدرت و رسمایــه ،بــه شــکل مرکــزی و از بــاال کنــرل و اداره میکنــد .بــه عبــارت دیگــر،
از آنجــا کــه نظــام فدرالیســتی یــک مــدل برآمــده از بینــش دولتــی و قدرتطلبانــه اســت ،در درون هــر واحــد فدرهی
آن ،خصلــت عــدم توجــه بــه تنوعــات مختلــف هویتــی و فقــدان دموکراســی ریشـهدار و محلــی برجســته میباشــد.
آنجــا کــه بــه زیرمجموعههــا اجــازهی مشــارکت داده شــود نیــز بیشــر بــه شــکل مشــارکت در پارملــان دولتــی اســت؛
حــال آنکــه پارملانهــای دولتــی حتــی در حکومتهــای محلــی نیــز منیتواننــد منایندگــی همـهی تنوعــات هویتــی
جامعــه را بــه عمــل آورنــد و وجــود آن بــه معنــای برخــوردار شــدن جامعــه از مدیریــت ذاتــی نیســت .در بســیاری از
حکومتهــای فــدرال ،همـهی حوزههــا را بــه اختیــار زیرمجموعههــا یــا حکومتهــای محلــی منیگــذارد .بهعنـوان
مثــال در اســپانیا ،بــه ایالتهــا حــق خودگردانــی در زمین ـهی آمــوزش و بهداشــت داده شــده اســت (ایــن نوعــی
خودگردانــی گامــی در جهــت گــذار بــه دموکراســی هســتند اما بــه دلیل آنکــه در چارچــوب دولت مرکــزی و حکومت
محلــی قـرار دارنــد و مدیریتهــای بومــی بــه متامــی در اختیــار جامعــه قـرار ندارنــد ،هنــوز بــه طــور کامل ریشـهدار
نشــدهاند).
گاه در نظــام فــدرال ،حکومــت مرکــزی (ســطح فوقانــی) و حکومــت ایالتــی و منطقـهای (ســطح میانی) چنــان کنرتل
و نظــارت دوگانـهای بــر ســطح محلــی (ســطوح زیریــن کــه هــان شــهرداریها و مجالــی شــهر و روســتا هســتند)
اعــال میکننــد کــه آن نظــام تنهــا در ظاهــر غیرمتمرکــز جلــوه میکنــد امــا در جوهــرهی خــود بســیار متمرکــز
عمــل میمنایــد .خالصــه اینکــه هرچنــد نظــام فدرالیســتی در مقایســه با یــک نظــام دیکتاتــوری مرکــزی از انعطاف و
عــدم مترکــز بیشــری برخــوردار اســت امــا مســئلهی مترکززدایــی و دموکراســی ریشـهدار ،مقولـهای اســت بســیار فراتر
از فدرالیســم .در نظــام فدرالیســتی ،بــه دلیــل آنکــه هم ـهی تنوعــات فرهنگــی و هویتــی ،جامعتهــا و گروههــا
منیتواننــد بــه شــکل آزادانــه و برابــر بــه مشــارکت سیاســی و مدیریت جمعــی خــود بپــردازد و توزیع قــدرت موجب
مرزبنــدی ،اختــاف امتیــاز و شــکاف میشــود ،بنابرایــن شــهروند آزاد و برابــر نیــز در آن شــکل منیگیــرد.
مثــا هرچــه توزیــع قــدرت در ســطح کشــور فدراتیــو عـراق وجــود دارد و یــک نظــام نامتمرکــز سیاســی شــکل گرفته
اســت ( در قیــاس بــا دوران دیکتاتــوری بعــث) ،امــا در درون فدرههــای آن (نظیــر فــدرهی کردســتان) انواعــی از
مرکزگرایــی را در حیطههــای سیاســی ،فرهنگــی ،اقتصادی و  ...شــاهد هســتیم .بیتوجهی به تنوعــات دینی ،فرهنگی
و لهجـهای در آن ناشــی از همیــن خصلــت مرکــزی بــودن اســت .بهعنـوان منونــه رفتهرفتــه لهجـهی یکدستشــدهی
ســوران ی جــای تنوعــات لهجـهای ایــن بخــش از کردســتان (اعــم از کرمانجــی ،هورامــی ،فیلــی و کلهــری) را میگیــرد.
همچنیــن همـهی تنوعــات دینــی و مذهبــیِ غیرسیاســی ایــن بخــش از کردســتان قــادر نیســتند آنچنــان کــه بایــد،
بــه عنـوان یــک هویــت فرهنگــی مشــارکت مناینــد (بهعنـوان مثــال ایزدیهــا هــر لحظــه در معــرض قتلعــام قـرار
دارنــد) .مرکزیــت یــک زبــان و یــک آییــن دقیقــا هامننــد آنچــه در دولت-ملــت شــاهد آن هســتیم .در ایــن نظــام
فدراتیــو بــه چشــم میخــورد .حــال آنکــه زبانهــا و آیینهــای مختلــف ب ـرای ملــت دموکراتیــک یــک شــانس و
غنــای عظیــم شــمرده میشــوند .راهــکار فدرالیســتی کــه در ع ـراق و منطق ـهی کردســتانی آن شــکل گرفتــه یــک
راهحــل دموکراتیــک منطبــق بــا خواســت ملتهــای موجــود در عـراق نیســت و نیروهای ســلطهگر جهانی بر اســاس
همپیامنــی بــا طبقــات دولتگـرا و فرادســت کــرد و عــرب (اعــم از شیعه-ســنی) و بــه منظــور حاکمیــت بــر منطقــه
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آن را مطــرح کردهانــد.
خالصــه آنکــه نظــام فــدرال یــا کنفــدرال دولتــی هرچنــد از مرکزگرایــی شــدید گــذار میکنــد و بهطــور مثــال بــه جای یــک زبان،
چنــد زبــان را در کشــوری رســمی اعــان میکنــد ،امــا بــه دلیــل ســاختار قدرتمحــور خــود همیشــه بــا تنــش بیــن فدرههــا،
عــدم دموکراســی مســتقیم و ریش ـهدار در واحدهــا و امــکان تجزیــه رویــارو میمانــد یــا اینکــه مســائل آن تــا مدتهــای
مدیــد بــه شــکل الینحــل باقــی میمانــد (نظیــر مســئلهی بحـرا نزای چچــن در فدراســیون روســیه /اختالفــات بــر رس مرزهــای
جغرافیایــی زبانــی در میــان والونهــای فرانســه و فالمانهــای هلنــدی زبــان کــه در کشــور فــدرال بلژیــک ب ـهرس میبرنــد/
شزای میــان حکومــت اقلیمــی کردســتان و حکومــت مرکــزی عـراق بــر رس مناطقی نظیــر کرکوک ،موصــل ،خانقین
اختــاف تنـ 
و  /...تنشهــای قومــی و مذهبــی در نیجریـهی فــدرال /تنشهــای قومــی و مذهبــی در جمهــوری فــدرال هندوســتان نظیــر
مســئلهی کشــمیر و ســیکها  /عــدم رضایــت دو ایالــت باســک و نــاوارا از سیاسـتهای فرانســه و اســپانیا بــه دلیــل محــدود
بــودن آزادیهــا و عــدم اعطــای خودگردانــی در همـهی ابعــاد).
امــا در نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک کــه ســاختارش بــر پایـهی توزیــع قــدرت و خطکشــی کــردن مرزهــا نیســت ،نامرکــزی
بــودن مدیریتهــا هــم در ســطح کل نظــام مــاک ق ـرار میگیــرد و هــم در درون زیرمجموعههــا و هــر واحــد کنفــدره.
همچنــان کــه هــر واحــد کنفدراتیــو در قیاس با ســایر واحدهــا از ابتکارعمل ،اختیــارات ،تـوان تصمیمگیری و عملکرد برخــوردار
اســت ،تنوعــات و زیرمجموعههــای جــای گیرنــده در هــر واحد نیــز از ابتکار عمــل ،اختیــارات ،اراده و تـوان ابراز نظــر برخوردار
هستند.
کنفدرالیســم دموکراتیــک ،منظومـهای اســت کــه هــر واحــد جــای گیرنــده در آن ،در مســیر مشــخص هویت خویــش (هویت و
خصوصیــات مختــص بــه خــود) قـرار دارد امــا همزمــان بــا آن در کنــار ســایر واحدهــای منظومــه یک کلیــت ارگانیک (ســازمند،
زنــده) همآهنــگ را میســازد .بنابرایــن زمینـهی تنشهــا و اختالفاتــی کــه در نظامهــای دولتــی و از جملــه فدرالیســم پدیــد
میآینــد و همگــی ناشــی از مرزبندیهــای قــدرت و میــل بــه انحصارگــری میباشــند ،خشــکانده میشــود .در کنفدرالیســم
دموکراتیــک مســائلی نظیــر اختــاف بــر رس مــرز و محــدودهی جغرافیــای زبانی-فرهنگــی و نظایــر آن در بیــن واحدهــای
کنفــدرال وجــود نــدارد .زیـرا ســازماندهیها در ایــن نظــام نــه بــر مبنــای مــرز و محــدودهی قــدرت (حکومــت مرکزی-حکومت
محلــی) بلکــه بــر مبنــای واحدهــای اجتامعــی دموکراتیکــی میباشــند کــه فرامــرزی هســتند و بــا همدیگــر در همزیســتی بــه
رس میبرنــد .جوامــع ،بــر مبنــای مدیریتهــای ذاتــی خــود ،همیشــه بهــر از دولتهــا میتواننــد مســائل میــان خــود را بــه
شــکل دموکراتیــک ح لوفصــل کننــد .اینکــه جوامــع بــر مبنــای معیارهــای اخالقــی مســائل میــان خــود را چارهیابــی کــرده و
ایــن حکمرانــان دولتــی بودهانــد کــه جنگهــا و خونریزیه ـای طــول تاریــخ را رقــم زده و جوامــع را بــا زور بــه درون ایــن
جنگهــا کشــانیدهاند .نکتـهی مذکــور را بــه خوبــی اثبــات میکنــد .بـرای گــذار از تنشهــای مذهبــی ،قومــی و زبانــی ناشــی
از سیاسـتهای دولتهــا ،رهیافــت ملــت دموکراتیــک -کــه نظــام کنفدرالیســم دموکراتیک شــکل مدیریت سیاســی آن اســت-
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نقش آن در پروسەی انتخاباتی (انتصابات)

بــا توجــە بــە نزدیــک شــدن ســیزدهمین دورەی انتخاباتــی ریاسـتجمهوری در نظــام ایـران در ایــن مقالــە ســعی
بــرآن خواهیــم داشــت بەطــور خالصــە بــە تحلیــل سیســتم ایـران در ســازماندهی و شــکلدهی گروههــای سیاســی
و مهندســی انتخابــات اشــارە کنیم.
پیــش از هــر چیــز بایــد بیــان کــرد کــە در نظامهــای مرکزگـرا و دیکتاتــور منیتـوان از واژەی انتخــاب یــا انتخابات بە
آســانی اســتفادە کــرد .آنچــە در مــورد حاکمیــت ایـران نیــز صدق میکنــد یک پروســەی انتصابــی و انتصابات تحت
لـوای نــام انتخــاب و انتخابــات میباشــد .نظــام ایـران در نــوع خــود یکــی از پیچیــدە و فریبندەتریــن نظامهــای
موجــود در جهــان میباشــد کــە بــا تکیــە بــر قوانیــن رشع یــا دین سیاســی ( کــە در ایران اســام سیاســی میباشـد)،
ناسیونالیســتی و جمهــوری تــا بــە امــروز حاکمیــت خــود را پیــش بــردە اســت .دولتــی کــە بــا توجــە بە منافــع خود
از مقولەهــای جمهــوری یــا دموکراســی ،دیــن و ناسیونالیســم اســتفادە کــردە و میکنــد .اگــر بخواهیــم بــە ســاختار
و چارچوبهــای نقــابدار و نهفتــەی ایــن نظــام پــی بربیــم بایــد بــە مقولەهــای دموکراســی ،دولــت ،مدیریــت،
انتخابــات ،حقــوق شــهروندی ،فــرد و گــروە در جامعــە بهخوبــی آشــناە بــود .در حقیقــت جمهــوری اســامی بــا
ایجــاد نظامهــای متفــاوت تحــت ل ـوای والیتفقیــە ،متــام اختیــارات مــردم را در مقابــل تعییــن حــق رسنوشــت
خــود ســلب کــردە اســت .اگــر بــا دیــدی جامعەشناســی یــا روانشناســی بــە سیاسـتهای حاکمیــت ایـران بنگریم،
ایــن نظــام روزانــە بــە شــخصیت ،ارادە ،آزادی و انســانیت فــرد فــرد مــردم ایـران در ابعــاد گوناگــون بیاحرتامــی و
تعــرض میکنــد.
در حقیقــت نظــام ای ـران ادامــەی سیســتم خرسوانــی شاهنشــاهی میباشــد .تنهــا بهجــای شــاە ،والیتفقیــە
مرکزیــت ایــن نظــام را بــه نــام مناینــدەی خــدا و رشع بــر روی زمیــن رهــری میکنــد .نظــام و دولــت پنهــان
همچــون منظومــەای ترســیم شــدە کە دســتگاە والیتفقیــە مرکزیــت آن را بر عهــدە دارد .نهادهایــی همچون بیت
رهــری ،مجمــع تشــخیص مصلحت نظام ،شــورای نگهبــان ،قوەی قضائیە ،ســپاە قــدس و ســپاە پاســداران ،اطالعات
ســپاه ،حفاظــت اطالعــات ســپاه و بســیج و دههــا نهــاد دیگــری همچــون نیروهــای فکــری ،اداری و نظامــی ایــن
سیســتم ایفــای نقــش میکننــد .در مقابــل سیســتم والیتفقیــە و دولــت پنهــان ،دولــت بروکـرات کــە از نهادهــای
ریاسـتجمهوری ،وزارتخانەهــا ،اســتانداریها ،فرمانداریهــا ،مجلــس و نیــروی انتظامــی تشــکیل شــدە ،وجــود
دارد .از وظایــف اصلــی دولــت بروکـرات در خدمــت کــردن بــە مرکــز قــدرت یــا هــان والیتفقیــە میتـوان بــە
دو مــورد اشــارە کــرد :اول ،تامیــن نیــروی انســانی ب ـرای سیســتم ،دوم ،فریــب دادن جامعــە و جوامــع بینامللــل.
بـرای درک بهــر از کارکــرد شــورای نگهبــان در کنــرل پروســەی انتخابــات بایــد وظایف ایــن ارگان را شــناخت .قانون
اساســی رژیــم ایـران ســە وظیفــەی اصلــی برای شــورای نگهبــان در نظر گرفتــە اســت؛ وظایفی همچــون  -١نظارت
بــر قانونگــذاری ،ایــن بــدان معناســت کــە قانــون از ســوی ایــن نهــاد نوشــتە ،تدویــن و تصویــب نهایــی میشــود.
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 -۲تفســیر قانــون اساســی ،یعنــی در مقابــل هــر ضدیتــی بــا توجــە بــە منافــع نظــام قوانین تفســیر میشــوند-٣.
نظــارت بــر انتخابــات بـرای تائیــد و رد صالحیــت نامزدهــا و نتیجــەی انتخابــات .در حقیقــت ایــن ســە وظیفــە
فیلرتهــای سیاســی سیســتم والیتفقیــە بـرای کنــرل ارادە جامعــە ،ضدیــت با انتخــاب مــردم و مرشوعیــت دادن
بــە سیســتم دیکتاتوریــت خــود تحــت عنـوان مصلحــت نظــام میباشــند.
بــا ایــن همــە محدودیــت عبــور از منظومــەی قــدرت حاکمیــت ایـران بـرای ایجــاد هــر گونــە رفــرم یــا ترویــج
دموکراســی بــە منظــور پیشــرد خواســتەهای یــک جامعەی دموکراتیک بســیار دشـوار اســت .یکــی از دالیل مهم
کــە موجــب تــداوم حاکمیــت ایــن رژیــم گشــته تــا بــە امــروز شــدە عــدم آگاهــی جامعــە از نحــوەی طراحــی
و کارکــرد سیســتم پنهــان جمهــوری اســامی اســت .اعضــای شــورای نگهبــان کــە از ســوی والیتفقیــە انتخــاب
میشــوند بــر متــام ســازە و ســاختارهای هــر دو نظــام پنهــان (دولــت پوشــالین ) و آشــکارا ( دولــت بروکـرات )
نظــارت و حــق دخالــت مســتقیم در امــورات آنهــا را دارنــد  .ایــن نهــاد نقــش تعییــن کننــدهای در تايیــد نهایــی
مصوبــات و قوانیــن مجلــس ،انتخابــات مجلــس شــورای اســامی ،نظــارت بــر انتخابــات مجلــس خــرگان رهــری،
انتخابــات ریاسـتجمهوری بــا تائیــد و رد صالحیــت کاندیدهــای مــردم و حتــی نیروهــای داخلــی نظــام دارد .در
 ١٧بهمــن  ١٣٦٦پــس از اختالفــات مناینــدگان مجلــس دوم بــا شــورای نگهبــان ،خمینــی بـرای دفــاع از ماهیــت
شــورای نگهبــان دســتور تشــکیل مجمع تشــخیص مصلحت نظــام را صــادر کــرد .اقدامی کــە از آن بهعنـوان پایان
مداخلــەی مناینــدگان مــردم در دفــاع از خواســتەهای آنهــا و دادن قــدرت بیشــر بــە شــورای نگهبــان در کنــرل
نامزدهــای انتخاباتــی مــردم یــا مســتقل از نظــام بــا تائیــد یــا رد صالحیــت آنهــا نــام بــرد.
بـرای منونــە شــورای نگهبــان در مجلــس ششــم بــا رد صالحیتهــای زیــاد و لغــو اکــر مصوبــات تحــت عنـوان
مغایــرت بــا رشع یــا قانون اساســی آشــکارا سیســتم انتصاباتــی را جایگزین پروســەی انتخابــات کرد .بهطــور قاطع
بایــد گفــت شــوران نگهبــان ( تاســیس  ٢٥تیــر  )١٣٥٩پیســتون ضامــن سیســتم والیتفقیــە میباشــد .بــا تــداوم
حاکمیــت نظــام ،قــدرت شــورای نگهبــان روزبــەروز بیشــر گشــتە تا حــدی کە از ســوی قــوەی قضائیــه ضدیت یا
اعـراض بــە تصمیــات ایــن نهــاد بهعنـوان ضدیــت بــا کل نظــام توجیــه شــدە اســت.
عــاوە بــر همــەی ایــن تدابیــر امنیتــی ،میدانیــم کــە در بطــن سیســتمهای دیکتاتــور ،همـواره میــان افـراد و
جناحهــا ب ـرای رســیدن بــە هــرم قــدرت کشــمکش و ن ـزاع وجــود داشــتە و دارد .حاکمیــت ای ـران هــم از ایــن
واقعیــت مســتثنی نیســت .کســانی کــە از نــگاە شــورای نگهبــان صددرصــد بــا خــط والیــت فقیــە هامهنــگ
نیســتند در ارگانهــا و نهادهــای دولــت بروکـرات ایفــای نقــش میکننــد .نقشــی کــە با نظــارت اطالعات ســپاە و
ســپاە قــدس بـرای امــورات ضدانســانی و حفــظ قــدرت نظــام در داخــل و خــارج تدوین شــدە اســت .در حقیقت
نهــاد ریاســت جمهــوری ،وزارتخانەهــا و ادارت مجــری برنامەهایــی میباشــند کــە منظومــەی قــدرت والیتفقیە
آنهــا را تائیــد کــردە اســت .رئیسجمهــور ،وزرا ،اســتاندارها ،فرماندارهــا و غیــرە در نظام ایران منیتوانند مســتقل
عمــل کننــد .در بســیاری از مـوارد یــک کارمنــد ادارەی اطالعــات یــا مســئول ســپاە پاســداران قــدرت اجرایــی و
قضایــی بیشــری از یــک رئیسجمهــور یــا وزیــر دارد .نبــود یــک سیســتم قضایــی مســتقل ،وجــود دادگاە انقــاب
کــە اســاس آن مغایــرت بــا آزادی بیــان ،رســانەها و جناحهــای سیاســی میباشــد منونــەی بــارزی از نبــود اســتقالل
دولــت بروکـرات در مقابــل دولــت یــا سیســتم نهفتــەی نظام اســت .بـرای منونــە اظهارات جـواد ظریــف بهعنوان
وزیــر خارجــەی نظــام در رابطــە بــا قــدرت ســپاە قــدس در تدویــن و اج ـرای سیاس ـتهای نظــام در خــارج از
کشــور گواهــی بــر ایــن واقعیــت دارد.
در انتخابــات مجلــس یازدهــم کــە در میــان  ٢٩٠مناینــدە ،نزدیــک بــە  ٢٧٢تــن وابســتگی متــام بــە دولــت پنهــان
دارنــد و در میــان کل منایندەهــا تنهــا  ١٤مناینــدەی زن بــە مجلــس راە یافتند نشــانگر آن اســت که شــورای نگهبان
در مهندســی انتصابــات و ارتجاعیــت نظــام در مقابــل جامعــەای آزاد و دموکراتیــک اســت .عــاوە بــر اینهــا
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مســئلەای کــە بـرای ملتهــا و احـزاب سیاســی ایـران چنــدان آشــکارا نیســت ،مهندســی مناینــدگان
مجلــس در مناطــق مختلــف ایـران میباشــد .اگــر بــە تعــداد مناینــدگان مناطــق بلــوچ ،کــرد ،آذری،
ترکمــن و عــرب نــگاە کنیــم تعــداد متــام منایندەهــای ایــن مناطــق  ٪٤٠مناینــدگان مجلــس اســت.
ایــن مهندســی نشــان میدهــد کــە نظــام عــاوە بــر متــام فیلرتهایــی کــە بـرای ورود افـراد وابســتە
بــە خــود در مجلــس قـرار داده فکــر آن را کــردە کــە اگــر روزی مناینــدگان ایــن مناطــق بخواهنــد در
فراکســیونی در مقابــل مناینــدگان مناطــق فارسنشــین متحــد شــوند ،نتواننــد بــە حد نصاب برســند.
هــان سیاســتی کــە رژیــم ترکیــە در قبــال ملتهــای غیرتــرک بهویــژه در برابــر کردهــا بــا تصویــب
یــک قانــون ٪١٠ ،بـرای احـزاب در نظــر گرفتــه اســت کــە اگــر احـزاب نتواننــد  ٪١٠آرای انتخاباتــی را
بهدســت بیاورنــد نخواهنــد توانســت وارد مجلــس شــوند.
بــا چنیــن وضعیتــی کــە مــردم حــق انتخــاب مناینــدگان و ایجــاد سیســتم خودمدیریتــی خویــش را
ندارنــد و دولتهــای حاکــم چــە پنهــان یــا بروکـرات برخــاف خواســتەهای آنهــا عمــل میکننــد
رشکــت در هــر منایشــی کــە نتیجــەی آن در یــک پروســەی انتصاباتــی از پیش تعیین گشــتە ،محکوم
میباشــد .در کشــورهای دموکراتیکــی کــە مناینــدگان از ســوی مــردم انتخــاب میشــوند هــر زمــان
کــە خواســتەهای آنهــا برخــاف خواســتەی عمــوم باشــد یــا اســتعفا داده یــا دادگاهــی میشــوند.
امــا در تاریــخ  ٤٢ســالەی رژیــم اســامی ایـران منیتـوان هیــچ مســئول بلندپایــە یــا اجرایــی را دیــد
کــە اســتعفا یــا دادگاهــی شــدە باشــد .ایــن موضــوع نشــانگر ایــن حقیقــت اســت کــە ایــن افـراد
دستنشــاندە و مجــری برنامەهــای حاکمیــت میباشــند .بارزتریــن منونەهــای تــازە در آشــکارا کردن
نقــش دولــت پنهــان و بروک ـرات را در ســفر بشــار اســد بــە ای ـران بــدون اطــاع وزیــر خارجــەی
جـواد ظریــف ،انهــدام هواپیــای مســافربری اوکراینــی بــدون اطــاع روحانــی ،توافــق  ٢٥ســالەی
ســپاە پاســداران بــا دولــت چیــن بــدون بازگشــت بــە آرای مــردم اشــارە کــرد .در نتیجــە بــا چنیــن
ســاختارهایی کــە نظــام حاکــم بـرای مانــدن در قــدرت ترســیم کــردە پروســەای بهنــام انتخابــات در
ایـران کنونــی وجــود نــدارد .آنچــە هســت یــک پروســەی انتصاباتــی مــی باشــد کــە منایــش آن تنهــا
بهعن ـوان یــک اب ـزار سیاســی در مقابــل دولتهــا و مــردم جهــان ب ـرای مرشوعیــت بخشــیدن بــە
نظــام جمهــوری اســامی اســت .در ایــن راســتا تحریــم چنین منایشــی و مبــارزە برضد چنیــن نظامی
یــک وظیفــەی انقالبــی و اخالقــی میباشــد.
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آری و برزن

«رقص مردان بر رس میدان بُود خون مرد آزین بر میدان بُود»
«نظــام میخواســت کــه اینجــا را بــه صــورت یــک منطقـهی توریســتی درآورد .چهلچشــمه کمکــم داشــت
از حالــت یــک کانــون مقاومــت یــا یــک منــاد ایســتادگی در مقابــل رژیــم خــارج میشــد .متــام تــاش رژیــم
فرهنگزدایــی از ایــن منطقــه بــود .از زمانــی کــه بــه اینجــا آمدهایــم همـهی سیاسـتهایش دچــار شکســت
شــدهاند .بایــد اصالــت واقعـیاش را بــه ایــن کوهســتان بازگردانیــم .وظیفـهی ماســت که خاطــرهی مقاومت
و ایســتار را از همیــن قلههــا بــه ســوی شــهرهای اطـراف جــاری ســازیم».
ســال  2009میــادی بــود و یــک ســالی از اســتقرار گریــا در منطقـهی کوهســتانی چهلچشــمه میگذشــت.
بــا رفیــق هــورام بــر بلنــدای ایــن کوهســتان روبــروی دشــت ســارال نشســته بودیــم و او ایــن جمــات را بــا
غــرور ایـراد منــود .وقتــی کــه بــه ایــن کلــات و جمــات فکــر میکنــم صدالبتــه کــه وســعت دیــد و نــگاه
ژرفــش در خاطــرم مــوج میزنــد .تعریــف و درک او از انقــاب و شــخصیت انقالبــی و مســئولیتمداری
اجتامعــی رسوگردنــی از مــا باالتــر بــود .وظایفــی را بـرای خــود و گــروه گریالیــی در ذهــن داشــت که نشــان
از درک کالنرسمشــق انقالبــی جنشآپویــی داشــت .کمــر حــرف مـیزد امــا ذهنــی فـراخ داشــت .تــازه وارد
ردههــای فرماندهــی گریــا شــده بــود و بســیار جــدی بــه مســئولیت انقالبـیاش میپرداخــت .شــخصیت
قــویاش نشــان از تربیــت خانوادگــی و آمــوزش اجتامعــی صحیــح داشــت .قابلیتهــای مدیریتــی در او بــارز
بــود و دارای شــناختی همهجانبـ ه از جامعــه و از رضباهنــگ باالیــی در رونــد خودســازی انقالبــی برخــوردار
بــود .صالبــت در حیــن تواضعــش در مــا و خصوصــا در میــان مــردم برانگیزاننــدهی حــس احـرام بــود .خیلی
ســخت اســت کــه بتوانــی متامــی اقشــار جامعــه و تنوعــات را مخاطــب قـرار دهــی و بــه هــر حــال هــری
میخواهــد و قــدرت بیــان و دانشــی کــه رفیــق هــورام ایــن مجموعــه خصوصیــات را یکجــا داشــت و همین
امــر باعــث شــده بــود کــه در میــان مــردم جایــگاه ویــژهای داشــته باشــد .نقــش اساســی را در پذیــرش
شــخصیت گریالیــی و مقبــو ل افتــادن آن در میــان خلقمــان در رشق کردســتان ایفــا منــود .اشــتیاق کــودکان
و دخــرکان روســتایی از دیــدن رفیــق هــورام را هرگــز فرامــوش منیکنــم .تلواسـهها و نگاههــای آمیختــه بــا
حــرت و آرزو وقتــی کــه دســتان کوچکشــان در دســتان او آرام میگرفــت و خــود را گــم در نوازشهایــش
بازمییافتنــد .جــا ی دادن فرهنــگ گریالیــی و شــیوهی مبــارزهی نویــن در میــان مــردم کاری آســان نبــود.
بعــد از متامــی تخریباتــی کــه نظــام اســتعامری ای ـران در رشق کردســتان انجــام داده و بــر ایــن بــاور بــود
کــه مســئلهی کــرد را چارهیابــی منــوده ،احتیــاج بــه عزمــی پوالدیــن داشــتیم کــه بتوانیــم اقــدام بــه یــک
آواربــرداری گســرده در متامــی ســطوح مناییــم .نظــم اجتامعــی کردســتان ،ارزشهــا ،رسمایههــای اجتامعــی
و هنجارهــا در حــال تخریــب شــدن بــود .اعتــاد اجتامعــی رضبــه خــورده و نیــاز بــه یــک فرهنگســازی
جــدی و رسیــع داشــتیم .بــا توجــه بــه اینکــه فرهنگســازی خــود ،کاری شــاق و زمانــر اســت و منیشــد
بــا ایــن وضعیــت کوهســتانی و رشایــط ســخت و فشــارهای دشــمن بــه راحتــی ایــن کار را صــورت داد.
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منطقـهی چهلچشــمه و ســایر مناطــق کوهســتانی رشق کردســتان از پتانســیل باالیــی از نظــر میهندوســتی و
غنــای فرهنگــی برخوردارنــد و توانســتهاند بــا وجــود متــام تهاجــات نظــام ،هســتهی اصلــی و ســلول بنیادیــن
فرهنــگ کــردی را پیلـ هوار درخــودگرفتــه و از گزنــد دشــمنان حفــظ مناینــد .ایــن مســئله بــه مــا کمــک فراوانــی
منــود ،بــه قــول معــروف «رسچشــمه کــه گل آلــود منیشــود».
البتــه کــه مــا هــم در جایــی قـرار داشــتیم کــه رسچشــمهی فرهنــگ انقالبیگــری و مقاومــت در برابــر نظــام بــود
و چهلچشــمه آزمونهــا از رس گذرانــده بــود .درهمآمیختگــی فرهنــگ علمــی مبــارزهی جنبــش آپویــی ،فرهنــگ
میهندوســتی و اصالتبــار منطقــه و هــر مدیریتــی رفیــق هــورام کارگــر افتــاد .خیلــی رسیــع کارهایــان روی
غلتــک افتــاد و چهلچشــمه اســم و رســم دیریــن بازیافــت .شــناخت عمیــق رفیــق هــورام از مــردم و جامعــه و
صــری کــه ریشــه در فرهنــگ خســتگیناپذیر مناطــق هورامــان دارد ،ایــن قلمهزنــی را برایــان آســان منود .کســی
کــه در اقلیــم ســخت و بــا آن میـزان انعطــاف کــم هورامــان رشــد یافتــه بــود در خــاک بــاروری مانند چهلچشــمه
امیدهــا رویانــد و هرزههــا خشــکاند .هورامیهــا ســخن نیکویــی در مــورد خودشــان دارنــد کــه میگویــد «:اگــر
هورامــی خــاک گیــر بیــاورد کشــاورز قابلــی اســت» .شــاید بــه گـزاف نگفتــه باشــم کــه هــورام حاصلخیــزی روح
و روان ایــن ملــت را بــه خوبــی درک کــرده بــود .میدانســت کــه بــذر ایــن انقــاب را چگونــه در شــیار رنجهــا
و مصائــب ایــن ملــت بــکارد و خوشـههای اعتــاد و اطمینــان برداشــت منایــد .چــه اشــتیاقی آفریــده بودیــم و
هیجانــی کــه از ســنگ و درخــت و چشــمه جــاری بــود و رشــتههای الفــت و انســی کــه گــره در گــره بــه هــم
بافتــه میشــد و هــورام در مرکــز ایــن زایندگیهــا جــای داشــت .حــواس او بــه همــه چیــز بــود و ســعی میکــرد
کــه امــر مشــارکت انقالبــی و توســعهی سیاســی و فرهنگــی را نظــم بخشــد .تــا جایــی کــه بــه یــاد دارم پیگیــری
ایشــان در توســعهی مشــارکت خلقــی بــه عنــوان رکنــی اساســی در بافتــار جامعـهی انقالبــی و پسزنــی حاکمیت
نظــام ســتودنی بــود .بـرای همــه ،کار رساغ داشــت و برنامــه میریخــت .متنفــر بــود از کســانی کــه از مســئولیت
انقالبــی و اجتامعــی شــانه خالــی میکننــد .بیتفاوتــی کســی را در موضوعــات اجتامعــی و عمومــی برمنیتافــت
بــه همــه نیــروی اجتامعــی و همگانــی را یــادآور میشــد .بـرای مــردم ،رفیــق هــورام اســطورهای برخاســته از میان
خاکســر اســطورهای پیشــین بــود کــه در قــاب امیدهایشــان بــه خوبــی میگنجیــد .همیشــه گوشهــای ســاملی
ب ـرای شــنیدن پیــدا میکــرد .نغــز و پرمغــز همــه را رهنمــون شــد و قل ـهای بــر قلههــای چهلچشــمه افــزود.
تفاوتهــای نســلی را درمییافــت و پلــی میشــد تــا زمانهــا را بــه همدیگــر متصــل منایــد .ایــن را میشــد در
قــدرت مخاطبســازی و مخاطبگیــریاش دیــد .از بــزرگان و کالنســاالن ردای تجربــه گرفــت و کــودکان را خلعت
آرزوهــای بــزرگ بخشــید .ســعی کــرد همــه را از حاشــیه بــه مــن بیــاورد .چــه در محیط ســازمانی و چــه در زندگی
اجتامعــی .هــرز رفــن و از تــک و تــا افتــادن در حاشــیهی سیاسـتها و مزرهــای بیهودگی نظــام را بــه خوبی درک
کــرده بــود ،بـرای همیــن هرگــز نظارگــر نشــد و نگذاشــت کســی حــس دورافتادگــی و حاشــیهزدگی را ملــس کنــد.
مشــارکت مــردم بـرای هــورام خــارج منــودن جامعــه از ایــن حــس حاشیهنشــینی بــود.
ســخت در تــاش بــود کســی بــه خاطــر فعالیــت سیاســی و انقالبــی در تنگنــا قـرار نگیــرد و محافظــت از خلــق را
در اولویــت داشــت .میدانســت کــه هزینههــای تحمیــل شــده بــر خلقــان از انــدازه بیــرون اســت .تــا جایــی کــه
میبایــد ،الزم اســت نســبت بــه تقلیــل ایــن هزینههــا اقــدام کــرد .بــه قــول خــودش « ســطح توقــع مــردم از ما هر
روز باالتــر مـیرود بایــد مراقــب باشــیم ســطح توقــع مــا هــم از مــردم بــاال نــرود» .بــه حــق کــه درســت میگفت،
زیـرا مــا داشــتیم ســطح ایــدهال و آرمــان مــردم را بــاال میبردیــم و ایــن در گــرو سادهزیســتی و مناعــت طبــع رفقا
و خصوصــا هــورام بــود .او آســیبپذیری مــردم کــرد را بــه خوبــی درک کــرده بــود و بـرای صیانــت از آنهــا از جان
مایــه میگذاشــت .او در تــاش بــود هزینههــای انقــاب را تــا حــد ممکــن بـرای خلقــان پاییــن نگــه دارد .وقتــی
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کــه ایــن ســخنان را بــه زبــان مـیآورم الزم اســت کــه مســئلهی واقعبینــی و آیندهنگــری رفیــق هــورام را مدنظــر
داشــته باشــیم .او بــه خوبــی امــر واقــع اجتامعــی را درک کــرده بــود و علــل ایــن واقــع شــدن را میفهمیــد و
تنشهــا و ناهمواریهایــی کــه باعــث ایــن واقعبودگــی گردیــده را میشــناخت و مســافت آن را بــا واقــع
شــدن بــه خوبــی میســنجید .ایــن امــر تــوان ســازماندهی و فرماندهــی را در او ارتقــاء مـیداد .یــک پیشــاهنگ
انقالبــی بـرای مــردم و فرمانــدهای الیــق بـرای گریــا .وجــود ایــن اســتعداد در او باعــث شــده بــود کــه بتوانــد
درک راهربدیتــری از برنامههــای ســازمان داشــته و از مســائل حاشــیهای بپرهیــزد .بــه راحتــی بتوانــد مســائل
اسـراتژیکی و تاکتیکــی را از هــم تفکیــک منــوده و در درک آنهــا بــه رفقــای گریــا یــاری برســاند .ایــن امــر در
مســئلهی فرماندهــی نظامــی یکــی از ارکان و نقــاط قــوت یــک فرمانــده اســت و مــوردی اســت کــه از اتــاف
وقــت و هدررفــت نیــرو و تــوان میکاهــد .ایــن تــوان در نهایــت او را بــه ســطح یــک فرمانــده الیــق و شایســته
در قــد و قــواره رفقایــی هامننــد شــهید ســمکو رسهلــدان و هیــوا ســنه رســاند .از تک ـرار و روزمرگــی بســیار
بیـزار بــود و وقتــی کــه کاری را حتــی بــا موفقیــت متــام بــه انجــام میرســاند یــا از یــک عملیــات یــا فعالیــت
مبارزاتــی رسبلنــد بازمیگشــت ،میگفــت «:احســاس میکنــم ایــن کارهــا برایــم کوچــک هســتند بایــد بهــرش
را انجــام دهــم» .انتظــار خاصــی از خــودش داشــت ،انــگار کــه مــدام درحــال شکســن و درهمریخــن دیوارهــا
و حصارهــای پیرامونــش اســت .میشــد رشــد شــخصیت و عقالنیــت فرماندهــی و مبــارز بــودن را در کنــارش
حــس کــرد .همـراه ایــن بالندگــی در شــخصیت انقالبــی و طــی منــودن مراتــب فرماندهــی در میــان نیروهــای
گریــا صفــا و ســادگیاش را همچنــان حفــظ کــرد .بــه قــول معــروف بیشوکــم نشــد ،مغــرور نگشــت ،فاصلــه
ایجــاد نکــرد ،ســختکوشتر شــد و پیشــاهنگ مانــد امــا تودارتــر شــد .نظــم بیشــری بــه کارهایــش وارد شــد کــه
گاهــی رس بــه ســختگیری میســایید .واقعیــت ایــن اســت کــه در زندگــی و حیــات گریالیــی نظــم و خصوصــا
انضبــاط ذاتــی و شــخصیتی حــرف اول را میزنــد .اینکــه شــا در یــک محیطــی قـرار داری کــه مــدام در حــال
تغییــر اســت .رشایــط حالــت فوقالعــاده دارد و ســالیت خاصــی حاکــم اســت و بایــد گریــا میـزان تــابآوری و
انعطــاف خــود را بــا محیــط پیرامونـیاش بــه منتهــی درجــه برســاند .یعنــی اینکــه بــه نوعــی ســیالیت در رفتــار
و کــردار برســد .ایــن امــر از میـزان اصطــکاکات و تنــش بــا رشایــط بــه شــدت متغیــر میکاهــد .بـرای هــر گریــا
ایــن امــر یــک رضورت و امــری حیاتــی اســت .بـرای همیــن همـراه بــا ارتقــاء ســطح فعالیتهایــان در رشق
کردســتان و منطقـهای کــه در آن قـرار داشــتیم ،رفیــق هــورام توجهــش بــه مســئلهی نظــم بیشــر و بیشــر شــد.
البتــه کــه خــود ایشــان نهایــت دقــت را در پیــاد ه منــودن ترتیبــات داشــتند .بــه جـرات میتوانــم بگویــم ایــن
دقتنظــر و تاکیــد بــر انضبــاط درونگروهــی از ســوی رفیــق هــورام از بســیاری پیشــامدها جلوگیــری کــرد .ایــن
خصیصــه یکــی از ویژگیهــای فرماندهــی جنــگ در میــان نیروهــای گریــا در متــام ســطوح و در واقــع یکــی از
پایههــای مدیریــت در نــرد اســت.
الزم اســت یــادآور شــوم کــه رفیــق هــورام از توامننــدی خاصــی در مســئلهی ضداطالعــات و حربههــای
جنگنــرم برخــوردار بــود .مــن و رفقــای دیگــر در ایــن بــاره از ایشــان بســیار آموختیــم .جم ـعآوری داده و
اطالعــات و معلومــات و طــرز اســتفاده از منابــع محــدود و راســتیآزمایی و پرداخــت ایــن معلومــات را بــه
خوبــی انجــام مـیداد .زمــان زیــادی بـرای کســب خــر و پیگیــری رویدادهــای منطقـهای کــه در آن قـرار داشــت
رصف میمنــود .تشــخیص خوبــی در مــورد شــایعات و تَکهــای اطالعاتــی دشــمن داشــت و پاتَکهــای الزم را
هــم انجــام مـیداد .یادداشـتبرداری و صورتبنــدی دادههــا را یکــی از وظایــف گریــا و فرماندهــی قابــل و
کاربلــد میدانســت و بــه قــول معــروف « هــر کــه را افــزون خــر جانــش فُــزون» .ایــن مســائل را کــه مطــرح میمنایــم مربــوط بــه
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زمانــی اســت کــه رفیــق هــورام هنــوز در ردههــای نخســت فرماندهــی گریــا بــود و دورههــای آمــوزش آکادمیــک و
حرفـهای در امــر فرماندهــی از رس نگذرانــده بــود .امــا قابلیتهــای رشـدیافتهای داشــت .کســی بــود کــه در ایــن
زمینــه خــود را آمــوزش م ـیداد و از بس ـرهای موجــود نهایــت اســتفاده را میکــرد .خــو ِد ایــن شــیوهی اســتفاده
از مــکان و زمــان و تــوان تطبیقدهــی هــم از ارکان و اصــول اساســی فرماندهــی جنــگ و نــرد گریالیــی اســت .بــا
ایــن تــوان و اســتعداد رفیــق هــورام در ســازماندهی و ســنگربندی نیروهــای رشق کردســتان کــه آن موقــع بــه HRK
موســوم بودنــد ،بــه همـراه رفقــای شــهیدی ماننــد بروســک بــاز ،آزاد تاتــوان ،جیلــو و  ...نقــش اساســی را ایفــا منــود.
ایــن رفقــا از پایهگــذاران و پیشــاهنگان شــیوهی گریالیــی مــدرن در رشق کردســتان بودنــد .از ایــن لحــاظ ب ـرای
نیروهایــان در ایــن بخــش از کردســتان از جایــگاه ویــژهای برخــوردار هســتند.
هــر بــار کــه منطقـهی کاری و فعالیتـیاش را تغییــر مـیداد ایــن جملــه را بــه زبــان مـیآورد « :چیــز تــازهای نــدارد
کــه یــاد بگیــرم ،اینجــا مبانــم دوبــارهکاری و تکـرار اســت ،بایــد بــروم دنیــا را ببینــم» .خواســت ،میــل و اشــتیاق بــه
بزرگتـ ر شــدن و رشــد کــردن را میشــد در او دیــد .ایــن متنــای شــدن و عــدم ارضــای روح رسکــش و طغیانگــرش
همـراه بــا تــاش بـرای مبــارزی بهــر شــدن و عشــق و شــوریدگی در ایــن راه رفیــق هــورام را بــه مراتــب فرماندهــی
گریــا ســوق داد .دورههــای آمــوزش آکادمیــک فرماندهــی را طــی کــرد .سالهاســت کــه جنبــش آپویــی جهــت گذار
از طــرز و شــیوهی فرماندهــی ســنتی و جنگســاالر بـهدور از جوانــب مدیریتــی و اسـراتژیک در تــاش اســت تــا
نواقــص و ناکارآمدیهــای موجــود در امــر فرماندهــی نــرد را پوشــش داده و بـرای بهــر شــدن عملکــرد مبارزاتــی و
علمــی منــودن مبــارزه سیاسـتهایی را تبییــن منایــد تــا بتوانیــم بــه عنــوان ملــت کــرد در ســدهی بیسـتویکم از
یــک اسـراتژی دفاعــی و نظــام ایمنــی پاســخگو جهــت صیانــت از جامعــه و ارزشــهایمان برخــوردار باشــیم .رفیــق
هــورام آویــر در ایــن مبــارزهی خطیــر فعاالنــه و ازخودگذشــته مشــارکت جســت و جهــت پیشــرد تــوان عملیاتــی
و فرماندهــی گریــا در متامــی عرصههــا و متــد مبارزاتــی رشکــت جســت و بــه فرماندهــی الیــق ،کارکشــته ،نوگـرا
و خــاق بــدل شــد .در ســختترین و دشــوارترین مناطــق فعالیــت کــرد و رضبــات ســهمناکی بــه اســتعامرگران
کردســتان وارد منــود .علیرغــم چندیــن بــار زخمــی شــدن بــاز بــه ســنگر مقــدم رویارویــی بــا دشــمن بازگشــت و
تاکتیکهــای نویــن و خالقان ـهای بــه اج ـرا درآورد .در جنگهــای شــهری رشکــت جســت و مدیریــت ایــن نربدهــا
را بــه عهــده گرفــت .بــه حــق فرزنــد ملــت خویــش شــد .امــروزه دســتاوردها و تالشهــای رفیــق هــورام آویــر در
عرصههــای نــرد گریالیــی بــه عنــوان رسمشــق و الگویــی در مبارزامتــان در رشق کردســتان و ســایر بخشهــا ارج
نهــاده شــده و بــه کار گرفتــه میشــوند .بــه همـراه شــهدای فرمانــده ،ســمکو و هیــوا ســه ســتون اساســی در بنیــاد
نهــادن شــخصیت ســازمانی و فرماندهــی گریــا تشــکیل میدهنــد .نســل جدیــد گریــا از ایــن موهبــت بهرمنــد
اســت کــه ایــن تجربیــات را کــه بــا زحــات و ازجانگذشــتگی بــه دســت آمــده کســب منایــد و نســبت بــه ارتقــای
مکانیزمهــای دفاعــی ملــت کــرد اقــدام کنــد .بــدون شــک وجــود چنیــن فرماندهانــی مایـهی مباهــات و رسفـرازی
خلقمــان در رشق کردســتان اســت و اندوختـهای متــام نشــدنی بـرای مبــارزات آینــده.
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شاخ پڕە لە حەژمەتی
بیرەوەریت
دەست بەرمە ناو
ئاوی کانی
ماسی خەیاڵی تۆ پڕ بە
ڕەگم دێن و دەچن
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چڕینیئاواز
گەریــای کوردســتان ئــەو وزەیــە کــە هیــوا لەزەینــی تاکەکانــی کــورد و مرۆڤــە ئازادیخــوازەکان
دەگەشــێنێتەوە .هــەر ســاتێک لەژیانــی ،رۆمانێــک لەفەلســەفەی ئــازادی دەنووســێتەوە و بــە رووباری
خۆشەویســتی گەریــا ،تامەزرۆیــی ئەویندارانــی ئــازادی دەشــکێنێت.
گەریــا لــە قامووســی نوێــی کــوردان دا ،کانگــەی هەڵقواڵنــی هونــەر و رازانــەوەی ژیانــە کــە لــە هــەر
چرکەیەکــی ژیانــی گەریــا ،بەرهەمێکــی هونــەری و شۆڕشــگێڕی دەنەخشــێندرێت .گەریــا ئــەو
مرۆڤەیــە کــە بــە دەنگــی پــڕ لەهەســت و زواڵلــی ،چریکــەی ئــاوازی رەســەن و رەنگاوڕەنگــی کــوردی
بــە گوێــی مرۆڤایەتــی دەگەیەنــێ و ئاگــری شۆڕشــی ئــازادی پــێ دەگەشــێنێتەوە.
مەڵبەنــدی گەریــا ،مەڵبەنــدی چڕینــی هــۆرە ،ســیاچەمانە ،الوک و حەی ـران ،دەنگبێــژی و ئــاوازی
دڵنشــینی شۆڕشــگێڕی و نیشــتامن پەروەرییــە .هــەر گەریالیــەک لەئامێزی چیاکانــدا ئــاواز دەچڕێت و
گەنجــان و ژنانی نیشــتامن ،شــەیدای جوانــی کەاڵم و هەڵبەســتی زواڵڵی خۆی دەکات .خۆشەویســتی
گەریــا بــۆ فەرهەنــگ و ناســنامەی ئــازادی ،ئەوەندە بەرینــە کە گۆرانیەکانــی قارەمانــی و جوانیەکانی
کوردســتان و ئێــش و ئازارەکانــی نیشــان لــە ناوخــۆی دەگــرێ .چڕینی ئــاواز لەناو گەریــا کولتوورێکە
کــە خۆڕســکانە لەناخــی گەریالوە هەڵدەقوڵــێ و ژیانی گەریــا رازاوەتر و جوانــر دەکات ،بۆیە لەناخی
تاکەکانــی نیشــتامن ،هێاڵنــەی خۆشەویســتی دەکات و بۆیــان دەبنــە ســەمفۆنیای جوانپەرەســتی و
ئازادی.
گەریــا لەالیەکــەوە لەنــاو ویزەویــز و تەقــە تەقــی چــەک و چــۆڵ ،بــە زەردەخەنــەی ئیلهــام پێکـراوی
ســەرکەوتنەوە ،بەڕەنــگاری داگیرکەرانــی کوردســتان دەبێــت و لەالیەکــی تریشــەوە بــە چڕینــی ئــاواز،
ســەرکەوتنە یــەک لــەدوای یەکەکانــی پیــرۆز دەکات .چڕینــی هــەر ئاوازێــک هەڵگــری رۆمــان و
فەلســەفەیکە لەتێکۆشــانی گەریــا .گۆرانــی ،بووەتــە پارچەیــەک لەژیانــی گەریال و ژیانی بەو چەشــنە
واتادارتــر و رازاوەتــر دەکات .ئەمــڕۆ ،گەریــا بــە ئــاواز و چڕینــی ئاوازیــش بــە گەریــاوە جوانــە .دوو
جوانــی کــە تێکهەڵکێشــی یــەک بــوون و نەیارانــی کوردســتانی بــە چــۆک داهێنــاوە .هــەر گەریالیەک
بــە ئاوازێــک ،لەزەیــن و ناخــی تاکــەکان جێــی گرتــووە و هۆنەردۆســتانی هۆگــری خــۆی کــردووە.
گەریالکانــی کوردســتان لەچیــا سەرکێشــەکانی رۆژهەاڵتــەوە بە چڕینــی گۆرانی؛ خۆشەویســتی خۆیان
بــە گــەل و نیشــتامن دەردەبــڕن .پابەنــدی و دڵســۆزی خۆیــان بــە خــاک و نیشــتامن ،بــە چڕینــی هۆرە
و ســیاچەمانە وێنــا دەکــەن .دەنگــی خامــۆش و کــپ ک ـراوی شۆڕشــگێڕی هەڵدەبــڕن .ئەمــڕۆ ،ئــەو
جوانیانــەی بوونەتــە هــۆکار کــە گەریــا بــە چاوگــەی گەشــانەوەی هونــەر نــاو دەرکات و نوێنەرایەتــی
راســتەقینەی ســۆزی ئــاوازی رەســەنی کــوردی بــکات و ببێتــە مامۆســتای ئــاوازی فولکلــور و ئاوازەکانی
لەشــەقامەکانی کوردســتان و جیهــان بزرنگێتــەوە و تەنانەت لەمنداڵێکــەوە تا بە ســااڵچوویەک ،ئاوازی
پــڕ لەهەســت و ســۆزی گەریال بڵێتــەوە.
النکــەی هونــەری کوردســتان لەالیــەن گەریــاوە ،بــە فرەڕەنگــی خەمڵێنــدراوە و لەبەر خۆشەویســتی
لەرادەبــەدەری گەریــا لەبەرامبــەر ئــاوازی نیشــتامن ،بــە ســەرجەم زاراوە و زمانەکانە کوردیــەکان ،ئاواز
دەچــڕن .ئــەوەش چراخانــی هونــەری کــوردی بــەرەو رووی هونەردۆســتان و گۆرانیبێژانــی نیشــتامن
هەڵکردووە.
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مرک زمطبوعاتپژاکمنتشرکرد
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مجموعــه کتابهــای «تحــول رژیمهــای
اقتصــادی از ای ـران و رشق کردســتان از صفویــه
تــا معــارص»« ،جامعــهی اقتصــادی اکواقتصــاد
کمونــی دانشبنیــان» و «در جســتجوی ســاحلی
آرام ،چپهــا و مبــارزات ملــل تحــت ســتم در
ایــران» در یکمــاه اخیــر در ســایت رســمی
حــزب حیــات آزاد کردســتان ،پــژاک منتــر
شــدهاند .عالقهمنــدان جهــت دریافــت ایــن
مجموعههــا میتواننــد بــه ســایت رســمی پژاک
مراجعــه فرماینــد.

مهندسیزور به فرم دولتوقدرت
نهادینگیخشونتعریانبرجامعهاست
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