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کنفدرالیسم
دموکرتیک،
اتحاد و همسرایی
تفاوتمندیها،
رنگها و خلقها

.

ملت دموكراتيك
گزیدها ی از تحلیالت عبدالله اوجاالن

در روزگار مــا رسدادن فريــاد كــر كننــدهي ســمبلها و شــعارهاي بنياديــن
دولــتـ ملــت بهشــكل «تكپرچــم»« ،تكزبــان»« ،تكوطــن»« ،تكدولــت»،
«دولــت تكســاخت » ،حساســيت مفــرط چشــمها از ديــدن پرچمهايــي
در رنگهــاي متفــاوت و تحقــر آنهــا ،يكنواختكــردن جهــان ذهنيتــي
و معيوبمنــودن آن ،و رســيدن شوونيســم مــي در هــر منايــش بهويــژه
حــن فعاليتهــاي پرهياهــو و درخشــان ورزيش و هــري بــه ســطح يــك

آلترانت وی

چگونه ایرانی دموکراتیک بسازیم؟
شــیرزاد کامنگــر ،عضــو مجلــس پژاک
گفتگ ــوی وی ــژهی آلرتناتی ــو ،در زمینــهی نق ــش جریان ــات سیاس ــی و ب ــه وی ــژه احــزاب
رشق کوردســـتان در مقطـــع کنونـــی نســـبت بـــه سیاســـتهای جمهـــوری اســـامی در
برخـــورد بـــا مطالبـــات دموکراتیـــک خلقهـــا و هویتهـــای متنـــوع در ایـــران
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آلترانتيو

سخن سردبیر
واژههــا و اصطالحــات در گــذر زمــان دچــار تکویــن و تغییــر میشــوند .خصوصــا از لحــاظ بــار معنایــی و فرهنگــی
در حــال معنایابــی بــوده یــا در معــرض معنازدایــی قـرار میگیرنــد .گاهــا دیــده شــده کــه یــک کلمــه یــا اصطــاح از
مــکان ابــداع یــا بهــر بگوییــم از جامعـهی برســازندهاش تــا بســر اجتامعــی جدیــدی کــه در آن جریــان دارد ،دچــار
دگرگونــی متــادی و مشــهودی شــده؛ شــاید هــم از صورتــی مثبــت بــه حیثــی منفــی یــا برعکــس گرایــش یافتــه
اســت .ایــن امــر بــه شــدت بــه رشــد آگاهــی و دروناندوخت ـهی معنایــی جامعــه بســتگی دارد .بعضــا یــک کلمــه
بارهــا از طــرف جوامــع مختلــف بــا کاربردهــای متفــاوت بــه کار بــرده شــده باشــد ،یعنــی کارکردهایــی را در قالــب
آن کلمــه گنجاندهانــد .امــا بــا در نظــر گرفــن بــار معنایــی و فرهنگــی و سیاســی و هویتــی و ...یــک کلمــه نبایــد
متامــی صورتهــای یــک کلمــه یــا اصطــاح را مشــابه پنداشــت .منظــور ایــن اســت کــه بایــد بعــد زمــان را در نظــر
گرفــت.
یکــی از ایــن کلــات خودمدیریتــی اســت .بســیاری آن را مشــابه یــا مــرادف بــا خودمختــاری و اتونومــی و یــا
ســایر کلــات نزدیــک از لحــاظ بــار معنایــی میپندارنــد .حتــی میگوینــد کــه بازتولیــد هــان معنــا در قالــب
کلم ـهای جدیــد اســت .البتــه کــه خودمدیریتــی حامــل آن بــار معنایــی اســت .امــا بســیار توانیافتهتــر و بــا بعــد
جهانشــمول بیشــری اســت .خودمدیریتــی حرکتــی نیرومنــد در مســیری بســیار متفــاوت اســت .جریــان حرکــت در
خودمدیریتــی بــه بیــرون نظــام اســت .یعنــی برخــاف جریــان خودمختــار یــا اتونــوم کــه بیشــر یــک جریــان درونگـرا
در نظــام ســلطه اســت ،خودمدیریتــی بــه حرکــت بــه خــارج نظــام دولتــی متایــل دارد .خودمدیریتــی خواهــان
بازگردانیــدن متامــی حوزههــای فعالیتــی جامعــه اســت کــه دولــت آنهــا را از دســت جامعــه خــارج ســاخته و زمینـهی
اســتیصال آنــرا فراهــم آروده اســت .لــذا بندهــای اســتیصال را در متامــی عرصههــای گشــوده و امــکان ابــداع و
نــوآوری را ب ـرای رســیدن بــه توســعهی پایــدار جامعــه را فراهــم م ـیآورد.
برقــراری همزیســتی تنوعــات بــا حضــور متامــی تفاومتندیهــا ،بــدون از بیــن بــردن تضادهــای پیشبرنــده از
مهمرتیــن دســتاوردهای نظــام خودمدیریتــی اســت .در نظــام دولتــی و قدرتگ ـرا هــدف ،از بیــن بــردن تضــاد بــا
توســل بــه حــذف یــا تقبیــح تفاوتهایــی اســت کــه بــر رس راه یکدستســازی و همرنگمنــودن قــرار دارنــد.
برقــراری دوبــارهی تــوازن میــان فــرد و جامعــه اســت .توازنــی کــه توســط نظامهــای دولتــی بهــم زده شــده و
بــازوان قــدرت را در ایــن شــکاف گســرانیده اســت .ایــن تــوازن هــم ،از راه احیــای مســئولیت طرفیــن یعنــی فــرد و
جامعــه در برابــر هــم دوبــاره برق ـرار میگــردد .میخواهــم توجــه را بــه ایــن نکتــه جلــب منایــم کــه مــا همــواره
از خودمدیریتــی بــه عنــوان یــک حــق نــام میبریــم دلیــل آن نیــز تاکیــد بــر یــک مســاله اساســی اســت .اینکــه
میخواهیــم مطالبــات خلــق را هرچــه همگانیتــر منــوده و مســئولیت نیــل بــه ایــن خواســتهها را هــم بــه صــورت
فرهنگــی در جامعــه پیــاده مناییــم.
خودمدیریتــی امــکان ترســیم مرزهــای آزادی جامعــه را بـرای آن فراهــم مـیآورد .نکتــه مهــم و کلیــدی نیــز همیــن
ترســیم مرزهــای آزادی جامعــه میباشــد کــه در حالــت دولتــی بــه قالــب درآمــده و در خودمدیریتــی ســیالیت
مییابــد .نکت ـهی مهــم دیگــری کــه جریــان خودمدیــر بــه دنبــال آن اســت ،افزایــش تــوان فرهنگــی جامعــه جهــت
مقابلــه بــا جهانیکــردن اســت .ایجــاد فضایــی بردبــار و ســامل و بــاز ،بــدور از محــروم منــودن از مشــارکت سیاســی.
همیــن ویژگیهــای باعــث شــده کــه بــه عنــوان یــک مــدل موفــق در جهــان و خاورمیانــه بــه پیرشفتهــای عظیمــی
نائــل آیــد.
بــه چالــش کشــیده شــدن نظــام دولتــی از ســوی نظــام خودمدیریتــی کــه پیشــاهنگی آن را خلــق کــورد برعهــده دارد.
درندهتریــن حمــات را از ســوی نظامهــای فاشیســتی دولتــی بــه همـراه دارد .حامیــت و تــاش بـرای برقـراری نظــام
خودمدیریتــی جهــت جلوگیــری از فاشیســم در هــر رنگــی ،مســئولیتی مرزناشــناس اســت.
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موكراتيك

از کتاب تحلیالت عبدالله اوجاالن -
مانیفستمتدندموکراتیک(پنجم)
صفحهی 66-65

در روزگار مــا رسدادن فريــاد كــر كننــدهي ســمبلها و شــعارهاي
بنياديــن دولــتـ ملــت بهشــكل «تكپرچــم»« ،تكزبــان»،
«تكوطــن»« ،تكدولــت»« ،دولــت تكســاخت » ،حساســيت
مفــرط چشــمها از ديــدن پرچمهايــي در رنگهــاي متفــاوت و
تحقــر آنهــا ،يكنواختكــردن جهــان ذهنيتــي و معيوبمنــودن
آن ،و رســيدن شوونيســم مــي در هــر منايــش بهويــژه حــن
فعاليتهــاي پرهياهــو و درخشــان ورزيش و هــري بــه ســطح يــك
مراســم دينــي ،جملگــي بايــد بــه عبادتهــاي ديــن ميلگرايــي
تعبــر شــوند .در واقــع عبادتهــاي اعصــار پيشــن نيــز هــان
نقشويــژه را بهجــاي ميآوردنــد .در اينجــا هــدف اصــي ايــن

چگونه
ایرانی
دموکراتیک
بسازیم؟

.
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اســت كــه منافــع انحصــارات قدرتطلبانــه و اســتثامري را يــا از طريــق پنهانســازي يــا تقديــس و مرشوعيتدهــي ،مصــداق
ببخشــند .وقتــي متامــي رويكردهــا و عملكردهــاي رسپوشگذارنــده و مبالغهآمي ـ ِز مرتبــط بــا دول ـتـ ملــت را امــروزه تحــت ايــن
ِ
حقيقــت واقعيــت اجتامعــي را درك مناييــم.
پارادايــم بنياديــن مــورد تفســر قــرار ميدهيــم ،بهگونــهي صحيحتــري ميتوانيــم
ملــت دموكراتيــك ،مــديل از ملــت اســت كــه متــام ايــن بيامريهــا در آن بــه كمرتيــن شــكل جريــان دارنــد؛ مديريـ ِ
ـت خويــش را تقــدس
منيبخشــد .مديريــت ،يــك پديــدهي ســاده اســت كــه در خدمــت حيــات روزانــه ميباشــد .هركــس بــا بــرآوردن لزومــات آن ،بهعنــوان
ـي
يــك كارمنــد يــا وظيف ـهدار ميتوانــد مديــر شــود .بــه كار مديريتــي پرداخــن  ،ارزشــمند اســت امــا مقــدس نيســت .نگــرش هويتـ ِ
ـي يــك ديــن فروبســته نيســت .تعلقداشــن بــه يــك
ـي بــاز و نافروبســته اســت؛ هامننــد عضويــت و مؤمنـ ِ
مــي يــك نگــرش هويتـ ِ
ملــت ،نــه يــك امتيــاز اســت و نــه يــك نقــص .ميتــوان متعلــق بــه بيــش از يــك ملــت بــود .بــه عبــارت صحيحتــر[ ،مل ّيتهــا يــا]
ناســيوناليتههاي متفــاويت كــه بهصــورت مختلــط درآمدهانــد ميتواننــد وجــود داشــته باشــند .اگــر ملــت حقوقــي بــا ملــت دموكراتيــك
ســازش منايــد ،بــه راحتــي ميتواننــد بــا همديگــر بـهرس برنــد .وطــن ،پرچــم و زبــان هرچنــد ارزشــمندند ويل مقــدس نيســتند .تســهيم
وطــن مشــرك ،زبانهــا و پرچمهــاي مختلــط نهتنهــا بهشــكيل دوســتانه و ب ـهدور از تضــاد امكانپذيــر اســت ،بلكــه در عــن حــال
رضوريت جهــت حيــات جامعـهي تاريخــي بهشــار ميآيــد .پديــدهي ملــت دموكراتيــك بــا متامــي ايــن خصوصياتــش ،بهعنــوان آلرتناتيــو
قــوي «دولــتـ ملت»گرايــيـكــه ابــزار جنگــي جنونآفريــن مدرنيتــهي كاپيتاليســتي اســتـ جايگاهــش را در تاريــخ بازمييابــد.
مــدل ملــت دموكراتيــك بهعنــوان يــك مــدل چارهيــاب ،مناســبات اجتامع ـياي كــه گرايــش مبتنــي بــر ملـ ِ
ـت دولتــي آن را كام ـاً
ازهــم گســيخته ،مجــددا ً دموكراتيــزه منــوده و هويتهــاي متفــاوت را ســازشكننده ،صلحجــو و روادار ميگردانــد .تحوليــايب
ملـ ِ
ـت دولتــي بهســوي ملــت دموكراتيــك ،دســتاوردهاي عظيمــي را بــا خــود بههم ـراه خواهــد آورد .مــدل ملــت دموكراتيــك قبــل
ـي خشــونتبار را بــا يــك آگاهــي اجتامعــي صحيــح تلطيــف منــوده و انســاين ميگرداند(يعنــي بــه
از هــر چيــز ادراكهــاي اجتامعـ ِ
انســان خردمنــد ،باعاطفــه و داراي امپــايت يــا احســاس همذاتپنــداري مبــدل ميكنــد) .بــدون شــك اگرچــه روابــط اســتثامرياي
كــه درونمايـهي آنهــا آكنــده از خشــونت گرديــده را كامـاً از ميــان برمنـيدارد ،امــا آنهــا را بســيار كــم كــرده و امــكان شــكلگريي
يــك جامعــهي مســاواتجوتر و آزادتــر را مطــرح آورده و آن را تحقــق ميبخشــد .تنهــا بــه توســعهي صلــح و رواداري در داخــل
خويــش بســنده منيمنايــد ،در عــن حــال بــا گــذار از رويكردهــاي مملــو از رسكــوب و اســتثامري كــه عليــه ســاير ملــل خارجــي
صــورت ميگرينــد ،و متحولســازي منافــع مشــرك بــه همكــويش و همافزايي(ســيرنژي)  ،ايــن نقشــش را بهجــاي م ـيآورد .هنگامــي
كــه نهادهــاي مــي و بنيامللــي بــر پايــهي ســاختاربندي اســايس ذهنيتــي و نهاديــنِ ملــت دموكراتيــك دوبــاره برســاخته شــوند،
مشــاهده خواهــد شــد كــه نتايــج مدرنيت ـهاي نويــن يعنــي مدرنيت ـهي دموكراتيــك ،نهتنهــا در تئــوري بلكــه در عمــل نيــز كيفيــت
يــك رنســانس[يا نوزايــي] را دارنــد .آلرتناتيــو مدرنيتــهي كاپيتاليســتي ،مدرنيتــهي دموكراتيــك و ملــت دموكر ِ
اتيــك جايگرفتــه در
بنيــان آن اســت؛ جامعــهي اقتصــادي ،اكولوژيــك و صلحآميــزي اســت كــه در داخــل و خــار ِج ملــت دموكراتيــك تنيــده اســت.
امــروزه صحيحتريــن ،اخالقيتريــن و ســيايسترين راه خــروج از بحــران رسمايــهي مــايل گلوبــال ايــن اســت كــه بهجــاي خــود
دول ـتـ ملتــي كــه مضمونــش تهيســت و يــا تهــي گردانــده شــده اســت ،همچنــن بهجــاي اتحاديههــاي منطق ـهاي و گلوبــال آن
و بهويــژه ســازمان ملــل ،رسيعــاً ملــل دموكر ِ
اتيــك نويــنِ برخــوردار از ويژگــي برتــ ِر «چارهيــايب مســائل» برســاخته شــوند ،ملــت
ِ
ملــت منفــرد انگاشــته نشــود ،بلكــه مدلهــاي
دموكراتيــك تنهــا بهصــورت حالــت جايگزينشــده يــا دگرگوينيافتــهي دولــتـ
منطقهاي(اتحاديــهي اروپــا انــديك بــر ايــن مســر پيــش مــيرود) و گلوبــال نيــز بهصــورت مختلــط بــا آن توســعه داده شــوند.
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بحـران خاورمیانــه بــا متامــی پیامدهــای آن ،بــه عنــوان بســر ایجــاد فرصتــی سیاســی
ب ـرای خلقهــای منطقــه نیــز تلقــی میشــود .آیــا میتــوان گفــت کــه ایــن موضــوع
در ایــران هــم مصــداق دارد؟ آیــا تنهــا آگاهــی سیاســی نســبت بــه لــزوم تغییــر و
تحــول یــا کلینگــری در مقول ـهی بح ـران خاورمیانــه و اینکــه مث ـاً انتظــار فرارســیدن
خودبهخــودی نوبــت ایــن تغییــر و تحــول در ایــران از ســوی جامعــه ،میتوانــد بــه
یــک فرصــت سیاســی تعبیــر گــردد؟
شــیرزاد کامنگــر :بحـران خاورمیانــه نشــات گرفتــە از ناکارآمــدی سیاســی ،عــدم وجــود
راهــکار بـرای حــل مســائل و مشــکالت جامعــه اعــم از دمکراســی ،مشــکالت اقتصــادی،
زنــان و جوانــان ،مشــکالت ملیتهــا و باورداشــتهای مختلــف و  ...بــوده اســت.
سیاســتها و نگرشهــای شکســت خــوردهی دولــت_ ملــت در رژیمهــای مختلــف
بحرانهــا را روزبـهروز بیشــر منــوده و تاکنــون نیــز نتوانســته بــه مشــکالت موجــود در
راســتای چارهیابــی پاســخگو باشــد ،بــه همیــن دلیــل ســبب بــه وجــود آمــدن بح ـران
سیاســی ،اقتصــادی ،اجتامعــی در بیشــر کشــورها بهخصــوص در کشــورهای خاورمیانــه
گشــته اســت .بــدون شــک آگاهــی سیاســی اولیــن و یکــی از پیشزمینەهــای گــذار از
بح ـران اســت ،بــە رشط آنکــه ایــن آگاهــی هم ـراه بــا راهــکار و پــروژه جهــت عبــور
از بح ـران بــوده و بتوانــد بــه ناکارآمــدی رژیــم یــا دولتهــای منطقــە پایــان داده و
پاســخگوی مســائل موجــود باشــد .نگــرش انتظــار کــه ریشــه در متــام ادیــان نیــز داشــته،
توانســته قــدرت تغییــر را از ایــن جوامــع تــا حــدودی بگیــرد ،ایــن نگــرش توانســته در
مســائل سیاســی نیــز خودمنایــی کنــد .در حــال حــارض نیــز در ای ـران انتظــار مداخلــه
یــا نوبــت تغییــ ِر بــدون تــاش بهویــژه در احــزاب و ســازمانهای سیاســی وجــود
دارد ،کــه بــدون شــک حتــی در صــورت تغییــر و مداخــات خارجــی یــا دیگــر عوامــل
ایــن بحــران و مشــکالت نــه تنهــا حــل نخواهــد شــد ،بلکــه عمیقتــر و گاهــاً ایــن
تغییــر نتایــج دیگــری بــە بــار خواهــد آورد .بــە همیــن دلیــل نــە تنهــا آگاهــی بلکــه

گفتگـــوی ویـــژهی آلرتناتیـــو
بـــا شـــیرزاد کامنگـــر ،عضـــو
مجلـــس پـــژاک ،در زمینـــهی
نق ــش جریان ــات سیاس ــی و ب ــه
ویـــژه احـــزاب رشق کوردســـتان
در مقطـــع کنونـــی نســـبت
بـــه سیاســـتهای جمهـــوری
اســـامی در برخـــورد بـــا
مطالبـــات دموکراتیـــک خلقهـــا
و هویته ــای متن ــوع در ایــران
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تنهــا وجــود پــروژه و یــا راه حــل هــم منیتوانــد بــه تنهایــی جوابگــو باشــد .بــا وجــود آگاهــی و پــروژه نیــاز بــه پراکتیــک و وارد عمــل و
سازماندهیشــدن جوامــع ب ـرای احقــاق و بــه پیــروزی رســاندن وجــود دارد .چیــزی کــه در ای ـران و رشق کوردســتان وجــود دارد ،بخشــی
انتظــار و بخــش دیگــر پــروژەای کــه بتوانــد جوابگــوی مشــکالت موجــود بــر اســاس واقعیتهــای جامعــه و در اصــل وارد مرحل ـهی عملــی
اســت .بهوجــود آمــدن یــک فرصــت از لحــاظ سیاســی ،اجتامعــی و متــام حوزەهــا بــدون امــکان ســازماندهی و پــروژەی مناســب منیتوانــد
بــە فرصــت و دســتاوردی ب ـرای خلقهــا نــام نهــاد یــا بــە دســت آورد .دســتاوردی کــە امــروزه در روژآوا میبینــم ،دســتاوردی تنهــا ب ـرای
کوردهــا نیســت ،هــر چنــد کوردهــا در اینجــا نقــش پیشــاهنگی را دارنــد .در اینجــا کوردهــا توانســتند از فرصــت موجــود در رشایــط بحرانــی
پدیــد آمــده بــا برنامهریــزی و ســازماندهی دراز مــدت ،راهــکاری را بـرای خــروج از بحـران یافتــه و ســامت جامعــه خــود را تضمیــن مناینــد.

نهادینهمنــودن یــک نــوع هـراس از تحــول سیاســی در جامعــه از ســوی جمهــوری اســامی وجــود دارد و بــه طــور ضمنــی بــه جامعــه القــا
میگــردد کــه موجودیــت نظــام جمهــوری اســامی ضامــن امنیتیســت کــه هماکنــون در دیگــر کشــورهای منطق ـه وجــود نــدارد .و ایــن
ســبب گردیــده کــه تــا حــدودی گزین ـهی انتخــاب ب ـرای خلقهــای ای ـران ،مانــدن در وضعیــت فعلــی قلمــداد گردیــده و اولویــت نیــز بــه
شــار مـیرود تــا بــه رسنوشــتی مشــابه مثـاً ســوریه دچــار گردنــد .تــا چــه انــدازه خــاء سیاســی و فقــدان برنامـهی عملــی جریانــات سیاســی
و نیروهــای مخالــف جمهــوری اســامی در بــروز ایــن موضــوع تاثیــر دارد؟
شــیرزاد کامنگــر :بــدون شــک در حــال حــارض نوعــی تــرس از دســت رفــن وضعیــت کنونــی کــه بــە تعبیــر رژیــم جمهــوری اســامی از آن بــه
عنــوان امنیــت و یــا ثبــات یادمیشــود ،توســط خــود نظــام و از طریــق هژمونــی رســانهی دولتــی بــدون رقیــب بــا توســل بــه ایجــاد نوعــی از
فوبیــا ،بــه وجــود آمــده اســت .ایــن یــک بخــش طبیعــی از القاییســت کــه رژیــم ب ـرای بقــای موجودیــت خــود انجــام میدهــد .خلقهــا،
افــکار و عقایــد مختلــف خواهــان تغییــر هســتند ،امــا فقــدان برنامــه یــا پــروژهی همســو ،ســازماندهی ،مدیریــت یــا رهــری و پیشــاهنگی و
عمــل بـرای رســیدن بــە ایــن منظــور وجــود دارد ،کــه ایــن ســبب بــه وجــود آمــدن خــاء سیاســی شــده اســت .در صورتــی کــه ســازمانها و
احـزاب از ایــن قــدرت و تــوان برخــوردار باشــند ،امــکان گــذار از هراســی کــه رژیــم نهادینــه میکنــد ،آســان خواهــد بــود .تنوعــات مختلــف
در ایـران اعــم از خلقهــا ،فرهنگهــا و باورهــا خواســت خــود از تغییــر را در انتخابــات  ٨٨بــه بعــد بــه طــور گســرده و قبــل از آن نشــان
داده بودنــد ،امــا نبــود راهــکار ،ســازماندهی و مدیریــت یــا رهــری ایــن خواســت را بــه نفــع رژیــم رقــم زد .همچنیــن منیتــوان از جمهــوری
اســامی انتظــار داشــت کــه چنیــن هراســی را ایجــاد و یــا نهادینــه نکنــد ،زیــرا بخشــی از بقــای خــود و جلوگیــری از تغییــر را در ایــن
میبینــد .بــه همیــن منظــور مانــدن در وضعیــت کنونــی یعنــی قدرگرایــی و تســلیمیت ب ـرای اح ـزاب و ســازمانها مــر خواهــد بــود .در
ســوریه نیــز بــه شــکلی ماننــد ایـران انتظــار تغییــر از بیــرون و یــا تحــول بــدون تــاش قبــل از رســیدن بــه ایــن وضعیــت وجــود داشــت ،بــه
همیــن دلیــل نتوانســتند بــر اســاس واقعیتهــای جامعــه و خلقهــا خــود را ســازماندهی مناینــد و بــه ایــن رسنوشــت دچــار شــده و بحـران
عمیقتــر شدەاســت .اگــر ایــن نیروهــا قبــل از تحــوالت امــکان ســازماندهی خــود و همگرایــی بــر اســاس تنوعــات را بهوجــود میآوردنــد،
وضعیــت بهــر از اکنــون بــود .ایــن مســئله در روژآوا بهــر منــود پیــدا کــرده و توانســته بــا ایجــاد پــروژه و ســازماندهی و ورود بــه فــاز عملــی،
بــه منونــەای در خاورمیانــه تبدیــل شــود .ســوریە منون ـەی بســیار خوبــی ب ـرای تجربــە گرفــن اســت .در مناطقــی کــە در آنهــا همگرایــی و
ارتبــاط مســتقیم بــا خلــق و جامعــە وجــود دارد و دارای ســازماندهی یــا تــاش بـرای ســازماندهی دیــدە میشــود؛ منونـەی خوبــی بـرای نتایــج
مبــارزات آزادیخواهــی در شــیوە و راهــکار میباشــد ،در همیــن جغرافیــا یعنــی ســوریە مناطقــی کــە اعـراب و دیگــر خلقهــا وجــود دارنــد،
کــە در وضعیتــی نامناســب و حتــی بغرنــج بــە رس میبرنــد ،کــە در نتیجـەی عــدم برنامهریــزی و و ســازماندهی بــودە و در نتیجــە نیروهایــی
ماننــد داعــش و جبهەالنــرە و احراروالشــام و  ...در آنجــا حاکــم شــده و وضعیــت را بحرانیتــر کردەانــد.
یکــی از عمدهتریــن موانــع پی ـشروی تحــول سیاســی یــا ایجــاد بســر ،جهــت ســازماندهی جامعــه از ســوی نیروهــای دموکراتیــک و
تحولخــواه در ای ـران ،عــدم تطابــق و همســویی سیاس ـتها و برنامههــای اح ـزاب و جریانــات بــا مطالبــات جامعــه اســت .آیــا وضعیــت
رشق کوردســتان نیــز دچــار همیــن حالــت اســت یــا نــه نســبت بــه وضعیــت کلــی ای ـران تفاوتهایــی دارد؟
شــیرزاد کامنگــر :یکــی از عمدەتریــن مشــکالت ایـران ،وجــود فاصلــه بیــن مطالبــات احـزاب ،ســازمانها و بهخصــوص اپوزســیون و مطالبــات
جامعــه میباشــد .بعــد از ســالها تــاش و کار هنــوز هــم احــزاب و ســازمانها بــرای خلقهــا ،فرهنگهــا ،دموکراســی ،زنــان و جوانــان
حتــی بـرای شــیوهی مدیریــت جامعــه ،بــه عنــوان پــروژە و یــا راهــکار آلرتناتیــوی بــه طــور مشــخص ندارنــد و یــا در صــورت وجــود آلرتناتیــو
هــان نگرشــی کــە حاکمیــت بــر خلقهــا دارد ،را دارا میباشــند ،یــا در ایــن راســتا نتوانســتەاند همســو بــا وجــود اختالفــات سیاســی گام
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بردارنــد .ایــن مســئله نــه تنهــا ســبب انشــعاب ،تجزیــه و از هــم گســیختگی درون ســازمانی ایــن احـزاب شــده ،بلکــه باعــث ایجــاد فاصلــه بــا
خواســت جامعــه نیــز شدهاســت .بیشــر از همــه جنــگ قدرتــی (هــر چنــد در حــال حــارض چیــزی در دســت نــدارد) بیــن احـزاب در ایـران بــه
خصــوص کوردســتان راه افتــاده کــه ایــن هــم دلیــل دیگــر ایــن تجزیــه و گسســت میباشــد .در کوردســتان نیــز بیشــر احـزاب دچــار چنیــن
وضعیتــی هســتند .بیشــر در ایـران بــه جــای اینکــه دنبــال راهــکار و یــا چارەیابــی بـرای گــذار از وضعیــت موجــود و بازگشــت بــه همگامــی
و یــا پیشــاهنگی جامعــە وجــود داشــته باشــد ،بیشــر بــه دنبــال کســب قــدرت و جایگزینکــردن فــرد یــا افـراد دیگــر در نظــام بــە جــای تغییــر
نظــام بــه چشــم میخــورد .در ایـران بیــن احـزاب و ســازمانها ،اختالفــات سیاســی و ایدئولوژیکــی بیشــر بــر اســاس یــک تفــاوت نگریســته
منیشــود ،حتــی در زمانهــا و مکانهــای مختلــف بــر اســاس خصومــت و دشــمنی نگریســته شدهاســت .ایــن شــیوهی نگــرش توانســته بــود
در یــک مقطــع زمانــی بــر جوامــع نیــز تاثیــر گذاشــته و آنهــا را در مقابــل یکدیگــر قـرار دهــد .ایــن بخــش بزرگــی از تــوان احـزاب و جوامــع
را ب ـرای یــک همســویی و یــا فعالیــت مشــرک از آنهــا گرفتــه اســت .ســازمانها و اح ـزاب اپوزیســیون و حتــی نگرشهایــی کــە در داخــل
ای ـران هــم هســتند ،تاکنــون ب ـرای مســئلە خلقهــا ،زنــان ،باورداش ـتها و عقایــد
مختلــف نــە نگــرش مناســبی دارنــد و نــە دارای موضعگیــری مشــخص دموکراتیکــی
بــرای ح ــل مس ــئلەی خلقه ــا
در مقابــل آن هســتند ،حتــی در برخــی از موضعگیریهــا میتــوان همســویی بــا
رژیــم کنونــی را دیــد در حالــی کــە نــام خــود را اپوزیســیون نهادەانــد .ایــن خــود در ایــران ،تش ــکیل ی ــک جبهــەی
یــک نــوع گسســت عمیــق ایجــاد منــودە اســت ،کــە میتوانــد زمینـەی تعمـق
بیشـــارـر دموکراتیـــک خلقهـــای ایـــران
بحـران را فراهــم منایــد .در چنیــن رشایطــی منیتــوان از احـزاب و ســازمانها انتظ
داشــت کــه نقــش پیشــاهنگ را در جامعــەای بــر عهــده بگیرنــد کــه خــود یکــی از تنهـــا راه نجـــات خلقهـــا در
مســببان ایجــاد فاصلــه و اختــاف هســتند.
زمانــی موفــق خواهــد بــود ،کــه بــر اســاس وضعیـــت موجـــود و همچنیـــن
نیرویــی دموکراتیــک و تحولخــواه
واقعیتهــای جامعــه ،تنوعــات و شــناخت صحیــح از آنهــا و همچنیــن در تحــوالت بـــرای بدســـت گرفـــن رسنوشـــت
سیاســی دارای تــوان کافــی ،هــم ب ـرای گــذار و هــم چارەیابــی و در نتیجــه نجـ
ـات خویـــش میباشـــد .در ســـطح
جامعــه باشــد .رشق کوردســتان نســبت بــه ایـران عــاوه بــر ایــن نقــاط ،تفاوتهایــی
را نیــز دارا میباشــد .خلــق کــورد علیرغــم افــت و خیزهــای زیــاد ،در عمــل فعالتــر ایــران ب ــە دلی ــل فق ــدان انس ــجام
از دیگــر خلقهــا و ســازمانها عمــل کــرده ،کــه ایــن مســاله تجربــه و
تــوانــهو و همس ــویی در وج ــود نیروه ــای
پتانســیل کافــی جهــت تغییــر هــم در جامعــه و هــم در احـزاب را بــه ایــن منطق
دیگــر
بخشــیده اســت .همزمــان بــا آن در رشق کوردســتان مدلهــا و تجربیــات
چ ــپ و دموکــرات ،بــرای گ ــذار از
بخشهــای کوردســتان بــرای خلــق کــورد وجــود دارد ،کــە ایــن خــود گزینە
هــای ای ــن مرحل ــه ،ی ــک خ ــاء سیاس ــی
انتخــاب و شــیوەهای مبــارزە را بـرای خلــق بیشــر فراهــم میکنــد .رشق کوردســتان
در صــورت همســویی و بازگشــت احـزاب بــه خواســت جامعــه ،توانایــی پیشــاهنگی وجـــود دارد.
دیگــر خلقهــا و تنوعــات قومــیِ ای ـران را نیــز داراســت.
تاثیرپذیــری و الگوبــرداری رشق کوردســتان از منظــر مبــارزه ب ـرای تحقــق مطالبــات دموکراتیــک در چنــد ســال اخیــر بیشــر معطــوف
بــه شــال کوردســتان و در ایــن اواخــر روژآوا بــوده اســت .حتــی آنگونــه کــه سیاس ـتهای جمهوریاســامی در ایــن زمینــه کــه جلوگیــری
از گســرش گفتــان خودمدیریتــیِ دموکراتیــک در رشق کوردســتان بــوده ،بــر کســی پوشــیده نیســت .ایــن موضــوع تــا چــه انــدازه میتوانــد
زمین ـهی همگرایــی اح ـزاب رشق کوردســتان را فراهــم آورد؟
شــیرزاد کامنگــر :در خاورمیانــه علیرغــم تفاوتهــا ،اشـراکات زیــادی در بیــن متــام خلقهــا و فرهنگهــا وجــود دارد ،حتــی میتــوان گفــت
در بیشــر نقــاط خاورمیانــه رسنوشــت خلقهــا بــە هــم گــره خــورده اســت .هــر چنــد کوردســتان در بیــن چهــار کشــور تقســیم شــده و در
حــال حــارض هــر کــدام ویژگیهــای خــاص خــود را دار میباشــند؛ امــا بهطــور کلــی منیتــوان آنهــا را جــدای از هــم بــه دســت گرفــت.
رشایــط حاکــان بــر کوردســتان و رشایــط فرهنگــی و همچنیــن موجودیــت جامعــە و اح ـزاب و ســازمانها و فرهنــگ مبــارزه تفاوتهایــی
بــا هــم دارد و بــر رسنوشــت هــم تاثیرگــذار میباشــد .امــا بهطــور کل نتیجــه و شــیوهی مبــارزهی متــام بخشهــای کوردســتان بــر همدیگــر
قابــل رویــت میباشــد .اکنــون دو تجربــه بــرای رشق کوردســتان پیــش روســت ،یکــی جنــوب کوردســتان بــا تجربــهی شکســتخوردهی
بیســت و چنــد ســال و بحــران کنونــی و دیگــری روژآوا بــا مبــارزەای بــزرگ و نتیجــەای چشــمگیر میباشــد؛ کــە نــە تنهــا بــرای خلــق
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کــورد بلکــە ب ـرای متــام خلقهــای منطقــە مــدل در حــال توســعهی خودمدیریتــی جامعــه میباشــد .در بخــش دیگــر مبــارزهی بیوقف ـه،
سالهاســت در شــال کوردســتان ادامــه دارد و نتایــج آن در ســطح سیاســی ،اجتامعــی ،فرهنگــی و ســازماندهی آنهــا و یــک نیــروی دفــاع
مــروع ترکیبــی از جامعــه و گریــا ،وجــود دارد .در ایــن بیــن رشق کوردســتان بــر رس یــک چنــد راهــی ق ـرار دارد:
اول اینکــە تجرب ـهی شکس ـتخوردهی جنــوب کوردســتان یــا حکومــت اقلیــم کوردســتان را الگــو ق ـرار داده و دوبــارە منایــد ،کــه در ایــن
صــورت موجودیــت خــود را کــه بیشــر از یــک کپیبــرداری از واقعیتــی شکس ـتخوردە نیســت و بــا شــیوەی حاکمیــت یــا مدیریتــی کــه از
جامعــه فاصلــه دارد ،تــوان ادارهی خویــش را نــدارد و بایــد کام ـاً وابســته مبانــد .مــردم کنــار گذاشــته شــده و قــدرت بیــن اح ـزاب تقســیم
شــده و جامعــە نقشــی در رسنوشــت خــود نــدارد .هــر چنــد نکتـهی مهــم ایــن اســت کــه احـزاب رشق کوردســتان اگــر هــم بخواهنــد و یــا
نقــش احـزاب جنــوب کوردســتان را بـرای خــود تعریــف کــرده باشــند ،چــون دارای تــوان کافــی در جهــت رســیدن بــە آن نیســتند ،لــذا گریــز
از وابســتگی بســیار مشــکل خوااهــد بــود .در نتیجــە وابســتگی بــە وابســتگانی کــە خــود دچــار بح ـران هســتند ،نتیجــەاش از هــم اکنــون
معلــوم اســت .بــا تجربـهی چندیــن ســالهی حکومــت اقلیــم کوردســتان ،بــر ایــن بــاور هســتم رشق کوردســتان حتــی آمادگــی یــک روز تجربــه
آن را هــم نــدارد.
الگــوی دیگــر ب ـرای خلــق کــورد روژآوا و مــدل آن میباشــد ،انیکــه رشایــط موجــود و تغیی ـرات را بتوانــد بــا مدیریــت و ســازماندهی خــود
بهعهــده گرفتــە و بــا تجربیــات موجــود ،شــیوەی مبارزاتــی در روژآوا و شــال کوردســتان و ترکیــه را بــر اســاس واقعیــات رشق و ایــران
مطابقــت داده و ایــن مــدل را بـرای خــود رسلوحــه قـرار دهــد .در شــال کوردســتان و روژآوا بزرگرتیــن دســتاورد بـرای جامعــە ،همســویی
اح ـزاب و جامعــه در مبــارزە و نقــش پیشــاهنگی بــودە و بــە چنیــن نتایجــی رســیده اســت.
راه دیگــر اینکــه در ایــن رشایــط و بــر اســاس فضــای موجــود ،وضعیــت فعلــی را قبــول منــودە و رژیــم حاکــم را بــا متــام ظلــم و ســتم و
سیاس ـتهایش قبــول کــردە و بــا آن یــا مــدارا کنــد و یــا ب ـرای همیشــه بــه بخشــی از آن سیاس ـتها تبدیــل گــردد .کــە ایــن نیــز ممکــن
منیباشــد.
امــا بیشــر ب ـرای اح ـزاب راههــای دیگــری نیــز وجــود دارد ،بــە ایجــاد اختــاف و انشــعابات ادامــه داده و بــە جــای گفتــان مشــرک بــە
دشــمنی بــا همدیگــر ادامــە دادە کــە نتیجــه کام ـاً معلــوم اســت ،مگــر اینکــه بخواهنــد خــود را بــه ایــن شــیوە فعــال نشــان دهنــد .یــا
اینکــە بــە دنبــال بــە وجــودآوردن فرهنــگ و زبــان مشــرکی ب ـرای فهــم از همدیگــر و در نتیجــه همســویی در مبــارزه بیــن اح ـزاب بــه
وجــود بیاورنــد .در ایــن صــورت اح ـزاب هــم میتواننــد بــا همدیگــر و هــم بــا جامعــه یکــی شــده و بــر اســاس تفاوتهــا و تنوعــات آن
بـرای مبــارزه و راهــکاری مشــرک گام بردارنــد ،کــە بــدون شــک ایــن مســئلە در رشق کوردســتان بهدلیــل سیاسـتهای فــرض شــده و دیکتــه
شــده و حتــی میتــوان گفــت فرهنگســازی شــده آســان نخواهــد بــود.
تجربــه حــزب دموکراتیــک خلقهــا هــم بـرای رشق کوردســتان و هــم بـرای ایـران منونـهی بســیار مهــم و در عیــن حــال نتیجهبخشــی اســت.
هــر چنــد بیشــر اح ـزاب و ســازمانهای ای ـران بــا همســانان خــود در ترکیــە بهدلیــل وجــود شــکاف بــا جامعــه تفــاوت دارنــد ،امــا ب ـرای
رســیدن بــه موقعیــت پیشــاهنگی جامعــه بهرتیــن الگ ـوی ممکــن بــوده و بیشــرین قــدرت همپوشــانی را دارد.
نــوع برخــورد و رفتــار سیاســی جمهــوری اســامی نســبت بــه مطالبــات دموکراتیـ ِ
ـک خلــق بــه ویــژه در رشق کوردســتان دارای تفاوتهــای
مشــخصی بــا ترکیــه بــوده و هماکنــون نیــز وضعیــت سیاســی در ای ـران مشــابه ســوریه نیســت .بالطبــع نقــش پــژاک نیــز منیتوانــد دقیق ـاً
مشــابه  PKKدر شــال یــا  PYDدر روژآوای کوردســتان باشــد .از ســوی دیگــر خــود اح ـزاب رشق کوردســتان نیــز در موضوعــات شــال و
روژآوا دارای خوانشــی مشــرک نیســتند .بــه عنــوان منونــه گرایــش احـزاب دموکـرات کوردســتان و ایـران در مســئلهی رشق بیشــر معطــوف
بــه شبیهســازی رشق کوردســتان بــا مــدل جنــوب اســت .بــه نظــر شــا پــژاک بایســتی چــه نقشویــژهای در مقابلــه بــا جمهوریاســامی
بازتعریــف منایــد کــه بــه نوعــی بســر همگرایــی اح ـزاب رشق کوردســتان و تحولــی دموکراتیــک را موجــب گــردد؟
شــیرزاد کامنگــر :بــدون شــک مقایسـەی ایــن مــوارد منیتوانــد جوابگــو باشــد ،در صورتــی کــە احـزاب بخواهنــد شــیوە و مــدل ادارەی رشق
کوردســتان را هامننــد مــدل جنــوب کوردســتان منــوده و یــا کپیبــرداری مناینــد ،نتیجـهی بیســت ســال آینــدە را در رشق کوردســتان میتــوان
در امــرو ِز جنــوب کوردســتان دیــد .علیرغــم اینکــە تجربــه و شــیوەی ادارهی جنــوب کوردســتان بــا شکســت روبــرو شــده و بــا بح ـران
سیاســی ،اجتامعــی و حاکمیــت روبــرو اســت ،امــا نــە اح ـزاب ،اح ـزاب جنــوب کوردســتان هســتند و نــە توانایــی ایــن اح ـزاب در ســطحی
آنچنانــی اســت ،هــر چنــد شــاید نقشهایــی نظیــر رئیــس اقلیــم و رئیــس جمهــور را نیــز بـرای خــود و یــا نقــش ایــن احـزاب را بـرای خــود
تعییــن کــردە باشــند .همچنیــن خلــق کــورد در رشق کوردســتان از لحــاظ موقعیــت سیاســی و فرهنگــی دارای تفــاوت بســیاری بــا خلقــان
در جنــوب اســت .بــه همیــن دلیــل بــا ایــن تجربــه در جنــوب کوردســتان ،در ایــن رشایــط انتظــار تحمیــل ایــن مــدل بــر مــردم منیتوانــد
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آیندەایــی داشــتە باشــد.
امــا حــزب مــا پــژاک بــر اســاس واقعیتهــای رشق کوردســتان متــام برنامەهــای خــود را طرحریــزی کــرده و در ایــن راســتا گام بــر م ـیدارد.
در اصــل تنهــا راه نجــات و رســیدن بــە تحولــی دموکراتیــک در همســویی و همگرایــی متــام خلــق کــورد و اح ـزاب و ســازمانها میباشــد،
امــا ایــن دلیــل نخواهــد بــود کــە اگــر چنــد ســازمان و حــزب در ایــن راســتا قــدم پیــش نگذارنــد دیگــر ایــن امــکان بــە وجــود نخواهــد آمــد.
نــە تنهــا بـرای کوردســتان بلکــه بـرای متــام ایـران نیــز بــه همیــن شــکل میباشــد .کوردســتان نیــاز فــوری و رضوری بــه همگرایــی و تشــکیل
یــک جبهـەی مشــرک بــا اهــداف مشــخص در متــام زمینههــا دارد .بــه همیــن منظــور تالشهایــی هــم در ســطح ایـران و هــم کوردســتان از
طــرف حــزب مــا صــورت گرفتــە اســت و ایــن تالشهــا در آینــده بیشــر خواهــد شــد .تــاش مــا و ســازماندهی در جامعــە بیشــر در ســطح
سیاســی ،اجتامعــی و فرهنگــی در متــام کوردســتان و ای ـران میباشــد .امــا اح ـزاب هــم در رشق کوردســتان و هــم در ای ـران اگــر خواهــان
تغییــر بــە نفــع جامعــە و خلقهــا هســتند ،بایــد از ایــن حالــت ســکون و اعــال سیاســت ســلیقهای بــدون قــدرت پیوســتگی و نابردبــار خــارج
شــوند .مــا بــە عنــوان پــژاک هــم در کوردســتان و هــم در ایـران مدتــی اســت بــا آغــاز گفتــان در پــی ایجــاد همســویی و تــاش بـرای درک
از همدیگــر در فعالیــت مشــرک هســتیم .وضعیــت موجــود راه را بـرای بزرگتــر کــردن شــکاف و اختــاف بـرای رژیــم و بـرای نیروهایــی کــە
خواهــان تغییــر بــە نفــع خــود هســتند را بــاز میکنــد .در کوردســتان نیــاز بــه یــک همبســتگی و برنامـەی مشــرک بیــن احـزاب ،ســازمانها و
ســازماندهی جامعــە وجــود دارد ،کــە بــا پیشــاهنگی احـزاب میتوانــد ترسیــع پیــدا کنــد .بــە همیــن منظــور مــا در تــاش هســتیم تــا بتــوان
در ایــن زمینــە بــا ســازمانها و دیگــر احـزاب بــە نتیجــە برســیم.
اغلــب تحلیلگـران یــا جریانــات سیاســی ،انتخابــات مجلــس در ایـران را فرصتــی بـرای تغییــر و تحــول میداننــد .بــه رســم ســنت سیاســی
در جمهــوری اســامی ،همــواره پیــش از انتخابــات فضــای نســتباً بــاز سیاســی و نقــد جریانــات فراهــم گردیــده و بعــد از پایــان انتخابــات،
رسکــوب مخالفــان یــا تضعیــف جریانــات سیاســی مخالــف آغــاز میگــردد .بــه نظــر شــا ایــن فرصــت کــدام اســت و بـرای خلقهــای ایـران
آیــا میتوانــد یــک فرصــت سیاســی بــه شــار آیــد؟
شــیرزاد کامنگــر :ایــران بــا توجــه بــە تغییــرات و بحرانهــای منطقــە ،بــا انتخابــی مشــکل ولــی رسنوشتســاز روبروســت ،ســازمانها و
اح ـزاب نیــز در چنیــن وضعیتــی ق ـرار دارنــد .در مــورد رژیــم دو راه بیشــر وجــود نــدارد ،اول اینکــە یــا سیاس ـتهای خــود را کــە تاکنــون
از آن پیــروی کــردە ادامــە دادە و بــرآن پافشــاری میکنــد ،دوم اینکــە ایــن انتخابــات و مرحلـەی کنونــی را بــە فرصتــی بـرای خــود قلمــداد
کــردە و رشوع بــە تغییــر در سیاس ـتهای خــود منــوده و در راســتای تغیی ـرات بنیادیــن بــا قانــون اساســیِ دموکراتیــک ب ـرای تفاومتندیهــا
و متــام خلقهــا آغــاز منایــد .امــا اینگونــە کــە پیداســت رژیــم راه اول را انتخــاب منــودە و بــر آن پافشــاری میکنــد .در ایــن صــورت ب ـرای
اح ـزاب ،ســازمانها ،نهادهــای مدنــی و خــود جامعــە نیــز چنــد راه وجــود دارد .در ای ـران مشــکل خلقهــا ،باورداش ـتها و عقایــد ،زنــان و
دموکراســی ،بــە طــور کلــی الینحــل مانــدە ،در نتیجــە نیــازی رضوری بــە تشــکیل چنــد جبهـەی همســو در مقابــل سیاسـتهای رژیــم وجــود
دارد .بـرای حــل مســئلەی خلقهــا تشــکیل یــک جبهـەی دموکراتیــک خلقهــای ایـران تنهــا راه نجــات در وضعیــت موجــود و همچنیــن بـرای
بدســت گرفــن رسنوشــت خویــش میباشــد .در ســطح سیاســت داخلــی ای ـران یــک خــاء سیاســی بــە دلیــل نبــود انســجام و همســویی در
میــان نیروهــای چــپ و دموکـرات ،بـرای گــذار از ایــن مرحلــە وجــود دارد .متاســفانە در ایـران احـزاب تــا کنــون سیاســتی بســیار یــک بعــدی
و تکجانبــه را انتخــاب منــودە و خــود را بـرای احتــاالت ،اگــر و اماهــا آمــاده ننمودەانــد .یــک عــدە کــە امیــد و پشــت خــود را بــە مداخــات
خارجــی بســتە بودنــد ،بــا چنیــن وضعیتــی یــا کامـاً ناامیــد شــدە و منتظــر مرحلـەی دیگــری هســتند و عــدەای دیگــر هــم بــا قطعامیــد از
موضــوع ،بــە شــعارها و گفتەهــای روحانــی امیــد بســتەاند ،کــە گویــا حداقــل میتــوان از طریــق جریــان بنفــش یـکرسی مطالبــات را بدســت
آورد .ایــن دســتە حتــی جســارت موضعگیــری در متــام مســائل و موضوعــات موجــود در ایـران را نیــز نداشــتە و در تغییـرات سیاســی و حتــی
جغرافیایــی منطقــە خواهــان بدســت آوردن یــا خریــد بیشــر زمــان هســتند تــا شــاید بــە ایــن شــیوە بتواننــد اوضــاع را بــە نفــع خــود رقــم
زننــد .همچنیــن بــا بحـران داخلــی نظــام و جامعــە از لحــاظ سیاســی ،اجتامعــی ،اقتصــادی و  ...ایـران خــود را بـرای انتخابــات مجلــس آمــادە
میکنــد .سیاسـتهایی کــە در انتخابــات گذشــتە بــر اســاس معیارهــای رژیــم و قوانیــن موجــود برگــذار شــدە ،منیتوانــد بــە ایــن وضعیــت
پاســخگو باشــد .پــس بــا تغییــر در قانــون انتخابــات و مشــارکت متــام اقشــار جامعــە بــدون حــذف ،شــاید بتــوان زمینــە را ب ـرای چارهیابــی
مســائلی همــوار دیــد ،کــە دامنگیــر آینــدەای نەچنــدان دور در ای ـران خواهــد شــد .ایــن بیشــر از همــە یــک فرصــت و شــاید از آخریــن
فرصتهــا بـرای رژیــم باشــد ،تــا از بحرانــی کــە دامنگیــر متــام کشــورهای منطقــە شــدە ،نجــات پیــدا کــردە و گشایشــی دمکراتیــک را آغــاز
منایــد .در عیــن حــال ایــن انتخابــات را در هــر صورتــی ،میتــوان ب ـرای متامــی خلقهــا ،زمینــەای ب ـرای ســازماندهی ،همســویی و هدفــی
مشــرک دانســت .

فرهنگ
دموکراتیک
از مقوالتــی کــه در اس ـراتژی پــژاک و رونــد مبارزاتــی آن در رشق کوردســتان اهمیــت
داشــته و یکــی از عرصههــای مهــم فعالیتــی بــه شــار م ـیرود ،عرص ـهی فرهنــگ اســت؛
ـاب دموکراتیــک رشق
و همــواره از پتانســیل فرهنگــی بــه عنــوان بســری در راســتای انقـ ِ
گفتگـــوی ویـــژهی آلرتناتیـــو بـــا کوردســتان نــام م یبَــرد .از لحــاظ جامعهشــناختی دیــدگاه پــژاک بــه مقولــه فرهنــگ
اهـــ َون چیاکـــو ،عضـــو مجلـــس چیســت؟ و منظــور از فرهنــگ و پتانســیل فرهنگــی مدنظــر پــژاک در رشق کوردســتان
پ ــژاک ،در زمینــهی پتانس ــیلهای چیســت؟

فرهنگـــی و بســـرهای انقـــاب

اهــون چیاکــو :قبــل از اینکــه بــه پاســخ پرســش شــا بپــردازم اجــازه بفرماییــد کــه ســام
دموکراتیـــک در رشق کوردســـتان و خســته نباشــید داشــته باشــم خدمــت دســتاندرکاران و خواننــدگان گرامــی نرشیــهی
آلرتناتیــو .تعریــف عمومــی فرهنــگ در جهانبینــی و نگــرش جامعهشــناختی مــا ،کلیتــی
متشــکل از دســتآوردهای جامعــهی بــری اعــم از حیثهــای ســاختارین و معنایــی
کــه جامعــه طــی رونــدی تاریخــی بدســت آورده اســت .نهادهــای سیاســی و اجتامعــی
کــه بــر روی دگردیســی و تحــول بــاز هســتند ،حیــث ســاختارین و محتــوای ایــن نهادهــای
تحولپذیــر ،حیــث معنایــی فرهنــگ میباشــد .هامنطــور کــه ِهــگل میگویــد :نهادهــای
سیاســی و اجتامعــی محصــول نــوع باورهــا و عقایــد جوامــع میباشــند .بــدون تردیــد
منیتــوان رصف ـاً بــا بُعــد ملمــوس و مــادی و یــا بُعــد معنایــی تعریــف وســیع فرهنــگ را
بیــان کــرد .تفکیــک بعــد مــادی و معنــوی تنهــا قــادر اســت تعریــف محــدود فرهنــگ را بیان
کنــد؛ و ایــن اتحــاد حیثهــای معنایــی و مــادی اســت کــه تعریــف کلــی و جامــع ،فرهنــگ
یــک جامعــه را ارائــه میدهــد.
میتــوان ذهنیــت ،آگاهــی ،وجــدان ،اخــاق و معرفــت را بــه عنــوان نیروهــای معنادهــی
حیــات ،تعیــن عــادات و تقالیــد و معیــار رد و قبــول در فــرد و جامعــه ،همچنیــن زبــان
بهعنــوان حافظـهی تاریخــی و اجتامعــی یــک ملــت ،هــر بــا متــام جوانــب خــود بــه عنــوان
نیــروی جســتوجوگر حقیقــت ،نــوع پوشــش ،خــوراک ،دادوســتد و ...را از عنــارص اصلــی
تشــکیل دهنــدهی یــک فرهنــگ ذکــر کــرد.
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در مــورد بخــش دوم پرســش شــا بایــد گفــت :اگــر فرهنــگ یــک محصــول تاریخــی و اجتامعیســت .پــس ناگزیریــم کــه بـرای ارئـهی جــواب
صحیــح نگاهــی بــه تاریــخ اجتامعــی ملــت کــورد بیندازیــم.
بــا اســتناد بــه فاکتهــای مضاعــف تاریخــی و باستانشناســی ،بعــد از چهارمیــن دورهی یخبنــدان کــه غالــب بــر بیس ـتهزار ســال پیــش
میباشــد ،در دامنههــای بیــن سلســله رشــته کوههــای تورس-زاگــروس ریش ـههای یــک فرهنــگ مقاومتمحــور رشوع بــه رویــش میکنــد.
فرهنــگ ملــت کــورد ریشــه در اعــاق ایــن تاریــخ دارد .فرهنــگ مذبــور نقــش طالی ـهداری را ب ـرای متــدن ســومری ایفــا کــرده اســت .ایــن
فرهنــگ در طــول تاریــخ حیــات خــود بهطــور مســتمر مکانیسـمهای دفاعــی خــود را هــم در برابــر بالیــای طبیعــی و هــم در برابــر هجــوم
نیروهــای غارتگــر بازتولیــد میکنــد.
در بــدو هجمــهی نیروهــای اســتیالگر و غارتگــر متــدن مرکــزی کــه در مزوپتامیــای ســفلی چشــم بــه دسـترنج ،ارزشهــا و غنــای مزوپتامیــای
ُعلیــا کــه هــان کوردســتان میباشــد؛ دوختــه بودنــد ،شــاهد مقاومتهــای بینظیــر قبایــل هــوری کــه میتــوان نــام پرتوکــورد یــا کوردهــای
اولیــه را هــم بــر آنهــا اطــاق کــرد ،هســتیم .مقاومــت مادهــا در برابــر آشــوریها کــه منجــر بــه شکســت خونآشــامترین عنــر متــدن
مرکــزی مــی شــود بارزتریــن آنهــا میباشــد .فرهنــگ مزدائیســم کــه خواســتگاه آن کوردســتان اســت و در آییــن زردشــت تبلــور یافتــه؛ در
طــول تاریــخ هــم از حیــث معنایــی (آموزههــای معرفتــی و مقاومتطلبانــه ،دعــوت بــه طبیعتدوســتی و  )...هــم از حیــث ســاختاری و
نهــادی (تشــکیل طریقتهــا و گروههــای اجتامعــی) خــود مولــد فرهنــگ مقاومــت بــوده اســت .اگــر بــه ســدههای باســتان و میانــی نگاهــی
بیندازیــم و مــروری بــر تاریــخ متجاوزیــن از آشــور تــا کــوروش ،از کــوروش تــا اســکندر ،از اســکندر تــا حملـهی اعـراب ،از اعـراب تــا چنگیــز،
از چنگیــز تــا تیمــور ،از تیمــور تــا عثامنــی و صفــوی و ...بیندازیــم ،ایــن مــردم پیشهشــان مقاومــت بودهاســت .در ایــن بــاره داســتانها و
نقلقولهــای زیــادی از خــود متجاوزیــن وجــود دارد.
حتــی اگــر ملــت کــورد گاه ـاً تحولــی در عقایــد خــود ایجــاد کــرده بــاز هــم دالیــل مقاومتطلبانــه بــه هم ـراه داشتهاســت .ب ـرای مثــال
وقتــی در زمــان عباســیان مذهــب رســمی خالفــت و حکومتهــای تابعــش در ایـران مذهــب ســنی بــوده اســت ،کوردهــای رشق کوردســتان
بیشرتشــان مخصوصــاً قســمت جنوبــی رشق کوردســتان بــرای اینکــه نقطهمقابــل عنــارص متجــاوز باشــند ،کیــش شــیعهی اســاعیلی یــا
شــیعهی علــوی را بــر میگزیننــد .همچنیــن وقت ـی کــه در ای ـران سلســله زورگــوی صفــوی ضــام امــور را در دســت میگیــرد و شــیعهی
صفــوی را مذهــب رســمی میکنــد ،کوردهــای بســیاری از مناطــق رشق کوردســتان کــه تــا آنموقــع بــر آییــن یارســان بودنــد ب ـرای اینکــه
بازهــم نقطــه مقابــل نیروهــای ســلطهگر باشــند ،بــه کیــش مذهــب شــافعی درمیآینــد.
حکومتهایــی کــه در ایـران بــر رسکار آمدهانــد بــه ایــن پتانســیل فرهنگــی و خصوصیــات مقاومتطلبانــه آن واقــف بودنــد ،کــه در صــورت
عــدم رسکــوب آن میتوانــد ب ـرای بقــای حکومتشــان خطرســاز باشــد .بــه همیــن دلیــل ب ـرای اســتحکام حکومتشــان در رسارس ای ـران ،از
کــورش گرفتــه تــا خمینــی ابتــدا بــه رشق کوردســتان حملــه کردهانــد و در صــورت خفهکــردن جنبشهــای رشق کوردســتان بــر ســایر نقــاط
ای ـران ســیطره پیــدا کردهانــد.
چ ـرا ایــن رونــد تاریخــی را مطــرح کردیــم و بــر فرهنــگ مقاومــت متمرکــز شــدیم .بهدلیــل اینکــه فرهنــگ خــود محصــول یــک رونــد
تاریخــی اســت و برعکــس تولیــدات متــدن کــه در کوتاهمــدت کارایــی و خاصیــت خــود را از دســت میدهنــد ،ژنهــای فرهنگیــري ،مانــدگاری
درازمــدت دارنــد و بهجــای فاسدگشــن ،بیشــر روزآمــد میشــوند .بــه همیــن دلیــل تــا ذهنــان را بــه تاریــخ اجتامعیمــان ارجــاع ندهیــم،
قــادر بــه درک پتانســیل فرهنگــی خــود منیباشــیم .همچنیــن تــا فرهنــگ مقاومــت تاریخــی جامعــه خــود را موشــکافی نکنیــم ،دالیــل
و اهمیــت غنــای فرهنگــی خــود را در منییابیــم .چ ـرا کــه غنــا و پتانســیل موجــود نتیج ـهی همیــن فرهنــگ مقاومتــی اســت .اگــر ایــن
مقاومــت منیبــود و بــر هــر آسمیالســیونی کــه در طــول تاریــخ از طــرف اســتیالگران اعاملشــده تــن میدادیــم ،امــروز یــا نبودیــم یــا شــاهد
ایــن پتانســیل عظیــم فرهنگــی منیبودیــم .مقاومــت در کنــار شــیوهی حیــات ،خــود فرهنــگ تولیــد میکنــد .بــه موســیقی کــوردی ،ادبیــات
کــوردی ،رســومات و باورهــای کــوردی ،از ماکــو تــا ایــام و لرســتان تعمــق کنیــد؛ فرهنگــی غنــی ،متنــوع و مملــو از ارزشهــا رویــت میشــود،
کــه ایــن واقعیــت را بیــان میکنــد .پــس بــه بقایــای فرهنگــی خــود ارج نهیــم ،آن را روزآمــد کنیــم و آن را در راســتای انقــاب دموکراتیکمــان
بــه کار ببندیــم.
نگــرش ســنتی جریانــات سیاســی رشق کوردســتان بــه مقولـهی فرهنــگ و یــا پایبنــدی بــه ارزشهــای فرهنگــی ،بیشــر معطــوف بــه تحقــق
اهــداف سیاســی خــاص یــا نگرشهــای سازمانیســت .بــه ایــن معنــی کــه فرهنــگ زمانــی ب ـرای جریانــات سیاســی مهــم جلــوه میکنــد کــه
بتوانــد منافــع سیاســی بــه همـراه داشــته باشــد و معمــوالً بــه بــروز الگوهــای فرهنگــی ناسیونالیســم نیــز ختــم میگــردد .از دیــدگاه پــژاک
نیــز ناسیونالیســم خــود عاملــی بازدارنــده در تحقــق دموکراســی اســت .چــه تفــاوت نگرشــی و رویکــردی پــژاک در مفهومــی بــه نــام فرهنــگ،
نســبت بــه دیگــر جریانــات سیاســی وجــود دارد؟

.
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اهــون چیاکــو :هامنطــور کــه شــا گفتیــد ،یکــی از ضعفهــای عمــده جریانــات ســنتی کــورد ،بهویــژه در رشق کوردســتان ایــن بــوده
کــه بــه پتانســیلهای عرصــهی فرهنگــی اهمیــت ندادهانــد ،تحلیــل مناســبی ارائــه نــداده و بــا رویکردهــای ناسیونالیســتی و دولــت-
ملتگرایانــه بــا غنــا و پتانســیلهای فرهنگــی جامعــه برخــورد کردهانــد .در کارنامـهی خــود بــه مثابـهی پروتــو دولت-ملــت تنــوع فرهنگــی
رشق کوردســتان را درجهبنــدی کردهانــد و بــه یــک گویــش ،فرهنــگ و حتــی مذهــب منطقــهایِ مشــخص در رشق کوردســتان مرکزیــت
دادهانــد و بــه گویــش ،فرهنــگ ،آییــن و مذهــب ســایر مناطــق رشق کوردســتان دیــدی پیرامونــی و حاشــیهای داشــتهاند .تحلیلــی تاریخـی،
فلســفیک و علمــی بــر روی فرهنــگ کــوردی صــورت ندادهانــد؛ و بهجــای تقویــت و روزآمدکــردن پتانســیلهای مثبــت و مطلــوب فرهنــگ
رشق کوردســتان بــه ترویــج ارزشهــای مدرنیت ـهی کاپیتالیســتی در کوردســتان پرداختــه و در زیــر لــوای شــعارهای لیربالیســتی و کدهــای
آربســک بســیاری از جوانــب مطلــوب فرهنگیمــان را بــه متســخر کشــیدهاند .از طــرف دیگــر برخــوردی دوگانــه پیــرو کردهانــد و در
راســتای منافــع سیاســی و اقتصــادی حزبــی بــا یــک رویکــرد پوپولیســتی و عوامفریبانــه بــدون متای ـز کدهــای مثبــت و منفــی بــا جوانــب
واپسگــرا و نامطلوبــی کــه بــه فرهنــگ کــورد رســوخ کردهانــد؛ رویکــردی سازشــکارانه و اپورتونیســتی داشــتهاند و حتــی بــه مــروج آن
تبدیــل شــدهاند .ایــن رویکــرد باعــث شــده کــه از پتانســیل موجــود در راســتای انقــاب دموکراتیــک ملــت کــورد بهرهبــرداری نشــود .حتــی
نتیجـهی معکــوس داشــته باشــد .شــاید پــژاک هــم در ایــن خصــوص در عرصـهی عمــل کاســتیهایی داشــته باشــد ،ولــی از لحــاظ نگرشــی و
نــوع دیــد بــه پتانســیلهای فرهنگــی کامـاً متفــاوت عمــل خواهــد کــرد .پــژاک بــه جــای برخوردهــای ناسیونالیســتی و دولت-ملتگرایانــه
طبــق پرنســیبهای ملـ ِ
ـت دموکراتیــک بــا دیــد یکســان و بســیار رادیکالتــر از رویکردهــای پستمدرنیســتی بــه ارزشهــای فرهنگــی متــام
مناطــق رشق کوردســتان توجــه دارد .بــه جــای ترویــج کدهــای ضدفرهنــگ مدرنیتـهی کاپیتالیســم ســعی دارد کــه جوانــب معنایــی فرهنــگ
کــورد را طبــق اصــول مدرنیتـهی دموکراتیــک روزآمــد کنــد و نهادهــای منطبــق بــا بــار معنایــی آن ایجــاد کنــد و موقعیــت ملــت کــورد را بــه
یــک ســازماندهی معنایــی ،زیباشناســانه و ســاختارین ارتقــاء دهــد.
در محکــوم کــردن و متحــول ســاخنت نامطلوبیهــا و واپسگرایــی فرهنگــی بهویــژه در مــورد نــوع نگــرش بــه زن و اکولــوژی برخــوردی
راســخ و رادیــکال البتــه بـه دور از سکتاریســم و رصفـاً بــا اتــکاء بــه آمــوزش از طریــق
ایــن نــوعِ نــگاه ماســت کــه آکادمیهــای دموکراتیــک و فرهنگســازی را دارد .بــه ایــن طریــق هــم گامــی
خواهــد بــود در راســتای شــکوفایی فرهنگــی ،هــم نیرویــی کارا بـرای تقویــت انقــاب
تنوعــات فرهنگــی را بــه عامــل
دموکراتیــک ملــت کــورد.

نفــاق یــا وحــدت تبدیــل میکنــد.
اگــر مــا بــا رویکــرد دولــت-
ملتگرایانــه بــه تنوعــات فرهنگــی
نــگاه کنیــم ،بــه تفرقــه خواهــد
انجامیــد .امــا اگــر بــا اصــول ملـ ِ
ـت
دموکراتیــک بــا تنوعــات فرهنگــی
برخــورد کنیــم ،نــه تنهــا اســباب
تفــرق منیشــود ،بلکــه موجــب
اتحــاد و حیــات مســاملتآمیز
میشــود.

مبــارزات پــژاک در رشق کوردســتان تــا چــه ســطحی بــه ابعــاد فرهنگــی معطــوف
بــوده؛ بــه نظــر میرســد کــه بُعــد سیاســی مبــارزه در رشق کوردســتان نســبت بــه
بُعــد فرهنگــی و زیرســاختهای فرهنــگ جامعــهی کــورد اولویــت داشــته اســت.
ارزیابــی شــا در ایــن خصــوص چیســت؟
اهــون چیاکــو :پــژاک در جهانبینــی خویــش اهمیــت زیــادی بـرای عرصـهی فرهنــگ
قائــل اســت .سیاســت را ابـزاری بـرای شــکوفایی و حفــظ فرهنــگ میدانــد .برعکـ ِ
ـس
بعضــی از جریانــات کــه فرهنــگ را وســیلهای ب ـرای تامیــن منافــع محــدود حزبــی
کردهانــد .البتــه پــژاک در ایــن راســتا گامهــای بــا ارزشــی برداشــته و از طریــق
نهادهایــی ماننــد مرکــز فرهنگــی بیســتون کــه در ســال  2009تاســیس شــد و امکانــات
رســانهای خــود تاثیرگــذار بودهاســت .ولــی بــدون تردیــد بــا وجــود اهمیــت وافــری
کــه بــه ایــن عرصــه قائــل اســت ،گامهایــی عملــی نیــز در ایــن راســتا برداشــتهاســت
و بنیانهــای بُعــد فرهنگــیِ برســاخت ملــت دموکراتیــک را تــا حــدودی ســازماندهی
کردهاســت.

هامنگونــه کــه میدانیــم فرهنــگ عاملــی وحدتبخــش در جامعــه اســت .آیــا تفاوتمندیهــای فرهنگــی ،آیینــی و زبانــی در رشق
کوردســتان همگرایــیِ اجتامعــی و همبســتگیِ ذهنیتــی را بـرای تحقــق مطالبــات دموکراتیــک فراهــمآورده یــا موجــب تفــرق آرا در مقولـهی
سیاســت گردیــده اســت؟
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اهــون چیاکــو :در واقــع ایــن نــو ِع نــگاه ماســت کــه تنوعــات فرهنگــی را بــه عامــل نفــاق یــا وحــدت تبدیــل میکنــد .اگــر مــا بــا رویکــرد
دولت-ملتگرایانــه بــر حســب مرکز-پیرامــون ،رســمی و غیررســمی و درجهبنــدی بــه تنوعــات فرهنگــی نــگاه کنیــم ،ایــن مســبب کنــش و
واکنــش خواهــد شــد و ایــن بــه تفرقــه خواهــد انجامیــد .دشــمن هــم در راســتای سیاسـتهای تفرقهاندازانـهی خــود از آن اســتفاده خواهــد
بــرد .امــا اگــر بــا اصــول ملـ ِ
ـت دموکراتیــک بــا تنوعــات فرهنگــی برخــورد کنیــم و از منطــق مرکز-پیرامــون طبع ّیــت نکنیــم ،امــکان شــکوفایی
و حیــات ارزشهــای فرهنگــی متــام مناطــق را بهطــور یکســان فراهــم کنیــم و هریــک از آنهــا را بــا رنــگ و آزادی خویــش در کلیــت فرهنــگ
کــوردی تعریــف کنیــم ،نــه تنهــا اســباب تفــرق منیشــود ،بلکــه موجــب اتحــاد و حیــات مســاملتآمیز میشــود.
آیــا رویکــرد پــژاک نســبت بــه همیــن تفاوتمندیهــای فرهنگــی تاکنــون توانســته همبســتگی ملــی در رشق را بــه وجــودآورد؟ عملکــرد
پــژاک در ایــن زمینــه تــا چــه ســطحی توانســته دســتاوردهایی را بــا خــود بــه همـراه داشتهباشــد؟
اهــون چیاکــو :بــه دلیــل بنیــان فلســفی ،جامعهشــناختی و جهانبین ـیای کــه پــژاک در مبــارزات خــود اتخــاذ میکنــد ،در ایــن خصــوص
گامهــای جــدی و بــا ارزشــی برداشــته اســت .ســاختار حزبــی پــژاک متشــکل از اعضــای متــام مناطــق رشق کوردســتان اســت .در میــان اعضــای
پــژاک هیچوقــت تفاومتندیهــای اتنیکــی و مذهبــی موجــب اختــاف منیشــوند .چـرا کــه پــژاک بــه اتحــادی مبتنــی بــر حفــظ تفاومتندیهــا
ارصار مـیورزد .برخــاف روایتهایــی کــه از وضعیــت درون حزبــی جریانــات کالســیک میشــود؛ کــه تفاومتندیهــا عامــل اختــاف و تفرقــه
و تحقیــر میشــوند ،در نگــرش پــژاک یارســانی بــودن ،هورامــی بــودن و یــا طبــق جریانهــای کالســیک جنوبـی بــودن عاملــی نیســت بـرای
تحقیــر گشــن .در پــژاک نهتنهــا بــه تفاومتندیهــا اح ـرام گذاشــته میشــود بلکــه هــر فــردی تفاومتندیهــای فرهنگــی دیگــر مناطــق را
بخشــی از ارزشهــای ملــی فرهنگــی خــود میدانــد .میتوانیــم ایــن نــوع تعامــل و برخــورد را بــه کل جامعــه انتقــال دهیــم .پذیــرش پــژاک
در متــام مناطــق رشق کوردســتان نتیج ـهی درک صحیــح خلقمــان از ایــن متایــز پــژاک بــا دیگــر جریانــات میباشــد .در سیســتم مدیریــت
اجتامعــی مدنظــر پــژاک کــه کنفدرالیســم دموکراتیــک میباشــد تفاومتندیهــای فرهنگــی نــه در مفــرد بــودن مفــرط میماننــد کــه منجــر
بــه منــزوی گشــن آنهــا شــود ،نــه در کل ّیــت اســتحاله میشــوند؛ بلکــه بــا حفــظ ویژگیهــای خــود در کل ّیــت فرهنگــی کــورد جــای
میگیرنــد .اگــر توجــه بفرماییــد پــژاک امــکان رســانهای خــود را در خدمــت متــام مناطــق کوردســتان میگــذارد؛ و بــا ادبیــات و خطــاب ملــی
خــود حــس ملیبــودن را بــر منطقهگرایــی غالــب کردهاســت .ایــن یــک دســتاورد بــا ارزش اســت کــه بایــد در تقویــت آن تعلــل نکنیــم .اگــر
تاکنــون هــم کاســتیهایی بــوده بایــد راه را بــر ج ـران آنهــا بــاز کنیــم .بــدون تردیــد ه ـراس بــزرگ جمهــوری اســامی از پــژاک ایدههــا و
ســازوکارهای انســانی ،ملــی و اتحادطلبان ـهی آن در رونــد مبارزاتــی خــود میباشــد.

آیندهی
ایران

در بحران منطقه

گفتگـــوی ویـــژهی آلرتناتیـــو با
ســـیامند معینـــی ،عضـــو مجلس
پـــژاک ،در زمینهی نقش و رویکرد
پژاک در وضعیت موجود سیاســـی
ایران و به ویژه رشق کوردســـتان
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رشق کوردســتان در مقطــع کنونــی نســبت بــه تحــوالت سیاســی در کوردســتان خــود
را مکلّــف و متعهــد بــه حامیــت و مشــارکت سیاســی میدانــد .پــس از موضــوع روژآوا
و نیــز وضعیــت انقــاب و مقاومــت شــال کوردســتان ،آیــا ایــن حامیــت و مشــارکت
سیاســی جامعــه ،میتوانــد جریانــات و احــزاب رشق را وارد فــاز نوینــی از مبــارزه
منایــد کــه مواضعــی عملیتــر را نســبت بــه سیاســتهای جمهــوری اســامی ایــران
نشــان دهنــد؟
ســیامند معینــی :مبــارزەی کوردســتان بــرای آزادی در هــر مقطعــی متاثــر از مبــارزات
بخشهــای مختلــف آن بــودە اســت کــە البتــه بــە شــکلی تصنعــی از طریــق سیاســت
اســتعامری تقســیم شدەاســت .در بیشــر مقاطــع تاریخــی ،هــر بخــش از کوردســتان،
همیــار و همراســتا بــا مبــارزات دیگــر بخشهــای کوردســتان بهحســاب میآمــد
کــە در حــال پیــکار بــا دیکتاتــوری و اســتبداد حکومــت مرکــزی بودەانــد .هماکنــون
مبــارزە بــرای آزادی در روژآوا و شــال کوردســتان در نقطـهی اوج انقالبــی خــود بـهرس
میبــرد و مــا بــا توجــه بــه وظیفــەی سیاســی و اخالقــی خــود الزم میدانیــم کــە از
مبــارزات آنــان پشــتیبانی و حامیــت کــردە و در صــورت لــزوم حضــور فعــال داشــتە
باشــیم.در واقــع فضــای مبارزاتــی پدیــد آمــده در شــال و روژآوای کوردســتان تاثیــری
مســتقیم بــر مبــارزات رشق کوردســتان دارد .هماکنــون مبــارزات رشق کوردســتان
بــرای احقــاق حقــوق و نیــل بــه آزادی در حرکــت اســت و مبــارزات شــال و روژآوا
کوردســتان تاثیــری مثبــت بــر مبــارزات مــا هــم داشــتە اســت ،همچنانکــە دیدیــم کــە
پشــتیبانی شــهرهای رشق کوردســتان ازجملــه کرمانشــاه و ســنندج و مهابــاد و دیگــر
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شــهرهای رشق کوردســتان از کوبانــی و شــنگال نشــان از ایــن روح همبســتگی دارد .احــزاب سیاســی برنامەهــای خــاص خــود را بــرای
مبــارزە و حضــور در پیشــرد انقــاب پیــرو تدویــن میمناینــد .بــر همیــن مبنــا ،احــزاب بایــد در راســتای مطالبــات برابریخواهانــه
و آزادیخواهانــه خلقهــا ،سیاسـتهای خــود را منطبــق مناینــد و بــا عملکــرد و سیاســت روزانــە ،روح انقالبــی را در جامعــە گســرش
دهنــد .سیاســتی عملــی در راســتای مقابلــە بــا دیکتاتــوری و خفقــان از جانــب خــود نشــان دهنــد .بــدون شــک ایــن امــر تاثیــرات
خــود را بــه همــراه خواهنــد داشــت ،در غیــر ایــنصــورت بــا سیاســت منفعالنــە و انتظــار ،نخواهنــد توانســت بــا ارادەی انقالبــی و
مبارزاتــی خلقهــا ،همراســتا و همــگام گردنــد .بــە عقیــدەی مــن نبــو ِد اتحــاد و عملکــرد هامهنــگ در ایــن مقطــع تاریخــی بیــن
احــزاب سیاســیِ اپوزیســیون در رشق کوردســتان ،نتیجــەی پریشــانی فکــری و نبــود دورمنــای سیاســی روشــن اســت .میتــوان ایــن
پدیــدە را بــە نوعــی ویــروس فکــری تشــبیە منــود .هیــچ دلی ـل منطقــی بــرای فقــدان همــکاری مشــرک در میــان احــزاب سیاســی را
منیتــوان یافــت ،بــە غیــر از نوعــی خودبزرگبینــی و همزمــان بــا آن ،نوعــی از محفلگرایــیِ دگامتیســتی بــا ذهنیتــی خرسوانــی کــە
گریبانگیــر احــزاب سیاســی شــدە اســت .مــا در حــال گــذار از مقطــع تاریخــی حساســی هســتیم  ،از طــرف دیگــر ،موقعیــت حاکــان
ایــران در برابــر احــزاب اپوزیســیون بــە شــیوهای در ارتبــاط مســتقیمی بــا رسدرگمــی اپوزیســیونها دارد .در واقــع جمهــوری اســامی
ایــران حداکــر اســتفادە را از ایــن ناهامهنگــی اپوزیســیون میبــرد .بــدون شــک همــکاری فعــال اپوزیســیونها بــا همدیگــر تاثی ـر
بهســزایی بــر روح مبارزاتــی خواهــد داشــت و مبــارزات آزادیخواهانــه را در رشق کوردســتان میتوانــد وارد فــاز نوینــی بگردانــد و
در عمــل نیــز دســتاوردهایی بــرای آزادی و دموکراتیزاســیون داشــتە باشــد.
یکــی از عمــده مســائلی کــه از ســوی پــژاک در زمینــهی مســائل داخلــی
خلقهــا در ایــران مطــرح میگــردد ،لــزوم اقدامــات و تحــوالت دموکراتیــک از
ســوی جمهــوری اســامی ایــران ،نســبت بــه موجودیــت ملیتهــای مختلــف در
ایــران اســت .بهنظــر میرســد تاکنــون شــاهد هیـچ اقدامــی عملــی از ســوی ایــران
در ایــن زمینــه نبودهایــم .بــا توجــه بــه موقعیــت سیاســی ایــران در خاورمیانــه و
نیــز توافقــات سیاســی بــا غــرب ،رضورتــی بــرای اصالحاتــی دموکراتیــک از ســوی
نظامــی اســتبدادی همچــون جمهــوری اســامی ایــران باقــی منیمانــد؛ بــا ایــن
اوصــاف نقــش و رویکــرد پــژاک در مقطــع کنونــی بــرای اعــال فشــار بــر ایــران
چیســت؟ آیــا میتــوان همچــون گذشــته بــه تنگنــا قــراردادن ایــران از نظــر
نظامــی اتــکا منــود؟

فلســفەی مــا بــر اســاس اعتــاد
بــە خــود و نیــروی ذاتــی و دفاعــی
پیریــزی شــدە اســت .مــا منتظــر
وقایــع نخواهیــم نشســت ،بلکــە
خــود فاکتــوری بــرای تغییــرات
انقالبــی و دموکراتیــک خواهیــم
بــود ،چــە از لحــاظ سیاســی و چــە
از لحــاظ اجتامعــی و اقتصــادی
بــر ایــن مبنــا پــژاک پیشــگام بــرای
ارائــەی سیســتمی دموکراتیــک در
رشق کوردســتان بــودە و پایەریــزی
سیســتم کــودار بــرای مدیریــت
جامعــە را پیشــنهاد منــودە اســت.

ســیامند معینــی :ایــران بــە شــکل سیســتمی مخــوف ادارە میشــود و ســپاه
پاســداران کنــرل اقتصــاد ایــران را بــە شــکلی مافیایــی در انحصــار خــود قــرار
داده؛ ذهنیــت شــونیزمِ اســام شــیعی شــیرازەِی سیاســت حــکام ایــران در مســائل
مرتبــط بــا ملیتهــای مختلــف ایــران اســت .بــا وجــود ایــن ذهنیــت انکارگرایانــە،
دیالــوگ و تفاهــم بــا ایــن سیســتم نوعــی خودفریبــی اســت و دموکراتیــزە
منــودن جامعــە بــا ایــن متدهــای مافیایــی کــە حاکــان ایــران بــرای بقــای خــود
از آن اســتفادە میکننــد ،امکانپذیــر نیســت .نوعــی از تغییــرات رادیــکال در
سیســتم حکومـتداری ایــران الزم اســت تــا بتــوان بحــث از دموکراتیــزە کــردن و
مبــارزەی دموکراتیــک در جامع ـەی ایــران را بــه میــان آورد .کشــورهای غربــی و
بهخصــوص آمریــکا در ایــن مقطــع هیــچ برنامــەی نظامــی بهخصوصــی در مقابــل ایــران ندارنــد و بــە عقیــدەی مــن سیاســت اوبامــا
در مقابــل ایــران نرمــش نشــاندادن و سیاســتی فرصتطلبانــە اســت .در حقیقــت امیــد بســن بــە دخالــت غربیهــا در ایــران هــان
خودفریبــی در بُعــدی دیگــر اســت .در مقطــع کنونــی کــە ایــران بــا بحــران اقتصــادی و اجتامعــی دس ـتوپنجە نــرم میکنــد و در
تنگنــا قــرار گرفتەاســت ،رضورت ایجــاد جبهەهــای مختلــف در همــەی زمینەهــا و برجســته منــودن تنــش میــان خلــق و حاکــان،
امــری عاجــل اســت .اپوزیســیونهای بــە شــکل احــزاب سیاســی بایســتی نســبت بــە همدیگــر تســامح سیاســی داشــتە و ســعی در
هامهنگــی و همگامــی سیاســی داشــتە باشــند.

.

آلترانتيو

ارگان حزب حيات آزاد كوردستان PJAK

سالنهم ـ دورهیدومـ شامرهی  55آبان 1394

گزینـەی نظامــی بــە شــکل دفــاع مــروع همیشــە در دســتور کار قــرار خواهــد داشــت ،ولــی همزمــان فرامــوش نشــود کــە ســازماندهی
جامعــە و چینــش اجتامعــی ،امــری حیاتــی بــرای پیشــرد اهــداف دموکراتیــک اســت .اعتقــاد بــە نیــروی ذاتــی خلقهــا و انســجام و
ارگانیــزە کــردن صفــوف خلقهــا ،راه مبــارزە بــا ایــن سیســتم مافیایــی قلمــداد میگــردد.
مبــارزهی دموکراتیــک در ایــران و تــاش بــرای دموکراتیــزه کــردن آن ،نیازمنــد یــک همگرایــی سیاســی در میــان اپوزیســیو ن
ایرانیســت .از یــک ســو پــژاک حزبیســت کــه تاکنــون رویکــرد و دامن ـهی فعالی ـتاش بیشــر معطــوف بــه رشق کوردســتان بــوده؛
آیــا پــژاک از یــک پــروژهی عملــی بــرای ایجــاد یــک همگرایــی یــا تشــکیل جبهـهای متحــد بــا جریانــات سیاســی در ایــران ،برخــوردار
اســت؟
ســیامند معینــی :همچنانکــە بیــان کــردم ایجــاد جبهەهــای مختلــف بــرای مبــارزە بــا ایــن سیســتم راهــکاری اســت کــە میتــوان
از آن صحبــت منــود ،مــا آمادگــی هــر نــوع همــکاری و همیــاری بــا خلقهــای ایــران و احــزاب سوسیالیســتی را داریــم و در ایــن راه
گامهایــی عملــی برداشــتە و پروژەهــای مختلفــی را نیــز ارائــە دادەایــم .بــرای مبــارزە بــا ایــن سیســتم اســتبدادی ،بــا همـەی احــزاب
سیاســی میتوانیــم همــکاری مناییــم .در ایــن راســتا بــرای پیشــرد اهــداف دموکراتیــک در ایــران لحظــەای غفلــت و درنــگ را جایــز
منیدانیــم .حــوزەی فعالیــت پــژاک در رشق کوردســتان اســت ولــی بــە ایــن معنــی نیســت کــە بــرای دموکراتیــزە کــردن ایــران و منطقــە
نقــش خــود را ایفــا نکــرده و شــکلی منفعــل داشــتە باشــیم .دموکراتیــزە کــردن ایــران وظیفـەی هــر انســان و حــزب انقالبــی اســت و
در ایــن راســتا گامهایــی عملــی بـردارد .مــا بــە نوبـەی خــود ،پروژەهــای راهــردی سیاســی -اجتامعــی عملــی را بــه محــر خلقهــا
و احــزاب اپوزســیون ارائــە منودایــم .ارادهی انقالبــی مــا در تحقــق بخشــیدن بدیــن پروژەهــا بــوده و هســت.
به نظر شــا توافق سیاســی میان ایران و غرب تا چه اندازه بر سیاسـتهای احزاب رشق کوردســتان تأثیر داشــته است؟
ســیامند معینــی :در مقطعــی بعضــی از احــزاب سیاســی رشق کوردســتان امیــد بــە دخالــت نظامــی کشــورهای غربــی ،بهخصــوص
آمریــکا در ایــران داشــتند و برنامەهــای خــود را بــر ایــن اســاس پایەریــزی منــودە بودنــد ،امــا بعــد از گذشــت زمــان و گشــایش سیاســت
غــرب در مقابــل ایــران بــە وضــوح بــرای آنهــا منایــان گشــت کــە ایــن یــک امیــد کاذب اســت و نتیجــەای عملــی بــرای آنهــا در بــر
نخواهــد داشــت؛ لــذا مــن معتقــدم کــە آنهــا نیــز کموبیــش بــر ایــن واقعیــت واقــف شــدەاند کــە ایــن انتظــار بــە ناکجاآبــاد ختــم
میشــود .شــاید هنــوز برخــی از آنهــا خــواب ایــن ســناریو را میبیننــد ،ولــی بایســتی بدانیــم کــە ایــن نــوع خیــال واهــی تنهــا
خودفریبــی محــض اســت .بــه لحــاظ دیپلامتیــک بایســتی پروژەهایــی مشــخص داشــت و ســعی در همســوییِ احــزاب سیاســی رشق
کوردســتان منــود و در ایــن راســتا مــا گامهــای عملــی برداشــتە و در ادامــە نیــز بــر ارتباطــات دیپلامتیــک بــر مبنــای حقــوق دمکراتیــک
بــا ملیتهــا و کشــورهای مختلــف پافشــاری میمناییــم.
بــا وجــود متامــی سیاســتهایی کــه جمهــوری اســامی در هویتزدایــی تنوعــات و ملیتهــای موجــود در ایــران بــه انجــام
میرســاند ،و نیــز بــا در نظرگرفــن وقــوع احتاملــی بحــران داخلــی در ایــران و شــکاف میــان الیههــای قــدرت در بدنــهی سیاســی
نظــام ایــران ،چــه آینــدهای میتــوان متصــور منــود؟ آیــا ایــران قابلیــت گــذار از ایــن مرحلــه و حفــظ ســاختار قــدرت را همچنــان دارد
یــا نــه رسنوشــت مشــابهی همچــون کشــورهای همســایهی خــود را بایــد انتظــار بکشــد؟
ســیامند معینــی :ایــن واقعیــت را بایــد بدانیــم کــە تاکنــون هیــچ سیســتم و حکومــت اســتبدادیای نتوانســتە در دراز مــدت بــە حیــات
سیاســی خــود ادامــە دهــد .نظــام همــواره از روشهــای توطئــه ،كودتــا و تــرور بــرای مركــزیشــدن هــر چــه بیشــر كمــك گرفتــه و هــر
بــار بــا جــدا كــردن و نابــود كــردن بخشــی از مخالفــان ،مانــدگاری خــود را تضمیــن میمنایــد .ارتــش ویــژهی آنهــا دیگــر از حالــت
ِ
رصف نظامی(ســپاه پاســداران) خــارج گردیــده اســت .میتــوان بــه ســادگی مشــاهده کــرد کــه در متامــی امــور کشــور
یــك نیــروی
دخالــت میمنایــد .حتــی در ایــن اواخــر حســن روحانــی پروژههــای بســیار ســخت (بــه قــول خودشــان) را بــه آنهــا ســپرده اســت.
ســپاه بــه نهــادی غولپیکــر و دهشـ ِ
ـتناک ایدئولوژیــك ،سیاســی و اقتصــادی بــدل گردیــده اســت کــه همــه چیــز را در خــود میبلعــد
(حتــی بــه اصطــاح ،خودیهــای نظــام را نیــز) .در ایــن وضــع هیــچ كــدام از خلقهــای ایــران بــه عنــوان موجودیتــی متفاوتتــر از
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رنــگ كلــی نظــام منیتواننــد حضــور داشــتهباشــند .چــون یــك شناســنامه و یــك هویــت وجــود دارد و آن هــم هویــت قــدرت اســت.
یــا بــه بخشــی کوچکــی از نظــامِ ســلطه تبدیــل خواهــی شــد ،یــا از میــان خواهــی رفــت .هنگامــی كــه بــه صــورت بخشــی از نظــام
ســلطه درآمــدی ،در مقابــل ســایر گروههــا و جناحهایــی كــه مقاومــت میمناینــد بــه عنــوان ابــزاری ب ّرنــده بــهكار بــرده خواهــی
شــد .منون ـهی آن رحیمــی اســتاندار كوردســتان اســت ،بــرای مقابلــه بــا جنبشهــای انقالبــی در كوردســتان و یــا خلخالــی در مقابلــه
بــا متامــی قیامهــای مردمــی ،كــه بهــر از همــه وظیفـهی خــود را انجــام دادهانــد .كســی كــه بــه عضویــت نظــام درآمــد ،دیگــر نبایــد
از هویــت او ســوال كــرد .زیــرا هویــت او مشــخص اســت .نظــام بــه صــورت مــداوم بهرتیــن خدمتگزاران(كادرهــای) خــود را از
میــان میبــرد .كوچكرتیــن اشــتباه آنهــا و انحــراف از خــط ایدئولوژیــك نظــام باعــث مــرگ آنهــا خواهــد شــد .منون ـهی «آیتاللــه
محمــد منتظــری» نشــان ایــن واقعیــت اســت ،كــه تــا آخــر عمــر در خانــه حبــس شــد .در نظــام والیــت فقیــه ،ملیگرایــی ،فاشیســم
و تكهویتــی بــه صورتــی ریش ـهای وجــود دارد.
تاکنــون سیاسـتهای جمهــوری اســامی ایــران در قبــال تنوعــات و خلقهــای ایــران خاصامنــە همزمــان بــا فریـبکاری بــودە اســت.
ایــن سیاســت بــر مبنــای دیــد و بینــش دولت-ملـ ِ
ـت رسمایـهداری بــا تنوعــات و خلقهــای ایــران برخــورد منــودە اســت .بــا توســل بــر
سیاســت و راهــکار همگونســازی و یکدس ـت منــودن جامعــە ،سیاس ـتهای خــود را پایەریــزی و اجــراء منــودەاســت ایــن امــر در
جوهــر خــود ،غیردموکراتیــک و مســتبدانه اســت .دیــدگاه طیفهــای مختلــف قــدرت در ایــران بــر همیــن مبنــا شــکل پدیرفتــه اســت.
آنــان از دیدگاهــی شوونیســتی در مقابــل خلقهــای ایــران پیــرو میکننــد .بــە عقیــدەی مــن ایــران قابلیــت گــذار از ایــن مرحلــە را
نخواهــد داشــت .در واقــع بایــد ســاختار سیســتم قــدرت بــه طــور کلــی عــوض گــردد ،تــا بتــوان جامعــەای دموکراتیــک پایەریــزی کــرد.
ایــن گــذار بــە تغییــر اصــول و مبانــی والیتفقیــە و تغییــر در ذهنیــت و تفکــر حاکــان بســتگی دارد .البتــه بایــد متذکــر شــوم کــه
ایــن شــیوە بــا ماهیــت جمهــوری اســامی ایــران در یــک راســتا منیباشــد .در نهایــت اگــر تغییراتــی صــورت نگیــرد ،ایــران نیــز بــا
رسنوشــتی مشــابه دیگــر کشــورهای اســتبدادی روبــرو خواهــد گردیــد.
پــژاک بــرای بــروز هرگونــه احتــاالت سیاســی یــا همیــن آینــدهای کــه شــا ارزیابــی میمناییــد ،تــا چــه انــدازه میتوانــد نقــش
متفاوتــی نســبت بــه دیگــر احــزاب داشــته باشــد؟ بــه اینگونــه کــه جامعـهی رشق کوردســتان و احــزاب آن ،تحقــق مطالبــات سیاســی
و اجتامعــی خــود را تنهــا بــر مبنــای بــروز رویدادهــای بحــران خاورمیانــه یــا توازنــات و تعامــل میــان نیروهــا و دولتهــا محاســبه
ننامیــد ،بلکــه خــود تعیینگــر سیاســت و رسنوشــت دموکراســی در رشق کوردســتان باشــند؟
ســیامند معینــی :فلســفەی مــا بــر اســاس اعتــاد بــە خویــش و نیــروی ذاتــی و دفاعــی پیریــزی شــدە اســت .مــا منتظــر وقایــع
نخواهیــم نشســت ،بلکــە خــود فاکتــوری بــرای تغییــرات انقالبــی و دموکراتیــک خواهیــم بــود ،چــە از لحــاظ سیاســی و چــە از لحــاظ
اجتامعــی و اقتصــادی .بــر ایــن مبنــا پــژاک پیشــگام بــرای ارائـەی سیســتمی دموکراتیــک در رشق کوردســتان بــودە و پایەریــزی سیســتم
کــودار بــرای مدیریــت جامعــە را پیشــنهاد منــودە اســت .در ایــن راســتا گامهایــی عملــی برداشــتەشــدەاســت .ظرفیــت سیاســی مــا
چنــان اســت کــە بــا نشــاندادن تعامــل دموکراتیــک ،میتوانیــم بــا هــر نیرویــی کــە در راســتای دموکراتیــزە کــردن ایــران و کوردســتان
مبــارزە میکننــد ،همــگام و همســو باشــیم .پــژاک بــر اســاس فلســفەی آپوئیســتی و اعتــاد بــە نیــروی خــود و خلــق ،خــود را
ســازماندهی منــودە و پتانســیل عظیمــی در ایــن راســتا دارد ،کــە همزمــان خــود فاکتــوری بــرای پیشــرد دمکراســی و آزادی در جامعــە
اســت ،بــرای هرگونــە دخالــت و احتــال تغییــرات در منطقــە خــود را ســازماندهی منــودە و در آینــدە فاکتــوری اساســی و پیشــاهنگ
در تغییــرات ایــران و رشق کوردســتان خواهــد بــود.
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دولــت همچــون نهــادی اصلــی و بســیار قدیمــی کــه ســالها اســت در راس قــدرت بــوده،
شــناخت ه میشــود .هامنطــور کــه میدانیــم ،دولــت هی ـچگاه بــا روشهــای دموکراتیــک
ایجــاد نگردیــده ،بلکــه بــا شــیوههای ســنتی و انتصابــی ایجــاد و اداره گشــته اســت .بــه
لحــاظ مــدل و ساختارشناســی ارکان دولــت ،ایــن جامع ـهی فوقانــی اســت کــه در میــان
خــود دموکراســی را پیــاده میمنایــد ،میتــوان بــدان دموکراســی طبقــات باالیــی لقــب
داد .ایــن نــوع دموکراســی در مــدل جمهوریهــای غربــی کــه دولــت نقــش اساســی را
ایفــاء میکنــد ،بیشــر مشــاهده میگــردد .ســاختار وجــودی آن بدیــن ترتیــب اســت کــه
ابتــدا دولــت ،ســپس دموکراســی مطــرح و معنــی مییابــد؛ در واقــع در ایــن ســاختار
بــدون موجودیــت دولــت ،بحثــی از دموکراســی بــه میــان منیآیــد .در حالــیکــه در
دموکراســی خلقهــا ،هــدف ،رســیدن بــه دول ـتو قــدرت نیســت .حتــی میتــوان گفــت
کــه دموکراسـیای کــه هدفــش تبدیــل شــدن بــه دولــتاســت ،بــه ماننــد «کنــدن گــور بــه
دســت خــود» قلمــداد میگــردد.
آن نــوع دموکراسـیای نیــز کــه بــدان دموکراســی منایندگــی گفتــه میشــود ،امــروزه اهمیــت
خــود را بــه علــت دور شــدن از خصلــت دموکراتیــک و رسلوحــه قــرار نــدادن منفعــت
خلقهــا (خیرعــام) از دســت داده و بیشــر بــه اب ـزاری ب ـرای رســیدن بــه امتیــازات خــاص
از دولــت مبــدل گردیــده اســت.
شــهرداریهای آزاد و مدیریتهــای بومــی ،ســاختار جایگزینــی در برابــر مــدل دموکراســی
ِ
دولــت مرکزگراســت ،بهحســاب میآیــد.
منایندگــی کــه در حقیقــت شــبیه مــدل
مدیریتهــای بومــی ،ارکان مهــم در پیشــرد دموکراســی تــودهای میباشــند .امــروزه
مدیریتهــای بومــی نقــش برجســتهای را در توســعهی دموکراســی ایفــاء میمناینــد ،امــا بــه
دلیــل دیــدگاه تنــگ و نیــز اســاس گرفــن بیــش از حــد بومیگرایــی ،نتوانســتهاند انتظــارات
و اهــداف خواســته شــده را بــه انجــام برســانند .در حالیکــه مرکزیتگرایــی خطــری ب ـرای
دموکراســی اســت ،بومیگرایــی نیــز بــه علــت اینگونــه گرایشــات محدودســاز ،خطــری
مشــابه دیگــری اســت کــه بایــد دقــت نظــر و توجــه الزم را نســبت بــه آن داشــته باشــیم.
بــا علــم بــه ایــن واقعیــت کــه احتیــاج بــه مدلــی ب ـرای توســعه و تعمیــق دموکراســی از
لزومــات اســت .بــه همیــن علــت کنفدرالیســم دموکراتیــک کــه متکــی بر مــدل ســازماندهیِ
از پاییــن تودههــای جامعــه میباشــد و بــه منزلـهی مدلــی رسنوشتســاز ،امــروزه موضــوع
بحــث و گفتگــو در ســطوح مختلف(عــام و خــاص) ق ـرار گرفتــه اســت .بدیــن معنــی کــه
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کنفدرالیســم دموکراتیــک بهمثابـهی مــدل ســازماندهی دموکراتیـ ِ
ـک اقشــار مختلــف جامعــه ،در برابــر مترکزگرایــی دولــت شــناخته میگــردد.
در کنفدرالیســم دموکراتیــک ســازماندهی بــر مبنــای خودمدیریتــی واحدهــا و افـراد ،در ســطحی کــه بتواننــد در مقیــاس شــخصی بر مشــکالت
فائــق آینــد ،اســاس گرفتــه میشــود .مشــارکت فــرد از پاییــن بــه بــاال بایســتی بــا ارادهی خــود ،موثــر و آگاهانــه باشــد .اتحادیههــای بــزرگ
در حــدی بودهانــد کــه نتوانســتهاند بــر مســائل و مشــکالت فائــق آینــد و امــکان مشــارکت آگاهانــه و بــا اراده را ندادهانــد .بنابرایــن فــردی
دموکــرات و آزاد ،ســامل و دارای اعتامدبهنفــس ظهــور منیکنــد .در اتحادیههایــی کــه زمینــهی مشــارکت آگاهانــه در مقیاســی وســیعتر
فراهــم شــود ،اعتامدبهنفــس و وضعیــت روحــی و روانــی فــرد تاثیــر بهســزایی در توســعهی ســامل و دموکراتیزهکــردن جامعــه میگــذارد
و اف ـرادی را پــرورش میدهــد کــه در مقابــل مشــکالت و حساســیتها از وجــود خــود مایــه گذاشــته و آنهــا را حــل میمناینــد .بــا چنیــن
معیــاری فــردی کــه مشــارکت و ارادهی دموکراتیــک او افزایــش یافتــه ،شــناخت و آگاهــی وی نیــز ارتقــاء مییابــد ،در مقیاســی وســیعتر
همــکاری و مشــاركت و تاثیرگــذاری بیشــری در رفــع مشــکالت داشــته و بــه موضعگیــری میپــردازد .ارتقــاء ســطح آگاهیهــای بومــی
فاکتــوری اصلــی در رونــد آگاهیســازی عمومــی بهحســاب میآیــد .بــه لحــاظ اینکــه مشــارکت و ســازماندهی دموکراتیــک نیروهــای
بومــی ،در چارچوبــی محــدود قـرار نگیــرد ،کنفدرالیســم ،گشــایش وســیعی را در ایــن زمینــه ایجــاد میکنــد .بـرای مثــال تعــدادی واحــد بــا
حفــظ هویــت مســتقل و ویــژهی خــود ،در مقیــاس قابــل توجهــی کنفدراســیونی تشــکیل میدهنــد .بــه ایــن صــورت کنفدرالیســم از نظــام
مانعگ ـرا در برابــر مشــارکت اراده و تاثیرگــذاری فــرد و مرکزیتگرایــی ،کــه باعــث خفقــان جامعــه شــده ،گــذار کــرده و دموکراســی را در
پاییــن گســرش داده و از دیدگاههــای تنگنظرانــهی محلــی جلوگیــری میکنــد.
شــیوهی کنفــدرال ،ســازماندهیهای اجتامعــی و نهادهــای سیاســیِ مبتنــی بــر آن ،نقــش موثــری در پیرشفــت واکنشهــای دموکراتیــک
و دموکراتیزهکــردن جوامــع ایفــاء میکنــد .ایــن نظــام خصوصیــات توســعهدهنده و تعمیقدهنــدهی فرهنــگ دموکراســی را داراســت و
بهطــور روزمــره بــه گســرش آن میپــردازد .امــروزه حتــی در اروپایــی کــه مدعــی دموکراســی میباشــد ،عالقــهی تودههــا بــه سیاســت
کاهــش یافتــه و شــاهد رونــدی سیاسـتگریز در اروپــا هســتیم .حتــی مشــارکت در تصمیــات مربــوط بــه خــود جامعــه و تودههــا نیــز بــه
وضعیتــی دچــار شــده کــه باعــث ســیاهانگاری نســبت بــه سیاســت شــده و از میــل جامعــه بــه سیاســت کاســته اســت .اگــر در اروپــا وضــع
اینگونــه باشــد بایســتی گفــت کــه در دیگــر کشــورها وضــع بــه مراتــب وخیمتــر اســت.
کنفدرالیســم دموکراتیــک سیســتمی اســت کــه از اینگونــه مـرات سیاسـ ِ
ـت ســازماندهی گــذار منــوده و توجــه و عالقـهی خلــق بــه سیاســت
در ســطح قابــل توجهــی افزایــش خواهــد یافــت .کنفدرالیســم دموکراتیــک مســتقیامً جامعــه و فــرد را مخاطــب ق ـرار داده و از نزدیــک بــه
حــل و بررســی موضوعــات پرداختــه و شــیوهای از ســازماندهی اســت كــه از پتانســیل ســازماندهی اكرثیــت جامعــه برخــوردار اســت .ایــن
مــدل در عیــن حــال افـراد را در تصمیــات دخیــل منــوده و مشــارکت میدهــد .بدیــن ترتیــب ،محیــط و فضایــی حیاتبخــش بـرای سیاســت
و ســازماندهی ایجــاد میگردانــد .در ایــن سیســتم ،ســازماندهی ،مشــارکت ،فرهنــگ دموکراتیــک و دموکراســی ایجــاد و گســرش مییابــد.
بنابرایــن ســازماندهی کنفــدرال بــا ظرفیــت گســردهتری از دموکراســی منایندگــی موجــب ســازماندهی و مشــارکت جامعــه شــده و امــکان
ظهــور جامع ـهای دموکراتیــک را در معنــای واقعــی فراهــم میمنایــد.
در دموکراســی منایندگــی کــه امــروزه شــاهد آن هســتیم ،نظــام ســازماندهی از مرکــز بــه پاییــن میباشــد .یعنــی در راس هــرم بهجــای خلــق،
سیاســتمداران حرف ـهای و یــا بروکراتهــای سیاســی جــای میگیرنــد .اینــان از جامعــه دور گشــته و بیشــر نســبت بــه دولــت و بخشهایــی
وابســته بــه آن حساســیت نشــان میدهنــد تــا بــه خلــق.
امــا مــدل ســازماندهی کنفــدرال ،برخــاف مــدل دموکراســی منایندگــی عمــل میمنایــد .بخــش مهــم و موثــر مــدل کنفــدرال تــوان تصمیمگیــری
و ســازماندهی آن میباشــد .همچنیــن بــه جــای نظــام تصمیمگیــری و اجرائــی ،مدیریتهــای امــروزی ،تودههــا و انجمنهــای بومــی
تشــکیل شــده از طــرف آن تقویــت میشــوند .نکت ـهی قابــل توجــه ایــن اســت كــه در ایــن مــدل ،کوردیناسیونها(همـــآهنگکنندهها)ی
قبلــی بــهجــای مدیریــت ،تنهــا در جهــت کوردینــه و اج ـراء متعهــد و گــارده میگردنــد.
هــر واحــدی کــه در ســازماندهی كنفــدرال جــای میگیــرد در حــدی چش ـمگیر اســتقالل خــود را داراســت .در واقــع مســئول مناطــق تحــت
ســازماندهی مختصبهخــود میباشــند .مطابــق حــوزهی عملکــرد کنفدراســیونها ،واحدهــای جغرافیایــی کــه از ســازماندهیهای مختلــف
تشــكیل میگردنــد ،در مقیــاس مذكــور میتوانــد ایجــاد گــردد .هــر واحــد جغرافیایــی «واحدهــای محلــی» ،ســازماندهیهایی (سیاســی،
اقتصــادی ،اجتامعــی و فرهنگــی) بــا کارکردهــای مختلــف را از طریــق ســازماندهی کنفــدرال تشــکیل میدهــد .اتنیســیتهها (قومیتهــا)،
گروههــای فرهنگــی ،زنــان ،جوانــان و دیگــر اقشــار و طبقــات اجتامعــی نیــز مطابــق اصــول کنفدراســیون بــه ســازماندهی خــود میپردازنــد.
بــه عنــوان مثــال میتــوان کوردســتان را همچــون چهــار عرص ـهی ســازماندهی کنفــدرال دموکراتی ـک ،بــه هم ـراه ســازماندهیهای مختلفــی
كــه در هــر واحــد جغرافیایــی جــای میگیرنــد ،تقســیم و بررســی منــود .در ایــن مــدل میتــوان مجالــس و انجمنهــای کنفــدرال منطق ـهای
را در کنــار انجمنهــای محلــی ایجــاد منــود .در میــان ایــن ســازماندهیها ،رابطــهای هامهنگكننــده کــه نقشــی ماننــد نظارتگــر را
دارد ،وجــود دارد .چگونگــی شــکلگیری کنفدراســیونهای دموکراتیــک کــه معیارهــای محلــی و بومــی ،کوردیناســیون و ســازماندهی
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آن را میســازند؛ بــا بحــث و گفتگــو تعییــن میشــوند .زنــان ،جوانــان و دیگــر اقشــار اجتامعــی بــا ســازماندهی خــود میتواننــد ایــن
کنفدراســیونها را بــه نیــروی بســیار تاثیرگــذاری مبــدل گرداننــد .زنــان و جوانــان اساس ـیترین نیــروی ارتقاءدهنــدهی دموکراســی و نقــش
روح و دینامیســم جامعــه را در چنیــن سیســتمی دارا هســتند .آنــان نقــش دموکراتیزهکــردن جامعــه را ایفــاء میکننــد .بدیــن ترتیــب کــه
دموکراســی را غنــی و درونــی منــوده و همزمــان همــهی بخشهــا را ســازماندهی میمناینــد .بههمیــن علــت مشــارکت ایــن اقشــار در
کنفدرالیســم دموکراتیــک از اهمیــت شــایانی برخــوردار اس ـت.
بنیــاد نهــادن و گســرش نهادهایهــای دموکراتیــک و ســازمانده ی آنهــا جهــت چارهیابــی مشــکالت ،نشــاندهندهی راهحــل میباشــند.
کنفدرالیســم دموکراتیـ ِ
ـک مــورد نظــر مــا بــا اســاسگرفنت دموکراســی و توســعهی آن در متامــی بخشهــای جامعــه نقشــی موثــر در حــل
معضــات را بــر عهــده خواهدگرفــت .ایــاالت متحــده آمریــکا بــا شــعلهور ســاخنت ملیگرایــی در ســطح جهــان ،یــک ســدهی اخیــر را بــه
ســوی هزیمــت ســوق داد .بــه همیــن خاطــر ب ـرای مقابلــه بــا چنیــن معضالتــی بایســتی کنفدرالیســم دموکراتیــک کــه هــان سوسیالیســم
متکــی بــر دموکراتیزاســیون بــوده ،را اســاس بگیریــم.
کنفدرالیســم دموکراتیــک ،نوعــی از ملیگرایــی کــوردی ،نبــوده و نیســت ،بلکــه شــکلی متعالــی از ســازماندهیِ دینــی ،فرهنگــی ،جنســیتی
و ســازماندهیهایی از ایــن قبیــل اســت .حتــی میتــوان بــدان ســازماندهی فرهنگــی و ملــی دموکراتیــک را اطــاق منــود .در همیــن راســتا
میتــوان در هــر روســتا ،بخــش ،محلــه و یــا شــهری ،کمونهــای دموکراتیــک را بنیــاد نهــاد .کنفدراســیون دموکراتیـ ِ
ـک مدنظــر مــا ترکیبــی
اســت ،از ســازماندهی فرهنگــی ،سیاســی و اجتامعــی .حتــی میتــوان بهآنهــا اســم کنفدراســیون دموکراتیــک بــدون دولــت را نیــز اطــاق
منــود.
در همیــن راســتا میتــوان گفــت کــه مناسـبترین مــدل بـرای خلــق کــورد و دیگــر خلقهــای جهــان ،بـرای رســیدن بــه جامعـهای دموکراتیــک
و آزاد هــان مــدل کنفدرالیســم دموکراتیــک میباشــد .خلــق کــورد بــدون ایــنكــه در مرزهــای موجــود تغییــری ایجــاد كننــد ،میتواننــد
کنفدرالیســم دموکراتیــک را بنیــاد نهنــد .متــام بخشهــای کوردســتان ،بــدون دس ـتزدن بــه مرزهــا و بــدون اینکــه مرزهــا را مانعــی جــدی
بپندارنــد ،میتواننــد مرزهــا را بهعنــوان پلــی ارزیابــی منــوده و بــه توســعهی کنفدرالیســم دموکراتیــک همــت گامشــته و همچنیــن روابــط
سیاســی ،فرهنگــی و اجتامعــی میــان خــود را تحکیــم ببخشــند .بــه نظــر میرســد ،بـ ه جــای از میــان برداشــن مرزهــا ،ســاخنت پلــی از آنهــا
رضوریســت .چنیــن سیســتمی نــه تنهــا بــه رضر هیــچ کــس نبــوده بلکــه چنیــن دیدگاهــی میتوانــد جلــوی هــر گونــه شــدت و نابرابــریای
را نیــز بگیــرد.

کنفدرالیسم دموکراتیک در عین حال تکوین ملی دموکراتیک است
بــا پیشــاهنگی جنبــش آزادیخواهــی کوردســتان ،خلــق كــورد مصمــم در مبــارزهی بـرای رســیدن بــه آزادی و دموکراســی ،پــا بــه میــدان نهــاد.
واقعیــت ای ـن اســت کــه ایــن خلــق بــه می ـزان کافــی در طــول تاریــخ ســازماندهی و هامهنــگ نشــده بــود .مزیــد بــر ایــن مــورد ،فرهنــگ
دموکراســی نیــز نهادینــه و ژرف نگردیــده بــود .بــه دلیــل اعــال سیاســت راهــردی ،ازخودبیگانگــی خلقهــا (بهخصــوص درمــورد خلــق
ت بنیادیــن ایــن امــر را عــدم
کــورد) کــه توســط كارگـزاران امــور سیاســت (دولتهــا) انجــام میپذیــرد ،مــا شــاهد ایــن وضعیــت بودیــم .علـ 
وجــود هرگونــه ســازماندهیای میتــوان بازگــو منــود .در تعییــن و تثبیــت سیاســت ،بــه جــای ایــن کــه بـرای همــکاری و اجـرای كنفدرالیســم
از خلــق درخواســت مســاعدت گــردد ،قــری خــاص بــه نیابــت از جانــب خلــق اقــدام بــه انجــام فعالیتهــای سیاســی میمنودنــد؛ کــه
ایــن خــود باعــث گردیــد ،خلــق عالقــه و همــکاری الزم را بــه دلیــل مشــارکت نداشــن در امــور سیاســی مربــوط بــه خــود بــه منایــش نگــذارد.
اگــر مــدل ســازماندهی ،دارای کیفیتــی نباشــد کــه بــه قاعده(خلــق) اتــکا کنــد و شــیوهای از ســازماندهی کــه خلــق در آن ســهیم باشــند ،را
اســاس قـرار ندهــد ،هرچقــدر هــم از لحــاظ برنامــه ،هــدف و دنبــال منــودن سیاســت نیــز کامــل باشــد ،جــدا از آنكــه ســازماندهی مربوطــه،
هیچگونــه پیرشفتــی بــه خــود منیبینــد ،طبیعتــاً هیچگونــه فرهنــگ دموکراتیکــی شــکل منیپذیــرد و دموکراســی نیــز پیرشفــت نخواهــد
کــرد.
کنفدرالیســم دموکراتیــک در عیــن حــال ،ملتشــدن دموکراتیــک نیــز محســوب میگــردد .اشــتباه محــض اســت اگــر ملــت را بــهعنــوان شــکل
و فرمــی اجتامعــی و واحــدی ســازماندهی شــده در اطـراف بــازار مشــرک پنداشــت .چنیــن تعریفــی مرشوعیــت بخشــیدن بــه دولــت ملــی
و خردهبــورژوازی اســت .در حالــیکــه «اتنیســیته» در تاریــخ از زندهتریــن و آزادتریــن واحدهــا و گروههــا میباشــند .اگــر ملتشــدن در
اطـراف منافــع مشــرک و روابــط تنگاتنــگ اتنیســیتهها ،خلقهــا و افـراد بــا هــم ســازماندهی شــود و جامعــه بــه شــیوهای کنفــدرال توســعه
و تعمیــق یابــد و کامـاً ســازماندهی شــود ،آن جامعــه بــه ملتــی دموکراتیــک تبدیــل میشــود .ملتشــدن از ایــن طریــق حالتــی گســردهتر
و فرشدهتــر بهخــود میگیــرد .دموکراســی ،برابــری و عدالــت و برخــورداری از امکانــات برابــر بــوده و منجــر بــه ایجــاد ملــت دموکراتیــک
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خواهــد گردیـد.
ســازماندهی کنفدرالیســم دموکراتیــک هــم در مــورد مســائل محلــی (اقتصــادی ،اجتامعــی و فرهنگــی) بــه تعمیــق و ریشــهای منــودن
ســازماندهی پرداختــه و هــم در مــورد مســائل ملــی بــدون اتــكاء بــر ملیگرایــی وارد مبــارزهای چارهجویانــه میشــود .جامعــهای کــه
فرهنــگ و ســازماندهی دموکراتیــک در آن توســعه یافتــه باشــد ،قــادر بــه قبــول ممنوعیــت فرهنگــی ،زبانــی و هویتــی و مانــع تراشــی در
برابــر پیرشفــت آن نخواهــد بــود .جوامــع ملــت شــده بــر اســاس فرهنــگ و ســازماندهی دموکراتیــک ،توانائــی و عــزم راســخ مبــارزه آنهــا در
حــد اعالئــی اســت .قبـاً گفتــه میشــد کــه از لحــاظ ملــی ،انقــاب دموکراتیــک در اولویــت اســت .ایــن انقــاب دموکراتیــک اگــر بــا شــیوهای
ســازمانیافته کــه از منشــاء دموکراســی و فرهنــگ دموکراتیــک رسچشــمهگیــرد ،ســبب ژرفایــی بیشــری خواهــد گردیــد .در ایــن صــورت بــه
معنــای واقعــی بــه ملتــی دموکراتیــک مبــدل میشــود .آنهنــگام اســت کــه مکانیس ـمهای مبــارزه و دفــاع نیــز تواناتــر از گذشــته عمــل
میمناینــد.
کنفدرالیســم دموکراتیــک بــه هویــت ،فرهنــگ و حیــات اجتامعــی افـراد احـرام گذاشــته و ســعی در بــاال بــردن خــرد و آگاهــی اقشــار جامعــه،
از طریــق ســازماندهی و آمــوزش دارد .کنفدرالیســم دموکراتیـ ِ
ـک خلقهــا میتوانــد نیــروی عظیمــی بــه جامعــه بخشــیده و راه اتحــاد ملــی
میــان خلقهــای منظقــه و نیــز دموکراســی مســاملتآمیز را هموارتــر منایــد .چنیــن سیســتمی بــا متامــی آحــاد جامعــه در شــهرها ،روســتاها،
نواحــی و غیــره ،در ارتباطــی ارگانیــك و تنگاتنــگ خواهــد بــود و ارتبــاط روحــی ،فرهنگــی ،سیاســی و اجتامعــی را در جامعــه بســط میدهــد.
بـرای خلــق کــورد کــه در طــول تاریــخ از همدیگــر بیگانــه و متعلــق بــه خــود نبــوده
و اتحــاد ملــی در میــان آنــان متالشــی شــده؛ مبــدل شــدن بــه ملتــی دموکراتیــک
بــه علــت اجتامعــات دینــی،
نــوشداروی ،متامــی معضــات موجــود آنهــا خواهــد بــود .دموكراســی و ســازماندهی
دموکراتیــک ،حالــت مترکــز یافتــهی ،جامعــه اســت .در صــورت عــدم توســعهی سیاســی ،فرهنگی و اتنیســیتههای
دموکراســی و ســازماندهی دموکراتیــک جامعــه متالشــی شــده و از خود
بیگانــه مختلفــی کــه در جغرافیــای
میشــود .کنفدرالیســم دموکراتیــک بــا ایــن قابلیــت بــه معنــای ســازماندهی و تــوان
خلقــی اســت ،کــه هرگونــه انکارگرایــی و اســتعامر را آشــکار و خنثــی ســازد .توســعهی کوردســتان و خاورمیانــه وجــود
سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک و نهادهــای متعلــق بــه آن،
موجــه بـبیمتاثییـشـرــودگشـکــتهـه دارد ،دموکراتیــزهکــردن ،تعمیــق
هرگونــه فشــار ،حاکمیــت ،اســتعامر و انکارگرایــی بــر روی جامعـ
و جامعــه بــه نوعــی ســازماندهیِ دموکراتیــک دســت پیــدا منایــد .جامعـهای کــه بــه و گســرش ســازماندهی کنفــدرال
ایــن نــوع ســازماندهی دســت یافتــه و دارای چنیــن ذهنیــت و عقالنیتــی باشــد ،سـ
ـعی جوامــع ،صحیحتریــن ،ســاملترین
خواهــد منــود کــه نهادهــا و ســازماندهیهای دموکراتیــک خویــش را ایجــاد و آنهــا
را توســعه دهــد .همچنیــن ســعی خواهــد منــود کــه مشــکالت جامعــه از طریــق و کوتاهتریــن راهحــل قلمــداد
همیــن نهادهــای ســازماندهی شــده حــل منــوده و بـ
منایـاـ بـد.یتاثیــر ســاخنت سیاس ـتهای میگــردد.
انکارگرایانــه ،بــر راهــکاری دموکراتیــک پافشــاری
در مــورد خلــق کــورد و کوردســتان ،کنفدرالیســم دموکراتیــک دارای چنیــن نقشــی
اســت .در چنیــن حالتــی دو راهــکار پیــش روی نظــام حاکــم میباشــد ،اول آن کــه دســت از فشــار و خفقــان بــر روی جامعــه دســت برداشــته
و از خودســازماندهیِ خلقهــا کــه بــا توصــل بــر ارادهی ذاتــی خــود بــدان دســت یافتهانــد ،مامنعــت نکنــد و در غیــر ایــن صــورت اگــر
نظــام حاکــم بــه سیاســتهای انکارگرایانــهی خــود ادامــه دهــد ،آنــگاه خطمشــی دفــاع مــروع بــه عنــوان طبیعیتریــن حــق ملــت
دموکراتیــک ،در برابــر چنیــن سیاس ـتهایی بــه اج ـرا گذاشــته خواهــد شــد.
هــدف از تاســیس کنفدرالیســم دموکراتیــک تاســیس دولــت نبــوده ،بلکــه مــدل و راهــکاری بنیادیــن بـرای حــل مســئلهی خلــق کــورد و دیگــر
خلقهــای موجــود در منطقــه میباشــد .چنیــن مدلــی بــا اســاس گرفــن ســازماندهی جامعــه در متامــی بخشهــا از جملــه ،بخــش فرهنگــی،
اجتامعــی ،اقتصــادی و همچنیــن سیاســی بــه رهیافتــی دموکراتیــک بــرای حــل مســالهی کــورد و دیگــر خلقهــای منطقــه بــر میآیــد.
بــه همیــن علــت اســت کــه ســازماندهی خلــق کــورد و دس ـتیافنت بــه ارادهای ذاتــی و آزاد حائــز اهمیــت اســت .پــس مهــم اســت کــه
دولتهــای حاکــم در منطقــه بــه سیاسـتهای انــکار و امحــاء و نیــز خشــونت علیــه خلقهــا پایــان داده و نســبت بــه دموکراســی حســاس،
و بــدان پایبنــد بــوده و برخــوردی دموکراتیــک داشــته باشــد.
کنفدرالیســم دموکراتیــک بــه نیروهــای خارجــی و یــا ملیگرایــی اتــکا نكــرده ،بلکــه بــه نیــروی ذاتــی خــود پایبنــد بــوده و از پتانســیلی
برخــوردار اســت ،کــه خلــق را ســازماندهی و راهــکار نیرومنــدی را ارائــهمنایــد .هــر چنــد کــه افــکار عمومــی دموکراتیـ ِ
ـک بیناملللــی بــا
اهمیــت بــوده ،امــا در اینجــا خلقــی سازماندهیشــده كــه بــا اتــکاء بــه تــوان خویــش بــه برطرفکــردن و تحلیــل مســایل پی ـشروی خــود
بپــردازد ،ایــن امــر بــا ارزشتــر و مهمتــر از هــر چیــز دیگــری اســت .خلــق کــورد بــا اســتفاده از ایــن راهــکار بــدون دولــت و نیــاز بــه آن،
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خــود را از لحــاظ فرهنگــی ،اجتامعــی ،اقتصــادی و سیاســی بــا اراده کــرده و در ایــن عرصههــا بــه توانایــی و آزادی دســت مییابــد.
ملیگرایــی همیشــه در محیطــی کــه ســازماندهی و خــرد دموکراتیــك خلقهــا ،دارای کاســتیهایی باشــد ،ظهــور و خــود را تنظیــم میمنایــد.
ملیگرایــی ،متکــی بــر ســازماندهی خلــق نبــوده ،بلکــه متکــی بــر ســازماندهی بخشهایــی نزدیــک بــه خــود طبقــات حاکــم میباشــد و
زمانیکــه ســازماندهی خلــق ضعیــف مبانــد ،ســازماندهی خــود را کارا کــرده و بــر روی جامعــه حاکــم میشــود ،چونکــه تنهــا رسچشــمهی
نیــروی خلــق ،ســطح ســازماندهی آن خلــق میباشــد .خلقــی کــه خــود را بــر اســاس ذهنیــت سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک ،ســازماندهی
منایــد ،دیگــر خــود را محتــاج دولــت و قــدرت ندیــده ،و در تــاش بــرای رســیدن بــه راهــکاری دموکراتیــک در حــل مســئلهی کــورد،
خواهــد بــود .در ســازماندهی کنفــدرال دموکراتیــک ،خلــق بــا اتــكا بــر ســازماندهی و فرهنــگ دموکراســی ،تعالــی یافتــه ،شــیوهی همزیســتی
مســاملتآمیز بــا خلقهــای همســایه را دانســته و ســعی در گســرش ایــن پیوندیهــا میگردانــد.
مســئله کــورد در هــر چهــار بخــش کوردســتان بــا ارتباطــی کنفــدرال بهطــور ریش ـهای حــل میشــود .یعنــی خلــق کــورد ،بــدون تغییــری
در مرزهــا ،مناســبات اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی و اجتامعــیِ خــود را توســعه داده و ســعی در چارهیابــی و مشــکالت و ســازماندهی خــود
در چارچــوب سیســتم کنفــدرال دموکراتیــک میمنایــد .در همیــن راســتا کوردهــا در داخــل دولتهــای منطقــه روابــط خــود را بــا همدیگــر
تقویــت کــرده و نقــش پــل ارتباطــی را بــازی میکننــد .از همــه مهمتــر اینکــه کوردهــا بــا اندوختـهی دموکراتیکــی کــه دارنــد در دموکراتیــزه
کــردن متــام خاورمیانــه نقــش فعالــی را ایفــا کــرده و از ســازماندهندگان اصلــی سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک در خاورمیانــه خواهنــد
تـملــت کــه گرایــش عمومــی عــر ماســت؛ پشــت رس گذاشــته شــود ،کوردهــا بــا دارا بــودن چنیــن ذهنیــت و سیســتم
بــود .اگــر دول ـ 
دموکراتیکــی در خاورمیانــه ،نقــش صلحآمیــزی را در منطقــه ایفــا منــوده و میتوانــد بــا چنیــن پشــتیبانیای ،منطقــه را از ایــن درگیــری
و منازع ـهای کــه بــدان روبروســت خــاص منایــد .امــروزه کوردهــا بــا تــوان و نیــروی دموکراتیکــی کــه در منطقــه و نیــز بــا توجــه بــه افــق
سیاســی خــود کــه در حــل مشــکالت بــه شــیوههای مســاملت آمیــز و دموکراتیــک دارنــد؛ بــه یگانــه امیــد خلقهــا در منطقــه و جهــان مبــدل
گشــتهاند.
در خاورمیانــه بــا اینکــه خلقهــای ایــن منطقــه ســالهای زیــادی را در کنــار همدیگــر زیســتهاند ،امــا ذهنیــت دولت-ملــت جامعــه
را بــه یــک نــوع از خودبیگانگــی مبــدل منــوده و باعــث جنگافــروزی در منطقــه گشــته اســت .چنیــن ذهنیتــی باعــث و بانــی اساســی
عقبماندگیهــای فرهنگــی ،اجتامعــی ،سیاســی و اقتصــادی در منطقــه نیــز گردیدهاســت .بــه همیــن علــت اســت کــه میگوییــم ،امــروزه
خاورمیانــه از همــه جــا بیشــر بــه کنفدرالیســم دموکراتیــک نیــاز داشــته و کلیــد اساســی حــل معضــات در خاورمیانــه ،سیســتم کنفدرالیســم
دموکراتیــک میباشــد.
ارزشهــای دموکراتیــک اشــراکی در خاورمیانــه بســیار نیرومنــد میباشــند .ایــن ارزشهــا زمینــهای مناســب بــرای بنیــاد نهــادن آزادی و
برابــری میباشــند .بــا اندکــی توجــه مالحظــه میمناییــم کــه بیشــر جنبشهــای اجتامعــی ،باســتانی و توحیــدی در ایــن جغرافیــا ظهــور
کردهانــد .در حقیقــت مبــارزهی همگــی آنــان بــا حاکــان ،در ذات خــود یــک نــوع میــل بــه آزادیخواهــی ،عدالــت و برابــری اســت .اگــر
ایــن اجتامعگرایــی بــا آزادیهــای فــردی در تــوازن باشــد ،دموکراســی خاورمیانــه کــه بــر پایــه ارزشهــای برابــری و اشـراکی اســتوار بــوده ،بــه
جغرافیایــی نیرومنــد و جــذاب مبــدل خواهــد شــد .اینجــا اســت کــه سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک ،هامننــد جایگزینــی در برابــر سیســتم
اقتدارطلب(دول ـتـملــت رسمای ـهداری) ،بــه عنــوان یگانــه راه حــل ،دارای اهمیــت و نقشــی اساســی میباشــد.
امــروزه مبــارزهی خلقهــا و در راس آن خلــق کــورد ،زمینـهی توســعهی دموکراســی را تــا انــدازهی زیــادی همــوار منــوده اســت .دیگــر حاکــان
فعلــی تنهــا بــا نیروهــای خارجــی در کشــمکش نیســتند ،بلکــه تــا حــد زیــادی از طــرف خــود خلقهـای منطقــه نیــز در تعــارض میباشــند؛
کــه خــود ایــن موضــوع ســبب ایجــاد وضعیــت غیرقابــل تحمــل گردیــده اســت .بنابرایــن دیگــر از دموکراســی ،گریــزی نیســت .اگــر دگامتیســم
و قدرتهــای فسیلشــده کنــار گذاشــته شــوند ،در ایــن جغرافیــا بــه می ـزان قابلتوجهــی منابــع توســعهی دموکراســی وجــود دارنــد ،کــه
بتواننــد بــدون وابســتگی بــه جایــی ،بــا متوسلشــدن بــه نیــروی ذاتیشــان مسائلشــان را حــل مناینــد .دیگــر برق ـراری و توســعهی سیســتم
کنفدرالیســم دموکراتیــک در خاورمیانــه بــه نفــع همــگان اســت .بــه عنــوان مثــال اگــر ای ـران دســت از برخوردهــا و سیاس ـتهای انــکار و
امحــاء بــه شــکلی کــه در بــاال توضیــح دادیــم ،ب ـردارد و مانــع ســازماندهی دموکراتیــک و برحــق کوردهــا در رســیدن بــه حقــوق و آزادی
نگــردد ،در ایــن صــورت میتــوان از کوردســتانی آزاد و ایرانــی دموکراتیــک ســخن بــه میــان آورد .در دیگــر بخشهــای کوردســتان نیــز ،ایــن
موضــوع صــدق میکنــد .بــه علــت اجتامعــات دینــی ،سیاســی ،فرهنگــی و اتنیســیتههای مختلفــی کــه در جغرافیــای کوردســتان و خاورمیانــه
وجــود دارد ،دموکراتیــزهکــردن ،تعمیــق و گســرش ســازماندهی کنفــدرال جوامــع ،صحیحتریــن ،ســاملترین و کوتاهتریــن راهح ـل قلمــداد
میگــردد .در همیــن راســتا همگــی نیروهــای طرفــدار دموکراســی و آزادیخواهــان بایســتی چنیــن پــروژهای را در حکــم پــروژهی کســب
موفقیــت آینــده ارزیابــی کــرده و در عملــی منــودن آن همــت گامرنــد.
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کوردهـــــا مترقــــیتریـــــن مـــــــــلت
دموکراتیک در خاورمیانه هستند
سالوی ژیژک
علی جان روزنامهنگار تلویزیون  / MedNuçeبرگردان از انگلیسی :شیالن کوردستانی
منبع NNS ROJ News :
ایــن گفتگــو بــا فیلســوف مشــهور ســاوی ژیــژک در لیوبلیانــا پایتخــت اســلونی و بـرای تلویزیــون کــوردی
 MedNuçeانجــام گرفتــه اســت .در ایــن [مصاحبــه] ژیــژک دربــاره مســئله کــورد و دیــدگاه خــود در مــورد
کوردهــا ســخن میگویــد .مصاحبــه توســط  Kurdish Questionو بــە انگلیســی ترجمــه شــده اســت.
عکســی از شــا و رهــر کوردهــا عبداللــه اوجــاالن در شــبکه هــای اجتامعــی منتــر شــده اســت ،چــه
داســتانی پشــت ایــن [عکــس] وجــود دارد؟
بلــه آنهــا آن عکــس را در ترکیــه بــه مــن نشــان دادنــد .بــر روی اینرتنــت ق ـرار داشــته و بــه ده ـهی
هشــتاد بــاز میگــردد .امــا بایســتی بگویــم کــه متاســفانه [آن عکــس] حقیقــت نــدارد .بــا ایــن حــال مــن
قطعــا مخالــف صــورت پذیرفــن [ایــن مالقــات] نیســتم .برعکــس مــن فکــر میکنــم داســتان زیبایــی در
پــس آن وجــود دارد.
اوجــاالن در حــال حــارض در زنــدان اســت و مــن فکــر مــی کنــم [ایــن امــر] اعتبــاری را بــه هویــت وی
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بــه عنــوان یــک روشــنفکر ،پیوســت کــرده اســت .مــن لیســت کتابهــای درخواســتی وی در زنــدان را دیــدم .بـرای منونــه او فوکــو مــی خوانــد.
تــا جایــی کــه مــن مــی دانــم یــک کلیشــه در مــورد کوردهــا وجــود دارد :آنهــا در کوههــا زندگــی مــی کننــد و عشــیرهای بــدوی و در رنــج
هســتند .بــا ایــن حــال مــن شــاهد بــودهام کــه بالعکــس کوردهــا بســیار ســکوالر هســتند .کوردهــا در تــاش هســتند کــه خــود را روشــنفکر و
مــدرن بــه جهانیــان معرفــی کننــد .ایــن روشــی درســت اســت .اگــر مــن در موقعیــت شــا بــودم همیــن کار را انجــام مــی دادم.
پس شام هرگز اوجاالن را مالقات نکردهاید...
نــه ،متاســفانه نــه .مــن متایــل دارم کــه او را در زنــدان مالقــات کنــم .امــا شــنیده ام کــه او در انــزوا قـرار دارد ،در حقیقــت حتــی منیتوانــد
وکالیــش را مالقــات کنــد.
مــن مــی دانــم کــه او ایــن روزهــا درگیــر سیاسـتهای معتدلتــری اســت ،حتــی خــود را بــه عنــوان شــهروند ایــن کشــور تعریــف میکنــد.
آنچــه او میخواهــد خودمختــاری ب ـرای کوردهاســت .او بایســتی فرصــت خواس ـتهای بیشــر را داشــته باشــد.
بیاییــد نگاهــی بــه تاریــخ بیندازیــم :کوردهــا بزرگرتیــن قربانیــان تفکیــکات اســتعامری هســتند .رویکــرد غربیهــا بــه خاورمیانــه مبتنــی
اســت بــر اینکــه کــدام قومیــت بــه مبــارزه بــا [قومیــت] دیگــر بپــردازد .بــه عبــارت دیگــر غــرب در ایــن بــاره تصمیــم میگیــرد .ایــن ســنت
مداخلــه غربــی در خاورمیانــه اســت.
بزرگرتیــن فاجعــه بــه دنبــال جنــگ جهانــی اول بــوده اســت .ایتالیاییهــا ،فرانســویها و انگلیسـیها تصمیــم گرفتنــد کــه چگونــه خاورمیانــه
را تقســیم کننــد .ســوریه در دســت مــر بــود و کشــور هــای دیگــر در دســت دیگـران .بــه ایــن خاطــر متامــی مرزهــا ســاختگی هســتند.
نگاهــی بــه ع ـراق امــروزی بیاندازیــد :رشق ع ـراق شــیعه اســت و تحــت تاثیــر ای ـران .غــرب ع ـراق ســنی مذهــب انــد .از نظــر مــردم یــک
[ســاختار] فدرالــی منطقــی بــوده اســت .بــه افغانســتان و پاکســتان نــگاه کنیــد ،همــه جــا بــه همیــن شــکل اســت.
آیا به نظر شام موقعیت کوردها تغییر می کند؟
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امپراطــوری عثامنــی در مقایســه بــا دولــت امــروزی ،نســبت بــه اقلیــت هــا و ســایر گــروه هــا بســیار آزادمنــش تــر بــود .مشــکالت بــا تُــرکان
جــوان آغــاز شــد.
در طــول جنــگ یوگوســاوی ،بزرگرتیــن اقلیــت یهــودی در ســارایوو زندگــی مــی کردنــد .چـرا؟ زیـرا اقلیــت مســلامن در مقایســه بــا مســیحیان،
بردبــاری و آزادمنشــی بیشــری نســبت بــه یهودیــان از خــود نشــان مــی دادنــد.
مــن مــی خواهــم کــه از هرگونــه ســوء تفاهمــی جلوگیــری کنــم :آنچــه اردوغــان امــروز انجــام مــی دهــد ،وحشــیگری اســت .وی نیــاز دارد کــه
بــه جــای ســاخت کاخ هــا بــه گذشــته نــگاه کــرده و ببینــد کــه در زمــان امپراطــوری عثامنــی چــه آزادی هایــی داشــتند و چقــدر [وضعیــت]
بهــر از امــروز بــود.
مدتــی قبــل مــن خاطــرات یــک فــرد فرانســوی را مــی خوانــدم کــه در اوایــل قــرن نــوزده بــه اســتانبول ســفرکرده بــود .تعریــف او از
اســتانبول در آن زمــان بســیار آزادمنشــانه تــر از اکنــون بــود .او از دیــدن خاخــام هــا و کشــیش هــا در خیابــان نوشــته اســت .در مقایســه
بــا ناسیونالیســم قــرن نوزدهــی اروپــا ،اســتانبول آزادمنشــی بیشــری داشــته اســت .اگــر آنهــا مــی خواهنــد بــه دوران ســلطنت عثامنــی
بازگردنــد ،بایســتی بــه چنیــن قوانیــن و ســنت هایــی بازگردنــد!
دوران [امپراطــوری] عثامنــی قطعــا زشــتی هــای خــود را داشــته اســت .بـرای مثــال اگــر شــا مســلامن نبودیــد ،مجبــور بــه پرداخــت مالیــات
بیشــری مــی شــدید .بــا ایــن حــال [در آن دوران] برخــی قوانیــن بـرای اقلیــت هــا وجــود داشــت کــه بهــر از [وضعیــت] امــروزی بــود.
همــه چــپ هــا مــی داننــد کــه هــر دو امپراطــوری رشقــی قبــل از جنــگ جهانــی اول[ ،یعنــی] عثامنــی و اتریش-مجارســتان ،از برخــی منظرهــا
مرتقــی تــر از دولــت هــای امــروزی بودنــد.

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

کوردهــا نقــش کلیــدی در خاورمیانــه دارنــد .زمانــی کــه مســائل کوردهــا حــل شــود ،متامــی مســائل خــاور میانــه نیــز حــل خواهــد شــد .در
حــال حــارض یــک وضعیــت غیــر منطقــی در بالــکان وجــود دارد .آلبانــی و کــوزوو دو دولــت جــدا بــا مردمــان یکســان انــد .غــرب بــه آنهــا
اجــازه متحــد شــدن را منــی دهــد ،زی ـرا آنهــا از آلبانــی بزرگــر مــی ترســند .یــک دولــت کــورد در خــاور میانــه ب ـرای هیــچ کــس تهدیــدی
نخواهــد بــود .در حقیقــت ایــن [دولــت] میتوانــد پلــی میــان مــردم باشــد.

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

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

بنابرایــن آیــا ایــن خــوب نیســت کــه بــه کوردهــا شانســی بـرای حکومــت بــر خــود داده شــود؟ مــا مــی دانیــم کــه ایــن یــک اتوپیــا اســت! تــا
بــه امــروز کوردهــا بــا دفــاع از خــود پابرجــا بــوده انــد .آنهــا هرگــز متایلــی تهاجمــی و امپریالیســتی نداشــته انــد .آنهــا هرگــز دســت بــه
کشــتار دیگـران نــزده انــد .اعطــای فرصــت خــود حکومتــی بــه کوردهــا بــه معنــای ثبــات بـرای منطقــه اســت .کوردهــا ســکوالرترین گــروه در
خاورمیانــه انــد .بــه رســمیت شــناخنت خــود حکومتــی کوردهــا بــه معنــای حامیــت از صلــح اســت .مــن ایــن را مــی دانــم و از صمیــم قلــب
از کوردهــا حامیــت مــی کنــم.
شام چند روز پیش در استانبول بودید ،آن را چگونه دیدید؟
بلــه ،دو روز پیــش .مــا دربــاره عشــق بــا یــک دوســت صحبــت کردیــم .مــا در مــورد الهیــات و شــعار موجــود در مســحیت «بــه همســایه ات
چــون خــودت عشــق بــورز» بــه بحــث نشســتیم .مــا مــی توانیــم ایــن را بــه تُــرک هــا بگوییــم :بــه کوردهــا هــا چــون خودتــان عشــق بورزیــد.
آنچــه کــه اکنــون درحــال وقــوع اســت یــک آزمــون عشــق اســت.

.

مــن چنــد مســئله دیگــر را نیــز روشــن کــردم :آیــا شــا از ت ـراژدی کوردهــا و ارمنــی هــا آگاهیــد؟ قتــل عــام کوردهــا و ارمنــی هــا حاصــل
بربریــت ســنتی ترکیــه نیســت و ماحصــل ظهــور تُــرک هــای جــوان اســت .ایــن چیزهــا بــا تولــد مدرنیســم در ترکیــه بــه وقــوع پیوســت.
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موضــع ترکیــه ننگیــن و ترســناک اســت .حــزب اردوغــان در انتخابــات پیــش رو نیــز اکرثیــت را بــه دســت منــی آورد .بنابرایــن فکــر میکنــم کــه
چــپ هــا ،کاملیســت هــا و کوردهــا مــی تواننــد یــک بلــوک تشــکیل دهنــد .البتــه نربدهــای اخیــر در خدمــت اردوغــان بــوده اســت .آنهــا
مــی خواهنــد کوردهــا را بــه عنــوان متجــاوز معرفــی کــرده و آنهــا را بــه زیــر آســتانه انتخابــات بکشــانند.
آســتانه [انتخابــات] در ترکیــه بســیار باالســت .بــه ایــن خاطــر اســت کــه ایــن یــک بــازی کثیــف اســت .ایــن فقــط بــه معنــی کشــن و رضب و
شــتم کوردهــا نســیت .اگــر کوردهــا نتواننــد از آســتانه عبــور کننــد ،سوســیال دموکـرات هــا چــه کاری مــی تواننــد انجــام دهنــد؟
مــن تغییــر رویکــرد کوردهــا را مثبــت مــی یابــم .آنهــا نیــاز دارنــد تــا بــر روی ترویــج و معرفــی خــود بــه جهــان کار کننــد تــا اینکــه فقــط
بــه دنبــال ترحــم باشــند .بــه طــور خالصــه کوردهــا فقــط مردمــی کــه در کوهســتان هــا بــه مبــارزه مــی پردازنــد ،نیســتند .بلکــه مرتقــی
تریــن و دموکراتیــک تریــن ملــت منطقــه مــی باشــند .ایــن هــان چیــزی اســت کــه بایــد [توســط آن] خــود را معرفــی کننــد .هــر بــار کــه
مــن از اســتانبول دیــدن مــی کنــم ،بســیاری شــنونده کــورد دارم .هــدف اصلــی تبلیغــات کوردهــا بایســتی تغییــر ادراک جهــان غــرب در مــورد
کوردهــا باشــد.

.
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چــپ هــای بیــن امللــل ماننــد آنچــه دربــاره فلســطین و آمریــکای التیــن انجــام دادنــد ،بــه حامیــت و همبســتگی از کوردهــا نپرداختنــد .شــا
معتقدیــد کــه ایــن ناشــی از ایــن امــر بــوده کــه کوردهــا نتوانســته انــد خــود را بــه درســتی معرفــی کننــد؟
ایــن مشــکل شــا نیســت بلکــه مشــک ِل چــپ هــای غربــی اســت کــه مــن از آن رشمســارم .بســیاری از چــپ هــای اینجــا غــرق در کلیشــه هــای
خــود مــی باشــند .ضدیــت بــا فاشیســم ،مخالفــت علیــه واتیــکان..... ،
یــک مثــال جالــب از راداوان کارادزیــچ (سیاســتمدار رصبــی بوســنیایی) شــنیدم .در طــول جنــگ داخلــی یوگوســاوی ،ســارایوو در محــارصه
رصبــی هــا بــود ،بــا فشــار بســیار کمــی [از جانــب] غــرب ،یــک گــذرگاه برشدوســتانه مــی توانســت بــاز شــود ،امــا غــرب چنیــن درخواســتی
از رصبــی هــا نکــرد .خــود کارادزیــچ ایــن را بــه مــن گفــت .دوبــاره زمانــی کــه اســلوونی و کروواســی از هــم جــدا شــدند ،چــپ هــا بــا آن
مخالفــت کردنــد :آنهــا گفتنــد» :اکنــون زمــان اتحــاد اســت ،چـرا شــا جــدا مــی شــوید؟»؛ امــا زمانــی کــه کاتــاالن هــا خواهــان جدایــی بــودن،
آنهــا حامیــت کردنــد .بــه عبــارت دیگــر بـرای برخــی از مــردم اجــازه چنیــن کاری وجــود دارد و بـرای بقیــه نــه .
مــن متوجــه منــی شــوم .غــرب از کــوزوو و چچــن حامیــت کــرد .امــا هیــچ کــس چیــزی بـرای [حامیــت از] کوردهــا منــی گویــد .مــن فکــر مــی
کنــم کــه شــا بایســتی جنبــش هــای ژئوپولتیــک جهانــیِ پشــت پــرده ایــن امــر را تحلیــل کنیــد .بــه عنــوان کوردهــا ،و مــن ایــن را بــه عنــوان
خشــونت بیــان منــی کنــم ،شــا بایســتی بســیار ظاملانــه بــازی کنیــد .بــه ایــن معنــا کــه شــا بایســتی بــا قــدرت هــا علیــه یکدیگــر بــازی کــرده
و بــه خوبــی آنهــا را درک کنیــد.
اما نتیجه یک سیاست این چنینی در منطقه بر همه منایان گشته است .......پناه جویان......
گــوش کنیــد ،بـرای مــن بزرگرتیــن افتضــاح سیاســی و اخالقــی ایــن اســت :بــه خــاور میانــه نــگاه کنیــد ،حتــی کشــورهای اروپایــی .بــه طــور
کلــی ســه نــوع کشــور وجــود دارد :بســیار فقیــر ،ثــروت متوســط و بســیار ثرومتنــد .پناهندجویــان کجــا قـرار دارنــد؟ در کشــورهای فقیــر یــا بــا
ثــروت متوســط ....یعنــی کشــورهایی ماننــد ترکیــه ،اردن و مــر .در هرکــدام از ایــن کشــور هــا بیشــر از یــک میلیــون پناهجــو وجــود دارد.
در مقایســه بــا آنهــا اروپــا کامــا ثرومتنــد اســت ،و تعــدادی پناهجــو اینجــا حضوردارنــد .در حالــی کــه سیاســت کشــورهای بســیار ثرومتنــد
عربســتان ســعودی ،کویــت و امــارات متحــده عربــی «نــه بــه پناهجــو» اســت .ایــن کشــور هــا حتــی حــق گفــن ایــن را ندارنــد کــه «متاســفیم
امــا ایــن جنـ ِ
ـگ مــا نیســت» .عربســتان ســعودی از نیروهــای مخالــف اســد حامیــت مــی کنــد .ایــن رشم آور اســت .همــه بـرای منزوی کــردن و
تحریــم ارسائیــل آمــاده انــد ،امــا در مــورد تحــت فشــار گذاشــن ترکیــه بـرای آنچــه بــا کوردهــا انجــام مــی دهــد ،چــه؟ یــا تحــت فشــار گذاشــن
عربســتان ســعودی؟ عربســتان ســعودی بــدون دفــاع اســت ،زیـرا تنهــا یــک کشــور ســنتی مســلامن نیســت ،بــه طریقــی مناینــده بانــک هــای
غربــی اســت .معیشــت آن از بانــک هــا مــی آیــد .بــه عبــارت دیگــر عربســتان ســعودی بــدون بانــک هــای غربــی هیــچ نیســت و مــن حتــی
دوبــی و ســایرین را هــم بــه شــار منــی آورم! اینهــا فقــط کشــورهایی ثرومتنــد نیســتند بلکــه ســنی مذهــب نیــز مــی باشــند .آنهــا بایســتی
بــه پناهجویــان از ســطح فرهنگــی و مذهبــی نیــز نزدیــک شــوند.
کوردها یک رویا دارند ،مدلی برای یک زندگی برابر :خود مدیریتی دموکراتیک....

ایــن کار را بــه انجــام برســانم .مــن واقعــا خواســتار اینــم .و اینکــه بــه مالقــات اوجــاالن بیــرون از ســلولش بــروم.
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هامنطور که می دانید کانتون هایی در روژئاوا وجود دارد...
از نظر سیاسی چه شانسی برای بقای این کانتون ها وجود دارد؟
آنها تاکنون دستاوردهای زیادی در رابطه با خودگردانی داشته اند...
شــاید پــس از مــدت زمــان خاصــی در آنجــا صلــح برقـرار شــود .بــه هرحــال مــن بــاور نــدارم کــه ســوریه بتوانــد بـرای مــدت زمــان طوالنــی
تــری دفــاع شــود .فکــر میکنــم خیلــی دیــر شــده اســت .فکــر منــی کنــم کــه بتــوان ســوریه را نجــات داد.
بــه هرحــال سیســتمی در روژئــاوا بنــا شــده اســت کــه کوردهــا آن را رهــری مــی کننــد[ ،سیســتمی] کــه شــامل متــام مــردم ســوریه اســت کــه
تاکنــون درکنــار هــم هــم زندگــی کــرده انــد.
مشــکل همیــن اســت .در طــول حکومــت اســد ،اگرچــه او یــک دیکتاتــور اســت ،نوعــی از تــوازن قومــی وجــود داشــت .بلــه اســد مــورد عالقــه
گــروه خــود اســت ،و ایــن خــود مشــکل بــود .
اگــر مــن در موقعیتــی کــه کوردهــا خــود را در آن مــی یابنــد بــودم ،کمــی بیشــر بــه جلــو مــی رفتــم .مــن فکــر منــی کنــم کــه وجــود کانتــون
هــا در ســوریه یــا جنــوب رشق ترکیــه ،کافــی باشــد .نیــاز بــه اجــازه ای بـرای پیوســن بــه یکدیگــر دارنــد .شــاید نــه بــه عنــوان دولتــی مجـزا،
امــا نیــاز دارنــد کــه متحــد شــوند .ایــن مــی توانــد دســتاوردی بــزرگ باشــد.
مــن حقیقتــا بهرتیــن آرزوهایــم را برایشــان مــی فرســتم .همچنیــن مــی خواهــم از آن مناطــق بازدیــد کنــم .آیــا دانشــگاه هایــی در ایــن
کانتــون هــا وجــود دارنــد؟ چگونــه یــک نفــر بــه آنجــا مــی رود؟
بله ،دانشگاه هایی وجود دارند .شام می توانید از ترکیه یا جنوب کردستان [به آنجا] بروید ()KRG
و آیا دولت ترکیه اجازه این کار را خواهد داد؟
اگرچه خیلی از این بابت خوشحال نیستند اما اجازه می دهند.
البتــه ،و ســپس شــا جســد مــن را جایــی در آن نزدیکــی پیــدا خواهیــد کــرد .نــه شــوخی مــی کنــم ،مــن جــدا آرزو دارم [بــه آنجــا] بــروم.
شــا مــی توانیــد بــه مــن بگوییــد کــه آیــا مرتجمــی در دانشــگاه هــای روژئــاوا وجــود دارد؟ بــه عبــارت دیگــر مــن مــی توانــم آنجــا انگلیســی
صحبــت کنــم؟ چگونــه خواهــد بــود؟

بـرای مــن در ایــن نقطــه کوردهــا بســیار مهــم هســتند .اکنــون قصــد دارم بــه برخــی چیزهایــه کنایـهداری بپــردازم کــه بســیاری از مــردم بــا آن
موافــق نیســتند :مــن فکــر میکنــم کــه کردهــا نیــاز دارنــد کــه نســخه دیگــری از یهودیــان در خاورمیانــه باشــند .یعنــی نــه ظــامل یــا متهاجــم
امــا پویــا و بــاز .میـزان حساســیت کوردهــا مــی توانــد منونــه ای باشــد .خودمختــاری کوردهــا امیــدی بــزرگ اســت.

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

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

حتــی ارمنــی؟ پــس خواهــم رفــت .و آنهــا در آنجــا دانشــگاه هــم دارنــد؟ اگــر ایــن چنیــن اســت پــس شــگفت انگیــز خواهــد بــود .بســیار
خــب ،مــن بــر فـراز ترکیــه پــرواز خواهــم کــرد .مــن تنبــل هســتم .مســافرتی ده ســاعته در یــک ماشــین را منــی خواهــم.

.

مــن همیشــه دوســتان عربــم را کــه مــی گوینــد« :مــن از دموکراســی حامیــت مــی کنــم» را بــا ایــن ســوال مــورد آزمایــش قـرار مــی دهــم :شــا
دربــاره کوردهــا چگونــه مــی اندیشــید؟ شــا مــی توانیــد بــا ایــن [پرســش] آنهــا را بیازماییــد .مــی توانــم ایــن را رصاحتــا بگویــم :مــن مــی
خواهــم کــه همــه چیــز بـرای کوردهــا بــه خوبــی پیــش رفتــه و مــی خواهــم آنهــا را (در روژآوا) مالقــات کنــم؛ امــا منــی دانــم کــه چگونــه
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آلترانتيو
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ضرورتیکانقالب

اجتماعـــی
ژیروان مهاباد

در روزگار کنونــی چالشــی عظیــم در میــان روشــنفکران و تحلیلگ ـران سیاســی وجــود دارد .ایــن
چالـش بــه شــکل پرسـشهای بنیادیــن منــود بیرونــی پیــدا میمنایــد .در ایــن مقالــه بــه اساسـیترین
آنــان بــه صــورت مختــر میپردازیــم .آیــا زمــان انقالبهــا بــه پایــان رســیده اســت؟ آیــا میتــوان
شــاهد آن بــود کــه بــاری دیگــر خلقهــا بــه پــا خیزنــد و سیســتم کنونــی را دگرگــون مناینــد یــا نــه؟
پاســخ بــه ایــن پرســش تحلیــات متفــاوت و متضــادی را ب ـه هم ـراه دارد .بعضــی از اف ـراد حتــی
رضورت شــکلگیری یــک انقــاب اجتامعــی را رد میکننــد و بــاور دارنــد کــه رونــد پیــروی تاریــخ
خــود بــه خــود بــه ســوی تکامــل و پیرشفــت گرایــش دارد .بــا چنیــن توجیهــی ســعی در قبــول
وضعیــت موجــود هســتند و بــه موجودیــت سیســتم کنونــی مرشوعیــت میبخشــند و میگوینــد
معایــب و نقایــص نظــام کنونــی خــود بخشــی الزم از مجموعــهی پدیدهها(اتفاقــات) بحســاب
میآیــد ،بدینســان لزومــا از آن گریــزی نیســت .حتــی بعضــی از روشــنفکران و اندیشــمندان بــاور
دارنــد مشــکالتی کــه انســان کنونــی بــا آن روبـهرو اســت بــدان انــدازه کــه ابـراز میگــردد ،بــزرگ
و عمیــق منیباشــد ،بــه نظــر آنــان برخــی بیــش از حــد در اب ـراز آن مبالغــه کردهانــد.

.

اعتقــاد دارنــد کــه متــام پیرشفتهــای عملــی و تکنولــوژی را کــه در ایــن ســده ،انســان از آنهــا
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بهرهمنــد شــده اســت در مقایســه بــا کل تاریــخ امتیــاز بســیار بزرگــی بحســاب میآیــد و لزومــی منیبیننــد کــه در مقابــل آن
اعرتاضــی صــورت بگیــرد .گویــی کــه انســان بایــد ثناگــوی ولینعمتــان خــود باشــد .امــا کســانی هســتند کــه از رشایــط و امکانــات
ب ـرای موفقیــت یــک انقــاب اجتامعــی ناامیــد هســتند؛ هــر چنــد هیــچ رضایتــی از تــداوم حیــات بــه شــکل کنونــی ندارنــد ،امــا
طــرف مقابــل خــود را چنــان مجهــز و از هــر لحــاظ قــوی و پیرشفتــه تصــور میمناینــد کــه کســی را یــارای مقابلــه بــا آن منیبیننــد.
از طرفــی دیگــر هســتند عدهایــی کــه انقــاب را مفیــد منیداننــد و بــه رفــرم دراز مــدت بیشــر اهمیــت میدهنــد .بدینگونــه کــه
بــا کمرتیــن هزینــه بتــوان خلعهــای نظــام موجــود را ج ـران و خرابیهــا را تعمیــر کــرد .همچنیــن کســانی هســتند کــه بــا بررســی
انقالبــات بوقــوعپیوســته ،بــه نتایــج انقــاب خوشبیــن نیســتند و بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه اگــر اهــدای هزینههــای ســنگین
ب ـرای شــکلدهی یــک انقــاب ماحصــل آن تک ـرار مکــررات باشــد ،هــان بهــر کــه بــه آنچــه کــه هســت قانــع بــود.
اگــر تاریــخ ،رسگذشــت انســان و طبیعــت لحــاظ شــود .بــا بررســی عمیــق و دقیــق میتــوان بــه راحتــی ثابــت منــود کــه ایــن مقطــع
زمانــی کــه مــا در آن زندگــی میمناییــم در مقایســه بــا کل دوران از بحرانیتریــن مقاطــع تاریــخ اســت .بح ـران بــه حــدی رســیده
اســت کــه نــه جامعــه و نــه طبیعــت گنجایــش و ظرفیــت تحمــل آن را نــدارد .بیــان ایــن مطلــب مبالغــه نیســت .ســیر صعــودی
غــارت رسمایههــای طبیعــی ،رضبــات مهلکــی بــر ســیاره زمیــن وارد کــرده اســت .از دیــدگاه منفعتطلبان ـهی نظــام ،زمیــن و هــر
چــه در آن اســت بــه دیــده کاال نگریســته میشــود .در زیــر پوشــش شــعارهای زیبــای دوس ـتداران طبیعــت ماننــد «زمیــن خانــه
ماســت ،زمیــن را دوســت بداریــم» ،حتــی بـرای یــک لحظــه چپــاول طبیعــت از رسعــت خــود نکاســته اســت و عــوارض آن روز بــه روز
آشــکارتر میشــود .جامعــه انســانی در زیــر لــوای حقــوق شــهروندی و حقــوق بــر هــر فــردی از ایــن جامعــه بــه پیچیدهتریــن
شــیوه بــه ارزانتریــن بــرده تبدیــل گردیــده اســت ،بـرای رهایــی جامعــه و طبیعــت غیــر از یــک انقــاب بــزرگ اجتامعــی هیــچ راهــی
باقــی منیمانــد .نکت ـهای کــه بســیار مهــم اســت ایــن اســت کــه در صــورت بــروز یــک انقــاب ب ـرای پیشگیــری از بــه هــدر رفــن
دســرنج خلقهــا و جلوگیــری از تبدیــل انقــاب بــه ضــد انقــاب چــه بایــد کــرد؟ ســازماندهی کــردن مــردم و ایجــاد کمونهایــی کــه
همــه امــورات زندگــی خــود را خــود اداره میکننــد و از حاکمیــت و دخالــت نهادهــای غیردموکراتیــک دولــت جلوگیــری میکنــد،
میتوانــد پاســخگوی ایــن پرســش باشــد .تنهــا از ایــن راه مــردم میتواننــد همیشــه اراده خــود را عملــی کننــد .بــا تشــکیل دولتهــا
و قوانیــن دموکراتیــک تنهــا در ابتــدای راه بــا تصویــب و تأســیس و دادن رأی ایــن امــر صــورت میپذیــرد و بعدهــا دموکراســی در
مرحلــه دوم و در حاشــیه ق ـرار میگیرنــد .اینگونــه همــه اف ـراد بــه صــورت شــهروندهایی کــه تکالیــف آنهــا مشــخص و معیــن
اســت تحــت ســیطره عدهایــی مدیــر دولتــی ق ـرار میگیرنــد .امــا در سیســتم خودمدیریتــی دموکراتیــک هــم در ابتــدا و هــم در
امتــداد پروســه ،همیشــه مدیــر خــود خواهنــد بــود .ایــن بــه معنــی آنارشیســم نیســت ،بلکــه متــام جوانــب سیســتم (خودمدیریتــی
دموکراتیــک) بدســت مــردم هدایــت میگــردد و از واگــذاری اراده و اختیــارات بــه مجموعــهای محــدود و معــدود جلوگیــری
میشــود.
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ما از مورای بوکچین آموختیم
برگرفته شده از ،وبسایت مورای بوکچین
مرتجم :شیالن کردستانی
مــورای بوکچیــن( )Murray Bookchinمتولــد  1921نیویــورك؛ در  1930بــه جنبــش جوانــان كمونیســت
پیوســت؛ از سوسیالیســتهای آزادیخــواه و پیشــاهنگان جنبــش اكولــوژی اجتامعــی در آمریــكا اســت.
فلســفهی او مبتنــی بــر اكولــوژی اجتامعــی میباشــد.
پــس از مــرگ مــورای بوکچیــن در  ۳۰جــوالی  ،۲۰۰۶مجلــس حــزب کارگ ـران کوردســتان( )PKKبــه او ادای
احـرام کــرد و از طریــق چنــد نفــر ایــن مــن بـرای مــن (جانــت بهیــل؛ یــار بوکچیــن) فرســتادە شــد .ایــن نامــە
از آن زمــان بــر روی هــارد دیســک مــن باقــی مانــده بــود و در حــال حــارض بــا کمــی ویرایــش دســتوری و
امالیــی آن را منتــر میکنــم.
ادای احرتام پ.ک.ک به بوکچین
مــورای بوکچیــن ،یکــی از بزرگرتیــن دانشــمندان قــرن بیســتم محســوب میگــردد ،کــه اکنــون در میــان
مــا نیســت .مــا بــه خانــواده ،دوســتانش و متامــی کســانی کــه ب ـرای آزادی و دموکراســی مبــارزه میکننــد،
تســلیت میگوییــم .اندیشــهها ،مبــارزه و شــور او بــرای آزادی از طریــق متامــی انســانهای کــه بــرای
آزادی و دموکراســی مبــارزه میمناینــد ،ادامــه خواهــد داشــت .بوکچیــن آگاهــی جامعــهی انســانی را بــا
شناســاندن آگاهــی زیس ـتمحیطی گســرش داد .او تفکــر «اکولــوژی اجتامعــی» را بــه مــا معرفــی کــرده و
بدیــن خاطــر جامعـهی انســانی از او بــه نیکــی یــاد خواهــد منــود .نظریــه وی همچنیــن خدمــت بزرگــی بــه
دســتیابی جامعـهی انســانی بــه درک بهــری از خود(ماهیــت) کــرده اســت .اکولــوژی اجتامعــی تنهــا محصولــی
از آگاهــی زیســت محیطــی نیســت ،بلکــه همزمــان روشــی فلســفی و ایدئوژیــک قلمــداد میگــردد کــه کمــک
میمنایــد ،بــر کاســتیهای تئــوری سوسیالیســتی غلبــه کنیــم .بــه وســیله آن نقــاط ضعــف مهــم قرنهــای
نــوزده و بیســت ،تئــوری سوسیالیســتی از میــان رفتــه اســت .بوکچیــن روشــنفکری بــود کــه ســتیزهجویانه
خــود را وقــف آرمانهــای آزادی ،برابــری و دموکراســی کــرده بــود .از او بــه عنــوان روشــنفکری کــه پیــکار
بــا علمگرایــی را تکمیــل کــرد ،یــاد خواهــد گردیــد .در واقــع ایــن ویژگــی بــود کــه وی را قــادر میســاخت
بــه طــور مــداوم اشــتباهات یــا نقایــص را مشــاهده و بــه آنهــا بپــردازد .از ایــن رو وی ،روشــنفکری انقالبــی
بــود کــه کاســتیها یــا خطاهــای مارکسیســم را بــه خوبــی نقــد کــرد .در روش انتقــادی وی ،ســهم بزرگــی
بــه آرمانهــای چــون ،آزادی ،دموکراســی و سوسیالیســم اختصــاص داده شــده اســت .او رسمای ـهداری را کــه
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جامعـهی انســانی را بــه مــرز انقـراض کشــانده اســت ،را بــا جزئیــات بســیار و دقــت فـراوان مــورد تجزیــه و تحلیــل قـرار داد؛ بــا اثبــات اینکــه
رسمایـهداری بدتریــن سیســتم تاریــخ انســانی اســت ،افقهــای جدیــدی را در مبــارزه علیــه آن گشــود .تعریــف او از رسمایـهداری بــه شــکل
یــک بیــاری رسطانــی اســت کــه جامعـهی انســانی و طبیعــت را تحــت تاثیــر خــود قـرار داده اســت ،ابـراز میگــردد .همچنیــن اثبــات کــرد
کــه بــدون شــک مبــارزه ب ـرای توســعه آزادی ،دموکراســی و سوسیالیســم نــه یــک انتخــاب کــه یــک رضورت اســت .برخــاف ادعــا کســانی
کــه انتقــاد جــدی علیــه مارکسیســم و سوسیالیســم ،را حملــه بــه مارکسیســم و یــا تضعیــف سوسیالیســم میپندارنــد ،مــا معتقدیــم کــه [ایــن
انتقــادات] بــه توســعه تئــوری سوسیالیســم و بنــا نهــادن آن بــر شــالودههای محکمتــر از پیــش ،یــاری میرســاند .بــر ایــن مبنــی میتــوان
مدعــی بــود کــه سوسیالیس ـتها بخاطــر ایدههایــی کــه او پــرورش داده ،بســیار مدیونــش میباشــند .بــا وجــود کاســتیهای جــدی نظریــه
او و تکـرار خطاهــای «سوسیالیســم رئــال» ،هیــچ چیــز از اهمیــت کارهــای وی منیکاهــد .یکــی از مهمتریــن یافتههــای بوکچیــن ایــن اســت
کــه دموکراســی ،آزادی و سوسیالیســم تنهــا در سیســتمی خــارج از نظــام دولــت محقــق خواهــد گردیــد .ایــن قضیــه ممکــن اســت کــه قبــا
توســط کســانی بــه ویــژه آنارشیسـتها بیــان شــده باشــد ،امــا بــه هــر حــال بوکچیــن بــه مــا ،نشــان داد کــه چگونــه ایــن موضــوع واقعیــت
ش روی مــا افقهــای جدیــدی بــاز منــود .بــه منظــور بنــا نهــادن ســاختاری غیردولتــی و دموکراتیــک ،وی مفهــوم کنفدرالیســم
مییابــد و پیـ 
را پیشــنهاد کــرد .مدلــی کــه مــا اعتقــاد داریــم ،خالقانــه و دســت یافتنــی اســت .وی در تئــوری انقالبــی بیــان کــرد کــه بــدون تحلیلــی مناســب
از دولــت ،قــدرت و سلســله مراتــب ،هیــچ کــس منیتوانــد بــه مبــارزه بـرای دموکراســی،آزادی و سوسیالیســم بپــردازد .او نشــان داد کــه ایــن
یکــی از بزرگرتیــن اشــتباهات مارکسیســم بحســاب میآیــد .از ایــن رو وی بــه بهبــود درک مــا از ایــن مســئله یــاری رســانید تــا سوسیالیسـتها
در آینــده ،در هــان دام نخســت ســقوط ننامینــد .کســانی کــه بــه آرمانهــای دموکراســی و سوسیالیســم پایبندنــد ،اگــر خواهــان آننــد کــه
قربانــی دیگــر انــواع سیســتمهای رسکوبگــر نگردنــد ،بایســتی تحلیلهــا و نظریــات جــدی را بــه کار گیرنــد .بوکچیــن تنهــا یــک روشــنفکر
نبــود بلکــه در هــان دم نیــز یــک ســازمان دهنــده و فعــال نیــز بــود .او مشــتاقانه کارهــای مهمــی را در زمینــه اکولــوژی و مدیریــت محلــی
انجــام داده بــود .ســهم او در توســعه چنیــن کارهایــی در رسارس جهــان از طریــق نظریــه و تالشهایــش ،عظیــم بــوده اســت .ایــن کامــا
واضــح اســت کــه بوکچیــن در طــول زندگــی خــود دورههــای ســخت و نامطلوبــی از مبــارزه را داشــته اســت .جزمیــت کلــی و رویکردهــای
نادرســت مارکسیسـتها بــا هــم بــه همـراه عــدم تحمــل تفکـرات جایگزیــن مانــع از ابـراز وجــود ،بوکچیــن گشــت .ایــن نحــوهی برخــورد بــا
موضــوع باعــث گردیــد ،کســانی کــه آرمانهایشــان رسشــار از آزادی ،دموکراســی و سوسیالیســم بــود ،نتواننــد بســیار زودتــر از اندیش ـههای
او بهرهمنــد گردنــد .جنبشهــای اکولوژیــک نتوانســتند خــود را از سیســتم جــدا کننــد و ایــن متحــد شــدن بــا سیســتم(رسمایهداری) عامــل
دیگــری بــود کــه چ ـرا اهمیــت ایدههــا و اقدامــات بوکچیــن بــه خوبــی درک نگردیــد .تجربــه مبارزاتــی بــه او نشــان داد کــه چگونــه بــه
راحتــی انســان بــا ســبک زندگــی کاپیتالیســتی یکــی شــده و از ایــن طریــق [سیســتم] آنهــا را از مبــارزه دور نــگاه مـیدارد .بــه طــور همزمــان
تجربــه شــخصی بــه او آموخــت کــه ســازمان نیافــن درســت معــادل عــدم توانــای در مبــارزه و در نتیجــه تســلیم سیســتم گردیــدن اســت .بــه
همیــن دلیــل مــی باشــد کــه وی همیشــه بــر اقدامــات نظــری و عملــی علیــه ایــن مســئله متمرکــز بــود .بایســتی نظریــه تئوریــک و مبــارزات
بوکچیــن بیشــر مــورد بحــث قـرار گرفتــه و بــه بخشــی از تاریــخ آزادی در آینــده مبــدل گــردد .وقــف کــردن خــود در روش علمــی ،اصــول،
خلــوص نیــت و اخالقیــات برخــی از ویژگیهــای شــخصی بوکچیــن اســت کــه مانــع از فاســد شــدن ذهنــش میگردیدنــد .بوکچیــن ســهم
خــود را بـرای تبدیــل کــردن قــرن بیســت و یــک بــه قــرن سوسیالیســم ،ادا کــرد .آنهایــی کــه بـرای آزادی و دموکراســی مبــارزه میکننــد بــه
بهرهگرفــن و آموخــن هــر چــه بیشــر از زندگــی و اخالقیــات او ادامــه دهنــد .نظریــه او ســبب پیرشفــت [رونــد] توســعه آزادی ،دموکراســی
و سوسیالیســم ،بیــش از هــر زمــان دیگــری گردیــد اســت .حــزب کارگـران کوردســتان ( )PKKنیــز از بوکچیــن آموخــت .ســهم اعطایــی او بــه
نظریــه اکولــوژی اجتامعــیِ رهــر ما(عبداللــه اوجــاالن) همیشــه بــه یــاد خواهــد مانــد .بـرای رســیدن بــه سوسیالیسـم دموکراتیکــی کــه مــا در
نظــر داریــم ،کارهــای او در زمینــه ایدههــای کنفدرالیســم ،نظریــه او در مــورد دولــت ،قــدرت و سلســله مراتــب صــورت پذیرفتــه ،میتوانــد
از طریــق مبــارزه مــا تاثیــر خــود را حفــظ و انجــام ،محقــق گــردد.
مــا متعهدیــم کــه بوکچیــن را در مبــارزه خــود زنــده نــگاه داریــم .ایــن وعــده را بــه عنــوان اولیــن جامعــهای کــه یــک کنفدرالیســم
دموکراتیــک حقیقــی و قابــل ملــس را بنــا نهــاده اســت ،عملــی میکنیــم .مــا امیدواریــم کــه متامــی دانشــمندان علــوم اجتامعــی و انقالبیــون،
بــه ویژگیهــای بوکچیــن ،اصــول ،آگاهــی ،ارزشهــای اخالقی-انقالبــی ،او دســت یابنــد و بیشــر از هــر چیــز در زندگــی خــود عملــی مناینــد.
بوکچین منرده است ،او از طریق کارهای خود و کارهای دیگران زندگی خواهد کرد.
مجلس حزب کاگران کردستان
PKK
اوت ۲۰۰۶
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موانع پویایی دمـــــوکــــراتیک ایــــران
هیمن نوپلدا

در ایــن مقالــه بــه روشهــا و ســاختارهایی میپردازیــم کــه رژیــم حاکــم بــا توســل بــه آن جامعــه و خلقهــای تابــع ایـران
را تحــت فشــار ق ـرار مــی نهــد .در ایــن راســتا ســعی بــر پاس ـخگویی بــه ایــن پرســش داریــم« :موانــع و سیاس ـتهای
جمهــوری اســامی جهــت جلوگیــری از پویــای جامعــه و کاهــش یــا انحــراف مطالبــات دموکراتیــک در ایــران و رشق
کوردســتان»
بــا تأســیس جمهــوری اســامی ایــران بــا شــعار “نــه رشقــی ،نــه غربــی” ســعی بــر آن داشــتند کــه خــود را خودکفــا
نشــان دهنــد .روی کار آمــد ابتــدا بــا اتخــاذ چنیــن شــعارهایی نیروهــای دموکراتیــک جامعــه و خلقهــای تابعــه ای ـران
را جــذب و مــورد سوءاســتفاده ق ـرار داد .البتــه هــان طــور کــه میدانیــم بعــد از بــه قــدرت رســیدن ،متامــی آنهــا
را رسکــوب و قتلعــام کــرد .همزمــان و همراســتا بــا ایــن رسکوبهــا ،اقــدام بــه رواج و تبلیغــات مذهبــی ،در راســتای
فرهنگســازی مذهبی(شــیعهیحکومتی) در ســطح آمــوزش و پــرورش ،ادارات و نهادهــای دولتــی زد .جمهــوری اســامی
در گام نخســت از الیههــای وابســته و بیرونــی خــود کــه بــا خلقهــا ارتبــاط و تاثیــر مــداوم داشــتند ،رشوع بــه سیاســت
تغییــر فرهنگــی منــود .ایــن سیاســت و سوءاســتفاده تــا بــه امــروز ادامــه دارد .شــدت آن بــه حــدی بــوده کــه توانســته
در بنیــان خانوادههــا نفــوذ پیــدا منایــد .در واقــع از احساســات میهندوســتانه و دینــی خلقهــای ایــران بــه شــکل
ناباورانـهای سوءاســتفاده کــرد .منونـهی بــارز آن در جنــگ میــان ایـران و عـراق را میتــوان اشــاره کــرد .بدیــن معنــی کــه
افـرادی کــه در راه آزادزیســن و مقابلــه بــا متجــاوز ،شــهید گردیــده بودنــد را بــه نــام شــهید راه و آرمــان خمینــی و اســام
معرفــی منــود ،حــال واقعیــت ایــن اســت کــه بســیاری از آنهــا ،از ادیــان مختلــف و بــا هدفهــای متفــاوت در جنــگ
رشکــت کــرده بودنــد .برپاســازی بنیــاد شــهید ،ایجــاد نهادهــای بســیج را میتــوان قدمــی در راســتای سیاســت مــادی
کــردن ارزشهــای انســانی واال و نظــام پــاداش قلمــداد کــرد .بعــد از امتــام جنــگ و ویرانیهــای بســیار ،بــا ایجــاد بســیج
ســازندگی در متــام نقــاط ایــران ،در پــی پیادهســازی سیاســتهای خویــش بــر دیگــر خلقهــای ایــران گام برداشــت.
در مجمــوع میتــوان ادعــا کــرد کــه حکومــت در هــر کجــا و هــر زمــان بــه مشــکل بــر میخــورد ،بــا تحریــک باورهــا
و احساســات خلقهــا بــه پیــروی و اســتثامر هرچــه بیشــر دســت مــیزد .در واقــع متوصــل بــه نوعــی مکانیســم
پوشــانیدن زیرکان ـهی ضعفهــای ذاتــی خــود میگــردد .راهــکار دیگــری کــه حاکمیــت از آن ســود میجویــد ،درســت
کــردن فضــای بســته ،خفقــانآور و یأسآلــود در گســرهی جامع ـه اســت کــه در ماهیــت وجــودی آن امیــد و پویایــی
جایگاهــی نــدارد .در راســتای رســیدن بــه ایــن مــورد ،جمهــوری اســامی ایـران از رســانهها و بخصــوص تلویزیــون بهــرهی
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فـراوان کســب میکنــد .در برنامههــا و رسیالهــای خــود بیشــر از ژانــر غــم و انــدوه اســتفاده میکنــد .همزمــان نیــز فرهنــگ انتظار(اســتعانت
و ناجیطلبــی) را اشــاعه میدهــد کــه جامعــه را منفعــل کــرده و منتظــر قهرمانــی کــه از اعــاق تاریــخ میآیــد ،میایســتد کــه آنــان را نجــات
دهــد .جامع ـهای کــه منتظــر قهرمانــی ایــن چنیــن باشــد ،جامع ـهای اســت کــه هرگــز رشــد ،توســعه و تغییــر نخواهــد کــرد .یکــی از راهــکار
دیگــری ب ـرای جلوگیــری از اتحــاد خلقهــا و تفرقــه میــان آنهــا ،سیاســت امتیــزه و تفکیــک کــردن خلقهــا اســت ،کــه در قالــب زیــاد منــودن
اســتانها در ای ـران انجــام میپذیــرد .بدیــن شــکل کــه کوردهــا ،آذریهــا و لریهــای بختیــاری را در میــان چنــد اســتان تقســیم کــردهاســت.
در واقــع بــه هــر می ـزان بیشــر خلقهــای تابــع ای ـران ،تقســیم و جداســازی شــوند ،ســلطه بــر آنهــا ب ـرای حکومــت آســانتر خواهــد گردیــد.
در پیــش گرفــن سیاســت تنبیــه و تشــویقی از جانــب حکومــت ای ـران (دولت-ملــت) ای ـران بــه ق ـراری کــه هــر کــدام از خلقهــا تابــع ای ـران
کــه نزدیــک و مطیــع حکومــت گردیدهانــد ،امکانــات رفاهــی بیشــری میدهــد .اگــر اســتنباط کنــد کــه در جــای نارضایتــی و عــدم پذیــرش از
جانــب خلقــی وجــود دارد ،آنــان را در فقــر و بیامکانــی مهندســی شــده قـرار میدهــد .مثــال بــارز اعــال ایــن سیاســت راهــردی در برخــورد
دولــت بــا خلقهــای کــورد ،بلــوچ و عــرب تابــع ایـران بــه وضــوح معلــوم اســت .متــام اعــال و تصمیامتــی کــه دولــت بــه صــورت سیســتامتیک
میگیــرد ،وضعیتــی را ب ـرای مــردم پیــش آورده اســت کــه اکرثیــت آنــان تنهــا بــه رفــع احتیاجــات اولیــه زیســتی میاندیشــند یعنــی خالصــه
گردیدهانــد در تامیــن نــان و رسپنــاه ب ـرای خانــواده خــود و وقتــی ب ـرای فکــر کــردن ندارنــد .بیاعتــادی بیــن مــردم نســبت بــه هــم بیــداد
میکنــد .مــردم بــه خوداســتثامری رســیدهاند .اکرثیــت تبدیــل بــه انســانهایی شــدهند کــه بــا اولیــن تهدیــد دولــت بــه الک خــود فــرو میرونــد.
حکومــت اســامی ای ـران جلــو هــر نــوع اتحــاد خلقــی را میگیــرد .مــردم دیــدی نســبت بــه جامع ـهی خویــش ندارنــد و دوچــار بینظمــی،
اختشــاش فکــری و روزمرگــی شــدهاند .خالقیــت و نـوآوری فکــری را از مــردم گرفتهاســت .فـرار مغزهــا در ایـران بــه بیــاری اجتامعــی تبدیــل
گردیــده اســت و آن چنــان گســرده و ف ـراوان اســت کــه در ســطح جهــان رکــوردار! گردیــدهاســت .ایــن اصلــی اســت بنیادیــن کــه هــر چقــدر
جامع ـهای از نخبههــای خــود خالــی گــردد ،نــوآوری و نواندیشــی و در نهایــت تغییــری در مقیــاس گســرده در جامعــه روی نخواه ـد داد .در
حقیقــت رسمایـهداری دولتــی ایـران بـرای از میــان بــردن هرگونــه مقاومــت و رشــد و منــو ،محیــط و امتســفر زیســتی ایـران را تبدیــل بــه محیــط
قلیایــی کردهاســت .نهــاد و ذهنیــت والیــت فقیــه کــه خــود را وارث امامــان شــیعهی اجتامعــی میدانــد در پــی ذوب فرهنگــی و یــک زبــان
و یــک ملــت کــردن تنوعــات خلقــی گســرده و زیبــای ای ـران اســت از شــخصیت پیــدا کــردن خلقهــای ای ـران میهراســد .بــه بهانــه و هــدف
مبــارزه بــا اقتصــاد غربــی و امپریالیســم ،ادعــای جایگزینــی اقتصــاد اســامی را کــرد ،امــا غافــل از آنکــه چنیــن اقتصــادی تنهــا بــه درســت کــردن
رسمایـهداری وابســته و عمیقتــر از گذشــته بــه غــرب میانجامــد .ایــن موضــوع باعــث شــدید فقــر و اختــاف طبقاتــی در جامعــه شــد ،بیــکاری
را بـرای مــردم ایـران بــه ارمغــان آورد .جامعـهی بیــکار ،جامعـهای بــرده ،پژمــرده و فلــج اســت .هــان گونــه کــه تاکنــون قصــد در توضیــح آن
داشــتیم حکومــت اســامی از بــدو ظهــور تاکنــون ،در مقابــل هــر نــوع آزادی در میــان جوانــان و زنــان کــه دو نیــروی نجــات دهنــده در جامعــه
هســتند را گرفــت .بــا بیــکار کــردن جوانــان ،اعتیــاد ،افــرده کــردن آنــان و دادن دســتمزدپاییــن ،رسکــوب و بیحرمتــی بــه نــوع پوشــش زنــان و
خانهنشــین کــردن آنــان ،جلــوی هــر نــوع پیرشفتــی را گرفــت .بــا ایجــاد صیغــه و ازدواج موقــت میخواســت مشــکل جوانــان را حــل کنــد کــه
ایــن نیــز باعــث افزایــش فســاد ،خیانــت در جامعــه شــد و بیاخالقــی را در جامعــه تشــدید کــرد .متأســفانه جامع ـهی مدنــی و دموکراســی در
نظــر حاکــان ای ـران موضوعــی ب ـیارزش محســوب میگــردد .حاکمیــت ای ـران از دموکراســی میهراســد و چراکــه ذهنیــت و تصــوری منفــی
دارد و گــان میکننــد کــه دموکراســی متعلــق بــه غربیهــا اســت .امــا در اصــل بــه قــول رهــر آپــو تاریــخ دموکراســی(آزادی و برابــری) بــه
کمــون اولیــه بــاز میگــردد و نــه بــه نظــام رسمای ـهداری .هنگامــی کــه اصالحطلبــان ای ـران از مردمســاالری ســخن بــه میــان میآورنــد کــه بــه
صــورت قانونــی ،نیمــی از جامعــه ایـران (زنــان) بــردهی نیمــی دیگر(مــردان) آن هســتند .بدیــن معنــی کــه زنــان در ایـران شــهروند درجــه دوم
محســوب میگردنــد .بــا ایــن کار ســعی در اســتثامر هرچــه بیشــر آنــان در جامعــه میمناینــد .در اولیــن گام بایــد زنــان و جوانــان وارد عرصـهی
سیاســت گردنــد .امــروز حکومــت حافظ ـ ه و خودآگاهــی سیاســی-تاریخی را از خلقهــا ســلب کــرده اســت .کلیــد حــل متــام مشــکالت در گــرو
خودآگاهــی و بازیابــی حافظــهی تاریخــی خلقهــا میباشــد .بــرای رســیدن بــه ایــن خودآگاهــی جمعــی بایــد جامعــه اخالقــی و سیاســی
گــردد .بایــد دانســت کــه حکومــت اســامی(دولت-ملت) واقعیــت هیــچ خلقــی را بــه او منیگویــد .هــر چــه ارائــه میدهــد بــه نــام تاریــخ،
تحریــف شــده و دروغ میباشــد .خلقهــا بایــد از تاریــخ واقعــی خــود ،آگاه گردنــد .بــه معنــای دیگــر ،هویــت فرهنگــی و تاریخــی واقعــی
خــود را بازیابــی کننــد .ایــن هویــت بازیابــی شــده را در خدمــت ذهنیــت دموکراتیــک قـرار دهنــد .عــدم ارشاف بــه ایــن هویــت و آگاهــی ســبب
قــدرت گرفــن حکومــت بــه ظاهــر اســامی میگــردد .بایــد ایــن موضــوع مهــم را م ـد نظــر داشــت کــه مبــارزه زبــان دموکراســی میباشــد.
مبارزاتــی مســتمر و دموکراتیــک در عرصههــای ،فرهنگــی ،اجتامعــی و اقتصــادی بوجــود آیــد .در ایــن حالــت طبیعــی اســت کــه رژیــم هــر نــوع
مبــارزهای را رسکــوب کنــد .در ایــن حالــت بـرای محافظــت از خــود ،بایــد نیــروی دفــاع ذاتــی (کــه در همـهی موجــودات نهفتــه اســت) خلقــی
را ســازماندهی منــوده و بــه مقابلــه دولــت فراخوانــد ،تــا جامعــه بتوانــد مبــارزات دموکراتیــک خــود را در برابــر سیاسـتهای متامیتخواهانــه
حکومــت رجــال اســامی گســرش بدهنــد و بــه خودمدیریتــی دموکراتیــک(آزادی و برابریخواهانــه) دس ـتیابد.
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جایگاه آموزش در روند دموکراسی
آرین شاهین

بار دیگر آمدند ،با کتابها ،رسودها و غار ((شاه ماران)) را ویران کرد
هنوز آن روز فرا نرسیده است،
و پرچمهایشان
پرچمهایتان را نبندید
موج موج به روشنایی بدل شدند
گوش فرا دهید ،آنچه میشنوید
و هجوم بردند رو به ظلمت،
بار دیگر میدان ها را تسخیر کردند .زوزه شغاالن است
صفهایتان را فرشده تر کنید
شهیدی که در میدان((بایزید))
بچهها،
افتاده بود
این نربد ،نربد با فاشیسم است،
تکانی به خود داد و برخاست
و زخم خود را همچون خورشیدی بر نربد آزادی است.
افراشت
ناظم حکمت
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نقش نهادهای آموزشی بویژه دانشگاه ها در دستیابی جامعه به مطالبات دموکراتیک
امــروزه مــدارس و دانشــگاه هــا بــه جــای اینکــه نقــش روشــنگری و پیشــاهنگی جامعــه را ایفــا کننــد بلعکــس نقــش منبــع تغذیــه و تقویــت
نظــام را ایفــا کــرده و بــه نوعــی بــه آن مرشوعیــت مــی بخشــند .میتــوان گفــت کــه یکــی از پایــه هــای اساســی سیســتم دولــت ،نهادهــای
آموزشــی هســتند .ایــن در حالیســت کــه فلســفه و یــا ســبب موجودیــت دانشــگاه و نهادهــای آموزشــی رســاندن شــخص و در نتیجــه جامعــه
بــه آگاهــی و حقیقــت اســت .امــا بــه جــای آگاهــی بخشــی بــا پوزیتیویــزم یــا علــم گرایــی شــخص را بــه انحـراف از حقیقــت مــی کشــانند.
همــه چیــز را ســمبلیزه و فرمولیــزه کــرده و بــا دادن مدرکــی تحصیلــی بــه خــورد جامعــه وظیفـهی اصلــی خــود را فرامــوش میکنننــد .حتــی
بــه حــوزه ادبیــات و هــر هــم دســتربد زده و ســعی دارنــد کــه ایــن دســتاورد جامعــه را کــه میتــوان آنـرا تاریــخ جامعــه و ملــت هــا هــم
دانســت بــا منطــق پوزیتیویــزم خالــی از معنــا ســازند .زیـرا ادبیــات و هــر مســتقیام بــا احساســات ،امیدهــا و آرزوهــا رسو کار نــدارد و یــادآور
عشــق ،آزادی ،تاریــخ ،قهرمانیهــا و جــان فشــانی هــای یــک ملــت اســت.
نکتــه دیگــر اینکــه دولــت جوانــان را در خــا ایدیولــوژی یــا خلســه رهــا مــی کنــد و بــه ایــن ترتیــب ایدیولــوژی بــی ایدیولــوژی بــودن را
رواج داده و در واقــع بــه ایــن صــورت زمینــه را بـرای قبوالنــدن ایدیولــوژی خــود فراهــم میکنــد .میتــوان ظهــور داعــش را نتیجــه بحـران
ایدیولــوژی دانســت کــه خــود را بــه دســت اســتعامرگران ســپرده و ایدیولــوژیای کــه آنــان میخواهنــد را پیــرو مــی شــوند .بــی آنکــه بداننــد
حضورشــان در کجــای ایــن معــادالت اســت و آنچــه پذیرفتــه و در راســتایش میمیرنــد ،منافــع چــه کســی را تضمیــن میکنــد.
بــا ایــن اوصــاف میتــوان گفــت کــه حضــور همســوی روشــنفکران و جامع ـهی دانشــگاهی بــا مــردم و آگاه کــردن جامعــه از حقــوق و
تواناییهایــش و راهنامیــی آن از وظایــف پای ـهای نهادهــای آموزشــی اســت .همچنیــن بــه بحــث و چالــش کشــیدن مســایل و مشــکالت
سیاســی ،فرهنگــی ،اجتامعــی و اقتصــادی بــا نگرشــی منتقدانــه و پرسشــگرانه در رابطــه بــا دولــت و سیاســتهایش از وظایــف دیگــر
نهادهــای آموزشــی اســت .زیـرا اگــر در دانشــگاه و نهادهــای آموزشــی نتــوان انتقــاد کــرد در هیــچ نهــاد دیگــری ایــن امــر ممکــن نخواهــد
بــود.
از ســویی دیگــر هــر چــه نهادهــای اجتامعــی بیشــر و فعالــر باشــند خــود بــه خــود نقــش و تاثیــر دولــت در جامعــه کــم رنــگ تــر شــده
و مخاطبانــش را از دســت مــی دهــد و در نتیجــه ضعیــف شــده و زمینــه ب ـرای اســاس گرفــن ارادهی خــود جامعــه و مــردم و در نتیجــه
دموکراســی و دســتیابی جامعــه بــه مطالبــات دموکراتیــک فراهــم میشــود .بایــد کاری کــرد کــه دولــت خواســتهها و مطالبــات جامعــه را
بــرآورده ســازد نــه اینکــه جامعــه مطابــق خواســتههای عــدهای معدود(دولتمــردان) عمــل منایــد.
کــه البتــه بــار دیگــر نقــش نهادهــای آموزشــی و بویــژه دانشــگاه هــا و اقشــار روشــنفکر جامعــه بعنــوان ســازماندهی و کمــک بــه اتحــاد هــر
چــه بیشــر نهادهــای جامعــه مدنــی بــه میــان مــی آیــد .زیـرا نهادهــای جامعــه مدنــی هــر کــدام بــه تنهایــی هــر چقــدر هــم فعــال باشــند
منیتواننــد تاثیــری بسـزا و دراز مــدت داشــته باشــند و در نهایــت مارژینــال میشــوند .امــا اتحــاد و همــکاری آنهــا بــا همدیگــر یقینـاٌ مثمــر
مثــر خواهــد بــود.
و بدیــن ترتیــب میتــوان بــه رونــد دموکراتیــزه کــردن و در عیــن حــال رشــد و تعالــی اخالقــی جامعــه کمــک کــرد .شایســتهی نــام روشــنفکر
بــود و بــه بهرتیــن وجــه ادای وظیفــه منــود .ایــن بــا هشــیاری و آگاهــی و احســاس مســئولیت و جســارت امــکان پذیــر خواهــد بــود.
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خوسه ری دیموکراتیک داخوازییه کی سروشتیه
ئامەد شاهۆ
زەهنیەتی دەوڵەت-نەتەوە دژی كۆمەڵگایە
لــە ســەدەی مۆدێڕنیتــەی كاپیتالیســتی گەورەتریــن هەڕەشــە كــە بەڕۆكــی
دیموكراســی و خۆبەڕێوەبــەری دیموكراتیکی گەالنــی گرتووەتەوە ،لەالیان
هێزەكانــی دەوڵەت-نەتــەوە ئەنجــام دەدرێــت .زەهنیەتــی دەوڵــەت-
نەتــەوە لــە دژی گەوهــەری راســتەقینەی كۆمەڵــگا داڕێــژراوە .چونكــە
كۆمەڵــگا لەالیــان گەالنــەوە گەشــەی پێــدراوە .گــەالن بــە بێجیــاوازی بــە
درێژایــی مێــژوو لەنــاو كۆمەڵــگادا پێكــەوە ژیانیــان كــردووە .كۆمەڵــگا
هەمــوو رەنگــەكان لەنــاو خوێــدا قەبــووڵ دەكات و تەنیــا ســەر بــە
تاكێــك ،چیــن و دەوڵەتێــك نییــە .بەڵكــوو بەپێچەوانــەی دەوڵــەت-
نەتــەوە ،فەلســەفەی كۆمیناڵ-دیموكراتیکــی بــە بنەمــا وەرگرتــووە.
كۆمەڵــگا بــە پێــی ئەخــاق بونیــاد دەنرێــت و بــە چەمكــی بێئەخالقیــش
لەنــاو دەبرێــت .جیــاوازی كۆمەڵــگاكان لــە ئەخالقــدا شــاراوەیە ،ئــەو
كۆمەڵگایانــەی كــە لــە ئەخــاق دابــڕا بــن و بــە الڕێــدا چووبــن ،تەمەنیــان
كــورت دەبێــت و هەڵدەوەشــێن.
كۆمەڵــگا بــە بێمــرۆڤ بێواتایــە ،چونكــە مــرۆڤ بوونەوەرێكــی
كۆمەاڵیەتییــەو مرۆڤیــش بــە بێكۆمەڵــگا پێناســە ناكرێــت .ئــەو
كۆمەڵگایــەش كــە یادگــەی كۆمەاڵیەتــی خــۆی بپارێزێــت و بیگەیەنێتــە
دەســتی نــەوەی داهاتــوو ،داهاتــووی درەوشــاوە دەبێــت و دەتوانێــت
رووبــەڕووی هــەر جــۆرە كێشــەوگرفتیش ببێتــەوەو چارەســەریان بــكات.
كۆمەڵــگا بونیــاد دەنرێــت ،ئاڵوگــۆڕی تێــدا دەكرێــت و دەگوازرێتــەوە و
هــەر نەســلێک بــە نۆبــەی خــۆی گۆڕانــكاری تێــدا دروســت دەكات.
بەپێــی ئــەوەش دەتوانیــن كۆمەڵــگا بــە دوو بــەش دابــەش بكەیــن .یەكــەم،
كۆمەڵــگای دەوڵەتــی؛ دووهــەم ،كۆمەڵــگای دیموكراســی (گــەل) .ئــەوەی
جێــگای ســەرنجە تەمەنــی كۆمەڵــگای دەوڵەتــی بــە درێژایــی مێــژوو تــا
بــە ئەمــڕۆ لــە ( )2%ە .واتــا كۆمەڵــگای دەوڵەتــی و هیرارشــی تەمەنــی ()7
هــەزار ســاڵە .بــەاڵم كۆمەڵــگای سرووشــتی یــان دیمۆكراســی لــە 98%ی
مێــژووی مرۆڤایەتــی پێكدێنێــت.
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واتــا ( )98%مێــژووی كۆمەڵــگای مــرۆڤ بــە شــێوەی كۆمینــااڵ بــووە .ئەمــەش بەڵگەیەكی ســەلمێنراوە
كــە داخــوازی دیمۆكراســی و خۆبەڕێوەبــەری دیموكراتــی گــەل داخوازییەكــی رەوا و سرووشــتییە.
كۆمەڵــگای دەوڵەتــی بــەو تەمەنــە كەمەیــەوە ریشــەی شــۆڤینیزم ،دیكتاتۆریــەت ،نادادپــەروەری،
كۆمەڵكــوژی ،درۆ و فێــا و پێشــێل كردنــی مافــی مرۆڤــی لەنــاو كۆمەڵگاكانــدا داكوتانــدووە .ئــەوەش
بەپێچەوانــەی گەوهــەری حەقیقــی كۆمەڵــگای سرووشــتی یــان كۆمەڵــگای گەلــە كــە چەمكەكانــی
ئــازادی ،دیمۆكراســی ،یەكســانی و دادپــەروەری و پێكەوەژیــان كردنــی گــەالن و پاراســتنی مافــی
مرۆڤــی بــە بنەمــا گرتــووە.
كۆمەڵگای دیمۆكراتی ،چاالكی بە زمانی دیموكراسی لەقەڵەم دەدات
لێــرەدا بــۆ روونكردنــەوەی بابەتەكــەم ئامــاژە بــە چەندیــن جیاوازیەكــی نێــوان كۆمەڵــگای دەوڵەتــی
و كۆمەڵــگای گــەل دەكــەم .كۆمەڵــگای دەوڵەتــی لەالیــەن دەوڵــەت بەڕێــوە دەبڕێــت .دەوڵــەت
كۆمەڵــگا ئیــدارە دەكات .دەوڵــەت خــۆی دەســپێرێتە دەســەاڵتداری .دەســەاڵت و هێــز بااڵدەســتە.
تــاك پەرەســتی بــە بنەمــا دەگرێــت .نــاو كۆمەڵــگادا قەیــران و شــەڕ قوواڵتــر دەكات .بەرژەوەنــدی
جیــاواز پەســەند نــاكات و دژ بــە دیمۆكراســی یــە .زانســتی پۆزتیڤیســتی و تەكنۆلــۆژی بــە بنەمــا
دەگیردرێــت .گــەل بەكۆیلــە كــراوە .توندوتیــژی و هــەژاری و بێــكاری كۆمەڵــگای داپۆشــیوە.
بــەاڵم كۆمەڵــگای گــەل یــان دیمۆكراســی رادیــكااڵ؛ گــەل خــۆی ،خــۆی بەڕێــوە دەبــات ،واتــا
لەدیمۆكراســی دا بەڕێوەبــردن هەیــە .دیمۆكراســی خــۆی دەســپێرێتە رەزامەنــدی كۆلەكتیــڤ.
دیمۆكراســی یــان ئیــرادەی گــەل بااڵدەســتە .كۆمینالیــزم بــە بنەما دەگرێــت .ناو كۆمەڵگا چارەســەری
و ئاشــتی دەپارێزێــت .فڕەڕەنگــی پەســەند دەكات و بەرژەوەنــدی هەمــوو الیــەك بــە بێجیــاوازی
دەپارێزێــت .زانســتی گــەل و ئەخــاق بــە بنەمــا دەگیردرێــت .گــەل ئــازاد دەكات .ئاشــتەوایی و
دادپــەروەری و كارابــوون پــەرە پــێدەدات.
دەســتەواژەی دیمۆكراســی لــەدوو وشــەی دیمــۆس بەواتــای كۆمەڵــگا و كراتیــا بــە واتــای
خۆبەڕێوەبــەری پێكدێــت و بــە گشــتی بــە واتــای خۆبەڕێوەبــەری دیموكراتــی گەوهــەری ئــەو
كۆمەڵگایانەیــە كــە لەگــەاڵ دەوڵــەت و دەســەاڵت ئاشــنا نەبــوون .بــە واتایەكــی تــر خۆبەڕێوەبــەری
گەوهــەری گــەل كــە دەروەی بەڕێوەبردنــی دەوڵــەت و دەســەاڵت ماونەتــەوە دەتوانیــن لەچوارچێــوەی
چەمكــی دیمۆكراســی پێناســە بكەیــن .یــان بــە واتایەكــی تــر دیمۆكراســی رژێمێكــە كــە پەیوەندیــداری
چاالكــی گەلــە .چۆنكــە لــەو شــوێنەی چاالكــی گەلــی لــێ نەبێــت دیمۆكراســی لــێ ســەوز نابێــت.
لەواڵتێكــدا ئەگــەر گــەل لەبەڕێوەبــەری ئــەو واڵتــەدا بەشــدار نەبــن ،ئاســتەمە كــە باســی هەبوونــی
دیمۆكراســی و گەشەســەندنی دیمۆكراســی لــەو واڵتــەدا بكەیــن .چۆنكــە رێبــەر ئاپــۆ كۆمەڵگایەكــی
بــە بێسیاســەتی وەك مریشــكی ســەربڕاو پێناســە كــرد كــە بــەر لەرۆحــدان پەلەقــاژە دەكات و خــۆی
بــە راســت و چەپــدا دەدات یــان وەك مێگــەل ملكەچــی رێســای خەڵكانــی دیكــە دەبێــت.
ئەمــڕۆ لەتــەواوی جیهانــدا هــەر دەوڵــەت و هێزێــك بــە پێــی بەرژەوەنــدی خــۆی دەســتەواژەی
دیمۆكراســی پێناســە دەكات و بــە كاری دێنێــت .هــەر كــەس بەگوێــرەی خــۆی حەقیقەتێكــی بونیــاد
نــاوە .پێناســەی ئێمــەش وەك  ،PJAKلەگــەاڵ پێناســەی دەوڵــەت ـ نەتــەوە زۆر جیــاوازە .دەوڵــەت
ـ نەتــەوە دەڵێــت دیمۆكراســی لەیۆنــان پێشــكەوتووە .دەیانەوێــت بــە دەســتەواژەیەكی ئەوروپایــی
لەقەڵەمــی بــدەن و خۆیــان بــە خاوەنــی دیمۆكراســی نیشــان بــدەن .ئــەوەش لەكاتێكدایــە كــە
دیمۆكراســی ئاتــن تایبــەت بــووە بــە چینــی برۆكــرات و ژن و كۆیلــەش لــەو دیمۆكراســیەدا بێبــەش
كــراون و نەیتوانیــوە كۆمەڵــگا لەكۆیلــەداری رزگار بكــەن .بۆیــە ئەگــەر تیــۆری لەســەر دیمۆكراســی
هەڵــە بێــت ئــەوا كردەوەكەشــی هەڵــە دەبێــت.
كۆمەڵــگای سرووشــتی یــان كۆمەڵــگای دیمۆكراتیــك كۆمەڵگایەكــە كــە زهنیەتــی دیمۆكراســی
پێشــدەخات .واتــا كۆمەڵگایەكــە كــە چــاالك و كارایــە .چاالكــی بــە زمانــی دیموكراســی لەقەڵــەم
دەدات .ســەرجەم تاكەكانــی كۆمەڵــگا مافــدارن كــە لەدەستنیشــان كردنــی چارەنــووس یان بەشــداربن.
تەنانــەت لەمنداڵــی هەفــت ســااڵنەوە تــا هەفتــا ســااڵن بــە بێجیــاوازی لەبەڕێوەبردنــی كۆمەڵــگا
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خــاوەن ئەركــن .ئــەم جــۆرە كۆمەڵــگاش بــە درێژایــی مێژوویــی مرۆڤایەتــی ژیــان كــراوەو پاشــكۆی
ئــەوەش تــا ئەمــڕۆ لەبەشــێكی زۆری كوردســتان و زۆر ناوچەكانــی تــر دەبینرێــت.
نابێت رێبەر ئاپۆ و بارزانی لەنەتەوەیەك حساب بكەین
تایبــەت كۆمەڵــگای كــوردی یەكێــك لــەو كۆمەڵگایانــە كــە بــە درێژایــی مێــژووی مرۆڤایەتــی تــا بــە
ئەمــڕۆ لەگەشــەپێدانی دیمۆكراســی خــاوەن رۆڵ بــووە .واتا لەســەر ریشــەی خۆی كە دیمۆكراســییە،
دەڕوێتــەوە .ئــەم كۆمەڵــگا چــۆن لەمێــژوودا النكــەی شارســتانی بــووە .هــاوكات دەتوانێــت ئەمــڕۆش
ببێتــە النكــەی شارســتانی دیمۆكراتیــك .ســەڕەرای چەواشــەكاری و بەالڕێدابردنــی گەوهــەری ئــەم
كۆمەڵگایــە لەالیــەن دەوڵــەت و دەســەاڵتخوازەكانەوە ،گەوهــەری خــۆی پاراســتووە .ئــەم كۆمەڵگایە
كاراكتــەری دژە دەوڵەتــە .دەوڵــەت لەنــاو خــۆدا قەبــوواڵ نــاكات .بۆ ئەوەش كوردســتان تــا بە ئەمڕۆ
نەبووەتــە دەوڵــەت .چۆنكــە هەرگیــز نــە كۆمەڵــگا دەبێــت بــە دەوڵــەت و نە دەشــێت دەوڵەتیــش ببێت
بــە كۆمەڵــگا .ئــەوەش شانســێكی مەزنــە بــۆ گەلــی كــورد كــە تــا بــە ئەمــڕۆ بێدەوڵــەت ماوەتــەوە.
ئەمــەش بــە پێچەوانــەی ســەرجەم ئــەو روانگــەو بۆچوونانەیــە كــە نەبوونــی دەوڵەتــی كــوردی ،بــە
بێبەختــی لەقەڵــەم دەدەن .ئــەم بۆچوونەیــە كــە كۆمەڵــگای كــوردی الواز و پەرتــەوازە كــردووە.
دەبێــت بــەوە دڵخــۆش بیــن كــە كۆمەڵگاكەمــان لەشــێرپەنجەی دەوڵــەت ـ نەتــەوە پارێــزراوە .چۆنكــە
كۆمەڵــگای كــوردی لــەم قۆناخــە هەســتیارەدا كــە زهنیەتــی دەوڵــەت نەتــەوە لەنــاو قەیراندایــە،
دەستپێشــخەری رژێمــی دیمۆكراســی لەرۆژئــاوای كوردســتان و ناوچەكــەدا دەكات .ئــەم كۆمەڵگایــە
زهنیەتــی پێكــەوە ژیــان كردنــی لەگــەاڵ نەتەوەكانــی تــر و بەرقــەراری ئاشــتەوایی بــە بنەمــا
دەگرێــت .ئــەوەش لەكاتێكدایــە كــە زهنیەتــی فاشیســتی دەوڵــەت نەتــەوەی ئێــران هاواڵتــی ،نەتــەوە
و كۆمەڵــگا یەكدەســت و همــۆژەن دەكات .الیەنەكانــی تــر دەچەوســێَنێتەوە .كێشــەكان چارەســەر
نــاكات و قەیرانــەكان قوواڵتــر دەكات .یــەك زمــان ،یــەك نەتــەوە ،یــەك ئــااڵ و یــەك مەزهــەب
بــە ســەر كۆمەڵــگادا دەســەپێنێت .لێــرەدا دەتوانــم بڵێــم گەلــی ئازادیخــوازی كــورد تــا بــە ئەمــڕۆ
خاوەندارێتــی لەسرووشــتی كۆمەڵــگای مرۆڤایەتــی دەكات ،لەبــەر ئــەوەی توانــای گەهێشــتن بــە
رژێمــی حەقیقەتــی هەیــە .بــەس ئەوانــەی كــە دەســتیان لەسرووشــتی كۆمەڵــگا بەردابێــت ،نابێــت
ســەر بــە ئــەو كۆمەڵگایــە لەقەڵــەم بدەیــن .ئەگــەر كەســێك پاراســتنی نــرخ و پرەنســیبی ئەخالقــی
نەتەوەكــەی بــكات لەســەر ئــەو نەتــەوە حســاب دەكرێــت .بــۆ بــەراوردی ئــەوەش نابێــت رێبــەر
ئاپــۆ و بارزانــی ،لەنەتەوەیــەك حســاب بكەیــن و بــە یــەك چــاو ســەیریان بكەیــن ،چۆنكــە بــە
پێچەوانــەی فەلســەفەی تێكۆشــانی رێبــەر ئاپــۆ ،بارزانــی و هاوتاكانــی لەدیمۆكراســی ،كۆمەڵــگا و
نەتــەوە الیانــداوەو دەســەاڵتدارن و فەلســەفەی ژیانــی یــان بــە پێچەوانــەی رژێمــی دیمۆكراســی یــە.
خۆســەری دیمۆكراتــی لەئێــران و رۆژهەاڵتــی كوردســتان ،بەڕێوەبــەری سیاســی دیمۆكراتــی
كۆمەڵگایــە
كۆمەڵــگای كــوردی لەرۆژهــەاڵت لەبــەر ئــەوەی بــە پێچەوانــەی زهنیەتــی دەوڵــەت نەتــەوەی
ئێــران فرەزمانــی ،فرەنەتەوەیــی و فرەمەزهەبــی و ئایینــی و فــرە ئااڵیــی بــە بنەمــا گرتــووە،
بووەتــە كۆمەڵگایەكــی نموونــە لەئێرانــدا .ئــەوەش تایبەتمەنــدی كۆمەڵگایەكــی دیمۆكراتیكــە.
جیاوازیــەكان و رەنگــەكان بــە بێجیــاوازی قەبــوواڵ دەكات .گەڕانــەوەی بــەدوای كۆمەڵگایەكــی
ئەخالقــی و سیاســی هەیــە .ژن و جــەوان بــە هێــزی پێشــەنگی دیمۆكراســی لەقەڵــەم دەدات.
بەڕەنــگاری چەمكــە هەڵەكانــی رژێمــی ئێــران دەبێتــەوە .تێكۆشــان و خۆڕاگــری وەك رێبازێكــی
گەهێشــتن بــە كۆمەڵگایەكــی دیمۆكراتــی گرتووەتــە بــەر .بەئۆبژەكردنــی كۆمەڵــگا لەالیــەن رژێمــەوە
پەســەند نــاكات .بــە بەشــداری لەگۆڕەپانــی سیاســەت ،مافــی خۆبەڕێوەبــەری دەســتەبەر دەكات.
بــۆ لەئامێزگرتنــی ســەرجەم الیــەن و هێمانــی دیمۆكراتــی لەئێــران و رۆژهەاڵتــی كوردســتان،
كۆنفیدرالیزمــی دیمۆكراتیــك دادەمەزرێنێــت .بۆیــە رژێــم ســەرجەم هەوڵەكانــی خســتووەتەگەڕ تــا
گەوهــەری راســتەقینەی كۆمەڵــگای كــوردی بەالڕیــدا ببــات و ئەمــڕۆ كــۆدار لەئێــران و رۆژهەاڵتــی
كوردســتان ئــەو حەقیقەتــەی كۆمەڵــگا ،لەژێرچەتــری دیمۆكراتــی خۆیــدا كۆدەكاتــەوەو گەشــەی
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پێــدات.
كۆمەڵــگای رۆژهەاڵتــی كوردســتانیش تــا ئێســتا لەپێناو پاراســتنی نرخەكانی تێدەكۆشــێت .زهنیەتی
دەوڵــەت نەتــەوەی ئێــران تــا بــە ئەمــڕۆ كار لەســەر لەیادبردنــی یادگــەی كۆمەڵــگای كــوردی دەكات.
گــەل لەهەبوونــی خــۆی نامــۆ دەكات .لەكەســایەتی شۆڕشــگێڕەكاندا ویســت و داخــوازی رەوای گــەل
پاكتــاو دەكات .رێــگا نــادات گەالنــی ئێــران و رۆژهەاڵتــی كوردســتان خۆیــان بەڕێــوە ببــەن .بــە
پارچــە كردنــی كۆمەڵــگا و قوواڵكردنــی دژایەتــی نــاو پێكهاتەكانــی كوردســتان و ئێــران زهنیەتــی
دەســەاڵتداری خــۆی بەســەر گەالنــدا بەهێــز دەكات .بــەاڵم ســەرەڕای هەمــوو ئــەو كردەوانــە كۆمەڵــگا
تێكنەچــووەو ویســت و داخــوازی رەوای گــەل زینــدووە .رژێمــی كۆمــاری ئیســامی ئێــران بــۆ ئــەوەی
گــەالن دەســت لەداخوازیەكانیــان بــەردەن ،بــە كــردەوە تیرۆریســتیەكانی وەك؛ گرتــن ،ئەشــكەنجە،
لەســێدارەدان ،تیربــاران ،باڵوكردنــەوەی مــاددەی هۆشــبەر ،بێــكاری ،هــەژاری و دەیــان كــردەوەی
تــری پێشخســتووە .بــەاڵم دەبینرێــت هەرگیــز هیــچ كۆســپێك ناتوانێــت لەبەرانبــەر ویســت و
داخــوازی دیمۆكراتیانــەی گــەالن لەمپــەڕ دروســت بــكات .ئــەوە تایبەتمەنــدی كۆمەڵــگای دیمۆكراتیكە
كــە پاراســتنی رەوا بــە بنەمــا دەگرێــت .ئێمــەش وەك  PJAKلەرۆژهەاڵتــی كوردســتان و ئێــران
بــە پێشخســتنی سیاســەتی دیمۆكراتــی دەمانەوێــت خاوەنــداری لــەو رۆحــە خۆراگــرەی كۆمەڵــگا
بكەیــن و تەشــەنەی پێبدەیــن .چۆنكــە خۆســەری دیمۆكراتــی رێوەبــەری سیاســی دیمۆكراتــی
كۆمەڵگایــە ،ئــەو سیســتەمەش تەنیــا بــۆ گەلــی كــورد نییــە ،بەڵكــوو بــۆ ســەرجەم گەالنــی ئێرانــە.
ئێمــە لــەو باوەڕەدایــن دیمۆكراســی لەئێــران و رۆژهــەاڵت تەنیــا بــە بەشــداری خۆبەڕێوەبــەری گــەل
لەگۆڕەپانەكانــی ژیانــدا دەســتەبەر دەبێــت .واتــا فرەڕەنگــەكان دەبێتــە دەوڵەمەنــدی بــۆ واڵتــی
هاوبەشــی گەالنــی ئێــران .ئــەوەش تایبەتمەنــی ســەرەكی دیمۆكراســییە كــە بــە فرەڕەنگییــەوە جــوان
دەبێــت.
رۆژئاوای كوردستان ناوەندی پاراستن و گەشەدانی دیمۆكراسی و ئازادی كۆمەاڵیەتییە
ێ
ئــەم پڕۆژەیــە لەرۆژئــاوای كوردســتان بەدەستپێشــخەری گەلــی كــورد خرایــە بــواری جێبەجــ 
كردنــەوە ،واتــا هیــوای بەدیهێنانــی داخــوازی رەوای ســەرجەم گەالنــی ئازادیخــوازی جیهــان رۆژ
لــەدوای رۆژ دێتــەدی .بەســااڵنە گەلــی كــورد پێداگــری لەســەر مافــی رەوا و داخــوازی دیموكراتیانــەی
خــۆی دەكات ،بــەاڵم دەوڵــەت نەتەوەكانــی هەرێمەكــە زیاتــر لــەدوو ســەد ســاڵە كوردســتان وێــران
و داگیــر دەكــەن و شــەڕێكی ماڵوێرانكەریــان داوێنگیــری هەرێمەكــە كــردووە .دەرئەنجامــی ئــەو
سیاســەتە گەلــی كــورد كــە الیەنگــری دیمۆكراســییە چۆكــی لەبەرامبــەر نەیارانــی دیمۆكراســیدا
دانەنــا و بــە نەبــەزی بەردەوامــن لەتێكۆشــان .ئامانجــی گــەل لەپێشخســتنی دیمۆكراســی لەرۆژئاوای
كوردســتان و ناوچەكــە رەت كردنــی دەوڵــەت یــان بــە تــەواوی بێكاریگــەر كردنــی دەوڵــەت نییــە.
هــاوكات گەهێشــتن بــە دەوڵەتیــش بــۆ خــۆی بــە بنەمــا ناگرێــت ،بەڵكــوو دیمۆكراســی  +دەوڵــەت
بــە بنەمــا گرتــووە .جیــا لەئااڵوگــۆڕ و گۆڕینــی هاوســەنگی هەرێمەكــە ،گەلــی كــورد لەرۆژئــاوا
كۆمەڵــگای ئەخالقــی و سیاســی بــە بنەمــا گــرت .واتــا هــەر كــەس لەپێنــاو پاراســتنی كۆمەڵــگا
و ئیــرادەی گەوهــەری گەلەكــەی بەشــداری ریزەكانــی تێكۆشــانی دیمۆكراســی بــوون .تــاك و
كۆمەڵــگا لەدەستنیشــان كردنــی چارەنــووس یــان خــاوەن بڕیــار بــوون .گــەل بڕیــاری سیســتەمی
خۆبەڕێوەبــەری دیمۆكراتــی دا .گــەل مۆدێــل و فەلســەفەی ژیانــی كۆمەڵــگای خــۆی دیــار كــرد .ژیانی
كۆمینــااڵ دیمۆكراتــی لەســەرجەم گۆڕەپانەكانــی ژیانــدا بــە بنەمــا گــرت .لەپێنــاو بەدیهێنانــی
ئەوانــەش بــە بێوچــان شــەو و رۆژ تێكۆشــان .چاویــان بــە هێــزە دەرەكیــەكان نەبەســت .بــاوەڕی بــە
هێــزی گەوهــەری خــۆی هێنــا .رەنــگ و جیاوازیەكانــی تــری نــاو خــۆی كۆمەڵــگای لەبەڕێوەبردنــی
كۆمەڵــگا بەشــدار كــرد .كــۆی ئــەم رێبازانــەش كــە لەتێكۆشــانی گەلــی كــورد لەرۆژئــاوای كوردســتان
گیراوەتەبــەر ،دژ بــە زهنیەتــی مۆدێڕنیتــەی كاپیتالیســتییە .گەلــی كــورد رێبازەكانــی گەهێشــتن
بــە مۆدێڕنیتــەی دیمۆكراتــی كــە رۆحــی كۆنفیدرالیزمــی دیمۆكراتییــە بــە بنەمــا گــرت .رەهەندەكانــی
نەتــەوەی دیمۆكراتــی بــە ژیانــی كــرد .هێڵــی ســێهەم كــە هەمــان هێڵــی دیمۆكراســی یــان نەتــەوەی

دیمۆكراتییــە هەڵبــژارد .بۆیــە ســەرەڕای هێرشــە دڕندانەكانــی داعــش و هاوپەیمانەكانــی بــۆ ســەر
گەلــی كــورد و شــەڕڤانانی  YPGو  ،YPJگەلــی كــورد ســەركەوتنێكی مێژوویــی تۆمــار كــرد.
رۆژئــاوای كوردســتان ســەرەڕای ئــەوەی نــاو بازنــەی ئاگردایــەو لەبــەر نەبوونــی دیمۆكراســی
لەناوچەكــەدا هەڕەشــەی گــەورەی لەســەرە ،لەســەدەی 21دا گەورەتریــن شۆڕشــی دیمۆكراســی
بــە دەستپێشــخەری ژن و جــەوان پێشخســت .كــورد لەناوچەكــەدا گەورەتریــن هێــزی داهێنــەری
دیمۆكراســییە .ئــەو شۆڕشــەش بــووە چەترێــك بــۆ ســەرجەم هێــزە ئازادیخــواز و سۆسیالیســتەكانی
جیهــان .گەرەنتــی ســەركەوتنی ئــەو شۆڕشــەش لەبەشــداربوونی كارای گەلــە لەهونــەری
خۆبەڕێوەبردنــی ژیانــدا .هــاوكات پەرەپێدانــی زهنیەتــی نەتــەوەی دیمۆكراتیــك لــەدژی زهنیەتــی
فاشــیزم ،كۆمەڵــگای لەئــازادی نزیكتــر كــرد .ئیــدی ئــەم كۆمەڵــگا خــاوەن كاراكتەرێكــە كــە چ هێزێك
دژایەتــی بــكات ،جیــا لــەالوازی و تێكچوونــی خــۆی قازانجێــك بەدەســت ناخــات .بــەاڵم هێزێــك كــە
خــۆی لەكــوردان نزیــك بــكات و پەیوەنــدی خــۆی بەهێزتــر بــكات ،قازانــج دەكات .چۆنكــە رۆژئــاوای
كوردســتان ئیــدی بــووە ناوەنــدی پاراســتن و گەشــەدانی دیمۆكراســی و ئــازادی كۆمەاڵیەتــی .لەبــەر
ئــەوەی رۆژئــاوای كوردســتان لەســەر ریشــەی خــۆی شــین بوویــەوەو داخوازیــە رەواكانــی گــەل
دێنێتــە دی.
گەلی باكووری كوردستان لەسەر رێچكەی دیمۆكراسی خۆسەری دیمۆكراتی راگەیاند
هــاوكات لەالیەكــی تــرەوە كۆمەڵــگای باكــووری كوردســتان لەســەر رێچكــەی دیمۆكراســی خۆســەری
دیمۆكراتــی راگەیانــد .ئــەوەش وەك داخوازیەكــی رەواو سرووشــتی گەلــی كــوردە .زیاتر لە  40ســاڵە
گەلــی كــورد لەپێنــاو دامەزراندنــی ئــەم رژێمــە تێدەكۆشــێت .ئــەو گەلــە بــە هــەزاران رۆڵــەی خــۆی
لەپێنــاو بەدیهێنانــی دیمۆكراســی بەخــت كــرد .بۆیــە تێكۆشــانی 40ی ســاڵەی گەلــی كــورد لەباكــوور
بــەرەو ئەنجــام دەڕوات .گەلــی كــورد ئیــدی زنجیــری كۆیلەتــی پچڕانــد .ئیــرادەی خــۆی رادەســتی
دەوڵەتــی تــورك نــاكات .ئیــدی لەبەرانبــەر كۆمەڵكــوژی و زەخــت و زۆریەكانــی دەوڵــەت بێدەنــگ
نابێــت .تــرس و تۆقاندنــی گــەالن كــە لەالیــەن دەوڵــەت توركیــاوە بەســەر كۆمەڵــگادا ســەپێنراوە
بەراگەیاندنــی خۆســەری دیمۆكراتــی تێكشــكێنرا .گەلــی كــورد ئیــدی بووەتــە گەلێكــی خــاوەن
ئیــرادە .لەگۆڕەپانــی سیاســەت و ســەرجەم گۆڕەپانەكانــی تــر خــاوەن رۆڵــی گرنگــە .بەدامەزراندنــی
رێكخــراوە مەدەنیــەكان و خاوەندارێتــی لێیــان پێگــەی دەوڵــەت نەتــەوەی توركیــان لەكوردســتان
الواز كــرد .تێكۆشــانی دیمۆكراســیخوازی گــەل گەیشــتووەتە ئــەو ئاســتە كــە ئیــدی لەشــارێكی
وەك ئامــەد گەلــی كــورد لەیــازدە پەڕلەمانتــەر خــاوەن  10پەڕلەمانتــەر بێــت و دەوڵەتیــش خــاوەن
پەڕلەمانتارێــك بێــت .ئەمــەش گەڕانــەوەی مێــژوو بــۆ ســەر هێڵــی حەقیقــی خۆیەتــی كــە لەكۆمەڵــگا
دەوڵــەت الواز بكرێــت و گــەل بەهێــز بكرێــن .حكومەتــی  AKPئــەو وەرچەرخانــە مەزنــەی گەلــی
كــوردی پێهــەرس ناكرێــت .بۆیــە بــە كۆمەڵكوژیەكانــی وەك؛ ربۆســكی ،ئامــەد ،پرســۆس و هــەرە
دوایــی ئەنقــەرە ،پەالمــاری دڕندانــەی بــۆ ســەر هاواڵتیــان ،شــێواندنی تەرمــی هاواڵتیــان ،بۆردومان
كردنــی مەزارگەكانــی گەریــا ،ناوچــە شــاخاویەكانی كوردســتان گرتنــی هــەزاران سیاســەتمەتدار،
رۆژنامەنووســان و دەیــان كــردەوەی چەپەڵــی تــر رێگــری لەخۆبەڕێوەبــەری دیمۆكراتــی گــەل
دەگرێــت.
بــەاڵم چۆنكــە كۆمەڵــگا لەســەر رێچكــەو زهنیەتــی نەتــەوەی دیمۆكراتــی تێدەكۆشــێت ،هیــچ كۆســپ
و تەگەرەیــەك نەیتوانیــوە داخــوازی دیمۆكراتیانــەی گــەل بەالڕێــدا ببــات .بۆیــە ســووربوون
لەســەرداخوازی دیمۆكراتیانــەی كۆمەڵــگا ،پێگــەی زهنیەتــی فاشــیزمی  AKPلەنــاو كۆمەڵــگا
رۆژلــەدوای رۆژ الوازتــر دەكات .راگەیاندنــی خۆبەڕێوەبــەری دیمۆكراتــی گــەل لەباكــووری
كوردســتان بەدیهێنانــی داخــوازە رەواكانــی گەلــە .گەلــی كــورد و گەالنی ئاشــتیخواز و سۆسیالیســتی
كۆمەڵگاكانــی توركیــا لەپێنــاو دەســتەبەركردنی خۆبەڕێوەبــەری دیمۆكراتــی لەژێــر چەتــری پارتــی
دیمۆكراتــی گــەالن ( )HDPكۆبوونەتــەوە .بۆیــە  HDPبووەتــە پڕۆژەیــەك كــە پێكــەوە ژیانــی
دیمۆكراتیانــەی گەالنــی توركیــای كردووەتــە ئامانــج .واتــا دەیەوێــت كــە هــەر گەلێــك لەتوركیــا
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خــۆی ،خــۆی بەڕێــوە ببــات .بۆیــە پشــتگیری و خاوەندارێتــی لــە  HDPلەماوەیەكــی كورتــدا
ســەلماندی كــە بەدیهێنانــی داخــوازە رەواكانــی گــەل تەنیــا لەژێــر زهنیەتــی نەتــەوەی دیمۆكراتــی
كــە  HDPبــە بنەمــای گرتــووە دەســتەبەر دەبێــت.
گەلی باشوور لەمافی خۆبەڕێوەبردن و ژیانی ئازاد بێبەش كراون
لەالیەكــی تریشــەوە كۆمەڵــگای باشــووری كوردســتان كــە لەژێــر دەســەاڵتی هێــزە كوردیەكاندایــە.
تــا ئەمــڕۆ نەیتوانیــوە ویســت و داخوازیــە رەواكانــی گەلــی كــورد دەســتەبەر بــكات .واتــا دەســەاڵت
لەژێرنــاوی كوردبوونــەوە ،زهنیەتــی دژەدیمۆكراســی لەنــاو كۆمەڵــگادا بــاو دەكاتــەوە .نموونــەی
بەرچــاوی ئــەوەش وازنەهێنانــی مەســعوود بارزانــی و پارتەكــەی لەپۆســتی ســەرۆكی هەرێــم و
رێكنەكەوتنــی الیەنەكانــی تــر لەگــەاڵ یــەك ئامــاژە بــە پێشخســتنی زهنیەتــی دیكتاتۆریــەت
لەكۆمەڵــگادا دەدرێــت .دەســەاڵت ســەرجەم گۆڕەپانەكانــی ژیانــی قــۆرخ كــردووە .گــەل لەمافــی
خۆبەڕێوەبــردن و ژیانــی ئــازاد بێبــەش كــراوە .سیاســەت كــردن تەنیــا بــە مافــی  5پارتــی سیاســی و
ســەركردەكانی دەزانرێــت .بۆیــە ناڕەزایەتــی گــەل كــە لەرێكەوتــی 9ی ئۆكتۆبــر لەشــارەكانی هەرێمی
باشــووری كوردســتان ســەریهەڵدا و شــەهید بــوون و برینداربوونــی ژمارەیــەك هاواڵتــی لێكەوتەوە،
ئــەو پەیــام دەدرێــت كــە داخــوازی رەوای گــەل تــا ئێســتا دەســتەبەر نەكــراوە .تەنانــەت لەباشــوور
زهنیەتــی پێكــەوە ژیــان كردنــی كۆمەڵــگای كــوردی جێگیرنەبــووە .لەبــەر ئــەوە تــا دەڕوات كۆمەڵــگا
پارچەپارچــە دەكرێــت و دژایەتــی و ناكۆكیــەكان قوواڵتــر دەبێــت و بێــكاری ،هــەژاری ،چــوون بــۆ
هانــدەران و بێهیوایــی تەشــەنە دەســێنێت .بۆیــە چەندێــك نەخۆشــی كۆمەاڵیەتــی لەبەرزبوونــەوەدا
بێــت ،ئەوەنــدە كۆمەڵــگا لەدیمۆكراســی و مافــی رەوای بــەدوور دەبێــت .كۆمەڵــگای باشــوور لەبــەر
ئــەوەی نــە كۆمەڵگایەكــی سیاســییە ،ئەنجامدانــی چاالكــی دیمۆكراتــی زۆر الوازە .تــرس و تۆقانــدن
دەبێتــە لەمپــەڕ لەبەرانبــەر راگەیاندنــی ویســت و داخوازیەكانــی .چاالكیەكانــی پچڕپچــڕ و بەربــاو
ێ سیســتماتیك ئەنجــام دەدرێــت .هــەر ناڕەزایەتــی
و ئامانجــی نادیاریــان هەیــە .چۆنكــە بەبــ 
مەدەنــی گــەل ســێبەری حزبایەتــی بەســەر دەســەپێندرێت و ئاراســتەی داخــوازی رەوای گــەل بــەرەو
ئاقارێكــی تــر رادەكێشــێت .چۆنكــە زهنیەتێــك لەمەیــدان دایــە ،بێئیرادەكردنــی تــاك و كۆمەڵــگای
كردووەتــە ئامانــج .ئــەو زهنیــەت چاالكــی مەدەنــی بــە گێرەشــێوێنی و پشــێوی لەقەڵــەم دەدات،
لەكاتێكــدا چاالكــی زمانــی دیمۆكراســییە .دەســەاڵت بــاوەڕی نــە بــە هێــزی گــەل و خــۆی هەیــە،
بەڵكــوو بــاوەڕی بەهێــزە دەرەكیــەكان هەیــە .بۆیــە حكومەتــی هەرێــم ،بووەتــە حكومەتــی قەیــران.
چۆنكــە زهنیەتــی دەوڵــەت نەتــەوەی كــوردی كردوەتــە ئامانــج .واتــا بــەردەوام چــاوی لەهێــز و
دەســەاڵتی ســەرووی خۆیەتــی .ئــەم زهنیەتــەش بــە پێچەوانــەی ویســت و داخــوازی گەلــە .تەنانــەت
ئامادەیــە لەپێنــاو مانــەوەی دەســەاڵتی خــۆی بــە شــێوەیەكی دڕندانــە هاواڵتیانــی خــۆی بكوژێــت.
ئــەوەش بــن بڕكردنــی دیمۆكراســی نــاو كۆمەڵگایــە .دیمۆكراســی لەخــوارەوە بونیــاد دەنرێــت.
بەخاوەندارێتــی لەگــەل و دابیــن كردنــی پێداویســتە ژیانیــەكان بــەدی دێــت .كۆمەڵــگا بــە هێــزی گــەل
دەبێتــە كۆمەڵگایەكــی پێشــكەوتوو و دیمۆكراتیــك .لــەو پێنــاوەدا تاكــە رێــگای چارەســەری قەیــران
و كێشــەكانی باشــوور و بەدیهێنانــی ویســت و داخــوازە رەواكانــی گــەل ،بونیادنانــی سیســتەمی
خۆبەڕێوەبــەری دیمۆكراتییــە ،كــە گــەل خــۆی خــۆی بەڕێــوە ببــات.
دەرئەنجــام ئــەوە روون و ئاشــكرایە كــە گەلــی كــورد لەهــەر چواربەشــی كوردســتان وەك فاكتــەر
و هێــزی ســەرەكی لەپێنــاو بەدێهنانــی دیمۆكراســی گــەالن لەتێكۆشــانێكی بێوچاندایــە .هــاوكات
ێ زهنیەتــی مۆدێڕنیتــەی
دەبێتــە داهێنــەری ئاشــتی و دیمۆكراســی گــەل لەناوچەكــەدا .واتــا بــە پی ـ 
ســەرمایەداری كــە دیمۆكراســی دەوڵەتــی داهێنــاوەو تەنیــا داخــوازی الیەنــە دەســەاڵتدارەكان بــەدی
ێ كردنــی داخــوازی
دێنێــت .بەپێچەوانــەوەی ئــەو زهنیەتــەوە مۆدێڕنیتــەی دیمۆكراتــی كــە جێبەج ـ 
رەوای گــەل دەكاتــە ئامانــج و وەك مزگێنیــەك بــۆ گەالنــی ناوچەكــە و جیهــان بــە دیــاری دێنێــت.
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رونیا آویَر

تغییــر و تحــوالت اجتامعــی در کوردســتان كــه معمــوال از طریــق مبارزهــای آشــكار بــا دشــمن و ذهنیــت اشــغالگری صــورت عملــی بــه
خــود میگیــرد ،دارای ابعــاد گوناگــون و همهجانبــه میباشــد .در واقــع مبــارزهای ایدئولوژیــك بــه شــار م ـیرود .توســعهی مبــارزه و
دســتیابی بــه آزادی بــدون رســیدن بــه ادراكــی ژرف از موضــوع «بردگــی» کــه بــه مثابــه ،پیامــد نهادینــه شــدن اســتثامرگری در جامعــه
اســت،مبــارزهای دامن ـهدار نخواهــد بــود؛ اگــر ایجــاد تغییــر و تحــول در جامعــه را ب ـرای خویــش بهماننــد رســالتی اجتامعــی قلمــداد
میمناییــم و جهــت آگاه منــودن انســانیت ،تالشــی بیوقفــه را در رسلوح ـهی فعالیتهــای خویــش ق ـرار دادهایــم ،تنهــا بــه ســبب درک
عمیــق از مفهــوم آزادی بــر مبنــای حقیقتهــای اجتامعــی اســت .میبایســت بــا درك صحیــح و درســت از واپسگرایــی و بردگــی بــه
عنــوان عامــل بازدارنــدهی توســعهیفرهنگــی كــه از ســوی نظــام حاكــم بــر جامعــه تحمیــل میگــردد ،بــا آن برخــورد مناییــم .جهــت
رســیدن بــه چنیــن رویکــردی ،داشــن تــاش ،ایــان و اراد های عظیــم و راســخ رشطــی بنیادیــن اســت .تنهــا از رهگــذار پیرشفــت تدریجــی
زمــان و شــناخت اشــكال گوناگــون بردگــی و تحــول ذهنــی -شــخصیتی خویــش اســت کــه میتــوان بیشــر و بهــر از هــر زمانــی بــه
درک از آزادی خویــش نزدیكــر گردیــم؛ علیرغــم افزایــش تهاجــات همهجانبـهی دشــمن بــه زندگــی آزاد و مبــارزات آزادیخواهانــه مــا،
بــا ایجــاد تغییــر و تحــوالت اجتامعــی از طریــق ارتقــاء و پیشــرد مبــارزات فرهنگــی و اجتامعــی ـــكه بیانگــر انقالبــی در درون انقــاب
اســت ـ نیرومندانهتــر از هــر زمانــی میتوانیــم بــه مبــارزه ادامــه دهیــم.
جمل ـهی «پیرشفــت جامع ـهی آزاد ،بــا زن بــرده امكانپذیــر نخواهــد بــود» گویــای ایــن موضــوع اســت کــه رشط تحقــق آزادی ب ـرای
یــک جامعــه و برخــورداری متامــی جامعــه از موهبــت آزادی ،شــناخت از اشــکال و می ـزان بردگــی اجتامعــی و وجــود ذهنیتــی اســت
کــه در آن جامعــه ،درک از آزادی را بــدون درک از موجودیــت و هویــت زن متصــوراســت .بــر همیــن مبانــی اســت كــه در جامع ـهی
كوردســتان انقــاب زنــان و گســرش ســازماندهی زنــان امــری انکارناپذیــر و رشط بنیادیــن در موضــوع آزادی اســت .تاریــخ ســقوط و
اســتثامر پنجهـزار ســالهی زنــان جهــان كــه اولیــن حلقـهی بردگــی و ســقوط اجتامعــی اســت بــه مــا نشــان میدهــد كــه آزادی تنهــا از
طریــق بــه اوج رســیدن ســطح روشــنفكری و روشــنگری زنــان ،ســازماندهی و مبــارزهی آنــان امكانپذیــر میگــردد .هــر انــدازه كــه زنــان
در مبــارزات آزادیخواهانــه از نظــر ذهنیتــی ،روحــی و اجتامعــی پیرشفــت مناینــد ،بــه هــان می ـزان نیــز زمینــه جهــت نیــل بــه آزادی

.

55
ALTIRNATIV
OraganaPJAK

44

45

هموارتــر خواهــد گردیــد.
اگــر امــروزه در ســطح جامعـهی كوردســتان مــا تدریجـاً شــاهد یــك رنســانس ایدئولوژیكــی ،سیاســی و اجتامعــی میباشــیم ،نتیجـهی ایــن
مبــارزات و بــه ویــژه مبــارزات آزادیخواهانـهی زنــان محســوب میگردنــد .موجودیــت و هویــت زنــان در جامعـهی كــورد و همچنیــن روابــط
اجتامعــی و حوزههــای فعالیتیشــان از دیــر زمــان تــا کنــون ،دچــار انحـراف و انســداد شــده بــه صورتــی کــه احیــای آن امــری دشــوار اســت.
چنیــن وضعیتــی جامع ـهی زنــان را بــه پذیــرش درحاشــیه مانــدن و قبــول بردگــی بــه عنــوان یگانــه گزینــه و رسنوشــت محکــوم گردانیــد.
شــناخت و درک حقیقتمحورانــه در ایــن زمینــه ،بنیادیتریــن اصــل ،جهــت درك از امــکان تحقــق جامع ـهی آزاد اســت.
مبــارزات آزادیخواهانـهی زنــان پیــش از هــر چیــز در عرصـهی ذهنیتــی صــورت میپذیــرد .چـرا كــه حاكــان و قدرتگرایــان پیــش از هــر
چیــز ســعی در فتــح ذهنیتهــا داشــتهاند؛ بــه همیــن دلیــل نیــز زنــان از لحــاظ ذهنیتــی -فكــری از جامعــه و زندگــی رانــده شــدهاند .ب ـرای
منونــه عبــارت «گیســو بلنــد و ناقصالعقــل» ابتــدا در ذهنیــت زنــان ،ســپس در ذهنیــت متامــی جامعــه حاكــم گردیــده و جــای گرفتــه و بــه
تدریــج در متامــی مناســبات زندگــی هــم رســوخ كــرده اســت .نقــش زن در مدیریــت زندگــی اجتامعــی ،رفتهرفتــه بــا تهاجــات ایدئولوژیكــی
كمرنــگ شــده و از میــان برداشــته شــده اســت.
علیرغــم اینكــه زن ،جوهــرهی زندگــی اســت امــا بــه او همچــون خطــری بــزرگ در اجتــاع و زندگــی نگریســته میشــود .مبنــای شــكلگیری
بافــت ایدئولوژیكــی «مــرد مقتــدر» نیــز ایــن چنیــن پیریــزی گردیــده اســت .بــه میزانــی كــه ایدئولــوژی مردســاالری نهادینگــی یافــت ،بــه
هــان میـزان نیــز بــه راحتــی توانســت زن و جامعــه را بــه بردگــی وادار کنــد .نیروهــای قدرتگـرا و حاكــم جهــت آن كــه بتواننــد از افزایــش
ســطح آگاهــی و تغییــر و تحــوالت دموكراتیــك اجتامعــی مامنعــت بــه عمــل آورنــد ،پیــش از هــر چیــز زنــان را هــدف قـرار میدهنــد .هــدف
اساســی آنــان از ایــن اقــدام ،قبوالنــدن ذهنیــت اســتثامرگر خویــش بــه جامعــه و مامنعــت از مبــارزات آزادیخواهانــه میباشــد .بــه همیــن
دلیــل نیــز بــه طــور گســرده از تاكتیكهــای «جنــگ نــرم» اســتفاده میكننــد .تاكتیكهایــی كــه در آن ذهنیــت متامــی جامعــه آمــاج حمــات
همهجانبــه ق ـرار میگیــرد و هــدف اساســی از آن فلــج كــردن ذهنیــت آزاداندیــش جامعــه میباشــد.
یكــی از اهــداف ذهنیــت ســلطهگر بــر جامعــه کــه در قالــب و فــرم حاکمیتهــای دولتــی منــود مییابــد ،ایجــاد مانــع در برابــر ســطح
آزادیخواهــی و دموكراســیطلبی جامعــه و همزمــان نهادینــه منــودن ویژگیهــای واپســگرایانه در جامعــه اســت .در ایــن وضعیــت بــا
گســرش حمــات ایدئولوژیكــی بــه ویــژه از طریــق رســانهها ،ســینام و موســیقی ســعی در شــکلدهی مــدرن ذهنیــت مردســاالر بــه جامعــه
دارنــد .وضعیتــی کــه نهادینهتــر و عمیقــر از گذشــته ،دیــدگاه جامعــه را نســبت بــه زنــان منحــرف میســازند .بــه عنــوان منونــه بــا ســاخت
رسیالهــای تلویزیونــی كــه بــر اســاس ایدئولــوژی و ذهنیــت دولتــی و مردســاالر تولیــد میشــوند ،از راه برجســته منــودن خصوصیــات
جامعـهی جنســیتگرا ،بــه شــكلی زیرپوســتی و لفافـهای ،هــم زنــان و هــم كل جامعــه را آمــاج مببــاران رســانهای و تبلیغاتــی قـرار میدهنــد.
بدینگونــه تهاجــات ایدئولوژیكــی خویــش را گس ـرانده و خواهــان بســط ویژگیهــای جنســیتگرایانه و مردســاالرانه در ذهنیــت و زندگــی
اجتامعــی هســتند .زنــان و جوانــان مهمرتیــن اقشــاری هســتند كــه هــدف حمــات ایدئولوژیكــی نظــام قدرتگـرا و ثروتگـرا هســتند .برآننــد
كــه بــا دور ســاخنت ایــن دو قــر از واقعیــات جامعــه و مبــارزات آزادیخواهان ـهی اجتامعــی ،جامعــه را منحــرف ســاخته و همچنــان بــه
اســتثامر آن ادامــه دهنــد .نظــام ،بــا شــیوههایی همچــون اشــاعهی ضداخالق(روســپیگری ،ترویــج اعتیــاد) در میــان زنــان و جوانــان درصــدد
گســرش انحطــاط اخالقــی و فروپاشــی شــخصیتی اســت .موفقیــت در ایــن كار بــه معنــای رســیدن نظــام بــه اهــداف خویــش كــه هــان از
میــان برداشــنهمزیســتی و ایجــاد جامع ـهای فاقــد آینــده اســت .زنــان و جوانــان بــه منزل ـهی نیــروی تحولخــواه و کنشــگ ِر اصلــی تغییــر
در جامعــه ،بیــش از هــر قــر دیگــر مــورد توجــه فرادســتان و اقتدارگرایــان بودهانــد .از ایــن نقطــه نظــر بیشــرین حمــات ایدئولوژیــك،
ذهنیتــی و فرهنگــی معطــوف بــه آنهاســت.
در ارتبــاط بــا سیاســتهای مذكــور ،خلــق كــورد عامدانــه بــا عقبماندگیهــای اجتامعــی و واپســگراییهای ناشــی از آن مواجــه بــوده و
آشــكارا آنــان را در چنیــن وضعیتــی قـرار دادهانــد .دولــت در مقابــل قتــل زنــان كــه تحــت لــوای نامــوس انجــام میگیرنــد ،همچنــان ســكوت
اختیــار كــرده اســت .ایــن مــورد بــر همــگان عیــان اســت كــه مكانیزمهــای دولتــی ،همــواره زمینـهی افزایــش تجــاوز و خشــونت علیــه زنــان
را ،آمــاده میســازند .همزمــان بخشــی از هــان ضدفرهنگ(تجــاوز) از ســوی نظــام حاكــم بــا شــیوههای اعــال فشــار و رسكــوب علیــه زنــان
روا داشــته میشــود.
آشــكار شــدن اقدامــات ضداخالقــی در جامعــه ،نظیــر قتــل ،تجــاوز ،اعتیــاد و حتــی در مــواردی ربــودن دخ ـران جــوان كــه در ایــن اواخــر
روبــه افزایــش نهــاده ،مــوردی تأمــل برانگیــز میباشــد .ایــن مــورد در رشق و جنــوب كوردســتان در حــد فزاینــدهای قابــل مشــاهده اســت.
رویدادهایــی از ایــن قبیــل كــه بــه صورتــی پنهانــی توســط باندهــای متصــل بــه دولــت انجــام میگیرنــد و دولــت از آنهــا حامیــت بــه عمــل
م ـیآورد ،روزانــه در حــال افزایــش میباشــند .اگــر تنهــا همچــون رویــدادی مــوردی و یــا اتفاقــی بــه ایــن مســائل بنگریــم ،بیگــان دچــار
اشــتباه شــده و قــادر بــه خوانشــی صحیــح نخواهیــم بــود تــا بتوانیــم راهــکاری در جهــت چارهیابــی نیــز برگزیــد .در واقــع توطئـهای عظیــم
و حمالتــی چندســویه در میــان میباشــند .مــوارد مذكــور خطــر و تهدیــدی جــدی علیــه متامیــت و موجودیــت جامعــه و بــه ویــژه زنــان و
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جوانــان اســت .بــا بررســی هویــت كســانی كــه دســت بــه چنیــن اقداماتــی زده یــا از آن حامیــت میمناینــد ،ایــن امــر را بــه خوبــی آشــکار
میکنــد کــه فقــط در راســتای گســرش و تعمیــق و تبدیــل آن بــه یــک جنــگ نــرم صــورت میپذیــرد؛ امــری کــه قطع ـاً متامــی زوایــای آن
بایــد بـرای همــگان آشــكار گــردد.
در راســتای خنثــی ســاخنت حمــات نظــام ســلطهگر ،نخســت بایســتی فعالیتهــای روشــنگرانه و آموزشــی را از کوچکرتیــن واحــد ســاختارین
جامعــه یعنــی خانــواده رشوع کــرد .بــه همیــن جهــت مهــم اســت كــه فرزنــدان خویــش را بــا مبــارزات آزادیخواهانــه آشــنا منــوده و
ســازماندهی منــود .همچنیــن جوانــان بایــد بــا ترویــج مبــارزه و ســازماندهی ،قــادر بــه دفــاع از خویــش باشــند .ب ـرای خنثیســازی هرگونــه
تهاجــم ،مناســبرتین راهــکار عبــارت اســت از آگاهییافــن و آگاهیبخشــی در حــوزهی دفــاع مــروع و ســازماندهی منــودن آن در میــان
زنــان و جوانــان؛ چـرا كــه همــواره زمینــه بـرای هرگونــه تهاجــم و یــورش در ابعــاد مختلــف مهیــا اســت .میبایســت بــه مقابلـهای مؤثــر بــا
ایــن وضعیــت پرداخــت.
بایســتی بـه هــر نحــوی بــا سیاســت جنگنــرم مقابلــه كــرد و بــه اقدامــات غیراخالقــی دولتهــا پایــان داد .یكــی از ابتداییتریــن رضوریــات
ایــن فعالیــت ،تأســیس نهادهــای جامعــهی مدنــی اســت .بایــد جامعــه را از طریــق رســانهها هوشــیار و آگاه ســاخت .آشــكار ســاخنت
شــبكهها و مراكــز مخفـیای كــه زنــان و جوانــان را تحــت خشــونت قـرار داده و بــه آنهــا حقــارت میكننــد ،امــری الزامــی و اغامضناپذیــر
بحســاب میآیــد.
در کوردســتان شــعار «مبــارزات خویــش را بــه اوج میرســانیم و از ذهــن مردســاالر مــدرن را بــه شکســت میکشــانیم» ،رصفــا یــک شــعار
نیســت ،بلکــه رویکــرد عملــی آن امــروزه بــه پیشــاهنگی جنبــش آزادیخواهــی زنــان در حــال گســرش اســت .ایــن یــک مبــدا علمــی ،آگاهانــه
و سازماندهیشــده در برابــر هرگونــه ضدفرهنــگ تجــاوز علیــه زنــان و جامعــه اســت؛ حــال ایــن تجــاوز بدســت دولــت باشــد یــا مــرد حاكــم،
تفاوتــی نخواهــد داشــت چـرا كــه هــر شــیوهای از خشــونت ،شــكنجه و قتلعــام زنــان ،ریشــه در ضدفرهنــگ (تجــاوز) دارد .در بیشــر مــوارد
ایــن خشــونتها آشــكارا علیــه زنــان و جامعــه روا داشــته میشــود .ایــن خشــونتها در هم ـهی عرصههــای سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی
و حقوقــی انجــام میگیرنــد .جهــت آنكــه قــادر بــه مبــارزه در برابــر ایــن اقدامــات باشــیم ،آگاهــی ایدئولوژیكــی ،آمــوزش و ســازماندهی
جــز رشوط اساســی و اجتنــاب ناپذیرنــد .ایــن مــورد نیــز بســیار مهــم اســت كــه زنــان و جوانــان در برابــر سیاسـتهای نظــام رسمایـهداری،
بازیهــای پلیــد ،ظاهرســازیها و چهــرهی نقابــدار «مــرد حاكــم» فریــب نخــورده و دارای رویكــردی آگاهانــه باشــند .بــر ایــن مبنــا رضوریســت
كــه جهــت رســیدن بــه معرفــت و آگاهــی و درك ســازمانی ،دفــاع مــروع و حقــوق خویــش ،مبــارزات خویــش را بیوقفــه ادامــه دهیــم.
بیگــان ســازمانها و نهادهایــی کــه مدعــی مبــارزه بــا چنیــن وضعیــت اســفباری در جامعــه هســتند ،میبایســت موضــع عملــی خویــش
در راســتای مقابلــه بــا ایــن جنگــرم را بــه صــورت میدانــی بــه منایــش درآوردنــد و کانونهــای مقاومــت و همافزایــی را بــه وجــود آورنــد..
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ریچارد براتیگان ،را باید زیست؟
آلرتناتیو
در راســتای پربــار و وزینتــر کــردن ،هرچــه بیشــر مجلــه آلرتناتیــو ،هیئــت تحریریــه بـرآن برآمــد کــه در شــارهی
پیـشروی بــه معرفــی و در صــورت امــکان چــاپ آثــار ،هرنمنــدان آوانــگارد و نواندیــش جهــان همــت گــارد.
هرنمندانــی کــه براســاس مالحظــات ســودجویانهی بنیادهــا و رشکتهــای رسمایــهداری چــاپ و نــر در ســطح
جهــان ،بهصــورت عامدانـه در ســایه و بیمهــری قـرار میگیرنــد .مــا ســعی بـرآن داریــم ،نویســندگان و هرنمندانــی
را در ایــن بخــش از آلرتناتیــو بــه ســاحت خــرد مخاطبــان خــود ارائــه دهیــم کــه از مناطــق ممنوعــه و خطــوط
قرمــز رسمایهداری(دولت ی،بیناملللــی) بــا آگاهــی عبــور کننــد ،بــه مطلقهــا بدیــدهی تردیــد و بــه مقدســات
رسمای ـهداری حمل ـهور میشــوند ،از تابوهــا عبــور و علیــه دولتهــا میشــورند .درواقــع قلــم و هــر خــود را در
خدمــت محرومــان و رنجدیــدگان بـهکار میگامرنــد ،تــا آگاهــی و وجــدان جامعـهی انســانی را فضونــی ببخشــند.
هرنمندانــی کــه نتنهــا از برخــورداران از ثــروت و قــدرت طرفــداری منیکننــد ،بلکــه اســتبداد و اســتعامر دولتهــا
را بــه چالــش میکشــند.
در ایــن شــارهی مجلــه آلرتناتیــو قصــد داریــم بــه معرفــی و تحلیــل آثــار و زندگی ریچــارد گــری براتیــگان(Richard
 )Brautiganزاده  ۳۰ژانویــه  ۱۹۳۵در تاکومــا واشــنگنت چشــم بــه جهــان گشــود و  ۲۵اکتــر  ۱۹۸۴درگذشــت.
نویســنده و شــاعر معــارص آمریکایــی کــه از او  ۹رمــان ،یــک مجموعــه داســتان و چندیــن دفــر شــعر منتــر شــده
اســت ،بــه صــورت مختــر بپردازیــم .ایــن انتخــاب بدیــن خاطــر اســت کــه آثــار ایشــان گســردگی و ابعــاد وســیعی
از وضعیــت سیاســی_اجتامعی دربــر میگیــرد و در هــان حــال اعــاق روانشــناختی و روانکاوان ـهی کاراکرتهــا
را در داســتان ،رمانهــا و اشــعار خــود بــه منایــش میگــذارد.
در حقیقــت بــا خوانــدن آثــار براتیــگان بــه نوعــی ،تاریــخ ،احساســات و امتســفر حاکــم بــر خلقهــای زحمتکــش و
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کارگــری کــه در ایــاالت متحــد آمریــکا زیس ـت میکننــد .را میتــوان بــه وضــوح درک و حــس کــرد .مثــال بــارز آن در رمــان صیــد ماهــی
قــزلآال و مجموع ـه داســتانهای کوتــاه کــه بــه رشــتهی تحریــر در آورده اســت.
بــه نظــر میرســد کــه دلیــل اساســی ریزبینــی و عمــق آثــار او ریشــه در تجربیــات تلــخ دوران کودکــی بهخصــوص تــرک خانــواده توســط
پــدر و زندگــی محقرانــه و دشــوار دوران نوجوانی،میتــوان واکاوی کــرد .در بیســت ســالگی( )1955بــه خاطــر شکســن شیش ـهی پاســگاه
پلیــس ،یــک هفتــه زندانــی بــود و بعــد بنــا بــه تشــخیص پزشــکان بیامرســتان دولتــی ارگــون تحــت شــوک درمانــی قـرار گرفــت .ایــن موضــوع
تاثیــر منفــی بــر روان مبــارز و پویــای او گــذارد(در حــال حاظــر شــوک درمانــی منســوخ و جــزء شــکنجه بــه حســاب میآیــد) .در بیســت و
دو ســالگی بــه سانفرانسیســکو رفــت و در آنجــا تحــت تاثیــر جنبــش بیــت( )Beatnikنخســتین مجموعـهی شــعریش را منتــر کــرد (جنبــش
بیــت ،جنبشــی پساســاختارگرایانه یــا شالودهشــکن محســوب میگــردد .بیــت تردیدهــای جــدی نســبت بــه دولــت و هنجارهــای حاکــم
بــر اجتــاع داشــتند) .در آثــار و زندگــی و عملکــرد براتیــگان شــاهد شالودهشــکنهای( )Déconstructionمتعــددی میباشــیم .بهطــور
منونــه زندگــی کــردن در آیداهــو بــه همـراه همــر و کــودک خوردســالش در  1961در کنــار رودخانـهی پــر از ماهــی قــزلآال و داخــل چــادر
بــه مــدت شــش ســال در فقــر مطلــق و یــا توزیــع رایــگان مجموعـهی اشــعارش بــه صــورت رایــگان توســط خــودش در خیابــان و یــا منتــر
کــردن کتــاب شــعری بــا نــام «لطفــا ایــن کتــاب را بکاریــد» کــه شــامل هشــت شــعر بــه همـراه هــر شــعر بســتهای بــذر.

سبک و زیبایشناسی
بهواقــع هــان طــور کــه علیرضاطاهریعراقــی مرتجــم رمــان اتوبــوس پیــر اثــر براتیــگان بیــان میمناید«:توصیــف آثــار براتیــگان کار
ســادهای نیســت .هیــچ ســبک و مکتــب ادبــی و ســنت تاریخــی را منیتــوان زادگاه یــا مبنــای شــیوه خــاص نویســندگی و شــاعری او دانســت.
در مــورد آثــار نــرش حتــی ایــن مشــکل وجــود دارد کــه آیــا آنهــا را بایــد در کــدام گون ـهی ادبــی جــای داد؟ شــاید ســادهتر ایــن باشــد
کــه آن را ســبک براتیگانــی بخوانیــم و بــس .بــه هــر حــال بــه نظــر میرســد کــه آثــار براتیــگان هــم مثــل خــودش یتیمانــد» .امــا در کل
میتــوان ایــن ادعــا را داشــت براتیــگان ب ـرای بیــان دردهــا ،آالم ،نابرابریهــا و اســتبداد حاکــم بــر جامعــه از هــر اب ـزاری و ســبکی بهــره
میگیــرد .ولــی میتــوان گفــت شــاکله اصلــی و مضمــون آثــار او عبارتنــد از:
• ضدیت با نظام رسمایهداری و ارشافت کاذب اعامل شده توسط آن بر مردم
• ضدیت با پدرساالری و اقتدارطلبی
• ضدیت با میلیتاریسم ،ناسیونالیسم
• همزیستی با طبیعت و بازگشت به کمون اولیه
• تابوشکنی و هنجارشکنی در فکر و عمل
براتیــگان متامــی ایــن مفاهیــم را در قالبهــای چــون ،رئالیســم جادویــی( ،)Magic Realismکمــدی ســیاه ،طنــز  ،متثیــل و ایامجهــای
نهفتــه در مــن بــه مخاطــب ارائــه میکــرد.
نــکات حائــز اهمیــت کــه خواننــدگان ب ـرای درک هرچــه بیشــر داســتانها و شــعرهای براتیــگان بایــد مدنظــر ق ـرار دهنــد ،بدیــن ق ـرار
اســت:
دوران تولــد او مصــادف بــود بــا جنــگ جهانــی دوم و بعدهــای در دوران جوانــی تجربــهی دیــداری و احساســی دیگــر جنگهــای
تجاوزگرانـهی آمریــکا را در میانــه دهههــای  40الــی  80میــادی داشــت .ایــن امــر باعــث نفــرت از جنــگ و نظــام ارتشســاالر آمریــکا شــد.
بدیــن منظــور در رد آن قلــم فرســایی منــود.
بیشــر داســتان و اشــعار او را میتــوان بــا کمــی مالحظــه در ســبک فراواقعیــت( )Surrealismطبقهبنــدی و قلمــداد کــرد .ویژگــی ایــن
ســبک اســتفاده از ایهــام ،اســتعاره و ســنبل در کنــار شکســن زمــان و مــکان اســت .اســتقبال و انتخــاب ایــن ســبک بشــر بــه خاطــر دوران
ســیاه و مخــوف مــک کارتیســم در آمریــکا بــود .مــک کارتــی ،ســناتوری فاشیســت بــود کــه پــروژهای را در ده ـهی  50میلبــدی بــه راه
انداخــت ،تــا متامــی روشــنفکران سسیالیســت را بهنــام مبــارزه بــا شــوروی از عرصـهی سیاســی_اجتامعی آمریــکا حــذف کنــد .ایــن کار بــه
دادگاههــای انکیزآســیون قــرون وســطا بیشــباهت نبــود .هرنمنــدان آمربکایــی ب ـرای گــذار از دادگاههــا و ســازههای سانســور بــه ســبک
فراواقعیــت و در نتیجــه آن رئالیســم جادویــی متامیــل شــدند.
نوشــتهها و زندگــی براتیــگان پیــکاری آشــتی ناپذیــر از مبــارزه بــا رسمای ـهداری بــورژوازی بــود .او از هیــچ تالشــی در ایــن راه مزایقــه
منیکــرد .بــا هرنمنــدان همفکــر و آلرتناتیوخــواه و مخالــف سیســتم چــون ،جــان لنــون ،جــک کــرواک ،آلــن گینزبــرگ ،رابــرت کریلــی ،میــکل
میککلــور ،فیلیــپ والــن ،گــری اشــنایدرو ،و پــل مککارتنــی همــکاری و فعالیــت میکــرد.
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بنابرایــن بــا توجــه بــه مــوارد یــاد شــده داســتان کوتــاه بــا نــام رسجوخــه ترجم ـهی اســدالله امرایــی انتخــاب و چــاپ گردیــد .داســتان
رسجوخــه بــه لحــاظ نوشــتاری بــه واقــع کوتــاه و موجــز اســت .عمــق محتــوای آن و خالصهگویــی وجــودی ایــن اثــر را در کمــر اثــری
میتــوان یافــت .ایــن اثــر رونــد دیالکتیکــی رســیدن بــه حقیقــت تلــخ ،امــا آموزنــدهی کودکی(براتیــگان) را بــه تصویــر میکشــد کــه تحــت
تصاحــب و ســحر تبلیغــات حاکــم بــر فضــای جنگــی و قدرتطلبان ـهی ق ـرار گرفتــه اســت .در ایــن فضــای جنگــی اســت کــه کتابهــا
و محتویــات آنهــا بــه کاغــذ پــارهای بیمقــدار تبدیــل میگردننــد .در پایــان بایــد خاطــر نشــان کنــم کــه آثــار براتیــگان را میتــوان بــه
ســاعتها و در صفحــات فـراوان مــورد کالبدشــکافی قـرار داد .امیــد اســت چــاپ اثــر پیـشرو گشایشــی شــود بـرای کســانی کــه مشــتاق
ادبیــات آونــگار د سوسیالیســتی میباشــند.

آثار

رمان
 ژنرال متفقین ،اهل بیگسور ()۱۹۶۴ صید قزل آال در آمریکا ()۱۹۶۷ در قند هندوانه ()۱۹۶۸ سقط جنین ()1977هیوالی هاوکالین()1974 در رؤیای بابل ()1977 پس باد همه چیز را با خود نخواهد برد ()1982 یک زن بدبخت ()1982 اتوبوس پیر ()1971داستان کوتاه
 انتقام چمن ،در ایران :اتوبوس پیر و چند داستان دیگر ()1971شعر
 لطفاً این کتاب را بکارید ()1968  ۳۰ژوئن ۳۰ ،ژوئن ()1978 (قلمرو دوم) پادشاهی دوم در لوال شده به فراموشیترجمه به زبان فارسی
داستان
•  - ۱۳۸۴ -صید قزلآال در آمریکا ،پیام یزدانجو ،نرش چشمه.
•  - ۱۳۸۴ -در قند هندوانه ،مهدی نوید ،نرش چشمه.
•  - ۱۳۸۴ -اتوبوس پیر و چند داستان دیگر(دشمن چمن) ،علیرضا طاهری عراقی ،نرش مرکز.
•  - ۱۳۸۵ -صید قزلآال در آمریکا ،هوشیار انصاری فرد ،نرش نی.
•  - ۱۳۸۶ -در رؤیای بابل ،پیام یزدانجو ،نرش چشمه.

مبارزی
سر جو خه
روزگاری دمل میخواســت ژنــرال شــوم .ســالهای اول جنــگ جهانــی دوم کــه در تاکومــا بــه مدرســه ابتدایــی میرفتم،بســیج عمومــی
بازیافــت کاغــذ راه انداختــه بودنــد کــه همــه چیــزش بــه ارتــش شــباهت داشــت .خیلــی جالــب بــود و کارهــا را اینطــور تقســیم کــرده
بودنــد :اگــر بیســت و پنــج کیلــو کاغــذ تحویــل مـیدادی رسبــاز میشــدی ،بــا حــدود ســی و پنــج کیلــو کاغــذ رسجوخــه ،پنجــاه کیلــو کاغــذ
بــه نــوار رس گروهبانــی ختــم میشــد.
هــر چــه وزن کاغــذ بــاال میرفــت درجــه اعطایــی ارتقــا مییافــت ،تــا آنکــه بــه ژنرالــی میرســید .گامنــم ب ـرای ژن ـرال شــدن یــک تــن
کاغــذ الزم بــود منیدانــم شــاید هــم نیــم تــن .مقــدارش را دقیقـاً منیدانــم امــا اول کار جمــع کــردن کاغــذ الزم بـرای ژنـرال شــدن ســخت
بــه نظــر زده بــود کــه خانــه پــر از کاغــذ اســت .تصــور میکــردم کــه کاغــذ همــه جــا ریختــه ،خیلــی تعجــب کــردم کــه کاغــذ هــم میتوانــد
آدم را گــول بزنــد .کــم نیــاوردم و اجــازه نــدادم ایــن موضــوع مـرا از پــا در آورد.همــه توانــم را جمــع کــردم و خانــه بــه خانــه راه افتــادم و
دنبــال کاغــذ گشــتم و از ایــن و آن میپرســیدم اگــر کاغــذ باطلــه و اضافــه دارنــد بدهنــد کــه تــوی بســیج کاغــذ رشکــت کننــد تــا مــا جنــگ
را بربیــم و نیــروی دشــمن را مضمحــل کنیــم.
پیرزنــی بــه حرفهــای مــن بــا دقــت گــوش داد بعــد یــک نســخه از مجلــه الیــف را کــه تــازه متــام کردهبــود بــه مــن داد .در را بســت و مــن
پشــت در مــات و مبهــوت مجلــه را در دســت گرفتــه بــودم و آن را نــگاه میکــردم .مجلــه هنــوز گــرم بــود .خانــه بغلــی کاغــذی نداشــت
کــه بدهــد دریــغ از یــک پاکــت پســتی باطلــه .آخــر بچــه دیگــری قبــل از مــن جنبیــده بــود .تــوی خانــه بعــدی کســی نبــود .خــوب یــک
هفتــه همینطــور گذشــت.
در بــه در ،خانــه بــه خانــه ،کوچــه بــه کوچــه و کــو بــه کــو رفتــم و رسانجــام آنقــدر کاغــذ جمــع کــردم کــه درجــه رسبــازی بــه مــن دادنــد.
نــوار کشــکی رسبــازی را انداختــم تــه جیبــم و بــه خانــه رفتــم .گنــدش بزنــد .تــوی محــل کلــی افــر و ســتوان و رسوان داشــتیم .خجالــت
میکشــیدم آن نــوار لعنتــی را بــه لباســم بــدوزم .بایــد هــر روز جلــو آن بچههــا پــا جفــت میکــردم .نــوار را انداختــم تــه کشــو گنجــه لبــاس
و جورابهایــم را ریختــم روی آن .چنــد روز بعــد را بــا دلخــوری و آزردگــی دنبــال کاغــذ گشــتم و بختــم گفــت کــه یــک بســته کولیــرز از
زیرزمیــن یکــی پیــدا شــد.
همیــن بســته کافــی بــود کــه بــه درجــه رسجوخگــی ارتقــا پیــدا کنــم .البتــه درجههــای رسجوخگــی هــم رفــت زیــر جورابهایــم بغــل دســت
درجههــای رسبــازی .بچههایــی کــه بهرتیــن لباسهــا را میپوشــیدند و کلــی پــول توجیبــی داشــتند و هــر روز ناهــار گــرم میخوردنــد بــه
درخــه ژنرالــی رســیدهبودند .آنهــا میدانســتند کجــا کلــی مجلــه هســت و پــدر و مادرشــان ماشــین داشــتند .شــق ورق قیافــه میگرفتنــد
و ســینه ســپر میکردنــد و تــوی زمیــن بــازی مانــور میدادنــد و درجههاشــان را بــه رخ ایــن و آن میکشــیدند.
موقــع راه رفــن هــم مثــل صاحــب منصبهــا راه میرفتنــد .دیــری نگذشــت کــه بــه شــغل باشــکوه نظامیگــری خامتــه دادم .یعنــی روز
بعــدش .از آشــفتگی کاغــذ رهــا شــدم و بــه جایــی رســیدم کــه در آن شکســت چــک برگشــتی یــا ســابقه بــد مالــی و بدحســابی بــود یــا نامــه
فرایــت شــوم کــه ماجرایــی عشــقی را مختومــه میکــرد بــا متــام کلامتــی کــه وقتــی طــرح میشــد مــردم را مـیآزرد.
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بهنام
زندان
کاوە ئەواالن
زنده آناناند که پیکار میکنند
آنان که جان و تنشان از عزمی راسخ آکنده است
آنــان کــه از شــیب تنــد رسنوشــتی بلنــد ،بــاال میرونــد و پیوســته در خیــال خویــش آرزویــی بــزرگ دارنــد و هدفــی
مقدس.....
اوج دســتگیریهای ســالهای  1387بــود کــه روزانــه جوانــان ایــن مــرز و بــوم را بــه اتهــام اقــدام علیــه امنیــت
ملــی از شــکنجهگاهها و ســلولهای انف ـرادی دســتگاههای امنیتــی بــه زنــدان میآوردنــد .خربهــا حاکــی از آن بــود
دســتگاهای امنیتــی ،یکــی از فرماندهــان منطقــه را دســتگیر منودهانــد .شــایعات روزانــه بیشــر میگردیــد .هــر کــس
چیــزی را بــه آن میافــزود و در کمــر از یــک ســاعت در بنــد بــه عنــوان خــر موثــق مــورد تاییــد ق ـرار میگرفــت.
در ایــن روزهــا بــود کــه در زنــدان خــری پخــش گردیــد کــه حاکــی از آن بــود فــردی اهــل شــال کوردســتان را بــه
قرنطینــه زنــدان آوردهانــد.
چنــد روزی در آنجــا بــود ،دقیقــا بــه خاطــر دارم روز چهارشــنبه بــود زندانیــان بخــش قرنطینــه را تقســیم میمنودنــد،
دوســتان فهمیدنــد کــه او هــان فرمانــده سیاســی منطقــه اســت کــه در قرنطینــه نگهــش داشــتهاند .دوســتان
درتــاش بودنــد هــر چــە زود تــر او را از قرنطینــه بــه داخــل بنــد بیآورنــد چنــد روز بــه همیــن منــوال گذشــت آن
روز چهــار نفــر را از قرنطینــه بــه داخــل بنــد مــا فرســتادند .مــن از کنــار تخــت نزارگــر رخسارشــان شــدم ،ســه نفــر
از آنهــا بــا لهجــه کــوردی اردالنــی رساغ وکیلبنــد را میگرفتنــد آن یکــی دیگــر بــا تیرشتــی ســیاه بــر تــن داخــل را
نــگاه میکــرد از نگاهــش معلــوم بــود کــه خســته اســت بــا پرســش یکــی از زندانیــان کــه کــی هســتی ؟؟؟ جــواب او
بــا لهجــه کــوردی کرمانجــی گفــت « ئـهز کــوردم « (مــن کــوردم) فهمیــدم کــه او خــودش اســت .یکــی از رفقایــان»
ڤاڵ(خــوش آمــدی رفیــق) بــا او بــه گرمــی رس صحبــت را بــاز
پێــرو» بــه ســویش شــتافت و بــا جملــه ،خێرهاتــی هــه 
کــرد .بــه کنــار تخــت خویــش راهنامیــش کــرد کمکــم زندانیــان سیاســی دور و بــر او را گرفتنــد و بــا تعجــب بــه او
نــگاه میکردننــد پرســشها یکــی پــس از دیگــری پرســیده میشــد و او پاســخ مــیداد .خشــکم زده بــود و بــه او
خیــره شــده بــودم کمکــم بــا دلهــرهای عجیــب بــه پیــش رفتــم .و بــا حســی عجیــب فقــط نگاهــش میکــردم ،گویــا

51

.

آلترانتيو

ارگان حزب حيات آزاد كوردستان PJAK

سالنهم ـ دورهیدومـ شامرهی  55آبان 1394

در آن هنــگام قــدرت تکلمــم را از دســت داده بــودم.
حســم بهــم تلقیــن میکــردد ،گویــا سالهاســت کــه او را میشــناختم .بــا رسهــم کــردن چنــد جملــە « ســاو و رێــز هەڤــاڵ» دســت بــە
ســویش دراز کــردم و بــا دســت دادن بــا او متــام ذهنــم را درگیــر خویــش کــرد .انــگار آن چنــد لحظــە در خــاء زندگــی کــردم بــا صــدای
«پیــرو « کــە بــە او گفــت « هەڤــاڵ « نارحــت نبــاش کــه دســتگیر شــدهای و اینجــای ! دیگــر اتفاقــی کــه افتــاده .ذهنــم رو بــە جــواب
او متمرکــز کــردم کــە ناگهــان گفــت « هەڤاڵــی « مــن نارحــت نیســتم چــه فرقــی میکنــد؟ چــه در قندیــل بــه شــهادت برســم و یــا در
زنــدان اعــدام بشــوم ! بــا گفــن ایــن حــرف متــام موهــای بدنــم ســیخ شــد ،ب ـرای یــک دقیقــه ســکوت متــام آن محیــط پــر از پرســش و
آشــنایی را درنوردیــده بــود.
بعــد از آن ســکوت معلــوم بــود هیــچ کــدام از رفقــا پرسشــی برایشــان باقــی منانــد .بــا آن جملــه ،جــواب متــام ســواالت نپرســیده را داده
بــود .آری دیگــر یکــی را متفاوتتــر از همــه کســانی کــه در اطرافــم بودنــد ،میدیــدم .بــا نگاهــی پــر از صداقــت و شــهامت روبــرو
بودیــم .فــردای آن روز ســخن بــه معرفــی خویــش گشــود و در چنــد جملــە معرفــی منــود ،اهــل شــال میهنم(کوردســتانم) از شــهر وان و
اســم مبارزاتیــم « زنــدان خانــی روژهــه الت «و اســم مادریــم « شــاکر باقــی « مــدت پانــزده ســال زندگــی خویــش را در کوهســتانهای
کوردســتان در راه مبــارزه و آزادی خلقــم ســپری منــودهام .
آری گــرگان درنــده او را چندیــن مــاه در ســیاە چالەهــای مــرگ شــکنجە منــوده بودنــد .زیــر ســختترین شــکنجەها روحــی و روانــی
قــرارش داده بودنــد ،امــا آنهــا بــا متــام تــوان و ابزارهایشــان توانــای آن را نداشــتند کــه از او اعــراف و اطالعاتــی بدســت آورنــد.
شــکنجهگران از مقاومــت او بــه حیــرت آمــده بودنــد و هــر لحظــه کــه ســپری میگردیــد ،متحیــر و شــگفتزدهتر میشــدند و ســواالتی
از ایــن قبیــل برایشــان بــه وجــود مــی آمــد .چگونــه پوســت و اســتخوان میتواننــد در برابــر آهــن گداختــه مقاومــت منایــد؟ چگونــه یــک
انســان جانــش را فــدای باورهایــش میکنــد ؟ چگونــه دردی را تحمــل میکنــد کــه قابــل تصــور نیســت ؟ آری واعضــان مــرگ برایشــان
قابــل درک نبــود کــه یــک انســان بــه حفــظ زیباییهــای وجودیــش در برابــر آنهــا بــه مقاومــت بپــردازد .بــودن بــه معنــای مقاومــت و
آزادی راســتین حتــی در ســختیرین رشایــط خــواب پلیــد آنهــا را برهــم زد .شــکنجەگران کــە روحشــان بــا پلیــدی در آمیختــە شــدە بــود،
منیتوانســتند بــە نداهــای مبارزانــی گــوش ف ـرا دهنــد کــە میخوانــد نــدایفریادهــای آزادی  ،ترانههــای مــادری ،رسودهــایمیهنــی و
نداهــای تاریخــی را بازگــو میکننــد.
امــا او بــا ایامنــی راســخ و صداقتــی ماالمــال از شــهامت ،پــای در ایــن مرحل ـهی از زندگــی میگــذارد ،بــا هوشــیاری و مقاومــت در ایــن
راە تاریخــی رس بــە ســازش و بردگــی منینهــاد .بــە خــط فکــری و فلســفەی خویــش دل میســپارد ،تــا او را در ایــن راە پــر پیــچ و خــم
هامننــد چراغــی روشــن در راە آزادی و آزادزیســن .چـرا کــه ایــن مبــارزان بــا مقاومــت خویــش هامننــد رضب آهنــگ تپــش قلــب و رگ،
همدیگــر را میشناســند ،هــر یــک بــا زبــان و رنــگ مختــص بــە خــود همچــون بخشــی از آرایــش طبیعــت ،هامننــد عقابهــای کــە بــر
بلنــدای قلەهــا بــدون آنکــە نظمشــان بــە هــم بخــورد هامهنــگ بــە هــم میرســند و اتحــاد گسســت ناپذیــری را بــە وجــود م ـیآورد.
اینــان بــه حفــظ ارزشهــا و پایبنــد بــودن بــە باورهایــش در جــدال بــا خدایــان عریــان و شــاهان پوشــیدە ارصار میورزیــد ،نــردی را آغــاز
کــردە کــە در کنــکاش و مبــارزە بــا آن فقــط بــە پیــروز میاندیشــند .
حاکــان یــا بهــر بگویــم کاهنــان عــر حــارض در برابــر مقاومــت او بــە حیــرت آمــدە بودنــد میخواســتند او را بــا وعــدە و وعیدهایشــان
از آزادگــی و آزادزیســن نســل ،مظلــوم دوغــان هــا ،مانیهــا ،احســانها ،و فرزادهــا و هـزاران مبــارز دیگــر خلقــش جــدا مناینــد .امــا او
فریــادی از نــدای آخریــن جمــات ،شــیرین ،فــرزاد و ......بــرآورد کــە صــوت طنینانــداز نــدای آن تداعــی جملــە « مقاومــت زندگیســت
« پایەهــای خیالهــای شــوم ددمنشــان را از بنیــان ویـران منــود .آری دیگــر « هەڤــال زنــدان « متامــی مناســبات ذهنیــت وحشــت و تــرس
نظــام حاکــم را بــا مقاومــت بینظیــر خویــش ،بــا ایســتار شــکوهمندش در مقابــل نهادهــای امنیتــی ،دادگاههــای حاکــم و سیســتم زنــدان،
بــه آنهــا فهامنیــد کــه باوریهایــش را بــا هیــچ چیــز معاوضــه و مبادلــه منیکنــد.
او هــان کســی بــود کــە در اعتصــاب غــذای زندانیــان سیاســی در ســال  87و بــدون یــک لحظــه تردیــد بــه رفقایــش کــه در زندانهــای
ارومیــه و اویــن اعتصــاب غــذا کــرده بودنــد پیوســت .هــان نــدای آزادی رهربیش(عبداللــه اوجــاالن) را زمزمــە میکــرد « زمانــە یــا بــا
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تــو را نخواهــم زیســت ،یــا تــو را بــا آزادی خواهــم آراســت « نــدای آزادی از درون او را فـرا میخوانــد .نــدای کوههــا  ،صــدای چکـهی
قط ـرات بــرف آب شــده کــه انــدک انــدک آبیتــر میشــوند و پیوســتهتر و رود میگردنــد تــا بــر دامنههــای پــر از جوانەهــای تــازەی
درختــان بلــوط ،گــردو و رسوهــای رس بــە آســان کشــیدە برســند و خــود را بــه آرامــش دشــت بســپارند و پیــام تــک تــک اللەهــای
کوهســتان را بــە گــوش فرزنــدان ایــن رسزمیــن برســاند.
کــە امــروز و یــا فــردا چشــم بــر ایــن جهــان میگشــایند تــا نــام هیمــن ،حبیــب ،فــرزاد ،علــی ،فرهــاد و شــیرین را بــر خویــش نهنــد و
رسزمینــان بــا یــک هــم آغوشــی تاریخــی ،در مهــد متــدن انســانیت فرزندانــی را دوبــارە متولــد کنــد .آری او دانشآموخت ـهی هــان
اندیش ـهای اســت .کــە در ســالهای نــە چنــدان دور در شــال میهــن فرهنــگ مبارزاتــی « مقاومــت زندگیســت « د ِر زنــدان را بــه ســوی
زندگــی گشــود .و میراثــی شــد بـرای فرزنــدان آینــدهی ایــن رسزمیــن .آری ایــن نــدا ،نــدای مــام میهــن اســت کــە بــا ارزشــرین فرزنــدان
خویــش را ف ـرا مــی خوانــد.
هــان ندایــی کــە در پانزدهــم فوریـهی  2008ســالروز توطئــە بینامللــی علیــە رهــر ملــت کــورد در راهروهــای زنــدان پیچیــد .در زنــدان
مرکــزی ســنندج طــی مراســمی بــا گردهمآیــی زندانیــان سیاســی و عمومــی در داخــل بنــد و در مقابــل چشــان زندانبانــان و مامــواران
امنیتــی آن روز را ،روزی ســیاە ب ـرای خلــق کــورد نــام نهــاد و بــا هــان صــدای گــرم و ارادەی پوالدیــن مســببان آن را کــە دشــمنان ایــن
خلقانــد را محکــوم کــرد.
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در بــدو رســیدن مشــخص بــود کــه او وضعیــت مناســبی بــه لحــاظ جســمی نــدارد و تحــت شــکنجه شــدید قـرار گرفتــه اســت .شــاید تــا
انســان در ایــن رشایــط قـرار نگرفتــه باشــد ،برایــش قابــل درک نباشــد تصــور چنیــن وضعیتــی .تاثیـرات شــکنجه و آزار بــر بدنــش منایــان
بــود .امــا خوشــحالی عجیبــی در چهــره و رفتــارش خودمنایــی میکــرد .شــاید خوشــحالیش بدیــن دلیــل بــود کــه راه مقاومــت را برگزیــده
اســت .بیشــر شــنیدها و گفتههــا حاکــی از ایــن بــود کــه او را از دخمههــای اطالعــات بــه زنــدان آوردهانــد .گرمــای طاقتفرســای
تابســتان کمکــم داشــت رو بــه خنکــی میرفــت ،از تغییــر طلــوع و غــروب خورشــید و کوتــاه شــدن روز مشــخص بــود کــه پاییــز در
راه اســت.

دریغا
شیرآهن
کوه مردا

تو بودی

بعدهــا کــه او را در یکــی از ســلولها از نزدیــک دیــدم بــا پرســیدن تــو احســان فتاحیــان هســتی(؟) اولیــن آشــنایمان آغــاز گشــت،
بعــد از او پرســیدم احســان (فتاحیــان) جرمــت چیســت؟ بــا آن لهجــه کــوردی شــیرین منطقــه کرمانشــاه بــا صــدای رســا جــواب داد
سیاســی هســتم.

شایان سنه

واپسین شعاع آفتاب شبانگاهی
نشان دهندهی راهیست که خواهان نوشنت آنم
خشخش برگ زیر قدمهایم
میگوید بگذار تا فرو افتی
آنگاه راه آزادی را ،بازخواهی یافت
هرگــز از مــرگ نهراســیدم ،حتــی اکنــون کــه آن را در غریبتریــن فضــا و صمیامنهتریــن زمــان ،در کنــار خویــش
حــس میکنــم .آن را میبویــم و بــازش میشناســم چــرا کــه آشناییســت دیریــن ایــن ملــت و رسزمیــن را بــا
مــرگ ،مــن بــا دالیــل مــرگ رس صحبــت دارم ،اکنــون کــه «تــاوان» دگردیســی یافتــه و بــه طلــب حــق آزادی
ترجم ـهاش منودهانــد ،آیــا میتــوان باکــی از عاقبــت و رسانجــام داشــت؟ «مــا» کــه از ســوی «آنــان» بــه مــرگ
محکــوم شــدهایم در طلــب یافــن روزنـهای بــه ســوی یــک جهــان بهــر و عــاری از حقکشــی در تــاش بودهایــم،
آیــا آنــان نیــز بــه کــردهی خــود واقفانــد؟
زمزمههــا از داخــل بنــد بــه گــوش میرســید هــر کــس چیــزی میگفــت ،یکــی میگفــت زخمــی دســتگیر شــده و
دیگــری زیــر لــب نجــوا میکــرد کــه ســخت شــکنجه شــده تــا دم مــرگ رفتــه و برگشــته .هــر روز کــه میگذشــت
حــرف و حدیثهــا در مــوردش بیشــر میشــد .کســانی کــه ســلولهای انفــرادی بــه زنــدان آورده میشــدند
در مــورد وی بازگــو میکردنــد ،کــه چگونــه او بــا ارادهای پوالدیــن و قامتــی اســتوار بــا مقاومتــی کــم نظیــر از
باورهایــش پاســداری منــوده و تحــت ســختترین و ددمنشــانهترین شــکنجه و رشایــط جســمی و روحــی ق ـرار
گرفتــه و هامننــد رسوهــای آزاد میهـناش رس خــم نکــرده و رس بــه آســان میســاید .روزهــای زنــدان یکــی پــس
از دیگــری میگذشــت ،تــا کــم کــم چنــد تــن از رفقایــش کــه بــا او دســتگیر شــده بودنــد را بــه زنــدان آوردنــد.
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آری ،شــهید احســان هــر روز مصمتــر از پیــش بــاعزمــی راســخ و گامهــای اســتوار راه خــود را ،یعنــی مبــارزی مقــدس در جهــت
دسـتیابی بــه آزادی راســتین ادامــه داد .بــا وجــود آنکــه چندیــن مرتبــه از طــرف نیروهــای اطالعاتــی بــه دخمههــای شــکنجه منتقلــش
کــرده بودنــد تــا شــاید اعــراف تلویزیونــی بگیرنــد و بــا ابـراز ندامــت و پشــیامنی از باورهایــش روی گردانــد .امــا هـر بــار ،بــا مقاومــت
بیماننــد احســان مواجــه میشــدند .آری احســان در ایــن راه جنــگ و مبــارزهی را آغــاز منــود ،جنگــی بــا قصــاوت و ســنگدلی عــری
کــه پــس ماندههــای درندگــی نظــام بردهداریســت .مبــارزهی احســان ،مبــارزهای بــرعلیــه دشــمنان قس ـمخوردی انســانیت و ارادهی
معطــوف بــه آزادی انســان بــود .او بــا آگاهــی از ســختی و مصائــب موجــود در ایــن راه ،پــای بــه میــدان مبــارزهی آزادی و برابریخواهانــه
گــذارده بــود ،بــا اعتقــادی راســخ و اعتــادی مملــو از صداقــت پــای در ایــن مرحلــه از زندگــی خــود میگــذارد .تــا آخریــن نفــس در راه
آزادی و آزادزیســن بــه ســوی میعــادگاه عاشــقان گام برداشــت در ایــن وادی لحظ ـهای ،رس بــه ســازش ننهــاد .آری هامننــد یــک مبــارز
انقالبــی متامــی مســولیت خویــش را در قبــال خلقــش بــه جــا آورده .آری احســان بخــواب کــه معلــم شــهیدمان ( فــرزاد کامنگــر) برایــت
گریســت.
بگــو رفیــق بگــو ...میخواهــم بیینــم ،بشــنوم ،تصــور کنــم ،تــو را .مــن اینگونــه تصــورت میکنــم ،هــر شــب ســتارهای بــه زمیــن فــرود
میآیــد و ایــن آســانغـمزده ،غــرق ســتارهی چــون تــو اســت.
تــو بگــو چگونــه ؟ چگونــه تصــورت کنــم؟ بیــادت م ـیآورم در پوشــش جوانــی کــه راه کوهســتان شــاهو را پیــش گرفتــه تــا از الب ـهالی
جنگلهــای ســوخته بلــوط بــه کاروانــی برســد کــه مقصــدش رسزمیــن آفتــاب اســت .ولــی هیــچ کــدام از اینهــا جــرم نیســت !...
امــا میدانــم ،تعلــق بــه خلــق کــورد ســخت اســت و گریــز از آن نامــردی ...رفیــق آســوده بخــواب کــه مــرگ ســتاره ،نویــد طلـوع خورشــید
اســت .تعبیــر خــواب چوبهداریســت کــه هــر شــب در رسزمینــان خــواب مــرگ میبینــد .تولــد کودکــی ،بــر دامنــه زاگــرس کــه ب ـرای
ظلــم و ســتم ،بــه دنیــا میآیــد.
آرام و غریبانــه تنــت را بــه خــواب بســپار و بــه زهــدان زمیــن بوســه بــزن بـرای فــردای رویــش و رســن  ...فقــط رفیــق بگــو  ...میخواهــم
بشــنوم چــه بــر زبانــت چرخیــد آنــگاه کــه صــدای پــا و درد بــه هــم آمیخــت؟ میخواهــم یــاد بگیــرم کــدام شــعر؟ کــدام رسود؟ کــدام آواز؟
کــدام اســم را بــر زبــان بیــاورم کــه زانویــم نلــرزد ،بگــو میخواهــم بدانــم کــه دمل نلــرزد آنــگاه کــه بــه پشــت رس مینگــرم...
آری احســان هنــوز صدایــت را در ذهــن و گوشــم بــه یــادگار دارم کــه میگفتــی کوردســتان بــا ارزشتریــن فرزنــدان خویــش را ف ـرا
میخوانــد تــا طلــوع خورشــید را ب ـرای تولــدی دوبــاره نظارهگــر باشــد و بربلنــدی کوههــای میه ـنات و در داالهــوی زادگاهات رسود
«ای رقیــب» را بــا بانگــی انقالبــی دوبــاره بـرای خلقــت بــه هـزار نغمــه میخوانــی و روایــت میکنــی داســتان دوبــاره زیســن و چگونــه
بایــد زیســن را ،ب ـرای رفقانــت در کوهســتانها آزاد ........
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طبقه و تحریر

طبقه و تحریر
شهید خرسو گلرسخی
هرنمند ؟! یا هرنمند
وضعیــت پیــش آمــده ب ـرای عرص ـهی فرهنــگ و هــر خلقهــای تابــع ای ـران بــه گون ـهای آشــفته و غریــب
اســت کــه راه بــرون رفــت از آن را بــا ســاختار و نظــام فکــری کنونــی دشــوار و دور از دســرس میمنایانــد.
بــرای بــرون رفــت از ایــن گســره بایــد مکانیســم و علتالعــل بهوجــودآورنــدهی وضعیــت پیــش آمــده
ب ـرای هــر و فرهنــگ را واکاویــد .در تاریــخ معــارص ای ـران ،خلقهــای تابــع میــان دو نیــروی همراســتا ق ـرار
داشــته و دارنــد ،ایــن وضعیــت را بهماننــد «پتــک و ســندان» میتــوان تشــبیح کــرد .نیــروی اول مناینــدهی
شــکل نیافتهتریــن نــوع قــدرت و ســود اســت کــه بــا پشــتیبانی گرفــن از ناسیونالیســم و مذهــب ســعی در
مقابلــه بــا شــکلگیری آگاهــی سیاســی خلقهــا دارد و از طرفــی دیگــر نیــز رقابــت ضعیفــی و روبنایــی بــا
رسمای ـهداری بیناملللــی دارد .نیــروی دوم ،رسمای ـهداری بیناملللــی کــه بــا گــذار از ســاختار پیشــین (نیــروی
اول) بــه فرماســیونی بــه مراتــب مرکزگراتــر و ســودجوتر از گذشــته دس ـتیافته اســت و از طریــق برســاخت
نظریــات و سیســتمهایی همچــو ،جهانیســازی ،دولت-ملــت ،رســانه ،شــبههرن و شــبهفرهنگ،هرنایروتیک
( )Erotic artو نهیلیســتی ســعی در فرافکنــی ،وارونگــی و ازخودبیگانگــی انســان-جامعه از حقیقــت وجــودی
خویــش دارد .الزم بــه توجــه اســت کــه هــردوی آنــان در یــک هــدف همراســتا و همپوشــانی دارنــد .هــدف
اساســی از میــان بــردن خــرد و آگاهــی طبقاتــی) هویــت خلقــی ،فــردی  ،جایــگاه اقتصــادی(و در نهایــت از
خودبیگانگــی فرد-اجتــاع و جامعه-طبیعــت اســت .ایــن مهــم میــر منیگــردد ،مگــر بــه کمــک خونیاگ ـران
دول رسمایهداری(هرنمنــدان!) کــه بــا پشــت منــودن بــه انســانیت و روی منــودن بــه قــدرت و ســود ،از ابزارهــا
و جایگاهــی کــه خلــق بــه آنهــا اعطــاء منــوده اســت ،بــه پس ـتترین شــکل موجود(بــه ســود خویــش) بهــره
میبرنــد .ایــن هرنمنــدان دولتــی مربــوط بــه اکنــون نیســت .مقال ـهی پیــروی اثــر ارزشــمند رفیــق شــهید
خــرو گلرسخــی ،نویســنده و شــاعر انقالبــی سوسیالیســت ( ۲بهمــن  ۱۳۲۲در رشــت  -شــهادت  ۲۹بهمــن
 )۱۳۵۲کــه بــه توســط رژیــم شــاه بــه شــهادت رســید ،میباشــد .رفیــق خــرو گلرسخــی آمدانــه بــا توســل بــه
زبــان ســاده و برنــدهی خویــش بــه بازگــو کــردن واقعیــت و توطئـهای سیســتامتیک جهانــی و لزومــا تاریخــی
میپــردازد .ایــن واقعیــت کــه موضــوع ایــن مقالــه بــا گذشــت حــدودا چهــل ســال از نوشــن آن هنــوز هــم
بــرای جامعــه و هرنمنــدان ایرانــی صــدق میکنــد ،جــا ناراحتــی و خــران زیــادی دارد ،چــرا کــه نشــان
دهنــدهی ایــن امــر اســت کــه جامعـهی مــا در حــال حرکــت در ســیکل معیوبــی میباشــیم کــه قبــا امتحــان
گردیــده و جــواب اشــتباه و انحـراف ماهیتــی خویــش را منایــان منــوده اســت .بــه نظــر میرســد کــه مــا دوبــاره
مجبــور بــه تک ـرار تاریــخ میشــویم ،چ ـرا کــه هامنگونــه کــه میگوینــد «مردمــی کــه از تاریــخ خــود آگاه
نیســتند ،مجبــور بــه تک ـرار آن میباشــند»
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هرنمنــد از خصوصیــات طبقاتی(هویــت خلقــی ،فــردی  ،اقتصادی-اجتامعــی) خویــش جــدا میشــود :از طبقــه فرودســت ،مــا
هرنمنــدی نداریــم کــه ســیر زندگــی پــر جذبــه او را دگرگــون نکــرده باشــد .هرنمنــد در اینجــا کســی اســت کــه امــکان درس خوانــدن،
کافــه نشســن ،مطالعــه در اتاقهــای دربســته و گرســنه منانــدن را دارد ،هرنمنــد در ایــن جــا کارگــری ســاده نیســت کــه در مــن
رنــج و کــوران زیســتطبقـهای قـرار داشــته باشــد و بتوانــد بــه مــدد فــوران آگاهــی طبقاتــی) ماهیــت وجــودی خــود (از طبقـهای
بطــور عینــی و تجربــی حــرف بزنــد .مــا در ایــنجــا کارگــر هرنمنــد شــده یــا هرنمنــد کارگــر شــده نداریــم« .مــدرک تحصیلــی» و
شــهرت هرنمنــد ،را مثــل هــر آدم نــاآگاه دیگــر کــه بــه نظــام ســتمگر(دولترسمایهداری) خــود را نزدیــک میکنــد تــا از رفــاه بهــری
برخــوردار باشــد و بــا سازشــکاری هیــچ نقشــی را در قبــال حقیقــت تاریخــی ایفــاء نکنــد تســلیم زندگــی بیدغدغــه میکنــد ،چــه
بســیار افـرادی کــه رنــگ باختهانــد و اعتــادی را کــه معمــوالً مــردم بــه چنیــن آدمهایــی دارنــد ،نادیــده انگاشــته و پامــال کردهانــد
چــون هرنمنــد از شناســائی روابــط پنهــان جامعــه و اعــاق زندگــی رنج ـران بیبهــره اســت .حاصــل کارش در محــدودهای حقیــر
باقــی میمانــد و طبقـهی رنجــر نیــز منیتوانــد بــا معضــات خویــش و عوامــل جهتدهنــده زندگــی خــود آشــنایی یابــد ،در نتیجــه
دســت بــه آســان ،تنهــا اندیشـهی قرصهــای نــان رسگرمشــان مـیدارد و بــهجــای شناســایی حقــوق خــود کــه میبایــد بــه وســیلهی
نویســندگان و روشــنفکران فهامنــده شــود ،ســعی میکنــد بـرای دو روز بیشــر زنــده مانــدن و از گرســنگی منــردن تــن بــه هــر مذلتــی
بدهــد و نیرویــش را بــه نازلتریــن قیمــت بفروشــد .گویــی شــهرت و شــاید چنــد جرقـهی هــری در کار هرنمنــد ،بـرای افــزودن بــه
پورســانت و فروخــن خویــش اســت .چــه بســیار روشــنفکران و هرنمنــدان هســتند کــه از طبقــه فرودســت و در میــان کورانــی از رنــج
پرورانــده شــدهاند ولــی اینــک حتــی چنــد مــر هــم در خیابانهــا پیــاده راه منیرونــد ،تنهــا هــدف اینــان نجــات خــود بــودهاســت
و میبینیــم کــه موفــق هــم هســتند .آیــا راهــی را کــه اینــان میرونــد ،میبایــد راهــی ناشــی از حقیقــت تاریــخ نامیــد؟ بــا اینکــه
بــا رفــن اینگونــه افـراد از کانــون عوامــل آگاهــی و پیوسـن آنــان بــه گــروه ضــد مــردم ،بایــد همــه چیــز را خامتــه یافتــه تلقــی کــرد؟
اگــر مــا بــه نقــش افـراد در تاریــخ وقــوف داشــته باشــیم ،میگوئیــم در رشایطــی ایــن چنیــن ،اینگونــه افـراد پوشــالی هســتند و در
هــر دورهای نیــز وجــود داشــتهاند .بــا رفــن اینــان آســان بــه زمیــن منیآیــد .هــر چنــد بــا جــدا شــدن اینگونــه اف ـراد از کانــون
عوامــل آگاهــی بخــش لطمــه بــه اعتــاد عمومــی وارد میشــود ،ولــی رضورت ایــن نکتــه الـزامآور اســت کــه بگوئیــم مــا ایدهآلیســت
نیســتیم کــه بــا ورشکســتگی و انحطــاط فکــری اف ـرادی محــدود ،از راهــی کــه در پیــش داریــم رسبــاز زنیــم ،ســنگر خالــی کنیــم و
متزلــزل شــویم .امــروز مــا هرنمنــدان ،نویســندگان و روشــنفکرانی داریــم کــه ب ـرای خــود پیلههایــی ســاختهاند و از میــان آن بــه
توجیــه اعــال و بســازد ،فکــری خویــش مینشــیند .اینــان بــا بیســت ســال فاصلــه ،از شناســائی طبقاتــی در وضعیــت زندگــی مــردم
و از توجیــه تضادهــا مهجــور ماندهانــد .شــا آن نویســنده فربــه را کــه «بــای ترکمــن» در عهــد قاجاریــه را ترجمــه میکنــد را در
نظــر بگیریــد :بــه خاطــر ســالها دوری از خاکــش مثــل مومیایــیشــدهها حــرف میزنــد .دیگــر نوشــتههایش برایــان بــه پشــیزی
منـیارزد .نویســنده منیتوانــد تنهــا بــا خاطراتــش بنویســد ،دانســن زبــان پارســی و نوشــن انشــائی بیغلــط بـرای نویســندگان کافــی
نیســت ،نویســندهای مثــل او کــه آرامــش و امنیــت خاطــر را بــر هــر چیــز دیگــر ترجیــح دادهاســت ،از وضعیــت مــا عقبمانــده،
هنــوز پرونــده را «دوســیه» مینویســد و دادگســری را «عدلیــه» میگویــد و بــای ترکمــن در عهــد قاجــار را ترجمــه میکنــد .آیــا
او مــردهای نیســت کــه خــود منیدانــد؟ هــدف ایــن نیســت کــه موقعیــت او را بــا ایــن کلــات مشــخص کنیــم ،خــوب شــاید حــق
دارد! یــا شــاعر کتــاب «گلــی ب ـرای تــو» پــس از ســالها مانــدن در اروپــا ،چنــان کتــاب شــعر کودکان ـهای انتشــار میدهــد کــه آدم
فکــر میکنــد او در پنجــاه ســال قبــل در گذشــته اســت اینــان منونــه صــادق بریــدن از خــاک هســتند .هرنمنــدان و نویســندگانی کــه
در حــال حــارض در میــان مــا هســتند و در زیــر آفتــاب خــاوری بــه غــرب چشــم دوختهانــد ،بیشــباهت بــه جامل ـزاده یــا «گلچیــن
کیالنــی» نیســتند .آنــان بــه لحــاظ بریــدن پیوندهایشــان ،جــا افتــادن از رسزمیــن و فرب ـهی اندیشــه ،از ملــت خــود جــدا ماندهانــد.
اینــان بــه لحــاظ از دســت نــدادن منافــع فــردی و زندگــی بیدغدغــه ،از مــردم جــدا شــدهاند .شــاید «نیــا» منونــهای باشــد از
هرنمندانــی کــه خصلتهــای طبقاتــی خــود را تــا حــدودی زیــادی از دس ـت نــداد .او در ته ـران در «ســن لوئــی» درس خوانــد .بــه
میــان جرگــه روشــنفکران راه بــرد ،امــا منــش روســتائی و خصلتهــای طبقاتــی خــود را هیچــگاه از دســت نــداد .ابـزار کارش در شــعر
هــان منودهایــی بــود کــه طبقــه روســتایی بــا آن مواجــه اســت و در حیطــه رنجهــا ،امیدهــا و ناکامیهــا بــا آن درگیرســت .کارهــای
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او نظیــر «کار ش ـب بــا» منــودار زنــدهای اســت کــه از خصلتهــای طبقاتــی او نشــأت گرفتهاســت .نیــا هدفــش نجــات شــعر از
دســتور ،فرمایــش و رسســپردگی بــه نظــام حاکــم بــود ،او میخواســت شــعر را بــه زبــان محــاوره نزدیــک کنــد و بــا نزدیکــی شــعر بــه
زبــان محــاوره ،آنـرا بــه میــان مــردم بکشــاند و حربـهی رسکوبکننــدهای بـرای دشــمن مســلط ،بســازد .ولــی متأســفانه او نتوانســت
شــعر را کام ـاً در میــان مــردم ،چنانکــه بایســتهی یــک شــاعر تــودهای اســت ،گســرش دهــد .شــعر او بیــش از هــر گــروه دیگــر،
روشــنفکران را بــه دور خــود گــرد آورد .او کــه از یــوش برخاســته بــود ،شــعر او بــه هیــچ روســتایی یوشــی تأثیــر بــر جایــی نگذاشــت.
بــا توجــه بــه رشایــط تاریخــی فرهنگــی کــه نیــا در زمــان خویــش داشــت بایــد گفــت کــه مــوردی اســتثنایی اســت .بیشــر هرنمنــدان و
روشــنفکران طــی دو دهــه بــه لحــاظ رنــگ باخــن و پیشفــروش کــردن ذهــن بـرای تنآســائی و عجلــه در قطــع پیوندهــای طبقاتــی،
بــه ویــژه طبقــات فرودســت نتوانســتهاند موفــق شــوند کــه بــا اکرثیــت الفــت یابنــد ،رابط ـهی نزدیکــی برق ـرار کننــد .هرنمنــدان
در گندچــال رفــاه متوقــف شــده و بــه تاریــخ خــود خیانــت کردهانــد .ناگزیــر نتوانســتهاند جــز در چنــد مــورد ناچیــز ،بــا بررســی،
تجزیــه و تحلیــل درگیریهــای توانفرســای مــردم در نظــام موجودشــان و در مبــارزات طبقاتــی موثــر باشــند و موجــد تحــول و
دگرگونــی در زمین ـهی فرهنگــی شــوند .از ســوئی نویســندگان واقعگ ـرای انتقــادی کــه از ناروائیهــا بــه طبقــات فرودســت بــه درد
آمدهانــد و ســخن گفتهانــد و یــا تصویــری از زندگــی بــه دســت دادهانــد ،کار آنــان از خــون دگرگونــی بیبهــره اســت و لبالــب از
ذهنیتــی تاریــک در بســته و بــدون هیــچ مفــری بـرای بهزیســتی اســت .اینــان عینــک بدبینــی و جــری بــودن زندگــی ناهمســان را بــه
چشــم زدهانــد ،بــدون آنکــه عوامــل جهــت دهنــده را بــاز شناســانند و یــا روزنهئــی ب ـرای رسنگــون کــردن ناهمســانی و راه در هــم
ریخــن بیعدالتیهــا را در پیــش چشــم گسـرانند .اینــان ســند محکومیــت و جــری بــودن زندگــی گروهــی انبــوه از جامعــه را امضــاء
کردهانــد ،یــا اگــر خواســتهاند وابســتگی خــود را چنیــن برســانند کــه جــری بــودن زندگــی در آن محکــوم میشــود .در دامنههــای
کوتــاه و در مراحــل ابتدائــی راهیائــی بــه عوامــل جهتدهنــدهی زندگــی متوقــف ماندهانــد .در هــر صــورت چــون اندیشـهای مرتقــی
در پشــت آثارشــان نبــوده ،چــون از فرهنــگ مردمــی بــه عنــوان پشــتوانه بیبهــره بودهانــد از دیــدگاه یــک روشــنفکر زمزمهگــر در
پــی مدینـهی فاضلــه اســت بــدون بررســی بنیادهــای تاریــخ معــارصان گفتهانــد و نوشــتهاند ،در نتیجــه کارشــان تأثیــری در شناســائی
روابــط ناهمســان طبقاتــی پدیــد نیــاورده اســت .در دنیــای کلــی و بیحرکــت ایــن روشــنفکران «یــک النــه زنبــور بــا ده انســان» بــه
یقیــن نتوانســتهاســت جــای پائــی داشــته باشــد .اینــان بــر بلندگاهــی ایســتاده و تابلــوی «مدینـهی فاضلــه» را در دســت گرفتهانــد.
دنیــای آنــان حتــی بـرای چنــد لحظــه ،نزدیــک بــه دنیــای پــر مشــقت و لحظــه بــه لحظــه رنــج و حرمــان اکرثیــت نبــودهاســت .اینــان
بــر بلندگاهــی ایســتادهاند و تنهــا بــا دوربیــن پایــان خــط را نظارهگــر شــدهاند و نــه آن از خودگذشــتگی و چشــم فروبســن بــر
منافــع خویــش را داشــتهاند ،تــا در راهــی کــه گام میزننــد اگــر حقیقــت اســت روی نگرداننــد و اســتوار و آشــتی ناپذیــر راه را ادامــه
دهنــد .اینــان ،همــواره بــدون آرمــان بودهانــد نــه دعوتــی ب ـرای طــی کــردن راه کردهانــد و نــه بشــارتی دادهانــد ،زی ـرا خــود هرگــز
«راه» رفتـهای نداشــتهاند .تــا تجربــه و زخــم کاری رسشــان را بــر رنجــران ،بــاز گوینــد .اگــر مــا اینــک هرنمنــدی نداریــم کــه در میــان
اکرثیــت بــه واقــع نفــوذی داشــتهباشــد و بینــش سیاســی و اجتامعــی بــه آنان(خلــق) بدهــد ،ایــن را بایــد در چهارچــوب رشایــط و
موقــع اجتامعــی آنــان جســتجو کــرد .بــه قولــی ادبیــات مثــل آش نــذری شــده اســت کــه هرکــس ایــن آش را میپــزد کاس ـهای هــم
ب ـرای کســی میفرســتد کــه ســال پیــش آش نــذری پختــه بــود!
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بهشی دووههم

جوتیار پیشوا

لــ ه بهشــی یهکهمــدا بــ ه کورتــی باســی سروشــتی رۆژههاڵتــم کــرد کــ ه چهنــد ه
دهوڵهمهنــدهو لهبهرانبهریشــی دا تووشــی چ قهیــران و گرفتێــگ هاتــووه .ئهمــهوێ
لــهم بهشــهدا بهتایبــهت باســی دارســتان بکــهم ،قازانجهکانــی و لهپــا ڵ ئهویشــدا
ێ زهوی
کاو ڵ کارییهکانــی چ کارهســاتێکی لــێ دهکهوێتــهووه .ئهزانیــن لهگــۆ 
دا بهگشــتی 27%ی وشــکی یــه .لهههمــوو وشــکایی زهویشــدا رووبهرێکــی کــهم
دارســتانهک ه کــ ه لهســهدا نزیکــهی 30یــه .بــهاڵم لهئێرانــدا ئــهم رێژهیــ ه زۆر کهمــ ه
ســهرهڕای ههبوونــی جۆگرافیــاو کــهش و هــهوای گونجــاو لهســهدا کهمتــر لــ ه 7ی
دارســتانه .بهگشــتی دارســتانی ئێــران 40%ی لهزنجیــر ه چیاکانــی زاگــرۆس دایــ ه
کــ ه دهکاتــ ه %25ی خاکــی رۆژهــهاڵت .ئهگــهر ئێمــ ه چاوێــک بهڕابــردوودا بخشــێنین
کارهســاتێک کــ ه بــۆ دارســتانهکانی ئێــران بــ ه گشــتی و زاگــرۆس بــ ه تایبهتــی
کهوتووهتـهو ه بهڕاســتی جێــگای نیگهرانیــن .لـ ه شـهش تــا حـهوت دهیـهی رابــردوودا
خاکــی ئێــران ب ـه گشــتی %20ی دارســتان بــووه ،ئێســتا 6\8ه .زاگــرۆس لهس ـهدا 50ی
دارســتان بــووهو ئێســتا دابهزیوهت ـ ه %25ه .بهڕاســتی ئ ـهم ئاماران ـ ه جێــگای داخــن،
ئێســتاش زیاتــر لــ ه %50ی دارســتانهکانی زاگــرۆس نهخۆشــن و ئــهوی دیکهشــی
لهژێــر ههڕهشـهی ســووتان وبڕیــن و تــااڵن دان .ئهگـهر ئـهم رهوتـ ه درێــژهی ههبێــت
لهداهاتوویهکــی نزیــک دا دارســتانێک بوونــی نامێنێــت ،میانگیــن لهبــۆ هـهر تاکێــک
لهدونیــادا  6دههــۆم هێکتــار دارســتان ههیــه .لهئێرانــدا پانــزد ه ســهدۆمی هێکتــاره.
بــۆ رۆژهــهاڵت چــوار دههۆمــی هێکتــاره .دارســتانهکانی زاگــرۆس زیاتــر لــ ه %90ی
داربــهڕوون .ئهوانــی تــری جۆراوجــۆرن وهک؛ بــادام ،ههرمــێ ،گۆێــژ ،شــههێن،
کێکــو ،ئهرغــهوان ،مهڵهــهم ،تایلــه ،قــهزوان ،تهربــی و  ...هتــد .چوارمەحــال
و بهختیــاری بــ ه ناوهنــدی یاســووج کــ ه دانیشــتوانی لــۆڕن پــڕ دارســتان تریــن
ێ لێکۆڵینــهوهکان
پارێــزگای ئێرانــه .کــ ه %60ی ئــهم پارێزگایــ ه دارســتانه .بــ ه پــ 
داری قــهزوان کۆنتریــن دار ه کــ ه مێــژووی دهگهڕێتــهو ه بــۆ زیاتــر لــ ه یــازد ه هــهزار
ســا ڵ پێــش .ههندێــک جێــگا هــهن کــ ه پێشــتر دارســتان بــوون ،بــهاڵم ئێســتا بــ ه
ئاســتهم ئاســهواری دارســتانیان پێــو ه دیــار ه وهک ناوچــهی کهاڵتهرزانــی ســهر بــ ه
شــاری ســنه .ب ـ ه وت ـهی کارناســانی ئێرانــی هــۆکاری وشــک بــوون و لهناوچوونــی
دارســتانهکانی زاگــرۆس وشکهســاڵی و کــهم بوونــی ئــاوه.
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بــهاڵم ئهمــ ه تهنیــا هــۆکار نییــ ه بــۆ ئــهم ئــازاره .بگــر ه لهناوچوونــی دارســتان بــۆ خــۆ بووهتــ ه
هــۆکاری بێبارانــی و وشکهســاڵی .ئاگرکهوتن ـهو ه هۆکارێکــی تــر ه ک ـ ه ب ـ ه وت ـهی رێکخــراوهی کاروبــاری
دارســتانی ئێــران کــ ه دهزگایهکــی دهوڵهتــی یــ ه لــ ه  6ســاڵی رابــردوودا  120هــهزار هیکتــار دارســتان
ســووتاوه ،بێگومــان ئــهم رێــژهی دارســتانی ســووتاو زۆر زیاتــر لــهو هژمارهیــه .هــۆکارهکان زۆرن،
دهتوانــن ئامــاژ ه بــ ه چهنــد نموونهیهکیــان بکهیــن .بڕیــن و قاچــاخ کردنــی دار .بڕینــی دار و بــ ه
کێڵگ ـهو بــاغ کردنــی جێگاک ـهی ،بڕینــی دار و فڕۆشــتنی جێگاک ـهی بــۆ نیشــتهجێبوون لهنزیــک شــار و
گونــدهکان ،خهڵووزکــردن ،هاوردنــی ههندێــک جان ـهوهر لهجــۆری کول ـه ،هاڕی ـه ،کــرم و پهپوول ـ ه ک ـ ه
گ ـهاڵی دار دهخــۆن و تووشــی نهخۆشــی دهک ـهن .ئهم ـهش دهســتێکی شــاراوهی لهپشــتهوهیه .راوکردنــی
ئــهو ئاژهاڵنــ ه کــ ه لهنــۆژهن کردنــهوهی دارســتان دا رۆڵــی بهرچاویــان ههیــ ه وهک بــهراز و ســمۆره.
کاو ڵ کــردن بههــۆی کێشــانی جــادهو رێــگای بێجێگــهو بێکهڵــک .بهســتنی بهنــداو ،کێشــانی کاناڵــی
ئــاوی بهنــداوهکان بــ ه درێژاییهکــی زۆر .زیادبوونــی حهشــیمهت ،ههبوونــی کهســانێک ه کــ ه تهنیــا بــ ه
چــاوی تهمــاح لهدارســتان دهڕوانــن و بــواری مــاددی و قازانجــی تاکهکهســی خۆیــان لهبهرچــاو دهگــرن
وهک ئهوکهســانهی کــ ه دارســتانێکی زۆر دهبــڕن و داری میــو ه لهجێگاکــهی ئهچێنــن و بــهڕای خۆیــان
و زۆر کهســانێکی تریــش کارێکــی زۆر باشــه .ئێتــر گرنــگ نییــ ه کــ ه ئــهو کهســ ه ئهبێــت بــ ه خاوهنــی
ئــهو شــوێنهو کهســی تــر ناتوانێــت کهڵــک لــهو جێگایــ ه وهربگرێــت .ســهرهڕای ئــهو ه کــ ه شــوێنێکی
گشــتی بــوو ه دهکهوێتــ ه ژێــر دهســهاڵتی یــهک کهســهوه .داری میــو ه تهمهنــی زۆر کورتــ ه و دوای
چهنــد ســا ڵ لهنــاو دهچێــت .بــۆ بهرههمهێنانــی میــو ه یــان داری میــو ه کهڵــک لهکــوودی شــیمیایی و
ســهمی دژ ه ئافــات وهردهگــرن .ئهویــش بــۆ خــۆ زیانێکــی زۆر بــ ه سروشــت دهگهیهنێــت .کهســانێکی
تــر بێــکاری و هــهژاری دهکهنــ ه بیانــوو بــۆ کاول کاری دارســتان .بــهاڵم لهپــا ڵ ئــهوهدا بههــهزاران
دۆن ـهم کێڵگ ـهی بای ـهر لهرۆژههاڵتــدا ههی ـه .یــا ب ـ ه ه ـهزاران تــۆن بهرههمــی خۆماڵــی ب ـ ه نرخێکــی زۆر
هــهرزان دهبرێتــ ه دهرهوهی رۆژهــهاڵت .دوای گۆڕانکارییهکــی کــهم بــ ه نرخێکــی زۆر گــران دهگهڕێتــهو ه
بــۆ خۆمــان .بێئــهوهی کــ ه خۆمــان دهســت بدهینــ ه بــهرهو ه بــۆ ئــاوا کردنــی کارگهگهلێــک کــ ه ئــهو
بهرههمانــ ه بــۆ خــۆ فــهراوهری بکهیــن و بینێرینــ ه بــازاڕ و یــا تهنانــهت ههنــاردهی دهرهو ه بکهیــن.
ئهمهیــش دهبێتــ ه هــۆی ئــهو ه کــ ه هــهزاران کــهس لهبێــکاری رزگاریــان بێــت .لهراســتی دا دارســتان
خــۆی باشــترین س ـهرچاوهی ئابووریی ـه .ئهگ ـهر ب ـ ه باشــی کهڵکــی لێوهربگریــن و هاوس ـهنگی لهنێــوان
بهرهــهم و ســهرچاوهی بهرهــهم دا رابگریــن .بــۆ نموونــ ه نــهک بــۆ چنینــی بهرههمــی دارچوالــ ه یــان
دار مهڵههمێــک پــهل و پــۆی دارهکــ ه ههمــوو ببڕییــن .دروســت بوونــی زهنییهتێــک کــ ه مــرۆڤ خــۆی
جــودا لهسرووســت دهزانێــت و ههســت بــ ه دهســهاڵتداری لهســهر ژینگــ ه دهکات و رهوایــی بــ ه هــهر
جــۆر ه کاولــکاری بهخــۆی دهدات .کەمــكاری لــە بــواری فهرههنــگ ســازی لهالیــهن دهزگا و راگهیاندنــ ه
حکومیــهکان .دهورپێــچ کردنــی دارســتان بــ ه یاســا و دهســت نیشــان کردنــی ســزا بــۆ تاوانبارانــی دژ ه
ژینگــه .ئــهم ســزایهش بــۆ کاولکاریهکانــی تــهرح و پــڕۆژهی دهوڵهتــی یــا مافیــا و کهســانی خۆیــان
کار نــاکات ،تهنیــا چینــی ه ـهژاری کۆمهڵــگا لهخــۆ دهگرێــت ه ـهر بۆی ـ ه زهنییهتێــک دروســت بــوو ه ک ـ ه
ئهوانیــش تۆڵ ـهی دهس ـهاڵت لهژینگ ـ ه دهگرن ـهوه .بــۆ کاولــکاری دارســتان ،ئێــران لهنــاو ش ـهش واڵتــی
یهکهمــی جیهــان دایــه .ئهمهیــش دهگهڕێتــهو ه بــۆ بهرپرســیار نهبوونــی بهڕێوهبهرانــی دهســهاڵت.
قازانجهکانی دارستان بۆ سروشت:
دارســتان گرینگییهکــی ژیانــی ههیــه ،بــۆ ئــهوهی جێــگای دهوڵهمهندتریــن جۆرهکانــی زیندەوەرانــە
لــە جیهانــدا .بههــهزاران جــۆر ه گیــاو ئاژهڵــی نهبینــراو و نهناســراوی تێــدا شــاراوهیه .راگرتنــی
هاوس ـهنگی ک ـهش و ه ـهوای ههمــوو جیهــان ،لهشــوێنی دارســتاناوی دا بارینــی بهفــر و بــاران زۆر ه ب ـ ه
تایبــهت بــاران .بــۆ وێنــ ه رێــژهی بــاران لهئێــران دا بــ ه گشــتی 250م.م .بــهاڵم لهزاگــرۆس دا  600م.م.
ئ ـهم رێژهی ـ ه لهجیهــان دا ب ـ ه گشــتی 750م.م .تــاز ه ئ ـهم رێــژ ه ل ـ ه چــاو ب ـهری بهبۆن ـهی لهناوچوونــی
دارســتانهو ه زۆر داکهوتــووه .دارســتان پێــش لهههرهســی بهفــر و ڕۆچــوون و داخزانــی زهوی دهگرێــت،
پێــش لهبهفێڕۆچوونــی ئــاوی بهفــر و بــاران دهگرێــت .بــ ه هــۆی ئــهوهی کــ ه جێــگای دارســتاناوی
 ،رۆچوونــی ئــاو بــۆ ژێــر زهوی ئاســانترهو ئــاوی کۆگاکانــی ژێــر زهوی زیاتــر دهکات.
خاکهک ـهی بــۆژه 
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پێــش لهههڵســانی الفــاو و شــۆردنهوهی خــاک دهگرێــت .پێــش لهباهــۆز و رهش ـهبای بههێــز دهگرێــت.
پێــش لهرابوونــی ت ـهپ و تــۆز و خــۆ ڵ باریــن دهگرێــت .جێــگای ئاماژهی ـ ه ب ـ ه ی ـهک ملیــۆن ســا ڵ ی ـهک
ێ ســا ڵ یـهک ســانتی متــر خــاک بـ ه دهم
ســانتی متــر خــاک دروســت دهبێــت .بـهاڵم لهوانهیـ ه بـ ه دوو سـ 
ئــاو و بــاو ه بچێــت .وهک ئــهوهی کــ ه دهبینیــن بارینــی خــۆ ڵ و تــهپ و تــۆز بووهتــ ه هــۆی قهیرانێــک
لــ ه واڵتانــی دهورووبــهر بــ ه تایبــهت ئێــران و رۆژهــهاڵت بههــۆی نهبوونــی دارســتان و گــژ و گیایــ ه
لهواڵتانــی عهرهبــی دا .بــۆ نموونــ ه واڵتــی عهرهبســتان رووبــهڕی دارســتانی ســفره .بهڕووبــهری هــهر
یــهک هێکتــار دارســتان لهســاڵدا دهتوانێــت  60تــۆن تــهپ و تــۆز رابگرێــت .داربهڕوویــهک ههناســهی
چهنــد کــهس دابیــن دهکات .گــهاڵو هــهژگ و داری وشــک ،دیســان دهبنــهو ه بــ ه خــاک .دارســتان بــۆ
خــۆی شــوێنێکی گهشــتیارییه .یهکێــک لههۆکارگەلــی ســەرەکی کــ ه گهشــتیار روودهکاتــەزاگــرۆس
دارســتانه .بــاش ئهزانیــن ئێمــ ه وهک گهلــی کــورد لهرۆژههاڵتــی کوردســتان بهتایبــهت دانیشــتوانی
بهشــی دارســتاناوی زاگــرۆس چهنــد ه کهڵکمــان لهدارســتان وهرگرتــووه .لهگــهاڵی بــۆ ئاژهڵــداری،
لــهداری وشــک بــۆ خۆگــهرم کردنــهوهی زســتان ،بــۆ خــواردن پێــژان ،لهبهرههمهکانــی بــۆ خــواردن
کار و کاســبی (ئابــووری) ،بــۆ دروســت کردنــی خانووبــهره .لهپــا ڵ ئهویشــدا دارســتان چهنــد ه گهلــی
ئێمـهی لهکاتــی قــات و قــڕی و هێرشــی دوژمــن و لــێ شــێواوی دا پاراســتووه .هیــچ لهخۆمــان پرســیارمان
کــردوو ه ک ـ ه دارســتان چهنــد ه ل ـ ه ژیانــی ئێم ـهو پێشــکهوتنی مرۆڤایهتــی دا رۆڵــی بهرچــاوی ههبــووه؟
ق ـهت بیرمــان ل ـهو ه کردووهت ـهو ه ک ـ ه النک ـهی منداڵــی مــان لهچــی بــوو؟ دهمێــک ئێم ـ ه چووین ـ ه فێرگ ـ ه
تــا فێــری زانســت بیــن قهڵـهم و دهفتـهر و پرتووکــی ئێمـ ه لهچــی بــوون؟ مێــز و کورســی ،فێرگـهی ئێمـ ه
لـ ه چــی بــوون؟ کاتــی پیــری کـ ه دهســت و القمــان لـهرزۆک ئهبێــت چــی دهســتمان ئهگرێــت ،کـ ه ڕوومــان
ل ـهزهوی ن ـهدات؟ ئ ـهم شــتان ه ب ـهس نییــن بۆمــان تــا بهچاوێکــی پــڕ لهڕێــز و حورمهت ـهو ه لهدارســتان
بڕوانیــن و بــۆ پاراســتنی خــۆ بهرپرســیار بزانیــن؟ بهڕاســتی دارســتان شــیاوی ئ ـهو ه نیی ـ ه ک ـ ه لهالمــان
پیــرۆز بێــت؟ هیــچ بیــر دهکهینـهو ه کـ ه کۆتـ ه دارێکــی بــڕاو یــا چلهدارێکــی ســووتاو یــا بنهدارێکــی وشــک
بــوو نــاوی ئێم ـ ه دهســپێرن ه الپهڕهکانــی مێــژوو؟ ئ ـهو دهم نهوهکانــی دوارۆژ و داهاتــوو چــی ب ـ ه ئێم ـ ه
دهڵێــن؟ ئێمــ ه چ واڵمێکمــان ههیــ ه بــۆ ئــهوان؟ بــۆ ئــهوهی کۆمهڵــگای ئهمــڕۆی ئێمــ ه بتوانیــن ویژدانــی
خۆمــان ئاســوود ه بکهیــن ،ئهبێــت چــی بکهیــن ئــهم قهیــران و کارهســاتان ه کــ ه دهســت لهبهرۆکــی
دارهکان بهرنــادهن بــن بــڕ بکهیــن؟ کارێکــی زۆر قورســی ناوێــت تهنیــا بڕیــار و بــاوهڕی گهوهــهری
لهخۆمــان دا بههێــز بکهیــن .باههموومــان خۆمــان بهبهشــێک لــهدار و دار بــ ه بهشــێک لهوجــوودی
خۆمــان بزانیــن .بهڕاســتیش هــهر وایــ ه ئێمــ ه لهشــهو و رۆژدا تــهواوی ههناســهکانمان لهگــ ه ڵ یــهک
دهگۆڕینــهو ه باههموومــان دهســتی ئاشــتی بدهینــ ه دارســتان .وهک ئــهو کــ ه باوشــی پــڕ لهســۆزی بــۆ
ئێمــ ه ئاوهاڵیــه ،ئێمهیــش باوشــی خۆشهویســتی بــۆ ئــهو بکهینــهوه .بــا لهههمبــهر داگیــرکار و کاول
کارهکانــدا بێدهنــگ نهبیــن .بــا ئیتــر لهوشــهی بهمــن چــی!! دهســت ههڵگریــن ،بــا ههڵوێســتی راســت
ێ بــاش بــهو قهناعهتــ ه بگهیــن کــ ه لهناوچوونــی چلــ ه دارێــک زیــان
و دروســت مــان ههبێــت ،ئهبــ 
بهخــۆزا ،بهههمــوو بوونهوهرهکانیــهو ه ئهگهیهنێــت ،بــا بــۆ پــهروهردهی منداڵــهکان و کۆمهڵــگا
ههنــگاوی جــددی بنێیــن .بــا کلتــووری ژینگهپارێــزی پێشــبخهین .وهکــوو لهئاینــی زهردهشــت دا
لهســاڵڕۆژی لهدایــک بوونــی ه ـهر کهســێکدا چاندنــی نهمامێــک ئ ـهرک بــوو .لهئهمڕۆشــدا رێب ـهر ئاپــۆ
لهســاڵڕۆژی لهدایکبوونــی خۆیــدا بهچاندنــی نهمــام خاوهندارێتــی لــهو کلتــوور ه کــردووه .حهزرهتــی
محهمــهد دهڵێــت« :ئهگــهر خهریکــی چاندنــی نهمامێــک بوویــت و خهبهریــان دا کــ ه قیامهتــه ،تــۆ
نهمامهکــهت بچێنــه« .بــا چاندنــی دار ببێــت بــ ه چاندێــک بــۆ هــهر تاکێکــی ئێمهیــش و بڕیــار بدهیــن
هــهر کهســمان لهســا ڵ دا النــی کــهم  5نهمــام بچێنیــن و دهســت و ههســتمان ســهوز رابگریــن.
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شــیوهی زندگــی یــک جامعــه ارتبــاط مســتقیم بــا فرهنــگ و هــر آن جامعــه دارد ،البتــه بایــد
توجــه داشــت کــه ایــن تاثیــری دوســویه میباشــد .در واقــع در هــر لحظــه و هــر گوشــه از
زندگــی ،زمینــه و بســر هــر را پدیــد میآیــد .از شــیوهی ارتبــاط میــان مــردم و جغرافیــا،
ســنت ،آداب و رســوم و آییــن گرفتــه تــا وضعیــت سیاســی و اقتصــادی و...در شــکلگیری هــر
تاثیــر گــذار مــی باشــد.
بــر همیــن مبنــا میتــوان گفــت ،هرنمنــد و آفرینش(اثــر) او قابــل تفکیــک و جدایســازی از
خلــق و واقعیــت مــادی و معنــوی زیســتی آنــان منیباشــد .بدیــن ترتیــب هرنمنــد ،آفرینشهــای
خــود را تحــت تاثیــر روابــط و ماهیــت وجــودی ،انســان ،خلــق و جهــان میآفرینــد .بـرای نیــل
بدیــن هــدف هرنمنــد بایــد جایــگاه خــود را بــه عنــوان پیشــآهنگ خلــق درک و در جهــت
رســیدن بــدان تــاش منایــد .واقعیــات و راســتیها و زشــتی و زیبایــی جامعــه را ببینــد و بــه
بیــان آن بپــردازد و در رفــع مشــکالت و زشــتیها بــه عنــوان پیشــآهنگ رفتــار و عمــل منایــد.
نظامهــای حاکــم کــه بــر پایــهی ســود-قدرت و کســب حداکــری ایــن هــدف طرحریــزی
گردیدهانــد ،جامعــه را بــه بیراه ـه ســوق میدهنــد .ایــن سیاســت آنچنــان بلندمــدت و نــرم
اســت کــه خــرد جمعــی جامعــه از مســیر و مقصــد مهندســی شــدهی راهــی کــه در آن گام بــر
مــی دارد ،آگاهــی درســتی نــدارد .هرنمنــد بایــد ایــن مســیر و مقصــد را ب ـرای همــه روشــن
ســازد ،یعنــی راه را از بیراهــه تشــخیص و خلــق را بــه مســیری درســت روانــه گردانــد .میتــوان
ادعــا کــرد کــه هرنمنــد و آفریــدهی او تبلــور وجــدان جمعــی اجتــاع انســانی اســت .در ایــن
راه بــا بیــان واقعیــات و معضــات خلــق ،گاه ســبب شــادی یــا ناراحتــی آنــان میگــردد .امــا
مهمتــر از ایــن تحریــک احساســات ،طــرح پرس ـشها و فضــایپرســانی در ذهــن مخاطــب
خــود اســت کــه او را در مســیر نیــل بــه زیبــا زیســن قـرار بدهــد.
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در حقیقــت اگــر هــر را از زندگــی و سیاســت جــدا بنامییــم ،هــر دیگــر معنایــی نخواهــد یافــت .هــر و سیاســت هــر دو
زادهی زندگــی روزانـهی اجتامعــات انســانی محســوب میگردنــد .پــس منیتــوان ایــن دوگانـهی پیوســته را جــدای از همدیگــر
در نظــر گرفــت .زندگــی و سیاســتی کــه در درون آن جریــان دارد ،محتــوای هــر را شــکل و آن را تحــت تاثیــر قـرار میدهنــد.
ایــن موضــوع ،جوابیســت بــه کســانی کــه شــعار»هرن بـرای هــر» دانســته و یــا نادانســته بــه اشــکال مختلــف ابـراز میکننــد.
مخاطبــان بایــد بداننــد کــه هامنطــور کــه تئوفیــل گوتیــه از پیشــگامان ایــن شــعار بــه رساحــت بیــان میکنــد «هــر ب ـرای
هــر بــه معنــی ،هــری آزاد فــارغ از هرگونــه نگرانــی و دلمشــغولی ،بــه جــز زیبــای» هــری کــه بــه درد و آالم انســان نپــردازد،
دوچــار نوعــی تعــارض بنیادیــن بــا ماهیــت وجــودی خــود میگــردد ،چـرا کــه هــر در خدمــت هــر انتزاعــی ذهنــی و بــه دور
از واقعیــت جامعــه میباشــد.
هــر و هرنمنــد بـه غیــر از بهــر کــردن فرهنــگ زیســتی و زیباییشناســانهی اجتــاع دغدغــه و هدفــی نداشــته و خــود را بــه
احساســات و واقعیــات موجــود بســپارد و ســپس هــرش را بیآفرینــد .بایــد بــه بیــان واقعیــات زندگــی خلــق و نشــان دادن راه
حــل مشــکالت و قــدم برداشــن بـرای حــل آنهــا مبــادرت منایــد .بــه طــوری کــه ایــن مســایل را بــه شــکل واقعــی نشــان بدهــد.
نکت ـهی بنیادیــن ایــن اســت کــه هرنمنــد ماهیتــا شــخصیتی سیاســی میباشــد .امــا نبایــد هــر خــود را در خدمــت حــزب یــا
دولــت حاکــم ق ـرار دهــد در غیــر ایــن صــورت بــه هــر و خلــق خــود خیانــت کــرده اســت .ب ـرای مثــال در رشایــط کنونــی
کوردســتان و حتــی خاورمیانــه کــه در هــر بخــش آن قتلعــام و آسیمیالســیون فرهنگــی هــری و تخریبــات زیس ـتمحیطی و
دههــا سیاســت دیگــر توســط دولتهــای حاکــم در برابــر حرکــت آزادیخواهــی خلقــی اج ـرا میگــردد .اگــر کســی در قالــب
ســودجویی ،هــر خــود را در خدمــت بــه دولتهــای رسمای ـهداری بگــارد از جوهــر هــر و خلــق ســتم دیــده دور گشــته و
مخاطــب چندانــی نخواهــد داشــت جــز عــدهایعوامپســند و بدینســان در حافضــه تاریخــی جامعــه مانــدگار نخواهــد گردیــد.
در واقــع هرنمنــد ،انقــاب ذهنــی در خــود ایجــاد کــرده و بــا اســتفاده از هــر خــود آن را بــه جامعــه منتقــل میمنایــد .حــال
بایــد ایــن انقــاب ذهنــی و هــری کــه توســط هرنمنــد آفریــده میشــود در راســتای ارتقــاع کیفیــت زندگــی جامعــه باشــد و
تابوهــای نادرســتی کــه پیشتــر در رفتــار و فرهنــگ عمومــی جــا گرفتــه را بشــکند و جایگزینــی بـرای آن بــه منایــش بگــذارد.
هــان گونــه کــه پیشــر توضیــح دادیــم سیســتم رسمای ـهداری حاکــم بــر جهــان ،خلقهــا را بــه ســمتی کــه ســود و قــدرت او
حکــم میکنــد ســوق میدهــد و طــرز زندگــی جامعــه را بــا توجــه بــه اهــداف و خواســتههای خــود کانالیــزه میگردانــد .در
مقابــل روش و فرهنــگ هــر بخــش از جامعــه بخصــوص خلقهــای خاورمیانــه کــه دارای ســبکها و روشهــای گوناگــون زندگــی
و فرهنگهــای مختلــف و متنوعــی میباشــد در مقابــل سیســتمی قـرار میگیــرد کــه همـهی خلقهــا را بــه یــک رنــگ و شــکل
میخواهــد .چــون ایــن تنــوع باعــث غنــی شــدن و مقاومــت جامعــه و زیبــا شــدن زندگــی میشــود .همزمــان در ایــن نــوع
زندگــی هرنهــای بهــری نیــز آفریــده خواهــد شــد و هــر و فرهنــگ جامعــه یکــی از بزرگرتیــن و خطرناکتریــن ســنگرهای
مبارزاتــی مــردم در مقابــل حکومتهــا بــوده و هســت .ایــن ســنگر در تقویــت یــا تضعیــف دیگــر ســنگرهای مبارزاتــی نقــش
بســیار مهمــی دارد بــه همیــن خاطــر در چنــد ســال گذشــته بیــش از هــر چیــزی مــورد هجــوم دولتهــا واقــع شــده اســت و
چارچوبــی ب ـرای ایــن مهــم در نظــر گرفتهانــد امــا هــر چارچــوب منیشناســد و بــه بنــد کشــیده منیشــود.
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هیوا آرگش
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تحلیلی آلرتناتیو
اسی دموکراتیک  -------------------------------------------------------------------زانا پشکۆ
دموکر ِ

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

 NGOگفتامنی درون رسمایهداری  --------------------------------------------زاگرس مانی

خودمختاری و دموکراسی  ---------------------------------------------------کورنلیوس کاستوریادیس
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دموکراسی دموکراتیک
زانا پشکۆ
بــه درازای تاری ـ ِخ اجتامعیشــدن برشیــت مبحــث دموکراســی در میــان بودهاســت؛ بهخصــوص در میــان فالســفه و اقشــار روشــنگر
جامعــه ،مســالهی تعریــف و تعبیــر دموکراســی جــزو مســایل اساســی و بنیادیــن بــه شــار میرفــت .همچنــان کــه مشــاهده میکنیــم،
امــروزه نیــز دموکراســی یکــی از مهمتریــن مســایل جامع ـهی انســانی بهشــار میآیــد ،بــه طــوری کــه در هــر محفــل روشــنفکری
و فراتــر از آن در بطــن جامعــه نیــز بــه تفســیر دموکراســی پرداختــه میشــود .در نوشــتار حــارض ســعی بــرآن شــده تــا نگاهــی کوتــاه
بــه تعاریــف و تفاســیر دموکراســی پرداختــه شــود و بــا کنــار هــم ق ـرار دادن آنهــا بتــوان مناس ـبترین و واقعبینانهتریــن تعریــف
را معرفــی منــود .در یــک تعریــف کلــی میتــوان گفــت کــه دموکراســی بــه شــیوهای از حکومــت اطــاق میگــردد کــه در آن ادعــا
میشــود کــه حکومــت توســط مــردم مدیریــت میشــود .دموکراســی ماننــد بســیاری از اصطالحــات اصلــی علــم سیاســت ،از جملــه خــود
«سیاســت» در اصــل واژهای اســت یونانــی کــه از دو واژهی کوتاهتــر «دمــوس» و «کراتیــا» تشــکیل شــدهاســت .هــر دو اصطــاح چنــد
معنــی دارنــد؛ «دمــوس» میتوانــد هــم بــه معنــای کلی ـهی شــهروندانی باشــد کــه در پولیــس یــا دولت-شــهر زندگــی میکننــد ،و هــم
بــه معنــای «اراذل و اوبــاش» یــا «تــودهی عــوام» و یــا «قرشهــای فرودســت» بـهکار رود« .کراتــوس» میتوانــد هــم بــه معنــای «قــدرت»
و هــم بــه معنــای «قانــون» باشــد کــه ایــن دو معنــای یکســانی ندارنــد .زی ـرا میتــوان گروههــا یــا اف ـرادی را بــه تصــور درآورد کــه
بیآنکــه بــه صــورت رســمی و مشــهود حکومــت کننــد ،دارای قــدرت باشــند .بــه ایــن ترتیــب ،ممکــن اســت در یــک دموکراســیِ صــوری
کــه بــه نظــر میرســد مــردم یــا مناینــدگان مــردم حکومــت میکننــد ،توزیــع قــدرت واقعــی کام ـاً غیردموکراتیــک باشــد .یــا برعکــس،
در یــک نظــام سیاســی کــه در آن ســلطنت یــا ارشاف بــه صــورت فرمایشــی حکومــت میکننــد ،شــاید ایــن واقعیــت آشــکار نباشــد کــه
قــدرت واقعــی در دســتان مــردم اســت.
ایــن ابهــام در هــر دو واژهی ســازندهی دموکراســی ،از زمــان شــکلگیری مفهــوم و واقعیــت دموکراســی وجــود داشــته ،و بنابرایــن درک
معنــا و تاریــخ دموکراســی ،اهیمــت ویــژهای دارد .لفــظ دموکراســی در اصــل در دولتشــهرهای یونــان باســتان پدیــد آمــد و م ـراد
از آن حکومــت «دمــوس» یــا «عام ـهی مــردم» اســت ،یعنــی حــق همــگان ب ـرای رشکــت در تصمیمگیــری در مــورد امــور همگانــی
جامعــه .ایــن شــکل از حکومــت بهویــژه در آتــن و در ســدهی پنجــم قبــل از میــاد پدیــد آمــد و در آن همـهی مــردم بــه جــزء زنــان و
بــردگان ،مســتقیامً در وضــع قوانیــن رشکــت میکردنــد و بـرای امــور اجرایــی نیــز بــه نوبــت عهــدهدار ســمتها میشــدند ،و دادرســان
دادگاههــا نیــز بــا قرعهکشــی برگزیــده میشــدند .جمهــوری روم نیــز بــا برخــی از جنبههــای دموکراســی آشــنایی داشــت و روش
منایندگــی نخســتین بــار در آن ب ـهکار بســته شــد ،امــا بــا پیدایــش دورهی امپراتــوری ،دموکراســی نیــز از آن حکومــت رخ ـت بربســت.
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دموکراسی از دیدگاه عبداله اوجاالن
در ایــن بخــش بــه نگاهــی اجاملــی بــه دیــدگاه و تعریــف عبدالــه اوجــاالن بــه عنــوان یکــی از فالســفهی عــر حــارض میپردازیــم .ایــن نوشــتار در
دو بخــش یکــی تعریــف مفهومــی پدیــدهی دموکراســی از دیــدگاه ایشــان و دیگــری مســالهی اخــاق ،سیاســت و دموکراســی در جامعـهی خاورمیانــه
میباشــد.
• دموکراسی چیست؟
مفهــوم دموكراســی ،هــم در عمــل بهطــورف ـراوان مــورد اســتفاده ق ـرار میگیــرد و هــم بهشــكلی مغایــر بــا ماهیتــش تفســیر میشــود ،بنابرایــن
تعریــف صحیــح آن حائــز اهمیــت اســت .دربــارهی دموكراســی ،كــه بــا وجــود آشــفتگیِ مفهومــی و غوغــا بــر رس آن فـراوان بـهكار مـیرود ،میتــوان
تعاریــف محــدود و وســیعی انجــام داد .در معنــای وســیع كلمــه ،میتــوان دموكراســی را بهعنــوان خــودـ مدیریتــی اجتامعاتــی تعریــف منــود كــه بــا
دولــت و قــدرت آشــنا نشــدهاند .خــودـ مدیریتیهــای اجتامعــات كالن ،قبیلــه و عشــیره[یا ایــل] در چارچــوب ایــن دســتهبندی قـرار دارد .میتــوان
در آن دســته از جوامــع كــه پدیدههــای قــدرت و دولــت بــه شــدت رواج دارنــد ،مدیریتهــای ذات ـیای كــه خــارج از مدیریتهــای قدرتمحــور
و دولتــی باقــی ماندهانــد را در معنــای محــدود كلمــه ،در چارچــوب دموكراســی مــورد ارزیابــی قـرار داد .در جوامــع دولتــی ،نــه دموكراســی و نــه
مدیریتهــای مســتبد بهطــور خالــص برق ـرار منیباشــند .عمدت ـاً نوعــی پدیــدهی مدیریتــی مختلــط وجــود دارد .ایــن نیــز رژیمهایــی را بهوجــود
مـیآورد كــه بـرای فاســدمنودن هــم قــدرت و هــم دموكراســی ،بــاز و مســاعدند .قــدرت دولتــی بــه اقتضــای رسشــت خــود ،در مناســباتش بــا جامعــه
ناچــار از واپسكشــاندن و محدودمنــودنِ دموكراســی اســت .نیروهــای دموكراســی نیــز درصددنــد تــا بــر پایـهی بهرسمیتنشــناخ ِنت دولــت ،مرزهــای
خویــش را بهطــور مســتمر توســعه دهنــد .ماهیــت مســئله از اغتشــاش و غوغــای میــان دولتــی كــه در پــی آن اســت تــا نقــاب دموكراســی بــر چهــرهی
خویــش بزنــد و دموكراس ـیای كــه خواهــان مبدلشــدن بــه دولــت اســت ،نشــأت میگیــرد .در متــدن اروپــا ،ایــن آشــوب بهگون ـهای سیســتامتیك
ایجــاد گشــته اســت .امــا در جوامــع رشقــی ،تفــاوت میــان طبیعــت جامعــه و دولــت عمیقتــر میباشــد .در متــدن اروپــا ،خــودـ محدودگردانــی
قــدرت دولتــی از طریــق قوانیــن اساســی و محدودســاخنت جامعــه كــه عمدتـاً از طریــق دموكراســی مبتنــی بــر منایندگــی صــورت میگیــرد ،درگیــری
شــدید بیــن آن دو را تلطیــف منــوده و امــكان همزیستیشــان در یكجــا را فراهــم آورده اســت .ایــن مدلــی كــه مدرنیتـهی كاپیتالیســتی آن را توســعه
داده اســت ،ماهیت ـاً در راســتای مدیریتمنــودن و حكمرانــی از طریــق تلطیــف تضادهــای طبقاتــی هدفمنــد میباشــد .مدرنیت ـهی كاپیتالیســتی از
طرفــی سفتوســختترین و رایجتریــن شــكل قــدرت دولتــی یعنــی دول ـتـ ملــت را علیــه متامــی نیروهــای اجتامعــی خــارج از خویــش تــداوم
بخشــیده ،و از طــرف دیگــر ســعی دارد آنانــی كــه تحــت فشــار و اســتثامر نظــام قـرار دارنــد را بــه دموكراســی مبتنــی بــر منایندگــی پارملانــی كــه در
حكــم «حقالســكوت» میباشــد راضــی منایــد .ایــن اســت پدیــدهای كــه دموكراســی لیربالــی عنــوان میگــردد.
بــا توســعهی مدیریتهــای ذاتــی دموكراتیــك ،میتــوان دموكراســیِ اجتامعــی را از ایــن اغفالشــدگی نجــات داد .توســعهی مدیریتهــای ذاتــی
دموكراتیــك ،بــدون همســانانگاری آنهــا بــا قــدرت دولتــی و بــدون آنكــه تحــت نــام دیكتاتوریهــای خلقــی و یــا پرولتاریایــی بــه انحـراف كشــیده
شــوند ،نزدیكتریــن مــدل بــه رهیافــت صحیــح میباشــد .مبنــا و امتیــاز مدیریــت ذاتــی دموكراتیــك ایــن اســت كــه نــه بــه نــام خلــق اقــدام بــه
تشــكیل دولــت میمنایــد و نــه بــه یــك ضمیم ـهی ناچیــز دولــت مبــدل میشــود .بــا روشــی بهغیــر از ایــن راه ،دشــوار بتــوان از انحرافــات راســت
و چــپ دموكراســی لیــرال گــذار منــود .نیــروی مدیریتــی اصلــی لیربالیســم ،چــه خــود را بهصــورت دموكراســی لی ـرال كالســیك نشــان دهــد و چــه
بهصــورت دموكراســی خلقــی رئــال سوسیالیســتی ،نوعــی انحصــار دولتــی و انحصــارات اقتصــادی میباشــد .وظیف ـهای كــه بــر عهــدهی جامعــه
قـرار میگیــرد ایــن اســت كــه در برابــر نیروهــای متــدن طــول تاریــخ و نیروهــای مدرنیتـهی كاپیتالیســتی عــر مــا ،نیروهــای مدرنیتـهی دموكراتیــك
خویــش را برســازد .نقــش تاریخــی مدرنیتـهی دموكراتیــك ایــن اســت كــه هــم در راســتای برانــدازی و تشــكیل دولــت هدفمنــد نیســت و بــه هــان
ِ
دولــت كنونــی ذوب گــردد و بهصــورت ضمیمــهی مدنــی آن درآیــد ،خــود را در متامــی حوزههــای اجتامعــی
میــزان نیــز بــدون آنكــه در درون
ســاختاربندی میمنایــد و معنــا میبخشــد.
• مسئلهی اخالق ،سیاست و دموكراسی در جامعهی خاورمیانه
تحلیــل و واشــكافی رونــد بیــش از پنجه ـزار ســالهی متــدن مركــزی ،بــر پای ـهی مفاهیــم اخــاق ،سیاســت و دموكراســی ،بســیار آموزنــده خواهــد
بــود .طبیعــت اجتامعــی ،بهمثابـهی پدیدههــای اخالقــی و سیاســی توســعه یافتــه اســت .بــدون اخــاق و سیاســت ،جامعــه منیتوانــد وجــود داشــته
باشــد .اگــر وجــود داشــته باشــد نیــز ،بهجــز یــك تــودهی بیشــكل( )Amorphousبیانگــر معنــای دیگــری نیســت .حتــی اگــر چنیــن جوامعــی وجــود
داشــته باشــند نیــز ،تنهــا میتواننــد بــه ابژههایــی ابـزاری جهــت ســایر جوامــع تبدیــل شــوند.
اخــاق را میتــوان بدیــن صــورت تعریــف منــود :اخــاق ،عبــارت اســت از كل ّیــت رفتارهــا و مواضعــی كــه جامعــه در حیــن نخســتین برســاخت
خویــش اتخــاذ كــرده اســت .ایــن نیــز كلیّــت تدابیــر ،كارهــا و كُنشهایــی اســت كــه جامع ـهی ابتدایــی جهــت تغذیــه ،تولیدمثــل و خودحفاظتــی
اتخــاذ كــرده و انجــام میدهــد .ایــن كل ّیتهــا بــه می ـزان س ّنتیشــدن ،اخــاقِ تشــكلیافته محســوب میگردنــد .بــر پای ـهی اینكــه جامع ـهی بــدون
تولیدمثــل ،خودحفاظتــی و تغذیــه قابــل تــداوم نیســت ،بنابرایــن میگویــم كــه جامعـهی بــدون اخــاق نیــز امكانناپذیــر اســت .سیاســت ،مفهومــی
اســت كــه اگرچــه اندكــی متفاوتتــر میباشــد ،امــا پیونــد تنگاتنگــی بــا اخــاق دارد .تفاوتــش بــا اخــاق در ایــن اســت كــه كُنشــی روزانــه اســت.
اخــاق ـ بهمثابـهی سـ ّنتـ بهشــكل قالبهــای اســتاندارد بـهكار میآیــد و ایفــای نقــش میكنــد ،سیاســت نیــز بــه معنــای كل ّیــت تصمیامتــی اســت
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كــه بهطــور روزانــه در زمینـهی مســائل پیشآمــده در جامعــه اتخــاذ میشــوند .كل ّیــت ایــن تصمیــات بــه میزانــی كــه سـ ّنتی شــوند ،بــا ســنتهای
اخالقــی یكــی گشــته و خــود بهصــورت هنجارهــای اخالقــی درمیآینــد .اخــاق و سیاســت ،همدیگــر را بهطــور متقابــل تغذیــه میكننــد .اخــاق
بهطــور سـ ّنتی چارچوبــی را بـرای سیاســت ارائــه میدهــد ،و سیاســت نیــز بــا تصمیــات نویــن خویــش در زمینـهی انجــام كارهــا ،ایــن چارچــوب را
پیوســته توســعه داده و تعمیــق میبخشــد .بنابرایــن ممكــن نیســت بتــوان ایــن دو مفهــوم و پدیــده را بهمتامــی از یكدیگــر تفكیــك منــود.
دموكراســی بهمثابــهی ســومین پدیــده و مفهــوم مهــم ،بایــد بــر دو پدیــده و مفهــوم قبلــی افــزوده شــود .از ایــن حیــث ،بــه جامعــهی فاقــد
دموكراســی نیــز منیتــوان اندیشــید .حتــی اگــر اندیشــیده شــود نیــز ،نوعــی ابــژهی ابزاریــن اجتامع ـی خواهــد بــود كــه قــادر بــه اب ـراز وجــود
نیســت .تنهــا بهعنــوان مجمــوع ابزارهــای كاربســتی ســایر جوامــع عمــل میمنایــد .در ایــن وضعیــت ،نقشویــژهی دموكراســی ایــن اســت كــه
بهمثابــهی نیــروی ســازمانبندی و ابــراز وجــود كل جامعــهی ذیربــط ،بیانگــر مشــاركت در رونــد سیاســتپردازی و تصمیمگیــری میباشــد.
سیاســت در جوهــرهی خویــش ،از ایــن لحــاظ دموكراتیــك میباشــد .سیاســت راســتین ،سیاســتی اســت كــه دموكراتیــكباشــد .سیاســت نادموكراتیــك،
تصمیــات یكطرفــهی نیروهــای دولتــی و قدرتمــدار هیرارشــیك جهــت ادارهكــردن اســت كــه بعدهــا پیشــرد یافتنــد« .تصمیــات مبنــی بــر
ادارهكــردنِ » ایــن نیروهــا سیاســت نامیــده منیشــود ،بلكــه «مقــررات اداره» عنــوان میگــردد.
سیاســت راســتین ،سیاســتی اســت كــه قطعـاً از طریــق مشــاركت و گفتگــوی دموس(كلیّــت همـهی ارگانهــای جامعـهی قبیلــه ،خانــواده ،عشــیره ،قوم
و ملــت) تحقــق مییابــد .سیاســت ،پدیــده و مفهومــی نیســت كــه بــدون خلــق ،جامعــه و مشــاركت بهوجــود بیایــد .بنابرایــن ،از آنجــا كــه سیاســت
ناچــار از دموكراتیكبــودن اســت ،ناگزیــر اســت اخالقــی نیــز باشــد .جامعـهی فاقــد دموكراســی منیتوانــد سیاســی باشــد ،و جامعـهی فاقــد سیاســت
نیــز منیتوانــد اخالقــی باشــد .ایــن ســه «پدیــده» و «جلــوهی مفهومــی» ،همدیگــر را بهشــكلی اغامضناپذیــر الزامــی میگرداننــد.
متــدن مركــزی خاورمیانــه ،در چالــش و ضدیــت بــا ایــن ســه جلــوهی مفهومــی و پدیــدهی بنیادیــن جامع ـه پیشــرد یافتــه اســت .یــك رابط ـهی
دیالكتیكــی بنیادیــن بیــن آنهــا وجــود دارد .بــه میزانــی كــه جامعـهی متدنی(شــهرـ طبقـهـ قــدرت) رشــد منایــد ،اخــاق ،سیاســت و دموكراســی نیــز
هامنقــدر دچــار پرسفــت میگــردد .در عیــن حــال ،بــه هــان انــدازه نوعــی كشــاكش و مبــارزه در بینشــان بهوجــود میآیــد .در حامس ـههای
ســومری میتــوان ایــن رونــد را بهویــژه در اظهــارات راجــع بــه زن ،برزگــر و چوپــان مشــاهده منــود؛ حامس ـهی ســومری واقعیــت ایــن كشــاكش و
مبــارزه را بــر زبــان مـیآورد .در متــون دینــی و حامســی كــه بعدهــا بهوجــود آمدنــد ،صــدای ایــن سهگانه(ســتونهای بنیادیــن جامعــه) را چنــدان
منیتوانیــم بشــنویم؛ پیداســت كــه در مبــارزه شكســت خوردهانــد .در عــوض ایــن ،حامسـههای قبایــل و عشــایر هنــوز هــم رسزندهانــد و بــه روزگار
مــا نیــز رســیدهاند .پیداســت كــه ســ ّن ِت اخــاق ،سیاســت و دموكراســی را بهمتامــی از دســت ندادهانــد .ادیــان تكخدایــی بهمثابــهی یــك فــراـ
مج ّردســازی ،از فرعــون و منــرود بســیار ســخن میراننــد .پیداســت كــه دس ـتكم همچــون رسآغــاز ،دارای گامهــای اخالقــی ،سیاســی و دموكراتیــك
میباشــند .روایتهــای اخــاق ،سیاســت و دموكراســی متكــی بــر متــدن اروپــا ،بســیار ناقــص ،بیبنیــان و بورژوایــی میباشــند .امــكان اینكــه
پیرشفــت تاریخــی و بــه تبــع آن واقعیــت پدیدههــا و جلوههــای مفهومــی «اخــاق ،سیاســت و دموكراســی» ،از زاویــهی دیــد خودپرســتترین
طبقــه یعنــی بــورژوازی ،در درون یــك كل ّیــت درك شــود ،وجــود نــدارد .رویكــرد بســیار منتقدانـهای در قبــال ایــن نــوع علــم غربــی الزم اســت.
بایــد گفــت در متامــی «اجتامعیبودن»هایــی كــه خــارج از نظــام متــدن مركــزی باقــی ماندهانــد ،بهطــور قاطــع پدیــدهی اخــاق ،سیاســت و
دموكراســی نیرومندتــر میباشــد .واقعگرایانهتــر ایــن اســت كــه جامعــات نیمهكوچنشــین و بیــكار اعــم از متامــی قبایــل ،عشــایر و مذاهــب ـكــه
در ایــن چارچــوب بــه مقاومــت پرداختــه و بــه كوههــا و بیابانهــا پنــاه بردهانــدـ و اجتامعــات برزگــر و دامــدار واقــع در حــوزهی غیرشــهری را
بهعنــوان نیروهــای مقاومتگــر و نزدیكتــر بــه آزادی و برابــری ارزیابــی مناییــم .عنــارصی كــه عمیق ـاً بــه بردگــی كشــیده شــدهاند را میتــوان در
درجـهی دوم و بهمثابـ هی مقولـهای عینــی در ایــن پــروژه ارزیابــی منــود .چیــزی كــه بـرای آزادی و برابــری و بنابرایــن بـرای مســائل اخــاق ،سیاســت
و دموكراســی اهمیــت دارد ،بردگــی ابژكتیو[یــا عینــی] نیســت؛ بلكــه جــواب پرس ـشهایی از ایــن دســت مهــم میباشــد« :تــا چــه میزانــی تســلیم
نشــده اســت ،چقــدر مقاومــت میمنایــد ،تــا چــه حــد كوچنشــین اســت و چقــدر در راه اعتقاداتــش میجنگــد؟»
البتــه كــه مســائل جــدی اخالقــی ،سیاســی و دموكراتیــك در جوامــع خاورمیانــه وجــود دارنــد .بــه اقتضــای رونــد متــدن ،ایــن مســائل بســیار دامنگســر
و همهجانبهانــد .امــا دانســن ایــن امــر مهــم اســت كــه حقــوق ،سیاســت و دموكراســیِ متــدن اروپــا بیــش از حــد بورژوایــی بــوده و پدیــدهی
«اخــاق ،سیاســت و دموكراســی» جامع ـهی جهانشــمول تاریخــی را بازمنایــی منیكنــد و بازتــاب منیدهــد .آنچــه دموكراســی بورژوایــی خوانــده
میشــود ،دموكراســی نیســت؛ بلكه[شــیوهی] ادارهی دولتــی اســت .اگــر ایــن نكتــه بدیــن شــكل بیــان شــود ،رویكــرد صحیحتــری اســت :مــواردی كــه
تحــت نــام دموكراســی صــورت میگیرنــد ،اگرچــه بهمتامــی یكســان انگاشــته نشــوند امــا بهطــور عمــده نقــش مخفیسازی[شــیوهی] ادارهی دولتــی
و «برگمــوی پوشــانندهی عیــوب» را بــازی میكننــد .هــان معیارهــا جهــت حقــوق بــر نیــز مصــداق دارنــد .بهویــژه ایــن یــك واقعیــت اســت
كــه حقــوق بهمتامــی جــای اخــاق را گرفتــه اســت .حقــوق ،انبوهــی از قراردادهــای مربــوط بــه دولــت و قــدرت میباشــد و هیچــگاه منیتوانــد
جــای اخــاق زنــده را بگیــرد .بایــد دانســت كــه تصمیــات ،فعالیتهــا و اقداماتــی را كــه ادارهی دولتــی جهــت امــور داخلــی و خارجـیاش انجــام
میدهــد ،منیتــوان سیاســت نامیــد .شــاید بتــوان عنــوان «سیاســت دولتــی» را بــر آن اطــاق كــرد ،امــا منیتــوان سیاســت جامعــه نامیــد .اقداماتــی
كــه تحــت نــام دموكراســی انجــام میگیرنــد ،فراتــر از صحنهــای منایندگــی كــه بســی خــارج از جامعــه قـرار دارنــد ،نقشویــژهی چندانــی ندارنــد.
بــر پایـهی ایــن نقــد خالصـهوار ،بهراحتــی میتــوان گفــت كــه در جامعـهی خاورمیانــه یــك پتانســیل قــوی دموكراســی ،اخــاق و سیاســت وجــود دارد.
وجــود مســائل جــدی اخالقــی ،سیاســی و دموكراتیــك ،نیــروی پتانســیل[یا بالقــوهی] آن را نشــان میدهــد .اینكــه هنــوز هــم متایــات دولت[مدارانــه]

.
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و قدرتگرایانــه نیرومنــد هســتند ،در روی دیگــر خویــش مســائل ،نیــاز و حتــی موجودیــت قــوی «اخالقــی ،سیاســی و دموكراتیــك» را بــه ذهــن
متبــادر میمناینــد .بــه اقتضــای تضــاد دیالكتیكــی میــان آنهــا ،واقعیــت تنهــا بــه ایــن شــكل میتوانــد بیــان گــردد.

بنکدیت دو اسپینوزا ()1632-1677
اســپینوزا ،فیلســوف هلنــدی از نخســتین نظریهپــردازان دموکراســی در عــر جدیــد بهشــار مـیرود .بــه نظــر او بهرتیــن حکومــت ،حکومتــی اســت
کــه بــر اســاس رای اکرثیــت مــردم اســتوار باشــد و در آن هــر کــس بتوانــد آزادانــه بیاندیشــد و ســخن بگویــد .اســپینوزا میــان دموکراســی و علــم
و دانــش عقالنــی ،رابط ـهِی نزدیکــی میدیــد .در اندیش ـهی گذشــتگان ،دموکراســی موجــب تســلط تهیدســتان تلقــی میشــد و فضیلـ ِ
ـت مدنــی و
آمــوزش اخالقــی و در نهایــت مصلحــت عمومــی را در خطــر قـرار مـیداد .آزادیهــای دموکراتیــک بــه نظــر فالســفهی پیشــین گرچــه در کوتاهمــدت
موجــب رشــد تفکــر و فلســفه میشــد ،امــا پیامدهــای ناخوشــایندی بــه بــار مـیآورد .از ایــن نظــر فالســفهی پیشــین بــرآن بودنــد کــه بهــر اســت
دموکراســی بــا عنــارصی از آریستوکراســی ،مونارشــی و الیگارشــی تلفیــق شــود ،تــا امــکان پــرورش سیاســتمداران و شــهروندان آگاه و فرهیختــه فراهــم
گــردد .از ایــن رو فالســفهی سیاســی پیشــین ،دموکراســی رصف را نهایتـاً دشــمن اندیشــه و فلســفه میدانســتند .اســپینوزا نیــز ماننــد فالســفهی قبلــی
معتقــد بــود کــه حیـ ِ
ـات فلســفی ،رضایتبخشتریــن نــوع حیــات اســت ،امــا برخــاف آنهــا تاکیــد میکــرد کــه دموکراســی بهرتیــن شــکل حکومــت
ب ـرای پیشــرد آزادی اندیشــه و فلســفه و فضیلــت واقعــی اســت .بــه نظــر او دموکراســی طبیعیتریــن و معقولتریــن شــکل حکومــت اســت ،زی ـرا
مباحث ـهی آزاد در بیــن نقطهنظرهــای متعــارض را مجــاز میدانــد .هــدف اصلــی حکومــت تامیــن امــکان تــداوم بقــاء انسانّهاســت کــه تنهــا در
قالــب حکومــت آنهــا بــر خــود بــه شــکلی عقالنــی بــه کــال میرســد و ایــن غایــت هــم تنهــا در دموکراســی تحققپذیــر اســت کــه اف ـراد ب ـرای
تامیــن و صیانــت نفــس یکدیگــر منعقــد میکننــد .تنهــا در دموکراســی ،شــهروندان حــق مداخل ـه در وضــع سیاس ـتّهای عمومــی را بــه دســت
میآورنــد.

{

دموکراسی از دیدگاههای مختلف

حکومــت تهیدســتان اســت .نهایتـاً بهرتیــن حکومــت ممکــن از منظــر ارســطو حکومتــی بــود کــه ویژگیهــای انــواع رایــج و متــداول حکومــت یعنــی
دموکراســی و الیگارشــی را باهــم ترکیــب کنــد ،بدیــن شــیوه کــه شــار کثیــری از شــهروندان در حکومــت مشــارکت مناینــد امــا ایــن تعــداد آنقــدر
زیــاد نباشــد کــه حکومــت را از آنِ تهیدســتان ســازد.

{

در بخــش قبــل نظــر و دیــدگاه عبدالــه اوجــاالن را در خصــوص دموکراســی و همچنیــن نقــد ایشــان بــر دموکراس ـیای مــورد نظــر غــرب کــه آن را
دموکراســی بــورژوازی خوانــد ،مطالعــه کردیــم .در ایــن بخــش میخواهیــم از دیدگاههــای دیگــری ،بــا مفهــوم دموکراســی آشــنا شــویم .از دیــدگاه
نظریهپــردازان سیاســی مفاهیــم متنوعــی ب ـرای دموکراســی وجــود دارد.
 oاز دیــدگاه تقلیلگرایــی یــا مینیاملیســم ،دموکراســی سیســتم حکومتــی اســت کــه در آن شــهروندان بــه گروهــی از رهـران سیاســی حــق حکومــت
را از طریــق انتخابــات دورهای اعطــا میکننــد .ایــن نظریــه حکومــت چنــد تنــی و پولیارشــی نیــز نامیــده میشــود.
 oمفهــوم جمعــیِ دموکراســی اذعــان دارد کــه حکومــت بایــد بــه تدویــن قوانیــن و سیاسـتهایی بپــردازد کــه بســیار نزدیــک بــه نظـرات میانـهی
مــردم باشــد ،نیمـهای در ســمت راســت و نیمـهای در ســمت چــپ.
 oدموکراســی شــورایی بــر مبنــای ایــن اصــل اســتوار اســت کــه دموکراســی حکومــت بــا بحــث میباشــد .دموکراتهــای شــورایی ادعــا میکننــد کــه
قوانیــن و سیاس ـتها میبایــد بــر مبنــای اســتداللهایی باشــد کــه متــام شــهروندان بتوانــن آن را بپذیرنــد .پهن ـهی سیاســت بایــد جایــی باشــد کــه
رهــران و شــهروندان در آن بــه مباحثــه پرداختــه ،بــه یکدیگــر گــوش فـرا داده و نظـرات خــود را تغییــر میدهنــد.
 oمفاهیــم فــوق بــه دموکراســی از طریــق مناینــدگان آنهــا اشــاره دارد .در طرفــی دیگــر دموکراســی مســتقیم میگویــد کــه شــهروندان بایــد مســتقیامً
و نــه از طریــق مناینــدگان خــود در ایجــاد قوانیــن و سیاســتها مشــارکت داشتهباشــند .فعالیــت سیاســی بــه خــودی خــود ارزشــمند بــوده،
موجــب اجتامعیشــدن و فرهیختگــی شــهروندان شــده و مشــارکت مردمــی میتوانــد نخبــگان توامننــد را ارزیابــی کنــد؛ و از همــه مهمتــر اینکــه
شــهروندان در حقیقــت بــر خــود حکومــت منیکننــد مگــر آنکــه خودشــان مســتقیامً قوانیــن و سیاس ـتها را تصمیمگیــری کردهباشــند.
 oمفهــوم دیگــر دموکراســی ،تســاوی سیاســی بیــن متــام شــهروندان میباشــد .ایــن مفهــوم بــه جوامعــی اشــاره دارد کــه در آنهــا عــرف ،روش و
الگوهایــی وجــود دارد کــه بــه عنــوان راهنامهایــی بــه ســوی تســاوی قــدرت سیاســی تلقــی میشــوند .اولیــن و مهمتریــن ایــن عرفهــای اجتامعــی
عبــارت از رخــداد منظــم ،آزاد و آشــکار انتخابــات میباشــد کــه بــه منظــور انتخــاب منایندگانــی میباشــد کــه پــس از انتخــاب شــدن مدیریــت
کل و یــا عمــدهی سیاس ـتهای عمومــی جامعــه را عهــدهدار میشــوند .در ایــن دیــدگاه ممکــن اســت اشــکال شــود کــه اکرثیــت رایدهنــدگان
بـرای سیاســت تصمیــم میگیرنــد نــه اکرثیــت مــردم و بنابرایــن راه بحــث دربــارهی اجبــاری شــدن مشــارکت سیاســی مثــل رایدادن اجبــاری را بــاز
میمنایــد؛ و نیــز اشــخاص بــا پشــتوانهی مالــی بیشــر امــکان تاثیرگــذاری بیشــری در جامعــه در مبــارزات انتخاباتــی داشــته و بنابرایــن ممکــن اســت
قوانینــی جهــت شفافســازی منابــع مالــی در اختیــار نامزدهــای انتخاباتــی مــورد نیــاز باشــد.

جان الک ()1632-1704

{

ارسطو ( 384-233ق.م)
ارســطو بــه عنــوان اندیشــمند سیاســی بــه مطالعـهی دولت-شــهرهای یونانــی پرداخــت و در ضمــن ایــن مطالعــه بــه رابطـهی میــان دموکراســی و
رسشــت سیاســی انســان نظــر داشــت .بــه نظــر او انســان طبعـاً حیوانــی سیاســی اســت کــه در دولت-شــهر زندگــی میکنــد؛ تنهــا جانــوران و خدایــان
میتواننــد خــارج از دولت-شــهر بــه رس بربنــد .انســان بــه حکــم برخــورداری از قــوهی انحصــاری نطــق و گفتــار میتوانــد دربــارهی درســتی و
نادرســتی ،ســود و زیــان ،حقیقــت و خطــای امــور ســخن بگویــد .پــس زندگــی انســانی مســتلزم زیســن در جامعتــی اســت کــه انســان بتوانــد در آن
دربــارهی امــور عمومــی آزادانــه ســخن بگویــد .در فلســفهی سیاســیِ ارســطو فــرد معــادل جــاد ،خانــواده معــادل نبــات ،روســتا معــادل حیــوان و
دولت-شــهر معــادل انســان اســت .انســان بــه عنــوان شــهروند در دولت-شــهر کســی اســت کــه در تصمیمگیــری در امــور عمومــی جامعــه مشــارکت
دارد و متناوب ـاً در اعــال قــدرت نیــز رشکــت میکنــد .در غیــر ایــن صــورت انســان ،حیــوان زبانبســتهای خواهــد بــود .اعــال حقــوق شــهروندی
تنهــا در دولتــی ممکــن اســت کــه اکرثیــت مــردم در آن مشــارکت داشــته باشــند .دولت-شــهر یــا جامع ـهِی سیاســیِ مطلــوب کــه در آن انســان از
قــوهِی عقــل و نطــق خــود بهــره میگیــرد ،دولتــی اســت کــه در آن تعــداد کثیــری از مــردم بــه نفــع کل جامعــه حکومــت کننــد .امــا دموکراســی،
حکومتــی اســت کــه در آن تعــداد کثیــری از مــردم بــه نفــع خودشــان حکومــت میکننــد و از آنجــا کــه اکرثیــت مــردم فقیرنــد ،پــس دموکراســی
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الک از بنیانگــذاران اصلــی دموکراســیِ لی ـرال بــه شــار م ـیرود .وی اســتاد پزشــکی در دانشــگاه آکســفورد بــود و در زندگــی سیاســی انگلســتان
در آن دوران نقشــی فعــال داشــت و بــه علــت مخالــف بــا دربــار ســلطنتی چندیــن ســال انگلســتان را تــرک کــرد و در هلنــد بــه رس میبــرد .عنــارص
اصلــی لیربالیســمِ الک ،تاکیــد بــر آزادی و برابــری طبیعــی انســانها ،حــق حیــات و مالکیــت آدمیــان ،حکومــت محــدود و مــروط بــه قانــون طبیعــی
و رضایــت مــردم ،تســاهل دینــی ،تفکیــک قــوای حکومتــی ،اصالــت جامعــه در مقابــل دولــت و حــق شــورش بــر ضــد حــکام خودکامــه بــود .ایــن
اندیشــهها بــه ویــژه در دو رســالهی حکومــت ( )1689اثــر عمــدهی الک مطــرح شــدهاند .در ایــن رســالهها الک انســان را در انتخــاب اشــکال
مختلــف حکومــت آزاد میدانــد و خانــواده و سیاســت را دو حــوزهی جداگان ـهی زندگــی و فعالیــت انســان میشــارد .الک وضــع طبیعــی (وضــع
پیــش از تشــکیل دولــت) را بــه عنــوان وضعــی توصیــف میکنــد کــه در آن انســانها آزاد و برابــر بودنــد .در آن وضــع انســان تابــع و فرمانبــردار
ارادهی دیگــری نیســت .برابــری طبیعــی انســانّها مانــع از ســلطهی ارادهی یکــی بــر دیگــری در وضــع طبیعــی میشــود .از لحــاظ اشــکال مختلــف
حکومــت ،الک بــر آن بــود کــه اکرثیــت ممکــن اســت خــودش قــدرت قانونگــذاری را اعــال کنــد و بدیــن ســان «دموکراســی کامــل» برقـرار ســازد
و بــا اینکــه آن قــدرت را بــه گروهــی کوچــک و یــا حتــی بــه شــخص پادشــاه واگــذار کنــد .پــس امــکان تاســیس حکومتــی «غیــر دموکراتیــک» را
جلــوهای از دموکراســی میدانســت .بــا ایــن حــال جــان الک ســلطنت مطلقــه را مغایــر بــا حقــوق اساســی و طبیعــی انســانها میدانســت.
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{

ژان ژاک روسو ()1712-1778
روســو فیلســوف فرانســوی از مدافعــان بــزرگ آزادی فــردی ،حاکمیــت مردمــی و دموکراســی مســتقیم بــود .در عیــن حــال وی از منتقدیــن اولیــه و
اصلــی عقلگرایــی و روشــنگری غربــی بــود  .بــه نقــد رسارسی جامعــه و انســانیت مــدرن پرداخــت .حکومــت مطلــوب او دموکراســی مســتقیم و
جمعگرایان ـهای بــود کــه از یــک ســو بــر آزادی و فردگرایــی و اندیش ـهی ق ـرارداد اجتامعــی و از ســوی دیگــر در فضیلــت مدنــی ،ارادهی عمومــی
و مصلحــت جمعــی اســتوار باشــد .روســو مخالــف پارملانتاریســم و اصــل منایندگــی بــود .بــه نظــر او پارملــان منیتوانــد مناینــدهی ارادهی عمومــی
باشــد .مــردم بــا واگــذاری حقــوق خــود بــه مناینــدگان ،آزادی خویــش را از دســت میدهنــد .تنهــا همـهی مــردم بــه طــور مســتقیم میتواننــد ارادهی
عمومــی را بیــان کننــد.

73

رمون آرون ()1905-1983
آرون فیلســوف و نویســندهی فرانســوی از هــواداران رسســخت دموکراســی بــود و بــر کمونیســم ،فاشیســم و توتالیتاریســم میتاخــت .وی بــرآن
بــود کــه آزادی و ارزش انســانها ،تنهــا در ســایهی اندیشــههای برابریطلبانــهی عــر مــدرن قابــل تامیــن اســت .آرون از نظامهــای کرثتگــرا
و دموکراتیــک معــارص بــه عنــواننظامهــای قانونمنــد و مدنــی دفــاع کــرد .بــه نظــر او جوهــر دموکراســی رقابــت ،قانونمنــدی و تنــوع و تکــر
عالئــق و منافــع اجتامعــی اســت .همچنیــن آرون بــر آن بــود کــه دموکراســی در عــر مــدرن بــدون اســتقرار دولــت رفاهــی کــه امکانــات الزم بـرای
بهرهبــرداری فــرد از آزادیهــای دموکراتیــک را فراهــم آورد ،معنــا نــدارد .از ســوی دیگــر بــه نظــر او اســتقرار برابــری در جوامــع ممکــن نیســت ،زیـرا
موانــع ســاختاری عمــدهای بــر رس راه پیدایــش جامعـهی برابــر وجــود دارد .بــه نظــر آرون کوشــش بـرای اســتقرار برابــری کامــل در جامعــه ،تنهــا بــه
خودکامگــی و توتالیتاریســم میانجامــد.

{

{

توماس جفرسون ()1743-1826
تومــاس جفرســون ســومین رئیسجمهــور آمریــکا و از مدافعــان اســتقالن آمریــکا بــود .وی بنیانگــذار ســنت اصلــی دموکراســی آمریکایــی یعنــی
دموکراســی جفرســونی اســت .جفرســون انســان را طبع ـاً اجتامعــی و سیاســی و نیازمنــد مشــارکت در حکومــت بــه منظــور توســعهی تواناییهــای
طبیعــی خــود میدانســت .بــه نظــر او مشــارکت سیاســی نیازمنــد اســتغنای اقتصــادی بــود و از همیــن رو از دموکراســی کشــاورزان و زمی ـندارانِ
متوســط حامیــت میکــرد .جفرســون چهــار اصــل اساســی بـرای دموکراســی قائــل بــود :اول مشــارکت سیاســی؛ دوم برابــری اقتصــادی؛ ســوم آمــوزش
فضائــل مدنــی و چهــارم منایندگــی مــردم بــه وســیلهی ارشافیــت طبیعــی .هــدف جفرســون برق ـراری دولت-شــهرهای کوچــک بــود کــه هــر یــک
جمعیتــی حــدود صــد خانــوار را دربرگیــرد و امــکان دموکراســی مســتقیم را فراهــم آورد .در اصــل جفرســون میخواســت کــه دموکراســیِ مســتقیم
کالســیک را بــا نظــام دموکراســی منایندگــیِ مــدرن درهــم آمیــزد.

ایزایا برلین ()1909-1997
برلیــن ،فیلســوف سیاســی معــارص در مقالــهای دو مفهــوم بــرای آزادی تعریــف میکنــد .وی دو مفهــوم آزادی مثبــت و منفــی را از هــم جــدا
میکنــد .آزادی منفــی کــه بــه مفهــوم رهایــی از دخالــت و ارادهی خودرسان ـهی دیگــری اســت ،جوهــر لیربالیســم را تشــکیل میدهــد .در مقابــل
آزادی مثبت،کــه بــه معنــای آزادی ب ـرای عمــل بــر طبــق مقتضیــات عقــل عمومــی اســت ،مبنــای اســتبداد و توتالیتاریســم اســت .بــه طــور کلــی
برلیــن اعتقــاد داشــت ،دموکراســی نظامــی اســت کــه در آن امــکان انتخــاب میــان گزینههــای مختلــف بـرای افـراد وجــود دارد .البتــه میــان ارزشهــای
مطلــوب بــری همــواره تعــارض وجــود دارد و ایــن تعــارض را منیتــوان بــه هیــچ شــیوهای ،حتــی بــه وســیلهی دموکراســی حــل کــرد؛ امــا دموکراســی
امــکان گزینــش میــان ارزشهــا و غایــات مختلــف زندگــی را بـرای افـراد فراهــم مـیآورد.

{
هارولد السکی ()1893-1950
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{

نظریهپــرداز سیاســی انگلیســی و اســتاد دانشــگاههای هــاروارد و لنــدن بــود .الســکی مبانــی کرثتگرایانــهی دموکراســی و اهمیــت گروههــای
اجتامعــی در نظــام دموکراســی را مــورد تاکیــد قــرار مــیداد و از ایــن نظــر در خصــوص اهمیــت دولــت نیرومنــد و متمرکــز بــرای دموکراســی
تردیدهایــی برانگیخــت .بــه نظــر او افـراد اساسـاً نســبت بــه گروههــای اجتامعــی و نهادهــای غیردولتــی ،احســاس وفــاداری و تعلــق میکننــد ،نــه
نســبت بــه دولــت بــزرگ و متمرکــز .از ایـنرو اســاس دموکراســی همیــن نهادهــا و گروهّهــا هســتند و بــه منظــور حفــظ و تقویــت آنهــا ،قــدرت
دولتــی بایــد تضعیــف و مترکززدایــی شــود .الســکی در آخریــن اثــر عمــدهی خــود ،اســتدالل کــرد کــه دموکراســی در دنیــای مــدرن بــه واســطهی
ســلطهی رسمایــه در هم ـهی حوزههــای زندگــی ،تبــاه شدهاســت و بنابرایــن اصــوالً بــا رسمای ـهداری هامهنگــی نــدارد.

کارل پوپر ()1902-1994
پوپــر ،فیلســوف علــم و عــامل بــزرگ اتریشــی در زمینـهی دموکراســی نیــز نظریهپــردازی کــرد .در واقـع ایــن اندیشــه کــه حقیقــت و آزادی بــه هــم
وابســتهاند ،در هم ـهی آثــار او تاثیرگــذار بودهاســت .مهمتریــن امتیــاز دموکراســی بــر دیگــر انــواع حکومــت ،بــه نظــر پوپــر آن اســت کــه در آن
میتــوان حــکام ناشایســت و فاســد را از کار برکنــار کــرد .بــه طــور کلــی بــه نظــر پوپــر ،دموکراســی بــا اصــل عمومــی و کلــی حاکــم بــر اندیشـهی
او یعنــی بــاز بــودن جهــان و غیرقطعــی و نامتــام بــودن همـهی حقایــق نســبتی اساســی دارد.
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{

رابرت دال
ِ
دال ،نظریهپــرداز عمــدهی دموکراســی و از علــای بــزرگ آمریکایــی ،مفهــوم «پولیارشــی» را بــرای توصیــف نظامهــای دموکراتیــک معــارص و
متــداول ،رایــج ساختهاســت .بــه نظــر او ،دموکراســی در مفهــوم آرمانــی و کالســیکاش قابــل تحقــق نیســت ،بلکــه تنهــا میتوانــد ب ـرای ســنجش
میـزان نزدیکــی دموکراسـیهای موجــود بــه وضــع آرمانــی در نظــر گرفتــه شــود .پولیارشــی بــه مفهــوم تعــدد نخبــگان حاکــم ،حــد مطلــوب مشــارکت
و رقابــت سیاســی را ایجــاد میکنــد و از بــروز اســتبداد اکرثیــت جلوگیــری میمنایــد .حکومــت دموکراســیِ واقعــی ،نــه حکومــت اکرثیــت و نــه
حکومــت یــک اقلیــت ،بلکــه حکومــت چندیــن اقلیــت اســت .بنابرایــن نظریـهی پولیارشــی ،نظریـهی پلورالیســم بــا تکــر در منابــع قــدرت سیاســی
اســت .بــه طــور کلــی از دیــدگاه دال ،دموکراســی بــه عنــوان روش گزینــش رهــران و تضمیــن نظــارت شــهروندان بــر ایشــان اهمیــت بیشــری دارد
تــا بــه عنــوان نظامــی بـرای تامیــن حقــوق و آزادیهــای فــردی و مشــارکت و رقابــت کامــل و متــام عیــار.

نتیجه

در متامــی مطالــب فــوق میتــوان ایــن مفهــوم را برداشــت کــرد کــه تعاریــف مختلفــی از دموکراســی را میتــوان بــر دو پایـهی اساســی
تقســیمبندی منــود .یکــی اینکــه بســیاری از تعاریــف و تفاســیر تاکیــد فراوانــی بــر آزادیهــای فــردی و مبنــا قــرار دادن فــرد در
مرکزیــت مفهــوم دموکراســی دارنــد و دیگــری اینکــه اجتــاع و جامعــه را بــه عنوانــی کل ّیتــی ،مبنــا و اسـ ِ
ـاس دموکراســی میداننــد.
هم ـهی تعاریــف نشــان از آن دارد کــه بــا توجــه بــه واقعیــت وجــودی انســان و همچنیــن تفاوتهــای بنیادینــی کــه در اندیش ـههای
غالــب بــر او وجــود دارد؛ ایــن اختــاف نظرهــا نیــز در تعریــف و تفیــر پدیــدهی دموکراســی رخنــه کردهاســت .در نتیجــه میتــوان
چنیــن اذعــان داشــت کــه دموکراســی را بــه معنــای واقعــی کلمــه منیتــوان بــه عنــوان قطعیتــی رصف تعریــف منــود چـرا براســاس اصــل
دیالکتیکــی وجــودی انســان نیــز ایــن موضــوع واضــح میگــردد ،در صورتــی کــه میتــوان در مــورد دموکراســی و معنــای واقعــی آن
بــه اتفاقنظــری منطبــق بــا ابعــاد اشـراکی جوامــع دسـتیافت و دموکراســی را بــر اســاس اصــل وجــودی هــر جامعــه تعریــف منــود.
در واقــع میتــوان گفــت کــه بــر اســاس حافظـهی تاریخــی برشیــت و همچنیــن تعاریــف بـهدور از تحریفاتــی کــه در ســیر تاریــخ بــر
آنّهــا وارد گشــته ،بــه تعریفــی جامــع از دموکراســی دسـتیافت و آن هــم ایــن اســت کــه دموکراســی را بــر اســاس واقعیتهــای فــردی
(بــه عنــوان جــز) و واقعیتهــای اجتامعــی (بــه عنــوان کل) میتــوان بــه ارادهی راســتین فــرد در مدیریـ ِ
ـت جامعــه و اســتقال ِل ارادهی
جمعــیِ جامعــه بــه عنــوان کلیّتــی فراگیرتــر در برخــورد بــا جوامــع دیگــر عنــوان منــود .بــه نوعــی میتــوان ایــن تعریــف را دموکراســیِ
دموکراتیــک نــام نهــاد.
بــا همـهی ایــن تفاســیر بــاز هــم میتــوان گفــت کــه نیــل بــه تعریفــی واحــد از دموکراســی بــه دور از واقعیــت وجــودی آن باشــد .چـرا
کــه بــه نظــر مــا دموکراســی نیــز ماننــد بســیاری دیگــر از خصائــص هــر جامعـهای ،میتــوان آن را یــک مفهــوم و پدیــدهی خودویــژهی
هــر اجتامعــی تعریــف کــرد.
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فدرالیسم یا کنفدرالیسم؟
عگید بانه
ایــن مقالــه ســعی بــر پاســخ مختــر بــه ایــن پرســش دارد کــه چــه سیســتمی مدیریتــی واقع ـاً میتوانــد ب ـرای جامعــه
مفیــد واقــع گــردد و باعــث شــود کــه خــود جامعــه مدیریــت خــود را بــر عهــده بگیــرد و هسـتمندی انســانها ،خلقهــا،
جنســیتها ،باورداشــتها ،آیینهــا را بــا توجــه بــه تفاوتمندیهــای بنیادیــن آنــان در امتســفری برابــر و آزاد لحــاظ
منایــد .بــر همیــن اســاس بــه بررســی شــیوههای مدیریــت کنفــدرال ،مدیریــت فــدرال ،خودمختــاری و تفاوتهــای میــان
آنهــا بــه صــورت تئــوری و معرفــی منونههــای بیرونــی آنــان در برخــی از کشــورهای جهــان میپردازیــم .در ایــن راه ،بـرای
نیــل بــه نتیج ـهی مطلــوب در تحقیــق از روش همسنجشــی (تطبیقــی) در بررســی اســتفادهکردهایــم.
ساختار فدرالیسم و انواع آن
واژه فدرالیســم نــه مقــدس و نــه م ـرادف بــا دمکراســی اســت .کشــورها میتواننــد ،بــه طــور قانونــی فــدرال نامیــده
شــوند ،امــا در عمــل مرکزگ ـرا باشــند .ایــن مــورد از ضعفــی ســاختاری و تناقــض در عملکــرد سیســتم فدرالــی خــر مــی
دهــد .فدرالیســم ربطــی بــه نــوع نظــام حکومتــی (ســلطنتی و یــا جمهــوری) نــدارد .بــه عنــوان مثــال کشــورهای فــدرال
نظیــر بلژیــک ،مالــزی و کانــادا ســلطنتی هســتند در حالیکــه آمریــکا ،آملــان و هندوســتان جمهوریهــای فــدرال هســتند.
برخــی از کشــورها نظیــر آمریــکا و ســوئیس و تــا حــدی مالــزی از طریــق بــههمپیوســن ایــاالت مســتقل بوجــود آمدهانــد.
در حالیکــه اکــر کشــورهای فــدرال (هندوســتان ،نیجریــه ،کانــادا) بعــد از رهایــی از اســتعامر و یــا بــا رفرانــدم و تغییــر
قانــون اساســی همچــو سیســتم متمرکــز کشــورهای( اســپانیا ،بلژیــک ،اتیوپــی) بوجــود آمدهانــد .تقســیامت ایالتهــا و
اســتانها میتوانــد بــر اســاس ویژگیهــای تاریخــی ،بافــت فرهنگــی ،قومــی و زبانــی (بلژیــک ،نیجریــه؛ ســوئیس ،مالــزی،
هندوســتان ،اتیوپــی) و یــا رصف ـاً جغرافیایــی و اســتانی (آمریــکا ،آملــان ،اس ـرالیا) باشــد .البتــه نظــام فــدرال نامتقــارن
کــه در آن بعضــی اســتانها و ایالتهــا هویــت و ویژگیهــای متغیــری دارنــد ،میتوانــد مخلوطــی از مرزبندیهــای
اســتانی میــان اســتانهای همگــون و ایالتهایــی بــا بافــت ویــژه قومــی زبانــی و فرهنگــی باشــد .نظیــر اســپانیا کــه در
آن مناطــق گالیســیا ،کاتالونیــا و باســک کــه خودمختــاری خــاص خــود را دارنــد .در پرتقــال دو منطقــه خودمختــار (آزورز
و مدئیـرا) و دوازده اســتان همگــون وجــود دارد .در تانزانیــا ایالــت زنگبار(زانزیبــار) از خودگردانــی داخلــی (خودمختــاری)
بهرهمنــد اســت .در نظامهــای فــدرال دوال(دوگانــه) نظیــر کانــادا ایالتهــا بیشــرین خودمختــاری در امــور داخلــی
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خــود را دارنــد ،در حالیکــه در نظــام هــای فــدرال کواپراتیو(تعاونــی) درجــه باالیــی از همــکاری بیــن دولــت مرکــزی و «دولــت»
ایالتــی چــه از لحــاظ افقــی (قــوای مقننــه؛ مجریــه و قضائیــه ایالتــی و کشــوری) و چــه از لحــاظ عمــودی ( شــورای روســتا ،شــورای
شــهر ،شــورای اســتان و یــا مجلــس ایالتــی ،پارملــان ملــی کشــور و دولــت مرکــزی) وجــود دارد .میتــوان گفــت کــه نظامهــای فــدرال
مختلفــی در دنیــا وجــود دارنــد کــه هــر کــدام ویژگــی خــاص خــود را دارنــد .کشــورهای اســکاندیناویای فــدرال نیســتند ،امــا بــا اتــکا
بــه سیســتم غیرمتمرکــز مبتنــی بــر کمونهــای منطقـهای و اســتانی خودمختــار وضعیتــی مشــابه نظــام فــدرال دارنــد .مثــال زندهتــر
شــاید بریتانیــا باشــد کــه اســم فــدرال را یــدک منیکشــد؛ امــا مناطــق قومــی آن نظیــر اســکاتلند ،ولــز ،و ایرلنــد از خودمختــاری
داخلــی بســیار باالیــی برخــوردار هســتند .الزم بــه توضیــح اســت کــه چنــد نکتــه را توضیــح بدهــم .فدرالیســم (فدراســیون) بــا
کنفدرالیســم (کنفدراســیون) فــرق میکنــد .از نظــر حقــوق بیناملللــی در کنفدراســیون ایالتهــا مبثابــه یــک کشــور حــق تعییــن
رسنوشــت (جدائــی) را دارنــد .در حالیکــه در فدرالیســم ایــن حــق طبیعــی وجــود نــدارد .بهعنــوان مثــال در ایالــت کشــمیر و یــا
آســام هندوســتان عــدهای خواســتار رفرانــدم بـرای جدایــی هســتند .امــا از منظــر قانــون اساســی هندوســتان و یــا قوانیــن بیناملللــی،
چنیــن حــق قانونــی بـرای جدایــی وجــود نــدارد.
تفاوت میان عدم مترکز و سیستم فدرال
هــر سیســتم فدرالــی ،الزامــا بــر عــدم مترکــز اســتوار اســت ،لیکــن هــر نــوع عــدم مترکــزی بــه معنــی سیســتم فــدرال نیســت .وجــه
متایــز اساســی میــان سیســتم فــدرال و سیاســت عــدم مترکــز در هــر شــکلی را بایــد در وجــود حاکمیــت دوگانــه در حکومــت فدراتیــو
کــه خــود اساسـاً بــا عــدم مترکــز نیــز همـراه اســت و فقــدان آن در عــدم مترکــز اداری و یــا حتــی در خودمختــاری ،جســتجو کــرد .امروز،
اکــر کشــورها ،اشــکال متفاوتــی از سیاســت عــدم مترکــز بنــا بــه دالیلــی را در پیــش میگیرنــد سیاســت عــدم مترکــز ،اگرچــه روش
تازهیــی نیســت و بعــد از پایــان جنــگ جهانــی دوم ،غالــب کشــورهای جهــان از آن اســتفاده کردهانــد ،ولــی در دو ده ـهی گذشــته،
عمومیــت بیشــری یافتــه اســت .در ســالهای  1950و  ،1960کشــورهای اســتعامرگر ،بخــش قابــل توجهــی از اختیــارات خــود را بــه
مســتعمرات خــود تفویــض کردنــد ،ضمــن آنکــه هنــوز بــه آنهــا اســتقالل کامــل نــداده بودنــد .در دهــه  ،1980بیشــر بــه دلیــل
مترکــز بــر توســعهی انســانی و رضورت همســازی شــیوههای حکومتــی بــا آن مرتبــط بــود .در حــال حــارض ،سیاســت عــدم مترکــز در
هــر کشــوری منطــق خــاص خــود را دارد .عــدم مترکــز ســازمان اداری نیــز بـرای مدیریــت دســتگاه بوروکراســی کشــور ،روشــی اســت
از مدتهــا پیــش در بســیاری ازکشــورها بـه مــورد اجـراء گذاشــته شــدهاســت .در آمریــکای التیــن عــدم مترکــز بــر اثــر فشــار بـرای
دموکراتیــزه کــردن بیشــر ،و در قــارهی آفریقــا ،عــدم مترکــز ابـزاری اســت بـرای حفــظ وحــدت ملــی .در نتیجــه ،حکومتهــا ،ممکــن
اســت بــه دالیــل متفــاوت و بــه درجــات متفاوتــی ،سیاســت عــدم مترکــز را پیــش بربنــد .لیکــن هیــچ یــک از اینهــا را منیتــوان یــک
روش فدراتیــو تلقــی کــرد ،چـرا کــه فاقــد میکانیســم فدراتیــو ،یعنــی حــق حاکمیــت دوگانــه هســتند.
تفاوت میان سیستم فدراتیو و کنفدراتیو
سیســتم فدراتیــو و کنفدراتیــو ،هــر دو از مقولــه حکومتهــای غیرمتمرکــز بــه حســاب میآینــد .تقســیم عمــودی قــدرت در
سیســتمهای فدراتیــو و می ـزان صالحیتهــای حکومــت فــدرال و زیرمجموعههــا ،بــه صــورت مفــادی از قانــون اساســی کشــور در
میآینــد و امــکان تغییــر آن فقــط بــا تصویــب پارملانهــای محلــی زیرمجموعههــا (ایالتهــا) میتوانــد عملــی گــردد .بــه عبارتــی
دیگــر ،هرگونــه تغییــری در معادلــه میــان حکومــت فــدرال و ایالتهــا ،فقــط بــا رضایــت طرفیــن امکانپذیــر اســت .بنابرایــن،
رابطــهای یکســویه نیســت و حکومــت مرکــزی منیتوانــد بنــا بــه ارادهی خــود ،اختیــارات حکومتهــای محلــی را تغییــر دهــد.
تغیی ـرات جزئــی و نوســانها معمــوالً از طریــق تفســیر قانــون اساســی از طــرف دادگاه عالــی فــدرال کــه صالحیــت رســیدگی بــه
اختالفــات میــان ایالتهــا و نیــز هــر یــک از ایالتهــا بــا دولــت فــدرال را بــر عهــده دارد ،انجــام میگیــرد .لیکــن ب ـرای تغییــر در
قانــون اساســی ،معمــوالً تاییــد ســه چهــارم پارملــان ایالتهــا رضوری اســت .برخــاف حکومــت فدراتیــو ،سیســتمهای کنفدراتیــو،
براســاس توافــق بــرای هدفهــای معینــی بــه وجــود میآینــد و قــدرت اجرایــی مرکــزی فقــط از مناینــدگان زیــر مجموعههــا
تشــکیل میشــود .بــر خــاف دولــت فــدرال ،قــدرت اجرایــی و حکومــت مرکــزی ضعیفــی دارد.
در نظام کنفدراتیو ارکان زیر به عنوان نقطهی متایز بنیادین میان نظام فدراتیو وجود دارد :
 _1زیر مجوعه ممکن است ،هویت قانونی کامالً مستقل خود را حفظ کند.
 _2مرکــز فقــط مجــاز بــه اعــال آن قــدرت و اختیاراتــی اســت کــه زیــر مجموعههــا (ایالتهــا) بــه آن تفویــض کردهانــد .یعنــی
اختیــارات آنهــا تابعــی اســت از اختیــارات ایالتهــا.
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 _3زیر مجموعهها در بسیاری مسایل ،میتوانند تصمیم مرکز ،را وتو منایند.
 _4تصمیــات مرکــز فقــط ممکــن اســت زیرمجموعههــا را متعهــد کنــد و نــه شــهروندان ایالتهــای کنفــدرال را بــه عنــوان مثــال،
بســیاری از تصمیــات اتحادیـهی اروپــا ،بــه طــور مســتقیم بــه جزئــی از پیکــرهی قانونــی دولتهــای عضــو تبدیــل منیشــود و نیــاز
بــه تصویــب پارملانهــای دولتهــای عضــو دارد تــا رســمیت قانونــی در آنهــا پیــدا کــرده و حقــوق و یــا تعهــد قانونــی بـرای آنهــا
بــه وجــود آورد.
 _5مرکز فاقد منبع مالی و یا پایگاه انتخاباتی مستقل است .
 _6زیرمجموعههــا ،اختیــارات خــود را بطــور دائــم بــه مرکــز تفویــض منیکننــد .رسانجــام ایــنکــه ،کانتــون هــر زمانــی بخواهــد،
میتوانــد کــه از اتحــاد را بیــرون بیایــد ،حــال آنکــه حــق جدایــی در سیســتم فــدرال امــکان جدایــی حــق یــک طرفهیــی نیســت.
میتــوان از کنفدراســیون ســویس در فاصلــه  1291تــا  ،1847و کنفدراســیون ایــاالت شــال آمریــکا از 1776تــا  1787و نیــز اتحادیـهی
اروپــا در حــال حــارض بــه عنــوان منونههــای تاریخــی نــام بــرد .بــا ایــن تفــاوت کــه اتحادی ـهی اروپــا اکنــون یــک هویــت دورگ ـهای
اســت میــان سیســتم فــدرال و کنفــدرال اســت .نظــام ســویس برغــم حفــظ نــام کالســیک کنفدراســیون خــود ،یــک حکومــت کامــا
فــدرال اســت.
تفاوت خودمختاری با کنفدرالیسم
مفهــوم خودمختــاری در معناهــای متفاوتــی بــه کار بــرده میشــود و بیشــر متضمــن اقــدام بــه اختیــار خــود در حوزههــای
معیــن اســت .از نظــر توزیــع یــا پخشکــردن قــدرت سیاســی ،خودمختــاری ،بــه معنــای سیاســت عــدم مترکــز اســت ،لیکــن در غالــب
مــوارد ،از اختیــار انحصــاری وضــع قوانیــن  ،اداره امــور محلــی و گاهــی حــق قضایــی در چهارچــوب کلــی قانــون اساســی کشــور
اســت .در ایــن جــا بایــد بیــن «خودمختــاری اداری « کــه بیشــر شــکلی از عــدم مترکــز در ســازماندهی اداری کشــور اســت و«
خودمختــاری سیاســی» کــه بــه معنــای انتقــال حــق قانونگــذاری بــه یــک واحــد رسزمینــی در حوزههایــی معیــن اســت ،و همچنیــن
«خودمختــاری فرهنگــی» قائــل بــه متایــز گردیــد .خودمختــاری فرهنگــی ،بــا خودمختــاری سیاســی فــرق میکنــد .خودمختــاری
فرهنگــی ،معمــوالً بــه گروههــای زبانــی ،مذهبــی و یــا از نظــر قومــی متفــاوت بــه کار بــرده میشــود .گروههــای اجتامعــی کــه
رصفـاً براســاس تعلــق رسزمینــی تعریــف میشــوند ،و دامنــه خودمدیریتــی آنــان محــدود بــه آمــوزش ،فرهنــگ و زبــان اقلیــت و امــور
مذهبــی و رفاهــی میشــود .نهادهــای خودمختــار نیــز فقــط در آن حوزههــای معیــن حــق اعــال قــدرت را دارنــد و نــه بیشــر.
دامنــه خودمختــاری سیاســی ،هامنگونــه کــه اشــاره شــد ،وســیعتر اســت و درجــه و وســعت اختیارهــای تفویـض شــده نیــز در هــر
مــوردی ممکــن اســت کــه فــرق کنــد .قــدرت خودمختــار منطقهیــی ،عمدتـاً حوزههــای آمــوزش ،فرهنــگ ،اســتفاده از زبــان ،محیـط
زیســت ،برنامهریــزی محلــی بـرای منابــع طبیعــی ،توســعه اقتصــادی ،امــور اداری محــل ،مســکن ،بهداشــت و دیگــر امــور اجتامعــی
را در بــر میگیــرد .دولــت مرکــزی نیــز امــور مربــوط بــه دفــاع ،سیاســت خارجــی ،سیاسـتهای کالن اقتصــادی ،نــر پــول و امنیــت
را بــر عهــده میگیــرد .در ایــن زمینــه میتــوان از خودمختــاری جزایــر آلنــد واقــع در دریــای بالتیــک کــه تحــت حاکمیــت دولــت
فنالنــد قـرار دارد ،لیکــن بــه زبــان ســویدی حــرف میزننــد ،اســکاتلند،گرین لنــد ،پورتریکــو ،منطقــه تیــرول و آلتــو آدیجــه در شــال
ایتالیــا کــه آملانــی زبــان هســتند ،بــه عنــوان منونههایــی از خودمختــاری سیاســی یــا رسزمینــی نــام بــرد .تفــاوت اساســی همــه اینهــا
بــا سیســتم کنفــدرال در ایــن اســت کــه دولــت مرکــزی حــق تغییــر یــا برهــم زدن اختیــارات تفویـض شــده را دارد ،حــال آنکــه چنیــن
حــق یــک طرفهیــی ب ـرای آن در حکومــت کنفــدرال قائــل منیشــوند.
کنفدرالیسم دموکراتیک حزب کارگران کوردستان()PKK
کنفدرالیســم دموکراتیــک ،کنفدرالیســمِ دموکراســی اســت .بدیــن معنــا کــه هم ـهی کنفدرالیس ـمها لزومــا دموکراتیــک نیســتند .بــه
عنــوان مثــال دولتهــا نیــز میتواننــد کنفدرالیســم تاســیس مناینــد ،امــا زمانــی کــه دولتهــا بــه تاســیس کنفدرالیســم مبــادرت
میکننــد ،بدیــن جهــت اســت کــه پایههــای حاکمیــت خویــش را مســتحکم مناینــد .دولتهــای کنفــدرال ،دولتهایــی هســتند
کــه بــر قــدرت خــود افزودهانــد .ب ـرای منونــه ،قــدرت یــک دولــت محــدود اســت ،امــا زمانــی کــه دولتهــای بســیاری بــر مبنــای
کنفدرالیســم بــه هــم بپیوندنــد ،قــدرت آن دولتهــا افزایــش مییابــد .در چنیــن وضعیتــی ،مناســبات کنفــدرال بــه منظــور
نیرومنــد ســاخنت حکومتهــا مــورد اســتفاده ق ـرار گرفتــه اســت .بــه همیــن ســبب پیوندهــای کنفــدرال در هــر زمانــی بــه بــروز
نتایــج دموکراتیــک ختــم منیگردنــد .بــا ایــن حــال کنفدرالیســم میتوانــد در میــان ســازمانهای اجتامعــی نیــز ایجــاد گــردد .بــه
خصــوص ســندیکاهایی کــه خــود را بــه صــورت کنفدراســیون تاســیس منودهانــد ،بســیار هســتند .ایــن ســوال مطــرح اســت کــه تفــاوت
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کنفدرالیســم دموکراتیــک بــا ســایر اشــکال کنفدراســیون در چیســت؟ منظــور از کنفدرالیســم دموکراتیــک ،کنفدرالیســم جامعــه اســت.
یعنــی کنفدرالیســم « ِدمــوس» کــه بــه معنــای خلــق یــا َمــردم میباشــد .خلــق بــه معنــای اندرون ـهی جامع ـهای اســت کــه خــارج
از محــدودهی دولــت ق ـرار گرفتــه اســت .خلــق در هــر مکانــی خــود را ســازماندهی میکنــد و ســازمانهای متعــددی را تاســیس
منــوده و ایــن ســازمانها نیــز از طریــق کنفدرالیســم دموکراتیــک خــود را بــه یکدیگــر مرتبــط میســازند .کنفدرالیســم دموکراتیــک
بــه معنــای سیســتم ســازمانهای اجتامعــی اســت .موسســات اجتامعــی میتواننــد در کنفدرالیســم دموکراتیــک جــای گرفتــه و بــه
بیــان مطالبــات خــود بپردازنــد ،امــا ایــن سیســتم فقــط متشــکل از وجــود ایــن ســازمانها نیســت .کنفدرالیســم دموکراتیــک از دو
کلمـهای کــه میبایســت بــه درســتی درک شــوند ،تاســیس گردیــده اســت .از میــان آن دو کلمــه ،کنفدرالیســم معـرِف روابــط منعطــف
اســت ،ارتباطاتــی کــه بــه هــر بخــش ابتــکار عمــل میبخشــد .ایــن نــوع از ارتباطــات ،آزادی را در خــود جــای میدهــد .ارتباطــات
کنفــدرال ،در بطــن خویــش اســتقالل را میپرورانــد .مقصــود از اصطــاح دموکراســی نیــز ق ـرار گرفــن خــارج از محــدودهی دولــت
اســت .هنگامــی کــه از دموکراســی ســخن میگوییــم ،بیــش از هــر چیــز از قـرار گرفــن خــارج از محــدودهی دولــت بحــث میکنیــم.
رهــر آپــو سیســتم کنفدرالیســم را بــه تســبیح تشــبیه منــوده اســت .کنگــرهی خلــق را نیــز بــه مثاب ـهی شــاهدانهی (مح ـراب) ایــن
تســبیح مینامــد .هــر یــک از دانههــای ایــن تســبیح را میتــوان بــه مثابـهی واحدهــای اجتــاع دانســت .هــر یــک از ایــن واحدهــا
بــه تنهایــی موجودیتــی مســتقل بــوده و هــر موجودیــت نیــز دارای احـرام و منزلتــی اســت .امــا هــر یــک از ایــن دانههــا بــه تنهایــی
منیتوانــد یــک تســبیح شــود .ایــن مثــال درمــورد جامعــه نیــز صــدق میکنــد .جامعــه نیــز بــه ماننــد تســبیح مذکــور اســت .ب ـرای
اینکــه ایــن دانههــای دارای ابتکارِعمــل ،کلیــت یــک تســبیح را تشــکیل دهنــد ،بایــد چیــزی آنــان را در کنــار هــم ق ـرار دهــد .ایــن
حلق ـهی اتصــال نیــز هــان نــخ اســت .دقیقــا در همیــن نکتــه ،در کنفدرالیســم دموکراتیــک هــم عینــا بــه ماننــد دانههــای تســبیح
متامــی اقشــار جامعــه (زنــان ،جوانــان ،ادیــان ،اتنیســیتهها ...و تفاوتهــای اجتامعــی) حائــز اهمیــت هســتند .متامــی ایــن اج ـزاء
دارای ابتــکا ِر عملانــد امــا یکــی از آن واحدهــا بــه تنهایــی قــادر منیباشــد جامعـهای را در کلیــت آن تشــکیل دهــد .بـرای اینکــه ایــن
اج ـزای مســتقل و دارای اراده و ابتکارعمــل ،بتواننــد جامع ـهای را تشــکیل دهنــد ،الزم اســت کــه کنــار هــم ق ـرار گیرنــد .بــه جهــت
اینکــه مــا تــاش داریــم تــا جامعــه را نیرومندتــر گردانیــم ،بــه تجزی ـهی جامعــه کمــر منیبندیــم .رشط اساســی جهــت اجتامع ـی
شــدن وجــود انســان اســت .قدرتمنــدان حاکــم ب ـرای اینکــه جامعــه را متناســب بــا اهــداف خویــش مدیریــت کننــد ،جامعــه را
تجزیــه منــوده و آن را بــه اجـزای فاقــد همبســتگی تبدیــل میکننــد .بدیــن ســبب هرگونــه انشــقاق و جزءجــزء منــودن یــک ســاختار
نهــادی و معنایــی ،محصــول جامع ـهی هیرارشــیک و دولتگ ـرا اســت .اج ـزای کنفدرالیســم دموکراتیــک نیــز بــه مثاب ـهی بخــش یــا
جزئــی از جامع ـهی طبیعــی دارای اح ـرام و منزلــت هســتند .اج ـزای جامع ـهی طبیعــی بــه صــورت سلســله مراتبــی و بــر روی هــم
انباشــته نبــوده ،بلکــه بــه مــوازات هــم و در کنــار یکدیگــر بـهرس میبردنــد .براســاس موازیــن برابــری و آزادی بــا یکدیگــر در تعامــل
میباشــند .بــه طــور خالصــه [آنــان] دریافتــه بودنــد کــه موجودیــت هــر یــک از بخشهــا موجودیــت آنــان را تضمیــن خواهــد منــود.
در ســطح بســیار باالیــی ،بــه گونـهی اجتامعــی و کمونــال عمــل میکردنــد .بدیــن جهــت کــه ذهنیــت آنــان از خصوصیتــی کمونــال
برخــوردار بــود ،میتوانســتند «برابــری متفاوتهــا» را شــکل دهنــد .در کنفدرالیســم دموکراتیــک هــر جــزء ،بخــش و ســازمان دارای
ابتکارعمــل اســت .هــر بخــش از اجتــاع میبایســتی تــوان ذهنــی و عملــی خــود را بــه منص ـهی ظهــور برســاند .قبــل از هــر چیــز
بایــد دریچههایــش بــه روی تغییــر و تحــول بــاز باشــد .همزمــان ایــن بخــش یــا جــزء بــه صــورت خــودرس عمــل منیکننــد .ب ـرای
اینکــه بتواننــد ســاختار جامع ـهای نیرومنــد را بنــا نهنــد ،بایســتی هم ـهی اج ـزاء و عنــارص متحــد گردنــد .ب ـرای اینکــه متحــد شــوند
نیــز بــه ماننــد مثــال فــوق بــه نــخ تســبیح نیــاز دارنــد .ایــن نـ ِخ رابــط نیــز در کنفدرالیســم دموکراتیــک منــود مییابــد و آن حلقـهی
اتصــال ذهنیــت دموکراتیــک یــا دموکراســی اســت .بــه طــور خالصــه ابتــکار عمــل کنفــدرال و شــیوهی حیــات دموکراتیــک در توافــق
کامــل بــر میبرنــد و بــا یکدیگــر کنفدرالیســم دموکراتیــک را تشــکیل میدهنــد .اگــر در مکانــی شــیوهی حیــات دموکراتیــک
موجــود نبــوده و اندیش ـهی کمونــال بنیــاد کار نباشــد ،در آن مــکان کنفدرالیســم دموکراتیــک شــکل منیگیــرد .در آنجــا تنهــا ابتــکار
عمــل اج ـزاء و واحدهــای متک ـرِ نامنســجم باقــی میمانــد و ایــن نیــز بــه جهــت اینکــه مج ـزا بــودن را از میــان بــر من ـیدارد ،و
حتــی بــه آن تــداوم میبخشــد ،قــادر نیســت تــا وضــع موجــود را تغییــر دهــد .از ایــن طریــق نیــز حاکمیــت اســتمرار مییابــد.
مــوردی کــه در زمــان اعــام کنفدرالیســم دموکراتیــک بــا آن مواجــه شــدیم تــا حــدودی نیــز همیــن مســئله بــود .وضعیتــی حــادث
گشــته بــود کــه یــک بخــش از ســازمان قــادر نبــود در کار بخــش دیگــر مداخلــه منایــد .کمیتههــا ،اجـزاء ،واحدهــا ،ســازمانها ابتــکار
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عمــل بــه دســت آوردهبودنــد .بایــد خودشــان بــه ایــن مطلــب فکــر میکردنــد ،بــه مباحثــه میپرداختنــد و خودشــان ایــن کارهــا
را بــه انجــام میرســاندند .بعــد از آنکــه هم ـهی اف ـراد کارهــا را بیــن خــود تقســیم کردنــد و حتــی کار خــود را از ســایر بخشهــای
مجـزا بــه انجــام رســانیدند ،گفتــه میشــد ایــن فعالیــت متعلــق بــه حــوزهی کاری مــا اســت .بــه اصطــاح مــا ایــن سیســتم را در برابــر
حاکمیت(دولــت) توســعه میدادیــم .قـرار بــر ایــن بــود تــا مــا سیســتم دولــت را رسنگــون کنیــم ،امــا شــاهد بودیــم کــه در نهایــت
دولتچههــای کوچکتــری ظاهــر میشــوند .مــا مراکــز اقتــدار را تاســیس منودیــم .بــه همیــن خاطــر در بعضــی از ابعــاد از گذشــته
نیــز نیرومندتــر بودیــم ،زی ـرا کــه تکهتکــه شــدن بــه میــان آمــد .حتــی بعضــی از اشــخاص میگفتنــد «ای کاش سیســتم گذشــته را
داشــتیم» .بــه وجــود آن همــه ســازمان و تشــکل معنــا منیدادنــد .در حالــی کــه مــا ایــن ســازمانها را بــه ایــن جهــت کــه اف ـراد
مجالــی را بـرای بــروز اســتعدادهای خــود بیابنــد ،همــه بیاندیشــند ،همــه بــه آفرینــش بپردازنــد و بــر ایــن اســاس کــه نیــروی جامعــه
امــکان ظهــور یابــد ،تاســیس منودیــم .مــادام کــه انســان طبیعــت دوم اســت ،توانایــی آن ب ـرای انجــام هــر چیــز کفایــت میمنایــد.
پــس بایــد ارگانهایــی موجــود باشــد تــا ایــن انســان بتوانــد در آن بــه بیــان مطالبــات و ابـراز اندیشـههای خویــش بپــردازد ...کوتــاه
ســخن اینکــه ایــن تشــکلها بــه ایــن منظــور تاســیس شــدند تــا انســانها بتواننــد بــه سیاســت بپردازنــد ،یعنــی بــر مبنــای جوهــر
انســانی خــود رفتــار مناینــد.
دربارهی کنفدرالیسم دموکراتیک
بیشــر طرفــداران حــل مســئله ملــی ،فدرالیســم را همچــون یــک آلرتناتیــو مناســب بـرای سیســتم سیاســی کنونــی کشــورهای چندملیتی
خاورمیانــه کــه بــر اســاس توتالیتاریســم یــک نــژاد ،یــک مذهــب و یــا ترکیبــی از هــر دو بنــا شــدهاند ،مطــرح میکننــد .ولــی آیــا
در دنیــای واقعــی خاورمیانــه ایجــاد ایــن سیســتم ممکــن اســت؟ و اگــر ممکــن اســت ،دشــواریهای پیــش رو و عــوارض ایــن
انتخــاب ،درســت بــودن آن را بــه چالــش منیکشــند؟ فدرالیســم بــر مبنــای ایجــاد واحدهــای ملــی یــا فرهنگــی مج ـزا بــا مرزهــای
جغرافیایــی بســته و معیــن در کشــورهایی بــا ایالتهــا ،شــهرها و حتــی روســتاهای چندملیتــی نــه تنهــا راه چــاره نیســت ،بلکــه
زمینــه خشــونتهای پایانناپذیــر بیــن ســاکنان اینگونــه کشــورها را گســردهتر میکنــد .صــورت مســئله از ســتم یــک ملــت،
یــک زبــان و یــک فرهنــگ بــر ســایر ملــل ،زبانهــا و فرهنگهــا تغییــر میکنــد بــه ســتم ملیتهــا ،زبانهــا و فرهنگهــا بــر
ملیتهــا و زبانهــا و فرهنگهــای دیگــر .بــه بیــان دیگــر توتالیتاریســم (متامیتخواهــی) دولــت متمرکــز کنونــی ،جــای خــود را
بــه دولتچههــای توتالیتاریســت دیگــر میدهــد .دموکراســی ماننــد هــر پدیــده دیگــری فقــط میتوانــد در زمینــه مناســب خــودش
بــه وجودبیایــد؛ بنابرایــن بایــد در همیــن ارض واقــع ،متناســب بــا ســاختار و پراکندگــی گروههــای جمعیتــی ،زبانــی و فرهنگــی و
خواســت مــردم در گســردهترین ســطوح خــود بنــا نهــاده شــود .در وضعیــت کنونــی ،بــا مســئله ســتم و تجــاوز یــک ملــت یــا فرهنــگ
بــر ســایر ملیتهــا و فرهنگهــا مواجــه هســتیم .در سیســتم فدرالیســم ایــن ســتم از بیــن منــی رود بلکــه پراکنــده میشــود و در
ایالتهــا و شــهرها و مناطــق مختلــف بــا توجــه بــه ترکیــب ســاکنان بــه شــکل تــازهای ایجادشــده و تــداوم پیــدا میکنــد .حتــی
اگــر دموکراتیکتریــن مکانیــزم انتقــال بــه فدرالیســم مراجعــه بــه آراء ســاکنان هــر ایالــت ،اســتان ،شهرســتان و  ...مــاک قـرار گیــرد،
نتیجــه آن پیشــاپیش معلــوم اســت؛ دیکتاتــوری ،نهادینــه و قانونــی کــردن تعــدی و تجــاوز گروهــی کــه در یــک منطقــه اکرثیــت را
تشــکیل میدهنــد بــر گــروه و یــا گروههایــی کــه در هــان منطقــه در اقلیــت ق ـرار دارنــد نتیجــه قطعــی آن خواهــد بــود.
آلرتناتیو منطقی و انسانی سیستمهای دولتی خاورمیانه
آلرتناتیــو کارآمــد بایــد براســاس ایجــاد یــک جامعــه زیس ـت محیطــی بنیــان نهــاده شــود و ایــن امــر مســتلزم تغیی ـرات بنیادیــن در
سیســتم حکومتــی اســت کــه بــا غیرمتمرکــز کــردن قــدرت در جامعــه ،جامــه عمــل بپوشــاند؛ بنابرایــن مــردم میتواننــد در جوامــع
کوچکــی کــه بجــای دولــت متمرکــز ،بــازار و ایدئولوژیهــای متامیتخــواه ،بــا اخــاق و خودمدیریتــی دموکراتیــک ،خــود ،بــر خــود
حکومــت کننــد .ســازوکاری کــه آنهــا را بــه هــم گــره میزنــد کنفدرالیســم دموکراتیــک اســت کــه از مجمــوع انجمنهــای مج ـزا و
متفــاوت تشــکیل شــده اســت .امــکان موجودیــت و بقــاء چنیــن جوامعــی را نهادهــای دمکراتیــک محلــی تضمیــن میکننــد و در
مراحــل تثبیــت سیســتم جدیــد ،دولت-ملــت ملغــی و قــدرت آن میــان نهادهــا ،شــهروندان و موسســات دمکراتیــک ،گروههــای ملــی،
زبانــی و فرهنگــی تقســیم میشــود .در سیســتم سیاســی کنفدرالیســم دموکراتیــک مرزهــای شــناور اســت بدیــن صــورت کــه الزم
نیســت تــا هــر اســتان ،شهرســتان ،شــهر و حتــی یــک روســتا بــه صــورت متــام و کــال در یــک ایالــت مشــخص زبانــی یــا فرهنگــی
گنجانــده شــود .چــون بــا توجــه بــه تداخــل مرزهــای زبانــی ،ملــی و فرهنگــی کــه در طــول صدهــا ســال بــر اثــر سیاس ـتهای
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حکومتهــای گذشــته و نیــز مهاجرتهــای صــورت گرفتــه ایجــاد شــده اســت ،تعییــن مرزهــای مشــخص بیــن ایــن گروههــا بــدون
خشــونت و تعــدی و تجــاوز غیرممکــن اســت کــه بــه دنبــال خــود زمینههــای بیشــری را فراهــم میکنــد .در ایــن سیســتم بـه جــای
مراجعــه بــه آراء کلــی ســاکنان یــک اســتان یــا شهرســتان و  ...بـرای تعییــن تکلیــف کلیــت آن مرکــز جمعیتــی جهــت الحــاق بــه ایالتــی
کــه اکرثیــت خواهــان آن هســتند ،قبــل از هــر انتخاباتــی ،هــر مرکــز جمعیتــی بــه محــات متعــددی تقســیم میشــود .تقســیامت
بــه واحدهــای کوچکتــر ،نتایــج دقیقتــر و انســانی تــری بــه دنبــال خواهــد داشــت .بــه همیــن دلیــل محدودیتهــا ب ـرای ایــن
امــر بایــد بــه حداقــل برســد .هــر محلــه طــی انتخابــات داخلــی مناینــدگان خــود را انتخــاب میکنــد .ایــن مناینــدگان محــور متامــی
تغیی ـرات ،مردمســاالری ،ادارهی محلــه ،شــهر ،ایالــت و در نهایــت کل کشــور خواهنــد شــد .انجمــن هــر محلــه بــه صــورت مســتقل
و خــارج از اراده ســاکنان محــات و مرکــز جمعیتــی مجــاور ،ایالــت مــورد نظــر خــود را انتخــاب کــرده بــه آن ملحــق میشــود .در
ایــن صــورت ممکــن اســت یــک مرکــز جمعیتــی (شهرســتان ،شــهر ،روســتا و )...بنــا بــه انتخــاب انجمــن محــات جــزء چندیــن ایالــت
مختلــف قـرار گیــرد .مثـاً تعــدادی از محــات یــک شــهر جــزو ایالــت الــف و تعــدادی جــزو ایالــت ب ،تعــدادی جــزو ایالــت ج و ...
قـرار گیرنــد .در چنیــن مراکــز جمعیتــی بـرای امــور مشــرک ماننــد خدمــات آب ،انــرژی ،فضــای ســبز ،ارتباطــات ،مخابـرات و  ...قانــون
واحــد کشــوری بــر آن مراکــز حکمفرمــا میشــود .مــدل زیــر بــر اســاس دموکراســی از پاییــن بــه بــاال بــه عنــوان یــک پیشنویــس
میتوانــد روشــنگر ایــده مــورد بحــث مــا باشــد:
الف -انجمن محله:
هــر مرکــز جمعیتــی اعــم از شهرســتان ،شــهر ،روســتا و  ...بــا توجــه بــه تعــداد و ترکیــب جمعیــت بــه تعــدادی محــات جمعیتــی
تقســیم میشــود .هــر محلــه طــی انتخابــات آزاد اعضــای انجمــن محلــه خــود را انتخــاب میکنــد .نقــش اعضــای انجمــن محلــه بــه
مثابــه اســاس و محــور متامــی تغییـرات ،دموکراســی و حکومــت خواهــد بــود .بــه همیــن شــیوه فــوق مراکــز جمعیتــی کلیــه شــهرکها
و روســتاها و ...در انجمنهــای محــات ســازماندهی میشــوند و مناینــدگان خــود را انتخــاب کــرده و ایــن مناینــدگان مســئولیتها و
اختیــارات کافــی و کامــل خواهنــد داشــت .از اولیــن اختیــارات آنهــا تعییــن الحــاق ناحیــه انتخابیــه خودشــان بــه یکــی از ایالتهایــی
اســت کــه خواســت اکرثیــت موکلیــن اســت .ولــی ایــن الحــاق بــه هیـچ وجــه مطلــق و ابــدی نخواهــد بــود و در دورههــای بعــدی
منتخبیــن جدیــد میتواننــد در الحــاق قبلــی تجدیدنظــر کــرده و بــا توجــه بــه خواســته جدیــد موکلیــن بـرای مانــدن در آن ایالــت و
یــا جــدا شــدن از آن و الحــاق بــه ایالتــی دیگــر تصمیــم خواهنــد گرفــت و آن تصمیــم در کمرتیــن زمــان ممکــن قابلاج ـرا خواهــد
بــود .ایــن منتخبیــن کلیــه خدمــات انســانی از جملــه آمــوزش و پــرورش ،امــور اقتصــادی ،فرهنگــی ،اداری و رفاهــی آن را بــر عهــده
دارنــد و در ســطحی بزرگتــر در هامهنگــی بــا مناینــدگان محــات دیگــر امــور فــوق را در گســرهای فراوانتــر بــه پیــش میبرنــد و
ایــن رویــه ادامــه دارد تــا متامــی مناینــدگان یــک ایالــت در یــک رابطــه پویــا و زنــده باهــم در تعامــل خواهنــد بــود تــا اداره متــام و
کامــل ایــن ایالــت از هــر نظــر و بــا هامهنگــی کامــل بــه پیــش بــرده شــود.
ب -انجمن محالت مرکز جمعیتی (شهرستان ،شهر ،روستا و :)...
در ســطحی باالتــر انجمنهــای محــات بــا توجــه بــه تعــداد جمعیــت حــوزه انتخابیــه خویــش یــک یــا چنــد مناینــده از میــان خــود
انتخــاب کــرده و انجمــن مناینــدگان محــات شــهر را تشــکیل خواهنــد داد .ایــن انجمــن اختیــارات و وظایفــی همچــون اداره شــهر
از نظــر امنیتــی ،خدمــات اجتامعــی ،تنظیــم روابــط بیــن محــات و نیــز مراکــز جمعیتــی همجــوار ،منطقــه یــا مناطــق فــدرال و در
نهایــت کل کشــور را خواهــد داشــت.
ج -انجمن عالی ایالت:
بــا توجــه بــه نیــاز کشــور و خواســت مــردم تعــدادی ایالــت تشــکیل میشــود .تعــداد ایــن ایالتهــا بــا توجــه بــه ترکیــب ،تنــوع و
خواســت شــهروندان کشــور میتوانــد شــامل  5یــا  10و حتــی خیلــی بیشــر از اینهــا باشــد .آنچــه کــه تعــداد ایالتهــا را تعییــن
میکنــد ،خواســته شــهروندان کشــور اســت کــه بایــد معیارهایــی آســان ب ـرای آن تعییــن شــود .مث ـاً خواســته تعــدادی از مناینــدگان
انجمــن محــات باشــد کــه در مجمــوع مناینــده ی بیــش از ده ه ـزار ،یکصــد ه ـزار و یــا بیشــر از ایــن ارقــام شــهروندان حــوزه
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انتخابیــه خــود باشــند .انجمنهــای هــر شــهر و یــا مرکــز جمعیتــی بــا توجــه بــه تعــداد و ترکیــب جمعیــت ،مناینــدگان خــود را بـرای
انجمــن عالــی ایالــت مــورد نظــر انتخــاب خواهنــد کــرد .انجمــن هــر محلــه بــه طــور مســتقل و خــارج از اراده اکرثیــت انجمنهــای
دیگــر ،ایالتــی کــه بایــد بــه آن ملحــق شــود را تعییــن خواهــد کــرد .انجمــن عالــی هــر ایالــت کــه اختیــارات یــک پارملــان را خواهــد
داشــت ،بــا تشــکیل نهادهــای الزم همچــون قــوه مجریــه و قضائیــه و ...اداره ایالــت خــود را عهــدهدار خواهــد شــد.
د -کنگره ملی ایالتها:
در ســطح چهــارم انجمــن عالــی هــر ایالــت بــا توجــه بــه تعــداد جمعیتــی کــه منایندگــی میکنــد ،مناینــدگان خــود را ب ـرای تشــکیل
کنگــره ملــی ایالتهــا در پایتخــت کشــور انتخــاب خواهــد کــرد .ایــن کنگــره تبدیــل بــه رأس هــرم و عالیتریــن مرجــع حکومتــی
متامــی مــردم رسارس کشــور خواهــد شــد .مهمتریــن امــور مملکــت ماننــد ایجــاد نظــم و هامهنگــی بیــن ایالتهــا ،تدویــن و صیانــت
از قانــون اساســی ،دفــاع از مرزهــای کشــور ،قــوه مجریــه کشــوری ،قانونگــذاری کشــوری ،تشــکیل قــوه قضائیــه کشــوری ،تعییــن
سیاسـتهای کالن اقتصــادی ،فرهنگــی و سیاســی از جملــه وظایــف و اختیــارات آن کنگــره خواهــد بــود .در سیســتم سیاســی جدیــد
از هــان ابتــدا زمینــه نارضایتــی و خشــونت خشــکانده میشــود؛ زیـرا از دموکراتیکتریــن ســازوکار بـرای ایجــاد یــک دنیــای جدیــد
اســتفاده میشــود بــه شــکلی کــه مــردم هــر محلــه مســتقیامً رسنوشــت خــود را انتخــاب میکننــد و مرشوعیــت هــر شــخص و یــا
قدرتــی کــه بخواهــد خــارج از اراده مــردم هــر منطق ـهای در تعییــن رسنوشــت آنهــا دخالــت کنــد زیــر ســوال خواهــد رفــت ایــن
دمکراســی فراگیــر باعــث خواهــد شــد کــه قدرتهــا و جریانــات متامیتخــواه محلــی و یــا فـرا محلــی از نظــر تئوریــک خلــع ســاح
شــده و بــه تبــع آن قــدرت تبلیغــی و تهییجــی ب ـرای گــردآوری نیــرو و تهاجــم بــه حقــوق دیگ ـران را از دســت خواهنــد داد .ب ـرای
پیشــگیری از تجدیــد حیــات دوبــاره اســتبداد و نقــض حقــوق بــر بایــد قانــون اساســی کشــور بــه گونـهای تنظیــم شــود کــه ایالتهــا
اختیــار تدویــن و اجـرای قوانیــن مخالــف اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر و کنوانســیون حقــوق کــودکان و کنوانســیون حقــوق زنــان را
نداشــته باشــند و رسچشــمه قوانیــن بایــد حقــوق بــر باشــد و جهــت پیشــگیری از ســتم و تبعیضهــای مذهبــی و عقیدتــی ،دولــت
و قوانیــن و آمــوزش و پــرورش در کلیــه ایالتهــا بــر اســاس سکوالریســم بنــا نهــاده میشــوند .بــرای آنکــه جامعــه از بیشــرین
هارمونــی ،نظــم و هامهنگــی برخــوردار شــود ،قانــون اساســی کشــوری بــه گونـهای تدویــن و اجـرا شــود کــه از سوءاســتفاده ایالتهــا
از موقعیــت جغرافیایــی آنهــا جلوگیــری کنــد .مثــاً ایالتهــا مجــاز نباشــند کــه قوانینــی را بــرای اخــذ گمــرک در قبــال عبــور
کاالهــای ایالتهــای دیگــر از راههــا و پایانههــا ،فرودگاههــا و بندرهــای آنهــا اخــذ کننــد؛ و اینگونــه زیرســاختها متعلــق بــه
متــام مــردم کشــور شناختهشــده و توســط کنگــره عالــی ایالتهــا و دولــت مرکــزی کــه منتخــب ایــن کنگــره اســت ،اداره شــوند .بنیــان
نهــادن ایــن سیســتم جدیــد ،تکرثگرایــی( )Pluralismو مردمســاالری را در گســردهترین و طبیعیتریــن ســطوح انســانی تحقــق
میبخشــد .انســانی بــودن ،طبیعــی و فراگیــر بــودن آن عامــل موفقیــت و ضامنــت اجرایــی پــروژه خواهــد شــد .چــون اراده حداکــر
مــردم در هــر جایــی کــه باشــند بــه کرســی خواهــد نشســت و کمــر کســانی پیــدا خواهنــد شــد کــه خــود را خــارج از سیســتم سیاســی
جدیــد ببینــد .از یــک ســال گذشــته در مناطــق عمدتـاً کردنشــین ســوریه یــک سیســتم مشــابه ایــن مــدل تحــت عنــوان «خودمدیریتــی
دموکراتیــک» پروســه زایــش و اجرایــی خــود را طــی میکنــد؛ کــه متأســفانه از ســوی نیروهــای تنــدرو اســامی ،دولــت ترکیــه و حتــی
رئیــس حکومــت منطق ـهای کردســتان ع ـراق ،دولــت آمریــکا و جهــان غــرب بــه نســبتهای متفــاوت مــورد مخالفــت و عنــاد ق ـرار
گرفتــه اســت .بــا وجــود ایــن بــا اتــکا بــه مــردم توانســته اســت بــه پیرشفتهــای مهمــی دســت پیــدا کنــد .میتــوان مــدل اخیــر و
نیــز مــدل کشــورهایی ماننــد ســوئیسچندملیتی ،هندوســتان ،آمریــکا و ســایر کشــورهایی کــه بــه صــورت فــدرال یــا کنفــدرال اداره
میشــوند را مــورد توجــه ق ـرار داد و بــا توجــه بــه اوضــاع خــاص کشــور ،ترکیــب و پراکندگــی گروههــای مختلــف ملــی و فرهنگــی
مدلــی متناســب و ســازگار و قابــل حصــول تهیــه کــرد .تجربــه انقالبهــای نامتــام دنیــا ،خصوصـاً خاورمیانــه در  100ســال اخیــر ،ایــن
امــر مهــم را بــه مــا گوشــزد میکنــد کــه بــدون آلرتناتیــو درســت و انســانی هیــچ تغییــری اوضــاع بهــری را بــه ارمغــان منـیآورد.
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در ایــن جســتار بنــا ب ـرآن داریــم کــه بــه وضعیــت و چگونگــی شــکلگیری و عملکــرد ســازمانهای غیردولتــی
بــه پردازیــم .انتخــاب ایــن موضــوع و تحقیــق در مــورد آن  ،بدیــن علــت اســت کــه در دهههــای اخیــر بــه وفــور
از کلم ـهی و ســازوکارهای ســازمانهای غیردولت ـی( )NGOتوســط رســانهها و مبلغیــن نئولیربالیســم ســخن بــه
میــان آمــده اســت .ایــن مواضــع و نظـرات کــه در مــدح و مســخ ،عملکــرد و ســاختار NGOهــا ابـراز میگــردد .در
ذهــن انســان ،پرس ـشهایی را ایجــاد میکنــد .از آن جملــه :
آیــا عملکــرد و کارکــرد NGOهــا در درون محیــط ،بــا محوریــت رسمایهداری(بیناملللــی ،دولتــی) و در خدمــت
بــه آن اســت؟
طرحســاخت NGOهــا چگونــه و در راســتای چــه اهدافــی صــورتپذیرفتــه اســت؟ آیــا جایگزینی(آلرتناتیــو) بـرای
آن وجــود دارد؟
وضعیت و جایگاه آن در ایران چگونه است؟
در راســتای نیــل بــه ایــن اهــداف بــه بررســی مباحــث زیــر بــا کمــک گرفــن از مثــال و منونههــای بیرونــی
میپردازیــم کــه مباحــث مطــرح گردیــده را قابــل ملــس گردانیــم:تاریخچــه و ساختارشناســی زبانــی ،تاریــخ
طرحســاخت ســازمانهای غیردولتــی NGO ،NGOهــا گفتامنــی درون رسمایهداری(بیناملللــی ،دولتــی)،
چگونگــی برســاخت  NGOدر ایــران ،تضادهــای میــان ســاختار قــدرت در ایــران و تاثیــرات آن ،ســازمانهای
ناســودبر( )NPOجایگزیــن و راهحــل!
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تاریخچ ه و ساختارشناسی زبانی
در واقــع  NGOاختصــاری گردیــدهی جملــهی  Non Governmental Organizationبــه حســاب میآیــد .جایگزیــن معنایــی آن
بــدون دخــل و تــرف در زبــان فارســی میتــوان ســازمان غیردولتــی ترجمــه و بــکار بــرد .در ایــران بــا اضافــه کــردن پیشــوند
توضیحــی ،ســازمانهای مــردم نهــاد و حــذف یــا در حاشــیه ق ـرار دادن کلم ـهی کلیــدی ،غیردولتــی ســعی در مبهــم کــردن هرچــه
بیشــر آن شــده اســت .بــر همیــن مبنــا مخفــف آن در ادبیــات سیاســی-اجتامعی ای ـران ســمن (ســازمان مــردم نهــاد) تغیــر ماهیــت
داده شــده اســت .هامنطــور کــه در مــورد ســاختار جمــات ترکیبــی میدانیــم ،از بههــم پیوســن ســه کلم ـهی ( Nonغیــر ،عــدم)+
( Governmentalدولــت) (Organization +ســازمان) در حقیقــت هــر کــدام از کلــات یــاد شــده دارای بــار معنایــی خــاص خــود
هســتند .بــه لحــاظ ساختارشناســی زبــان میتــوان بیــان منــود کــه زبــان دارای قوانیــن بنیادیــن و اصولــی غیرقابــل تغییــری اســت .یکــی
از ایــن اصــول و قوانیــن ،هامهنگــی و همپوشــانی میــان صــورت و جوهر(ماهیــت) میباشــد .بنــا بــه رابطـهی بنیادیــن میــان صــورت
و جوهــر  ،هــر کلمــه در ســاختار جملــه و بهخصــوص متــون و جمــات سیاسی-فلســفی ،دارای شــخصیت(کاراکرت) و هویــت خــاص
خــود میباشــد .بدیــن معنــا کــه ســازمان غیردولتــی( )NGOبایــد عملکرد(صــورت) و واقعیــت وجودی(جوهــر) آن نیــز بــا یکدیگــر
همگ ـرا و همراســتا باشــد .یعنــی هنگامــی کــه گفتــه میشــود ســازمان غیردولتــی بایــد در واقعیــت وجــودی و عملکــرد بیرونــی آن،
ســازمانی را شــاهد باشــیم کــه بــه لحــاظ فکــری ،فرهنگــی و مالــی کامــا مجـزا از دولــت بــه حســاب آیــد .در واقــع بــار هویتــی کــه
کلم ـهی  ، Non Governmental Organizationبــه مخاطــب عــام ،شناســه میکنــد بــه دو شــکل اســت:
 دارا بودن ،ماهیتی غیردولتی
 عدم وابستگی تشکیالتی و مالی به حاکمیت و ارگانهای دولتی
در همیــن راســتا ابهامــی در عملکــرد و تناقضــی آشــکاری در اصــل غیردولتــی بــودن NGOهــا بــه میــان میآیــد .چـرا کــه بیشــنهی
NGOهــا ،منابــع مالــی خــود را از طریــق دولتهــا یــا ســازمانها و رشکتهــای بیناملللــی رسمای ـهداری چــون ســازمان ملــل متحــد
تامیــن میکننــد .بــه همیــن خاطــر تحــت تاثیــر و نفــوذ مســتقیم و غیرمســقیم آنهــا بــوده و هســتند .ب ـرای توضیــح هرچــه بیشــر
ایــن موضــوع بایــد بــه تاریــخ و چگونگــی طرحســاخت(هدف از ســاخت) NGOهــا بپردازیــم.
تاریخ طرحساخت سازمانهای غیردولتی()NGO
بایــد توجــه بــه ایــن اصــل بنیادیــن دیالکتیــک تاریخــی داشــت کــه هــر ســاختار نــو و مدرنــی کــه پدیــد میآیــد ،ریشــه در تغیـرات
و تحــوالت ســاختارهای پیشــین دارد .بدیــن ترتیــب کــه ســاختار و ســازمانهای کــه آنهــا را مــدرن و نــو متصوریــم ،برخــاف ذهنیــت
مــا ،بــه یکبــاره و آنــی بــه وجــود نیامدهانــد .پــس ریشــه در تاریــخ (گذشــته ،حــال ،آینــده) دارنــد .بنابرایــن لزومــا آنهــا را بایــد در
ســیری از تاریــخ گذشــته-حال بررســی منــود .در غیــر ایــن صــورت دچــار اشــتباه و ســطحینگری در تحلیــل خواهیــم گردیــد و راهــی
از صــورت بــه معنــا حقیقــی موضــوع نخواهیــم یافــت .بــا ایــن توضیــح میتــوان متذکــر شــد کــه ســاختار طرحســاخت NGOهــا
کــه بظاهــر ایــده و طرحســاختی مــدرن بــه نظــر میآینــد ،از ایــن قائــده خــارج منیباشــد .در حقیقــت ســازمانهای غیردولتــی در
طــول تاریــخ وجــود داشــتهاند .بــه نظــر میرســد ،تاریــخ طرحســاخت ایــن ســازمانها بــه پایــان کمــون اولیــه کــه حکومتهــای
اقتــداری پدرســاالر( )Patriarchyپادشــاهی ظهــور کردنــد  ،بــاز میگــردد .ایــن ســازمان یــا کمونهــا بازمانــده از کمــون اولیــه ،ارصار
بــر ماهیــت برابــر و آزادی وجــودی خــود داشــتند .بــه همیــن خاطــر بــه صــورت همیشــگی و پیوســته بــا نظامهــای حکومتــی قــدرت-
ملــت (پادشــاهی) در حــال تعــارض و مقابلــه بودهانــد .نکتــه کــه بایــد مدنظــر داشــت ایــن اســت کــه اشــکال و صــور ایــن کمونهــا
یــا ســازمانهای خلقــی (مــردم نهــاد) بنــا بــه اصــل زمــان و مــکان تغییــر میکــرد .بــه طــور مثــال گاهــی بــه صــورت جنبــش و ســازمان
بــردگان (اســپارتاکوس  Spartacusدر ســال  ۷۳پیــش از میــاد) و یــا جنبــش و ســازمان کشــاورزان (انقــاب رعیتــیPeasants› Revolt
یــا خیــزش بــزرگ  Great Risingدر  ۱۳۸۱میــادی انگلســتان) و یــا در برخــی از اوقــات در شــکل مذهبــی منــود پیــدا میکردنــد بــه
ماننــد ،جنبــش و ســازمان شــیعی علــوی در برابــر حکومــت امــوی و عباســی ،جنبــش و ســازمان حروفیــه در مقابــل حکومــت تیموریــان
در قــرن هشــتم قمــری و یــا جنبــش و ســازمان یارســتان دراســتان کرمانشــاه( رشق کردســتان) در برابــر اقتدارگرایــی حکومــت اســامی
در قــرن دوم الــی هفتــم قمــری و یــا در اروپــا بــه وجــود آمــدن جنبــش و ســازمان پروتســتان در مقابــل اقتــدار و متامیتخواهــی
پــاپ و کلیســای کاتولیک،بهطــور کلــی بــه مــوارد فراوانــی از ایــن دســت در رسارس جهــان میتــوان اشــاره کــرد .امــا بایــد توجــه
داشــت کــه متامــی جنبــش و ســازمان در ماهیــت یــک حقیقــت را دنبــال میمنودنــد و آن نیــز مقاومــت ،مبــارزهی تاریخــی در برابــر
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اســتیالی زیادهخواهیهــای حکومــت یــا دولتهــا ،را میتــوان بیــان منــود .بــر ایــن اســاس غیرحکومتی(یــا دولتــی) بــودن ایــن
ســازمانها جــزء مهمتریــن نقــاط عطــف و کلیــد رســیدن بــه خواســت آزادی و برابریخواهانــه آنــان بــه شــار میرفــت .در دوران
معــارص بــا ظهــور رسمایـهداری بورژوایــی و تشــکیل دولت-ملــت از ســوی آن در دو قــرن اخیــر ،ایــن ســازمانها و جنبشهــای خلقــی
(مــردم بنیــان) تکویــن و تحــول خــود را بــه شــکل جنبــش و ســازمانهای کارگــری و جنبشهــای رهاییبخــش خلقــی در مقابــل
رسمای ـهداری اســتعامری بــه انجــام رســانیدند .منــود آن را میتــوان در کمــون پاریــس ،لیــون و گرونوبــل  1871میــادی و هندوســتان
مســتعمری انگلســتان مشــاهده کــرد .نکتــه حائــز اهمیــت و الزم بــه تذکــر ایــن اســت کــه جنبشهــا و ســازمانهای غیردولتــی یــاد
شــده ،متشــکل شــده از یــک ارگانیســم طبیعــی و کاملــی بودنــد ،چ ـرا کــه دارای شــاخههای فرهنگــی ،اقتصــادی ،دفاعــی و خطــوط
و اهــداف ایدئولوژیــک فرد-جامعهگ ـرا بودنــد .در مجمــوع میتــوان گفــت در وضعیتــی خودبســنده و خودگــردان و دموکراتیــک
در ترکیببنــدی و ســاختار فکــری و عملــی بودهانــد .امــا بــا بــه وجــود آمــدن حکومتهــای متامیتخــواه( )Totalitarianismکــه
همزمــان و بعــد از کمــون پاریــس ،لیــون و گرونوبــل فرانســه ،باعــث شــد وضعیــت و موقعیــت ایــن ســازمانها دچــار شــدت و
ضعفهایــی بگردننــد .میــان ســالهای جنــگ جهانــی اول و دوم ( )1945-1918بــا بــه روی کار آمــدن دولت-ملتهــای فاشیســتی،
ســازمانهای خلقی(مــردم بنیــان) بهشــدت مــورد رسکــوب قـرار گرفتنــد .امــا ایــن منادهــای ســازمانیافتهی لزومــا تاریخــی ،اجتامعــات
انســانی بــه مقاومــت تاریخــی خویــش فزونــی بخشــیدند کــه منــود آن را میشــود در ،نهضــت مقاومــت ملــی فرانســه بــه رهــری ژان
مولــر فرانســوی مشــاهده کــرد .در ژانویـهی  ۱۹۴۳ایــن ســازمان و گروههــای رشکتکننــدهی در ایــن نهضــت بــه همـراه  ۵مناینــدهی
اصلــی دیگــر ،شــورای ملــی مقاومــت فرانســه را تشــکیل دادنــد .بعدهــا بــا از میــان رفــن هیتلــر مشــخص گردیــد کــه جنایــات و
ســقوط آملــان نــازی ،نشــان از شکســت ایــده و نِگَرهی(نظریــه) دولت-ملــت کــه منــود بیرونــی رسمایــهداری بحســاب میآیــد ،را
میدهــد .بــه همیــن خاطــر تئوریســینهای رسمایـهداری بــا قبــول نکــردن ایــن موضــوع مهــم ،دســت بــه ترمیــم ایــن ســاختار بیرونــی
رسمایه(دولــت) زدننــد .بدیــن صــورت کــه نِگَــرهی دولــت کمینــه را جایگزیــن دولــت بیشــینه(متامیتخواه) منودنــد .ب ـرای دســتیابی
بدیــن امــر در صــدد خصوصیســازی هرچــه بیشــر در گســرهی اقتصادی-فرهنگــی منودنــد .در ایــن راســتا سوءاســتفاده و تســلط بــر
جامعـهی مدنــی و نهادهــای تشــکیل دهنــدهی آن(ســازمانهای غیرحکومتــی) را در دســتور کار خویــش قـرار دادنــد .بعدهــا بــا بــه
وجــود آمــدن جنــگ رسد ،نظــام رسمایـهداری بیناملللــی بــا اســتفاده از همیــن مفهــوم و طرحســاخت دســت بــه عقیمســازی روحیــه و
ارادی انقالبــی ســازمانهای مــردم نهاد(خلقــی) کــرد .ایــن مــورد بــا توســل بــه بحــث جهانیســازی ( )Globalizationانجــام پذیرفــت.
جهانیســازی بــر ایــدهی تشــکیل دولــت جهانــی و دموکراســی لیربالــی جهانــی تاکیــد داشــته و دارد .منــود عملــی و بیرونــی ایــن
نِگَــره را در برســاخت ،ســازمان ملــل متحــد( )UNدر ســال  1945میشــود نظــاره کــرد .ســازمان ملــل متحــد ،بــا تشــکیل یــک ســازمان
پدیــد آمــده از دولتهــای کوچــک و بــزرگ عضــو از رسارس جهــان و زیــر نفــوذ و ســیطره ق ـرار دادن آنــان بــه صــورت آمدانــه در
ت رسمایـهداری) را در تاریــخ جهــان متولــد کــرد .در حقیقــت ســازمان
چهارچــوب و قالــب نِگَــرهی جهانیســازی ،دولتیجهانی(ابردولـ 
ملل(دولتجهانی)بــه نوبـهی خویــش رسمایـهداری را وارد مرحلــه امپریالیســم( )Impérialismeگردانیــد .در ایــن مقطــع زمانــی شــاهد
آنیــم کــه دولتــی در مقیاســی جهانــی ،توســط دولتهــای رسمای ـهداری بــه وجــود میآیــد کــه مابقــی دولتهــا را در خــود هضــم
میمنایــد .ســازمان ملــل متحــد را میتــوان ،ابردولــت یــا دولتیجهانی(رسمای ـهداری) و اقتــداری نــو در عرص ـهی سیاســی-اقتصادی و
فرهنگــی ،رسمایـهداری برشــارد .ایــن ســازمان بــه ماننــد هــر دولتــی توســط ،الیگارشــیک رسمایــه و قــدرت جهانی(انگلســتان ،فرانســه،
روســیه ،چیــن وبخصــوص آمریــکا) اداره میگــردد .دارای شــاخه و ارگانیس ـمهای تنبیهــی و تشــویقی ،سیاســی ،فرهنگــی و اقتصــادی
مختــص بــه خویــش اســت .بــر ایــن مبنــا ،ارگانهــای ســازمان ملــل بدیــن ق ـرار اســت :مجمــع عمومــی = قــوهی مقننــه ،شــورای
اقتصــادی و اجتامعــی = مجموعــه کمیتههــای کــه کارویــژهی آنــان فرهنگســازی و اشــاعهی اقتصــاد و جامع ـهی لیربالــی در ســطح
جهــان میباشــد ،شــورای امنیــت = تنبیهــی (حافــظ صلــح UNو کمــک ناتــو) ،دبیرخانــه = دســتگاه بروکراســی ســازمان ملــل و اقــار
وابســته بــه آن ،دیــوان بیناملللــی دادگســری = قــوهی قضائیــه .شــاید پرســیده شــود کــه لــزوم ایــن توضیحــات در مــورد ســازمان ملــل
چیســت؟ در ایــن بــاره بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه توضیــح مختــر فــوق دربــاره ایــن ســازمان بـرای پاســخ بــه پرســش بنیادیــن مبنــی
بــر اینکــه آیــا میتــوان NGOهــا را گفتامنــی درون رسمای ـهداری بحســاب آورد؟ الزم میمنایانــد.
NGOها گفتامنی درون رسمایهداری(بیناملللی،دولتی)
در واقــع اولیــن تعریــف ارائــه شــده در دوران معــارص را شــورای اقتصــادی و اجتامعــی ســازمان ملــل(United Nations Economic
 )and Social Councilیــا بــه اختصــار  ،ECOSOCدر قطعنامــهی  288خــود بــه تاریــخ  27فوریــه  1950از NGOو INGO
(ســازمانهای بیناملللــی غیردولتــی) انجــام پذیرفــت .شــورا یــاد شــده نقــش حامیتــی و قانونیســازی در مقیــاس جهانــی بــه  NGOو
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 INGOاعطــا کــرد .نکتـهی حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه  ECOSOCهمراســتا و همزمــان در بخــش کالن اقتصــاد جهانی(رسمایهداری)
نیــز فعالیــت نیرومنــدی میمنایــد .ایــن فعالیــت اســتیالگرایانه اقتصــادی ،توســط بانــک جهانــی ( ،)worldbankصنــدوق بیناملللــی
پــول( )International Monetary Fundو ســازمان تجــارت جهانــی( )Worl Trade Organizationدر چهارچــوب و زیرمجموع ـهی
شــورای اقتصــادی و اجتامعــی ســازمان ملــل( )ECOSOCصــورت میگیــرد .اگــر بخواهیــم بــه صــورت ســادهتر توضیــح دهیــم،
رسمایـهداری بیناملللــی بــا اســتفاده از ارکان سـهگانه اقتصــادی جهانــی( )WTO،IMF،WBذکــر شــده در بــاال نظــام پولــی بیناملللــی
را بــر پایــه دالر پــس از جنــگ دوم جهانــی بوجــود آورد .بــر ایــن اســاس بـرای اســتیالی فرهنــگ رسمایـهداری لیـرال خویــش از NGO
و  INGOبــرای بسرتســازی و اســتیالی اقتصــادی و ســاختاری از ارگان ســهگانه اقتصــادی ســود میجویــد .ایــن امــر بدیــن شــکل
صــورت میپذیــرد کــه هنگامــی کــه کشــورهای فقیــر و یــا دچــار بح ـران اقتصــادی و سیاســی از ســازمان ملــل درخواســت کمــک
مالــی میکننــد ،شــورای ( )ECOSOCبــا تحمــل رشایــط و امتیازاتــی ســخت ،اقــدام بــه دادن وام(بدهکارکــردن) میمنایــد .بــه
طــور مثــال ،اجــازهی فعالیــت دادن بــه ســازمانهای بیناملللــی ( )INGOو NGOهــای محلــی وابســته بــه آنهــا ب ـرای فعالیــت در

داخــل کشــورها از طــرف وامگیرنــدگان و یــا تعدیــل و لیربالیــزه کــردن ســاختارهای اقتصادی-فرهنگــی ،گشــودن و برداشــن دروازههــای
گمرکــی را میتــوان برشــمرد .ایــن شــیوه ،ترفنــدی نــو و بســیار نــرم در مبحــث اســتعامرنو و اســتیالی رسمایــهداری بیناملللــی
بــر خلقهــای جهــان بایــد ارزیابــی منــود .در حالــت کلــی میتــوان گفــت ســازمانهای غیردولتی(محلی،بیناملللــی) بــه صــورت
خواســته یــا ناخواســته ســاختارها و گفتامنهــای درون رسمایــهداری محســوب میگردنــد .در ماهیــت وجــودی ،بــه عنــوان جــاده
صافکنهای(غلتــک) فرهنگــی و اجتامعی-اقتصــادی ،رسمایهداری(دولتی،بیناملللــی) انجــام وظیفــه میکننــد.
تناقض ساختاری میان تئوری و عملکرد
تناقــض شــدیدی میــان مفهــوم حقوقــی ســازمانهای غیردولتــی ،بــا عملکــرد آنهــا وجــود دارد .بــه طــور مثــال  :بیــش از یــک چهــارم
از درآمــد و بوجــهی  160میلیــون دالری موسســهی آکســفام( )Oxfamدر ســال  1998توســط دولــت انگلســتان و اتحادیــه اروپــا
تامیــن گردیــد .بودجـهی مرصفــی دیدبــانحقــوق بــر ()Human Rights Watchدر ســال  2003بالــغ بــر  7/2میلیــون دالر آمریــکا
بــود اســت کــه بیشــر ایــن رقــم از طریــق کمــک دولتهــا و رشکتهــای رسمای ـهداری تامیــن گردیــد 46 .درصد(184میلیــون) از کل
بودجـهی 400میلیــون دالری پزشــکان بــدون مــرز از کمکهــای دولتــی حاصــل میگــردد .و یــا ورلدویــژن کــه ســازمان امــداد و نجــات
مســیحیان آمریــکا اســت 55 ،میلیــون دالر از دولــت آمریــکا کمــک دریافــت میکنــد .موسس ـهی نوبل(حامــی مالــی جایــزه نوبــل)
ســوئد نیــز از کمکهــای دولتــی اســتفاده میمنایــد .متامــی ایــن ســازمانهای غیردولتــی نــام بــرده ،منبــع تامیــن مالــی را کمکهــای
انســان دوســتانه بیناملللــی! معرفــی میکننــد در حالــی کــه چنانکــه در آمــار مشــاهده میشــود ،مســتقل بــودن و غیردولتــی بــودن،
در بیشــر مــوارد در خصــوص ســازمانهای بیناملللــی و برخــی از ســازمانهای محلی،دروغــی بــزرگ اســت .بــه نظــر میآیــد کــه
بیشــر بایــد بــه آنهــا ســازمانهای «شــبهدولتی» اطــاق گــردد.
مبهــم بــودن بیــانکاری و عملکــردی INGOهــا ،از تاریــخ تاســیس  1945تاکنــون  2015بحثــی بســیار مهــم میباشــد .ایــن موضــوع
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در حالــی اســت حــدود  2میلیــون  NGOدر ایالــت متحــد آمریــکا و در هندوســتان  2میلیــون و در روســیه  4هـزار وجــود دارنــد .بــا
ایــن حــال نقــش تاثیرگــذاری نتوانســتهاند در زمینــه تغییــر اوضــاع اقتصادی-اجتامعــی ایــن خلقهــا ایفــاء مناینــد .دلیــل ایــن مــورد را
بایــد در حــوزهی فعالیــت آنهــا بایــد جســت .بیشــر آنهــا در حــوزهی البیگــری و نفــوذ هرچــه فراوانتــر در دایــرهی قــدرت دولــت
فعالیــت میکننــد .بهماننــد (AIPACکمیتـهی روابــط عمومــی آمریکا-ارسائیــل) بــا داشــن  60هـزار عضــو و بــا توصــل بــه میلیونهــا
دالر کمــک آمریــکا و ارسائیــل بــه  ،AIPACایــن ســازمان توانســته نفــوذ و تســلط فراوانــی در سیاســت دولتــی ،کنگــرهی و بخــش
فرهنگــی رســانهای آمریــکا داشــته باشــد .مطمئنــا ایــن چنیــن دســتاوردهای در خدمــت مــردم آن کشــورها منیباشــد و کاری جــز
خدمــت بــه اقتــدار و ثرومتندتــر شــدن عــدهای معــدود انجامــی منیدهــد .از دیدگاهــی دیگــر بــا توجــه بــه وجــود  2میلیــون NGO
در آمریــکا ،مشــاهده میگــردد کــه تضــاد و شــکاف طبقاتــی ،نابرابــری نــژادی و جنســیتی در عرصـهی شــغلی و زندگــی اجتامعــی در
میــان جامعــهی سیاهپوســتان آمریــکا ،میــزان زیــاد بیخانومانهــا و مســائلی از ایــن دســت را منیتواننــد ،چاریابــی کننــد .اساســا
میتــوان گفــت کــه نقــش راســتین  INGOو NGOهــا در نظــام رسمای ـهداری قابــل تحمــل کــردن فشــارهای اجتامعــی و اقتصــادی
در مقیــاس جهانــی و منطقـهای میباشــد .بدیــن معنــی کــه بــه جــای درمــان درد کــه هــان خودمدیریتــی و تقویــت ارادهی جمعــی
آزاد در میــان افـراد کمونهــای اجتامعــی و مقابلــه بــا زیادهخواهــی رسمایـهداری دولتــی ،بیشــر نقــش مخــدر و مســکن را بــه انجــام
میرســانند .در بیانــی ســادهترNGO ،هــا بــه تزئینــات عوامفریبان ـهی دموکراســی رسمای ـهداری مبــدل گردیدهانــد.
ســتون پنجــم و جنــگ نــرم ،بــا توجــه یــه واقعیــت تاریخــی میتــوان ادعــا منــود کــه INGOهــا کــه از منابــع و حامیتهــای
نظــام رسمای ـهداری (دولتی،بیناملللــی) اســتفاده میمناینــد .خــود نیــز دارای ســاختارهایی هامننــد دولتهــای کــه وابســته بــه آنهــا
هســتند ،میباشــد .در واقــع ایــن ســازمانها در ماهیــت بــه مینیدولــت بــدل میگردنــد کــه سیاس ـتهای اســتعامرنو را بــه شــکلی
زیباییشناســانه بــه خلقهــا ارائــه و تحمیــل میکننــد .ایــن موضــوع از ایــن منظــر بیــان میگــردد کــه برخــی از ایــن ســازمانهای
بیناملللــی در گســرهی تاریخــی نچنــدان دور ،نقــش ســتون پنجم(جاســوس) را ب ـرای امپراطوریهــا و دولتهــای اســتعامری(در ازای
دریافــت فرصــت و امــکان بیشــر یعنــی همســویی بــا اهــدا قدرتگرایانــه) ایفــاء کردهانــد .منــود آن ،ســازمان کشیشــان و راهبــان
مســیحی در آســیا ،آفریقــا ،آمریــکا کــه در دوران اســتعامر کالســیک فعالیــت مــی منودنــد ،دیدبــان حقــوق بــر در ســال ۱۹۷۸تحــت
عنــوان «دیدهبــان هلســینکی» و بــه منظــور تحــت فشــار قـرار دادن و جمـعآوری اطالعــات از کشــورهای بلــوک رشق از جانــب بلــوک
غــرب تأســیس گردیــد.
نداشــن ضامنــت اجرایــی ،بســیاری از ســازمانهای غیردولتــی در حــوزه فعالیــت خــود بــا موسســات ســازمان ملــل و دولتهــا ،تنهــا
رابط ـهای مشــاورهای دارنــد .بدیــن خاطــر هنگامــی کــه ایــن ســازمانهای غیردولتــی بررس ـیها و طرحهــا و انتقــادات خــود را بــه
ایــن ســاختارهای رسمای ـهداری ارائــه میدهنــد ،مــورد قبــول و اعــال نظــر ق ـرار منیگیــرد .حقیقــت تلــخ وجــودی  INGOو NGO
هــا ،را میتــوان همیــن نداشــن ضامنــت اجرایــی در نــزد دولتهــا دانســت .ایــن حقیقــت نیــز از اینجــا ناشــی میگیــرد کــه ایــن
ســازمانها نقشــی روبنایــی را در ســطح جهــان ایفــاء میکننــد و قــدرت آن را ندارنــد کــه بــه زیربنا(رسمایـهداری دولتــی و بیناملللــی)
تاثیــر و تغییــری جوهــری وارد کنــد و تنهــا بــه محکــوم کــردن عامــان جنایــات در فضــای رســانهای مبــادرت و مجبــور میگــردد .بــه
عنــوان منونــه در مــورد کشــتار و جنایــت علیــه برشیــت در جمهــوری رواندا(آفریقــا) برخــی از INGOهــا هشــدار داده بودنــد ،امــا
مشــاهده میگــردد کــه بــا گذشــت صــد روز از نسلکشــی توتســیها بدســت هوتوهــای تنــدرو و قتلعــام هشــتصد هــزار نفــر
از جمعیــت یــازده میلیــون نفــری ایــن کشــور شــاهد هیــچ اقدامــی از طــرف ســازمان ملــل و دولتهــای دیگــر نبودیــم .در بحــث
منطق ـهی بالــکان و نسلکشــی رصبهــا در کوزوو(کشــتار هولنــاک رسبرنیتســا) نیــز میشــود دیــد کــه چگونــه ایــن ســازمانها و
دولتهــا در مقابــل قتلعــام روی داده روشــی منفعالنــه را در پیــش گرفتنــد .البتــه بایــد گفــت ایــن ســکوت بــی معنــی بــه نظــر
منــی آیــد ،چـرا کــه در هــر کــدام از ایــن جنایــات تاثیـرات و جانبداریهــای دولتهــای قدرمتنــد رسمایهداری(کــه از اعضــای اصلــی
ســازمان ملــل هســتند) از قتلعامکنندگان(اســلوبودان میلوشــویچ و )...را میتــوان دیــد.
اســتفادهی ابــزاری از ســازمانهای غیردولتــی بیناملللــی( )INGOحقــوق بــری ،در راســتای اعــال فــرادســتی()hégémonie
رسمایهدارانــهی خویــش مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .چنانکــه میدانیــم نــگاه ســازمان ملــل متحــد و دولتهــای رسمایــهداری
بــه مســئلهی حقــوق بــر در ســطح جهــان بــه صــورت امــری نســبی اســت .یعنــی بــر ضــد و محکــوم کــردن برخــی از کشــورها
و خلقهــای کــه بــا آنهــا در تعــارض هســتند بیانیــه ،مصوبــه صــادر منــوده ،ولــی بــر ضــد نقــض حقــوق بــر در برخــی دیگــر از
کشــورهای نزدیــک بــه خــود ســکوت برمیگزیننــد .منونـهی بیرونــی ایــن موضــوع را در برخــورد ســازمان ملــل متحــد و چنــد دولـت
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رسمایـهداری نســبت بــه کشــتار خلــق فلســطین توســط دولــت ارسائیــل و کشــتار ،رسکــوب خلــق کــورد در شــال (باکــور) کوردســتان
بدســت دولــت ترکیــه ،کشــتار مســلامنان در میامنــار توســط شورشــیان بودایــی وابســته بــه دولــت ،قتــل و نقــض حقــوق انســانی خلــق
شــیعیان بحریــن و یمــن توســط عمــل مســتقیم و غیرمســتقیم عربســتان ســعودی و قتلعــام حداقــل یــک میلیــون نفــر و زندانــی
کــردن میلیونهــا نفــر دیگــر از جوانــان کمونیس ـت ،توســط کودتاگ ـران بــه رهــری محم ـ د ســوهارتو میشــود متذکــر شــد .در مــورد
نقــض حقــوق بــر توســط حکومــت اســامی ایـران نیــز میشــود مالحظــه کــرد کــه تــا قبــل از توافــق هســتهای ایـران بــا دولتهــای
 5+1بــا اســتفاده از ایــن روش ســعی در فشــار آوردن بــه ای ـران را داشــتند ،ولــی مدتــی بعــد از توافــق از نقــض حقــوق بــر کــه
بــه واقــع از طــرف حکومــت ایــران بــر خلقهــای تابــع و شــهروندان خــود اعــال میمنایــد ،چشمپوشــی منودنــد .ایــن نشــان از
سیاســت گزینشــی در برخــورد بــا قتلعــام و نقــض حقــوق بــر از جانــب دولتهــا اســت .ایــن مــوارد نشــان میدهــد کــه برعکــس
شــعارهای کــه داده میگــردد ،ســازهایی چــون دیدبــان حقــوق بــر ( )Human Rights Watchنقشــی فرمالیتــه را در طرحســاخت
دولتهــای رسمای ـهداری دارا میباشــند و رصفــا از آنهــا ب ـرای فشــار و اســتیالی بیشــر بــر جهــان اســتفاده میگــردد .ایــن موضــوع
خــود باعــث لــوث و بیاهمیــت شــدن کارکــرد ایــن ســازمانها در میــان افــکار عمومــی جهــان شــده اســت.
پوشــش و فرافکنــی شــکاف کشــورهای شــال و جنوب(فقیــر و غنــی) و نفــوذ بیشــر در کشــورهای فقیــر توســط ســازمانهای
غیردولتــی بیناملللــی( )INGOهمچــون آکســفام( )Oxfamبــه نیابــت از دول رسمای ـهداری اســت .اتخــاذ ایــن رویکــرد بــه خاطــر
شــکاف شــدید بخصــوص میــان قــارهی آفریقــا و اروپــا ،آمریــکا دانســت .ایــن کمکهــا بــه خاطــر کممنــودن خطــر بــروز جنــگ
میــان کشــورهای فقیــر و غنــی و در نهایــت تامیــن ثبــات و امنیــت بیشــر بــرای جــذب ســود و اســتثامر بیشــر از کشــورهای
فقیر(بایــد متذکــر شــد کــه ایــن کشــورها ،بــه لحــاظ منابــع انســانی و زیرزمینــی بســیار غنــی میباشــند) و حامیــت از دولتهــای
دستنشــاندهی مطبــوع خــود در آنهــا کشــورها میباشــد.
چگونگی برساخت  NGOدر ایران
بـرای بررســی چگونگــی برســاخت(بهوجودآمدن) NGOهــا در فضــای معــارص ایـران بایــد بــه اواخــر دهـهی  60خورشــیدی بــاز گردیــم.
در ســال  1369در زمــان دولــت رفســنجانی ،هیاتــی متشــکل از بانــک جهانــی ( ،)worldbankصنــدوق بیناملللــی پــول(International
 )Monetary Fundبــه ایـران ســفر منــود .ایــن نخســتین هیــات اعزامــی ایــن دو نهــاد مالــی بیناملللــی بــه ایـران بعــد از انقــاب 1357
بــود .گـزارش کوتــاه ایــن هیــات اعزامــی در IMF surveyبــه مــورخ  30ژوییـهی  ،1990تحــت عنــوان «جمهــوری اســامی ایـران در پــی
تغییـرات عمیــق نهــادی و ســاختاری اســت» منتــر گردیــد .در ایــن گـزارش آمــده اســت کــه کــه مقامــات ایرانی«عــزم خــود را بـرای
حرکــت ب ـه ســوی تعدیــل همهجانب ـهی اقتصــادی کالن کشــور ،فراهــم آوردن نقــش قــوی ب ـرای بخــش خصوصــی و حــذف تدریجــی
قیــد و بندهــای اقتصــادی ابـراز کردهانــد».در ایــن بیانیــه نکاتــی قابــل اهمیــت وجــود دارد.
«ایـران در پــی تغییـرات عمیــق نهــادی و ســاختاری اســت» در حقیقــت ایــن تغییـرات نــه بــه نفــع و خدمــت خلقهــا و جامعـهی
مدنــی ای ـران میباشــد ،بلکــه بــه ســود رسمای ـهداری دولتــی ای ـران و در نهایــت امپریالیســم میگــردد .بعــد از ایــن تاریــخ مقــداری
تغیی ـرات البتــه نــه بــه صــورت ســاختاری و عمیــق توســط دولتهــای (نولیــرال) بعــدی در عرص ـهی اقتصــادی و اجتامعــی انجــام
پذیرفــت.
 «فراهــم آوردن نقــش قــوی ب ـرای بخــش خصوصــی» بــه معنــی خصوصیســازی متــام عیــار در عرص ـهی اقتصــادی و اجتامعــی درســطح کالن اســت .در عرصــه اقتصــادی بــه مــوارد فراوانــی میتــوان اشــاره منــود از آن جملــه :پیامنــی و قـراردادی کــردن اســتخدامها،
تصویــب قانــون کارگــر و کارفرمــا بــه ســود کارفرمــا و آغــاز خصوصیســازی اصــل  ،44راهانــدازی بــورس اوراق بهــادار ،آزادســازی
تدریجــی قیمتهــا و مــواردی از ایــن دســت میتــوان اشــاره کــرد .در عرص ـهی خصوصیســازی اجتامعــی بــه خاطــر تضادهــای کــه
میــان ســاختار قــدرت حاکــم و نیروهــای تشــکیل دهنــدهی حکومــت پیــش آمــد(در ادامــه بــه توضیــح بیشــر میپردازیــم) ،شــاهد
تغییـرات کمــر و آرامتــر میباشــیم .همچــون خصوصیســازی بخــشخدمــات و رفاهــی ،تاســیس مــدارس و دانشــگاهها غیرانتفاعــی
و آزاد ،اجــازهی تاســیس  NGOشــبهمردمی(نیمهدولتی) در داخــل ای ـران بــهعنــوان مهمتریــن آنــان قابــل بیــان اســت.
تضادهای میان ساختار قدرت
در ای ـران رویکــردی دوگان ـهای نســبت بــه تغیی ـرات فرهنگــی و اجتامعــی همچــون تاســیس NGOهــا وجــود دارد .ایــن دوگانگــی
در ماهیــت خــود از یــک واقعیــت دیالکتیکــی در ســاختار حاکمیــت و نیروهــای تشــکیل دهنــدهی حکومــت پــرده برم ـیدارد .بــر
ایــن اســاس گفتــان متضــادی کــه در میــان محافظهکاران(تئوریســینهای نولیــرال اقتصــادی و اجتامعــی ،اصالحطلبــان راس ـتگرا،
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رسمایــهداران صنعتــی )...در مقابــل اقتدارگرایان(نهــاد والیــت فقــی ،دولتگرایــان متامیتخــواه ،بنیادگرایــان مذهبــی و نیروهــای
امنیتی-نظامــی) وجــود دارد .ســبب ایــن دوگانگــی بــه ایــن دلیــل اســت کــه از طرفــی حکومــت اســامی ای ـران ،متایــل شــدیدی دارد
کــه بــه اقتــداری و قدرتــی منطقـهی تبدیــل گــردد کــه رسمایـهداری بیناملللــی جایــگاه او را بــه رســمیت بشناســد .همزمــان از طــرف
دیگــر نیــز منیخواهــد در رسمای ـهداری بیناملللــی ذوب گــردد .ایــن موضــوع از تضــاد منافــع اقتصــادی میــان گروهبندیهــای ثــروت
و قــدرت حکومتــی رسبــرون مــیآورد .لــذا در انجــام ایــن بــازی قــدرت ،رنــگ و نقــش اقتدارگرایــان بیشــر خودمنایــی میکنــد.
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه ایــن تضــاد بــه شــکل روبنایــی اســت ،بــا کمــی دقــت بــه رونــد اتفاقــات میان ـهی ســالهای 94-69
خورشــیدی متوج ـهی ایــن نکت ـهی بنیادیــن خواهیــم گردیــد کــه نیروهــای اقتدارگ ـرا در موضــوع لیربالیــزه کــردن اقتصــادی ای ـران بــا
محافظ ـهکاران تعارضــی ندارنــد .در حقیقــت مشــکل و تعــارض در نحــوه و چگونگــی انجــام ایــن امــر اســت .امــا ایــن موضــوع در
عرص ـهی لیربالیــزه کــردن سیاســی-اجتامعی صــدق منیکنــد .چ ـرا کــه نیروهــای نولی ـرال کــه در ذیــل محافظ ـهکاران ق ـرار میگیرنــد،
نوعــی از ساختارشــکنی قــدرت و کاســن از دامنــهی نفــوذ دولــت را در برنامههــای راهــردی خویــش دارنــد .همراســتا بــا ایــن
هــدف بــه نزدیکــی و همراهــی سیاســی-اقتصادی بیشــر بــا رسمای ـهداری بیناملللی(جهانیســازی) ارسار میورزنــد .منون ـهی عینــی
در عرص ـهی سیاســی-اجتامعی تضــاد میــان ایــن دو نیــرو را میتــوان در بحــث تاســیس NGOهــای داخلــی و ورود INGOهــا بــه
ایـران در دوران ریاســت جمهــوری ســید محمــد خامتــی مشــاهده منــود .در مورخــه  ۸۴/۳/۲۹در آخریــن روزهــای دولــت خامتــی ،بنــا
بــه پیشــنهاد مورخــه  ۸۳/۵/۸وزارت اطالعــات و بــه اســتناد اصــل  ۱۳۸قانــون اساســی تصویــب و اجرایــی شــد .ایــن اصالحیــه وزارت
اطالعــات تاکیــد بــر ایــن مــورد دارد کــه بایــد (NGOســازمان غیردولتــی) بــه شــکل ،تشــکلهای مــردم نهاد(ســمن) ترجمــه و اســتفاده
گــردد .عناوینــی چــون :جمعیــت ،انجمــن ،کانــون ،مرکــز ،گــروه ،موسســه ،خانــه ،مجمــع را میتواننــد بــه جــای واژهی «ســازمان»
غیردولتــی بــکار گرفتــه شــوند .ایــن مــورد نشــان از ترســی دارد کــه جنــاح اقتدارگـرای حاکمیــت ایـران از  NGOدارد ،بــه صورتــی کــه
حتــی اجــازهی بــه کار بــردن واژهی غیردولتــی را نیــز بـرای موجودیــت خــود خطرنــاک میپنــدارد .از طرفــی دیگــر جنــاح محافظـهکار
حاکمیــت بــه خاطــر قالــب بــودن تفکــر نولیربالــی ،ارسار بــه فعالیــت ایــن ســازمان در راســتای نیــل بــه اهــداف خــود میمنایــد .در
مــورد ســازمان غیردولتــی بیناملللی(INGOهــا) برخــورد حکومــت ایـران از ایــن نیــز بســتهتر اســت ،بدیــن ترتیــب کــه اجــازهی ورود
و فعالیــت بدانهــا منیدهــد .بــه نظــر میرســد در پیــش نگرفــن ایــن نــوع رفتــار در مــورد  NGOمحلــی و پذیرفــن آن در راســتای
بــه خدمــت گرفــن یــا شــبهدولتی ســاخنت ایــن ســازمانها و سوءاســتفاده از پتانســیلهای جامعــه اســت.
بیشــر افـرادی کــه در ایــن نــوع ســازمانها بــه صــورت داوطلبانــه و بیمــزد فعالیــت میمناینــد ،بــدون آگاهــی از ایــن کــه در زمیــن
دولــت و در سودرســانی بیشــر بــه رسمای ـهداری میباشــند ،مشــغول فعالیــت هســتند.
نکت ـهی مهــم ایــن اســت کــه ایــن ســازمانها منیتواننــد بــه صــورت مســتقیم در عرص ـهی سیاســی دخالــت داشــته باشــند .بــا ایــن
رویکــرد انســان و جامعــه را تکســاحتی میمناینــد بدیــن خاطــر کــه تنهــا اجــازه دارد کــه بــه فعالیــت اجتامعــی مشــغول گــردد .ایــن
در حالــی اســت کــه انســان ،موجــودی سیاســی اجتامعــی اســت.
کانالیزه کردن هیجانات و احساسات در چهارچوب مشارکت کاذب افراد جامعه
خطدهی ،نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن سازمانهای غیردولتی به وسیلهی کمکهای مالی ناچیز از جانب دولت
حکومــت بــه ســاختار و اهــداف  INGOبــهشــدت مشــکول میباشــد .بدیــن دلیــل بــدون لحــاظ تفاومتنــدی مثبــت و وابســته نبــودن)
حکومتهــای رسمایـهداری( بــه شــکلی بنیــادی بــا متامــی INGOهــا مخالفــت میمنایــد .ریشـهی ایــن بدبینــی ،چنانکــه پیشــر توضیــح
دادیــم بــه دلیــل چگونگــی پیدایــش ،هــدف و عملکــرد قالــب ایــن ســازمانهای بیناملللــی کــه اساســا خواســته یــا ناخواســته در
خدمــت اســتیالی سیاســت رسمای ـهداری بیناملللــی ق ـرار دارنــد ،بــاز میگــردد.
سازمانهای ناسودبر( )NPOجایگزین و راهحل
ســازمانهای ناســودبَر یــا غیرانتفاعــی( )Non-profit organizationســازمانهای هســتند کــه میتــوان بــه عنــوان رقیــب و جایگزینــی
مناســب بـرای ســازمانهای نیمــه مســتقل و مبهــم ،غیردولتــی( )NGOارزیابــی منــود کــه هــدف اصلــی آنهــا پشــتیبانی از یــک مــورد
یــا موضــوع خصوصــی یــا همگانــی اســت ،بــدون داشــن مقاصــد تجــاری در کنــار آن .ســازمانهای ناســودبَر ممکــن اســت در بســیاری از
زمینههــا از جملــه ،سیاســت ،محیــط زیســت ،فعالیتهــای برشدوســتانه ،بهداشــت ،ورزش ،هــر ،امــور نیکــوکاری ،آمــوزش ،مذهبــی
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و غیــره فعالیــت کننــد .از دیــدگاه اساســنامهای ،ســازمانهای ناســودبَر ،ســازمانی بــدون ســهامدار اســت .ایــن بــدان معنــا اســت کــه
ســازمان در صــورت تولیــد ســود ،بــه کســی ســود ســهام پرداخــت منیکنــد .هیــچ یــک از اف ـرادی کــه در ایــن ســازمان کار میکننــد،
بــه طــور خــاص از کســب ســود توســط ایــن ســازمان منتفــع منیشــوند .بیشــر اعضــای ایــن نــوع ســازمان بــه صــورت داوطلبانــه و
بــدون دریافــت هیچگونــه دس ـتمزدی بــه فعالیــت میپردازنــد .نکتــه مهــم کســب درآمــد و بودجــه ایــن ســازمان از طریــق دولــت
و یــا ســازمان ملــل تامیــن منیگــردد .متایــز عمــدهی ســازمانهای ناســودبر( )NPOبــا ســازمانهای غیردولتــی( )NGOدر مســتقل
بــودن آنهــا از ســاختار فکــری و اجرایــی دولتهــا اســت .همزمــان اعــال ،خودبســندگی و خودمدیریتــی کــه در میــان اعضــا و جمــع
پدیــد میآیــد ،نیــز از فاکرتهــای مهــم قلمــداد میگــردد .خودبســندگی بــه معنــای تامیــن منابــع مالــی از طریــق حــق عضویــت یــا
فعالیــت درآمــدزای جانبــی ســازمان پدیــد میآیــد و بــه اســتفاده بـرای پیشــر اهــداف اجتامعی-سیاســی ســازمان میرســد .ایــن باعــث
بــه حداقــل رســیدن احتــال نفــوذ دولــت در ایــن ســازمان اجتامعــی میشــود .بایــد توجــه داشــت کــه بازگــو کــردن محســنات ایــن
نــوع ســازمان ،بدیــن معنــا تفســیر نگــردد گــه ایــن نــوع ســازوکار ایــدهآل و مطلــوب غایــی اســتنباط میگــردد .بــه نظــر میرســد کــه
بیشــر ســازمانهای مدافــع زیســت محیطــی و تشــکلهای حامیتــی کــودکان و زنــان در ایـران جــزء از ســازمانهای ناســودبر()NPO
تعریــف و بــه حســاب آینــد.

نتیجه

در پایــان بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه هــدف ایــن مقالــه ســیاهمنایی ســازمانهای غیردولتــی( )NGOنیســت ،بلکــه ســعی بــر آن
شــد کــه جنبههــای تاریــک ایــن ســاختار را بــه لحــاظ تاریخــی و عملکــرد کالن(جهانــی) مــورد تحقیــق ق ـرار دهیــم .جنب ـهی مثبــت
ایــن نــوع ســاختارهای مشــارکت اجتامعی(البتــه چنانچــه کــه زیــر نفــوذ دولتهــا ق ـرار نگیرنــد) بســیار ف ـراوان میباشــد و باعــث
بــه وجــود آمــدن خودآگاهــی سیاســی-اخالقی در گســرهی منطق ـهای و جهانــی در میــان اجتامعــات انســانی گــردد .بــدان می ـزان
کــه میتواننــد موجبــات بوجــود آمــدن آگاهــی و خــرد سیاســی-اجتامعی در فــرد فــرد جامعــه و در میــان خلقهــا میگــردد .ایــن
آگاهــی سیاســی-اخالقی ،هویــت و همزیســتی بــا طبیعــت را بــه دنبــال خــود دارد .در یــک جملــه مــی شــود بگوییــم ایــن آگاهــی،
جامع ـهی انســانی را هســتومند میمنایــد کــه زیــر بــار سوءاســتفادهی هیــچ دولتی(مترکزیافت ـهی ســود و قــدرت) نرونــد .هامنطــور
کــه گفتیــم ای ـن چنیــن ســاختارهای اجتامعــی در طــول تاریــخ انســانی وجــود داشــته اســت .وجــود ایــن ســاختارهای اجتامعــی-
سیاســی در عــر مدرنیتــهی رسمایــهداری در واقــع ،واکنشــی در مقابــل زیادهخواهی(ســود و قــدرت) حکومتهــا و دولتهــا،
از جانــب مــردم قلمــداد میگــردد .بــا ورود بــه عــر مدرنیت ـهی رسمای ـهداری ایــن ســازوکارهای مردمــی مــورد سوءاســتفاده ق ـرار
گرفتنــد .شــاید ایــن ســازمانهای بیناملللــی ،قصــد و نیــت خوبــی دارا میباشــند ،امــا انجــام و ماحصــل کار آنهــا امپریالیســتی از
آب درآمــدهاســت .آنچنــان کــه خــود بــه خطــری بـرای آزادی و برابــری خلقهــا تبدیــل گردیدنــد .راه چــاره ایــن اســت در عضویــت
و همــکاری بــا ایــن چنیــن ســاختارهایی ،دقــت نظــر الزم را داشــته باشــیم تــا احساســات انساندوســتانهی ،فرد-جامعــه مــورد
سوءاســتفاده قـرار نگیــرد .بدیــن معنــی بــا آگاهــی کامــل بــه ایــن کــه عملکــرد و هــدف ســازمان مربوطــه در کوتاهمــدت و بلندمــدت
در خدمــت ،مردم(انســانیت) ق ـرار میگیــرد؟ یــا در خدمــت منافــع دولتها(رسمای ـهداری)؟ در کنــار ایــن آگاهــی بایــد دانســت کــه
کمونهای(اجتــاع) تعاونمدارانــه بهرتیــن نــوع ســازمانپذیری محســوب میگــردد .معیــاری کــه ب ـرای ســنجش هــر ســازمان مــدرن
اجتامعــی میتــوان در نظــر گرفــت ،می ـزان در اولویــت ق ـرار دادن آزادی و برابــری جامع ـهی انســانی ،همزیســتی پایــدار انســان-
زیسـتبوم ،دموکراتیــک و شــفاف بــودن در تصمیمگیــری و عملکــرد ســازمانی میباشــد .شــعار ،اساســی هــر ســازمان بایــد ایــن ســخن
تاریخــی و طالیــی باشــد کــه ریشــه در بــاور کمــون اولیه(جامعـهی طبیعــی اولیــه) دارد «از هــر کــس بــه انــدازه ی توانایــش بــه هــر
کــس بــه انــدازهی نیــازش» رسلوح ـهی انجــام فعالیــت انســان-طبیعت دوســتانه ق ـرار گیــرد.
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خودمختاری و دموکراسی
از دیدگاه کورنلیوس کاستوریادیس
آلرتناتیو

اندیشـهی انتقــادی کورنلیــوس کاســتوریادیس بــا آن کــه مدتــی طوالنــی در دســرس همــگان نبــوده اســت ،امــا بــر تشـکّل
فکــری جریانهــای سیاســی بیستســالهی اخیــر فرانســه و دیگــر کشــورها نیــز بیتأثیــر نبــوده اســت .بــا ایــن همــه
انتشــار کتــاب در برابــر جنــگ بــه ســال  1981و ورود وی بــه «مدرسـهی مطالعــات عالــی در زمینـهی علــوم اجتامعــی»
در بهــار  1980موجــب شــد تــا اهمیــت فکــری و اصالــت خالق ـهی اندیش ـهی کاســتوریادیس در خــارج از چارچــوب
محــدود روشــنفکران پاریســی نیــز دریافــت شــود.
امــروزه کار فکــری کاســتوریادیس جایــی را دارا اســت کــه درخــور آن اســت .ارزش فلســفی و سیاســی کار فکــری وی
برخاســته از نگاهــی اســت کــه وی بــه جهــان کنونــی دارد .نگاهــی کــه هم ـراه بــا روش ـنبینی متحیــر اســت و هم ـراه
بــا ریشــخند نگــران ،و میکوشــد بــه درون «گــره شــگفتانگیز پرســشهایی» رســوخ کنــد «کــه بــه هســتی انســان
مربوطانــد» .مــا در اینجــا در صــدد آن هســتیم تــا ایــن نــگاه را دنبــال کنیــم و ببینیــم چگونــه در موضــوع سیاســت
بــه کاوش میپــردازد.
متــام آثــار کورنلیــوس کاســتوریادیس ،از نخســتین انتقادهایــش بــر «فری ـبکاری اســتالین» و پدیــدهی بوروکراســی در
اتحــاد شــوروی در دهههــای  40و  ،50تــا تحلیــل تحــرک رسمایـهداری جدیــد و ســازماندهی مبــارزه کارگــری ،و تــا نقـ ِـد
مارکسیســم و تعریـ ِ
ـف دوبــارهی نظری ـهی انقــاب ،پیرامــون تنهــا یــک پرســش سیاســی شــکل گرفتــه اســت« :چگونــه
انســانها میتواننــد خــود بــر خــود حکومــت کننــد؟» از ایــن نظــر ،هــدف متــام تحلیلهــای کاســتوریادیس از چهــل
ســال پیــش بــه اینســو جــز ایــن نبــوده اســت کــه مشــخصههای هستیشــناختی و سیاســی جنبــش ایجــاد جامعــه
بــه دســت خــود جامعــه را نشــان دهــد .امــا جامعـهای کــه خــود را بــه دســت خــود ایجــاد میکنــد ،چیســت و چگونــه
میتوانــد ایــن کار را انجــام دهــد؟ بــه عبــارت دیگــر ،چگونــه گروهــی از شــهروندان موفــق میشــوند قوانیــن خــاص
خــود را وضــع کننــد؟
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دموکراسی آتن
کاســتوریادیس پاســخ بــه ایــن پرســش را در تجرب ـهی دموکراســی یونــان مییابــد .وی میگویــد «در یونــان اســت کــه نخســتین
منون ـهی جامع ـهای را میبینیــم کــه در آن در بــاب قوانیــن آن جامعــه رصاحت ـاً بح ـثو گفتگــو میکننــد و ایــن قوانیــن را تغییــر
میدهنــد» .سیاســت در آتــن امــری مربــوط بــه همــه و بــه هــر یــک از اف ـراد بــود .سیاســت در آنجــا نــه تابــع ارادهی مقامــی
جــدایِ از شــهروندان بــود و نــه برخاســته از عملــی ورا ِء آرا ِء و عقایــد ،بلکــه حاصــل رشکــت همــگان بــود در امــور عمومــی
دولتشــهر .تنهــا آن کســی شــهروند بــه شــار میآمــد کــه عقیــدهاش را بــا رصاحــت و صداقــت و در حضــور دیگ ـران در مجمــع
دولتشــهر ابـراز میکــرد .بــه ایــن خاطــر بــود کــه شــهروندان آتنــی از قبــول «منایندگــی سیاســی» ا َبــا داشــتند ،زیـرا «بــه مجــرد
آن کــه «مناینــدگان» دامئــی برقـرار شــوند ،دیگــر قــدرت ،فعالیــت و ابتــکار عمــل سیاســی از هیئــت شــهروندان ســاقط میشــود و
بــه هیئـ ِ
ـت محــدود «مناینــدگان» واگــذار میشــود».
قــدرت در دموکراســی آتــن جــزء الیتجـزای زندگــیِ پولیــس (دولتشــهر) بــود .و البتــه مقصــود قدرتــی نبــود کــه بــه رغــم ارادهی
شــهروندان ایجــاد میشــد ،بلکــه قدرتــی بــود کــه آنــان خــود آن را ایجــاد میکردنــد .قــدرت در آتــن نهــادی جــدا از هیئــت
شــهروندان نبــود .پولیــس آتــن دولــت بــه مفهــوم جدیـ ِـد کلمــه نبــود .بــه عبــارت دیگــر ،مفهــوم قــدرت سیاســی شــهروندان منبعــث
از دســتگاهی بوروکراتیــک نبــود کــه خــود در عینحــال شــکلی رضوری و مطلــق از هســتی اجتامعــی باشــد .حفــظ و حراســت
از وحــدت و یکپارچگــی هیئــت سیاســی جامعــه در پولیــس آتــن تنهــا از طریــق مشــارکت همگانــی شــهروندان در خَلــقِ «فضــای
عمومــی» میــر میگشــت .امــا دموکراســی نیــز تنهــا از رهگــذر «عمومــی» را در اینجــا بــه پیــروی از هانــا آرنــت در برابــر اصطــاح
«خصوصــی» بــه کار میبــرد کــه ،در نظــر وی ،اگــر هــم محــو ِر اصلــی نباشــد ،یکــی از محورهــای اصلــی سیاســت جدیــد اســت.
شبحِ حاکمیت مردم
ســلطهی جدیــد از طریــق نوعــی صنعــت شبحســازی اعــال میشــود؛ بدینترتیــب کــه تصویــری دلنشــین از فرمانــرداری و تبعیــت
میســازند و آن را پدیــدهای رضوری و طبیعــی میمناینــد .بنابرایــن فرمانــرداری جدیــد بــه شــکل نوعــی فریبــکاری سیاســی تظاهــر
مییابــد کــه از ســوئی بــر حاکمیــت مــردم صحــه میگــذارد و از ســوی دیگــر مشــارکت آنهــا را در برنام ـهی ایجــا ِد جامعــه بــه
دسـ ِ
ـت خــود جامعــه غدغــن میکنــد .کاســتوریادیس در اینجــا فرمانــرداری فــردی و فرمانــرداری اجتامعــی را دو روی یــک ســکه
میدانــد .بدینترتیــب کــه صحبــت از جامع ـهی فرمانــردار مســتلزم آن اســت کــه قب ـاً تحلیلــی از فراینــد اجتامعــی ساختهشــدن
فــر ِد فرمانــردار در دل ایــن جامعــه وجــود داشــته باشــد .و ایــن منــوط بــدان اســت کــه مســئله میـزان پذیــرش افـراد نســبت بــه
ارزشهایــی کــه نظــام سیاســی پدیــد مـیآورد طــرح شــود .وی میگویــد« :ایــن پذیــرش مســلامً جــای چــونو چـرا دارد ،چـرا کــه در
کنــا ِر آن لحظاتــی از طغیــان در برابــر نظــام نیــز دیــده میشــود .امــا بــا ایــن همــه پذیــرش اســت و انفعــال رصف نیســت .ایــن را
میتــوان بــه راحتــی در اطـر ِ
اف خــود دیــد .و وانگهــی ،اگــر مــردم واقعـاً نظــام را منیپذیرفتنــد ،همــه چیــز در عــرض چنــد ســاعت
بــه هــم میریخــت...
در چنیــن چشــماندازی ،کاســتوریادیس «بوروکراســی» را عنــری مشــرک سیاســی رشق و غــرب میدانــد .وی مینویســد کــه
«ایــن دو نظــام شــباهت عمیقــی بــه یکدیگــر دارنــد ،و البتــه متایــزی بیــن آنهــا نیــز هســت؛ مــن ،بـرای بیــان اجاملــی ایــن متایــز،
کشــورهای غــرب را کشــورهای دارای رسمای ـهداری بوروکراتیــک پــاره پــاره تعریــف میکنــم و کشــورهای رشق را کشــورهای دارای
رسمای ـهداری بوروکراتیــک رسارسی ...بــه ایــن صــورت نیــز میتــوان گفــت کــه بوروکراســی کشــورهای رشق بوروکراســی «ســخت»
اســت و بوروکراســی کشــورهای غــرب بوروکراســی «نــرم».
بدینترتیــب ،آنچــه کــه ،بــه عقیــدهی کاســتوریادیس ،ایــن دو شــکل بوروکراســی جدیــد را از یکدیگــر متامیــز میگردانــد ،می ـزان
دخالــت دولــت اســت .امــا نظــارت دولــت آنــگاه میتوانــد افزایــش یابــد کــه دســتگاهی بوروکراتیــک وجــود داشــته باشــد .تحلیــل
کاســتوریادیس از مــدل روســی بوروکراســی وجــود ایــن دســتگاه را نشــان میدهــد .در مقال ـهای متعلــق بــه ســال  1949دربــارهی
«روابــط تولیــد در روســیه» ،نخســتین انتقادهــای کاســتوریادیس از بوروکراســی روســیه ظاهــر میشــود ،یعنــی از ترکیــب اجتامعــی
تاریخــی تــازهای «کــه انحصــار تعییــن رشایــط تولیــد را عمومـاً ،و تعییــن رشایــط کار ماهرانــه را خصوصـاً در دســت خــود دارد» .امــا
ایــن نتیجهگیــری انتقــاد دیگــری را بــه دنبــال دارد کــه از آن قاطعانهتــر اســت و در آن نشــان داده میشــود کــه پاســخ تروتســکی از
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بوروکراســی ـ کــه آن را «ترکیبــی انگلــی و گــذرا» میدانـد ـ منیتوانــد خــود بــه خــود و بــدون بررســی مجــدد مقولههــای سیاســی
و اقتصــادی مارکسیســم انجــام شــود.
ایــن نکتــه از مطالعـهی دو نوشــته مربــوط بــه ســالهای  1955و  1957بــه نــام «دربــارهی محتــوای سوسیالیســم» آشــکار میشــود:
«بــر رس مســئله بوروکراســی اســتالینی بــود کــه مــا کار نقدمــان را ،در د ِل تروتسکیســم ،آغــاز کردیــم ...بــه عقیــده تروتســکی
سیاســت اســتالین را منافــع بوروکراســی روســیه قابــل فهــم میســازد ـ کــه خــود محصــول تغییــر ماهیــت انقــاب اکتــر اســت .ایــن
بوروکراســی بــه لحــاظ تاریخــی ،هیــچ «واقعیــت ویــژه»ای نداشــت و رصفـاً یــک «حادثــه» بــود ...امــا بــه عقیــدهی مــا ،آنچــه کــه
بالفاصلــه ـ و در خــال جنــگ ـ پدیــدار شــد ،مســئله فــرت نبــود و منیتوانســت هــم باشــد ،بلکــه مســئلهی جهــت تحــول تاریخــی
بــود ،و متــام بنایــی کــه تروتســکی میســازد ،از اســاس ،اســطورهای اســت».
آنــگاه از ایــن پرســش در بــاب جهــت تحــول تاریخــی انقــاب روســیه پرســش دیگــری زاده میشــد در بــاب جوهــر ایــن تجربـهی
انقالبــی ـ کــه از پرســش نخســت عمیقتــر بــود« .در نهایــت ،از ایــن انقــاب سوسیالیســم نبــود کــه رس بــرآورد؛ بلکــه جامع ـهای
بــود متکــی بــر اســتثامر وحشــتناک و رسکــوب مطلــق کارگـران کــه هیــچ تفاوتــی بــا بدتریــن اشــکال رسمایـهداری نداشــت ،جــز آن
کــه بوروکراســی جــای کارفرمایــان خصوصــی را گرفــت و «برنامــه» جــای «بــازار آزاد را».
بنابرایــن کاری کــه میمانــد آن بــود کــه سوسیالیســم را در وراء خصلــت بوروکراتیــک ایدئولــوژی بولشــویکی مجــددا ً ارزیابــی کنیــم.
زیـرا «هیــچ جنبــش سوسیالیســتی آگاهانـهای کــه از پاســخ بــه ایــن ســؤال دیگــر اســت :رسمایـهداری چیســت؟ و ریشـههای واقعــی
بحـران جامعـهی معــارص چه هســتند؟»
در واقــع ،ایــن ســه ســؤال را کاســتوریادیس ،در متــام مدتــی کــه بــه تفکــر در بــاب سیاســت مشــغول بــوده اســت ،مکــرر و مکــرر
طــرح کــرده اســت .بیتردیــد کنــار گــذاردن کلمــهی «سوسیالیســم» از پایــان دهــهی  70و بــه کار بــردن اصطــاح «جامعــهی
خودمختــار» بــه جــای آن ـ کــه زبانبازیهــا و ســخنپردازیهای سیاستپیشــگان کمتــر آن را دســتاملی کــرده و میتوانــد
بکنــد ـ هیــچ تغییــری در محتــوای مســئلهی کاســتوریادیس نــداده اســت .وی در مقدمـهای کــه در ســال  1979بــر مجموعـهای بــه
نــام «محتــوای سوسیالیســم» مینویســد بــه کنــار گــذاردن ایــن کلمــه اشــاره میکنــد« :روشــن اســت کــه اصطالحــات سوسیالیســم
و کمونیســم از ایــن بــه بعــد بایــد کنــار گــذارده شــوند( ...چــه) خــواه ناخــواه ،سوسیالیســم در نظــر اکرثیـ ِ
ـت قریــب بــه اتفــاق
اف ـراد یــادآور رژیمــی اســت کــه در روســیه و کشــورهای مشــابه آن مســتقر شــده اســت ...یــا آنکــه سوسیالیســت بــه احزابــی
گفتــه میشــود کــه کســانی همچــون میــران ،کاالهــان ،اشــمیت ،و دیگـران ،یعنــی چــرخ و دندههــای «سیاســی» نظــم موجــود در
کشــورهای غــرب آنهــا را اداره میکننــد .ایــن واقعیتهــا آنقــدر بــزرگ و آشــکار هســتند کــه منیتــوان متایـزات ریشهشــناختی و
معنایــی بــه جنگشــان رفــت ...آنچــه را کــه از اصطــاح جامعـهی سوسیالیســت در م ّدنظــر بــود ،از ایــن پــس جامعـهی خودمختــار
مینامیــم».
امــا آن کــه میگویــد جامع ـهی خودمختــار ،مقصــودش ســازماندهی رصیــح جامعــه بــه دسـ ِ
ـت جامعــه اســت :بدینمعنــی کــه
ســازماندهی چنیــن جامعـهای حاصــل کار اعضــای آن جامعــه اســت .بنابرایــن خالقیــت سیاســی در جامعـهی خودمختــارر ،خالقیتــی
مشــرک اســت ،چـرا کــه تابــع تصمیــم همــگان اســت .بدینگونــه جامعـهی خودمختــار جامعـهای اســت کــه بــه دســت خــود ایجــاد
میشــود و بــه دســت خــود تغییــر میکنــد .امــا «تغییــر جامعــه بــه دســت خــود تنهــا هنگامــی میــر اســت کــه اف ـرادی وجــود
داشــته باشــند کــه چنیــن تغییــری در جامعــه را م ّدنظــر قـرار دهنــد و بتواننــد آن را بــه عمــل درآورنــد» .از ایــن جهــت ،مادامــی کــه
اعضــای یــک جامعــه ارزشهایــی را کــه برمبنــای آنهــا جامعــه ســازمان یافتــه اســت ،بــه نحــوی بنیادیــن ،مــورد پرســش قـرار ندهنــد،
مســئلهی ایجــاد جامعــه بــه دسـ ِ
ـت خــود پاســخی نخواهــد یافــت .بنابرایــن هــر پدیــدهی سیاســی تــازه مســتلزم تغییــری روانــی
در ســاختارهای ذهنــی اعضــای جامعــه اســت .زیـرا« ،مثــل همیشــه وقتــی ایجــاد جامعــه منظــور نظــر اســت ،موضــوع دو جهــت
دارد :یکــی ،قلمــر ِو خیــال اجتامعــی ،مفاهیــم خیالــی و نهادهایــی کــه ایــن قلمــرو پدیــد مـیآورد؛ و دیگــری ،وضعیــت روانــی هــر
یــک از اف ـراد انســان و قیــودی کــه ایــن وضعیــت بــر ایجــاد جامعــه تحمیــل میکنــد و خــود بــه ســهم خویــش از ســوی جامعــه
متح ّمــل میشــود».
بنابرایــن منیتوانــد تغییــری در نهــا ِد جامعــه پدیــد آیــد ،بیآنکــه اف ـراد آن را بپذیرنــد .و بدیندلیــل جامع ـهای کــه خــود را در
قوانینــش بــاز میشناســد ،میتوانــد در هــر لحظــه آنهــا را تغییــر دهــد.
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معنای دموکراسی را به آن بازگرداندن
امــا در ایــن خصــوص وضعیــت جوامــع کنونــی غــرب چگونــه اســت؟ بایــد آنهــا را جوامــع خودمختــار بــه شــار آورد یــا جوامــع
فرمانــردار؟ مســلامً کاســتوریادیس ا َبــا دارد از ایــن کــه اصطــا ِح «دموکراســی» را در گفتگــو از جوامــع غربــی بــه کار بــرد ،امــا در
عــوض آنهــا را «ا ُلیگارشــیهای لیــرال» میدانــد .وی میگویــد« :در جایــی کــه روزنامهنــگاران ،سیاســتمداران و نویســندگان
نســنجیده و بــدون فکــر از دموکراســی صحبــت میکننــد ،چ ـرا بایــد از الیگارشــی لی ـرال حــرف زد؟ ب ـرای آنکــه دموکراســی بــه
معنــای قــدرت یــا مــردم اســت ،و حــال آنکــه ایــن رژیمهــا زیــر ســلطهی قرشهــای خاصــی ق ـرار دارنــد :یعنــی رسمای ـهداران و
صاحبــان صنایــع بــزرگ ،نظــام اداری ،مقامــات عالــی رتبـهی دولتــی و سیاســی و جــز آن .مســلامً در ایــن رژیمهــا مــردم حقوقــی
رس نفهمــی ادعــا کردهانــد« ،رصف ـاً صــوری» نیســت ،فقــط ناقــص اســت .امــا
دارنــد؛ مســلامً ایــن حقــوق ،آنطــور کــه عــدهای از ِ
مــردم قــدرت ندارنــد :آنهــا نــه حکومــت میکننــد و نــه بــر حکومــت نظــارت دارنــد؛ نــه حکــم صــادر میکننــد و نــه قانــون وضــع
میکننــد؛ آنهــا داوری منیکننــد .آنهــا میتواننــد هــر از گاهــی بخــش ظاهــری ـ یــا مرئــی ـ حکومــت را از طریــق انتخابــات تنبیــه
کننــد»...
بنابرایــن کاســتوریادیس لیربالیســم و دموکراســی را در مقابــل یکدیگــر مینهــد .بــا ایــن همــه ،وی تــا آنجــا پیــش منـیرود کــه آنچــه
را کــه «مؤلفــهی دموکراتیــک» الیگارشــیهای لیــرال میخوانــد ،و نتیجــهی مســتقیم قرنهــا مبــارزهی اجتامعــی و سیاســی در
تاریــخ اروپــا میدانــد ،نفــی کنــد .بنابرایــن دموکراســی ،در نظــر کاســتوریادیس ،فکــری اساس ـاً اروپائــی یــا ،آنگونــه کــه دوســت
دارد بنامــدش ،یونانــی ـ غربــی اســت .پــس صحبــت از دموکراســی بــه صورتــی کــه انــگار کاالیــی قابــل صــدور اســت ،نشــانهی
جهــل و ســوءنیت اســت .زی ـرا بــه کشــوری کــه در آن اشــخاصی کــه قــدرت را در دســت دارنــد ،تنهــا در عــرض یــک روز تغییــر
میکننــد« ،دموکراتیــک» منیگوینــد ،هامنطــور کــه کشــوری را کــه در آن تنهــا یــک کارگاه مونتــاژ برپــا شــده اســت «رسمایـهدار»
منیخواننــد .دموکراســی برنامـهای اســت جمعــی بـرای تغییــر نهادهــای جامعــه .دموکراســی برنامـهای اســت سیاســی کــه پیشــاپیش
هرگونــه مفهومــی از تســلط و ســلطه را نفــی میکنــد.
متایز دموکراسی از رسمایهداری
ِ
گســرش نامحــدو ِد
بــه عکــس ،رسمایــهداری ،آنچنــان کــه کاســتوریادیس تعریفــش میکنــد« ،برنامــهی جنونآســا ،امــا مؤثــ ِر
ســلطهای «معقــول» اســت» .بدینترتیــب ادارهی جامعــه از طریــق رسمای ـهداری نقط ـهی مقابــلِ ایجــا ِد دموکراســی بــه دســت
جامعــه اســت .بنابرایــن رسمای ـهداری و دموکراســی از جوهــر یکســانی نیســتند ،حتــی اگــر هــر دو ،پدیدههایــی اروپایــی هــم
باشــند.
تاریـ ِخ دموکراســی تاریـ ِخ رسمایـهداری نیســت .امــا مارکسیســم ســنتی هرگــز نــه توانســت و نه خواســت ایــن دو تاریــخ را از یکدیگر
متامیــز ســازد؛ بــه همیــن خاطــر هربــار کــه بــه رسمای ـهداری میتاخــت « ،عنــر دموکراتیــک» ،الیگارش ـیهای لی ـرال را هــدف
انتقادهــای خــود ق ـرار م ـیداد .انتقادهایــی کــه کاســتوریادیس ناکافــی میدانســت ،زی ـرا ،بــه گفت ـهی وی« ،وقتــی میخواهیــم
مفهــوم ادارهی کارگــری ،یعنــی ادارهی تولیــد بــه دســت تولیدکننــدگان ،را بپرورانیــم ،خیلــی زود بــه مســئلهی تکنولــوژی برخــورد
میکنیــم .امــا مارکــس در اینبــاره هیــچ چیــز بـرای گفــن نــدارد .مارکسیسـتهای ســنتی از تکنولــوژی رسمایـهداری چــه انتقــادی
ِ
جهــت تکنولــوژی بــه نفــعِ رسمایــهداران اســت ،آن هــم
میکننــد؟ هیــچ انتقــادی .آنچــه آنهــا از آن انتقــاد میکننــد ،تغییــر
تکنولــوژیای کــه بــه نظــر آنهــا ،بــه خــودی خــود ،جــای حــرف نــدارد .و آیــا آنــان از ســازمان کارخانــه هــم در نظــام رسمایـهداری
تجســم
انتقــاد میکنــد؟ نــه .مســلامً وی جنبههــای غیرانســانی و ظاملانــه آن را افشــا میکنــد .امــا در نظــر او ،ایــن ســازمان بواقــع ّ
عقالنیــت اســت و عــاوه بــر آن ،وضعیتــی اســت کــه کامـاً و رضورتـاً از دل تکنولــوژی زاده شــده اســت ...بدینخاطــر اســت کــه
اگــر بخواهیــم در چشـمانداز مفاهیــم خودگردانــی ،خودمختــاری یــا حکومـ ِ
ـت بــر خــود در اجتامعــات انســانی بیندیشــیم ،آنــگاه
برخــی از نظ ـرات آنــان ،در حکــم تختــه ســنگهای عظیمــی خواهنــد بــود کــه را ِه نــگاه مــا را ســد میکننــد».

بۆ شەهید ڤیان جاف

هەموو رۆژێ سبەینێیان
کە دزەی نیگای خۆرەتاو
لە  نێوانی هەردوو پیلووی زەوی و ئاسمان
لە  دوورەدەستەوە
وەک یاڵێکی زێڕین
    ئەڕژێتە سەر شان و ملی ئەزمەڕ   ،
  ئەزمەڕ دەبێتە
ماینێکی دەستەمۆی دەستی پڕشەنگ و
سلێمانی وەک کیژێکی سوارچاک
بەدەم خەوەوە
لەسەر پشتی خۆی سوار دەکا و
ئەیبا و ئەیبا
هەتا ئەو شاخە شۆخانەی
هێشتاش پۆل پۆل کارمامزی ڕەوەکی
ئاواتی تۆی پێدا هەڵدەگەڕێ
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