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دفاع از يک خلق

ويـژه در مـورد   ايـن حقيقـت بـه   . رسـد تر از آن است که به نظر مـي گريز از واقعيت اجتماعي بسيار مشکل

رقـابتي اسـت   شـدن  مرحله اجتماعي. کندنظر نژادي و اصالت به آن وابسته است صدق ميازاي که فرد جامعه

گونه ادامـه  تا هفتاد سالگي همان, گردد و به تعبير عاميانهسالگي همراه با مادر آغاز ميکه در حدود سن هفت

. باشـد شدن مـي اين حقيقت از لحاظ علمي نيز ثابت شده است که مادر نيروي اساسي اجتماعي. خواهد داشت

ام نسبت به اين حق مادري ترديد روا داشتم و شخصيتيهاياولين گناه من در زندگي اين بود که بنا بر ويژگي

جرأت و شهامت من . بودني متکي بر خود ايجاد نمايماجتماعي, خود تصميم گرفتم که از همان اوان کودکي

اي انساني که مطـابق آخـرين نتـايج علمـي جهـان      هم در جامعهاي بدون مادر و ارباب آندر برگزيدن زندگي

موضـوعي نيازمنـد بررسـي و تحقيـق     , بـه سـهم خـود   , باشـد ميليارد ساله مي20حداقل محصول ويژه فرايندي

هـايي کـه   شـايد راه بـر تـراژدي   , گـرفتم نمودنم را جدي مياگر هشدارهاي مادرم و سعي وي بر خفه. باشدمي

الهگـي  ) Cult(آيـين  هـاي  بازمانـده تـرين و نمـاد آخـرين   امـا مـادرم درمانـده   . شدگشوده نمي, تجربه نمودم

گونه نيازي به محبت و ترس از اين نماد را هيچ, با اينکه کودک بودم. ساله و شايد در حال انقراض بودهزاران

امـا بـراي يـک لحظـه هـم ايـن حقيقـت را        . احساس ننمودم و از آزادپنداشتن خويش ترديدي به دل راه ندادم

بايسـتي از شـرف آن   مـي . باشـد اين نماد مـي پاسداري از ناموس و شرف , فراموش نکردم که تنها شرط حياتم

مادري برايم ديگر, پس از آگاهي بر اين حقيقت.دانستماي که خود صحيح مياما به شيوه, کردمپاسداري مي

ديگـر هـيچ نيـازي بـه     , که آن الهه جايگاه خود را در مجموعه عالئق من از دسـت داد هنگامي. وجود نداشت

هايش گفته. اما يک واقعيت بود, ايجدايي ظالمانه. به خويش حس نکردمدانستن چگونگي احساس او نسبت

ها حقايقي هسـتند کـه   اين. آورمهميشه در لحظات تراژيک آنها را به ياد مي, چه نفرين, را چه پيشگويي بنامم

ت بسـيار  بـه رفقايـ  : "آوردترين حقيقت را چنين بر زبان ميبزرگ. ترين عالمان هم از کشف آن عاجزندفرزانه

.بودني را بنا نهماجتماعي, ولي حقيقت من نيز آن بود که همراه با رفقايم". اما تنها خواهي ماند, دارياطمينان

اي در ميان نبود که به مـن  جامعه, خواستحتي اگر مادرم مي. گرددچنين آغاز ميداستان زندگي من اين

ايجـاد يـک زنـدگي    , خواسـت انجـام دهـد   آنچه او مي. ها پيش متالشي شده بودآن جامعه از مدت. اعطا کند

حکايت پدرم هـم هـر   . به من ببخشد, دست بياوردخواست آنچه را که خود نتوانسته بود بهمي. گونه بودحبس

اي از نياکان بـود و بـر آيـين کـالن     حقيقت خانواده خود را که بازمانده. اما مشابه آن بود, تر باشدچند متفاوت

هرگز به گرمي از جامعه روستا . پاشيده بود همچون ميراثي بدون ادعا ارزيابي کردمو ناتوان و ازهمتکيه نموده 
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. چندان چيزي هم درک نکردم. استقبال نکردم, گشتو جامعه رسمي دولت که با رفتن من به دبستان آغاز مي

تحصيالتم , باشدد در ترکيه ميترين و مشهورترين نوع خودر دانشکده علوم سياسي ترکيه که در ظاهر قديمي

باري بود که به استعداد يادگيري من مرگاما حاصل آن ضربه. را تا سال آخر در نهايت موفقيت سپري نمودم

رحم زندگي را هرچه بيشـتر  مدرسه انقالب را انتخاب کردم که همانند سنگ آسيابي بي, پس از آن. وارد شد

توانسـتم از وقـوع   شـايد مـي  , گـرفتم وهستان را از همان آغاز اساس مياگر اشتياق و رغبت به ک. کردخرد مي

. اما نگراني براي آفريدن و نجات رفقا هرگز فرصـت آن را بـه مـن نـداد    . رويدادهاي تراژيک جلوگيري کنم

در محيطـي  , مان کوبيدمهم غرب و هم شرق اروپا همچون آخرين نماينده تمدنکه خود را به دروازههنگامي

در اينجا ديگر هيچ نيرويي نبود که . يافتمخود را تنها مي, مانند يخ و مملو از محاسبات سود ـ سرمايه بهمنجمد

ديگر توجه مـرا  , داشتحتي اگر وجود هم مي. نسيمي وجود نداشت که خود را به آن بسپارم. مرا به پيش ببرد

شـمار بسـياري از پسـران و    . ذره سـوزاندند هخود را ذر, بعضي از رفقايم, در اين مرحله. کردبه خود جلب نمي

هـاي بسـيار   مقاومـت . وجه قابل انکـار نيسـتند  ها به هيچاين. حاضر به اهداي هر چيزشان بودند, دختران جسور

اي فراتـر از  نتيجـه , هـا اما همـه ايـن  . پايبندي غيرقابل تصوري را به نمايش گذاشتند. دادندبزرگي از خود نشان

.ر برنداشتتشديد تنهايي من د

امرالـي  اي مشـترک مـرا در جزيـره   ها دست بـه دسـت هـم داده و بـا توطئـه     که تمامي اربابان قارههنگامي

پرومتئـوس  , خداوند يونـان , اي را بخاطر آوردم که در آن زئوسحقيقت از نو تکرار شده افسانه, کردندحبس

. خورانـد هـا مـي  و هر روز جگر او را بـه عقـاب  هاي قفقاز به زنجير کشيدهدر صخره, را که از نيم خدايان بود

گـويي اينکـه در شـخص مـن بـه      ! افسانه پرومته که آتش و آزادي را از خدايان براي انسان دزديده بـود , باري

.پيوستواقعيت مي

اي کـه بـه مجمـع    اي ميان اين داستان زنـدگي و دفاعيـه  ممکن است اين سؤال پيش بيايد که چه نوع رابطه

خواهم از طريق اين دفاعيه اين رابطـه را روشـن   دهم وجود دارد؟ مياه حقوق بشر اروپا ارائه ميعمومي دادگ

, يکي از اهداف من اين است کـه ثابـت کـنم روابـط مبتنـي بـر سـود ـ سـرمايه از مـاهرترين سـحربازان           . سازم

رحـم و  بـي , انند قـرن بيسـتم  مهيچ قرني به. تر استرحمترين خداوندـ حکمرانان بسيار بيافسونگرتر و از ظالم

.من فرزند اين قرن بودم و بايد آن را تجزيه و تحليل کنم. خونين سپري نشده است

ارائـه تحليلـي   , آميز حاصـل از غلبـه بـاورنکردني ايـدئولوژي غـرب     اما در فضاي پر از گرد و غبار و ابهام

, در آخـرين بـازي  . ان هـم آسـان نيسـت   چنـد , رهايي از دام سحرباز. کار آساني نيست, معنادار از اين حقيقت

شايد هم در پس خود تفاله انسانيتي باقي بگذارد که از ادامـه  . اي بنام تُرک نيز خواهد شدباعث شکست پديده

.زندگي ناتوان است

که از توان محاکمه برخوردار گرفتن مجمع عمومي دادگاه حقوق بشر اروپا و در صورتيحال جديبا اين

دويست سال است که خاورميانه تحـت کنتـرل تمـدن اروپـا     . تواند معنادار باشداي به آن مياعيهارائه دف, باشد



11 ــدمــي ــه . باش ــا آن روب ــروزه ب ــي, رو هســتيمآنچــه ام ــراژدي 1کائوس ــار و ت ــتتمــام عي ــه اس . اي روزان

رسـد کـه   مـي نظـر  چنـان بـه  . انـد طرفه صادر شـده احکام هميشه يک. اندهمواره اربابان بوده, کنندگانمحاکمه

آنچـه  , اما در واقع. اندحقوق و ترازوي عدالت در دستان آنها بوده و همواره به توزين و تقسيم حقوق پرداخته

.مجازات بوده است, که در ازاي کار و سود حاصله تقسيم شده

روي قضايي اتحاديه اروپا را همراه با ني, تمدن اروپا در برابر جنگ و بيداد قرن بيستم که خود باني آن بود

اگر دادگاه حقوق بشر اروپـا  . ايجاد کرده است, آن يعني اعالميه حقوق بشر اروپا و دادگاه و حقوق بشر اروپا

الزم اسـت آنچـه را کـه در شـخص مـن محاکمـه       , خواهد که موجوديتش تنها در حد حرف بـاقي بمانـد  نمي

ن امتيـازاتي در محـدوده تنـگ حقـوق     قبل از هر چيز بايد بداند کـه بخشـيد  . بدرستي تشخيص دهد, گرددمي

جبـران  , گـذارد نخواهد توانست انزواي شديدي را که اکنون به ششـمين سـال خـويش پـاي مـي     , فردي به من

در حکـم يـک مجـازات    , کنمهم براي شخص من و هم براي خلقي که نمايندگي مي, چنين برخوردي. نمايد

برخورد من پرواضح است که شيوه. واست قرار خواهم داداين مجازات را مورد بازخ, امدر دفاعيه. خواهد بود

بايسـت انجـام   ايـن را مـي  . باشـد تر از حقوق رسمي و منطق سنتي دفـاع از خـود مـي   با اين قضيه بسيار متفاوت

صورت روشـن سـاختن و ـ اگرچـه بسـيار نـاچيز باشدــ کمـک بـه           ها دست کم بايد بهجبران گذشته. دادممي

هـاي  ساختن راه بر تراژديويژه مسدودبه. اندپا متحمل شدهتأثير اروها تحتباشد که خلقاييابي تراژديچاره

اين دليل بـود کـه ضـرورت    به. جديدي در شرف وقوع با ميزان قدرت پاسخگويي اين دفاعيه در ارتباط است

له جديد الزم است در مرح. خاورميانه وکُرد را احساس کردم, هايي همچون تاريخ اجتماعيپرداختن به پديده

بـا ارائـه تفسـيري جديـد     PKKبر اين اسـاس  , همچون آکتوري نوين و جدي محسوب گرددPKKجنبش 

يابي مسئله کرد خواهد توانست راهگشـاي  از تاريخ نزديک به همراه چارهمبتني بر خودانتقادي و درس گرفته

.درپي در خاورميانه باشدتحوالت پي

, آن دوره و در ظاهر مـدرن و جـذاب بـود   " پروژه خاورميانه"در نوع خود پيکو که سايکس1917پيمان 

وجـه وقـوع رويـدادهاي    هـيچ اين پيمان به, در ظاهر. ريزي کردـ اسرائيل را پايهزيربناي تراژدي امروزي عرب

جهـت  عنوان ابزاري ديگر ساختارهاي سياسي هم يک به يک به. بيني نکرده بودوخيم اما واقعي امروز را پيش

پوشاندن جاليي مدرن بر سنت اجتمـاعي دسـپوتيک و   , واقع امر. يابي در نظر گرفته شده بودندرسيدن به چاره

سنت درمانده دولت بود که , اين امرنتيجه. شودامروزه اليه اليه کنده مي, اين جال. گراي خاورميانه بوددولت

همـراه بـا   . يسيته شمار مستبدان تهـي مغـز را افـزايش داد   هزار ساله عشيره ـ اتن گراي پنجبا توسل به نيروي سنت

گـرا و همچنـين جريانـات بـه     اسالم, گراملي, چپ, فروافتادن نقاب مذکور آشکار گرديد که جريانات راست

تنهـا سـهم   . اصطالح روشنفکري و سياسي نيز فاقد بعدي فراتر و يا متفـاوت بـا ايـن واقعيـت اجتمـاعي هسـتند      

شـدن را آغـاز   داري ـ که يکـي از نيرومنـدترين حمـالت جهـاني     موجود در جامعه سرمايهخاورميانه از بحران

حالت , مراد از آن در فلسفه يونان. خواء و هاويه نيز اصطالح شده است. معناي ورطه يا تهيگيواژه يوناني اصالً به): Chaos(کائوس 1

.هانيافته آن يعني کوسموس يا کينظامي ماده است در مقابل حالت مخلوق و شکلشکلي و بياوليه بي
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ايـن  . هاي خاص خـود برخـوردار اسـت   مراحل کائوس از ويژگي. است" کائوس"نموده است ـ در يک کالم  

, ميزمان با فروپاشي قوانين مربوط بـه سـاختارهاي قـدي   نمايانگر فواصلي بحراني هستند که در آن هم, مراحل

مولـد و  " هـاي ميـاني  دوره"آنچـه کـه ايـن    . نمايندشدن ميقوانين مربوط به ساختارهاي جديد شروع به پديدار

. شود، به ميزان تالش نيروهاي حيات جهت آفريدن مفاهيم و سـاختارهاي نـوين بسـتگي دارد   مبتکرحاصل مي

. نامنداخالقي ميهايي را مبارزه ايدئولوژيک، سياسي و در ادبيات مرسوم، چنين تالش

عام را در بناگوش خود احساس نمـوده  اندکه قتلهاي کائوس پاي گذاشتهکردها هميشه در حالي به دوره

اگر با درکـي بسـيار هوشـيارانه و برخـوردي     . اندرحم را متحمل گرديدهو عواقب سوء اين سنت و فرهنگ بي

تر از تر و گستردهاي به مراتب عميقونت و درگيريراحتي به عنصر خشتوانند بهدهي نگردند، ميسازنده جهت

هـاي  جامعه فلج و شرحه شرحه گرديده حاصـل از سـلطه دولـت   . ابعاد تراژدي اعراب ـ اسرائيل تبديل گردند  

در واقع خود کردها نيـز ايـن شـيوه ـ      . سازدمستبد، زمينه تأثيرپذيري آنها از هر نوع عامل خارجي را فراهم مي

عنوان سرنوشت و پارادايمي ثابت و کردن آنها مورد استفاده قرار گرفته است ـ را به براي ادارهطور سنتيکه به

عنوان پيشاهنگ پـروژه نـوين   که نيروي استيالگر اياالت متحده آمريکا بهاما در زماني. اندتغيير نيافتني پذيرفته

کتوري اساسي در نظـر گرفتـه اسـت،    سازي، کردها را در چارچوب پروژه خاورميانه بزرگ همچون فاجهاني

اي کلـي  گرايـي لحاظ خطوط سياسي، براساس آزمونآمريکا که به. گيردمرحله حساسيت بيشتري به خود مي

هايي مداوم در جامعه خاورميانـه گشـوده اسـت،    رسد همانطور که راه بر تراژدينظر ميچنين به, کندعمل مي

اتحاديه اروپا نيز غيـر از برخـوردي   . موده که پايان آن بسيار مبهم استآگاهانه و يا ناآگاهانه بحثي را مطرح ن

در مفهوم استبدادي دولت، . تر و مطابق منفعت خويش با اين مرحله، کار ديگري از پيش نخواهد بردمعقوالنه

هـا  تن. سنتي مبني بر در نظرگرفتن کردها همچون يک پديده و داشتن برخوردي دوستانه با آنـان وجـود نـدارد   

گرايي سـنتي کـرد را   بعالوه، خانواده". اگر سرش را بلند کرد، سرکوب کن: "ها اين استسياست معين دولت

دارد؛ مقتضاي طبيعت اين است، هميشه حاضر به خدمت نگه ميکه تا خرخره در مزدوري و خيانت غرق شده

اساسـي بـراي   ام هر نوع مزدوري بيها اينست که به موازات همکاري با دولت استبدادي محلي، از انجخانواده

. شان فروگذار ننماينداربابان امپرياليست

شـرحه گشـته، از هـم فـرو     هايي خانوادگي هسـتند کـه شـرحه   ماند ابژهآنچه که از پديده کرد بر جاي مي

عـام ذهنـي و سـاختاري    پاشيده، تا سرحد ممکن محدود نگه داشته شده و در حدي فراتـر از جهالـت، بـا قتـل    

در کـائوس خاورميانـه   . توانند متعلق به خويشتن باشندحتي بر اين واقف نيستند که چگونه مي. اندرو شدهوبهر

توانـد اسـباب وحشـت    به همـان انـدازه کـه مـي    . توان براي هر هدفي مورد استفاده قرار داداين ابژه کُرد را مي

اي قابـل زيسـت مـورد    نهـادن خاورميانـه  توانـد در بنـا   ابزاري مناسب اسـت کـه تـا آخـرين درجـه مـي      گردد،

پاسـخ دهنـد،   " چگونه متعلق بـه خـود باشـند   " اگر کردها با درکي دمکراتيک به سؤال . برداري قرارگيردبهره

آميـزي از کـائوس   تواننـد خـروج موفقيـت   بدون شک در زمره نيروهاي پيشاهنگي قرار خواهند گرفت که مي



13 اقبـال  هـاي بـي  ويش، بلکـه بـر سرنوشـت واژگـون تمـامي خلـق      نه تنها بر سرنوشت شوم خ. داشته باشند

هزارساله پايان رحم پنجخاورميانه نيز پايان خواهند داد؛ خواهند توانست که به کارنامه خونبار سنت تمدني بي

ها که در آغاز راه را بر آنان گشوده و هميشه با خدمت کورکورانه آنهـا را تغذيـه   بخشند؛ به نسل اربابان تمدن

.ها خواهند داشتترين سهم را در عصر اصيل آزادي خلقنمودند پايان داده و بدين ترتيب مهم

تـر گشـته و يـا بـا     اگر حمالت اربابان امپرياليسـت در منطقـه بـه درازا کشـيده، عميـق     صورت،در غير اين

ين ـ اسـرائيل و در   اي از ايفاي نقشي بسان فلسـط شکست مواجه گردد، کردها نخواهند توانست در سطح منطقه

ي بـراي  اغيـر از جرقـه  رويـدادهاي کنـوني،  . رهايي يابند" شدنکشتن و کشته"افتادن به موقعيت نيرويي جهت 

هـاي اسـرائيل ـ    با نگاهي بـه بـازي دولـت   . تر معناي ديگري دربر ندارندهاي بزرگشروع درگيري و خشونت

الزم اسـت بـه   . به برخـورداري از قـدرت پيشـگويي نـدارد    نيازي" دولت کُرد"فلسطين، پي بردن به آينده بازي

يـابي بکـار   چـاره عنوان وسـيله تفاوت اصولي ميان دفاع مشروع مسلحانه و خشونتي که جهت تأسيس دولت به

.رود پي بردمي

ر ، دولت را محـور قـرار نـداده و د   "آميز و دمکراتيکهاي صلحشيوه"اي که با توسل به يابيبنابراين چاره

از اهميتـي حيـاتي برخـوردار    زندگي درازمدتي نپذيردعين حال به هيچ وجه کائوس تاريک را همچون شيوه

هم در مورد بار مفهومي عميقش و هم در مورد ساختارهاي خالقش , تفکرات عظيم و اقدامات مشتاقانه. است

هاي بزرگي را که تحـت  آالم و رنجدر اين دفاعيه خواهم کوشيد که هم . ها باشدترين تالشبايستي از مقدس

اي واقعـي، در حـد تـوان بـه شـرح      تجربه گرديدند تسکين بخشم و هم اينکـه بـا خودانتقـادي   PKKمسئوليت

.يابي بپردازمراهکاري براي چاره

اسـتفاده از ايـن مرحلـه را همچـون فرصـتي جهـت       , عليرغم شرايط بسـيار نامناسـب در دادگـاهي امرالـي    

ايـن مرحلـه کـه از ارزش و    . حي دمکراتيک و دعـوت و فراخـواني بـه آن بکـار گـرفتم     هاي صلجستجوي راه

هاي لحاظ تالشهم در سطح آگاهي و هم به, است که در آناي ويژگي تحولي ماهوي برخوردار بود، مرحله

گـرا بـيش از هـر زمـان ديگـري      عملي، ضرورت ترک اهداف مبني بر رسيدن به جامعـه هيرارشـيک و دولـت   

هـم بـه مقـاومتي کالسـيک و     . اي گـرفتم بر اين باورم که از اين مراحل دشوار درس آموزنده. گرديداحساس

در مقابل اين دو سنت ايستار مقاومـت  , شرفي و تسليمت را نپذيرفتمحال بيمعمول روي نياوردم و هم در عين

در متحول ساختن ترکيـه داشـت،  دفاعيات من در اينجا عالوه بر اينکه سهم مهمي. اي را اتخاذ نمودمجداگانه

اينکـه عليـرغم   . بـود AKPتـر از همـه، از آن بهـره گرفـت     اي بسيار آگاهانهبه شيوهاي کهاما ساختار سياسي

بايستي دمکراتيک مي بودند ـ را وادار به بهره گيري مشابهي  هايم نتوانستم نيروهاي چپ ـ که مي تمامي تالش

به بحث گذاشته بود و طبيعي بود کـه  " راست"، بلکه "چپ"دمکراسي را نه .از آن بنمايم، خسران بزرگي است

.شدندآنان پيروز مي

هاي اروپا و خاورميانه و فراهم آوردن مقايسه تمدن, هدف اصلي از ارائه دفاعيه به دادگاه حقوق بشر اروپا

بـه سـوي   PKKيروهـاي  بـه عقـب کشـاندن ن   . ويژه کردها بـود گزينة دمکراتيک براي تحوالت احتمالي و به
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سـير رويـدادها و اشـغال عـراق توسـط آمريکـا، صـحت ايـن         . الزمه چنين امري بـود ) کردستان عراق(جنوب 

در گيرد،پرداختن به مسائل خاورميانه که در سطح دنيا مورد بحث قرار مي. موضعگيري را روشن ساخته است

با تمدن اروپا نه از روي . گرددبه روز آشکارتر مياي جامع مطرح شده و اهميت آن روزام به شيوهاين دفاعيه

سـعي شـده   . گرددبرخورد مياي که به آن خوگرفته شده است،پذيرياي ابتدايي و نه مطابق تسليميتدشمني

.به نمايش گذاشته شود) ايستار(خالق و سنتزگراي اين موضع است که با دقت و رغبت فراوان ارزش ويژه،

ام کـه  اي نشـان داده طـور اسـتادانه  چگونگي پرداختن بـه ايـن مسـئله را توضـيح داده و بـه     2آتندر دفاعيه

سـعي گرديـد کـه بـار ديگـر اهميـت و ضـرورت        . انـد ها را بـه چـه روزي انداختـه   خلق, هاي اليگارشيکنظام

. ها مطرح گرددنگريستن به مسائل تاريخي از ديدگاه خلق

مذاکرات پيرامون پيوستن ترکيه و آسـياي  ورود به مرحله. اهد بوددفاعيه اخير مکمل دفاعيات پيشينم خو

مسئله کرد نقـش اصـلي را در پيشـرفت    . امصغير از لحاظ حقوقي و سياسي به اتحاديه اروپا را مدنظر قرار داده

عنوان توان معيارهاي سياسي، دمکراتيک و حقوق بشر را بهمياساساً. آميز اين مرحله ايفا خواهد نمودموفقيت

اي اسـت کـه   اما طرز برخورد دولت و حکومت به شـيوه . معيارهاي اساسي براي حل اين مسئله در نظر گرفت

دفاعيـه  . انـد هاي داخلي، ترکيه را به اتخـاذ چنـين تصـميمي وادار کـرده    انگار فشارهاي خارجي و نه ضرورت

ي ترکيه از غرب، سعي دارد اين مهـم را  اين طرز برخورد و همچنين ترس سنتدادن منشاءحاضر عالوه بر نشان

تفهيم نمايد که برخوردي دروني و آزادانه با مسئله نه تنهـا هـيچ خسـراني را بـه دنبـال نخواهـد داشـت، بلکـه         

اي که پس از تأسيس جمهوري الزم است ديگر به بازي. دستاوردهاي عظيمي را با خود به همراه خواهد آورد

زيـرا  . را در بازي با اروپا بکارگرفت، پايان داد" کارت کُرد" آغاز گرديد و ترکيه با مسئله موصل ـ کرکوک   

ماندن انقالب جمهوريت، تغيير يافتن ماهيت آن و گسترش فساد اليگارشيک نتيجه ديگـري دربـر   غير از ناقص

رسـيدن  دادن به ايجاد سنتز ميان جمهوري دمکراتيک و شهروند کرد آزاد و بدين ترتيب اهميت. نداشته است

گزينه دمکراتيک و مبني . ضامن حفظ تماميت ارضي ترکيه و دمکراتيزاسيون واقعي آن خواهد بودحل،به راه

.شانسي قائل نخواهد شدبراي برخوردي غير از اين،بر حقوق بشر تمدن اروپا،

چـرا  . ردنـد هاي حقوق پوزتيو اعاده گاي جدي بر اساس پرنسيپکنم که حقوق من به شيوههيچ فکر نمي

ايـن در  . باشـد ـ اقتصادي نهفته در اين دعوي و نيروي توطئه بسيار فراتر از نيـروي حقـوق مـي   که زمينه سياسي

عبـارت  , العمرگره خورده اسـت حاليست که خود اين حقوق هم غير از سياستي که به قوانين و نهادهاي طويل

اما عليـرغم تمـامي   . کندشر اروپا هم صدق مياين مورد در خصوص دادگاه حقوق ب. باشداز چيز ديگري نمي

بر اين باورم که در اين پيکار . باشداي اخالقي، سياسي و حقوقي ميوظيفهبکارگيري حق دفاع از خود،ها،اين

لحـاظ سـاختاري بسـيار فراتـر از دفاعيـات      لحـاظ محتـوي و هـم بـه    دفاع از خود، دفاعيه حاضر هم بـه ساله6

خواهنـد ديگـران را بـه محاکمـه مـرگ بکشـانند بايـد        که مـي کساني. باشدام ميتيکي قبليايدئولوژيک ـ پراک 

.اندنوشته" هويت نوين خاورميانه, کرد آزاد"اي که عبداهللا اوجاالن براي ارائه به دادگاه آتن با عنوان دفاعيه: دفاعيه آتن2



15 قبل از هر چيز بايد بتوانند خواهند از ديگران دفاع کنند،که ميکساني. بتوانند خود را هم محاکمه نمايند

ه چگونـه خودشـان را آزاد   خواهند ديگران را آزاد سازند اول بايد بدانند کـ که ميکساني. از خود دفاع نمايند

.مان که هيچگاه آزاد به دنيا نيامدند به واقعيت بپيونددبدين ترتيب شايد حق تولد آزادانه براي فرزندان. نمايند

فصل اول
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باشم، يون در حال گذراندن دوره محکوميتي ميهمچون شخصي که به تنهايي و در شرايط دشوار ايزوالس

اي ديگر از يک دعوي سنگين سياسي يافتن نمونه. در ششمين سال آن قرار دارم. دهمبه دفاع حقوقي ادامه مي

هنوز هم معلوم نيسـت کـه تـا چـه زمـاني طـول       . در تاريخ که تا بدين حد طول کشيده باشد، کار آساني نيست

برند که انگار دعـوايي شخصـي   اي به پيش ميبسان يک قاعده، اين دعوي را به گونهبا اصرار و . خواهد کشيد

پرواضـح اسـت کـه چنـين طـرز برخـوردي از       . بوده و عوامل اجتماعي و سياسي در آن جاي نخواهند گرفـت 

اي ناعادالنـه همـوار خواهـد   طرف دادگاه حقوق بشر اروپا نواقص بزرگي را در برگرفته و راه را بـر محاکمـه  

دعواي من با دقت و محتاطانه در دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح شد و تقريباً تمامي جوانب سياسـي و  . ساخت

. مهمي از حقيقت بودآشکار است که چنين رفتاري براي پنهان ساختن جنبه. اجتماعي آن به کناري نهاده شد

فـرد را از جامعـه   : "گويـد است که ميباشد، اين طرز برخورد شدن ميترين موضوعي که الزم به روشناساسي

ايـن طـرز   ". دهـيم اش را نيـز بـر همـين اسـاس انجـام مـي      بريده، وي را از حقوق برخوردار ساخته، و دادگاهي

حتي دفاعيه اولم را به تمامي وقف آشکارساختن چنين واقعيتي . دهدبرخورد، ماهيت تمدن اروپا را تشکيل مي

.هم ارائه توضيحي مختصر و کوتاه ضرورت داردتکرار نخواهم کرد اما باز. ساختم

شـدن  هاي قبل از خود و تبـديل 3گسستن از نوع پريمات. يافتن نوع انسان استشرط هستيبودن،اجتماعي

. شدن وي، حقيقتي است که مورد پذيرش علوم اجتماعي قرار گرفته اسـت به انسان، به موازات سطح اجتماعي

اي لحاظ تئوريک، پديدهايي و زندگي اجتماعي وي را از همديگر مجرد سازيم، بههر اندازه زندگي فرد به تنه

اش متالشـي گرديـده وجـود    ممکن است فردي کـه جامعـه  . فرد تنها، وجود ندارد. غير قابل اثبات خواهد بود

. ر بمانـد توانـد پايـدا  اش، مـي داشته باشد، اما حتي اين فرد هم حداقل با تکيه بر خاطرات جامعه متالشـي شـده  

شدن نوع انسان به تمامي با سطح روابـط  نيرومند. گرددميشدن جديد هم، زندهتوسط اين خاطرات، اجتماعي

کنـد همـان   ها به بـرده تبـديل مـي   ترين شيوهآنچه که فرد را ناتوان ساخته و با وحشي. اجتماعي او بستگي دارد

هـاي بسـان گلـه،    بـرده . بـرد است که در آن بسـر مـي  گردد و انزوايياي است که بر او تحميل ميسطح تنهايي

موجوديت اجتماعي , نمودنگاهگاهي با عصيان. باشنددهقانان روستايي و کارگران شهري نيز، يک جامعه مي

مراحـل تنهـايي و   . باشـد انگيزترين آموزگار مياز طرف ديگر، تنهايي، شگفت. آورندخودشان را به خاطر مي

. و پيغمبران مشهور در طول تاريخ، نشانگر اين حقيقت استانزواي تمامي عالمان 

.ترين خانواده و رده جانوري به نوع انساننزديک: پريمات3



17 روي ديگر آن، آزادگذاشتن فـردي زنجيرگسـيخته عليـه    . فردگرايي اصطالحي بسيار متناقض است

فردگرايي، اين اخالق را بـا  . ناميمزندگي قانونمند جامعه را که متکي بر زور نباشد، اخالق مي. باشدجامعه مي

تر، فردگرايـي تمـدن اروپـا، بـه مـوازات تضـعيف اخـالق پيشـرفت         به عبارتي صحيح. زدسارو ميمشکل روبه

گيرد، در تمدن اروپا اين اولويت ازآن دادن به جامعه مبنا قرار مياولويت, که در تمدن شرقدر حالي. کندمي

اسـتثمارگر تـا پلـه    کـه فـرد حـاکم و    در حـالي . دو نتيجه متفاوت را در پـي دارد اين تعريف از فرد،. فرد است

در شـرايط  . بـرد يابد، فرد استثمار شده و محکوم نيز در شرايط بردگي شـديدي بسـر مـي   امپراطوري ارتقاء مي

داري در سطح تمامي جامعه بسط و گسترش داده بود، ظهـور چهـره   بردگي فراگير و دشواري که نظام سرمايه

هاي معنوي ترين ارزشمدار که اساسيوسعت اربابنظامي تا بدين. باشدوحشي قرن بيستم امري تصادفي نمي

.اي خواهد زدخويش را از دست داده است، در راستاي ارضاي حرص سود و منافع دست به هرگونه ديوانگي

اگر جامعه . باشدبرم، با اين ساختار کلي نظام در ارتباط ميتنهايي، محکوميت و انزوايي که در آن بسر مي

خـارج شـده باشـد، ايـن بـدان معناسـت کـه در هنگـام تولـد بـه نـاتوانترين و            " خـويش خويشتن"و خلق تو از 

شوي به همان ميـزان  خارج مي" خويشتن خويش"به ميزاني که از . ترين شکل از تنهايي، محکوم هستيدرمانده

شـدن بـه   آور و يـا تسـليم  اما آن هنگام، ديگر خودت نيسـتي، يـا تنهـايي دهشـت    . پيوندياي ديگر ميبه جامعه

هـا،  مانـد کـه از ميـان مـرگ    به اين مـي . خواندم نيز همين است" دام کُرد"اي را که دوگانگي. واقعيتي متفاوت

تنوعـاتي اجتمـاعي   . گيردبسيار مورد بحث قرار مي" ديگري"شدن با امروزه، تفاوت و سهيم. مرگي را بپسندي

چـون غنـاي جامعـه محسـوب گردنـد کـه در واقـع        انـد بايـد هم  وجود آمـده که به شکلي داوطلبانه و طبيعي به

.تر آن است در ميان آنها توزيع و تبادلي طبيعي صورت گيردصحيح

سياسـت متفـاوتي را پيـروي    , )سـازي همـوژن (سازي و همانندسازي ريزي براي هم شکلاما نظام با برنامه

سـيون اسـت، خـروج از    آسيميال. باشـد کشـي مـي  نسـل . سـازي اتنيکـي اسـت   اين سياست همان پـاک . کندمي

اين همان نـوع سياسـتي اسـت کـه بـه شـکلي گسـترده در مـورد پديـده کـرد اعمـال            . است" خويشتن خويش"

باشد؛ هرگونـه گـرايش آن   مي20و19و نيز نژادپرستي و فاشيسم قرن4بيواقتدار, اين سياستءمنشا. گرددمي

لـت و يـا نـژادي فرادسـت باشـد جـز تعـرض و        آفريدن م, که هدفهنگامي. باشدمبتني بر حاکميت مطلق مي

هيرارشيک بدون شک، ريشه اين امر به اولين مراحل تأسيس جامعه. جنگ نتيجه ديگري دربر نخواهد داشت

. باشدمند و گسترده دولت، مخصوص قرن بيستم ميشدن آن به يک سياست نظاماما تبديل. گرددبرمي

اي و محلي نهايتاً تمدن غرب را بر اسـاس  هاي منطقهجنگوقوع دو جنگ بزرگ جهاني و شمار زيادي 

نـوعي،  اقـدامات امـروزي اروپـا بـه    . نامنـد، نـاگزير از اتحـاد نمـود    ويژه معيارهاي اتحاديه اروپا ميآنچه که به

باشـد و از توسـعه   هاي معنوي در تضـاد مـي  فرد زنجيرگسيخته که با ارزش. خودانتقادي در برابر انسانيت است

.داشتن آنهاحاکميت بر مردم از طريق گرسنه نگه: بيواقتدار4
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ويژه اگر در پس آن طمع کسب به. دولتي نشأت گرفته است مرتکب هرگونه بدي و شرارتي خواهد شداقتدار

.سود حاصل از انباشت سرمايه نهفته باشد

نمودن نمودن تحت چنين شرايطي، بخاطر ادعامندحتي اگر توطئه نهفته در آن را به کناري نهيم، دادگاهي

تـرين  قـدرت و سـود، سـنگين   دار و استوار عليه نظام فريفتـه عاليت ريشهاي فاقد ادعا و همچنين بخاطر فجامعه

به محـض اينکـه بگـويي    . گردداين همان چيزي است که بر من تحميل مي. مجازات را به دنبال خواهد داشت

طلبـي و خيانـت بـه    ام کجاست، فرهنگم کجاست، زبان مادري و آزاديم کجاست، بسان عصيان، تجزيهجامعه

عموماً در نظام قوم ترک نيز جرمي از اين . در تمدن عثماني، چنين جرمي وجود نداشت. گردداد ميوطن قلمد

هاي توتاليتر تمدن اروپا محصول بيواقتدار، نژادپرستي، فاشيسم و تمامي ديگر رژيم, اين جرم. نوع وجود ندارد

يي از دنيـا هـم سـهم خـود را از آن     هـر جـا  . باشد که در قرن بيستم به نظام دولتي ترکيه نيـز صـادر گرديـد   مي

.دريافت کرده است

شدن مـن بـه ميکـروب ايـن فرهنـگ اقتـدار و جنـگ        اگر جرمي هم مرتکب شده باشم، تا حدودي آلوده

که اين گرايش , که رسيدن به آزادي مستلزم اقتدار دولتي و کسب اقتدار مستلزم جنگ باشدهنگامي. باشدمي

اين بيماريي است که . گرديدموارد اين بازي مي, ي براي مؤمنين درآمده بوددر محتواي خود بسان امري قرآن

بر اين اساس، نه تنهـا در  . انداند از آن رهايي نيافتهتمامي کساني که بنام ستمديدگان پاي در مسير مبارزه نهاده

. کـردم، گناهکـارم  مقابل نظام حاکم، بلکه در مقابـل مبـارزه آزادي نيـز کـه هـر چيـز خـود را در راه آن فـدا         

ام، تا به آخر ادامه خواهم ييخودانتقادي آن را نه تنها در سطح تئوريک، بلکه در کارها و پراکتيک اصيل تنها

با توسل به زور و " خويشتن خويش"تاوان خارج ساختن يک جامعه و يک خلق را از تعلق به, اما آيا نظام. داد

طـور همسـان بـه    گيرد، آن وقت الزم اسـت بـه  عادالنه انجام مياي حيله چگونه پس خواهد داد؟ اگر محاکمه

اي که پيوند آن با علم گسستهمحاکمه. ادعاهاي طرفين گوش فرا داده شود و مطابق با آن حکمي صادر گردد

ترين سالحي کـه بـه آن متوسـل    پرواضح است که در اين امر، اساسي. تواند عادالنه باشدشده باشد هرگز نمي

واسطه اين علوم به روشنايي دست يابم خـواهم  اي که بتوانم بهبه اندازه. ، علوم اجتماعي خواهد بودخواهم شد

.ترين راه را انتخاب کنم که آنهم از شروط شرافتمندبودن انسان استتوانست صحيح

توان تخريبات انجام شده بر روي طبيعـت را توسـط نظـامي کـه بدينگونـه بـر جامعـه حکـم         وقت نميهيچ

توانـد مـا را بـا زنـدگي اجتمـاعي طبيعـي آشـنا        موضعي اکولوژيک و فمينيستي مي. راند از نظر دور داشتيم

عنـوان گزينـه   ترين موضوعاتي که بايـد بـدان پرداخـت ارائـه تعريفـي از دمکراسـي بـه       يکي از اساسي. گرداند

کـه مـوج جديـد    در حـالي . اسـت يابي آن از اهميت شاياني برخـوردار  باشد که نيروي چارهها ميسياسي خلق

آراسـته  , عنوان تنها گزينهاند بهصورت فتيشيسم در آمدهشدن بازار آزاد را که کاالها در آن به تمامي بهجهاني

گـر را دوبـاره وارد عرصـه    تـرين دزد و چپـاول  نمايد، در حقيقـت آگاهانـه کهـن   و پيراسته نموده و عرضه مي

عنـوان پـرچم حيـات    اکولوژيک ـ دمکراتيـک خـود، آن را بـه    ه بيشتر گزينهبا توضيح و تبيين هر چ.نمايدمي



19 نمـودن و قابـل تحقـق سـاختن     گونه، بـا هـر چـه بيشـتر روزآمـد     بدين. نوينمان به اهتزاز درخواهيم آورد

. نبـودن حتـي يـک قـدم در ايـن راه را ثابـت خـواهيم کـرد        ادعاهاي تاريخي مبتني بر آزادي و برابري، بيهوده

وجود آمده است نيز نابود رود، ارزشي که براي جامعه بهري که هيچ چيز موجود در طبيعت از بين نميهمانطو

.نشده و از بين نخواهد رفت

توجه دوباره من به واقعيت اجتماعي و پرداختن به آن در اين دفاعيه، با ژرفاي فلسفي متبلـور در شـخص   

همان نقشي را که در هنگام ظهورش بـازي نمـوده، امـروزه    فلسفه همچون دانش اجتماعي. باشدمن مرتبط مي

هـم در  . باشـد آزاد مـي در برابر علم آميخته به اقتدار، بازگشت به فلسفه مبناي پيدايش جامعه. نمايدهم ايفا مي

اي که بر فلسفه استوار نباشد،دهند دمکراسيشماري وجود دارند که نشان ميهاي بيتاريخ و هم امروزه نمونه

ها تبديل ترين ابزار جهت حکومت بر خلقاصل و نسببه بي, به راحتي به فساد گراييده و در دست عوامفريبان

طـور  اي است که از طرفي اخالق و از طرف ديگـر علـم بـه   تنها راه جلوگيري از آن، انجام مبارزه. خواهد شد

توان از درون بحرانـي کـه نظـام    وليتي ميبا چنين احساس مسئ. اي سياسي تبديل گردديکپارچه به سنت مبارزه

.تر و متکي بر برابري بيافرينيمزندگي و دنيايي آزادانه. ايجاد کرده است

الف ـ جامعه طبيعي

. دهنـد اي است که علوم اجتمـاعي توجـه روزافزونـي بـه آن نشـان مـي      رابطه ميان جامعه و طبيعت، عرصه

شدن آن به بيعت بر جامعه، پژوهش علمي در مورد آن و تبديلبودن تأثيرگذاري ططور کلي عليرغم آشکاربه

بـار تـأثير نظـام    هـاي فالکـت  شدن جنبـه چنين توجهي همراه با آشکار. باشدبحثي فلسفي، موضوع جديدي مي

اي مسئله، به نظام حاکم اجتماعي که به شيوهبا پژوهش در ريشه. اجتماعي بر روي طبيعت، فزوني گرفته است

رفتـه بـه ايـن نتيجـه     هـاي علمـي رفتـه   پـژوهش . خوريمنقطه مقابل طبيعت قرار گرفته است، برميخطرناک در

تضادهاي هزاران ساله درون جامعه در بيگانگي با محيط طبيعي نهفته است و بـه ميزانـي کـه    رسند که ريشهمي

. گيرنـد ابل طبيعت قرار مـي مقيابند، به همان اندازه در نقطههاي دروني جامعه، گسترش ميتضادها و درگيري

مـان تبـديل شـده    امان منابع آن به رمز و شعار روزگـار کنـوني  تسلط بر طبيعت، به چنگ انداختن و استثمار بي

مسائل زيست محيطـي بـه   . باشدطور قطع صحيح نمياين به. آيدبودن طبيعت سخن به ميان مياز وحشي. است

نوعـان خـود وحشـي گرديـده اسـت، در مقابـل طبيعـت هـم در         مدهند انساني که در مقابل هـ روشني نشان مي

هاي گيـاهي و جـانوري را   اي به اندازه انسان، گونههيچ گونه. ترين وحشي قرار گرفته استموقعيت خطرناک

کردن ادامه دهد سرانجام با مشـکالت مربـوط بـه انسـاني     اگر با سرعت موجود به روند نابود. نابود نکرده است

اگر سـرعت  . هاي منقرض دايناسور رهايي نخواهد يافتم که از گرفتارآمدن به سرنوشت گونهشويمواجه مي

افزايش جمعيت و سير روزافزون تخريبات انسان بر روي طبيعت و سوءاستفاده از تکنولوژي متوقـف نگـردد،   

ايـن حقيقـت، بـه    .اي خواهد رسيد که از تداوم باز خواهد ماندطولي نخواهد کشيد که حيات انساني به مرحله

هاي مديريت سياسي و بيکاري فزاينده در ساختار اجتمـاعي،  ترين شيوههاي روزافزون، خطرناکهمراه جنگ
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اگر داليل اين سير پيشرفت جامعه بدرستي . گونه را موجب خواهد شداي فاقد معنويات و انساني ربوتجامعه

هـا ارائـه   هـا، طبقـات و ملـت   ي ميـان تمـدن  تشخيص داده نشوند، توضيحات تئوريکي صحيحي از جنـگ سـنت  

ديـن  اگر علم جامعـه شناسـي نتوانسـته اسـت حتـي بـه انـدازه       . يابي يافت نخواهند شدهاي چارهنگرديده و راه

مادامي کـه  . پاسخگوي مشکالت امروزي باشد، بايستي تمامي ساختارهاي علمي مورد بازخواست قرار گيرند

خونبـار  ت، پس چرا اين همه جنون و وحشت وجود دارد؟ اگر تنها کارنامهعلم، تا اين حد پيشرفت نموده اس

در نتيجه . باشدقرن بيستم را با تمامي تاريخ انسانيت مقايسه نماييم، خواهيم ديد که چندين برابر بيشتر از آن مي

اشـتباهات نـه در   ممکن است اين . ها و اشتباهات زيادي وجود دارديابيم که در ساختار علمي نيز کاستيدرمي

اما ايـن امـر از مسـئوليت علـم،     . هاي علمي بلکه در شيوه مديريت و استفاده از آن وجود داشته باشندتشخيص

.عالمان و نهادهاي علمي چيزي کم نخواهد کرد

به نظر مـن موقعيـت کنـوني عالمـان و     . گنجدبحث مفصل در خصوص موارد ذکر شده در اين مجال نمي

تر از مسئوليتتر و بيماندهاي بسيار عقبلحاظ اقتصادي، در درجهلحاظ اخالقي و هم بهبهنهادهاي علمي، هم 

اديـان و  . قـرار دارد ) النهـرين بـين (هـاي مصـر و مزوپوتاميـا    موقعيت تابع و وابسته کاهنان در نخستين پادشاهي

ام نمودند، هم از لحاظ اخالقي و پيغمبران برخاسته از سنت ابراهيمي که عليه سلسله خاندان فرعون و نمرود قي

اين نقش آنان ريشه در جوانب مثبت سـنت  . هم از لحاظ اقتصادي نقش مهمي در پيشرفت انسانيت ايفا نمودند

دادن ابزارهاي نابودگر در اختيار ديوانگان دهند قرارآنچه که عالمان تحت امر حاکميت انجام مي. کاهني دارد

پس در رابطـه ميـان علـم و اقتـدار، خطاهـاي      . باشدبمب اتم بر سر بشريت مياقتدار و در نهايت منفجرساختن

تـرين دسـتاوردهاي آن   عنـوان بـزرگ  توان همچون يک محصـول جامعـه و بـه   علم را مي. بزرگي وجود دارد

تـوانيم  بنـابراين نمـي  . باشـند هايي که علم مسبب آن بوده است، غيـر قابـل توجيـه مـي    اما مصيبت. ارزيابي کرد

کـه توضـيحي   تا زمـاني . لمان و نهادهاي علمي را از اين جهت مورد تأييد و يا حتي مورد بخشش قرار دهيمعا

معنـادار  , دادن علـم جامعـه شناسـي و سـاير علـوم     براي اين تضاد يافت نشود، ضرورت مورد بازخواست قـرار 

ي را در کجـا انجـام داده و   هـاي بـزرگ و اشـتباهات اساسـ    بـازي , نمودن اينکه نظامبدون محاسبه. خواهد بود

اي سرشار از ابهامات سوق داده است، هر اندازه کـه در تئـوري و   چگونه و در کجا آينده انسانيت را به مرحله

عمل در راه نيل به رهايي، آزادي و برابري اقدام نماييم، عاقبت غير از ريخـتن آب بـه آسـياب سيسـتم حـاکم      

.اجتماعي کار ديگري از پيش نخواهيم برد

ام، تالش در جهت روشن ساختن چگونگي ايفاي نقش اين تضاد اساسي در اصرار و ادعاي اساسي دفاعيه

ديگـر اشـتباهات خطرنـاک    که اين تضاد آشکار نگردد،تا زماني. هاي تمدن اروپا خواهد بودگيري پايهشکل

خـود را در  هاي اجتمـاعي ديگـر،  نظام غرب بيشتر از تمامي نظام. اي ناقص مطرح خواهند گرديدنظام به شيوه

اين نظام، نظامي است که با توسل به تبليغات بيشترين ميزان انحراف ذهنيتي و . نقاط حساس پنهان ساخته است

اثبـات اينکـه عصـر    , ترين عصـر نظر از ادعاي نظام مبني بر نمايندگي آزادنهصرف. دهدمعنوي را گسترش مي



21 بهمين خـاطر بـود کـه تحليـل     . باشد، کار مشکلي نخواهد بودداري ميترين بردهحاضر نمايانگر پيشرفته

به شيوه توضيح و تفسيري متوسل شدم که مطابق نظـر  . ساختار اجتماعي مطابق با نظر خويش را ضروري يافتم

.خودم بسيار معنادارتر بود

آن وارد شـده و  هـا بـه  طبيعي نظامي است که نـوع انسـان همـراه بـا گسسـت از پريمـات      منظورم از جامعه

طور اجتماعي آن را زماني طوالني بهانساني تا مرحله پيدايش جامعه هيرارشيک در مدت) هايگروه(تجمعات 

خوانـده  " کـالن "طـور عمـوم   هاي انسـاني کـه بـه   اند؛ به لحاظ ابزارهاي سنگي مورد استفاده به اين گروهزيسته

و نوسـنگي  ) پالئولتيـک (سـنگي  اشـد، انسـانيت عصـر ديرينـه    بنفر متغير مـي 30تا 20شوند و تعداد آنها ازمي

آوري گياهان، از آنچه که در طبيعت موجود است، تغذيه توسط شکار و جمع. گرددنيز اطالق مي) نئولتيک(

اي است نظيـر  اين تغذيه. کنندواسطه محصوالت مهياشده در طبيعت گذران زندگي ميبه, عبارتيبه. نمايندمي

توان از وجود مشکالت اجتماعي بحثي بـه  بنابراين در اين مرحله نمي. اي حيواني نزديک به انسانهديگر گونه

بـا  . نمايـد آوري کرده و يا شـکار مـي  يابد يا جمعدائماً درحال جستجو است و آنچه که مي" کالن. "ميان آورد

افـزايش توليـد نيـز نـوع انسـان      يابند و با نيز افزايش مي) توليدات(پيشرفت ابزارها و کشف آتش، محصوالت 

کننـده  تعيـين قـوانين طبيعـي تکـوين،   . گـردد ها بيشـتر مـي  ميان او و پريماتفاصلهتري نموده وپيشرفت سريع

.باشندپيشرفت مي

اينکـه انسـان   . اي که الزم است در رابطه با جامعه طبيعي به آن اشاره نمود، ذهنيت و شيوه بيان استمسئله

سؤال ديگر مرتبط بـا ايـن   . باشدهنوز هم موضوع مهمي ميمراحل ذهنيتي شکل گرفته است،در کدام يک از 

دادن اين بـه پرسـش   موضوع، اين است که آيا بايد ذهنيت را در اولويت قرار داد يا ساختار و ابزارها را؟ پاسخ

وجـود  ول تـاريخ بـه  آليسـت و ماترياليسـت کـه در طـ    در اين دوگانگي مفاهيم فلسـفي ايـده  . حائزاهميت است

نتايج ها رسيده است،همچون آخرين مرزهايي که دانش بدان" کيهان شناسي"و " کوانتوم."اند، نهفته استآمده

تر از اتم و امواج کوانتوم که علم فيزيک مربوط به ذرات کوچک. دهندانگيزي را در اختيار ما قرار ميشگفت

هاي مادي برخوردار از احساس و انتخاب از نظام. گشايدمان ميرويهاي کامالً متفاوتي را برعرصهباشد،مي

قانون مربوط به عدم گذار قطعي از ابهام به سبب ساختار "و يا " واحدبودن در آندو چيز متفاوت"آزاد گرفته تا 

به تمامي آورد،روح به حساب ميمفهومي که ماده را عاري از ظرافت و بي. به نتايجي دست يافته است" انسان

آزاد و زنـده  , يـابيم کـه تـا آخـرين درجـه     جهاني را در برابر خود مي, برعکسکامالً. شودبه کناري نهاده مي

شدن بـه  منظور من گرفتار. ويژه در ساختار ذهنيتي وي نهفته استمعماي اصلي در انسان و بهدر اينجا. باشدمي

راهگشـايي کوانتـوم   . شويمي تکراري و مشابه هم، وارد نميبه مباحث فلسف. آليسم و سوبژکتيويسم نيستايده

.بر اين همه گوناگوني در گيتي، به تمامي قابل فهم است

تمـامي انـواع   کنـيم کـه فراتـر از ذرات اتـم نيـز، رخـدادهاي جهـان مـوج ـ ذره،          از اين پس مشـاهده مـي  

بودن ور ما از بحث در مورد با احساسمنظ. بخشندرا شکل مي" بودنجاندار"موجودات و در رأس آنها ويژگي 

در حقيقت، اين همه تنـوع و گونـاگوني طبيعـي را مگـر از طريـق ذکـاوتي بـزرگ و        . کوانتوم نيز همين است
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جانداران و انسان از مادة خشن و بي جان، چگونـه  گل،توليد اين همه گياه،. پذير ساختترجيحي آزاد امکان

ه متابوليسم جانداران بـر اسـاس سـاختار مولکـولي و در درون آنهـا انجـام       پذير است؟ اگرچه بگوييم کامکان

نظام موج ـ ذرة ذرات و رخدادهاي درون ايـن   ها،اي اتمها، نظام ذرهکه نظام اتمي مولکولتا زمانيگردد،مي

نظـر  کن بـه نظام را توضيح ندهيم، ارائه توضيح و تفسيري کامل از تنوع و گوناگوني موجود در طبيعت غير مم

وقـوع پيوسـته در   رخدادهاي بـه . هم چنين شيوه تحليلي را انجام دهيم5توانيم در مورد کوسموسمي. رسدمي

ترين مرزهاي عظمت کوسموس ـ البته اگر بتوان گفت مرزي وجود داردـ نيز با وقايع موجود در عرصـه  نهايي

آيـا خـود گيتـي    . گـردد ر در برابرمـان ظـاهر مـي   در اينجا مفهومي از يک جهان جاندا. کوانتوم مشابهت دارند

اش موجودي جاندار باشد؟ اين سؤالي است کـه رفتـه رفتـه در کيهـان شناسـي      تواند، به همراه ذهن و مادهنمي

.مورد بحث قرار خواهد گرفت

) کيهـان کوچـک  " (ميکروکوسـموس "انسان را که در فاصله ميـان کوانتـوم وکيهـان قـرار گرفتـه اسـت،       

خواهي هر دو عالم کوانتوم و کوسـموس را درک کنـي، انسـان را تحليـل     اگر مي: نتيجه اين است. خوانيممي

از . ها و معلومات موجود، ماحصل انسان اسـت تمام دانش. باشددر حقيقت، انسان مبدأ تمام ادراکات مي. کن

آنچه که بايد مورد . ه استها توسط انسان ايجاد گرديدکوانتوم گرفته تا کيهان، دانش مربوط به تمامي عرصه

ميليـارد  20تاريخ تکوين قريب بـه  به عبارت ديگر، اين مرحله،. تحقيق قرار گيرد، مرحله ادراک انسان است

. باشـد در حقيقت، انسان يک ميکروکوسـموس مـي  . گيري بوده استساله گيتي است که تا به حال قابل اندازه

) اتـم تشـکيل دهنـده  (از امـواج و ذرات ريزتـر از اتـم   . باشـد يان ميزيرا عملکرد نظام کوانتوم در او هم در جر

توان تـاريخ  عالوه بر آن، مي. کنيمسير تکامل ماده را در او مشاهده مي, DNAترين مولکول گرفته تا پيشرفته

.هاي عالم گياهان و حيوانات گرفته تا خـود انسـان را نيـز مشـاهده نمـود     ترين گونهمراحل تکاملي از کوچک

نمودن تمـامي مراحـل تکامـل بيولـوژيکي،    گردد که جنين انسان با تکرارلحاظ علمي، به روشني مشاهده ميبه

واسـطه تکامـل   بـه . گـردد گذاشتن به درون جامعه، کامل مياين تکوين در مراحل بعدي با پاي. نمايدرشد مي

عنـوان خالصـه   نمـودن انسـان بـه   لمـداد بنـابراين، ق . اجتماعي است که علم توانسته به سطح امروزي دست يابـد 

.قضاوتي علمي استکيهان،

هـايي را مطـرح   تـوانيم چنـين فرضـيه   تري از انسان ارائه دهيم، در آن صورت مياگر بخواهيم تفسير ژرف

احسـاس و آزادي برخـوردار نمـي بودنـد، روح ،     هـاي روح، اگر مواد تشکيل دهنده انسان از ويژگـي . سازيم

وجـود  از نيسـتي، هسـتي بـه   . آمـد وجـود نمـي  به, هاي انسان همچون بيان کلي تمام اين ويژگياحساس و آزاد

شک اگر نوع انسان فاقد بدون. سازدمعنا ميبودن ماده بيروحديدگاه ما را در مورد بي, اين تشخيص. آيدنمي

ايـن ارگانيزاسـيون و   ل دهندهاگر مواد تشکي. وجود نخواهد آمدارگانيزاسيون و اجتماع باشد، موجود آگاه به

اين . وجود نخواهد آمددرک و آزادي برخوردار نباشند، دانش و معلومات بهاحساس،هاي،اجتماع از ويژگي

.گيتي, جهان هستي, گردون, کيهان): Cosmos(کوسموس 5



23 اگر درگوهر آن چيزي وجود نداشـته باشـد، چـه دليلـي     . موضوعي است که به آساني قابل درک است

و " انسان انعکاسي ساده از ماوراءالطبيعه است"ي همچون شدن آن وجود دارد؟ اين تحليل، تفاسيربراي آفريده

. دانـد را دور از واقعيت مـي " يابدوار به معلومات و آگاهي دست مياي سقراطورزيانسان در نتيجه انديشه"يا 

باشد اين است که خصوصيات تکويني کوسموس و کوانتـوم در انسـان   تر ميديدگاهي که به حقيقت نزديک

هر دو عـالم، در  . کنندخود عمل ميهاي مختص بهطبيعي است که اين قوانين بر اساس ويژگي. دنيز در جريانن

فهمي کامـل از  نتيجه اينکه، فهم کامل گيتي از راه. هر دو عالم است" تجلي"انسان بيان مي شوند و انسان زبان 

باشد گوياي ايـن حقيقـت   ي ميکه يکي از احکام بسيار معروف فلسف" خودت را بشناس. "گرددانسان ميسر مي

ديگر شناختها از حد يک عقيـده  بدون شناخت از خود، . باشدها ميمبناي تمامي شناختشناخت خود، . است

انساني، بدون شناخت خود، تمـامي نهادهـا و رفتارهـاي    به همين دليل است که در جامعه. فراتر نخواهند رفت

تضـادآميز،  ويژگي غير طبيعـي، . نقش ديگري نخواهند داشتبغرنج،ظهور يافته غير از ايفاي نقشي انحرافي و

انسـان اسـتوار   " خـود آگـاهي  "گيردکه بر هاي اجتماعي از دانشي سرچشمه ميخونبار و استثمارگر تمامي نظام

ورد فرايند پيشرفت طبيعي مگوييم،که ميصورت هنگاميدر اين. باشنداي فناناپذير مينبوده و در حکم عقيده

تـرين قـانون   از اساسـي انساني بايستي از دانش و آگاهي مختص به خـود انسـان سرچشـمه بگيـرد،    قبول جامعه

در جامعـه طبيعـي در   بر اساس اين فرضـيه . ايمترين قانون اجتماعي بحث نمودهشمول و در نتيجه اساسيجهان

طبيعـي  تـوان ذکـر کـرد؟ انسـان جامعـه     مـي چه چيزهايي رامورد رابطه ساختار دانش انساني با ذات خويشتن،

طور قطع و بـدون قيـد و   دست کم به قانون زندگي دسته جمعي با اعضاي کالني که خود جزئي از آن است به

زندگي بيرون از کـالن  . اي متمايز از سايرين بيانديشدتواند به داشتن زندگيعضو کالن نمي. شرط پايبند است

ها به خاطر تأمين زندگي اما تمامي اين. خواري هم بکندحتي آدمد شکار کرده وتوانمي. غير قابل تصور است

هاي اجتماعي اين خصوصيات تمامي داده. است" يا همه يا هيچ" قانون زندگي در کالن، قانون . باشندکالن مي

رداري از افـراد در انديشـه برخـو   . يـک شخصـيت اسـت   کـالن يـک آيـين،    . دهندکالن را مورد تأييد قرار مي

تـرين شـيوه   عنـوان اولـين و اساسـي   اهميت کالن در موقعيت آن بـه . شخصيت و اعتباري مجزا از کالن نيستند

ها سال ادامـه  ميليون. باشدو استثمار ميسلسله مراتب طبقه، اي عاري از امتياز،شکل جامعه. نهفته است" بودن"

تحـول نـوع انسـان بـه جامعـه، نـه بـر روابـط         : "برداشـت نمـود  اي راتوان چنين نتيجهاز اين امر مي. داشته است

طبيعـت را همچـون مـادري    ". حاکميتي درازمدت بلکه بر روابط مبتني بر همبسـتگي درازمـدت اسـتوار اسـت    

.گيردهمبستگي ميان انسان و طبيعت مبنا قرار مي. پندارد که در دامن آن بزرگ شده استمي

. سازي انتزاعـي بـوده اسـت   شايد هم توتم اولين نظام اصطالح. باشديسمبل شعور و آگاهي کالن متوتم،

کـالن بـه ميـزان ارزش    . دهدسيستم تابو را نيز تشکيل ميگردد،عنوان دين توتم هم ارزيابي مياين نظام که به

بر اين امر به خوبي. يابدانسان از اين راه به اولين مفهوم اخالق دست مي. بخشدخود را تقدس مينمادي توتم،

بنـابراين موجوديـت   . پذير نخواهد بـود حيات امکانادامهواقف است که اگر جامعه کالن وجود نداشته باشد،

نيروي اعتقاد . گيرندمورد پرستش قرار ميعنوان واالترين ارزش سمبوليزه شده،اجتماعي آنها مقدس بوده و به
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. باشد و بـا اخـالق يکـي گشـته اسـت     کل شعور اجتماعي ميدين اولين ش. گيردديني هم از اينجا سرچشمه مي

گسـترش  شعور و آگـاهي اجتمـاعي بـه تناسـب    از اين پس،. يابدرفته از شعور به اعتقادي شديد تحول ميرفته

دار و اش اولـين حافظـه اساسـي جامعـه، سـنت ريشـه      دين با اين ويژگي. يافتن شکل دين پيشرفت خواهد کرد

آنرا دائماًَ با يابد،اي را که جامعه کالن در عمل بدان دست ميميزان شعور و آگاهي. اشدباخالق ميسرچشمه

موفقيت روزافزون نماد توتم که در حقيقت همـان موفقيـت   . دهدپيوند ميتوتم و در نتيجه با خالقيت خويش 

دن، قداست را با خـود بـه   نموپرستش. آوردباشد، پرستشي هميشگي را با خود به همراه ميتجمعات انساني مي

.گرددقداست هم به نيروي جامعه تبديل مي. آوردهمراه مي

. سـازد اي آشـکارتر در جـادوگري نمايـان مـي    خـود را بـه شـيوه   , گرفتـه در جامعـه  نيروي قداست شـکل 

صـورت جـادوگري   سطح موجود شـعور و آگـاهي، تنهـا بـه    . باشدشدن جامعه ميجادوگري، آزمون نيرومند

آن را زن کـه دائمـاً طبيعـت را زيـر نظـر دارد،      . باشـد مادر علـم نيـز مـي   جادوگري،. يابدشدن ميمليامکان ع

. باشـد رو دانشـمند ايـن شـيوه از حيـات اجتمـاعي مـي      از اين, يابد و با زاد و ولد آشناستزندگي ميسرچشمه

در جامعه طبيعي کسـي کـه   . قت استدهنده اين حقينشاندادند،اينکه اغلب اين جادوگران را زنان تشکيل مي

هـاي  نوشـته در تمامي سـنگ . زن مي باشدزندگي بهتر از همه با حقيقت رويدادها آشناست،به مقتضاي تجربه

اي است کـه بـر محوريـت زن ـ مـادر و در      کالن، اتحاديه. گردداثر و رد زن مشاهده ميباقيمانده از آن دوره،

ــي  ــکل م ــراف وي ش ــرداط ــش و . گي ــان، زاي ــداري از کودک ــي نگه ــور م ــرين   وي را مجب ــه بهت ــه ب ــازد ک س

لحاظ ملکيت، مـرد هنـوز   به. شناسندکودکان تنها مادرانشان را مي. کننده تبديل شودکننده و تغذيهآوريجمع

داند که زن از کدامين مـرد حاملـه گرديـده اسـت، امـا معلـوم اسـت کـه         کسي نمي. نداردتأثيري بر روي زن،

بـودني متکـي بـر زن را پديـدار     نيروي اجتماعياين جبر طبيعي،. باشددک به کدامين زن متعلق ميکدامين کو

. باشـد برخورداري اکثريت کلمات اين دوره از ويژگي تأنيـث، اثبـات ديگـري بـر ايـن حقيقـت مـي       . سازدمي

وي جثـه در آن  کند از ويژگي وي مبتني بـر شـکار حيوانـات قـ    حاکميت و جنگاوري مرد که بعدها ظهور مي

ها به جستجوي شکار پرداخته و هاي جسماني، در دوردستمرد به مقتضاي ويژگي. گيردمرحله سرچشمه مي

نبودن اين نقشي اسـت  کنندهعدم تأثيرگذاري مرد به سبب تعيين. نمايداز کالن محافظت ميدر مقابل خطرات

آوري آنچـه کـه در نتيجـه جمـع    . انـد رار نشـده در درون کالن روابط خصوصـي برقـ  . باشدوي ميکه بر عهده

نـه  . باشـند کالن ميکودکان متعلق به همه. باشددست آمده است، ازآن همگان ميو شکار حيوانات بهگياهان 

.هاستاطالق نام کمون اوليه به اين شکل از جامعه ناشي از اين ويژگي. اندمرد و نه زن هنوز خصوصي نشده

سـاز تولـد جامعـه و ايجـاد اولـين      زمينهگيريم که شکل و نوع کالن،ذکر شد نتيجه مياز آنچه که در باال 

بـودن جامعـه سـالم بـه محـيط      متکـي مانـد، آنچه باقي مي. باشدحافظه، شعور اساسي و مفاهيم اعتقادي آن مي

ثمار و فشـار در  اي نيرومند و عاري از استباشد؛ موجوديت يافتن انسان توسط همبستگيطبيعي و نيروي زن مي

تصـور اينکـه ايـن تجربـه    . باشـد هـاي اساسـي مـي   باشد؛ در يک معنا ترکيبي از همه ايـن ارزش درون خود مي



25 معنـا  مزخرف و بـي ها سال، ضايع گرديده و يا از ميان رفته است، اي به درازاي ميليوناجتماعي با پيشينه

تـري در  اين حقيقت بـه شـکل بسـيار نيرومنـد    گردد، همانطوريکه هيچ چيزي در طبيعت نابود نمي. خواهد بود

.کنديافتن اجتماعي صدق ميمورد شيوه موجوديت

حقيقت مهمي که علم ثابت نموده اين است که هر تحول و رويدادي، تحول و رويداد ماقبـل خـود را نيـز    

قانون ديـالکتيکي در  . دباشصحيح نميکنند،اينکه اضداد با نابود ساختن يکديگر پيشرفت مي. گرددشامل مي

تز با ساختاري برخوردار از غناي بيشـتر، موجوديـت خـود را در سـنتز     است که تز و آنتياين مورد بدين شيوه

.نمايندتمامي موارد تکوين و تکامل، صحت اين قانون را اثبات مي. دهندادامه مي

اگر امروزه مفاهيم برابري . دهنديدر درون سنتزهاي جديد به موجوديت خويش ادامه مهاي کالن،ارزش

. باشـند وامـدار حقيقـت زنـدگي کـالن مـي     شوند،ترين مفاهيم ارزشمند محسوب ميعنوان اساسيو آزادي به

آزادي و عدالت بدون اينکه به شکل شعور و آگاهي در قالب مفاهيمي مصطلح گردند، به شکل طبيعـي خـود   

صـورت نهفتـه در حافظـه   اين مفـاهيم کـه بـه   , ن رفتن برابري و آزاديبا از ميا. انددر شيوه زندگي کالن نهفته

تـرين مبـاني بـراي    عنـوان اساسـي  بهاي به ابراز خويش پرداخته و مجدداًاجتماعي جاي دارند با آهنگ فزاينده

سـوي  يافتن جامعه ببا تکامل. اي نوين برخوردار از سطح بااليي از پيشرفت، خود را تحميل خواهند کردجامعه

گيرنده، در پي. نمايندطور بي امان اين نهادها را پيگيري و مراقبه ميهيرارشي و نهاد دولت، برابري و آزادي به

.اصل، خود جامعه کالن می باشد

داريبردهپيدايش جامعه/ گرای هيرارشيکب ـ جامعه دولت

اگـر اشـکال   . بندي زمـاني نمـود  تقسيمتوان مطابق معيارهاي موجود به اشکال مختلفي انساني را ميجامعه

طور کلي آن را به اعصار متولوژيـک، متافيزيـک و علـم پوزتيـو تقسـيم      توان بهذهنيتي را معيار قرار دهيم، مي

داري داري، فئودالي، سرمايهدر صورتي که معيارهاي طبقاتي مبنا قرار گيرند، جامعه به کمون اوليه، برده. نمود

هـاي  در تاريخ براساس تمدن. ه و تمايزات بعد از آن نيز به فراواني صورت گرفته استشدو سوسياليسم تقسيم

.اندوجود آمدهفرهنگي تمايزات ديگري نيز به

داراي مـاهيتي  , دانـم تـر مـي  اي که من مبنا قراردادن آن را مناسـب هاي مرحلهبندياما معيار اساسي تقسيم

تـز، و  اگر معيار تز، آنتي. گيرداي کلي مربوط به جهان را اساس ميقوانين و عملکرده. باشدفلسفي ـ علمي مي 

سنتز که هگل به فراواني بکار برده و آنرا مبناي فلسفه خويش قرار داده است همچون اساس اين سيستم به اجرا 

هـاي موجـود در جهـان توسـط     تمـامي تشـکل  . بگذاريم، خواهد توانست مراحل ذکر شده را آشـکارتر سـازد  

البته اين حرکت، حرکـت  . شوندو ساختاري متناقض باعث ايجاد حرکت مي) دوگانگي(دوآليستيک ماهيتي

وجـود  بلکه در ذات خود شکلي از حرکت خالق اسـت کـه تغييـر و گونـاگوني را بـه     . مکانيکي محض نيست

هسـتي بـا   شـدن  مواجـه . ـ نيستي آغـاز گـردد  عنوان مثال، ممکن است گيتي توسط دوگانگي هستيبه. آوردمي

شـود  راه بر هستي گشوده نمـي , در نبود نيستي. نيستي، تشکلي جديد مي باشد که عبارت از خود حرکت است



26
هسـتي  , کـه در حـالي . مقاومت هستي در برابر نيستي مي باشد) بودن(در اصل، وجود . آيدو به حرکت در نمي

اين گرايش سوم يعني گيتـي  در نتيجه, کندميبردن هستي تالش براي از ميان بردن نيستي و نيستي براي ازميان

. نمونه ديگري از اين مورد، دوگانگي موج ـ ذره اسـت  . آيددر حال تکوين، همچون نوعي از سنتز به ميان مي

اما در صورت ارتباط با يکديگر خواهند توانست حرکت و توانند به تنهايي وجود داشته باشند،ذره و موج نمي

. را سنتز نمايند) ودوج(در نتيجه تشکل 

تنهـا در صـورت   . نتـايج مشـابهي را دربـر دارد   ) همساني و گونـاگوني (کثرت ـهمچنين دوگانگي وحدت

وحـدت نـوعي از نيسـتي و    در نبـود کثـرت،  . تواند وجود خود را ثابت کندوجود کثرت است که وحدت مي

تـر دوگـانگي   تمـايزي قابـل فهـم   . هيم ديـد چنين وضـعيتي را خـوا  اي را که بررسي کنيم،هر پديده. نبود است

متفاوت اي ماهيتاًما از محيط ماديدر سياره, )زنده(اي متفاوت از گيتي جاندار به شيوه. جان استجاندار ـ بي 

توانـد خـودش را   که خود توسط متابوليسـم مـي  گردد،ضمن پيشرفت غني حرکت، محيطي جاندار پديدار مي

نشـانگر جهشـي   شناسد، از ديـدگاه علمـي،  که مرزي نمي) گيتي(اينجا حقيقت گسترش جهان در . توليد نمايد

" بـودن جانـدار "ارائه توضيحي کامـل از پديـده  . طور کامل تحليل نگرديده استباشد که هنوز بهالعاده ميفوق

بـه معنـاي تحليـل و    سـازي هـاي ژنتيکـي و شـبيه   نقشـه . ترين موضوع علم تبديل خواهد شدرفته به اساسيرفته

تواند ايـن  گشايد به تنهايي نميمي" بودنجاندار"همچنين نظام مولکولي که راه را بر . شناخت اين پديده نيستند

و نظـم  ) اتمسفرــ هيدروسـفر  (محـيط مناسـب خـارجي   " بـودن جانـدار "بدون شـک، بـراي   . پديده را شرح دهد

آنچه که از اهميـت  . باشندمي" بودنجاندار"نگ بنا و نظام ماديً سها صرفااما اين. باشندمولکولي مورد نياز مي

. باشـد و يا معنا مي" بودنجاندار" بيشتري برخوردار است ارتباط ميان اين نظام مادي با حقيقتي غيرمادي همانند

ام مـادي  و معنـا را بـا نظـ   " بـودن جانـدار "ترين اشتباه ماترياليسم محض اين بود که امور ذاتي يعنـي پديـده  مهم

شيوه توضـيح و  . رودبودن از ميان ميحتي در فيزيک کوانتوم هم، اين وحدت و همسان. کردهمسان تلقي مي

در ميـان جانـداران، وضـعيت    . رسـد نظـر مـي  تفسيري که دخالت درک و شعور را مبنا قرار دهد، ضـروري بـه  

ان را همچـون موجـودي کـه بـه     تـوان خـود انسـ   مـي . گيـرد انگيزتري به خـود مـي  ذکاوت انسان، جنبه شگفت

.تعريف نمود) سرشتي خود انديش(انديشد کاملترين شيوه به خود مي

کنـد؟ سرچشـمه اصـلي اسـتعداد     تر اين است که چرا طبيعت نياز انديشيدن به خود را احساس مينکته مهم

مـا ايجـاد مسـئله    سـازيم، منظـور  که اين سؤاالت را مطـرح مـي  گيرد؟ هنگاميانديشيدن ماده از کجا نشأت مي

هستي و هايي همچون جهان،خواهيم نشان دهيم که پديدهبيش از آن، مي. جستجوي يک خداي جديد نيست

بـا  . طبيعت اصطالحاتي هستند که به تحليلي بسيار فراتر از توضيحات متکي بر مشاهدات کلي ما احتياج دارنـد 

. شناسدمتنوع بوده و مرزي براي پيشرفت نميمولد وني،رو هستيم که بسيار غروبه) پارادايم(ادراکي از جهان 

هـاي متولوژيـک،   عنـوان مثـال براسـاس پـارادايم    طرز نگرش انسانيت نسبت به جهـان در مراحـل مختلـف، بـه    

کـه در  در حـالي . سـازند هـاي حيـاتي متفـاوتي را مقابلمـان نمايـان مـي      متافيزيک و علم پوزتيو مفاهيم و شيوه
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شود هر چيزي توسط ماترياليسـم محـض توضـيح    باشد؛ در علم پوزتيو نيز سعي ميديدگاه حاکم مي, حرکت

البتـه اگـر وضـعيت موجـود در     . گردداي شديد و فلسفه پيشرفت مستقيم خطي، ارائه ميگراييعلت. داده شود

خزندگان، پرندگان و پستانداران با چه حسـي  . تر خواهد بودانگيزشگفتتر را هم بدانيم،نياي حيوانات پستد

قابـل توجـه   , که در ميان خلـق معمـول اسـت   " کردنهمچون گاو به قطار نگاه"تشبيه. نگرندبه محيط خارج مي

جهـان و يـا   طـور کلـي،   بـه . رخوردارنـد بينند؟ آنها هـم از ايسـتاري ب  ها و ذرات شن چگونه ميسنگ. باشدمي

.هم ايستاري که بدون هيچ مرزي در حال حرکت استباشد؛ آنطبيعت خود يک ايستار مي

طور کلي به. باشددهم که ايستار و وجود انسان هم يک پديده مياين اصالحات را بدين خاطر توضيح مي

پرسـش  . نجام به موجوديت خـويش ادامـه خواهـد داد   عنوان يک پديده از آغاز تا اتوان گفت که انسان بهمي

اگـر  . باشـد تز و سنتز ايـن پديـده مـي   رو هستيم مربوط به چگونگي طرح و ايجاد تز، آنتيمهمي که با آن روبه

عنوان موجود برخوردار از عاليترين قدرت درک و شعور تعريف نمـاييم، تشـخيص   انسان و جامعه انساني را به

تـرين فهـم و ادراک   ز پاياني موجود در اين پديـده، بـه معنـاي دسـت يـافتن بـه علمـي       دوگانگي اساسي و سنت

= ديالکتيـک (در آنصـورت سـير ديـالکتيکي    مادامي که انسانيم و اين همه با انسـان سـروکار داريـم،   . باشدمي

کاري اسـت  اين. يابدو اساسي اين موجود به سوي ايجاد کدام سنتز پيش رفته يا تحول مي) گفتمان دوگانگي

کـه  تا زماني. سازي انجام دهندکه علوم اجتماعي الزم است قبل از هر چيز با ارائه تحليلي از اين شيوه اصطالح

آورترين موجود کل جهان هستي مورد اين تحليل اصطالحي قرار نگيرد، به علوم عنوان شگفتايستار انسان به

هـاي بيشـمار   شـدن در دنيـاي پديـده   واهد داد، غرقآنچه که روي خ. اجتماعي صحيحي دست نخواهيم يافت

.ترين داليل آشفتگي موجود در علوم اجتماعي استاين يکي از اساسي. است

هاي مربوط به پديده اجتماعي که از اعصار نئولتيک آغاز گرديده، توسط اصطالحات، فرضيات و تئوري

به خود گرفته و از طريق علم پوزتيو نيز به گره ترياديان تک خدايي و فلسفه متافيزيکي حالت مبهم و پيچيده

اين . شدند؛ نه تنها از عهده توضيح رويدادها برنيامدند بلکه مملو از اشتباهات بزرگ نيز گرديدندکوري تبديل

بـارترين و اسـتثمارگرترين مراحـل حيـات انسـانيت      گشتن خـون اجتماعي در چيرهتوضيحات مربوط به پديده

موجوديـت يـافتن   که انسانيت شيوهدر صورتي. اي برخوردارندکنندهداري از نقش تعيينمايهسرهمانند مرحله

طـور صـحيح تجزيـه و تحليـل ننمايـد بـديهي اسـت کـه سـرانجام آن          بـودن را بـه  ذاتي خويش يعني اجتمـاعي 

تجويي اگر چه بعد از دو جنگ بزرگ جهاني، در علوم اجتمـاعي گـرايش و جسـ   . خواهد بود" دايناسورشدن"

هايي ناچيز هستند که فراتر از تشخيص بعضـي حقـايق،   ها تالششود اما تمامي اينجهت نوآوري هم ديده مي

ماننـد مارکسيسـم هـم بـا وجـود کمـک و مشـارکت        حتي پرادعاترين مکاتب به. برندکار ديگري از پيش نمي

کردند شوندگان مبارزه ميستثمارطور خاص براي رهايي زيردستان و امحدودشان در حل مسائل هر چند که به

زدن دنياي آنها به دگما و مفهوم سياسي نويني و تبديل آن به يدکي براي نظام اجتمـاعي حـاکم،   به غير از گره

.عمل بپوشاندآلهاي خويش جامهنتوانست به ايدهتر،به عبارتي صحيح. نقش ديگري ايفا ننمودند
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علوم و وقايع، عدم توانايي بسياري ديگر از مکاتب موجود در عرصهبا بررسي نقش آنها در قبال رويدادها 

بـه خـوبي درک   هـاي فلسـفي و دينـي اعصـار نخسـتين و ميانـه،      اجتماعي در کسب موفقيتهايي فراتر از گـروه 

نسـل  (علوم اجتماعي و نهادهاي مربوط به آن، بيشترين سهم و مسـئوليت را در قبـال ابعـاد ژينوسـايد     . شودمي

. باشـند دست آوردن سود و محيط زيست تخريب شده دارا ميها، حرص غير قابل کنترل براي بهجنگ) کشي

اي غير قابل مقايسه با هيچ يـک از مراحـل تـاريخي، در خـدمت اقتـدار      به شيوهعلوم اجتماعي و نهادهاي آن،

تن اقتـدار سياسـي و   عـدم توانـايي در متوقـف سـاخ    . باشـند سياسي و جنگ قرار گرفته و مسئول اصلي آن مـي 

نـه تنهـا علـوم اجتمـاعي و نهادهـاي آنـرا بـه        حـد و حصـر بـراي سـود،    نمودن از حرص بـي ها، ممانعتجنگ

بنـابراين ايجـاد مفهـوم و سـاختاري     . باشدورشکستگي کشانده است بلکه اثباتگر خيانت آنها به انسانيت نيز مي

سي انسانيت الزم است همچون ارزشـمندترين و  نوين و پاسخگو براي علوم اجتماعي جهت حل مشکالت اسا

تنهـا بـر ايـن اسـاس اسـت کـه عمليـات و سـازماندهي         . واالترين کار در ميان موضوعات اساسي جـاي بگيـرد  

.تواند به جايگاهي راستين دست يابدمي

. اي که قصـد ايجـاد آن را داريـم، برخـورد شـود     الزم است که در اين چارچوب با مفهوم علوم اجتماعي

کـه ايـن   در صـورتي . هاي اساسي را بايد در حکم آزمونهايي در اين راستا در نظر گرفتصطالحات و فرضيها

الزم اسـت بـر ايـن    . يابي را افزايش دهندتوانند احتمال رسيدن به چارهمي,هاي روزافزون نهادينه گردندتالش

.ماييمسازي برخورد نترين تجربياتمان در زمينه اصطالحاساس نيز با کلي

عنـوان تعريـف وضـعيت نخسـتين حيـات      بـه " جامعه طبيعي"در بخش قبلي سعي کرديم چارچوبي را براي 

گسـترش زمـاني و   . مان را نسبت به جهان نيز توضيح داديمهمچنين پارادايم. جمعي انسانيت ترسيم نماييمدسته

بـر اسـاس   . باشداز سرشت آن ميمکاني سازماندهي اجتماعي کالن و ازدياد روزافزون تنوع و حجم آن ناشي

رفته بر محور زن ـ مادر گسترش يافتـه و هويـت آن    رسيم که تجمعي که رفتههاي موجود به اين نتيجه ميداده

گردآمدن کودکان در اطراف زن ـ مادر و همچنـين   . گرددشدن مردان مييابد، موجب آزرده خاطرتکامل مي

. گشايدراه را بر حسادت و عصبانيت ديگر مردان ميبه او کمک کنند،توانندتوجه بيشتر زن به مرداني که مي

پوشـاک و سـاير تجهيـزات    خـوراک، . آوردوجود مـي کردن حيوانات را بهمهمتر از آن، زن ـ مادر نظام اهلي 

از بـودن بـه موقعيـت سـحرب    گـر طبيعـت  واسطه نظـاره زن به. آورددست ميواسطه اين نظام اهلي بهابزاري را به

را بـه ايـن   ) نزديکان(زن ـ مادر هر اندازه کودکان و مردان دوست  . يابددرآمده و به دانش و آگاهي دست مي

اي غيـر قابـل مهـار گسـترش     فرهنـگ مـادر بـه شـيوه    . همان اندازه نيرومند خواهد بودبهنظام اهلي پيوند دهد،

تر بوده و ضماير و اسامي مؤنث در زبان وسيعنظام ديني الهگي شواهد در دست حاکي از آن است که. يابدمي

اعظمـي از  طـور طبيعـي قسـمت   به. باشندمادر ميـ ها نيز داليلي آشکار مبني بر نيروي متعالي زننوشتهو سنگ

مرداني که زن ـ مادر آنها را مفيد ندانسته همراه با سالمندان در خارج از اين . دور از اين نظام قرار دارندمردان،

.مانندام باقي مينظ
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اند بر اين پيراني که طرد شده. افزايدنمايان گشتن نيروي جنگي مرد گشته و از سوي ديگر بر آگاهي او نيز مي

ايـن پديـده را   " شمانيسم"ويژه دين به. آورندروي مياي متکي بر حاکميت مرددهي ايدئولوژياساس به شکل

باشند و درصددند که عليـه زنـان   ها بيشتر از نوع راهبان مرد ميشمن. دهدانگيزي به ما نشان ميبه طرز شگفت

هايي سـاده و  مردها که در کلبه. را ايجاد کنند) خانواده(حرکتي مخالف و بسيار سيستماتيک، يعني نظام خانه 

هاي که زن ـ مـادر قـبالً    واسطه شمانيسم در مقابل نظام اهلي پيشرفتکردند بهوحشي زندگي ميرت نيمهصوبه

ها با مردان پير و باتجربه، رويداد مهمي مي پيماني شمنهم. توانند نظام خانه را ايجاد کنندمي, ايجاد کرده بود

, انـد ي مردان جوان کـه در ميـان خـود پذيرفتـه    واسطه نيروي حاکميت ايدئولوژيکي آنها بر روي بعضبه. باشد

شدن مرد از اهميت بيشتري برخـوردار  چگونگي نيرومند. يابدموقعيت آنها در ميان گروه رفته رفته افزايش مي

هم شکار و هم دفاع از کالن در مقابل تهديدات خارجي از کاراکتري نظامي برخـوردار بـوده و بـر    . گرددمي

هنگاميکه مسـئله مـرگ و زنـدگي    . باشداين، سرآغاز فرهنگ جنگ مي. ستوار استکردن اکشتن و يا زخمي

لحـاظ اقتـدار و خطابـت، بـه     ماهرترين فـرد بـه  . يابددر ميان باشد، وابستگي به اتوريته و هيرارشي ضرورت مي

رشـد  . مايـد نمادر، فرهنگ متفاوتي شروع به تفوق يافتن مـي ـدر مقابل فرهنگ زن. رسدباالترين موقعيت مي

ترين نقاط عطف تـاريخ را تشـکيل   اي ماقبل از پيدايش جامعه طبقاتي، يکي از مهمچنين حاکميت و هيرارشي

آوري گياهـان و بعـدها   جمـع . مادر بکلي متفاوت استـلحاظ ماهيت با فرهنگ زنچنين فرهنگي به. دهدمي

باشد که جنگ را با خود به همراه آميز ميتي صلحمادر غالبيت دارد، فعاليـپرورش گياهان که در فرهنگ زن 

شود، فعاليتي است که بر فرهنگ جنگ و اتوريته خشـن اسـتوار   شکار که غالباً توسط مرد انجام مي. آوردنمي

.دوانددر نتيجه حاکميت مردساالري ريشه مي. است

رشي بر نخستين نمونه از مفهوم اصطالح هيرا. جامعه پدرساالر بر ساختار هيرارشيک و اتوريتر استوار است

رفتـه بـه   ايـن نهـاد حاکميـت کـه رفتـه     . مديريتي که با حاکميت مقدس شمني يکي گرديده است، داللت دارد

شدن، به اقتـدار  سطحي واالتر از سطح جامعه ارتقاء خواهد يافت، با فزوني گرفتن تحوالت معطوف به طبقاتي

بـه انـدازه   . بيشـتر شخصـي بـوده و هنـوز نهادينـه نگرديـده اسـت       اتوريته هيرارشيک، . گردددولتي متحول مي

داوطلبانـه  سـازش و مطابقـت بـا دولـت نـيم     . نهادينگي دولتي از حاکميت چنداني در جامعه برخـوردار نيسـت  

نمايند اما پرواضح است که مرحله آغاز شـده، دولـت را   باشد و منافع جامعه، ميزان و وابستگي را تعيين ميمي

کسي کـه محصـوالت   . کندجامعه کمون اوليه به مدت زيادي در مقابل اين مرحله مقاومت مي. ردآوپديد مي

شود که اعضاي را در دست خويش جمع کرده است، تنها هنگامي به اتوريته وي احترام و پيوند نشان داده مي

بهترين فرد آنست . دشوبا ديده جرم به انباشت محصوالت نگريسته مي. گروه را در آن محصوالت سهيم نمايد

اي رايـج اسـت، از   که اکنون هم در جوامع قبيلـه " سخاوت"مفهوم . نمايدهاي خويش را توزيع ميکه اندوخته

ها هم به نوعي، همچون مراسم تقسيم توليد اضـافي،  حتي جشن. گيرددار تاريخي سرچشمه مياين سنت ريشه

ترين تهديد در مقابل خويش ديده و مقاومت عنوان مهمز بهگروه، انباشت توليد را از همان آغا. آغاز گرديدند
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تـوان  هـاي دينـي ـ اخالقـي، مـي     در تمامي آمـوزه . نمايدعليه آنان را به مبناي مفهوم و اخالق و دين تبديل مي

را دهد که آنجامعه تنها زماني هيرارشي را مورد تأييد قرار مي. راحتي اثرات نيرومند اين سنت را مشاهد نمودبه

اي، نقـش مثبـت و مفيـدي را ايفـا     چنـين هيرارشـي  . از مواردي همچون سودمندي و سخاوت برخوردار نمايد

.نمايدمي

باشـد کـه اکنـون هـم در     مـي " مادر"مادر، همچنان مبناي تاريخي کلمه ـاين ماهيت هيرارشي مبتني بر زن 

زيـرا مـادر رکنـي اسـت کـه در      . شـود ع مـي عنوان منشـاء احتـرام و اتوريتـه، مـورد قبـول واقـ      تمامي جوامع به

به همين دليل فرهنگ، هيرارشي و اتوريته بنـا شـده   . باشددهنده ميترين شرايط هم زاينده و هم پرورشسخت

تشـکيل پايـه موجوديـت اجتمـاعي،     . طور قطع شـاهد پيونـد و وابسـتگي عظيمـي خواهـد بـود      بر اين اساس، به

ايـن امـر صـرفاً از ويژگـي زاينـدگي      . باشـد تا به روزگـار امـروز مـي   " رماد"دهنده نيروي واقعي اصطالح نشان

بـه  . ترين پديده و مفهوم اجتماعي درک گـردد عنوان مهمبايد به" مادرمادر ـ الهه . "گيردبيولوژيک نشأت نمي

.گرددانجامند شامل ميهايي را که به دولت نميتمامي مغاير با پديده دولت بوده و تمامي پديده

عنـوان تـز آغـازين موجوديـت انسـان ارزيـابي نمـاييم        چارچوب اين تعريف، اگر جامعـه طبيعـي را بـه   در 

قبل . انسانيت با اتکا بر اين تز، هستي و موجوديت خويش را آغاز نموده است. بينانه خواهد بودبرخوردي واقع

گرا براسـاس ضـديت بـا آن    اگرچه بعد از آن جامعه هيرارشيک و دولت. اي حيواني داشته استاز آن زندگي

تزي اين مرحله از فشار مداوم بر جامعه طبيعي و بـه عقـب رانـدن آن    در حقيقت ويژگي آنتي, کندتز رشد مي

مانند جريـان داشـتن آن در   عنوان تز، سيستم مؤثر و فعال اجتماعي است که بهجامعه طبيعي، به. گيردنشأت مي

سال قبل از 4000حدود (حاظ زماني هم تا اواخر مرحله نوسنگي لهاي محل سکونت انساني، بهتمامي عرصه

هم در خالل تمامي اشکال اجتماعي و بـه مـوازات آنهـا تـا بـه      شده آنشکل سرکوب. حاکم بوده است) ميالد

. توان ديدوضوح مياستمرار در اصطالحات اساسي اجتماعي را به. امروز به موجوديت خويش ادامه داده است

هـا، شـجاعت، قداسـت و    آزادي، برابري، رفاقت، سـخاوت، همبسـتگي، جشـن   , بيله، مادر، برادريخانواده، ق

جامعـه هيرارشـيک و   . انـد ها و اصطالحات مشابه، از اين نظـام اجتمـاعي برجـاي مانـده    بسياري ديگر از پديده

بـودن  تزموقعيت آنتي. راندن آن ادامه داده استگراي مقابل اين نظام تا بيشترين حد به سرکوب و عقبدولت

تداخل هر دو نظام اجتماعي هم تا آخـرين درجـه بـر قـوانين اساسـي      . گيرداش نشأت ميآن نيز از اين ويژگي

.باشدديالکتيک منطبق مي

است که در ادراک ما از ديالکتيک، تز و مورد مهم ديگري که بايستي در اينجا مورد توجه قرار گيرد اين

همديگر " راندنبه عقب"و " نمودنسرکوب"ساختن همديگر، بلکه براساس خصوصيت ودتز نه به شيوه نابآنتي

تز برسند، وجود هـر کـدام   مانند طبيعت، به وضعيت تز و آنتيهاي اجتماعي بهکه نظامهنگامي. نمايندعمل مي

. گشـايد ي مـي هاي مهمکشمکش ميان آنها بدون شک راه را بر پيشرفت. ديگري را شامل گشته و بهمراه دارد



31 کند تز هم همچون قادر مطلق، ماقبل خويش را نابود نميهيچگاه تز به شکل اوليه نخواهد ماند، اما آنتي

.تواند خود را به پيش ببردبلکه تنها با تغذيه از آن است که مي

ه ميان تـز  گرا رابطدر مرحله مارکسيسم جزم. در اينجا، ارائه توضيح بيشتري از ديالکتيک مفيد خواهد بود

در اصل چنين شيوه تفسيري، . اي بر مبناي نابودکردن همديگر قلمداد گرديدتز در جامعه همچون رابطهو آنتي

هـا و در رأس آن بيولـوژي   اي کـه در تمـامي دانـش   ويژگـي . باشـد ترين خطاهاي تئوريک مـي يکي از اساسي

کـردن  مواردي شـبيه نـابود  . باشدها ميل پديدهيابي جنبه تغذيه متقابل در رشد و تحوگردد، اهميتمشاهده مي

تـرين نمونـه ايـن امـر قيـاس      سـاده . باشـد تز ميوضعيت غالب، تغذيه متقابل تز و آنتي. باشندهمديگر استثنا مي

تـوان گفـت کـه    امـا نمـي  . کنـد کودک در حال تضاد با مـادرش رشـد مـي   . باشددوگانگي کودک ـ مادر مي 

توان اين تضاد را همچون تـداوم نسـل از طريـق تغذيـه متقابـل      مي. برداز بين ميکودک در اين تضاد، مادر را 

دهد ايجاد توازن حتي در اينجا هم، آنچه رخ مي. باشدحد نهايي اين قياس، قياس مار ـ موش مي . ارزيابي نمود

مارها وجود نداشـته  شايد حتي اگر. باشدتر از حد مارها ميها و توليدمثل پايينازحد موشميان توليدمثل بيش

طـور روزافـزون بـه ايـن     بـه . ها نقش تخريبي بيشتري را در مقايسه با دايناسـورها ايفـا مـي نمودنـد    باشند، موش

بريم که موجودات موجود در طبيعت بيهـوده و عـاري از معنـا نبـوده و همگـي آنهـا از معنـايي        ميحقيقت پي

نهـايي و  نقطـه "ها ممکـن اسـت کلمـاتي نظيـر     مامي ايناما عليرغم ت. برخوردارند) محيطيزيست(اکولوژيک 

اي پيوند متقابل قوانين اساسي طبيعت ويژگي. کم در موارد بسيار محدودي صدق نماينددست" مرزهاي مطلق"

. باشنداست که تمامي علوم بدان واقف مي

برخوردهـاي مربـوط بـه    خواهم انجام دهم در مورد طـرز  هاي اجتماعي، تغييري را که ميدر ارزيابي نظام

مفهومي که ريشه در قوانين الهي داشـته و پيشـرفت خطـي مسـتقيم و مـداوم براسـاس       . باشدجبر و تصادف مي

واسـطه تحـوالت موجـود در فيزيـک     دهـد، بـه  شديد موجود در نظام فکري غرب را مبنا قرار مـي گراييعلت

در ديالکتيـک  . ش را از دسـت داده اسـت  شـدند، اعتبـار خـوي   کوانتوم وکوسموس کـه در آغـاز توضـيح داده   

. سـازد تغييرات ماهوي اين دوره را ضـروري مـي  . دهداي نشان ميدوره کائوس خود را در هر پديده, پيشرفت

ذهنـي و برخـوردي متـافيزيکي    گرايـي مستقيم، انتـزاع دهد که پيشرفت مداوم بر روي خطاين امر هم نشان مي

روابـط ميـان   . باشـد پـذير نمـي  فت براساس خطي مستقيم در هـر زمـان امکـان   در اين دوره ايجاد پيشر. باشدمي

.تواند راه را بر شمار و ابعاد زيادي از تحوالت بگشايدبسياري از عوامل در آن دوره، مي

سـطح مبـارزاتي نيروهـاي متـأثر از ايـن بحـران،       . گويندمي"مناطق بحران"ها در جامعه انساني، به اين دوره

هـا  ممکن است شمار بسياري از نظـام . نمايندشود، تعيين مياجتماعي را که از آن حاصل ميچگونگي تحولي

ايـن در  . هاي مرتجع هم پديـد بياينـد  کنند ممکن است نظامهاي مترقي ظهور ميهمانگونه که نظام. پديد آيند

ل هـم ناسـازگار   شـمو پيشـرفت مـداوم بـا نظريـه جهـان     . باشـند ـ پس نسبي ميحالي است که اصطالحات پيش

نمـودن از  بحـث . گشـت ايي متافيزيک هـم معتبـر مـي   گربود، آنوقت ايدهاگر چنين اصلي صحيح مي. باشدمي

. کنـد طبيعـت از طريـق قـوانين مطلـق رشـد نمـي      . حقايق مطلق، با اصل تکوين جهان هسـتي همخـواني نـدارد   
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يافتن مـا، عـدم وجـود چنـين مـواردي را      شيوه موجوديت. باشدگرايي به معناي عدم تغيير و همساني ميمطلق

توان چنين استنباط کرد که قوانين شناسي مياز قوانين موجود در علوم فيزيک، شيمي و زيست. نمايدثابت مي

در . پذير به سوي انسان درجريان هستندبه شکلي بسيار انعطاف, هاي کائوسموجود در طبيعت با تکيه بر دوره

اين بدان معناسـت  . باشندپذير مياي برخوردارند که تا نهايت درجه انعطافن از ويژگيجامعه انساني نيز قواني

در همين رابطه ارتقاء . وجود آيندتوانند بهکه فاصله قوانين بسيار بوده و بنابراين شمار زيادي از قوانين نوين مي

آزادي را و آزادي , پذيريعطافان. سازدسطح آزادي، گوناگوني عظيم موجود در جامعه انساني را آشکار مي

باشد که با بيشترين تمرکـز و  العاده در طبيعت ميدر اين معنا، انسان موجودي خارق. آوردهم تنوع را پديد مي

اين جامعه انساني هم با فشردگي و کثرتي برخوردار از همـان  کند بنابربهترين نحو قوانين خويش را تدوين مي

.به نظام خويش را ايجاد نمايدتواند قوانين مربوطغنا مي

خواهم ايـن مـورد را اثبـات کـنم کـه قـانوني بنـام توسـعه اجبـاري جامعـه           توسط اين فرضيات اساسي مي

ممکن است گرايش در اين راستا وجود داشته باشد اما اين . گرا از جامعه طبيعي وجود نداردهيرارشيک دولت

همانگونه کـه  . بوده و تا نهايت ادامه داشته باشد" مستمر"و "بريج"اي کامالً اشتباه است که اين گرايش فرضيه

مبنـي  ) نام ستمديدگان و استثمارشوندگانبه(هاي آينده گاهاً توضيح خواهم داد، تئوري مارکسيستي در بحث

ترين خطاهاي انجام ها امري اجباري بوده است، يکي از بزرگبر اينکه جامعه طبقاتي براي پديدآمدن پيشرفت

تـرين  اين خطا اساسـي . باشداين در حکم واگذاري پيشاپيش سوسياليسم به حاکميت طبقاتي مي. باشدده ميش

. باشـد به يدکي براي کاپيتاليسـم مـي  , هاشسال150به درازاي تاريخ تقريباً , نمودن مارکسيسمعامل در تبديل

پيشرفت و تحـول اجتمـاعي، بـه معنـاي     ناپذير عنوان مراحل اجتنابدر نظر گرفتن دولت، طبقات و خشونت به

ايـن  . باشـد انگاشتن و حتي هيچ انگاشتن مقاومت عظيم جامعه ارگانيک و طبيعي تا روزگار امروز ميکوچک

شايد هم بـدون آنکـه خـود متوجـه     . باشدطلب مينمودن دودستي تاريخ به نيروهاي سلطهخود پيشکشخودبه

هـاي نظـام   اي براي ايـدئولوگ شدن به بازيچهدر حکم تبديلباشيم وجود طبقات را همچون سرنوشت ديدن،

تـرين نقـش تحـت نـام مبـارزه بـراي سـتمديدگان و        از اين جهت به معنـاي ايفـاي خطرنـاک   . باشدطبقاتي مي

در حقيقت تاريخ تحت استيالي اين گونـه جريانـات ايـدئولوژيک و سياسـي بـاقي      . باشداستثمارشوندگان مي

.گذاشته شده است

هيرارشـي و دولـت متکـي بـر آن را     . باشـد رشي و جامعه طبقاتي رشد نمودند اما ايـن يـک جبـر نمـي    هيرا

ها، نيروهاي اساسي جامعه در مقابل اين. کردندوجود آوردندکه توسط زور و فريب آن را اداره مينيروهايي به

طـور دائـم   مـت، ايـن نيروهـا بـه    و در ايـن رونـد مقاو  پايان و هميشگي را از خود نشـان داده  طبيعي مقاومتي بي

امکان ورود آنها . اندها تحت فشار و در تنگنا قرار گرفتهها و دورهمحدود گردانيده شده و در حادترين عرصه

ترين سياست و تبليغات نظام حاکم اين اساسي. هاي ديگر به هيچ وجه فراهم نگرديده استها و دورهبه عرصه

اي بازي. اندهاي دولتي تشکيل شده است تحکيم و تثبيت نمودهت و هيرارشيديدگاه را که کل جامعه از طبقا



33 رسد که دين، چنين به نظر مي. باشداند، عنوان متافيزيکي اين عملکرد ميکه نام سرنوشت را بر آن نهاده

فشـارهاي  اين هم نتيجه . اند که بدين بازي آلوده نگشته باشنداي برجاي نماندهمذهب، مکاتب فلسفي و علمي

باشـد کـه   هاي خداـ شـاهي مـي  همراه سياست و تبليغات کافي ايدئولوژيکي در دولتفيزيکي و ذهني عظيم به

در . انـد ها نام فلسفه را بر اين بـازي نهـاده  برخي نام متولوژي و بعضي. گرددريشه آنها به هزاران سال قبل برمي

هاي دولتي و وضعيت نتيجه آن هم ايدئولوژي. انددهصورت عدم وجود چنين امکاني نيز آنرا مکتب علمي نامي

سعي . هر چقدر در مورد سهم مارکسيسم در اين مورد سخن بگوييم، بجا خواهد بود. باشدها ميامروزي دانش

.ها و نقش آنها را گام به گام آشکار سازمخواهم کرد اين بازي

در نظـام اجتمـاعي زن در رأس اقشـار    . تبـديل شـد  مادر به اولين قرباني جامعه هيرارشيکـ نظام اهلي زن 

عدم جايگيري اين مرحله ـ که در ماقبل تاريخ از گستردگي زيادي برخوردار بود  . گيردشده قرار ميسرکوب

گـام  بـه کشاندن گـام . گيرددار مردساالر نشأت ميهاي مستقر نظام بسيار ريشهـ در علوم اجتماعي نيز از ارزش

ترين ضد انقالب در جامعه رشيک و از دست رفتن خصوصيات نيرومند اجتماعي وي اساسيزن به جامعه هيرا

حتي امروزه هم اگر وضعيت زن را در يک خانواده فقير مورد بررسي قرار دهيم، غيرممکن است که . باشدمي

و ناموس هاي مرتبط با عشقمنحصربودن ارتکاب جنايت. با جوانب دهشتناک اين فشار و فريب مواجه نشويم

توضـيح ايـن مرحلـه از طريـق     . ترين داليـل ـ نشـان کـوچکي از واقعيـت امـر اسـت       علت سادهبه مرد ـ حتي به 

در روابط اجتماعي، نقش بيولوژيکي و . دادن آن به تفاوتهاي بيولوژيک، خطايي بسيار اساسي خواهد بودربط

تنها در ارزيابي روابط ميان نر و ماده است کـه ايـن   اگر داراي اعتبار باشد،. يا قوانين آن، اعتبار چنداني ندارند

مادر از طريق داليل اجتماعي تحت حاکميت ـ اساساً فرهنگ زن . کندها صدق ميمورد هم براي تمامي گونه

مرتبط ساختن . فشار اعمال شده و حاکميت ايدئولوژيک به تمامي به اين امر بستگي دارد. درآورده شده است

.سي و يا سعي در توجيه آن با استفاده از روانشناسي، انحراف خطرناکي خواهد بودآن به غريزه جن

بـردن کامـل بـه    مردي که توسط شکار نيرومند شده و گروهي را به دور خود جمع نموده است پس از پي

تـرين  عـالي .آورده اسـت رفته نظام اهلي زن ـ مادر را به کنترل خود در اين نيرو و قبوالندن آن به ديگران، رفته

اند، ها حکاکي گرديدههايي که روي لوحهنوشته. توان در دولت ـ شهرهاي سومر مشاهده کرد نمود آن را مي

داستان الهه اوروک، اينانا که دولت ـ شهر سومر . انداي بيان نمودهالعادهاين حقيقت را با زبان شعري بسيار فوق

اي است کـه در آن هنـوز   دهنده مرحلهعنوان انعکاساين داستان به. باشدرا تأسيس کرد، بسيار شايان توجه مي

دارد که بسيار دشوار سـپري شـده   اي را بيان ميفرهنگ زن و فرهنگ مردساالر وجود داشته و خاطرات دوره

گرفتن و به توسط راهکارهاي گوناگون و بازپس, رفتن الهه اوروک، اينانا، به سراي انکي خداي اريدو. است

انـد در توضـيح و تحليـل ايـن مرحلـه از نقشـي       که قبالً متعلق به خود وي بوده" مه"104بازگردانيدن اوروک

ورزد کـه  اينانا با اصرار تأکيد مـي . باشندها در واقع دستاوردهاي اساسي تمدن مي"مه. "کليدي برخوردار است

ست نقشي در آن نداشته و با توسل به زور و انکي که خداي مرد ااين دستاوردها متعلق به زن و الهه مادر بوده،

. دست آوردتمام تالش اينانا بر اين اساس است که اين فرهنگ را دوباره به. حيله از او دزديده است
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در ايـن  . سال قبل از ميالد سروده شـده باشـند  3000ها در حدود شود که اين داستانچنين حدس زده مي

گـام  بـه بعد از اين دوره، ايـن فرهنـگ کـه گـام    . باشدداي مرد در توازن ميدوره، نيروي الهه مادر با نيروي خ

دوره، يعني گيرد که زن بعدها خود را در مرکز تمدن آنرحمانه مورد هجوم قرار ميکند آنقدر بيپسرفت مي

هـا بـراي   گـورات که کاهنان در زيدر حالي. يابدمي" مسقطين"نام اي بهخانه، در فاحشه)نيويورک آنروز(نيپور 

کـه  " انومـا الـيش  "در داسـتان  . نماينـد هـا ايجـاد مـي   خانـه سازند، براي مردم نيز فاحشـه خود حرمسرا برقرار مي

اي هولنـاک اسـت و زنـي را    قبل از ميالد نوشته شده است، الهه تيامات، عجـوزه و سـاحره  2000هاي درسال

شـده  کننـده محکوميـت اعمـال   هولنـاک، مـنعکس  واژه. تکه شده و از بين برودکند که بايد تکهنمايندگي مي

نـوا و پـر زر و زيـور را در    خدايي و ساختار جامعه بورژوازي بعد از اين مرحله، زن خـوش اديان تک. باشدمي

هـاي تـاريخي ـ اجتمـاعي چنـان      در نظـام . بخشـند را تکامـل مـي  " بودنزن"قفس محبوس نموده و اين شيوه از 

اندکه حتـي  ه ايدئولوژيکي را براي موقعيتي که زن بدان گرفتار آمده است به راه انداختهتبليغات وسيع و فشرد

آوردن ضروريات اين وضعيت را همچون جايخود زن هم در ذهن خويش آن را سرنوشت قلمداد نموده و به

. آورنـد مـي حساب هعنوان فرمان خداوند بخدايي اين امر را بهاديان تک. آوردشمار ميالزمه اين سرنوشت به

هرگونه طرز برخورد تحقيرآميزي همانند درنظر گرفتن . دهدفلسفه يونان، زن را همچون عامل ضعف نشان مي

.شودزند، روا شمرده ميعنوان انبوهي از ماده متالطم و يا کشتزاري که مرد شخم ميزن به

تجزيه و تحليل نگردد، نه ن قرار گرفت،که موقعيتي که زن همزمان با آغاز نظام هيرارشيک در آتا زماني

بـه همـين دليـل    . اي را که دولت بدان متکي استتوان توضيح داد و نه ساختارهاي جامعه طبقاتيدولت را مي

عنوان عنوان يک جنس، بلکه بهزن نه به. ترين خطاها، رهايي يافتتوان از گرفتارآمدن به اساسياست که نمي

تمامي اشکال . ترين بردگي محکوم گرديده استترين و جامعي بريده شده و به وسيعيک انسان از جامعه طبيع

که بردگي زن مورد تجزيه و تحليل قرار بنابراين تا زماني. آيندوجود ميديگر بردگي در پيوند با بردگي زن به

ري نگـردد، ديگـر   کـه بردگـي زن سـپ   تا زمـاني . باشدنگيرد، توضيح و تحليل انواع ديگر بردگي غيرممکن مي

زن داناي جامعه طبيعي، فرهنگ الهه ـ مادر را بـه مـدت هـزاران سـال زيسـته       . ها سپري نخواهند گشتبردگي

ترين ترين و جامعدرازمدتدر اين صورت،. يافتن استمادر ارزشي است که هميشه در حال تعاليالهه. است

و بـرق قفـس در روزگـار امـروز تبـديل گشـت؟       فرهنگ اجتماعي چگونه سرکوب گرديده و به بلبل پرزرق 

دارتـرين  تـرين و ريشـه  که ايـن طـوالني  تا زماني. باشدممکن است مدهوش اين بلبل شوند، اما او يک اسير مي

اين که سـطح آزادي  . اي نخواهد توانست دم از برابري و آزادي بزنداسارت سپري نگردد، هيچ نظام اجتماعي

تـاکنون تـاريخ زن بـه    . باشدنمايد، قضاوتي صحيح مي رابري جامعه را تعيين ميو برابري زن، سطح آزادي و ب

اي واقعبينانـه  در هيچ يک از علوم اجتماعي، جايگـاه زن بـه شـيوه   . اي صحيح و حقيقي نوشته نشده استشيوه

ه نسـبتي کـه   گويند براي زن بيشترين احترام قائليم اين احترام تنها بحتي آنهايي که مي. مشخص نگرديده است

يـک از  حتي در روزگـار امـروز هـم، هـيچ    . کندشود، صدق ميبه ابزاري براي  آرزوها و اميال آنها تبديل مي
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دوستي تنها در ميان مردهـا معتبـر   . دوستي همانرسوايي و افتضاح جنسي در روز دوم اين, دوستي با زن همان

عنوان يکـي از  سر نهاده باشد، بايد بهنمودن و يا آفريدن مردي که اين طرز برخوردها را پشتجستجو. باشدمي

سعي خواهم کرد که در بحثهاي بعدي اين موضـوع را بـه   . خواهانه ارزيابي گرددهاي آزاديترين گاماساسي

. يل نمايمتري تحلشيوه ژرف

دارنـد، بايـد بـه    اي که در جامعه هيرارشي، پيران باتجربـه بـرروي جوانـان اعمـال مـي     سازيفشار و وابسته

وارد ادبيـات  ) پيرسـاالري (عنـوان ژرنتوکراسـي  ايـن موضـوع کـه تحـت    . اي جدي مورد بحث قرار گيردشيوه

سازد اما از سوي ديگر کهولت سن د ميتجربه از يک سو پيران را نيرومن. باشدگرديده است، يک حقيقت مي

کند کـه جوانـان را بـه خـدمت     ها پيران را ناچار مياين ويژگي. گرداندرفته ضعيف و فاقد نيرو ميآنها را رفته

دهند و تمامي اعمال و حرکات آنان را به خود وابسته اين کار را با شستشوي مغزي آنان انجام مي. خود گيرند

هاي توانند که گفتهبا بکارگيري نيروي جسماني آنان، مي. گيرداز اين پديده نيز نيرو ميمردساالري. سازندمي

گـردد، در ابعـاد ژرفتـري تـا     سازي که بـرروي جوانـان اعمـال مـي    اين شيوه وابسته. خويش را به اجرا بگذارند

. راحتـي از ميـان برداشـت   هتـوان بـ  روزگار امروز ادامه يافته است که اين برتري تجربي و ايدئولوژيکي را نمي

از فرزانگـان پيـر گرفتـه تـا دانشـمندان و نهادهـاي       . گيردخواهي جوانان از اين پديده تاريخي نشأت ميآزادي

ترين بخش مربوط به دانشهاي استراتژيک و حسـاس محـروم نگـه   علمي امروز جوانان را از دسترسي به حياتي

شـود، بيشـتر معلومـاتي هسـتند کـه آنـان را تخـدير نمـوده و         ده مـي آنچه که در اختيار آنهـا قـرار دا  . دارندمي

گردنــد، ابزارهــاي الزم جهــت حتــي هنگاميکــه معلومــات نيــز ارائــه مــي. بخشــدشــان را تــداوم مــيوابســتگي

ايـن اغفـال هميشـگي جوانـان يـک تاکتيـک       . گذارنـد نمـودن آن معلومـات را در اختيـار جوانـان نمـي     عملـي 

هـاي مبتنـي بـر فشـار و تبليغـات      هـايي کـه از سـوي نظـام    ها و تاکتيکاستراتژي. باشدتغييرناپذير مديريتي مي

خـواهي مـداوم   آزادي. کنـد گردند، درمورد جوانان نيز صدق ميـ ايدئولوژيک بر روي زنان اعمال ميسياسي

ويژه اجتماع هاي سني و جسماني آن مرتبط نيست، بلکه از اين فشار هاي ناشي از ويژگيجوانان با محدوديت

نمودن اي هستند که براي تحقيراصطالحاتي نظير عياش، خام و الابالي کلمات اساسي تبليغاتي. گيردنشأت مي

سـاختن آنهـا از حالـت    سازي آنها به غريزه جنسي و دگماهـاي شـديد و خـارج   وابسته. اندجوانان درست شده

نمـودن نظـام موجـود    مخالفت با سيستم و تحکـيم يابي انرژي جوانان بسوي عصيان، به منظورممانعت از جهت

.گيردصورت مي

جوانـان قشـري هسـتند کـه بـيش از همـه       . باشدبازداشتن جوانان از حرکت بسوي آزادي کار مشکلي مي

دليل اينکه به صحت اين امر در طول تاريخ به خوبي آگاهند، تمامي روشها جهـت  به. شوندبالي جان نظام مي

کنـد،  ان تحت نام آموزش گرفته تا ساير روشهايي که حتي به ذهن و خيال هم خطـور نمـي  نمودن جوانقرباني

گيري جامعه هيرارشـيک نقشـي   بعد از زنان، گرفتار آمدن جوانان به اين وضعيت در اوج. بکار برده شده است

خـود را در زمـره   انـد آوردههايي کـه جوانـان را بـه کنتـرل خـويش در     اينکه نظام. کننده ايفا نموده استتعيين
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گـرا کـه بعـدها    هـاي اجتمـاعي دولـت   تمامي نظـام . اي نيستآورند، امر بيهودهشمار ميها بهنيرومندترين نظام

جوانـاني کـه مغزشـان را بدينگونـه     . انـد نمـوده کردند، راهکارهاي مشابهي را در مورد جوانان اعمال مـي ظهور

عنـوان  ترين کارها ازجمله جنگ را بهتوانند سختمي. ده شوندتوانند در پي هر کاري دواناند، ميشستشو داده

سياسـت  . شـوند بـراي انجـام تمـامي کارهـاي سـخت و دشـوار در خـط مقـدم قـرار داده مـي          . شغل برگزيننـد 

ها و عقايد به آنها که در اصل ناشي از ضعف يا قوت پيران است، سازي جوانان و تالش براي القاي ايدهوابسته

اش را از دست بدهد، باعـث شـده اسـت کـه جوانـان بـه يکـي از نيرومنـدترين         رعت و پيوستگيبدون اينکه س

اي جسـماني  نمايم که جـواني پديـده  دوباره بر اين امر تأکيد مي. ابزارها جهت تداوم نظام حاکم تبديل گردند

اي يست بلکه پديدهاي جسماني نبودن پديدهباشد، درست همانطوري که زناي اجتماعي مينيست، بلکه پديده

ترين وظيفه يابي تحريفات موجود در مورد اين دو پديده و آشکار ساختن آنها اساسيريشه. باشداجتماعي مي

.باشدعلوم اجتماعي مي

آورده باشـد،  در حقيقت نظامي کـه زنـان و جوانـان را بـه زنجيـر در     . شوداين مسئله شامل کودکان نيز مي

برمال ساختن جوانب بسـيار انحرافـي   . غيرمستقيم تحت کنترل خويش قرار داده استاي شيوهکودکان را نيز به

عدم آموزش صحيح . گرا با کودکان از اهميت شاياني برخوردار استطرز برخورد جامعه هيرارشيک و دولت

.شود که تمامي مراحل بعدي زندگي آنان بر تحريف و گمراهي استوار گرددکودکان از طرف مادر باعث مي

هـاي بسـيار   بـا توسـل بـه شـيوه    . شـود نظام آموزشي متکي بر تکذيب و فشار فراوان براي کودکـان ايجـاد مـي   

ايـن گفتـه کـه    . به نظام وابسته گـردد گردد که کودک در حالي که هنوز در گهواره است،گوناگون سعي مي

برخـورد آزادانـه   . قيقـت اسـت  بيانگر اين ح" باشد، در هفتاد سالگي هم همان خواهد بوددر هفت سالگي چه "

شـودکه مطـابق   جامعه طبيعي با کودکان هميشه در حد يک رويا باقي مانده و هيچگاه به آنها اجـازه داده نمـي  

هـاي  تـرين وظـايف ايـن اسـت کـه بگـذاريم کودکـان مطـابق خيـال         يکي از اصـيل . رؤياهايشان زندگي کنند

.شان زندگي کنندطبيعي

همچنـين  , شدن روابط مردساالرانه نگريستست که نبايد با ديده جبر به قدرتمندبار ديگر الزم به تأکيد ا

اي اساسي در اين مرحله. جهشي صرف نيست که بتوان آنرا همچون نتيجه و يا الزمه يک قانون در نظر گرفت

ط گيـري روابـ  شـکل . اي جـدي بـه آن پرداخـت   باشد که بايستي به شيوهشدن و تشکيل دولت ميروند طبقاتي

ـ مادر به شيوه همبستگي ارگانيک و نه بر اساس قدرت و اتوريته، با ماهيت جامعه طبيعي موجود در اطراف زن

دليل به. شود و درهاي آن بر روي اتوريته دولت بسته استاين شيوه روابط، موجب انحراف نمي. سازگار است

سازد که چـرا شمانيسـم   ورد همچنين آشکار مياين م. اش نيازمند اتکا بر زور و دروغ نيستساختار ارگانيکي

بريم شغلي اسـت  اگر از نزديک شمانيسم را مورد بررسي قرار دهيم به راحتي پي مي. باشداکثراً دين مردها مي

براي آنکه بـا سوءاسـتفاده از خلـوص و پـاکي جامعـه طبيعـي       . باشداندازي و نمايش قدرت ميکه بيشتر مغلطه

نه و فريبکارانه خود را رواج دهند، بـا رغبـت و دقـت فـراوان قـدرت و متولـوژي الزم را       بتوانند اتوريته زيرکا
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امـر کـه   براي ايجاد حاکميـت مطلـق خـويش، بـه افـراد تحـت       . نهدپيماني ميروابط او با جد سالمند روبه هم

گروهي که بيشترين اطمينان را بـه قـدرت و مهارتهـاي شـکاري خـويش      . شکارچياني قوي باشند احتياج دارد

رفته در دسـتان  ها رفتهها و مهارتارزش. کندشدن به نخستين هسته نظامي گرايش پيدا ميدارد، به سوي مبدل

اتفـاق  (گري آنـان  اند در نتيجه حيلهادر گردآمدهـ مجمعي که پيرموان زن. گردندگانه انباشته مياين اتفاق سه

زن کـه قـبالً از نيـروي    . آيـد نظـام اهلـي بـه تـدريج تحـت کنتـرل درمـي       . شوندتدريج پراکنده ميبه) گانهسه

.گيردرفته تحت سلطه اتوريته جديد قرار ميتأثيرگذاري بر مردان برخوردار بوده و ذي نفوذ بود، رفته

زن نيـروي جامعـه ارگانيـک و نماينـده آن     . ه نيرومند بر زن، امـري تصـادفي نيسـت   تحميل نخستين اتوريت

توان به مرحلـه ايجـاد نهـاد    پذير نبوده و فراتر از آن، نميبدون گذار از او، پيروزي مردساالري امکان. باشدمي

هـاي  ا نگاهي بـه داده ب. باشدمادر از معنايي استراتژيک برخوردار ميـ گذار از نيروي زن . دولت پاي گذاشت

نماد ليليت . اي بسيار دشوار سپري شده استيابيم که اين دوره به شيوهموجود و همچنين متولوژي سومر درمي

در . سـازند اي مـنعکس مـي  هاي ايـن مرحلـه را بـه شـکل برجسـته     خدايي، ويژگيـ حوا، موجود در اديان تک

طوريکه، ادعاي مبني بر به. باشدشده ميحوا نماد زن تسليم, گرددکه ليليت سر فرود نياورده و تسليم نميحالي

از طـرف ديگـر   . شـود شدن وي از استخوان دنده مرد نيز معياري براي ميزان وابستگي وي محسوب ميآفريده

هايي نظير جادوگر و دوست شيطان که در شخص ليليت به زن داده شده است، ها، افتراها و دشنامتمامي لعنت

دهنده فرهنگ، فکر و عقايدي است که هزاران سال در عين حال، نشان. باشدهايي بزرگ ميجود نزاعدال بر و

کـه تنـزل جايگـاه اجتمـاعي زن مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار نگيـرد،          تا زمـاني . بر اين اساس ادامه داشته است

. ـ درک نخواهنـد شـد  آيـد   هاي اساسي موجود در جامعه تحت حاکميت مرد ـ که بعدها به وجود مـي ويژگي

شـدن  کـه نهادينـه  همچنـين تـا زمـاني   . کنـد ، به ذهن نيز خطور نمـي "بودنمرد"شدن اجتماعي چگونگي نهادينه

نيز که با دولت " اقتدار"و " جنگ"اجتماعي مرد درک نشود، نهاد دولت تجزيه و تحليل نخواهد شد و فرهنگ 

, راوان ما برروي اين موضوع بدين خاطر است که از خداوندتأکيد ف. باشد، ناشناخته خواهد مانددر ارتباط مي

شـدن توضـيحي شـفاف و واقعـي     اشخاص ترسناک و هرگونه محدوديت، استثمار و کشتار حاصل از طبقـاتي 

اگر با ديده قداست به اين نفرين انسانيت يعني اقتدار سياسي و دولت نگريسته شود، ايـن بـه معنـاي    . ارائه دهيم

تمامي نظريات . وقوع پيوسته استدانقالب در ذهنيت انسانيت خواهد بود؛ که اين امر هم بهوقوع پليدترين ض

تـرين  گيرنـد خطرنـاک  عنوان فاکتوري جبري بـراي پيشـرفت در نظـر مـي    حتي مارکسيسم نيز که اين امر را به

ه و بـر حقيقـت و راسـتي    طور قطع اگر تاريخ از اين لحاظ از غربال انتقاد گذرانده نشـد به. باشندضدانقالبي مي

شدن بـه يـک ضـد انقـالب در مـدت زمـان کوتـاهي        استوار نگردد، هيچ انقالبي نخواهد توانست که از تبديل

.رهايي يابد

اي متکـي بـر قـدرت و فريـب     جوانان و کودکان با تأسيس هيرارشي, که دنياي جامعه طبيعي زنانهنگامي

صـورت  شـود، ضـدانقالب ديگـري بـه    جديـد تبـديل مـي   شود و به شکل غالب جامعهتخريب مي) متولوژي(
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هم مرحله در تضاد قرارگرفتن با طبيعـت و روي آوردن بـه   يابد؛ که آناي متداخل با اين مرحله رشد ميريشه

اين فرضيه که در صورت عدم وجود شکارچي و جنگجو، امکان تداوم حيات و پيشرفت . باشدتخريب آن مي

نمايند هزاران هاي جانوري که از گوشت تغذيه نمينيست چرا که شمار گونهداشت، صحيحجامعه وجود نمي

بـا  . کننـد هاي جانوري بسـيار کمـي از گوشـت تغذيـه مـي     هاي گوشتخوار است وگونهبار بيشتر از تعداد گونه

وجـود  اي بـه بينيم که براي حيات جانوران، قبـل از هـر چيـز پوشـش گيـاهي غنـي      نگرشي عميق به طبيعت مي

زيـرا جـانوري   . رابطه ديالکتيکي ميان آنها بدين شيوه اسـت . باشدرشد جانوري نتيجه رشد گياهي مي. آيدمي

بايد تغذيه از گوشت را . نموده استآن جانور از گياهان تغذيه مي. را بخوردآن,وجود ندارد تا نخستين جانور

هـاي زنـده جـانوران    خوردنـد، گونـه  مـي اگر تمامي جانوران همديگر را . عنوان يک انحراف در نظر گرفتبه

از گرايشـات اساسـي طبيعـت    . باشـد اين در عين حال، با قوانين تکامل در تضاد مـي . آمدندوجود نميهرگز به

اي کـه  اما اگر اين انحرافات را اساس و مبنا قرار دهيم، در مورد هر گونـه . آيندهميشه انحرافاتي چند پديد مي

) دو جـنس (ها توان در وضعيت جفتترين نمونه اين واقعيت را ميبرجسته. د رفتباشد، نسل آن از بين خواه

باشد بودن نداشتهاي جنسي براساس اجتماعيها رابطهاگر هر کدام از جفت. ديد به شرطي که اجتماعي نباشند

توضـيح  ايـن . برقرار نمايد، نسل انسان به خودي خود منقرض خواهد شـد ) هموسکس(و تنها رابطه همجنسي 

بودن پيشرفت و تحول اجتماعي مبني برشکار و جنگـاوري را بـه بهتـرين وجـه بيـان      مختصر به تنهايي انحرافي

.داردمي

تجمع و يا گروهي که کشتن . تر از پيامدهاي مادي آن استپيامدهاي معنوي فرهنگ کشتن بسيار سنگين

عنوان شـيوه زنـدگي خـود بـه فرهنـگ      ودـ بهحيوانات و همنوعان خويش را ـ به جز موارد ضروري دفاع از خ 

در . نمايد، در جهت تحرک بيشتر ماشين جنگي خويش هر نوع ابزار و نهادي را ايجاد خواهـد کـرد  تبديل مي

عنوان ارزشمندترين گردد، نيزه، سپر و تبرهاي جنگي نيز بهعنوان نهاد اساسي قدرت مهيا ميکه دولت بهحالي

کــه در حکــم ) اصــيل(ظهــور جامعــه پدرســاالر برخاســته از جامعــه طبيعــي مــادر .يابنــدابزارهــا افــزايش مــي

هاي وحشتناک کشتار و استثماري است کـه  باشد، در عين حال ريشه شيوهترين انحراف تاريخي ميخطرناک

اين امر گذشته از آنکه يک سرنوشت و يا شرط جبري براي پيشرفت باشـد، يـک   . تا روزگار امروز ادامه دارد

همچنين به ديالکتيک مارـ موش . آيدوجود ميشير به" بودنسلطان"وضعيتي شبيه . باشدتمام معنا ميراف بهانح

. تر خواهد بودهاي دولت را تئوري مار ـ موش بناميم، به واقعيت بسيار نزديکاگر از هم اکنون تئوري. ماندمي

. اي است که بسـياري شـيفته آن هسـتند   اين ويژگي. باشدبه معناي شير مي" اصالن"لقب شمار بسياري ازمردان 

"براي خوردن چه کسي؟"پرسم من هم مي

ـ  اربـاب حلقـه  "در اين اواخر ـ بر اساس معلومات اندکي که دارم ـ اطـالع يـافتم کـه سـري آخـر فـيلم          هاـ

نمـاد  موضوع فيلم از بين رفتن انگشـتري اسـت کـه   . يازده جايزه اسکار دريافت نموده است" بازگشت سلطان

اي از شستشـوي  شايد هم مرحلـه . روداين خيالي است که از ايالت متحده آمريکا انتظار آن مي. باشداقتدار مي
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الزم اسـت از آمـادگي برخـوردار    . باشـد هاي نوين ميظريف گلوباليزم آغاز شده است؛ دوره تشکيل پاراديم

داننـد کـه اگـر چهـره حقيقـي اقتـدار کالسـيک آشـکار گـردد، نيرويـي           آنان عاقلند؛ زيرا به خوبي مـي . باشند

جاي آوردن مستلزمات خداوندي ـ  کنند، بهنيروهاي حاکمي که دنيا را هدايت مي. شان باقي نخواهد ماندبراي

بحث به " گردن به انسانبودن خداوند حتي از رگنزديک"ند و در قرآن هم از مبني بر اينکه بر هر چيزي واقف

.آورندترين وظايف خويش به شمار ميآيد ـ و پيشبرد عاري از نقص آن را اساسميان مي

سـازماندهي نظـامي بـه    . باشـد سـازماندهي نظـامي مـي   , رسدايستگاهي که فرهنگ شکار و جنگ بدان مي

کـه سـازماندهي پيرامـون زن ـ مـادر براسـاس        در حـالي . يابـد اتنيکي و طبيعي رشد ميتناسب فروپاشي جامعه

باشـد، سـازماندهي نظـامي مردانـي را اسـاس قـرار       پيشبرد روابط مبتني بر نسب، خويشاوندي و روابط قبلي مي

ايستادگي در پرواضح است که ديگر هيچ شکلي از جامعه طبيعي تاب . دهد که از اين روابط گسسته باشندمي

گرددـ به خشونت و فشـار  که بدان روابط مدني نيز اطالق ميـروابط اجتماعي . برابر اين نيرو را نخواهد داشت

بدين ترتيب، راه بـر مالکيـت خصوصـي    . باشندکننده ميصاحبان زور نيروي تعيين. اجتماعي تبديل شده است

انحصـارطلبي  . پايه و اساس مالکيت نقش زور نهفتـه اسـت  توان پي برد که درراحتي ميبه. شودنيز گشوده مي

تحت حاکميـت درنياينـد ابـزار    , اگر روابط. سازدتوسط زور و خون، احساس خودپرستي را بسيار نيرومند مي

ويژگي تصاحب . کردن نيز با مالکيت در ارتباط استحکمراني. زور پيشرفت ننموده و بکار برده نخواهند شد

هـاي مـالکيتي   تصاحب هم اسـاس تمـامي نظـام   . اي ديالکتيکي استني وجود دارد، رابطهکه در درون حکمرا

گـردد کـه در آن بـا ديـده ملـک بـه گـروه، زن، کودکـان، جوانـان،          اي آغاز مـي از اين پس، مرحله. باشدمي

اي بدين ترتيب مرد نيرومند با تمام عظمت خـويش بـر  . شودهاي حاصلخيز زراعت و شکار نگريسته ميعرصه

کاهن نيز به ايجاد ـشمن. ـ سلطان باقي نمانده استشدن به خدافاصله زيادي تا تبديل. يابدبار ظهور مينخستين

عنوان پيشرفتي عظـيم  دادن اين ساختار جديد بهآنچه که بايد انجام گيرد، جاي. پردازدمتولوژي اين مرحله مي

عيت هم دست کم به اندازه خشونت محض مستلزم جنگ کسب مشرو. باشددر ذهن انسان تحت حاکميت مي

الزم است چنان ايماني در ذهن انسان جاي داده شود که در حکم يک قانون مطلـق  . باشدتالشي هنرمندانه مي

وجـود آمـده   در اين مرحله به" خداوند حاکم"دهند که اصطالح شناختي نشان ميهاي جامعهتمامي داده. باشد

عنوان نمـاد  که در جامعه طبيعي مرسوم بود ــ روابط مبتني بر حاکميت وجود ندارد؛ بهدر عقيده توتم ــ . است

سازي نمـادين  اي که باشد، اصطالحزندگي کالن به هر شيوه. باشدکالن حالت يک تابو را داشته و مقدس مي

ربـوط بـه سـازماندهي    که وابستگي شديدي به زندگي و قوانين متا زماني. يابدآن نيز به همان شيوه انعکاس مي

تـرين نمـاد   تـرين و مرتفـع  عنـوان عـالي  بنابراين توتم بـه . توان به زندگي انديشيدکالن وجود نداشته باشد، نمي

اسـت کـه از ميـان    چيـزي . گيـرد هستي، مصـون و مقـدس بـه شـمار آمـده و مـورد تقـدير و احتـرام قـرار مـي          

بخشـد،  هر آنچه که در طبيعت به کالن زندگي مي. د شدحيوانات و گياهان برگزيده خواه, ترين اشياءپرفايده
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گشـتن بـا   بدين ترتيب، دين جامعه طبيعي هم حاکي از عجـين . شمار خواهد آمدعنوان عقيده و نماد کالن بهبه

.بخشدشخصيت و نيرو مي. اين دين منشاء و سرچشمه ترس نيست، بلکه عامل نيرومندي است. باشدطبيعت مي

در قلـه  . گردد، از تـوتم گـذار نمـوده وآن را اسـتتار خواهـد نمـود      امعه جديد رفيع ميخداوندي که در ج

نيروي حاکميتي آن مورد تأييـد  . ها بدنبال مکاني براي او خواهند بودها، اعماق درياها و در عرش آسمانکوه

آن در انجيـل و قـرآن ـ    در عهد قديم ـ و به تبـع   ! ماندچقدر هم به طبقه اربابان نوظهور مي. قرار خواهد گرفت

طبقه جديدي همراه با بخشيدن صفت خداوندي به . باشدهاي خدا رب است که به معناي ارباب مييکي از نام

باشـند، بـه معنـاي    تـرين آنهـا مـي   شـده که از ميان اسامي خدا، شـناخته " الوهيم"و " ال. "نمايدخويش، ظهور مي

هـاي  در تمـامي کتـاب  . دهـد خيـزد، مـژده مـي   قبايل صـحرا برمـي  بوده و از جد و يا شيخي که از ميان" متعال"

انگيـزي عجـين   مقدس، پيدايش خداوند جديد با ظهور پدرساالري همراه بوده و هر دو پديده به شيوه شـگفت 

توان مشاهده هم، اين امر را بخوبي مي" هاايلياد هومر، راماياناي هنديان و کاالوالي فينيلي"در کتاب . اندگشته

هـيچ  . که جامعه جديد نتواند در اذهان مشروعيت يابد، شانسـي بـراي حيـات نخواهـد داشـت     در صورتي. دکر

اي تـأثير زور در مـديريت، لحظـه   . که اقناع نگردد، به مدت طوالني اداره نخواهد شـد واحد اجتماعي تا زماني

يـق و پـژوهش در نمونـه تـاريخي     تحق. آورنـد وجـود مـي  اعتقادي پايدار بـه , بنابراين در جامعه جديد. باشدمي

آفريدن خداوند از . باشدهاي اورژينال در اين مورد، بسيار جالب توجه ميبودن اولين نوشتهلحاظ داراسومر، به

ويژه اينکه فروپاشي الهه مادر و حاکم گشـتن پدرسـاالري گـوهر تمـامي     به. العاده استسوي سومريان خارق

هـا را از اول تـا آخـر بـه     رزه ميان اينانا و انکي، مردوک و تيامات، اين داستانمبا. دهندها را تشکيل ميداستان

هـاي  ها، کـه در تمـام داسـتان   شناختي راجع به اين داستانهاي جامعهانجام پژوهش. خود اختصاص داده است

بيهـوده  . دهـد مـان قـرار مـي   نظيـري را در دسـترس  اند، معلومات بيهاي مقدس انعکاس يافتهبعدي و در کتاب

تجزيـه و تحليـل اديـان، روايـات ادبـي، حقـوقي،       . گـردد شود تاريخ از سومريان آغـاز مـي  نيست که گفته مي

هاي اساسـي نزديـک بـه حقيقـت     هاي سومريان، شايد هم يکي از راهنوشتهدمکراسي و دولت با تکيه بر سنگ

.است که خواهد توانست علوم اجتماعي را به انجام جهشي نو وادارد

تـرين اقـدام انحرافـي در تـاريخ     وجود آورد، شايد هم بـزرگ د انقالبي که ذهنيت پدرساالري آن را بهض

توانيم اين تـأثير را از  اين انحراف آنچنان در ذهنيت انسان و جامعه ريشه دوانيده است که امروز هم نمي. باشد

ي دولتـي و خـداياني کـه آنهـا را بـراي      نهادهـا . کننـد هنوز هم کاهنان سومر بر ما حکمراني مـي . ميان برداريم

هـاي  گشودن بدهند، ما را اداره نمـوده و بـر ديـدگاه   اند، بدون اينکه فرصت چشممشروعيت يافتن ايجاد نموده

گـذار از عـادات و   "رسد که منظـور آلبـرت انيشـتين از گفتـه     نظر ميچنان به. هاي ما حاکمنداساسي و پاراديم

به همين دليل است که هنـوز هـم   . بيشتر در مورد اين روابط باشد" کافتن اتم استتر از شها، بسيار مشکلسنت

, ها و قصرهاي کاهنان مقـدس سـومر و در ميـان دجلـه و فـرات     در همين زيگوراتدر زادگاه تمدن و دولت،

از زمان , دگنجاي که با هيچ يک از معيارهاي انساني نميبه شيوهرحمانهجنگ و استثماري بييعني در عراق،
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گـاهي بـه   ) دولـت (اين ابزار جديـد  . اندترين بالي جان او تبديل گشتهاند بلکه به بزرگتنها به نفع انسان نبوده

کـردن پيرامـون خـود بـزرگ خواهـد شـد و       ا ويـران رفتـه بـ  مانند توپي آتشين رفتهمانند توپي برفي و گاهي به

عهـد قـديم،   . ترين مقدسات يعني سياره ما را به وضـعيتي غيرقابـل سـکونت و زيسـت در خواهـد آورد     مقدس

اي توان گفت که جنبـه پس مي. کندتشبيه مي) لوياتان(آورد پيدايش دولت را به هيواليي که از دريا سر بر مي

تـرين دغدغـه   شدن با لوياتان همچـون اساسـي  روروبه. قيقت بزرگ پي برده استاز کتاب مقدس هم به اين ح

هـر کـس را خواهـد    "شود که اگر اين هيوال کنتـرل نشـود   گفته مي. طور مداوم مورد تأکيد قرار گرفته استبه

".بلعيد

يشـتر در  اي از آن نمـودم، ب هاي جغرافيايي و تاريخي اين فرهنـگ اجتمـاعي کـه سـعي بـر ارائـه شـمه       پايه

هاي مجاور آن پديدار شـده و در اينجـا بـه آثـار و بقايـاي      ـ توروس و دشتهاي سلسله جبال زاگرسکوهپايه

خوريم که از بيست هزار سـال قبـل از   ـ مادر بر ميمانده از جامعه طبيعي بر محوريت زنمؤثر و نيرومند برجاي

هاي کشف شده، در مجسمه. وجود آمده استبه بعد، بهيعني از زمان پايان يافتن آخرين دوره يخبندان ميالد،

) بودنمونث(هاي تأنيث ويژگي. کنيممرتباً ردپاي زن را پيدا ميريسي وآسياب دستي، دوک نخ, نظام خانگي

محکمي بر وجود جامعه طبيعي بر محوريـت مـادر   ها و داليلبودن اولين خدايان، نشانهدر ساختار زباني و الهه

.اشندبمي

مالزمـان  . گيـرد خـود مـي  در چهار هزار سال قبل از ميالد، پيشرفت اتوريته مردساالري شـتاب بيشـتري بـه   

هايي را دال بر نابودي و اي و نشانههاي قبيلهنظامي موجود در جامعه جديد، نيرو گرفته و از آن به بعد درگيري

شـاهدي بـر   وديـت عشـاير تـا بـه روزگـار امـروز،      تـداوم موج . بينـيم يا به زانو درآوردن همديگر به وفـور مـي  

.باشدشدن اين مرحله ميدشواري سپريبه

هـاي سـه هـزار    سال. گرددميپدرساالري در آنجا گسترش يافته و باعث پيدايش طبقات و تشکيل دولت

ـ شهر اوروک ترين نمونه آن دولتدرخشان. اندـ شهرها در تاريخ بودهقبل از ميالد شاهد پيدايش اولين دولت

تـرين  توان گفـت عظـيم  مي. باشدگامش در اصل داستان تأسيس دولت ـ شهر اوروک مي داستان گل. باشدمي

افسـانه اينانـا ـ انکـي ، بـا زبـان شـعري باشـکوهي         . ، در پيرامون فرهنگ اين شـهر رخ داده اسـت  انقالب تاريخ

کننـده  گـامش بيـان  داسـتان گـل  . سـازد ا منعکس ميمشاجره و نزاع ميان جامعه مادرساالر با جامعه پدرساالر ر

اولـين  . شـود اي ديده ميباشد که در هر جامعههاي عصر قهرماني مينخستين ساختار اورژينال و باشکوه نمونه

. زن هنوز به تمامي شکست نخـورده اسـت  . کنيمـ بربرها را در اين داستان مشاهده ميدرگيري ميان شهرنشينان

جامعه متمدن . گيردگام به حکمراني بر جامعه خو ميبهبا توسل به مالزمان نظامي خويش گاماما مرد نيرومند،

.کندها و دربارهايش، ظهور ميبا روايات ايدئولوژيک، نهادهاي ديني و نخستين خاندان

داريگيري جامعه بردهگرا و شکلج ـ جامعه دولت
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هاي يکي از ويژگي. گراي متکي بر طبقه استعه دولتحلقه ميان جامعه طبيعي و جام, جامعه هيرارشيک

. باشـد مـي گـري نيـز محـدود بـه شـخص      بارز اين مرحله آن است که اتوريته ماهيتي شخصي داشـته و نظـامي  

شـدن  باشد کـه بـه وسـيله نهادينـه    اي مياتوريته, دولت, در واقع. شدن اتوريته بيانگر تحولي کيفي استنهادينه

ترين ابزارها در طول تاريخ باشد؛ با اين وجود حال آنکه دولت شايد هم يکي از خطرناک. استاستمرار يافته 

کند و تنوع نوع فرهنگي که دولت ايجاب مي. ماندن خويش را حفظ نموده استهمچنان خصوصيت ناشناخته

هر آنچه که درباره آن .نمايندماندن آن ايفا ميسازد، نقشي اساسي در ناشناختهمنافعي که اين نهاد برآورده مي

هر اندازه تحليل دولت . دولت را بيشتر مرموز نموده و به عدم درک آن کمک نموده است, گفته و نوشته شده

همـان انـدازه در   عنوان يک اتوريتـه مقـدس نيـز بـه    ارزيابي آن به, اي درخدمت زور اشتباه باشدعنوان وسيلهبه

دولت يکي از مسائلي است که علوم اجتماعي هنوز از عهـده  تحليل. خدمت مخفي ساختن حقايق خواهد بود

آفـرين بـا هـيچ يـک از     که به تحليلي جامع از دولت دست نيابيم، برخـوردي چـاره  تا زماني. استآن برنيامده

تـرين اشـتباه   در اين تحليالت نشان خواهم داد که اصـلي . پذير نخواهد بودهاي اجتماعي امکانمسائل و پديده

.گيردالبيوني همچون لنين نيز از تحليل اشتباه دولت نشأت ميحتي انق

انـد، محـدود   در اين تحليالت مواردي که براي رسيدن به شـناخت کـافي از پديـده دولـت ارائـه گرديـده      

هاي اورژينال سومري و اسـناد مکتـوب آن در   دليل آنکه نمونهبه. ترساختن آن وجود داردلزوم غني. باشندمي

دهيم بايد که انديشه و نهاد دولت را توضيح ميهنگامي. ، بايد آنها را هميشه در نظر داشته باشيمدسترس هستند

هايي مبتني بر اينکه نوعي از دولت تأسيس شده، سپس از بين رفته و نوع ديگري جـاي آن را گرفتـه   از ديدگاه

هـاي اجتمـاعي داراي   ان گـروه همچنين اگر اشکال بسيار متفاوت دولت و نيـز فاصـله ميـ   . است دست برداريم

اي ها بحـث نمـائيم بـا مشـکالت عديـده     راجع به تعداد زيادي از دولت, دولت را مبنا قرار داده و بر اين اساس

جامعـه دوم در درون  "و يـا  " اي در درون جامعـه جامعـه "عنوان ارائه تعريفي کلي از دولت به. شويمرو ميروبه

طـرز  . توانـد مفيـد واقـع شـود    بر روي جامعه زيرين تشـکيل شـده اسـت مـي    يعني جامعه باالتر که" جامعه اول

اي ارزيـابي کنـيم کـه همچـون     عنوان پديـده تواند مفيد واقع شود اين است که دولت را بهبرخورد دوم که مي

اگـر دولـت را عبـارت از    . جامعه زيرين را تجزيه نموده و تأثيري مستمر بر آن دارد, يک اصطالح و يک نهاد

تر بوده و در عين بينانهاي سياسي ـ نظامي در نظر بگيريم بسيار واقع عنوان اتوريتهنوع اتوريته ندانسته، بلکه بههر

فالسفه و دانشـمندان از  , تحليالت و تعاريف گوناگون عالمان ديني. باشدحال مکمل دو طرز برخورد فوق مي

بعـالوه،  . و تأثيرپذيرفتن از آن بسيار دور از عينيـت اسـت  هاي آنها بودن بر منافع و ديدگاهدليل متکيدولت به

رساند با گرفتار آمدن که دولت به منافع آنان ضرر ميهنگامي. دهنداي از دولت اهميت ميهميشه تنها به جنبه

پـر واضـح اسـت کـه     . نهنـد به سوبژکتيويسمي شديد آن را نفرين نموده و حقيقت وجودي آن را به کناري مي

اند دولت را از بين ببرند آن را بسـيار  که خواستهبيون نيز بر اساس موضعي اخالقي و سودمند هنگاميحتي انقال

پديده دولت چنان ابـزار  . اندعنوان نهادي بسيار خوب قلمداد نمودهبد توصيف کرده و هنگام تأسيس آن نيز به
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در تالش براي تصاحب آن، بدنبال جاذبه شديد اقتدار خود کشانده، از خود بي خود ساخته؛ بدين ترتيـب وي  

.دهدرا يا به سوي خداوندي و يا به سوي نابودي سوق مي

ــذاري ــتفاده از نامگ ــاهي اس ــل پادش ــفاتي از قبي ــا و ص ــوري, ه ــ, مونارشــي, دمکراســي, جمه , ياليگارش

درک , در تعريـف دولـت  ... فـدرالي و , يـونيتر , ملي, داريسرمايه, فئودالي, داريبرده, استبدادي, ديکتاتوري

.سازدتر ميماهيت آن را مشکل

داده اسـت، شـايد هـم بهتـرين     کارهايي که کاهن سومر در حين بنا نهادن نهـادي شـبيه دولـت انجـام مـي     

. کنندآنان درآغاز عبادتگاهي بنام زيگورات تأسيس مي. گذارندمعلومات را جهت درک دولت در اختيار ما ب

کنند که طبقه باالي آن متعلق به خدا و طبقه پايين آن صورت چند طبقه روبه آسمان بلند مياين ساختمان را به

ي هـا هـا و خانـه  زمـين . گشـايند طبقات مياني را نيز بر روي نمايندگان طبقه متوسط مـي . متعلق به بردگان است

محاسـبات  . دارنـد ابزار و وسايل توليد را در بخشي از عبادتگاه نگه مي. اطراف عبادتگاه هم ضميمه آن هستند

آشکار است که اين تشـکل، يـک جامعـه    . دهندمربوط به بازدهي بيشتر توليد را به شکلي بسيار دقيق انجام مي

اجزائي را . هيرارشيک قبل از خود شبيه استاي از عناصر جامعه طبيعي و جامعه همچنين به چکيده. نوين است

توانند هم در تشکيل اين جوامع و هم در تشکيل جامعه جديد مفيد واقع شوند بکار گرفته و اجزاي غيـر  که مي

بعد از . کننداي مقدس کار ميبه تمامي همچون مهندس جامعه. اندازنددور مي, کنندمفيد را که ايجاد مانع مي

چرخي عظيم ايجاد شده کـه  . گيرددر آغاز هر کس از آن راضي و خشنود است و جشن مي, ايجاد اين تشکل

. کندآمده و براي اولين بار در تاريخ محصولي فراوان را توليد ميبا استفاده از آب دجله و فرات به گردش در

ترين نظام خداوندي رگتواند وجود داشته باشد؟ اين نظام، اگر بزتر از اين ميجشني بزرگبراي انسانيت آيا 

نيست، پس چيست؟ 

ـ توروس يعنـي جامعـه طبيعـي نوسـنگي، ايـن      هاي زاگرسبدون شک تشکيالت باشکوه موجود در دامنه

ـ وسايل توليد، گياهان و انواع حيوانات به مدت هزاران سـال از سـوي جامعـه زن   . نمايدمؤسسات را تغذيه مي

مهارت کاهن در اين امـر نهفتـه اسـت    . ه و به فرهنگ تبديل شده استمادري در آنجا مورد استفاده قرار گرفت

وجود بياورند، بکارگرفته و با تنظيم در حوزه حاصلخيز اي فوقاني را بهاي که جامعهها را به شيوهکه اين ارزش

اسـي ايـن   ماهيـت اس . آوري آبياري شيوه جديد توليد را ايجاد کرده استپاييني دجله و فرات با استفاده از فن

شده و يا دوبـاره آن را  بعدها طبقات جديد به ساختمان زيگورات اضافه . آفريده دهشتناک تاريخ، چنين است

. اندبر روي زيربناهاي جديد ساخته

خواننـد بـه   اين مکان که آن را جامعه متمدن و مدني نيز مـي . باشدمکان اصلي اين جامعه فوقاني، شهر مي

. تغيير داده به همان اندازه نيز در ساختار توليد مادي تحوالتي انقالبـي انجـام داده اسـت   اي که ذهنيت را اندازه

تـاکنون  . دهـد هاي يک ضد انقالب بزرگ را در برابر جامعـه طبيعـي تشـکيل مـي    تر، پايهاما به عبارتي صحيح

امـا بـه   . کرده استصنايع و هنرهاي بسياري را ايجاد , نظام فکري، خط. ذهنيت شهرـ دولت تحليل نشده است
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چه قيمتي؟ قضاوت راجع به اين مسئله که آيا اين تحول را انقالب شهري و يا ضدانقالب بناميم، مسـئله بسـيار   

نبايد فراموش کرد کـه جريانـات تـاريخي بسـيار و در رأس آنهـا      . باشدمهمي است که نيازمند تأملي بسيار مي

وضعيتي که نسل انسان بدان گرفتار آمده است فراتـر از  . اندخدايي در مقابل اين ساختار ظهور کردهاديان تک

انـد  هايي از اين وضعيت که تا به امروز نيز تـداوم يافتـه  تر، نمونهعبارت صحيحبه. باشدبهشت، مشابه جهنم مي

اي را که بهمراه آورده است اکثريت غالب آن جهنمي و تنهـا مقـدار بسـيار کمـي از آن     دهند زندگينشان مي

دادن عـادت . مالکيـت و فشـار اسـت   , شهرـ دولت از هر لحاظ دربرگيرنده حاکميـت جامعه. شتي بوده استبه

هـاي موجـود در   حاکميت بر ذهـن تمـام انسـان   . انسان جامعه طبيعي به اين نظام، کار چندان آساني نبوده است

اولين شـکل فاحشـگي ـ از    کننده ـ کردن زن به ابزاري منحرفشهر توسط خدايان ترسناک از يک سو، تبديل

ها به پذيرفتن بردگي نيازمند نظارت مستمر واداشتن انسان. باشدقيد و شرط اين نظام ميسوي ديگر، ويژگي بي

دار هـر دو نهـاد نيـز از ويژگـي افيـوني ريشـه      . گـردد پـذير مـي  دار امکـان بوده و تنها توسط اين نهادهاي ريشه

.باشندبرخوردار مي

گـردد کـه   گيـرد، باعـث مـي   ولت شکل مـي که در پيرامون نخستين نمونه جامعه شهرـ دساختاري ذهنيتي

ظهور . ها دائماً از توانمندي و تأثير بيشتري برخوردار گرددساختار توليدي در مراحل بعدي و در تمامي عرصه

وار تـا  ه شکل زنجيرو افول اين ساختار وابسته به ظهور و افول سومر نبوده، بلکه ذهنيت و ساختاري است که ب

هايي از ها و يونانيان با اندک تفاوتي نسخههيتي, هاي موجود در شهرهاي مصرنمونه. به امروز ادامه داشته است

رسـانند کـه   طور روزافزون اين امر را به اثبات مياسناد و مدارک تاريخي به. باشنداين شکل اورژينال اوليه مي

هند و روم , هاي چينحلقه. عنوان نخستين حلقه به وجود آمده استنه سومر بهگانه بر اساس نمواين ساختار سه

دليل اينکه به. يابندشمولي دست ميهاي بعدي هستند که به جهانگانه اضافه گرديدند، حلقهکه به اين حلقه سه

اثبات آن هستيم، آنچه را که خواستار . باشد راجع به اين مراحل بحث نخواهيم کردهدفمان نوشتن تاريخ نمي

هـاي مـؤثر و فعـال دولـت     يگـانگي وجـودي و اسـتمرار زمـاني از ويژگـي     . باشديگانگي و استمرار دولت مي

عنوان يک نهاد جديد دولت اگر هر يک از موارد تکراري تشکيل دولت را به شکل مجزا از هم و به. باشندمي

شود ز يک ماهيت واحد سبب توسعه مفهوم آن نميتحليل مکرر ا. در نظر بگيريم، چندان جوابگو نخواهد بود

. پردازدو تنها به تکرار آن مي

) کـارکرد (گـرا دو فونکسـيون   توان ديد که از همان آغاز در جامعه دولـت با بررسي دقيق نمونه سومر مي

فاده قـرار  عنوان ابزار فشـار و اتوريتـه مـورد اسـت    دولت به, در فونکسيون اول. اندصورت متداخل عمل کردهبه

عنوان نظام عمومي توليد است که نيازهاي تمام شهر در دومين فونکسيون نيز، در نظر گرفتن دولت به. گيردمي

ها را هميشه بـه خـود مشـغول    عنوان چالش اساسي دولت، انساناين دوگانگي در ويژگي، به. سازدرا تأمين مي

عنوان ابزار فشار و حاکميت يکـي  دولت به. بدون آن بسر بردتوان توان با آن همراه بود و نه مينه مي. داردمي

سـؤال  . تـوان از آن دسـت کشـيد   عنوان ابزار توليد و امنيت بـه راحتـي نمـي   ناپذيرين نهادهاست اما بهاز تحمل



45 توليـد و امنيـت همگـاني ـ جهـت      , شود اين است که آيا از همان آغـاز اي که در اينجا مطرح مياساسي

توليـد و  , سازد، يا نه؟ آيا اگر دولت وجـود نداشـته باشـد   معه ـ فشار و اتوريته را ضروري مي منافع مشترک جا

عنوان يک ابزار پذير است، در آنصورت ديگر به دولت بهپذير نخواهد شد؟ اگر امکانامنيت در جامعه امکان

اري ماده مخدر به يـک غـذاي   نمودن مقدمانند اضافهبه. جنبه مهم و اساسي مسئله اينجاست. فشار نيازي نيست

ريزبيني و مهارت نظـام دولتـي کاهنـان در ايـن اسـت کـه       . خوب، نهاد دولت به ابزار منفعت مبدل گشته است

حتـي  . انـد وجودآمـدن قشـري اسـتعمارگر و اسـتثمارگر گشـوده     تمايز موجود را مخفـي کـرده و راه را بـر بـه    

. عنـوان شـري اجبـاري و الزامـي تعريـف کـرده اسـت       بـه نيز دولت را " باکونين"تئوريسين آنارشيستي همچون 

صورت، همانطور که در تحليالت در اين. اي ضروري ارزيابي نموده استعنوان مرحلهمارکسيسم نيز آن را به

اي براي پيشرفت جبري و نه ابزار شر عنوان ابزار فشار و زور نه وسيلهبعدي توضيح خواهم داد وجود دولت به

رفته فايده و غيرضروري که به هيچ وجه جبري نبوده و رفتهاز همان آغاز ابزاري بوده است بي. باشدجبري مي

عنـوان  ترين تعريف از دولت اين است کـه آن را بـه  از اين جهت، صحيح. به يک دزد يغماگر مبدل شده است

دور انداختـه شـده،   ، بـه اي اجتماعي ارزيابي نمائيم که از همان نخستين روز پيدايش الزم بـود بريـده شـده   غده

تر آن است که آن را همچون ابزاري براي توليد و امنيت مشـترک  صحيح. گيردتحقير گرديده و در انزوا قرار 

همـانطور  . اي اجتماعي تعريف نمودعنوان وسيلهدور از معناي کالسيک دولت ـ ارزيابي ننموده و به جامعه ـ به

تـر و  بناميم، مناسـب " دمکراسي"د اگر اين شيوه تشکل اجتماعي را که در بخش بعدي بيشتر توضيح خواهم دا

. تر خواهد بودگرايانهواقع

اي که متکي بر در جامعه. توان در هيرارشي مفيد جامعه طبيعي مشاهده کردنخستين نمونه دمکراسي را مي

م کـه امنيـت و مـديريت    مالکيت و انباشت توليد نباشد چه زن ـ مادر باشد و چه مـرد پيـر و مجـرب، هـر کـدا      

جامعه به شـکلي  . باشندمشترک را تأمين نمايند، ارکاني اساسي هستند که تا آخرين درجه ضروري و مفيد مي

کـه ايـن وضـعيت مـورد سوءاسـتفاده قـرار گرفتـه و        اما هنگـامي . گذاردداوطلبانه به اين اعضا احترام بسيار مي

گردد ابزار غيرضروري زور و خشونت هميشه در جامعه ظاهر يريگوابستگي داوطلبانه مبدل به اتوريته و بهره

هاي مبتني بر استثمار و فشار اين اسـت کـه در آنهـا ابـزار زور و خشـونت      ماهيت و اساس تمامي نظام. شودمي

ترين تشکلي اسـت  اين بديمن. سازندجمعي پنهان ميهايي از قبيل امنيت مشترک و توليد دستهخود را به شيوه

هـا و  يغمـاگري , اي و ديني ترسناکاشکال اسطوره, داريهاي بردهايجاد شده است؛ آنچنانکه تمامي شيوهکه 

. آوردهاي سيستماتيک را با خود به همراه ميويرانگري

اي مترقـي و جديـد از بطـن    کند، در فرايند پيـدايش جامعـه  که مارکسيسم اين مرحله را تحليل ميهنگامي

ايـن برخـورد کـه همـه مـا در آن سـهيم       . بخشدمي" مامايي"جاعي، به زور و خشونت نقش قديمي و ارتجامعه

مـان  دمکراسي و عملکردهاي سـازماني و عمليـاتي  , هستيم باعث شده است نگرش ما در مورد دولت ـ انقالب 

با ايـراد  طلبي نتوانسته استخواه و مساواتتاکنون هيچ جريان آزادي. اي منحرف و ناقص گرديدطور ريشهبه

هـاي  هـا و جنـبش  دولـت , هـا طريقـت , تمام مکاتب. اي از اين برخورد گذار نمايدجملهيک خودانتقادي يک
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دليـل ايـن مفـاهيم نادرسـت نتـايج کـامالً       انـد بـه  وجـود آمـده  ها و ستمديدگان بـه اي که تحت نام خلقسياسي

.اندمعکوسي به بار آورده

آيد هيواليي است نمودن آن به لوياتان برمييت همچنان که از تشبيهعنوان ابزار حاکمدولت به, در حقيقت

هـاي  در مثـال . نمايدموجودي است که هر سلولش از خون تغذيه مي. شودکه از خونريزي و استعمار سير نمي

از ها و حتي صاحبان خودترين دارائينمودن باارزشبسياري خواهيم ديد که اين هيوال در نابود سازي و قرباني

. هاي اخالقي جامعه به مانند يک غلتک ترديـدي بـه دل راه نـداده اسـت    نمودن تمام سنتزير پا گذاشتن و له

يک شـبه هفـده تـن از بـرادران خـود را      " سالمت دولت"که يکي از سالطين عثماني تحت عنوان حفظ هنگام

. حب اين ابزار بايد بـدان پايبنـد باشـد   داند که اين کار وي الزمه قانوني است که صانمايد به خوبي ميخفه مي

شـماري از  هـاي بـي  دادن نمونههاي زور و استبداد، نشانتمام تاريخ ايران، تاريخ روم و تاريخ مربوط به دولت

.داننداند، همچون وظيفه خود ميرا که تحت پوشش ايدئولوژيکي انجام دادهاعمال وحشيانه

انـد بسـيار   اي که توسط پديده دولت شکل گرفتـه هاي اجتماعيتحقيق و پژوهش در ژرفاي ذهنيت و نهاد

آمـدن  وجـود بـه , بنـديهاي غيرقابـل تصـور اجتمـاعي    طبقـه , شدن ذهنيت از طبيعتبيگانه. باشدحائز اهميت مي

, سـالطين . همگـي محصـول ايـن ابـزار زور و خشـونت هسـتند      , هاي ويژه و نهادهاي نظاميبسياري از سازمان

عنـوان  پندارند و يغما و غنيمـت را بـه  و امپراطورها با ديدگاهي الهي که کارکردن را عيب ميراجا, شاه, قيصر

يک فرهنگ قبول دارند و هر آنچه که بخواهنـد بايـد انجـام شـود و براسـاس ايجـاد خيـال بهشـت و جهنمـي          

انـد،  بـه راه انداختـه  هاي خوني که هزاران سال است جوي. اندبه اندازه خدايان خود را تعالي بخشيده, دروغين

.اندهمگي تحت نام اين امور متعالي اما عاري از گوهر انجام شده

. دادن نقـش انقالبـي بـه شـير نـدارد     گـر زور و خشـونت تفـاوتي بـا    بخشيدن ماهيتي انقالبي به ابـزار سـلطه  

به اين شکل توضيح اي از دولت رادهيم، جنبههنگاميکه با توجه به اين جوانب چنين تعريفي از دولت ارائه مي

دولـت  . گيريهـاي اجتمـاعي انکـار نمـاييم دچـار آنارشيسـم خـواهيم شـد        دهيم که اگر تأثيرآن را بر شـکل مي

اگر ايـن جوانـب دولـت را    . اي است که از هر دو جنبه برخوردار بوده و هميشه حرف آخر را زده استپديده

آنچه را که بايد انجـام دهـيم ايـن اسـت     . ن خواهيم گشودتحليل ننماييم راه را بر ارائه تعريفي بسيار ناقص از آ

عنـوان شـر   توان با اين پديده، نـه بـه  نمي. هاي ضروري و غيرضروري اقتدار دولتي را از هم تميز دهيمکه جنبه

تـرين اشـتباهات موجـود در فهـم و خـرد      بزرگ. عنوان وجودي متعالي برخورد نمودجبري و ضروري و نه به

.جانبه از نزديک در ارتباط استخوردهاي تکانسان با اين بر

اند، مسلماً منظـور مـا ايـن نيسـت کـه      گوييم محتوي اساسي دولت بدون تغيير و ثابت ماندهکه ميهنگامي

تنـوع در شـکل را اجبـاري    , بـالعکس، وحـدت در ماهيـت   . دولت در شکل خود دچار تغييراتي نگشـته اسـت  

داري که در آن بررسي دولت در جامعه برده. اي صادق استهر پديدهاين قانون ديالکتيک در مورد . سازدمي

. از بيشترين زمان و بيشترين ژرفا برخوردار بود، معلومات ما را غناي بيشتري خواهد بخشيد



47 اشـکال دولـت   . توان در جوامع سومر و مصر مشـاهده نمـود  داري را ميترين شکل دولت بردهساده

وجـود  شـدن اقتصـادي و اجتمـاعي بـه    اي را در ذهنيـت و شـيوه نهادينـه   اتي ريشهداري سومر و مصر تغييربرده

انديشـند کـه هـر پديـده     چنـين مـي  . بودن طبيعت استوار اسـت ذهنيت جامعه طبيعي بر مفهوم جاندار. اندآورده

در مفـاهيم ديـن   . شـود شـدن مـي  دانند کـه باعـث جانـدار   اي ميروح را ويژگي. طبيعي داراي يک روح است

براي . وجود نيامده استوتمي، هنوز اين تصور که خدايي متفاوت از خودشان، از خارج برآنها حکم براند، بهت

مخالفت با ايـن نيروهـا بـه    . دهندبستن با ارواح طبيعت يعني نيروهاي طبيعي دقت و اهتمام بسيار نشان ميپيمان

بـه  . سـازد اي ويژه بـا آن را ضـروري مـي   چنين ديدگاهي نسبت به طبيعت، ايجاد هماهنگي. معناي مرگ است

موضوعي که بيش از هر چيـز از آن  . باشدترين اصول اکولوژي ميخوريم که منطبق بر اساسياي برميزندگي

مبـدأيي را کـه در   . کنند اين است که زندگي اجتماعي در جهت مخالف نيروهاي طبيعي قرار نگيـرد پرهيز مي

. باشـد دهند، اصل هماهنگي با نيروهاي طبيعت مـي شان مورد توجه قرار ميجريان ايجاد دين و مبادي اخالقي

عنوان سنتي اخالقي و ديني مورد ارزش اين مبدأ اساسي زندگي چنان در ژرفاي اذهان جاي گرفته است که به

اين امر، در اصل به معناي جاي گرفتن يکي از اصول مربـوط بـه رونـد کلـي زنـدگي      . گرددو احترام واقع مي

انحرافات . هيچ تشکلي که محيط پيرامون خود را مبنا قرار ندهد، وجود ندارد. باشدطبيعي در جامعه انساني مي

در . سازندمدت نيز با روند حيات و تحت شرايط جديد داخلي و خارجي، خود را با مرحله هماهنگ ميکوتاه

اهميت مباني اکولوژيک در جامعه انساني . ندروشده و از بين ميتمامي به خارج از نظام طردصورت بهغير اين

.گيرداز اين ويژگي اساسي طبيعت سرچشمه مي

ايجـاد  . گشـايد داري راه را بر انحرافي جدي در ايـن مبـدأ حيـاتي مـي    گراي بردهگيري جامعه دولتشکل

مـدن جامعـه   ت. اي مسـتقيم دارد گيري جامعه و سرآغاز تمدن، رابطهمحيطي با اين شيوه شکلمشکالت زيست

داري کـه  علت اصلي اين مشکل با پـارادايم ذهنيتـي بـرده   . اي است که با طبيعت در تضاد استطبقاتي، جامعه

در جامعـه طبيعـي تمـام    . باشـد، در ارتبـاط اسـت   اي توسط جامعه جديـد مـي  حاصل از انجام ضدانقالب ريشه

ر کس، عضو درستکار و مخلـص ايـن   ه. گيرندمياعضاي گروه به شکلي ارگانيک در زندگي مشترکي جاي 

وجـود نيامـده   اصـطالحات دروغ و فريبنـده هرگـز بـه    . عقايد و احساسات آنان مشترک اسـت . باشدجامعه مي

عنـوان  سوء استفاده از طبيعـت و حاکميـت بـر آن بـه    . گويندگويي با زباني کودکانه با طبيعت سخن مي. است

باشـند،  مباني اخالقي و اديان که همان قوانين اجتمـاعي جديـد مـي   ترين گناه ـ تابو ـ و شرارت در برابر   بزرگ

داري وارونه گشته است، اين مفهوم اساسي ديني و گراي بردهآنچه که در جامعه نوين دولت. آيدحساب ميبه

دروغ نيز به اندازه زور و خشونت مورد نياز , در جامعه جديد براي ايجاد مشروعيت اجتماعي. باشداخالقي مي

دار و مستحکم را به عقايدي ريشهاگر جامعه. داري صرفاً از طريق زور غيرممکن استاداره نظام برده. باشدمي

.پايبند نسازي نخواهي توانست به حيات نظام ادامه دهي

شـان هنـوز هـم    ابداعات ايدئولوژيک کاهنان سـومر و مصـر کـه تمـام تـاريخ را احاطـه کـرده و تـأثيرات        

واسطه آنها بسـط شـيوه   ايجاد اصطالحات جديد و به. نمايندين مرحله تاريخي، ايفاي نقش ميپابرجاست، در ا
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هاي اساسي يکي از ويژگي. شودـ نظام تبديل ميگاه مشروعيت ـ پذيرفتن ترين تکيهاي، به اساسيتأمل اسطوره

جهان خداياني است که در مـاوراي  باشد ـ ايجاد ها ـ متولوژي در زبان يوناني به معناي افسانه مي اين متولوژي

تـرين  اولين خداياني هستند که جهان اربابان نوظهور را به کامل" را"و " انليل", "ان. "هاي طبيعي قرار داردپديده

. آميزدشدن درهم ميداري با فرايند خداحکمراني در جامعه طبقاتي برده. سازندشيوه اعتال بخشيده و پنهان مي

اي در انطوريکه بدون انجام هيچ کار و فعـاليتي و تنهـا توسـط حکمرانـي بـه زنـدگي آسـوده       اربابان جديد هم

اي يابند به همان شکل نيز نمادها و رموز افسـانه قصرها ـ که نظير آن ديده نشده است ـ و تاج و تخت دست مي  

ت موجود در طبيعت حاکميت اجتماعي درحاکمي. دهنديعني خدايان را مافوق تمامي نيروهاي طبيعت قرار مي

هنگاميکه براي توضيح و . گردانندگراي طبيعي مسلط ميدين خدايان فرمانروا را بر دين روح. يابدانعکاس مي

.آيدوجود مياي در ذهنيت بهگيرند، تحولي ريشهجاي ارواح از خدايان بهره ميتفسير مراحل طبيعي به

زيـرا از ويژگـي   . نـامم نـه انقـالب بلکـه ضـدانقالب مـي     داليل مبرهني وجود دارد که چرا من ايـن امـر را   

ارائه توضـيح ژرفتـري از ايـن موضـوع     . اي بسيار خطرناک و منفي در تاريخ برخوردار استآغازکننده مرحله

هـاي زيـادي   مفهوم جانداربودن طبيعت موضوعي است که امروزه در محافل علمي بحث. فوايدي حياتي دارد

در واقـع اگـر   . در توضيح فيزيک کوانتوم اشاره مختصـري بـه آن کـرده بـوديم    . گيرددرمورد آن صورت مي

طبيعـي از  مانند ديدگاه موجود در جامعه طبيعي نيز نباشد امـا ايـن ديـدگاه فيزيـک کوانتـوم کـه هـر پديـده        به

نمايد، سطح شـعور و ادراک  ويژگي و خصوصيتي ـ قوانيني مختص به خود که در چارچوب آنها حرکت مي  

آنچـه کـه جـوهر و ذات مـاده را بـه حرکـت       . باشـد هـا مـي  تـرين ديـدگاه  برخوردار است، يکـي از انقالبـي  ــ

هر روز که . انرژي حقيقتي غيرمادي است و به عبارتي، روح ماده است. آورد، انرژي موجود درآن استدرمي

شـود،  که گفته ميهنگامي. يمخورنظير به انواع متفاوت و نوين انرژي در طبيعت برميگذرد، در ابعادي بيمي

اگر چه متفاوت نيـز باشـد امـا    . باشد منظورشان همين امر استآينده ازآن فيزيک کوانتوم و نانوتکنولوژي مي

اي اکولوژيـک را مبنـا قـرار    جامعه اوليه در هماهنگي با روند طبيعي و با مفهوم و طرز فکري صحيح، زنـدگي 

ترين خطر، زيست همچون بزرگانسانيت را با مشکل محيط, پ اساسيامروزه گسستن از اين پرنسي. داده است

. در پايه اين گسست، هم ذهنيت و هم شيوه توليد تمدن جامعه طبقاتي نهفته است. مواجه ساخته است

طور مرتبط با اين موضوع بدان اشاره شود شکاف عظيم و خطرنـاکي  دومين مسئله مهمي که الزم است به

ذکاي . گر در تمام جانداران وجود داردسست و انفصال ميان ذکاي عاطفي و ذکاي تحليلواسطه گاست که به

. در واقع ويژگي و وضعيتي ذهني است که متعلق به مراحل طبيعي اسـت . عاطفي در همه جانداران وجود دارد

گـر گـرايش   ليافتن زنجيره سير تکاملي به سوي پيدايش نوع انسان، ذکاي عاطفي به سوي ذکاي تحليبا تحول

و در نتيجـه انجـام تحـوالت در    ترگر استعداد و مهارت الزم جهت انتخاب سريعدر ذکاي تحليل. کندپيدا مي

ذکـاي عـاطفي عليـرغم    . اما بـه همـان نسـبت نيـز از جنبـه انحرافـي برخـوردار اسـت        . درجه باالتري قرار دارد
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. هاي غيرشرطي استالعملعکس

آنهـا محصـول تجـارب    . باشـند ترين شيوه يادگيري هستند اما سـاختارهايي باثبـات مـي   هرچند غرايز ساده

هـاي ديگـر آنـان    يکـي از ويژگـي  . کننـد راحتي اشتباه نميبه همين جهت نيز به. هاندهاي هزاران سالوآزمون

اي که بـا زنـدگي مـرتبط    در برابر شرايط داخلي و خارجي. باشدستحکم و تنگاتنگ آنان با زندگي ميرابطه م

گردنـد کـه ذکـاي    اما اين جوانب مانع از آن مي. دهندالعمل نشان ميبوده و يا آن را تهديد نمايند فوراً عکس

ي از اعتبـار برخـوردار اسـت، ذکـاي عـاطفي      بنابراين، آنچـه کـه در زنـدگ   . گر سريعاً ايفاي نقش نمايدتحليل

نمايـد، بـه   ميزان تحليل و تفسير هر چقـدر رشـد مـي   . بخشدکند، زندگي ميذکاي عاطفي تحليل نمي. باشدمي

هـا و  کنـد جنبـه  گر نيز با انجام تحليالت سعي مـي ذکاي تحليل. يابدهمان ميزان درصد تحريف نيز افزايش مي

در حقيقـت،  . اين ذکاء بيشتر متعلق به نوع انسان پيشرفته است. اي عاطفي ببخشداشکال رفتاري جديد را به ذک

آنچه که موجب پيشـرفت سـريع   . باشدگر مرتبط ميزندگي اجتماعي نوع انسان با سطح پيشرفت ذکاي تحليل

رهـا  کـه آزاد و  اما به دليل آنکه فاقد جنبه احساسي اسـت هنگـامي  . گر استگردد، ذکاي تحليلاجتماعي مي

گيـرد بسـيار   کـه بـه فرهنـگ جنـگ و اقتـدار خـو مـي       ويژه هنگاميبه. گرددبسيار خطرناک مي, گذاشته شود

دليـل  بـه . هاي ناشي از اين ذکـاء هسـتند  ترين نمونههاي مخرب اعصار معاصر برجستهجنگ. باشدهولناک مي

درد، عشـق و تـرس بـوده و بـا     گويي اينکه فاقد احساسـاتي همچـون  , کندآنکه مطابق نظمي مکانيکي کار مي

امـا اگـر بـه    . گـردد تر شود که ويژگي مخرب آن خطرناکاين امر باعث مي. باشدهمدردي و نفرت آشنا نمي

برخـوردار از اسـتعداد بـاالي    ترين فرد و جامعهگيري سالمشکلي هماهنگ با ذکاي عاطفي کار کند در شکل

. دنمايکننده ايفا ميدرک و تحليل نقشي تعيين

داري روي داد ايجاد شکاف وگسستگي عظيمي ميان اين دو شکل از گراي بردهآنچه که در جامعه دولت

خـوريم کـه بـا    شايد هم براي اولين بار است که در ابعادي گسترده به ذکاء و ذهنيت طبقـاتي برمـي  . ذکاء بود

ايـن پيشـامدي   . انديشـد اسـتعمار مـي  گسستن از ذکاء عاطفي حاکم بر جامعه طبيعي تنها به پيشبرد هنر فشـار و  

تـر حاصـل از شـيوه توليـد     مـازاد محصـول فـراوان   . است که نتايج بسـيار خطرنـاکي را در پـي خواهـد داشـت     

وجود آمده بود، زيربناي مـادي ايـن تشـکل طبقـاتي     که با تکيه بر مازاد محصول جامعه نوسنگي به, داريبرده

بنابراين نوبـت بـه   . کندد، قسمت اعظمي از محصوالت را غصب ميواسطه مديريت بر شيوه توليصرفاً به. است

عنوان حاکمـان جديـد نتيجـه   هاي خدايان بهافسانه. رسدآفريدن ذهنيتي جديد براي دفاع از اين شيوه توليد مي

اين شـيوه از ذکـاء   . گرددگر آغاز ميدار ذکاي تحليلمرحله ريشه. کاوش براي يافتن اين ذهنيت جديد است

نمودن بردگان بيابد و آنهـا را  دارد که قوانيني براي ادارهشترين سعي و تالش خود را بر اين نکته معطوف ميبي

عظمت کاهنان سومر و مصر ناشي از اهميت ايـن مسـئله در تـاريخ    . عنوان فرامين جاودان خداوند نشان دهدبه

اي باشـکوه و ترسـناکي را   اي و اسـطوره نظـام افسـانه  , ذکاي گسسته از زندگي و جامعه طبيعـي . انسانيت است

هـاي  هـاي آموزشـي، معابـد و مجسـمه    بـراي آنکـه آن را بـه بردگـان بقبوالننـد، نظـام      . وجـود آورده اسـت  بـه 
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کننـد  ادياني که در آنها غالباً خدايان حکومـت مـي  , گراخطر روحجاي اديان بيبه. اندسحرآميزي ايجاد کرده

نمـودن احسـاس تـرس در    آنـان بـا تحريـف   . انـد ت و اطاعـت را پيشـبرد داده  وجود آمده که همواره تسـليمي به

اند که چرا بايد از خدايان جديد بترسـند و اگـر بـه گفتـه آنـان      بردگان، با دقت و اهتمام فراوان به آنها فهمانده

د ايجـاد  هايي را که حاوي بهشـت و جهـنم باشـ   براي اولين بار اتوپيا. عمل نکنند چگونه مجازاتي خواهند ديد

. انـد نظـامي ايـدئولوژيک ايجـاد کـرده    , کامل بردگان با طبقه جديد اربابـان در واقع، براي هماهنگي. اندکرده

در اصل ديني ) مکتب اصالت روح(دين آنيميسم . باشدبودن شيوه انديشه با روح مرحله سازگار مياياسطوره

اي است، ديني طبقاتي و مبتني بر نـابرابري و  اسطورهدين جديد نيز که غالباً. طلب استخواه و مساواتآزادي

. نمايدـ امر ميشدني مطلق و مبنا قراردادن خدايان ـ اربابانداري است که به تسليمنيز دين برده

هـاي  تـرين جهـش  اين ضدانقالب در ذهنيت که در تاريخ انسانيت روي داد، در حقيقـت يکـي از بـزرگ   

از آن بـه بعـد، تـاريخ، ادبيـات، هنـر، حقـوق و       . پيشرفت ذهنيـت طبقـاتي اسـت   گر بوده و بيانگرذکاي تحليل

تـرين شـکل ايـن مرحلـه را در     نيرومنـدترين و خـالص  . شوندسياست توسط اين ذهنيت طبقاتي از نو ايجاد مي

اي ايـدئولوژي طبقـه اسـتعمارگر حـاکم در مسـير آفريـدن جامعـه       . کنيمهاي سومر و مصر مشاهده مياسطوره

نام تمامي جامعه برداشـته شـده و   هر قدمي که در اين راه برداشته شود، به. گرا قرار گرفته استني و دولتفوقا

رفته مورد استثمار قرار گرفتـه،  ـ مادر بازمانده از جامعه طبيعي رفتهايدئولوژي الهه. گرددمي) جامعه(ازآن وي 

درست همانگونه که زنان ـ همچون سرآغازي . يدآاز محتواي خود تهي شده و به خدمت نظام مردـ خدا درمي

تمامي اعضاي آزاد و برابر جامعه طبيعـي بـه   , آيندبراي فاحشگي خصوصي و عمومي ـ به خدمت مردان درمي 

. انـد ها از مدفوع خـدايان آفريـده شـده   اي سومري آمده است که انساندر افسانه. شونداي برده تبديل ميطبقه

هاي سومري حقيقتـاً  افسانه. وان دنده مرد نيز براي اولين بار در افسانه سومر آمده استشدن زن از استخآفريده

هـاي بعـد از خـود نخسـتين سرچشـمه      دست آورده و با تأثيرگذاري بر تمام اسطورهاي را بهالعادهموفقيت فوق

گامش بـر  داستان گلهايهايي مشابه ويژگيويژگي. دهدخدايي، ادبيات و حقوق را نيز تشکيل مياديان تک

.گذاردهاي دنيا تأثير ميتمام داستان

توان گفت که طور خالصه ميهر چند تحليل ساختار ذهنيت سومري خارج از موضوع فعلي ماست، اما به

گر و تحليلها، از طريق تکيه بر ذکايذهنيت سومري عامل و منشاء اساسي آغاز تاريخ و در نتيجه آغاز تمدن

يـک  . هاي انديشه متافيزيکي را نيز بايد در اين ذکاء جستجو نمودريشه. باشدطريق زور و فشار، مينه صرفاً از

کننـد، بلکـه   کنند تنهـا بـه گذرانـدن روزگـار اکتفـا نمـي      هايي بسان بهشت زندگي ميمشت ارباب که در قصر

دهد، آنچه روي مي. شودانسانيت ميکنند که موجب اغفال دائميريزي ميها را پايهدنيايي از اتوپياها و افسانه

شدن آن به نهادهاي نيرومند همراه با در ذهنيت تمام انسانيت است که مبدلدروغ اجتماعي بزرگدوانيدن ريشه

.باشدها و مدارس ميها، عبادتگاهها، داستانهر نوع اسطوره
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جامعـه طبيعـي، جهـان و    . پارادايم انسانيت و در رأس آن پارادايم جامعه خاورميانه را از بنياد تغييـر داده اسـت  

پندارد، طبيعت را غول و ظالم نمي. طبيعت را جاندار پنداشته و از ديدگاهي متنوع و رنگارنگ برخوردار است

که به معنـاي آزاديسـت در عـين حـال بـه      » آمارگي«در زبان سومر کلمه . يندبمانند يک مادر ميبلکه آن را به

خـوبي آشـکار   حتي اين کلمه نيز ماهيت ذهنيـت ضـدانقالبي جديـد را بـه    . گشت به دامان مادر استمعناي باز

باشـد کـه بـر طبيعـت و     اي جديد شامل انبـوهي از خـداياني مـي   اين در حالي است که ديدگاه افسانه. سازدمي

خداياني ـ در اصل بهتر است بگوييم مستبدان  . کنندگي نيز برخوردارندهان حاکم بوده و از ويژگي مجازاتج

سازند، در واقع طبيعـت را  رفته خود را پنهان ميظالم و استثمارگرـ که به سوي ماوراءالطبيعه اوج گرفته و رفته

تمـام جانـداران ديگـر نيـز کـه از      . پنـدارد انـدار مـي  اين ديدگاه ماده و طبيعت را مرده و غير ج. پندارندباير مي

ايـن پـارادايم   . شـوند رفته پست و خوار مـي اند، رفتهمانند بردگان از مدفوع خدايان آفريده شدهديدگاه آنان به

بتدريج خود را توسعه داده وآنچنان ذهن جامعه کنوني خاورميانه را فلج ساخته که تا به حـال بـه روال طبيعـي    

در نتيجه اصالحات در مسيحيت و انقالب کوپرنيک بود که جامعه اروپـا قـادر گرديـد    . گشته استخويش برن

دليـل دفـاع سرسـختانه از    گئوردانو برونو که يکي از نوابغ عصر رنسانس بـود بـه  . اين پارادايم را متالشي نمايد

پـارادايم بـه کشـورهايي همچـون     دليل اينکه اين به. زنده در آتش سوزانده شدبودن طبيعت زندهمفهوم جاندار

ديدگاه . دهندچين و ژاپن سرايت ننموده است اين کشورها با سرعت بيشتري خود را با تحوالت مثبت وفق مي

ـ روم، گـذار طـرز   در پيدايش تمـدن يونـان  . بودن گيتي نقشي اساسي در اين تحوالت داشته استمبني بر زنده

جاي آن، نقشي مشـابه  و مبنا قراردادن ديالکتيک و متافيزيک بههاي سومري و مصريتفکر فلسفي از اسطوره

.ايفا نموده است

وجود آمده باشد اما در واقع آنچه هرچند دولت همچون يک اصطالح و چارچوب در عبادتگاه کاهنان به

. جامعه هيرارشـيک و فرمانـده نظـامي بـوده اسـت     , مجلس پيران, که باعث نهادينگي و تحکيم آن گشته است

ـ درآغـاز کـاهن  . گيردها و روابط تنگاتنگ و طوالني ميان اين سه نيرو شکل مياقتدار دولت بر اساس چالش

ـ داده و بعـد از آن  رفته جاي خود را به مجلس پيران ـ دمکراسـي ابتـدايي   شاه اقتدار را در دست داشته، اما رفته

گامش اين روند به در داستان گل. باشدکننده ميننيز حاکميت به دست فرمانده نظامي افتاده که قدرت او تعيي

راهـب و  . گامش نماد قهرمـاني و فرمانـدهي نظـامي اسـت    گل. اي و با زبان شعر بيان شده استشکلي اسطوره

انکيدو نماد اولين سربازاني است که از ميان قبايل وحشي . هاي نيرومند گذشته ديگر تأثير چنداني ندارندراهبه

يـک نـوع سـازماندهي فراتـر از روابـط خويشـاوندي رشـد        . انـد آوري شـده هاي اتنيکـي جمـع  خارج از گروه

.نمايدمي

گشـته و برخـي ديگـر خـود را     ها بـراي نخسـتين بـار مطيـع    شود که بعضيتأثير سحرآميز قدرت باعث مي

اس منّيـت  عصـري کـه انسـان براسـ    . ـ شاهاني که صاحبان مـازاد محصـول هسـتند، معرفـي نماينـد     عنوان خدابه

)Egoism (عنوان اثري از خدا ـ شاه   ديگر جامعه و طبيعت به. شودکند آغاز ميترين اعالم ميخود را بزرگ
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اين ديدگاه که خداوند صاحب هـر چيـز   . دهندها به بيان اين مطلب اولويت ميتمام اسطوره. گردندمعرفي مي

بـه  . اندي مقدس آن را از اين منابع اتخاذ کردههاکتاب. گيردهاي سومري و مصري نشأت مياست از اسطوره

ديدگاه دولت ابدي که هنوز هم در شعارها مورد استفاده . شودنهايت مياين شکل اقتدار دولتي نامحدود و بي

گشـت از  ويژه به اسطوره مجهز نمييافت و بهاگر دولت توسعه نمي. گيرد با اين مسئله در ارتباط استقرار مي

فوايد و منافع حاصـل از اقتـدار دولتـي در آن مرحلـه سـبب شـد کـه        . رفتازمان ياغي فراتر نمييک نهاد و س

از ايـن لحـاظ   . العاده خداوندي انعکـاس داده شـده و بـر تمـامي اذهـان حـاکم گـردد       عنوان يک نهاد خارقبه

نمايـان  در اينجاسـت کـه نيـروي ايـدئولوژي     . تـرين سـازمان غاصـب درنظـر گرفـت     توان دولت را ظريفمي

عنـوان نهـادي مقـدس جهـت     گردد که اين سازماندهي بزرگ غصب و غـارت بـه  اين نيرو سبب مي, گرددمي

اگر در جايي اقتدار دولت را تعالي بخشيده و به اهتزاز درآورند، بايـد دانسـت   . اجراي اوامر الهي شناخته شود

بـا آگـاهي بـر ايـن امـر خـود را نهادينـه        خداـ شاهان. بزرگي پنهان استطلبيکه در آنجا يغماگري يا منفعت

, حرمسرا, سيستم جاسوسي پيشرفته, ترين افرادشده از قويقصرهاي باشکوه، نيروهاي نظامي تشکيل. سازندمي

ناپذير اين بردگان عابد و وزيران چاپلوس اعضاي اساسي و جدايي, اي با ريشه الهينامهشجره, خانداني مشهور

عصا و مهـر وسـايلي   , هالباس. باشندجود در اهرام در اصل قصرهاي پايدار دنيوي ميگورهاي مو. نهاد هستند

گيـرد  از آن پس آنچه که برعهده تمـام بردگـان و اعضـاي جامعـه قـرار مـي      . برندهستند که با خود به گور مي

هاي تابکلمات بيشماري که در ک. پرستش مداوم اين نهاد متعالي خداوندي و شکرگذاري به درگاه آن است

اند، در واقع تکرار و يا نسخه تغييريافته صفاتي هستند مقدس براي بخشيدن القاب و صفات به خدايان بکار رفته

.اندکه براي خدا ـ شاهان سومر و مصر مورد استفاده قرار گرفته

ا تر، رفـتن بـه دنيـاي ديگرــ تمـام همراهـان و خـدمتگزاران خـود ر        عبارت صحيحدر صورت مرگ ـ يا به 

توانند بـه شـکلي مجـزا از بـدن شـاه تصـور       گزاران و ملتزمين نميبرند زيرا خدمتزنده با خود به گور ميزنده

نمودن به شاه در دنياي ديگر ضرورت پيـدا  براي خدمت) بدن شاه(همراه بدن اصلي گرديدن آنها بهدفن. شوند

اصـطالح  . دهنـد بـه موجوديـت خـويش ادامـه مـي     ماننـد  کند و از طريق سالله آنان که در اين دنيا باقي ميمي

دهـد کـه گسسـت    اي نشـان مـي  اين مثال به شيوه بسيار برجسته. وجود آمده استجاودانگي نيز به اين شکل به

تنهـا سـاخت يـک هـرم نيازمنـد      . گر از واقعيات، جامعه را دچار چگونه تحـوالتي خواهـد نمـود   ذکاي تحليل

اي اسـت کـه   ترين زلزلهاقتدار دولتي، ماندگارترين و مخرب. رگ استکارکردن صدها هزار برده تا سرحد م

تـدريج  بـه . يابنداز آن پس، اصطالحاتي نظير ظلم، محشر و ناجي رواج مي. نسل انسان بدان گرفتار آمده است

هـا  نعنوان ناجيان انساپيغمبران به. گيردعنوان مبارزان راه آزادي در اين شرايط شکل ميشخصيت پيغمبري به

. سرچشمه و منشأ در اينجا، باز همان جامعه سومر است. کننداز فالکت مذکور ظهور مي

هـاي سـومر بـه    اسـطوره . شـدند باشند که بهمراه جامعه طبيعي، متحمل خسارات بسياريزنان نيز قشري مي

محور مراحل قبلي مع زنهاي جواهم اثرات و نشانه, آيين اينانا. اندخورده شبيههاي زنان متضرر و شکستمرثيه



53 کـه خـدايان   در حـالي . کنـد اي عظيم عليه جامعه مردساالر حکايـت مـي  را به همراه دارد و هم از مبارزه

رفته همگي آنها جـاي خـود را بـه خـداياني بـا هويـت       اند، اما رفتهاي زنانه داشتهشهرها در آغاز ريشهـدولت 

معابـدي کـه در   . اندگيرند که براي سقوط زنان آماده گرديدهار ميمعابد در رأس نهادهايي قر. دهندمردانه مي

نظـام  . شوندخانه تبديل ميشدند بتدريج به فاحشهـ مادر، اينانا، اداره ميهاي زن و با نماد الههآغاز توسط راهبه

در آنجـا  . نظـامي متفـاوت بـود   , ـ مادر کـه در جامعـه طبيعـي وجـود داشـت     وجودآمده در پيرامون زناهلي به

ـ شوهري به شکل کالسيک آن نهاد زن. کننده فرزندان و مردان بودصاحبي براي زن وجود نداشت و زن اداره

گيـري جامعـه   کند براساس نهاد دولت و با شـکل خانواده پدرساالر که مرد آن را اداره مي. وجود نيامده بودبه

. شکل اوليه خـويش را حفـظ نمـوده اسـت    , تا به امروزنهاد خانواده با تغيير ماهيت . يابدمردساالر گسترش مي

رفته از نيـرو افتـاده و خـود بـه شـکل      زن، رفته. مرد همانگونه که صاحب زن است، صاحب فرزندان نيز هست

.شود، در اصل يک قفس استاي که زن بدان وارد ميخانواده. آيدملک درمي

تر از نـوع خـانوادگي آن کـه    اي مستمرتر و عميقداريشناسان اتفاق نظر دارند که تاکنون بردهاکثر جامعه

طـور قطـع از طريـق انجـام تحليالتـي      تحليل سطح بردگي جامعه بـه . شود يافت نشده استتوسط مرد اداره مي

تمـام  . اي ذهنـي و فعلـي نـدارد   بردگي زن تنها جنبـه . گرددپذير ميجانبه در مورد سطح بردگي زن امکانهمه

بـه  . کات جسماني، نظام صوتي و لباس پوشيدن زن با اين شـيوه بردگـي در ارتبـاط اسـت    رفتار و حر, عواطف

در قـرون وسـطي،   . داري هسـتند هـا نمـاد زنجيرهـاي بـرده    ايـن . انـد دست و ساق پايش حلقه زده, گوش, بيني

. شودرفته مياي در مورد آنان پذيجانبهديدگاه اخالقي و ناموسي يک. شودکمربند بکارت نيز به آنها بسته مي

شـود  هايي که متعلق به زن است از او گرفته ميتمام ارزش. گرددزن از لحاظ ايدئولوژيک نيز هيچ و نابود مي

.شودسنجيده مي) پول(کند و بهاي زن با قيمت مهريه ارزش او را تعيين مي. گرددو خود او نيز ملک مرد مي

وابسـتگي  . عي است که مورد تحليل قرار نگرفته استگيرد موضوبردگي زن که از جامعه سومر نشأت مي

شدن به درون کلبه مـرد  شدن از عبادتگاه کاهن، انداختهشود با عبور دادهزن که از جامعه هيرارشيک آغاز مي

. اين وضعيت از آن مرحله تا به امروز ادامه داشته است. گرددو گرفتارآمدن به موقعيتي بسيار دشوار کامل مي

آمـوزش و ادبيـات ايـن بـوده اسـت کـه چگونـه زن بـا تمـام رفتـار و عـواطفش ـ بـا              , سي اخـالق موضوع اسا

مـردان بـرده بيشـتر بـا اسـتفاده از نيـروي       . دادن نيـروي فکـري آن تـا حـداقل ـ بـه مـرد خـدمت نمايـد         کاهش

مـاهيتي  شـان غالبـاً از  بردگـي . انـد شان و با تأمين محصول مازاد موقعيتي را بـراي خـود کسـب کـرده    جسماني

, اگـر مـرد بـرده را آزاد سـازي    . شـوند شان برده ميفکر و بدن, اما زنان با تمام روح. اقتصادي برخوردار است

ايـن  . شـود تواند به يک انسان آزاد مبدل شود اما اگر يک زن را آزاد کني گرفتار بردگي بسيار بدتري مـي مي

اگـر بـه شـکلي ريزبينانـه و دقيـق زن را مـورد       . سـت دار ادهد که بردگي زنان تا چه حد ريشهحقيقت نشان مي

. هاي مرد شکل گرفتـه اسـت  هاي آن بر اساس خواستهبررسي قرار دهيم، خواهيم ديد که چگونه تمام ويژگي

کردن گرفته تـا شـيوه نشسـتن، همگـي از نـابودي زن خبـر       از آهنگ صدا گرفته تا شيوه راه رفتن، از طرز نگاه

ساسي عدم انجام تحليالت در مورد بردگي زنان اشتهاي وافر مـردان و حـس ارضـاي    يکي از داليل ا. دهندمي
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. رانـد شکل خانگي خداـ شاهي است که در جامعه حکم مي, عنوان ارباب زنمرد به. ديکتاتورمأبانة آنان است

ا بـه  اين خاصيت بدون آنکه ماهيت خود را از دست بدهـد تـ  . او تنها يک شوهر نيست بلکه خدا ـ شوهر است 

. امروز ادامه داشته است

تنها از لحاظ تکنولوژي . داري در عرصه اقتصادي شبيه يک کارخانه بزرگ استگراي بردهجامعه دولت

از ايـن  اثرات بازمانده. شوندها به شکل گله بکار گرفته ميبرده. هاي مدرن متفاوت استو مالکيت با کارخانه

اي عت، معادن سنگ و سـاختن بناهـا نيـرو و دسـترنج بردگـان بـه شـيوه       دهند که در زراعهد باستاني نشان مي

تـر از اداره  تـر و شـديد  رحمانـه شـيوه مـديريت بـر بردگـان بسـيار بـي      . هولناک مورد استفاده قرار گرفته است

خارج از گسـتره  . مايملک و تنها يک وسيله توليد است, کندحيواني است که کار مي, برده. باشدحيوانات مي

گر در مردان، در واقعيـت  تجلي ذکاي تحليل. باشندگويي ابزارهايي عاري از احساسات مي. قي قرار داردحقو

.نماياندتر ميبردگان بسيار برجسته

. داردهاي نخسـتين خـود را محکـم و اسـتوار برمـي     داري، نهاد مالکيت نيز گامگراي بردهدر جامعه دولت

جامعه زيرين را همراه بـا تمـامي متعلقـاتش بـه ملـک خـود       , معه فوقانيماهيت نظام بر اين استوار است که جا

نتيجـه طبيعـي حاکميـت    , تصـاحب . خدا ـ شاهان و معاونين آنهـا صـاحبان هـر چيـزي هسـتند      . سازدتبديل مي

در مرحله . هايش نامحدود خواهد بودپرستي انسان امکان پيشرفت بيابد خواستهکه حس خودهنگامي. باشدمي

نظام مالکيت که جامعه . گشايدظام عدم وجود عوامل محدودساز راه را بر ايجاد نظام خدا ـ شاهي مي تأسيس ن

کنـد و حـس   ويژه خانواده رسوخ پيدا ميطبيعي با آن بيگانه بود با مالکيت دولتي آغاز شده و به تمام نهادها به

از . بخشـد دهد و بدان قداست ميميمالکيت اساس دولت را تشکيل. آوردوجود ميمالکيت را در هر کسي به

گذرد که مرزهاي مالکيت ديري نمي. باشداين ببعد، آنچه که بايد انجام شود به ملکيت درآوردن تمام دنيا مي

ها و اشکال گوناگون، همانند هدايايي الهي زمينهاي خانداني و مرزهاي وطن به شيوه, همچون مرزهاي دولتي

نهادي است . گرايي است در واقع نوعي دزدي استمالکيت که منشأ رانت. گرددها حک ميانسان" منيت"در 

امـا از سـوي ديگـر نهـادي ضـروري اسـت کـه        . زنـد که بيش از همه همبستگي و تعـاون جامعـه را بـرهم مـي    

. کننده نيازهاي جامعه فوقاني استتأمين

خـود از جامعـه   طـور خودبـه  که بـه عنوان شکلي از جامعهسعي کرديم توضيح دهيم که جامعه طبيعي را به

گام جامعه اکولوژيک همراه با پيشرفت و تعميق جامعه بهپسروي گام. اکولوژيک برخاسته است تعريف کنيم

هر اندازه که تضـادهاي داخلـي جامعـه    . باشدترين تضادهاي اجتماعي تا به امروز ميگرا يکي از اساسيدولت

حاکميت بر انسان، حاکميت بـر  . با محيط خارج در تضاد قرار گرفته استاند به همان اندازه جامعهرشد نموده

پرواضح است نظامي که هيچ رحمي به انسان روا ندارد، از ارتکاب هر بـدي و شـرارتي   . طبيعت را در پي دارد

ــه دل راه نخواهــد داد  ــه طبيعــت ترديــدي ب در اخــالق طبقــه حــاکم فــتح و حاکميــت  , در حقيقــت. نســبت ب

عنـوان حـق و رفتـاري    حاکميـت بـر طبيعـت همچـون حاکميـت بـر انسـان بـه        . هـا هسـتند  ين پديـده ترپسنديده
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شـتن  حـاکم گ . بيند که بايد بر آن چيره شـد طبيعت را همچون دشمني مي. شوندجامعه جديد ناديده گرفته مي

زيست در ابعاد بار محيطگرا، باعث تخريبات فالکتها و مفاهيم در رفتارها و ذهنيت جامعه دولتاين ديدگاه

. اي تا به روزگار امروز شده استگسترده

در اينجـا ايـن   . رسـد گرا در مرحله تأسيس آن کافي به نظـر مـي  اين تحليالت جهت شناخت جامعه دولت

بـه  . امداري را بکار بـرده گراي بردهداري اصطالح جامعه دولتجاي جامعه بردهسئوال مطرح است که چرا به 

عنوان جامعه فوقاني در نظر بگيريم، استفاده از اين کلمه شفافيت بيشـتري بـه تحلـيالت    نظر من اگر دولت را به

جـود  تـوان و درصـورت عـدم وجـود دولـت، نمـي     . مان مفيد واقع خواهد گشتبخشيده و در رسيدن به هدف

بلکـه  , دولـت نهـادي مجـرد نيسـت    . باشـد دولـت مـي  , شرط اساسـي قـدرت و نفـوذ   . داري را تصور نمودبرده

تـأمين امنيـت   . انـد دست انداختهسازماندهي مشترک آناني است که حاکميت بر ابزارهاي فشار و استثمار را به

کـه ماهيـت حقيقـي ايـن     عنـوان خـدمات کمکـي در نظـر گرفـت     همگاني و ارائه خدمات عمومي را بايـد بـه  

يکي ديگر از داليل استفاده از اصطالح . سازماندهي را پوشانده و در نزد جامعه به آن مشروعيت بخشيده است

داري نيـز بـا تکيـه بـر همـان فـرم از دولـت        اين است که اشکال جوامع فئوداليسم و سـرمايه " گراجامعه دولت"

هاي فشار و استثمار ناپذير گروهين نهادهاي مشترک و جدايياند و همچنموجوديت پيدا کرده و پيشرفت کرده

بـراي آنـان مـؤثر و    , هيچ نهاد فشار و استثماري بـه انـدازه دولـت   . اندخود را به شکل دولت سازماندهي نموده

.سودمند نبوده است

هـا  ند و هيتيه, باشند، چينداري ميگراي بردههاي اورژينال جامعه دولتکه سومر و مصر نمونهدر حالي

عنوان نهادهايي برخوردار از مـاهيتي واحـد،   به. باشندعنوان حلقه دوم در حکم تکرار همان حلقه اول مينيز به

تـر  در نمونـه بـديع  . انـد خود را بازسازي نمـوده , با انجام تغييرات در شکل, بدون آنکه تغيير ماهيت داده باشند

هـاي مهمـي   براساس طرزفکر فلسفي پيشرفت. يت ايجاد نموده استايران و يونان ـ روم تحول مهمي را در ذهن 

, طـور هـر چنـد محـدود هـم کـه باشـد       بـه , دارينهادهاي برده. وجود آورده استآزادي بهرا در مسير اخالق 

از دو هـزار  . م شکل گرفته اسـت .م تا سده سوم ق.داري کالسيک از هزار سال قنظام برده. اندتر شدهمنعطف

م مرحلـه تأسـيس   .م تا دوهزار سـال ق .از سه هزار سال ق. م مرحله بلوغ را گذرانده است.ا هزاره قم ت.سال ق

.نظام عهد عتيق بوده است

بـه پيشـرفت خـود    , داري که نظام اجتماعي اساسي تمدن طبقاتي اسـت بدون شک انسانيت در مرحله برده

عنـوان اثـر و   تـوان بـه  انقـالب شهرنشـيني را نمـي   . شدباکننده هر چيز نميداري تعييننظام برده. ادامه داده است

. توانسـتند رشـد نماينـد   داري و دولـت هـم، شـهرها مـي    در نبود برده. داري در نظر گرفتمحصول دوران برده

, معمــاري, هــاي هنــرياگــر پيشــرفت شــاخه. شــهرهاي بســياري وجــود داشــتند کــه دولــت تأســيس نکردنــد

داري عنوان محصول نظام بـرده خط را که با شهرنشيني در ارتباط است بهرياضيات و, انواع علوم, دستيصنايع

داري ارزيابي مکاتب نظري بسياري از جمله مارکسيسم از بـرده . ايمخطايي بزرگ مرتکب شده, تحليل نماييم
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نـر از  کنند کـه علـم و ه  تر، در واقع ثابت ميبه عبارت صحيح. باشداي ميخطايي ريشه, عنوان اهرم پيشرفتبه

هـاي ديگـر بـه کنتـرل     گيرند که بيشتر از تمام ارزشهايي قرار ميعلم و هنر در رأس ارزش. انداقتدار نگسسته

هم جلوي پيشرفت آزادانه علم و هنر را بگيرد و هم آنـرا در  , دولت براي آنکه بتواند. انداقتدار دولتي درآمده

دهد که علم و هنر نه تنها نتيجه نظام تاريخ نشان مي. د داردراستاي منافع خويش بکار گيرد به اين امر نياز شدي

اکتشـافات و اختراعـات هـزاره    . باشند بلکه اين نظام موانعي جدي براي آنها ايجاد کـرده اسـت  داري نميبرده

ايـن در  . باشـند م به تنهايي قابل مقايسه با اکتشافات قرن هفدهم تا قرن بيسـتم مـي  .م تا هزاره چهارم ق.ششم ق

اي که ميان ايـن دو مرحلـه   هزار سال فاصله زمانيدر پنج. داري تشکيل نشده بودحاليست که هنوز دولت برده

اند غالباً اکتشافاتي نيز که از قرن هيجدهم تا نوزدهم انجام شده. وجود دارد اکتشافات بسيار محدود بوده است

ت انجام داده اسـت ايـن اسـت کـه آن را بـه      بسان هميشه، تنها کاري که دول. توسط افراد صورت گرفته است

. آوردانحصار خود در

گر با تشکيل شهر در ارتباط باشـد امـا بـاز هـم آنچـه کـه آن را در       وجودآمدن انديشه تحليلهرچند که به

وگرنـه انديشـه   , باشـد داري مـي گـراي بـرده  راستاي منافع طبقاتي منحرف ساخته اسـت، همـان جامعـه دولـت    

داري انجام داده اسـت سـاختن دنيـاي وسـيعي از     آنچه که نظام برده. داري توسعه نداده استهگر را بردتحليل

مـرتبط  . دروغ با استفاده از اين شيوه انديشيدن و فروريختن آن همچون يک کـابوس بـر ذهنيـت انسـان اسـت     

معـه طبقـاتي را   هاي ديگـر جا داري و فرمدانستن پيشرفت علم و هنر که فرهنگ مشترک انسانيت است به برده

چنين تحليالتـي از  . توان با پديده اقتدار ـ دانش و حاکميت دولتي بر روي علم و هنر توضيح داد تنها و تنها مي

طلب اگر آگاهانه نباشـد، نشـان از وابسـتگي آنهـا بـه      خواه و مساواتهاي آزاديها و جنبشطرف ايدئولوژي

اين امر حتي براي مارکسيسم ـ لنينيسـم هـم حقيقتـي     . باشندبلوک اقتدار است، بدون آنکه حتي به آن پي برده

مارکسيسم ـ لنينيسم نتوانست به تمامي خود را از وابستگي بـه بلـوک حـاکم اقتـدار ـ دانـش        . تغيير ناپذير است

هاي آينده به شکلي وسيع ايـن مسـئله را   در بخش. برهاند و اين نيز عامل اساسي فروپاشي رئال سوسياليسم بود

. ح خواهم دادتوضي

داري دچـار بحـران شـده و بـه حاکميـت      م فرم دولت مربوط به جامعه بـرده .ق500تا 250هاي در سال

هاي جامعـه  برخوردار از ويژگي" بربرهاي"حمالت . تر تغيير شکل داده استعنوان فرمي عاليجامعه فئودال به

عنـوان عوامـل داخلـي، نقشـي     گراييدن نظـام بـه  عنوان عامل خارجي و نيز مبارزه مسيحيت و به فسـاد طبيعي، به

دار اما آنچه که در اين تحول از بين رفته است، دولت نيست بلکه فرم بـرده . اندکننده در اين تحول داشتهتعيين

. گيردساختن هر چه بيشتر خويش، شکل فئودالي به خود ميدر اين مرحله دولت با نيرومند. باشدآن مي

اي فئودالي ـ جامعه بردگي تکامل يافتهگرد ـ جامعه دولت

يافتـه از اهميـت بسـياري برخـوردار     در نظرگرفتن دولت در تاريخ همچون يک ذهنيت و جرياني سازمان

هـا و يـا طبقـات داللـت     تعاريفي از دولت که بر تأسيس و فروپاشي، بنيانگذاري مجدد آن توسط گـروه . است
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اگـر اصـطالح دولـت را همچـون     . دهنـد سازند، ما را به سوي ديدگاهي غير شفاف و از هم گسيخته سوق مي

مندترين نهاد جامعه به گلوله برف و يا توپ آتشيني تشبيه نماييم که رفته رفته بزرگ شده و مستمرترين و نظام

دولت از همان آغاز پيـدايش  . تر خواهد بودسوزاند، آموزندهگاهي منجمد ساخته و گاهي مياطراف خود را

گونه تحولي در ماهيت آن، دچار توقف نگشته و سـير مسـتمر   تا به امروز، تکثر و تنوع پيدا نموده و بدون هيچ

اي در مورد آن سخن به ميـان  اي دوثانيهتوان از وقفهداشته است؛ اين استمرار چنان حقيقتي است که حتي نمي

اين وضعيت بـه تمـامي بـه    . وجود آيد بدون شک دولت رو به نابودي خواهد رفتاي بهاگر چنين وقفه. آورد

توانـد بـه موجوديـت    اگر روح حتي يک ثانيه از بدن جدا شود آن بدن ديگر نمـي . ماندجدايي روح از بدن مي

دولـت نيـز چنـين    . توان آن روح خارج شده را به بدن باز گرداندبعد از يک ثانيه ديگر نمي. خويش ادامه دهد

هماننـد  . هاي خـانوادگي تشـبيه نمـود   توان به تيرهتنوع و افزايش حجم آن را نيز مي. باشدموجود جانداري مي

ن هـاي اساسـي آ  اما ويژگي. وجود آيدتواند ازآن بههاي مختلفي ميهاي حيواني و گياهي انواع و تيرهخانواده

. آوردوجـود نمـي  نمودن ازانواع خوب و يا بدتر آن تغييري در ايـن وضـعيت بـه   بحث. مانندهمانگونه باقي مي

انديشيد که تعريفي صحيح هنگاميکه لنين دولت پرولتاريايي را در برابر دولت بورژوازي مطرح نمود چنين مي

واند همچـون يـک فـرم اجتمـاعي وجـود      تاين در حاليست که دولت پرولتاري نمي. و درست ارائه داده است

. نتيجـه مانـد  هايشان بيهاي بسياري آن را آزمودند اما تالشاز زمان اسپارتاکوس تا به امروز انسان. داشته باشد

. دست خود رهايي يابـد سوم دنيا نتوانست از فروپاشي خود بهآزمون شوروي نيز عليرغم در اختيار داشتن يک

مشـکل دولـت در واقـع مشـکل زنـدگي طبقـات و       . ربوطه بيشتر توضيح خـواهم داد علل اين امر را در بخش م

تواند شيوه زنـدگي آزاد و  دولت نمي. هاي فشار و استعمارگر است و بر اين اساس نيز تشکيل شده استگروه

متناسـب  زيرا هم ماهيت آن بـا ايـن امـر    . اندهايي باشد که تحت فشار و استثمار بودهبرابر براي طبقات و گروه

.باشدنيست و هم اينکه شکل آن با آزادي و برابري در تضاد مي

هـاي  داده. تر شـد رفته بزرگگلوله برف و توپ آتشين ما که از سومريان شروع به حرکت کرده بود رفته

اند؛ بـدون شـک   هاي آمريکاي جنوبي و چين نيز از اين مدل تغذيه نمودهدهند که حتي نمونهبسياري نشان مي

. ابزارهاي موجود در منطقه خود استفاده نموده اما فکر و ساختار نهاد آن از دولت کاهني سومر آمده اسـت از

پذيرد که اين دولت به شکلي مستقيم و يا غيرمستقيم سرچشمه نظام خداونـدي نيـز بـوده    علم نيز اين امر را مي

آنچه که ما بايد انجام دهيم اين . نويسان استخهاي علمي بر عهده تاريتحليل اين مرحله با استناد به داده. است

داري کـه از  مدل ابتدايي دولـت بـرده  . است که ماهيت و روح اين موضوع را به خوبي دريافته و توضيح دهيم

يونان , چين, هند, ايران, ماد, تر، در زمان و مکان متفاوت در هيتيتسومر و مصر آغاز شده و در سطوح پايين

در مرحله تکامل شکل فئودالي بـه خـود   , مانند همان مثال خانواده در حال رشد و تکثيرابد بهيو روم ظهور مي

هاي جديد بسياري ايجاد تا اين مرحله سعي کرده در تمام سلولهاي جامعه طبيعي نفوذ نموده و عرصه. گيردمي

در واقـع  . ري عظـيم تبـديل نمايـد   ها را به هنآوردن و استعمار انسانکند و همچنين توانسته است که به زانو در
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سـرکوب و اسـتثمار   , هامند انسانانجام شده است، هنرکشتن نظام"گريهنر سياست و نظامي"آنچه که تحت نام 

, جهت مشروعيت بخشيدن به اين هنر از هنرهـاي اساسـي و در رأس آنهـا اسـطوره    . باشدآنها در هر کاري مي

بـدون  . شـود هـاي مقـدس اسـتفاده مـي    اي نيز محتويات کتابو تا اندازهموزيک , نقاشي, هامجسمه, هاداستان

دار نيست اما به خوبي بر اين حقيقت واقفيم که آنان به شکلي ماهرانـه  شک اين هنرها آفريده دست طبقه برده

ه از اي ذهنيـت انسـان اسـت کـه بـا اسـتفاد      ساختن ريشـه هنر متحول: اندآنها را در راستاي منافع خود بکار برده

صـورت  , دسـت آورده اي که انسانيت در طي هزاران سال با رنج و زحمت بهابزارهاي زندگي مادي و معنوي

تنها نظامي فاقد خالقيت و مشارکتي پوزتيو در تحـول ذهنـي انسـان اسـت بلکـه      داري نهنظام برده. گرفته است

يالت اشـتباهي کـه تحـت عنـوان     توجـه مکـرر بـه تحلـ    . سازي آن بيشـتر مطـرح اسـت   جنبه انحراف و واژگون

طلبـي  خـواهي و مسـاوات  اي انساني در راستاي آزادياند وظيفهطلبي صورت پذيرفتهخواهي و مساواتآزادي

.جاي آورده شودباشد که هميشه بايد بهمي

ا خد. در اينجا الزم است بار ديگر قبل از توضيح مرحله دولت فئودالي به نهاد دولت نظر کوتاهي بيافکنيم

ـ شاهان سومر و مصر پس از مرگشان هزاران خدمتکار زن و مرد را براي آنکه در زندگي پس از مرگ دوباره 

صدها هزار انسان تـا  , براي ساخت هر مزار خود. زنده به همراه خود دفن مي نمودندزنده, به آنها خدمت کنند

مانند بهشت بنا شـده، رفتـار آنهـا بـا     بهکه براي قشري مقتدر جايگاهيدر حالي. شدندسرحد مرگ بکار گرفته

, داريسياسـت اساسـي در برابـر کالنهـاي مخـالف بـرده      . هاي ديگر نيز بدتر از رفتار با گلـه بـوده اسـت   انسان

انسان کاري بزرگ و با افتخار تلقي ها از کلهها و منارهايجاد قلعه. نابودسازي ساختار اجتماعي آنها بوده است

. وجـود آمـد  مند انسان که فاقد هرگونه جنبه طبيعـي اسـت در جامعـه بـه    ن بار هنر کشتار نظامبراي اولي. شدمي

تحـت نـام   . هـاي طبيعـي کودکـان پابنـد زدنـد     بر تمام خيال. با موفقيت انجام شدنمودن زنان در قفسمحبوس

نـه تنهـا دسـترنج    . انـد ههـا مجبـور کـرد   هـا و بيابـان  کوهستان, هاها را به زندگي در اعماق جنگلانسان, آزادي

هـا و  گـر اسـطوره  با استفاده از ذکاي تحليـل . بردگان بلکه تمام بدنشان به ابزارتوليد اقتصادي تبديل شده است

گويي استعمار و فشار مستقيم اربابان کـافي نبـوده کـه بهمـراه آن     . اندنظير متکي بر دروغ ساختههايي بيافسانه

ان خدايان را به عنصـر اساسـي اعتقـاد و عبـادت در ذهنيـت انسـانيت تبـديل        راهبان فشار و استعمار معنوي جه

وجـود  . دادن مسـتمر خـويش قـرار داده بودنـد    هنر و اخالق را در خدمت تعالي بخشيدن و زيبا جلـو . اندکرده

شـوند کـه جامعـه انسـاني و     اي ميبينيروح و خدايان کيفردهنده آسماني و زيرزميني جانشين جهانجهاني بي

هـاي ديگـر هميشـه بـا     گونه کمبودي ندارند، انسـان که گروه اربابان هيچدر حالي. پنداردطبيعت را جاندار مي

هـايي برگـزار   هـا و مراسـم  براي تفريح و سرگرمي خـويش نيـز بـازي   . رو هستندمرگ و قحطي و بيماري روبه

. ها در آنها متداول بوداند که کشتن انساننموده

داري بـا تمـام خـاطرات و    امـا دولـت بـرده   . تـر سـاخت  ت بيشتر تابلوي موجود را غنـي توان با توضيحامي

تمـام  . هـاي برخـوردار از چنـين محتـوايي، در مقابـل ديـدگان و در آگـاهي و شـعورمان قـرار دارد         ماندهباقي



59 جاي آوردن اند بدون استثناء از بههاي کوچک و بزرگي که در فواصل زماني مختلف ظهور کردهدولت

گري به اند و اين را الزمه هنر سياست و نظاميمقتضيات اين تابلو دريغ نورزيده و خود نيز چيزي بر آن افزوده

اند را رديـف نمـوده و مشـکالت و    اگر تنها آنچه که امپراطوريهاي روم و بيزانس انجام داده. اندحساب آورده

نمايانـد را بـه خـاطر    و وجـدان انسـان مـي   زحماتي که ديدن اين تابلوي وحشتناک خارج از مرز تحمـل عقـل  

داري را پديـده دولـت بـرده   , بيهـوده نيسـت کـه کتـاب مقـدس     . اي روشن خواهد شدبياوريم حقيقت تا اندازه

.لوياتان ناميده است

اما بر اين امر واقفـيم  . تحقيق و بررسي راجع به فروپاشي اين شکل اجتماعي دولت موضوع بحث ما نيست

هاي جامعه طبيعي را حفظ کـرده ولت در نتيجه مقاومت و حمالت خارجي که هنوز ويژگيکه اين شکل از د

, هـاي چـين  داري مشتمل بر امپراطـوري مراکز تمدن برده. شدند، از نيرو و توان افتاده استخوانده مي" بربر"و 

هاي ام گوناگون با نامهند و ايران در شرق و امپراطوري روم در غرب، در نتيجه مقاومت و حمالت قبايل و اقو

توانستند بـه  ديگر نمي, از شمال و اعراب و بربرها از جنوبها و اسکيتهون, هامتفاوت و در رأس آنها ژرمن

. باشـد داري مـي ها، الزمه ادبيـات بـرده  بر اين گروه" بربر"اطالق نام . شکل سابق به موجوديت خود ادامه دهند

هـا و تحـوالتي قريـب بـه آزادي وبرابـري را      ساسـي انقالبـي کـه پيشـرفت    عنـوان نيروهـاي ا  نامگذاري آنها بـه 

دار را بايـد بـه شـکلي مجـزا از تـوده      تقليد رؤساي قبايـل از اربابـان بـرده   . باشدتر ميبينانهاند بسيار واقعآفريده

يـژه  وخواهـان و بـه  هـاي دينـي متکـي بـر مسـتمندان و آزادي     در داخـل هـم جريـان   . اساسي قبيله تعريف کرد

اگر چه مشکل . داري را متزلزل ساخته و آن را از تداوم بازداشتندهاي نظام بردهمانويت و اسالم پايه, مسيحيت

طـور  اند اما بهطلب بودهخواه و مساواتهاي آزاديها به شکلي آگاهانه متکي بر جريانبتوان گفت اين جنبش

تـرين  محبـوب ) منجي(بخش رهايي و رهايي. فته استگرداري شکلحتم ماهيت آنها بر اساس رهايي از برده

, ماني خود فرشته رنگـارنگي . باشدمسيح و به معناي منجي مي, نام ديگر حضرت عيسي. اصطالحات آنهاست

طلبانـه  خواهانـه و صـلح  مطالبـات آزادي . باشـد شـدن مـي  صـلح معناي لغوي اسـالم تسـليم  . تنوع و صلح است

ايـن کلمـات نيـز    , باشـد به دليل آنکه ساختار ذهني آن مرحلـه دينـي مـي   . اندامنظفاکتورهاي اساسي فروپاشي

.اندبه همين دليل نيز تاحدي راه را بر صلح و رهايي هموار ساخته. اندبندي شدهناگزير به شکلي ديني فرمول

م از لحـاظ  اند، هـ ها توسعه يافتهمذهبي و ديني که در سايه امپراطوري, پر واضح است اين مکاتب فلسفي

داري کالسـيک تأسـيس   آنـان يـک بـار ديگـر بـرده     . اندذهني و هم از لحاظ سياسي و نظامي ازآنها متأثر شده

دانند که چه چيـزي را و بـه چـه شـکلي     اما نمي. شناسندآن را شديداً لعنت نموده و به خوبي مي. نخواهند کرد

عنـوان يـک هنـر    داري را بـه کـه نظـام بـرده   شـمار  اي انگشـت ايـن در حاليسـت کـه عـده    . جايگزين آن سازند

نمـودن آن بـه زمينـه مشـروعيت     به شکلي سياسي اين اديان را قبول کرده و بدين ترتيـب در تبـديل  , اندپذيرفته

ميالدي کنستانتين بـزرگ بـا قبـول مسـيحيت وارد     312بر اين اساس درسال . گردندخويش دچار مشکل نمي

. سـازد اعالم نموده و مرکز امپراطوري را به اسـتانبول امـروزي منتقـل مـي    خود را امپراطور جديد. روم گرديد

سـال بـا   300دينـي کـه نزديـک بـه     . کنـد عنوان دين رسمي اعالم مـي ميالدي نيز مسيحيت را به325درسال 
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الحمايـه دومـين امپراطـور بـزرگ     خود ماني نيز تحـت . کندداري سازش ميداري مبارزه نمود با نظام بردهبرده

شناسـي مسـيحي و   تر بود با استفاده از دينحضرت محمد نيز که از همه راديکال. گيردشاپور قرار مي, ساساني

تمام آنها به شـکلي  . کندگذاري ميهاي پارس و بيزانس پايهيهودي نظام خويش را بر روي ميراث امپراطوري

امـا  . دهنـد ار از نظـام را از خـود نشـان مـي    داري کالسيک برخاسـته و تـوان گـذ   آگاهانه به مبارزه با نظام برده

آنـان بـا   . باشـد هاي دولتي ايجاد شده توسـط کاهنـان سـومر مـي    گيرند همان قالبخود ميهايي را که بهقالب

کنـد کـه   هرگز به فکرشان خطور نمي. نمايندپذيرتر ميها آنها را براي انسانيت تحملساختن اين قالبمنعطف

پرسـتانه  حتي با نام آنکه جامعه طبيعي نظامي بت. ه طبيعي را دوباره بازسازي نمايندبراساس شرايط جديد جامع

دهند که شکل جديـد دولـت همـان    ها به ما نشان مياين جنبه. کردندداري محکوماست آنرا بيشتر از نظام برده

عي بودنـد از مـدتها   تر به جامعه طبيجوامع بربر نيز که نزديک. دولت کالسيک است که تغيير شکل داده است

يافتـه کـه   به فرم جديـدي از دولـت انعطـاف   , داري متمايل شده بودندواسطه رؤسايشان که به نظام بردهپيش به

باشـد  اي بسياري در تـاريخ انسـانيت مـي   اين مرحله که دوره تحوالت ريشه. شوندراضي مي, قابل تحمل باشد

م بـا  .ق6و 5هـاي  اي مشابه آن نيـز درسـده  مرحله. دهدي ميهاي پنجم و ششم بعد از ميالد روتقريباً در سده

. دهـد داري روي مـي زرتشت و سقراط عليه ذهنيت کالسـيک بـرده  , کنفوسيوس, ظهور فلسفي و اخالقي بودا

, ژاپـن , تر از نظـام اجتمـاعي چـين   اي است که بسيار پيشرفتهوجودآمدن اشکال جديد اجتماعينتيجه آن نيز به

. باشدروم و يونان مي, ايران,هند

مبـارزه  . دانـد کننده ميمارکسيسم نقش ابزار و روابط توليدي را تعيين, هاي تاريخيدر ايجاد اين پيشرفت

اين برداشت . دهدهاي ديني و اتنيکي اهميت نميبه نقش مبارزاتي گروه. کندذهنيتي را امري فرعي قلمداد مي

ناديده گرفتن . شودکه تحليلي جامع از تاريخ ارائه دهدي مانع ازآن ميگرا از راهکار ديالکتيکاي و جزمکليشه

ناپـذير  نقش ذهنيت و سياست در تحرک عظيم جامعه، محدود ماندن به تحليالت اقتصادي صـرف را اجتنـاب  

عنوان هاي عظيم اجتماعي، تأکيد بسيار بر ساختار توليد و تکنولوژي بههاي گروهبدون درک جنبش. سازدمي

تحليـل تـاريخ بـدون تحليـل     . شدن به چارچوب دولـت از روي غفلـت اسـت   روهاي تحول به معناي محکومني

، از لحاظ راهکـار و از لحـاظ ماهيـت مـا را دچـار اشـتباهات       )عشاير واقوام, قبايل(هاي ديني و اتنيکي جنبش

, اندارکسيستي انجام شدهاي که با راهکاري مشود که تحليالت تاريخياين حقيقت باعث مي. نمايدبزرگي مي

آليسـم متکـي بـر    کـه مارکسيسـم درصـدد گـذار از ايـده     در حـالي . ناقص مانده و به نتايج نادرستي دست يابند

بخشيدن جامعه سنتي فوقاني است، با ارائه تحليلي محدود از ساختار اقتصادي وطبقاتي گرفتار ماترياليسم تعالي

.شودمحض مي

. ي تاريخي که الزم اسـت روشـن شـود چگـونگي درک مـا از گذشـته اسـت       يکي ديگر از مسايل اجتماع

چنين قانوني را براي ما مطـرح سـاخته و بـه    , قانون رشد که متکي بر تغييرات طبيعي و تکامل بيولوژيکي است

, عنوان مثال بـا ترکيـب دو اتـم هيـدروژن    به. اثبات رسانيده است که هر پديده ادامه پديده ماقبل خويش است



61 اگر اتم هليـوم را تجزيـه   . کندموجوديت هيدروژن در درون هليوم ادامه پيدا مي. آيدوجود ميم بههليو

پديـده ديگـري   , آيندوجود مياي که در هليوم بهاما تحوالت کيفي. شودنماييم اتم هيدروژن دوباره ظاهر مي

, هـاي بعـدي  حلقـه . لـه اسـت  شناسي نيـز شـبيه همـين مرح   ها بر روي همديگر در زيستشدن حلقهسوار. است

جامعـه فوقـاني جامعـه    . نيز وجـود دارد تحوالتي نظير اين امر در جامعه. هاي قبلي را در خود نهفته دارندحلقه

شود يعني جامعه زيرين، جامعه فوقاني را شامل نمي. اما عکس اين مسئله صادق نيست. شودزيرين را شامل مي

شـود،  داري از داخل و خارج دچار حمالت ميکه نظام بردهابراين درحاليبن. اي جديد وجود نداردزيرا پديده

هاي بسياري از نظام در درون خود ارزش. گيردهاي جديدي را کسب کرده و شکل ميجامعه فئودالي ويژگي

هـاي  نمانده بلکه در نتيجه سـنتزي کـه بـا ارزش   ها به شکل قبلي خود باقياين ارزش. داري را بهمراه داردبرده

رونـد بلکـه بـا تغييـر     آنان از بين نمـي . دهنداشکال جديد به خودگرفته و ادامه حيات مي, کنندجديد ايجاد مي

داري روم با استفاده از خون تازه مسيحيت و بربرها توان در نتيجه نظام برده. دهندشکل به حيات خود ادامه مي

آن را در , بدون آنکه ديالکتيک را در دگماتيسم خفه نمودتوان تنها به اين شيوه است که مي. يابدبازسازي مي

. تحليل مراحل تاريخي بکار گرفته و راه را بر درک صحيحي ازآن گشود

تحول ذهنيتي عليه جامعه طبيعي ابعاد ژرفتري به خود گرفته و در سـاختار جامعـه فئـودالي نيـز ادامـه پيـدا       

ذهنيـت  , اشکال فکري دينـي و فلسـفي  . اندگر حاصل شدهيلواسطه ذکاي تحلهاي بسياري بهپيشرفت. کندمي

اين هر دو طرز تفکر دوبـاره در درون عناصـر در حـال تحـول     . دهندطبقه جديد حاکم بر جامعه را تشکيل مي

هـاي جامعـه نئولتيـک را در سيسـتم     به همان شکلي که جامعه سومر ارزش. رسندبه حاکميت مي, جامعه قبلي

هاي موجود در ساختارهاي داخلـي نظـام قبلـي و همچنـين     جامعه فئودالي نيز ارزشد،جديد خويش سنتز نمو

. هاي اتنيکي که به همراه طبقات ستمديده درحال مقاومت بودند را سنتز نمـوده اسـت  هاي معنوي گروهارزش

کـار  , زمـان . بخشـد کار امري است که به زمـان نيـرو مـي   .باشدکننده ميدر اين مرحله شتاب جريان کار تعيين

. کنـد ذهنيـت ويژگـي متولوژيـک خـود را از طريـق مفـاهيم دينـي و فلسـفي نوسـازي مـي          . انجام شـده اسـت  

ترين خدا که همه جهان امپراطوري در حال اعتال به جاي نظام چندخدايي ضعيف و فاقد نيرو، به سوي بزرگ

معادل خود را در جهـان ذهنـي   آنچه که در زندگي مادي روي مي دهد. گرددرا نمايندگي نمايد معطوف مي

شمار با ايـن مرحلـه   جايگيزيني خداي يگانه به جاي خدايان بي. بخشندطور متقابل به هم نيرو ميبه. يابدنيز مي

ويـژه  بـه . ديگر اصطالح خداـ شاه را دچار استهالک کرده اسـت , عملکرد هزاران ساله دولت. در ارتباط است

. باشـد شـود از لحـاظ تأثيرگـذاري بـر ايـن مـورد مرحلـه مهمـي مـي         غاز ميسنتز شرق و غرب که با اسکندر آ

بودن اين او ساختگي. اسکندر که براساس طرز تفکر ارسطو پرورش يافته به خوبي با انديشه خداـ شاه آشناست

ه گرفته از آن بهر, گذارد و براي آنکه اتوريته خود را حفظ کندميانديشه را با کاتبان پيرامون خويش در ميان

کنـد  بـه آتـن کـه در مقـابلش مقاومـت مـي      , اين امر را با توسـل بـه زور  . داردبودن خود را اعالم ميو خدايي

ميـرد،  کـه امپراطـوري مـي   هنگـامي . ـ شاهي استروم مرحله نهايي فرهنگ خدامرحله امپراطوري. قبوالندمي

. باشددهنده زوال تدريجي اين فرهنگ ميشود که به طبقه خداوند تعالي يافته و اين امر نشانگفته مي
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القدس ـ به خود گرفتـه کـه    پسر و روح, گانه ـ پدر در زمان حضرت عيسي اصطالح خداوندي ويژگي سه

پيشـرفت عظيمـي   , شـود اي کـه بـا عيسـي آغـاز مـي     انقالب ذهنيتي. موجب لرزش عظيمي درتاريخ شده است

تا آن زمان شـاهان خـود را   . ـ شاهان استه خداـ شاهان به انسانگذار عظيم از دورمرحله, اين مرحله. باشدمي

نمود تحت تأثير اين امـر اگـر چـه    کردند و حضرت عيسي نيز که از شاه قدس تقليد ميعنوان خدا معرفي ميبه

اصطالح پسر خدا که درکتاب مقدس آمده است از معناي . کندعنوان پسر او عمل ميعنوان خدا هم نباشد بهبه

روح . بـودن پيشـرفت جديـدي اسـت    بودن به جـاي خـود خـدا   پسر خدا. شناسانه عميقي برخوردار استمعهجا

.آيدمقدس به معناي نسل خدا مي

حضرت عيسي که در درون ساختار ذهنيتي آن مرحله بدنيا آمده است در واقع درصدد ايجـاد اصـالحات   

. گشـايد فرهنـگ دينـي يهوديـان و روميـان مـي     شـدن  باشـد بـدين شـکل راه را بـر متمـايز     در اين سـاختار مـي  

شدن حضرت عيسي از سوي شاه يهوديان با همکاري والي روم بيانگر ويژگي انقالبي اين اقدام کشيدهصليببه

هـاي  افـزايش بـود و همچنـين انسـان    هاي بزرگ مستمندان و بيکاران که در آن مرحله روبـه توده. جديد است

در واقـع حضـرت   . شـوند منـد مـي  کارمندان رده پايين دولتي به عيسي عالقهمتدين در ميان طبقات زيردست و

با طريقت اسني که يکي از طريقتهاي بسيار مهم آن زمان است در ارتبـاط  . کندعيسي طي يک روز ظهور نمي

دريافـت  عنوان يک پيغمبر از وي يـاد مـي شـود،   همچنين لقب خالفت را از دست حضرت يحيي که به. است

در ايـن دوره  . شـود قبل ازآنکه حضرت عيسي را به صليب بکشند سـر حضـرت يحيـي بريـده مـي     . ستکرده ا

. رو اسـت داري بـا بحرانـي عظـيم روبـه    در واقع، نظام بـرده . اندمستضعفان و بيکاران روزبه روز درحال افزايش

سـال روي داده  اي که به شکل مسيحيت روي داد نتيجه تحولي تدريجي است که در طي صـدها انقالب ذهني

مسيحيت بسان . ماندهاي مارکسيست، سوسيال دمکرات و سوسياليست عصر حاضر ميبه نوعي به جنبش. است

تـوان آن را نخسـتين و فراگيرتـرين حـزب     حتـي مـي  . يابدهمراه گسترش آن توسعه ميسايه امپراطوري روم به

رو از ايـن لحـاظ نيـز دنبالـه    . گيـرد اسـاس مـي  جاي اتنيسـيته، اومانيسـم را  به. مستضعفان در طول تاريخ دانست

نشانگر مؤثرترين مقاومت در مقابل امپراطـور  " تواند خدا باشدامپراطور نمي" گفته. گرايي روم بوده استجهان

آنچه کـه در ايـن جملـه اسـاس     . جاي آن، خداي پدر وجود دارد و حضرت عيسي پسر اوستبه. باشدروم مي

نمايـان  آنچه که در ظـاهر همچـون جنـگ دينـي    . باشدتار ذهنيت امپراطوري ميشود فروپاشي ساخگرفته مي

هـاي  در وهله اول فداکاري حواريـون و بعـدها نيـز بـا فـداکاري     . گردد در گوهر خود ماهيتي سياسي داردمي

. نـد توانند ذهنيـت معنـوي روم را تسـخير گردان   هاي بسياري است که ميراهب و راهبهها،عظيم عزيز و عزيزه

رساند و مسـيحيت مبـدل بـه ايـدئولوژي رسـمي دولـت       توسط کنستانتين بزرگ، فتح سياسي را نيز به اتمام مي

انـد کـه ايـن    وقـوع پيوسـته  بـاري بـه  هاي مذهبي بسيار شديد و خشونتاز همان آغاز درگيري. شودبيزانس مي

هـاي اتنيکـي   منافع ميان طبقات و گـروه جنگ, ها همدر ماهيت اين درگيري. رقابت تا به امروز نيز ادامه دارد

.نهفته است
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حضـرت  . گيـرد اند سرچشـمه مـي  دهنده سنت پيامبراني که بر عليه خداـ شاهي سومر و مصر عصيان کردهادامه

مانند داوود و يوشع، توسط حضرت عيسي هاي بزرگي بهد از حلقهموسي جهشي جديد در آن ايجاد کرد و بع

اي مـورد بحـث قـرار    طـور فشـرده  اين روند در الهيات بـه . تداوم يافته است و اسالم نيز مذهب نهايي آن است

.گيردمي

تر باشد امـا جوانـب سياسـي و اجتمـاعي آنـان نيـز       ذهنيتي آنها، برجستههاي پيغمبري جنبههر چند جنبش

. پذيرتر هسـتند شاهي در جستجوي سيستمي انعطافداري خداـآنان در برابر نظام عهدعتيق برده. نيرومند است

اي و اما با تأثيرات زمان بينادهاي ديدگاه خـدايي اسـطوره  . اندهاي سومر و مصري شديداً متاثر شدهاز اسطوره

داري عهد عتيق به شکل موجودش غيرقابل تحمل ردهديگر ادامه ب. نمايندمفاهيم آنان را از رده خارج تلقي مي

گران مورد هدف قـرار  اي ويژه براي بهبود وضعيت و رشد طبقاتي تاجران و صنعتهمچنين ايجاد زمينه. است

دليل اينکـه  به. يابندهاي قبلي ميبراي انجام اين کار هم لوازم ايدئولوژيکي مورد نياز را در متولوژي. گيردمي

بــه اقشــار . يابنــدآينــد، در جامعــه طبيعــي موجــود در منــاطق روســتايي مکــان مــي ايين شــهر مــياز طبقــات پــ

دار برخـوردار  هاي مستقل وريشهبه مقتضاي ساختارشان، از ايدئولوژي. بورژوازي امروزي شباهت دارندخرده

بـه  , هـاي ذهنيتـي آنـان   نبينـا . توان انتظار داشت که از ايدئولوژي التقاطي برخوردار خواهند شدمي. باشندنمي

اي برگرفته از طبقات زيرين و طبقـات فوقـاني   توان گفت ايدئولوژيمي. باشدنوعي ايدئولوژي طبقه مياني مي

ــي ــدم ــات اداره  , باش ــديريتي طبق ــطالحات م ــب اص ــاوات از ترکي ــطالحات مس ــه و اص ــده جامع ــه و کنن طلبان

ذهنيتي خـويش را بـه سـنت و اعتقـاد حـاکم در جامعـه       هاي اتنيکي، نظامخواهانه طبقات پايين و گروهآزادي

.انديابي به فرهنگي متفاوت موفق شدهتبديل ساخته و در دست

به تمامي از ادعاي خداـ شاهي . شودگر قائل مينسخه اسالمي اين سنت اهميت بيشتري براي ذکاي تحليل

تمـايز  . گـردد يغمبر فرستادة خدا تعبير ميعنوان پعنوان پسر خدا بلکه بهحضرت عيسي نه به. گسسته شده است

کتاب مقـدس قـرآن مـدعي خـدايي     . گيردميان انسان ـ خدا به شکل بسيار نيرومند و مؤثر مورد تأکيد قرار مي 

. گـردد عنوان انرژي جهان قلمداد ميتصويري بسيار مجرد و انتزاعي از خدا وجود دارد و خدا به. جهاني است

اي نيرومند ميان انحصار دولت مرکزي رابطه. آن با حقيقت اجتماعي استح نيز رابطهاما جنبه بارز اين اصطال

بـه  » ال«رونـد پيشـرفت و رشـد    " اهللا" همـراه بـا اصـطالح   . انتزاعي و ديدگاه نوين از خـداي مجـرد وجـود دارد   

له خداياني کـه  سلس. رسددر واقع الهيات سومري به مرحله نهايي خود مي. رسدتأثيرگذارترين مرحله خود مي

بـه  , اي ظاهر شده بودند با موجوديت يافتن الهي که هر سخنش قانوني مطلق اسـت عنوان موجوداتي اسطورهبه

ديگـر  . گيـرد به همين دليل است که حضرت محمد اصـطالح آخـرين پيغمبـر را بکـار مـي     . رسيده استپايان 

, ديگـر . ا را در اديـان جديـد بکـار گرفـت    تـوان آنهـ  انـد کـه نمـي   محتـوا شـده  هاي سومري آنچنان بياسطوره

شـناخت بيشـتر طبيعـت را در پـي     , افزايش تجربه زندگي اجتماعي. شودمتافيزيک آن مرحله پيشرفت داده مي

بدين ترتيـب سـاختار ذهنيتـي نظـام فئوداليسـم بـه       . کندداشته و انسان شناخت علمي مراحل طبيعي را آغاز مي
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عنـوان فرسـتادگان   معرفـي پيـامبران بـه   . دهـد را مبنـا قـرار مـي   " ار دين جداکار دنيا جدا، ک"رسد که جايي مي

ديگـر  , ايجاد اعتقاد به خداي انسـاني . خداوند و سايه وي بر روي زمين با ذهنيت انسان همخواني بيشتري دارد

. خـدا , انسـان تواند انسـان باشـد و نـه   اند که نه خدا ميتمام اديان پيشرفته به اين نتيجه رسيده. کارمشکلي است

اسـتفاده از اصـطالحات عقلـي پيشـبرد داده     , ديگر براي توضيح و تفسير طبيعت به جـاي اصـطالحات خـدايي   

اما ايـن ديـدگاه الهـي کـه معتقـد بـه وجـود        . شوندزندگي دنيوي و اخروي به تمامي از هم متمايز مي. شودمي

. کنـد همچنان خود را حفـظ مـي  , دهدرا ميخدايي ناظر بر اعمال انسان است پاداش و کيفر اعمال خوب و بد

عنوان انعکاسي از يک نهاد مجرد که مرکزي گشته است با اصـطالح خـدا بـه تمـامي درهـم      در واقع دولت به

.آميخته است

ايـن  " دولت وجهه جسماني خداوند برروي زمـين اسـت  "هنگاميکه هگل در قرن نوزدهم اعالم داشت که 

در ميان اصطالح دولت که به تمامي از پادشاهان انساني گسسـته،  . آوردزبان ميحقيقت را با بياني آشکارتر بر

خدايي که از حالت انتزاعي به خود گرفته و به ساختار مرکزي قدرتمندي دست يافته است و مفاهيم اديان تک

ود چند خدايي به خداي يگانه رسيده و موقعيت مرکزي، نيرومندي کسب کرده است، ارتبـاط تنگـاتنگي وجـ   

هنـوز حضـرت   . انـد از اين لحاظ هم اسالم و هم مسيحيت تئوري ايجـاد دولـت مرکـزي را پيشـبرد داده    . دارد

.سازندمحمد در قيد حيات است که دولت اسالمي و دولت الهي پاپ اين تئوري را عملي مي

نجـام داده  هايي که اين ذهنيت در بسياري از مـوارد در اصـطالحات ا  دگماهاي ذهنيت فئودالي و نوسازي

از . باشدترکيبي از هر سه مي. باشنداخالق و فلسفه زرتشت و يونان متداخل مي, هاي کالسيکاست با اسطوره

و بد گرفتـه تـا فرضـيات جـن و     از اعمال نيک, بيني آنتصويرهاي ارائه شده از بهشت و جهنم گرفته تا جهان

فلسـفه يونـان و اخـالق    , هـاي سـومر  قـع از اسـطوره  اش در وااز اشکال عبادت گرفته تا قـوانين حقـوقي  , ملک

اين ذهنيت تقريبا از قرن چهـارم تـا قـرن پـانزدهم بعـد از مـيالد نقـش        . اندخواهانه زرتشت منشاء گرفتهآزادي

هـاي اساسـي تمـدن تـداوم خواهـد      ايدئولوژيکي سرآمدي ايفا خواهد کرد و حاکميت خـويش را بـر عرصـه   

امـا درقـرن پـانزدهم و بـا آغـاز رنسـانس و       . رأس آنها اروپا گسترش خواهد يافتها و در به تمام قاره. بخشيد

اما اين بدان معني نيست که ذهنيـت قـرون وسـطي بـه     . کندسير قهقرايي خود را آغاز مي, انقالب ذهني جديد

يانـه  اين ذهنيت با تظاهر و اشکال جديدي در بسياري از مناطق و در رأس آنها خاورم. تمامي سپري شده است

.دهدبه حيات خود ادامه مي

دولت تا آخرين درجه از . يابندنهادهاي سياسي و نظامي جامعه دولتي فئودال نيز به شکلي مشابه تکامل مي

سربازان دولت نيز جنگجويان . خداوند بر روي زمين استترين آفريدهمقدس. اعتماد به نفس برخوردار است

نيروي دومين آن را , نيروي سياسي نيروي اولين دولت. جا افتاده استماسک تقدس به خوبي . خداوند هستند

نهادهاي اساسي دولت به خوبي . دهدسومينش را نظاميان و چهارمينش را بروکراسي تشکيل مي, نماينده ديني

شـوند امـا از ارزش نهـادينگي دولـت کاسـته     ها مرتب عوض ميها و سلسلهعليرغم اينکه خاندان. اندجا افتاده
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بردگان بايد از ايـن بخشـايش   . ملکي است که از سوي خداوند به حکمرانان بخشيده شده است, زمين. کندمي

اين کار با . نمايندتقديس بر تن ميعنوان لفافهجنگ را به. خشنود بوده و حتي دائم در حال شکرگزاري باشند

دهد عليرغم اينکه مدعي آزادي و برابري بوده و انسانيت را مورد خطاب قرار مي. گيردنام نظام الهي انجام مي

داري کالسـيک هنـوز ادامـه    از اين لحاظ بـرده . نهادهاي اساسي آنان براي استثمار هستند, اما خراج و غنيميت

گردنـد نظـام جنگجويـان    سـازماندهي مـي  , اي که هميشه پابرجا باشندتر و به شيوهمنظمارتشها به شکلي . دارد

, هلـن و روم , دادن نظام ارتشي پارسبا مبنا قرار. به نهاد ارتش تحول يافته است, از مدتها پيش, مالزم و همراه

سواره نظام و شمشير . اندتر قرون وسطي تأسيس گرديدهلحاظ کيفي ارتشهاي بزرگلحاظ کمي و هم بههم به

. نهاد شواليه با تمام هيبت و شوکتش در دوره اوج خود قرار دارد. نمادهاي اساسي ارتش در اين مرحله هستند

طبقه نظاميان و طبقه علما و روحانيون . گرددموقعيت کارمندان و وزيران تعيين مي. شودبروکراسي نهادينه مي

سيستم اطالعاتي وخبررساني همچـون  . شوداني نيرومندي سازماندهي مينظام ماليات برمب. شونداز هم جدا مي

.يابديک نهاد توسعه مي

فـتح  . باشـند منـابع مهـم سـود مـي    , فتوحـات . نگرنـد عنـوان شـکلي از توليـد مـي    در اين مرحله به جنگ به

وبي بجنگـد و  دولتي است که بـه خـ  , نيرومندترين دولت. هاي جديد به معناي مازاد توليد جديد استسرزمين

تنها با فتح جهان است که جنـگ  . شناسدديگر حد و مرزي نمي, برداري از خونريزي واستعماربهره. فتح نمايد

توسعه نظام دولتـي و در نتيجـه   . انتها استاين نيز به معناي جهادي جهاني و بي. تواند به پايان برسدبا نام اهللا مي

معنـاي  ايـن نيـز بـه   . زيرا به حـد نهـايي گسـترش خـود رسـيده اسـت      . امکان ندارد, تکامل آن بيشتر از اين حد

.تواند مرحله بحران باشدمرحله بعد ازآن نيز تنها مي. تاريخي استيافتن نهاد دولت در طول مراحلتکامل

شـيوه  , اصـطالح بردگـي  . گـردد عنوان امري طبيعي منسوب به اهللا تلقي ميدر زندگي اجتماعي، بردگي به

شـکل . ميرنـد ها برده متولد شـده و مـي  انسان. وجود بيايدچيزي نيست که بعدها به. باشددو تولد ميحيات از ب

در اين ميـان  . تنها اهللا و بردگان او وجود دارند. ديگري از حيات غير از بردگي براي آنها غير قابل تصور است

بـا زبـاني   . آورنـد اوند را براي بردگان ميپيامبران و فرشتگان نيز فرستادگاني هستند که تعاليم و دستورات خد

. توان گفـت کـه اهللا نمـاد حاکميـت دولـت مجـرد و انتزاعـي اسـت کـه نهادينـه شـده اسـت            شناسانه ميجامعه

فرشتگان، به مثابه ارتش کارمندان بوده و پيامبران و فرشتگان اعظم نيز نمادي از وزيران هستند که بروکراسـي  

اي تنگاتنـگ ميـان   رابطـه . گيـرد ترسـناکي انجـام مـي   نظام نماديناره جامعه توسط اد. دهندعاليه را تشکيل مي

اگر رابطه ميان جنبه حقيقـي و جنبـه نمـادين مـديريت تحليـل      . مديريت حقيقي و مديريت نمادين وجود دارد

اي را منظور درک شيوه اساسي مديريت جامعه بايـد پـرده  به. توانيم جامعه را به خوبي درک کنيمنگردد، نمي

در آن صورت خواهيم ديد که هزاران سال است . آن کشيده است کنار نهيمپانتئوني ـ نظام خدايي ـ برکه نظام

.سيماي ظالم و پليد ستمگران و استثمارگران پنهان شده است, در زير پرده تقدس
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باشدـ هر کس و نظام ميغير از فرد مستبد ـ که اسير و دربند   . اي طبقاتي نيستبردگي اجتماعي تنها پديده

تـر از نظـام   اي بسـيار ژرف تسـليميت و بنـدگي  , در نظـام جديـد  . انـد تمام طبقات و اقشار اجتماعي وابسته شده

دوانيدن هرچه بيشـتر نظـام   يافتن و ريشهپذيري به معناي عمقماليمت و انعطاف. وجود آمده استداري بهبرده

که اين دو اصطالح از ازل تا ابد ـ. ي است که فاقد آغاز و پايان استنظامي بردگ, پارادايم اساسي جامعه. است

جـاي آزمـون و   . دهـد بيشتر متعلق به دوران تکامل دولت مي باشندـ نظام به همانگونه به حيات خود ادامه مـي 

نيـز  مخالفت با نظام نه تنها از لحاظ عملي گناه است بلکه انديشـيدن بـه آن   . تحول مربوط به جهان ديگر است

داند بهترين شکل بردگي عين فضيلت و براي کسي که اطاعت را مطلق مي. شودترين گناه محسوب ميبزرگ

اشخاص مبتکر و خالقي که در عصـر قهرمـاني مرحلـه جامعـه طبيعـي و دوره هيرارشـي مفيـد بـه         . کمال است

تـرين و گناهکـارترين افـراد    عنوان خطرنـاک داري بهدر مرحله برده, بهترين نحو به جامعه خدمت مي نمودند

عنـوان اشخاصـي شـيطاني مـورد نفـرين و      شوند که الزم به مجازات بوده و بـه معرفي مي) اربابان(عليه خدايان 

. اندوجود آمده است که بردگي را رد کردههايي انساني بهبودن براي گروهمفهوم شيطاني. گيرندلعنت قرار مي

به همين . شوندرود که با نظام عجين نميهاي انساني بکار ميکه براي گروهاي مفهومي است با ريشه خاورميانه

انـد را  هـاي زنـدگي طبيعـي پايبنـد مانـده     خدايي را نپذيرفته و بـه سـنت  دليل نيز آن گروه از کردهايي که تک

.تقدس شيطان از سوي اين قشر از کردها بسيار پرمعناست. اندپرست خواندهشيطان

. يافته، دنيـا جـايي اسـت کـه در آن انسـان هـر لحظـه ممکـن اسـت         داري تکاملظام بردهبراساس ديدگاه ن

هر اندازه بيشتر زندگي کني، به همان اندازه نيز مرتکـب  . بايد از زندگي مادي دست شست. مرتکب گناه شود

ايـن  . ندبهترين شکل زندگي آن است که انسان به همراه هر چيزش خود را براي مرگ آماده ک. شويگناه مي

پندارد که به هيچ وجه نبايد به آن نزديک شد، خالقيت روح مياي بيکه طبيعت را مادهطرز برخورد در حالي

گـان تصـور طبيعـت جانـدار و انديشـيدن بـه آن       بـراي بـرد  . ها پيش غيرممکن ساخته استو ابتکار را از مدت

ايـن طـرز   . سـتعمار و فشـار در آن وجـود دارد   ردپـاي ا , منـدي در واقع از زمان تولد اين نظام. غيرممکن است

ترين دليل روحي و معنوي است که باعث گرديده خاورميانه حتي امروزه نيز نتوانـد  اساسي, برخورد با طبيعت

. نـوردد مـي بهشـت را در . اما درعوض براي اربابان در روي زمين دنيايي پر از نشـاط وجـود دارد  . به خود بيايد

اي خوشـبخت و خوشـنود بـه ماننـد     کشـند شـيوه زنـدگي   را يـدک مـي  " رب"ه عنـوان  براي آنان و خداياني ک

اي نظام دولتي تکامل يافتـه  هاي هزار و يک شب بيان اسطورهداستان. هاي هزار ويک شب وجود داردداستان

.باشدقرون وسطي مي

در صـدا و ميـزان   اند، تنها درحد ايجـاد پيشـرفت  تغييراتي که در وضعيت زن محبوس در قفس ايجاد شده

زن قرون وسطايي . بردگي در ابعادي باورنکردني ريشه دوانيده و خود را پنهان ساخته است. اندتزئين وي بوده

اولـين شکسـت را در مرحلـه پيـدايش دولـت      . گرا شـده اسـت  متحمل دومين شکست فرهنگي جامعه جنسيت

اي را کـه نظـام در حـال تکامـل     شکست فرهنگـي . مکنيداري و در فرهنگ الهه اينانا ـ ايشتارـ مشاهده مي برده
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بعد از اين مرحله ديگر نـه تنهـا اثـري از فرهنـگ     . ماريام، مادر عيسي مريم و همسر محمد عايشه مشاهده نمود

ترين کوچک. دهندترين جايگاه به شيطان قرار ميو شأن زن را در نزديکشود، بلکه مقام الهگي مشاهده نمي

رود روحـش را بـه شـيطان    هر آن احتمـال مـي  . نمايدزن را تبديل به خود شيطان مي, اعتراضي به اين وضعيت

. وندذره سـوزانده شـ  اند، بايستي ذرهزناني که راه جادوگري را برگزيده. تواند مرد را منحرف کندمي. بفروشد

خويش رود که نوزادان دختر را زنده به گور کرده، زنان را از جنسيتعام زنان تا به حدي پيش ميفرهنگ قتل

بردگي هزاران ساله حاکم در جامعه با انباشت مداوم . پردازندجمعي به سنگسار آنها ميمنحرف ساخته و دسته

در حقيقـت تـا   . کس را يـاراي مقابلـه بـا آن نيسـت    و آرام در طول زمان چنان ابعاد وسيعي پيدا کرده که هيچ 

هايي که بر هـر  حلقه. بردعمق بردگي نظام حاکم پيتوان بهکه زن مورد تجزيه و تحليل قرار نگيرد نميزماني

فکـر نگـه   چنان بي. باشندشوند ، شيربها و وسايل آرايشي و تزئيني بيانگر فرهنگ بردگي ميطرف زن بسته مي

توانند ازآن اي است که مردان طبق دلخواه خود ميمادر، مزرعه. اندست که گويي زبانش را بريدهداشته شده ا

از . ها پيش از ذات و گوهر خويش خارج شده و تبديل به مـاده و کـاال شـده اسـت    از مدت. برداري کنندبهره

کـرد و از زنـي   ان را اداره مـي اي که کودکان و جوانـ از زن فرزانه. الهگي جامعه طبيعي اثري باقي نمانده است

.چرخيدند هيچ نشاني بر جاي نمانده استکه مردان در اطراف او مي

سـالگي  کودک طبيعي هنوز بـه مـرز هفـت   . وضعيت کودکان و جوانان بيشتر به موقعيت زن شباهت دارد

نظام , قرار داردکه فرد در دوره نوجواني هنگامي. کندنرسيده است که نظام بردگي روحش را از وي سلب مي

تمـامي رفتارهـايش از پـيش    . کنـد العاده آموزشي از وي شخصيتي کامالً وابسته ايجاد ميبا راهکارهاي خارق

. قابل تصور استآزادي حتي در سطح کلمه هم غير. ريزي شده استبرنامه

شده روحي و فکري نابود اي ارزيابي نمودکه جامعه از نظر عنوان دورهتوان اين مرحله را بهطور کلي ميبه

ها حول محـور کشـتن و   اسطوره. غردمي"اهللا، نعل و شمشير"تنها جامعه فوقاني است که توسط صداهاي . است

اما واقعيت روحي و معنوي آن دوره را بـا  . آميز باشدشايد اين تصوير کمي اغراق. اندشدهکردن دراماتيزهفتح

داري کالسـيک  داري منسـوخ و عهـدعتيق را نظـام بـرده    جاي برده. اردداي متناسب با ذات آن عرضه ميشيوه

کند در باالترين سطح تکامل خود بسـر  اي که دولت آن را نمايندگي ميدولت وجامعه. گيردتري ميجاافتاده

مسجد،کليسـا وکنيسـه هـر روز بـا     . اندهکليه اصطالحات و نهادهاي اصلي مربوط به نظام ايجاد گرديد. بردمي

داري کـه بعـد از ايـن مرحلـه     دولـت سـرمايه  . پردازندصدا درآوردن ناقوس به تقديس نظام ميفتن اذان و بهگ

دهـد کـه بـه    اي را تشـکيل مـي  کند هر چند که قويتر به نظر برسد، اما در اصل آخرين مرحله جامعـه ظهور مي

تـرين  ت که پـس ازآن پرشـکوه  اي اسدانيم مرحلههمانطور که مي. مرحله بحران عمومي پاي خواهد گذاشت

اين قـانون عمـومي طبيعـت بـراي مراحـل اجتمـاعي نيـز        . شوندپي ميدرهاي بحراني پيمراحل دچار فروپاشي

. کندصدق مي
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دليل آن هم ايـن اسـت کـه بـا     . در اينجا اصطالحات قرون وسطا، سرف، روستا و شهر را زياد بکار نبرديم

تـوان بعضـي از   بدون شک بـا ايـن راهکـار هـم مـي     . ايي کلي وجود داردراهکارها و نتايج تحليل طبقاتي آشن

، تاجر، شهري، هنرمند و کسـاني کـه بـا    )دهقان(توان جامعه را به سرف، روستايي مي. واقعيتها را تشخيص داد

ن ممک, عنوان ابزار توليد و روابط ملکيتي و حقوقي مربوط به آنخاک به. بندي نمودعلم سروکار دارند، طبقه

تـرين ابـزار توليـد    عنـوان مهـم  خاک به, الزم به ذکر است که در اين دوره. است نيازمند توضيح بيشتري باشند

ها نيز بر اساس فتح وغصب خاک و زمين استوار بوده، طبقه متوسط نيرومند شـده و  ها وکشمکشبوده، جنگ

اينکه ارائه تعريفي همه جانبه و کلـي از  دليلاما به. خواهد توانست نقش مهمي در تحوالت اجتماعي ايفا نمايد

دهيم فقط در خطوط کلي به جوانب و ابعادي که الزمه اين بحـث باشـد اشـاره خـواهيم     دولت را مبنا قرار مي

.کرد

بـراي  . دار قـرون وسـطايي گشـودند، عوامـل داخلـي بودنـد      عواملي که راه را بر فروپاشي نظام دولت برده

هـا و  زمينـه . هاي اتنيکي از خارج و ظهور اديان جديد در داخل وجود نـدارد هفروپاشي نيازي به حمالت گرو

هاي اتنيکي که به درون مرزهـاي  سطوح فوقاني گروه. اندعوامل فروپاشي به ميزان کافي در داخل انباشته شده

مختلـف سـر   نام اقـوام اند، قشر بورژوازي مياني در حال رشد، مذاهب ديني و اقشاري که تحتدولت راه يافته

شـدن  تصـادم و منطبـق  . باشـند گـرا مـي  به قيام برداشتند، نيروهاي اساسي عصيان عليه نظـام منارشـيک و مطلـق   

ويژه بورژوازي تجـاري مبنـي   هاي اتنيکي مبني بر دولت ملي با خواست طبقه متوسط شهري بهخواست جنبش

باشـد را  ترين نقاط عطف تاريخ مـي از مهمپيدايش دولت ملي و جامعه کاپيتاليستي که, بر ايجاد مرزهاي ملي

آخرين مرحله دولت را ميالدي تا امروز تداوم يافته است 15اين مرحله که تقريبا از قرن . سبب خواهد گرديد

بعـدها سـطح پيشـرفت ذهنيـت و تکنولـوژي خواهـد       . عنوان نماينده جامعه طبقات بـاال تشـکيل خواهـد داد   به

دولت ـ حداقل دولت به فرم کالسيک و عهد عتيق آن ـ را غيرضروري دانسته و سازماندهي در قالب , توانست

.عنوان مانعي دست و پاگير در برابر نهادينگي جامعه ارزيابي نمايددولت را به

ه ـ جامعه و دولت کاپيتاليستي ـ بحران تمدن

انتظـار  . درست و بجاست" در مراحل بحران عمومي، مسئله اصلي دولت و انقالب است"اين گفته لنين که 

در قرن بيستم همه مظلومان و سـتمديدگان بسـان   . رفت که او تعريف صحيحي از دولت و جامعه ارائه دهدمي

تا حدودي به تعريف صحيح . با استعداد بود. در افکار و اعمال خود صادق بود. يک پيغمبر به او اعتقاد داشتند

دانست که چگونه خود را ناشـناخته  مانند موجودي سحرآميز، مياما باز هم آنچه ه. از دولت نزديک شده بود

رسد کـه دولـت بـراي کليـه     نظر ميچنين به. نگه داشته و لنين را هم جذب خود نموده و اغفال کند دولت بود

ايـن همـان   . داشـته اسـت  " تئـوري کوانتـوم  "پيغمبران، عالمان و فيلسوفان و دانشمندان امروزي وضـعيتي بسـان   

اي مشخص شود زمان آن و اگر زمان پديده مشخص باشـد مکـان   اگر مکان پديده"گويد ست که ميامعمايي



69 " اصـل عـدم قطعيـت   "بعضي از فالسـفه ايـن وضـعيت را    . و اين دوگانگي است" آن مجهول خواهد بود

در " شـناخت "ترين سطح هوشياري و حساسيت يعني عنوان يک اصل براي پيشرفتهتوان آن را بهمي. خوانندمي

پيـدا  ) هسـتي (شناسـي، وجـود   اي که ميدر لحظه: دانمرا ميمن هم به اين امر اعتقاد دارم و يا آن. نظر گرفت

گيرند عليـرغم صـرف تـالش زيـاد     هردو در يک لحظه صورت مي" هستي"و " شناخت"علت اينکه به. کنيمي

اي اسـت کـه در   امـا ايـن دوگـانگي   . يـابم را ب) ـ شـناخت نـيم (هايي از حالت شناخت ناقص حل رنتوانستم راه

هـاي کيهـان   انگيزتـرين آفريـده  درشگفت. کيهان جريان دارد) ميکرو(و ريز ) ماکرو(هاي کالن اليه مرزمنتهي

.جريان دارد

" دولـت "به قول انگلس، روزي خواهـد رسـيدکه   . کندمن بر اين باورم که دولت از اين قاعده پيروي نمي

بـد  . اي ارزش ديگـر نخواهـد داشـت   دان تاريخ انداخته شود و غير از شيئي موزهش در زبالهارزاي بيمثل زباله

چگونگي و ماهيت ايجاد آن مشخص نيست و در صورت دسترسي بـه  , مکان, زمان, شانسي اين است که منبع

را بـدين ترتيـب وضـعيت    . گيرد که درک و شناخت آن بسيار مشـکل اسـت  آن چنان فرم متفاوتي به خود مي

.باشدمي" دوگانگي کوانتوم"چنان مي نماياند که گويا 

عنوان نيـروي محرکـه کاپيتاليسـم اسـت جهـت      حتي آمريکا هم که به. داري قرار داريمدر مرحله سرمايه

چنـان کـه گفتـيم در فـيلم     . کنـد نمودن حجم دولت در سطح جهاني از اعـالن جنـگ فروگـذار نمـي    کوچک

تي حلقه نابود مي شود در واقع انگشت انتقاد به سوي اقتداري افراطي که تبديل بـه  وق" هاارباب حلقه"سينمايي 

پس، بحران . ايستداما از تصرف و محاصره جهان بسان دولت هم باز نمي. رودمانعي جدي شده است نشانه مي

که در حکم يک هاي ديگر اوضاع و شرايط دولت. با شدت هر چه بيشتر در درون جامعه فوقاني نيز ادامه دارد

. هـا طرفـدار انجـام اصـالحات در دولـت هسـتند      تقريبا همه حکومت. باشدتر از اين نميايالت هستند درخشان

هدف آمريکا از . کنداي که در اينجا عجيب است اين است که هر رفرم، بحران را هر چه بيشتر تشديد مينکته

موضوع بحث کليه محافـل جهـاني در ايـن    . است" هپروژه بزرگ اصالحات در خاورميان"حمله به خاورميانه، 

حل را خواهـد آورد يـا   نکته متمرکز شده است که آيا اين حمله داراي ارزش پيشرو است يا پسرو، با خود راه

.بستبن

وضعيت . شودبه نظرمن همه اين مشکالت و مسايل از عدم توانايي ما در شناخت و تحليل دولت ناشي مي

کمي از شرايط و وضعيت کاهنان سومري که با اسـتفاده از  ايد دولت راتعريف کنند دستشناساني که بجامعه

با توجه به اينکه آمار و ارقام تلفات در قرن . زدند، نداردها را رقم ميستارگان آسمان سرنوشت و آينده انسان

باره به اصطالح تروريسـم  هاي تاريخ است، نظام حاکم درها و درگيريبيستم چند برابر آمارتلفات کليه جنگ

گويا . اساس بسياري به هم بافته استهاي بيباشد دروغکه محصول جانبي نظام ميفردي و تشکيالت سازماني

حتـي  . گيردکنند در راستاي مجهول ماندن دولت انجام مياي که اعمال مييافتههمه اعمال و خشونت سازمان

تحت نام شيوه، . رودهاي آن فراتر نميحد تعريف فيل توسط موتعريف کساني که داراي حسن نيت هستند از 
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دهند و در اين کـار چنـان   ها و کليات يک پديده را تجزيه کرده و آن را در وضعيتي ناشناخته قرار ميواقعيت

.اندهخبر بودکنند که گويا از اين وضعيت بيبرخورد مي

دولت که گاهـاً  . لت، بالي جان دولت شده استنکته جالب توجه اين است که عدم تحليل و شناخت دو

ــا جــذاب نشــانبعضــي وقــتبــا مخفــي ســاختن چهــره خــود، ــا ترســاندن و  هــا ب دادن خــود و اکثــر اوقــات ب

. آورده است به ريشه اصلي بحران اجتماعي تبديل شده استنمودن، خود را به حالت يک مجهول درمجازات

ها و تحوالتي که هـر روز در مهـد   رويداد. ر سراسر جهان مشاهده نمودراحتي دتوان عالئم اين بحران را بهمي

. باشـند اي نفـرين شـده مـي   گيري از گذشـته پيوندد در حکم انتقاموقوع ميـ بهتولد دولت ـ مزوپوتامياي سفلي 

ياتان همچنانکه در کتاب مقدس هم آمده است لو. زندماند که سر مار، دم بسيار دراز خود را نيش ميبدان مي

.پردازددادن به حيات خويش به جنگ با خود ميدر محل تولد خود با نيش زدن به دم خود، جهت پايان

گرايـي  جـزم . تواند بدون دولت ظهور يابـد کاپيتاليسم نيز نمي, همانند کليه جوامع سرکوبگر و استعمارگر

در يکي، خدا در شخص شاه . اي بودداري هم اسطورهگرايي بردهفئوداليسم ماهيتي ديني داشت و ماهيت جزم

و خاندان تجلي يافته و در ديگري خدا خود را در قالب وجود انتزاعي دولت مخفـي کـرده و بـه هسـتي خـود      

.کردمراحل رشد ذهنيت بشر اين را ايجاب مي. دهدادامه مي

ابر جزم انديشي ديني ميالدي، بنا به ساختار ذهني و فکري دين اسالم، فلسفه و علم در بر12در اوخر قرن 

گرايي و دگماتيسم بسان باليي همه جامعه خاورميانـه  هاي اجتهاد رسماً بسته شده و جزمدر. خوردشکست مي

به بعد با امتزاج فرهنـگ شـرق و يونـاني زمينـه يـک انقـالب ذهنيـت        12اما در اروپا از قرن . گيردرا در برمي

گري، ميل کنجکاوي و آگـاهي را نيـز تقويـت    جنبه سرکوبمسيحيت عليرغم داشتن . شودتاريخي فراهم مي

تـر از امـت   ها و تأثيرات فرهنگ جامعـه طبيعـي اسـت آسـان    با توجه به اينکه مسيحيت حاوي بازمانده. کندمي

همانطوريکـه خـاطرات زنـده جامعـه طبيعـي      . کنـد گرايي و دگماتيسم ديني عبور تواند از سد جزماسالمي مي

وم نشده، در برابر دگماتيسم مسيحيت نيز شکست نخواهد خورد و ديدگاه طبيعت زنده و مغلوب امپراطوري ر

هـاي زيـادي دربـاره موفقيـت     نظريـات و تئـوري  . اميدوارکننده را جايگزين ديدگاه طبيعت مرده خواهد نمود

اسـت  ا ايـن داري در اروپنظر من علت اصلي موفقيت سرمايهبه. داري در اروپاي غربي مطرح شده استسرمايه

دادگاه تفتـيش  (انگيزاسيون . که در اروپا دگماتيسم به اندازه خاورميانه ريشه ندوانيده و رواج پيدا نکرده است

وجود ). بازماندگان زنان دانا(مرتدان مذهبي، پيشاهنگان علم و جادوگران : نمودسه قشر را مجازات مي) عقايد

.يافتذهنيت رنسانس رشد مي, زاران انساني که سوخته شدبرخاکستر ه. هر سه گروه پادزهر دگماتيسم بود

ترين انقالب در آن مرحله بود، حالت جبـري نداشـت و از ابتـدا    داري که بزرگظهور نظام جامعه سرمايه

اما چطور شد که از اين انقالب استفاده کرد و توانست که به نظـام حـاکم تبـديل    . داري نداشتماهيتي سرمايه

شود؟



71 اعتقـاد و  هـاي اجتمـاعي شـيوه   بط خطـي مسـتقيم و پيوسـته ميـان انقالبـات ذهنـي و نظـام       ايجاد روا

کتـاب مقـدس   " لوح محفـوظ "اين، تبلور ديدگاه . باشد که بايستي مورد بررسي جدي قرار گيرنداي ميانديشه

بيانگر " واهد آمدهر چه بر پيشانيت نوشته شده باشد به سرت خ"اين گفته عاميانه که . باشددر انديشه علمي مي

آن تأکيـد کنـيم ارتبـاط ايـن     خواهيم برمان مياي را که ما در تحليالتنکته. سطح ترويج اين شيوه تفکر است

عنوان قـانون  به" دستوري"دراين بينش، نظام . باشدگراي هيرارشيک ميديدگاه با ديدگاه مديريتي اراده دولت

سـنت  . عنوان قـانون و آيـين مقـررات بـه آن نگـاه کننـد      مه بايد بهه. شودالهي به خورد مردم و جامعه داده مي

آورده که بسان خطي از عصر طاليي شروع شده و با روز محشر، بهشت و جهـنم  وجود هزاران ساله مدلي را به

ايـن موضـوع، باعـث تشـديد مباحـث      . تفکر قدرگرايي نيز يکي از لزومات اين ديدگاه است. رسدبه پايان مي

ريشه تاريخي اين ديدگاه کـه خـط بطالنـي    . در جهان اسالم شده است" لوح محفوظ"له و طرفداران ميان معتز

قدمت آن تـا اعصـار متولوژيـک    . باشدکشد، بسيار کهن ميبر لزوم بحث آزادانه و اراده و انتخابي آزادانه مي

آليسـم فلسـفي ادامـه    بـا ايـده  رسـد؛ مـي , که معتقد بودند خداوندان ماوراءالطبيعه خالق و ناظر همه چيز هستند

. شکل ديگر آن در تمدن اروپا وجـود دارد کـه از رنسـانس شـروع شـده و تـا زمـان حـال ادامـه دارد         . يابدمي

درعصـر  " پيشـرفت "ديدگاهي است مبتني بر روند تحوالت خطي مستقيم که حتي ريشه ايمان قـوي نسـبت بـه    

.شوداز اين شيوه تفکر دگماتيک ناشي ميظهور جبري کمونيسم روشنگري و اعتقاد مارکسيسم به

. يعني قوانين فيزيک کوانتـوم سـاختار ايـن طـرز تفکـر را دچـار شکسـت نمـوده اسـت         " زير اتمي"تئوري 

اي نبوده بلکه در حد فاصل ظهور ايـن تحـوالت و   صورت خط مستقيم و پيوستهتحوالت اجتماعي و طبيعي به

تـوان ازآن  اي از آزادي و انتخاب هستند کـه مـي  راي ميزان گستردهنظمي وجود داشته و دافضاي بي, هاپديده

توان از طريق شعور و نيز مي" زير اتمي"البته بدون احتياج به فيزيک . ترين انقالب فکري نام بردعنوان بزرگبه

ه باشـد  ها شانس انتخـاب آزادانـه وجـود نداشـت    ها و پديدهفکر به اين نتايج دست يافت؛ اگر در تمامي رويداد

مستلزم آزادي , )تنوع ـ کثرت (گوناگوني . نهايت کيهان ـ طبيعت را توجيه کرد توان تنوع و گوناگوني بينمي

.گشايدروند تحوالت به شکل خطي مستقيم راه را بر يکساني و در نتيجه عدم انتخاب مي. است

ورد و ديدگاهي خالق نسبت به آورديم که بتوانيم برخاز اين جهت به اين طرز تفکر فلسفي و علمي روي

کوتاه سخن اينکه، پيروزي . به بعد جريان داشت، ارائه دهيم15داري که از قرن مرحله ظهور و تکامل سرمايه

هاي پيروزي کاپيتاليسم را تـا حـد ممکـن    بايستي عوامل و فاکتور. توانست جبري و حتمي نباشدکاپيتاليسم مي

که ما را نيز سـخت تحـت   " سير پيشرفت جبري تاريخ"ارکسيسم مبني بر ديدگاه م. عيني و صحيح تحليل نمود

ترين خـدمت را بـه کاپيتاليسـم ـ     ها، بدون اينکه متوجه باشد بزرگتأثير قرار داده است، برخالف عقايد و اميد

ايـن  در جوهر تحليالت من در ايـن دفاعيـه   . اي در مقابل آن انجام داد ـ نموده است که خود مبارزه سرسختانه

اي که مکاتـب  هشيوهاي اجتماعي، اصل جبر و جبرگرايي بهدر نظام"گويد عقيده فکري من نهفته است که مي

که هم راجع به جامعه فوقـاني و  " پيشرفت جبري". "نمايند وجود نداردويژه مارکسيسم ادعا مياصلي فکري به
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در واقع، ديدگاه قدرگرايي . باشدن ساله ميهم راجع به دولت بيان شده است تحت تأثير تبليغات رسمي هزارا

. يابندامروزه نيز در پوششي علمي ادامه مي" قوانين اجباري جامعه"سابق با نام 

توان آن را با استفاده از زيربنا و روبنا توجيه اي دارند؛ نميهاي تحول اجتماعي عملکرد جداگانهديناميک

سوسياليسـم کـه   ويـژه، فروپاشـي رئـال   بـه . پيوندندوقوع ميادي بهتحت تأثير عوامل پيچيده زي, تحوالت. نمود

قرائتي دگماتيک از ماترياليسم ديالکتيک بوده و بخش وسـيعي از روشـنفکران را تحـت تـأثير قـرار داده بـود       

. موجب سرخوردگي عميقي در ميان طرفداران اين ديدگاه شد

ديدگاه جبرگرايـي بسـنجيم، آن را براسـاس شـيوه     جاي اينکه روند تحوالت جوامع تاريخي را طبق اگر به

قانونمندي موجود . تري خواهيم گرفتمبارزه ايدئولوژيک سياسي و اخالقي آن دوره تحليل کنيم نتيجه عيني

قانونمنـدي قـاطع و   . هايي مانند انعطاف و تحول سريع برخوردار استدر سير تحوالت فرد و جامعه از ويژگي

شناسي صـادق  فيزيک و زيست, شناسي تنها براي موضوعات مربوط به شيميزيستشيمي و , ثابت در فيزيک

کردن انسان و جامعه از بنابراين عاري. کندجامعه تعيين ميبقيه موارد را ساختار ذهني انسان و پديده. باشندمي

پيشـين و هـم   هـاي  هـم پيشـداوري  . ديدگاه جبرگرايي از نقطه نظر شانس و امکان آزادي اهميت زيـادي دارد 

شناسـي بـه   اگر بحـث از جامعـه  . باشندهاي آزادي ميهاي جبرگرا مانعي جدي بر سر راه ظهور ديناميکمعيار

هاي اجتمـاعي حـاکم بـوده کـه     آيد ازآن نظامهايي که به زبان ميميان بيايد بايد گفت که بخش مهمي از چيز

گرايـي و  اشته است؛ امـروزه نيـز تحـت نـام علـم     هاي مختلف ادامه ددرطول هزاران سال و با اشکال و پوشش

.نمايدتحقيقات در همه جا نقشي يک طرفه را بازي مي

مـيالدي سـرعت و عمـق يافـت ـ و جامعـه       15اگر رابطه رنسانس و انقالب ذهنيت ـ که در قـرن   , بنابراين

دو ويژگـي جامعـه   . افـت داري را برمبناي ديدگاه فوق ارزيابي کنيم به نتايجي واضحتر دست خواهيم يسرمايه

اروپاي غربي در ظهور رنسانس مؤثر بوده است؛ ضعف فرهنگ حاکميت دولت و اثـرات زنـده بجـا مانـده از     

ناپـذير و  مبـاني انعطـاف  . جامعه طبيعي که شرايط مناسبي را براي ظهور افکار خالق و آزاد فراهم کرده اسـت 

انتقال فرهنگ و اطالعات الزم از خاورميانـه در  . استهاي مسيحيت قادر به جلوگيري از اين روند نبودهدگما

. هاي صليبي و امتزاج آن با فرهنگ يوناني ـ رومي موجب عبور از دگماتيسم مسيحيت شده اسـت  نتيجه جنگ

عنـوان علـت ايـن تحـوالت ايفـاي      عنوان نتيجه اين تحوالت و هم بههم به, 13دوره انشعاب مسيحيت در قرن 

. ب دومينيکن و فرانسيسکن مذاهبي هستند که بايستي توجه بيشتري به آنها مبذول نمودمذاه. نقش نموده است

.انددر اسالم سرکوب شده) معتزله و اشراقيون(در اين دوره مذاهب 

ايـن تحـوالت دوجانبـه    . بيني غير قابل اغماض اسـت هاي جديد در تکوين اين جهانسهم کشف سرزمين

کميت دولت و اثرات بجامانده از جامعه طبيعي با جوانب مثبت اسالم و يعني سنتز حاصل از ضعف فرهنگ حا

ـ ، فرهنگ يوناني رومـي  تر از هر دو دين مذکور دارد و با نفوذتر استاي عميقمسيحيت ـ البته يهوديت ريشه 

عنوان سومين نيروي بـزرگ  توان رنسانس را بهمي. اندهاي جديد موجب ظهور رنسانس شدهو کشف سرزمين



73 م در وجـه  .ق4000در سـال  , اولين مرحله ظهـور و اوج ايـن رونـد   . درک جامعه بشري بحساب آورد

همـه ابـزار و   , در ايـن مرحلـه  . ـ توروس در قالب انقالب ذهني نوسـنگي پديـد آمـد   داخلي رشته کوه زاگرس

, زنـي ايل شـخم ريسـندگي، وسـ  , وجود آمده است؛ چرخبه, هايي که براي گذار انسان به تمدن الزم باشدچيز

هاي قهرماني و شکل گيري نظام و روابط توليـدي  حماسه, ساختار نژادي, گيري زبانشکل, هاي بزرگروستا

دين الهه در واقع يک جهش و ارتقـاء بـزرگ ذهنيـت    . اندهوجود آمدحول زن ـ مادر همگي در اين مرحله به 

. کنندده در آن دوره همگي اين موارد را تاييد ميآثار تاريخي بجا مان. بودن زن استاست؛ بيانگر تقدس مولد

حتـي در زبـان   . که به معني ستاره است در زبان و فرهنگ آريايي بـه معنـي الهـه زن آمـده اسـت     " ستار"کلمه 

دارد کـه از  اي را بيـان مـي  تـي عظمت و نيروي عقيدرا دارد حيرت،" يااهللا"که معناي "يا ستار"کردي هم کلمه 

اين پديده چنان قدمتي دارد که اگر هم تغيير يافتـه باشـد امـا در کليـه     . باشدرگي برخوردار مياهميت بسيار بز

در ايـن  (بهشـت روي زمـين در اينجـا    , توان گفت که براي اولين بـار مي. زبانهاي آريايي هنوز هم وجود دارد

داراي خــالق در بســياري از مــوارد ازجملــه خلقــت بشــر و زنــدگي اجتمــاعي . وجــود آمــده اســتبــه) قــوس

هاي مختلف موسيقي آن دوره تا اعماق روح ما نفوذ و تأثير هاي گوناگون و ابزارهنوز هم قالب. هاست"اولين"

هاي پاييني دجله و فرات و همچنين نيل و دره دهند که از اينجا به حوزهتحقيقات به عمل آمده نشان مي. دارند

سومر و مصر باز کرده، بـدين ترتيـب بـه شـکلي پيوسـته و متمـادي       پنجاب انتقال يافته و راه را بر ظهور تمدن

.هاي ديگر گرديده استباعث ظهور تمدن

اين . وقوع پيوسته استم در هر دو طرف ساحل درياي اژه به.ق600-300دومين انقالب ذهنيت در سال 

يروزي قابل توجهي دست يافتـه  داري به پآن فلسفه و علم در برابر متولوژي بردهاست که در ايمرحله, مرحله

. آنـاتولي غربـي اسـت   , اروپاي غربي آن دوره در اصـل . باشدمي"ها قرون حکمت"نام ديگر اين مرحله . است

هـاي  نقش مسيحيت در اروپا بسان مجموع نقـش تمـدن  . بازتاب امواج تمدن شرق در سواحل درياي اژه است

اي نبودن فرهنگ دولت، حضور نيرومنـد  هايي از قبيل ريشهدر اينجا هم فاکتور. مصر و کرت باشد, ماد, هيتي

العاده باعث ظهور ذهنيت جديـد  ها و جزاير خارقجغرافياي مناسب، حاصلخيزي، دريا, فرهنگ جامعه طبيعي

روابط تجاري شرق, دست آمدهجا مانده از شهر باستاني تروا بههايي که از آثار بهبا توجه به يافته, البته. اندشده

.ـ غرب نيز از لحاظ اقتصادي در اين مورد مؤثر بوده است

ـ تـوروس را  هـاي زاگـرس  که رنسانس دامنه کوهتا زماني. باشداين دو رنسانس مي, پشتوانه رنسانس اروپا

توانيم رنسانس سواحل دريـاي اژه را بفهمـيم و اگـر نتـوانيم رنسـانس سـواحل دريـاي اژه را        درک نکنيم نمي

خـواهيم ديـد در صـورتي کـه انقـالب      , اگر کمـي ژرفتـر بنگـريم   . انيم رنسانس اروپا را بشناسيمتوبفهميم نمي

اروپـا و  , م بـه چـين  .ق5000-4000هـاي  نوسنگي و زبان و فرهنگ آريايي برخاسـته ازآن قـوس در سـال   

نـاطق و ظهـور   وجـود آمـده در ايـن م   توانستيم جوامع نوسنگي بـه يافت نميآفريقاي شمالي و قفقاز انتقال نمي

اديـان و  , هـاي ذهنـي  شـناخت سـير زنجيـروار تـاريخ بـراي درک انقـالب      . هـاي بعـدي را تحليـل کنـيم    تمدن

که بـراي يـک   هنگامي: نمودن من به اين موارد اين است کهعلت اشاره. هاي اجتماعي بسيار مهم استساختار
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اني ـ رومـي و رنسـانس در ذهـن او مجسـم      شود بيش از همه تمدن يوناروپايي و نوة او از واژه تمدن بحث مي

ها که هر يـک بسـان نهـر مقـدس و روانـي      حال آنکه پيشرفت در اين عرصه. شود و همچنين دين مسيحيتمي

نمـودن مـداوم   وسـيع , سـاله قـديم  عبارت است از؛ واردآوردن ضربات مکرر بر بسـتر تمـدن هـزاران   , باشندمي

.بخشيدن خويشتعاليساختن وپيرامون خود، گشودن راه و مرتفع

يابي مجدد به روح انسان که در قرون وسطي نابود شـده و  دست, هاي مهم ذهنيت رنسانسيکي از ويژگي

انديشي و اعتماد و اتکـا  هايي از دگما و جزمباشد؛ همچنين ربرگشت به دنيا و طبيعتي که آلوده گشته بود، مي

تـرين  عنوان اساسـي از زمان کاهنان سومري توسط دولت بهانحصار معلومات و دانش . به قوه عقل انسان است

هاي پيشرفته توليدي بلکه معلومات مفيد نه تنها مازاد محصول و ابزار. شدن بکار گرفته شده استابزار نيرومند

هيچ فرصت و مجالي براي پيشرفت آزادانه علـم جديـد   . آيندو حامالن آن نيز بسرعت به تصرف دولت درمي

ها کند که اين گونه نهاددار ايجاب ميذات دولت برده. اي جديدحوزه علم آزاد يعني جامعه. آيديوجود نمبه

آن را از ميان , ها را درحکم تهديدي براي خود قلمداد کرده و با حمله به آن يا تصرف و نابودي آنو ساختار

.بردارد

اگر فرد روح خود را . بدين گونه توجيه نمودتوان بکارگيري شيوه انگيزاسيون توسط کليسا را بنابراين مي

شـوند افکـاري مخـالف بـا     اکثر آنهـايي کـه تحـت نـام مرتـدين دينـي دادگـاهي مـي        . بازيابد آزاد خواهد شد

شوند به جهـت اينکـه بـه مسـيحيت روي     زناني که جادوگر خوانده مي. اندگرايي ديني داشتهدگماتيسم و جزم

دليل اينکه درصدد يافتن اطالعات و اختراعات جديدي هسـتند  يشاهنگان علم بهپ. شونداند محاکمه ميهنياورد

هـان ايجـاد شـکاف در آن    شوند و خواور ميهر سه گروه به دگماتيسم حمله. گيرندمورد بازخواست قرار مي

نـي بـر   کننـد و بـدين ترتيـب ذهنيـت و ديـدگاه مبت     جريانات هنري زندگي را با ابعادي زيبا برجسته مي. هستند

موسـيقي، معمـاري و ادبيـات هـم از نظـر محتـوا وهـم از لحـاظ         , نقاشـي . شوداعتبار ميطبيعت و ماده مرده بي

فردي که داراي فکر و روح جديدي است انسان سرزنده و بانشاطي. دهندظاهري روح فرد را مجدداً شکل مي

.فيا بلکه طبيعت را هم تسخير نمودتوان با اين فرد نه تنها جغرامي. گنجداست که در پوست خود نمي

هـاي  قالـب , ديگـر . کنـد را براي ايجاد اتوپياهاي جديد فراهم مياي است که زمينهشرايط آن دوره بگونه

هـاي مـنظم توليـد    دليل اينکه شـرايط مـادي مناسـب نيسـت فقـط اتوپيـا      اما به. گذشته براي فرد محدود هستند

طـور کامـل معلـوم    هنـوز بـه  , از طرف ديگر. ط و اوضاع قبلي برگرددخواهد به شرايديگر کسي نمي. شودمي

.نيست که دروازه ورود به دنياي جديد را چگونه خواهند گشود

هر اندازه از دنياي سابق . اي جديد خواهد شداين جستجو و خواسته موجب تالش براي يافتن علم و فلسفه

کـه کوزمـو از ديـن بـه     هنگـامي . تر خواهد شـد يد نزديکو کهن فاصله گرفته شود، بهمان اندازه به دنياي جد

دادن خـدا و بـا   دکـارت بـدون دخالـت   . کنـد کپرنيک زمينه را براي انقالب علمـي فـراهم مـي   , رسدفلسفه مي

, گاليله بـا اسـتفاده از معيـار علمـي    . کنداستفاده از دوگانگي ماده و روح مراحل اوليه انقالب فلسفي را طي مي



75 نيوتن با استفاده از قوانين خـود بـه کشـف کيهـان     . در روند انقالب علمي داشته استسهم قابل توجهي

عليـرغم  . علمي و هنـري ريشـه دوانيـده اسـت    , انقالب فلسفي15ـ 17در فاصله قرون. مستقل از خدا پرداخت

ن تبـديل  دي. مذهب پروتستان ضربه ديگري بر پيکر دگماتيسم کليسا زده است, هاي انگيزاسيونوجود دادگاه

گسسـتن و دوري از کليسـا در واقـع    . کنـد اي شخصي شده و در حوزه حيـات فـردي ارزش پيـدا مـي    به مسئله

اي است بـراي حفاظـت از   کليساي کاتوليک هم خودش دولت است و هم زره. گسستن از اقتدار دولت است

. جنگدع دولت ميکليسا در واقع براي حفظ مناف. دولت بدون کليسا غير ممکن است. دولت فئودالي

اگر چه اين کـار در  . آزادسازي فرد توسط انقالب ذهنيتي در واقع فروپاشي بندگي و بردگي دولت است

هـاي قـرن   پيشرفت. پاشد مشروعيت دولت فئودالي استآنچه که فرومي, اي انجام گيردقالب مذهب جداگانه

ه مشتي هاي تازذهنيت از سطح فکر، روح و اميدانقالب . باشنداي رنسانس ميهدر حکم توسعه پايگاه تود18

بسان يک دين ـ مسـيحيت و اسـالم ـ بـه جايگـاه       . اي وسيعي دست يافته استهانسان فراتر رفته و به پايگاه تود

هـاي اروپـاي غربـي در    هاي آزاد در هر کدام از کشورظهور اين توده. واقعي خود در جامعه دست يافته است

انگيزاسيون ديگـر تـوان مقابلـه بـا     . اي حکومت کليساي کاتوليک و حکومت پادشاهيحکم تهديدي است بر

هـاي کـل قـرن    سـاله و جنـگ  سي, هاي صد سالهجنگ. کندوقوع جنگ ضرورت پيدا مي. اين توده را ندارد

ي هاي پادشـاه هاي بيدار اروپا شکست خواهد خورد رژيمآنچه که در برابر ملت. باشندبيانگر اين وضعيت مي

آمريکـا  1776انقالب , انگليس1640هايي چون انقالب پس از وقوع انقالب. باشندو کليساي کاتوليک مي

. هاي ملي فرا رسيده استفرانسه زمان پيروزي مذاهب ملي و دولت1789و انقالب 

والت اند کمک شاياني به حل مراحل بحراني در راسـتاي تحـ  بازنگري تعاريفي که براي انقالب ارائه شده

هـايي بـورژوازي هسـتند را بايـد بـه حسـاب       انقـالب , هاي اروپـا اين تحليل که انقالب. دمکراتيک خواهد بود

ديدگاه تنـگ نظرانـه طبقـاتي مارکسيسـم گذاشـت؛ تحـت نـام پرولتاريـاگرايي، خـدمت و هديـه بزرگـي بـه             

اگـر  . تيکي را نبايد ناديده گرفتالبته تأثير قرائت دگماتيک از ماترياليسم ديالک. بورژوازي تقديم نموده است

کنـد ـ در   ـ که طبق ديدگاه جبرگرايي در يک خط مستقيم سـير مـي  " لوح محفوظ"اين قرائت را امتداد عقيده 

کـه تـأثير   حتي شخص من هم تا زماني. تري دست خواهيم يافتآن روزگار بدانيم به نتيجه و تحليل واقع بينانه

.ارم نخواهم توانست که به اصل مسئله و حقيقت آن پي ببرمانديشي را از ميان برنداين جزم

آمريکـا و  , هاي طبقه کاپيتاليستي مطلبي راجع بـه تئـوري و برنامـه انقـالب انگلـيس     در هيچ يک از کتاب

عنوان نماينده طبقه بـورژوازي  ها خود را بههاي اصلي اين انقالبرهبران و مهره. شودانقالب فرانسه نوشته نمي

هـايي فقيـر و سـتمديده    اند اکثراً انسانهها مشارکت کردهايي که در اين انقالبها و تودهخلق. اندهنکرداعالم 

رفرماسـيون و  , هاي رنسـانس اين ادعا که جنبش. ـ مساوات بوده استهاي آنان بر مبناي آزاديبوده و خواسته

کـه بـورژوازي همچـون    زمـاني . آميـز خواهـد بـود   هاند بسيار مبالغـ هطبقه بورژوازي را مبنا قرار داد, روشنگري

اي رشد نمود ـ با همه تالش خود ـ سود و سرمايه را اساس کار خود قـرار داد و غيـر از بـه چيـز ديگـري         طبقه

دانست که راه رسيدن به سود و سرمايه بـا تـأثير دولـت در ارتبـاط     طبقه بورژوازي مي, بدون شک. انديشيدني
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امـا داراي يـک تئـوري يـا کارنامـه انقالبـي       . و  تأثيرگـذاري بـر آن در تـالش بـود    جهت کسب اقتـدار  . است

هاي عيني وقوع انقالبات ناشي از تحول تدريجي درازمـدت تـاريخ   شرايط مساعد و فاکتور. اندمشخصي نبوده

صـورت  بـه . انـد ههاي ذهني داراي برنامه انقالبي مشخصي نبـود عنوان فاکتورفعاالن سياسي و متفکران به. است

کردنـد کـه اکثرشـان داراي    هـاي ثروتمنـد ازآنهـا حمايـت مـي     بعضـي ازانسـان  . کردنـد يک گرايش عمل مي

آزادي و , هـاي مطـرح شـده غالبـاً بـر اسـاس امانيسـم       خواسـته . مند علم و هنر بودنـد شخصيتي فئودال و عالقه

.مساوات بود

گونه شد که اين متفکـران و مبـارزان همـه جـزو     پس چ. هاي نوشته شده مخالف کاپيتاليسم بودهمه اتوپيا

شدند؟ طبقه بورژوازي هم مثـل  هاي بورژوازي تعبيرها هم با نام انقالبطبقه بورژوا به حساب آمدند و انقالب

طورکلي و يا قسماً افتدار را به هر طبقه جديد ديگر براي رسيدن به اقتدار هر چه از دستش برآمد انجام داد و به

گرا و هرمـي بـا   هاي دولتخوبي بدانيم که همه نيرواما بايد اين را هم به. و در اين کار موفق شددست گرفت 

آوردن لزومات آن هزاران بار به اقتدار رسـيده و  جايشود و با بهگفته مي" سياست "استفاده از هنري که به آن 

ستعمار مناسب ديده شده و نيروي مشابهي نيز که اند اما اين ابزار پيوسته جهت غصب وچپاول واهاز اقتدار افتاد

تمامي انقالبات محصول دسـترنج  . گيري است رفتاري مغاير با اين از خود نشان نخواهد داددر حال اوجاخيراً

گرا نيـز در ايـن عمليـات خلـق مشـارکت      هاي قديمي و يا هيرارشيک دولتنيرو, گاهي اوقات. ها هستندخلق

کشـي و اسـتثمار   در بهـره . کننـد هاي پيروزي انقالب بسيار عاقالنه و فعال برخورد مـي روزويژه دربه. کنندمي

پيروز شـود يـا شکسـت    خواه انقالب, هادر همه انقالب. ها و مطالبات مظلومين و ستمديدگان استادندخواسته

در فکر حرکت تاريخي مثالً وقتي حضرت عيسي . وقفه ادامه داشته استهاي مشابهي بيچنين فعاليت, بخورد

امـا  . حرکت او در اصل مخالف فرهنـگ امپراطـوري بـود   . انديشيدخود بود به تأسيس امپراطوري بيزانس نمي

هـايي  ها و قرار گرفتن در خدمت دولت رگرترين امپراطورينهضت او نتوانست از راهگشايي بر ايجاد دسيسه

ريستوکراسـي مکـه را درهـم شکسـت نتوانسـت از      حضرت محمد هم که با طرز تفکر و عملکرد خـود آ . يابد

توانـد  کـس نمـي  هـيچ . کردندـ نجات پيدا کندگيري اقتدار نابوددستها ـ که اهل بيتش را براي به دست اموي

از ايـن قبيـل   تـوان صـدها نمونـه   مـي . مدعي اين باشد که حضرت محمد در فکر تأسيس يک امپراطوري بـود 

هـا بـه پيـروزي رسـيده     انقالبي وجود ندارد که در آن خلق: "توان گفتت ميدر اين صور. حوادث را مثال زد

امـا بايـد گفـت کـه نـه تـالش و       . طور مفصل توضيح خواهم دادهاي بعدي بهاين موضوع را در بخش". باشند

کـردن ايـن گـره کـور     بـاز , هدف اصلي اين دفاعيـه . ها هدر رفته و نه مشکل اقتدار حل شده استمبارزه خلق

درس ديگــري کـه بايــد در اينجــا گرفـت ايــن اسـت کــه دشــوارترين مرحلـه در شــکافتن ايــدئولوژي     . اسـت 

.شکستن زره اجتماعي است, طلبسلطه

هـا و اهـدافي کـه در    بـا خواسـته  " برابـري وبـرادري  , آزادي"هاي اروپا يعني ها و محور انقالبخواسته

همانطوريکـه قـدرت و اقتـدار بسـان     . هسـتند ارزششـدند، هـم  مبارزه با سلطه گـري و اسـتعمار دنبـال مـي    



77 هـا عليـه آن نيـز سـير پيشـرفت تـاريخي       جنـبش خلـق  , هاي زنجير در حال رشد و توسـعه بـوده  حلقه

هر دو پديده هميشه بنابر قانون ديالکتيکي برهم تأثير گذاشته و از هـم تـأثير   . مخصوص به خود را داراست

هاي عمومي و اختصاصـي آن  ي ديالکتيک اجتماعي و ويژگيکه نتوانيم اين دوگانگدرصورتي. پذيرندمي

در سير پيشرفت تاريخي را بشناسيم درک تحوالت اجتمـاعي و در رأس آن مراحـل انقالبـي بـا اسـتفاده از      

.تحليالت کلي و انتزاعي غيرممکن خواهد بود

باشـند ولـي   ارتبـاط مـي  داري در عين حال که با هـم در  ابعاد اصلي تمدن اروپا يعني ملت و جامعه سرمايه

گيري جامعه کاپيتاليسـتي هـر کـدام داراي منطقـي جداگانـه      ظهور ملت و شکل. الزم و ملزوم همديگر نيستند

اگر طبقـه بـورژوازي   . باشدبودن منطق تشکيل آنها نميظهور هر دوي آنها در يک مرحله دليل بر يکي. هستند

ا ماهيت ايدئولوژيک ـ سياسي و اهداف اقتصادي آن در پيوند داند اين امر بعنوان پيشاهنگ ملت ميخود را به

ايـن  . باشـد مـي " ليبراليسـم "گرايي بوده و در سياست و اقتصاد ها در ايدئولوژي به شکل ملياين پيوند. باشدمي

. تندالي هستند که هم قدرت نفوذ در دولت و هم توانايي تأثيرگذاري برمردم را دارا هسـ ههاي ايدسالح, مباني

دانيم که بـورژوازي  به خوبي مي. باشندهاي تبليغاتي ميهايي تخيلي و تجسمي بوده و ابزارهر دوي آنها پديده

. دست گرفته و بـه موجوديـت خـود ادامـه دهـد     ها توانسته است قدرت را بهها وسالحگيري از اين ابزاربا بهره

ها ايـن ابـزار تبليغيـاتي از    در اين جنبش, ي استتحول اروپا در اصل محصول رنسانس، رفرماسيون و روشنگر

هـا را  هـا همـه عرصـه   اين ابزار20و19اما در قرن . اندجايگاه،کارآيي و نقش بسيار محدودي برخوردار بوده

هـاي سـتمديده و   نيـز کـه متعلـق بـه انسـان     " پرولتاريـا و کمونيسـم  "اصطالحات . دهندتحت تأثير خود قرار مي

بنـا بـه مقتضـاي جـوهر و سرشتشـان،      . د به همانگونه مـورد اسـتفاده قـرار خواهنـد گرفـت     باشاستثمار شده مي

. توانند هنر اقتدار را از خود نشان دهندنمي

توان مراحـل وقـوع انقالبـات و تحـول جوامـع کـه مراحـل شکسـت و         نمي: دارم کهاين را مؤکداً بيان مي

. بينانـه شـناخت و تحليـل نمـود    طـور واقـع  به20و 19باشند را با ساختار منطق چپ و راست قرن نوسازي مي

اي بـراي جامعـه بشـري فايـده و اهميـت خـود را حفـظ        هاي فداکارانـه شناخت و تعريف صحيح چنين جنبش

ها انساني که به آن اميد بسته بودند بنگريم اگر به نتايج و چگونگي فروپاشي شوروي ونااميدي ميليون. کندمي

سـال اخيـر تحـت نـام     200در طـي  . باشـد مجدد و بازبيني به چه ميـزان مـورد نيـاز مـي    يابيم که تعريف درمي

ويژه بعـد  دهشت و تلفات به, همه خسارتبعد از اين. هاي زيادي صورت گرفتمدرنيته، خشونت و خونريزي

گذاشـته  عنوان ابزار استتار نظام حاکم تا حدي بـه بحـث   خشونت و اقتدار به, ايدئولوژي, از جنگ جهاني دوم

. شد

در ايـن چـارچوب   , دهـد بايستي واقعيت طبقه بورژوازي که اسکلت اصلي نظام کاپيتاليستي را تشکيل مي

هايي چون طبقه استعمارگر و سرکوبگر جديد چيزي حـل نخواهـد شـد؛ فقـط     با بکار بردن تعبير. بررسي شود

اص طبقه بورژوازي اين اسـت کـه بـا    ويژگي خ. شودجنبه عمومي مشترک طبقات اقتدارگرا بر زبان رانده مي

بودن توانسته است در تجزيه و فروپاشي بافت اخالقي گر را در برابر اجتماعيبکار بردن فرديت و ذکاي تحليل
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جامعـه طبيعـي در   . که هيچ نيروي اقتدارگرايي قادر به انجام آن نبوده است ـ بـه موفقيـت دسـت يابـد     جامعه ـ 

بيشـتري را تقسـيم   " سـود "فـردي کـه   . بر ضد جامعه بود" سود"مخالف هرگونه انباشت , دابتداي فروپاشي خو

بـا گـذار از دولـت و    . و محصول واقف بـود " سود"به خطر انباشت .شدکرد ارزشمندترين فرد محسوب ميمي

د نيـروي  اين هم تنها از طريـق وجـو  . جامعه هرمي بود که زمينه براي انباشت سرمايه و محصول نيز فراهم آمد

اي جديـد توسـط ايـن    ههم در تأسيس اين قدرت و هم در شروع دور" سود"انباشت . اقتدار ويژه ممکن گشت

آنهـايي کـه محصـول بيشـتري را     . اي بدين شيوه شکل گرفـت هاي زنجيرهمنطق واکنش. قدرت مؤثر واقع شد

تـر بـه آن نگـاه کنـيم     کمـي دقيـق  اگـر  . کردند داراي قـدرت و اقتـدار بيشـتري بودنـد    آوري و ذخيره ميجمع

ها و جامعه از هـم  "ارزش"اين بدان خاطر بود که . کردن از جامعه استيک نوع دزدي, شتيابيم که انبادرمي

. قي را نيز تعيين کرده اسـت ترين مباني اخالفهم و درک جامعه طبيعي صحيح بوده و اساسي. نشدني بودندجدا

" به استثناي ضروريات منافع جامعـه "بدون رضايت جامعه هاست، پسه همه ارزشکننداگر جامعه معيار تعيين

.باشدانباشت فردي و گروهي غيرممکن مي

. دادن اصالت اين مفهوم در جامعـه طبقـاتي اسـت   ها به علت از دستگيريها وغنيمتدر واقع همه غارت

در . دهنـد پرنسيپ اساسي خويش قرار ميصاحبان اقتدار براي تضعيف همديگر ممانعت ازانباشت محصول را 

عنـوان شـکل اوليـه طبقـه بـورژوازي      صنعتگران و تاجران کـه بـه  . روندتشخيص منبع اصلي قدرت به خطا نمي

دليـل اينکـه هميشـه تهديـد محسـوب      اند اما بهشوند با اينکه در ابتداي ظهور هر تمدني وجود داشتهشناخته مي

. انـد هپيوسته تحت نظارت بوده و از غارت نيز در امان نمانـد . اندقرار گرفتهاند مدام تحت نظارت و کنترلشده

سومي غير از بـرده و سـرف   ه هميشه از ظهور طبقهدار و فئودال که بر پايه مالکيت زمين استوار بوددولت برده

اي غيـر از  ظهـور طبقـه  ،تـاريخ تمـدن  . انـد در هراس بسر برده و از تحت کنترل درآوردن آن فروگذار نکـرده 

در چنين سيستمي که تا تمدن متکي بر حقيقت طبقه بورژوازي ادامه داشـته  . يافتبندگي را مغاير با طبيعت مي

اقتـدار و جنـگ داراي مقـررات و قـوانين     . اي وجـود دارد هبينـي ثابـت و جاافتـاد   است نظـام اخالقـي و جهـان   

عالوه بر . مانندتوانستند هزاران سال پايدار بهيجاد شده ميتعادالت دروني ا. مستحکم مخصوص به خود هستند

در . کرد باز هم از ظرفيت اجرايي محدودي برخوردار بـود اينکه براي اداره جامعه از زور و حقوق استفاده مي

را عليرغم اينکه نيروهاي اقتدارگرا همواره اخـالق  . داشتواقع اين بافت اخالق بود که جامعه را سر پا نگه مي

لحاظ حجم و البته به. دانستاند اما جامعه چگونگي حفظ ويژگي اخالقي خود را مياز ماهيت آن دور ساخته

اند همواره امتياز ديگري براي اين منظور بوده است شمار که قشر اقتدارطلب در مقاسيه با جامعه در اقليت بوده

). حفظ اخالق اجتماعي(

توانست نه آن اي است که جامعه مياين طبقه، طبقه. تعادل بهم خوردمحض ظهور طبقه بورژوازي، اينبه

طبقه مذکور بايستي براي رسيدن بـه  . را در قالب نيروي اقتدارطلب تحمل کند و نه در قالب نيروي استعمارگر

بقـه  بدين دليل بود که در ديـدگاه مارکسيسـتي از ايـن ط   . کرداقتدار و استعمارگري، کل جامعه را استثمار مي
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بدين منظور بايد قبل از هر چيز اخالق که بافت اساس جامعه طبيعي است، به تمامي دريـده و  . گذردجامعه مي

باشد، از هم دريـده  آزادي جامعه طبيعي ميکه اخالق که در اصل روح و احساس برابري وتا زماني. پاره شود

همانطوريکه مـارکس هـم بـا تحليلـي بجـا      . وجود نخواهد آمدنشده و دور انداخته نشود، جامعه کاپيتاليستي به

در مانيفست کمونيست شرح داده اسـت حرکـت   " طبقه بورژوازي، گذشته را نابود و ويران کرد"مبني براينکه 

نمـودن جامعـه،   تـأثير تضـعيف و بـي  . که عملياتي خرابکارانه و ضد جامعه بوده اسـت اين طبقه، انقالب نبوده بل

نيـروي اقتـدار و اسـتعمار در دسـت طبقـه      . حرکتي انقالبي نيست بلکـه تنهـا و تنهـا کـاري ضـد انسـاني اسـت       

و کـردن رابطـه مـابين بيمـاري سـرطان      پيدا. بورژوازي بسان بيماري سرطان است که دامنگير جامعه شده است

هابز در خصـوص لـزوم   . ايدز و غيره با اين سرطان اجتماعي احتياجي به اين ندارد که حتماً بايد دانشمند باشي

هـا گـرگ   جلـوگيري از وضـعيتي کـه انسـان    "در شرايط پيدايش جامعـه کاپيتاليسـتي از   ) دولت(نيروي اقتدار 

کاپيتاليسم، اقتـدار خـويش   . باشديآن صحيح م" نقيض"اين ديدگاهي است که . راندسخن مي" همديگر شوند

امروزه در دنياي مدرن، انسان نه تنها بـه گـرگ   . کندتأسيس مي" انسان به گرگ انسان"نمودن را براساس مبدل

اين طبقه که در پي کسب سـود و محصـول زيـاد بـوده و     . انسان بلکه به گرگ تمامي طبيعت تبديل شده است

ارد بعد از رسيدن به اقتـدار بـراي اسـتثمار، چـه چيـزي را از جامعـه و       ناپذيري نسبت به قدرت داشتهاي سيري

طبيعت باقي خواهد گذاشت؟

اگر اصطالحاتي از قبيل ارزش، سود، کار وتالش، تقسيم و توزيع، امپرياليسم و جنگ و کارکرد آنهـا در  

ر اين چـارچوب شـناخته و   اندـ را دداري ـ که در انديشه مارکسيستي به ميزان کافي تعريف شده سيستم سرمايه

هـاي مقـدس آمـده اسـت، بـا      که در کتـاب " دجال خواهد آمد"تعبير ديني . تر خواهد بوددرک کنيم آموزنده

هـاي جامعـه و طبيعـت    هيچ نظام اجتماعي حاکمي نسـبت بـه پايـه   . واقعيت طبقه بورژوازي مطابقتي تمام دارد

, طبقه بورژوازي کـه از پديـده ملـي   . گر تبديل نشده استور و تخريبپيرامون خود تا اين حد به نيروي حمله

محيطـي و از پديـده سـود،    فالکـت زيسـت  , ناسيوناليسم نژادپرستي و فاشيسم، از پديـده حاکميـت بـر طبيعـت    

گـذرد بـا از   هـر روز کـه مـي   . بيکاري را موجب گرديده است در مرحله نابودسازي خـود قـرار گرفتـه اسـت    

ضدانقالب عليه اين طبقه را نـه پرولتاريـا بلکـه    . گردديش از بين رفته و نابود ميهادادن ماهيت و ويژگيدست

که جامعه درآن قرار دارد از توانايي تداوم ايـن حقيقـت طبقـاتي برخـوردار     برهه زماني. خود انجام خواهد داد

.دتواند خود را از نو بازسازي نماينيست، بنابراين تنها بر مبناي فروپاشي آن است که مي

باشد در موقعيتي نيست که به مراحل اساسي کاپيتاليسـم و در  دليل اينکه اين دفاعيه، در حکم يک تز ميبه

نمودن علـم و هنـر بـه اقتـدار،     شدن، وابستههاي پيشين به نظام خود، دولترأس آنها مراحلي مانند افزودن نظام

مهم آنست که به تحليل منطق اين . ام جنگ بپردازددادن تعادل و توازن انجشدن به امپرياليسم و از دستتبديل

.هاي جداگانه باشند ـ بپردازيمتوانند موضوع کتابکه هر کدام ميمراحل ـ
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هـاي  متالشي ساختن شـوروي، بکـارگيري جنـبش   . توان از زاويه ديگري به تعريف اين طبقه پرداختمي

هـا يکـي ديگـر از    ه ابـزاري از سوسـيال دمکـرات   هاي ديگر در جهت منافع خود و اسـتفاد هايي ملي و دولتر

های طبقه حـاکم جديـد در برداشـت سـود بسـيار از علـم و تکنولـوژي        از مهارت. هاي اين طبقه استعملکرد

سـاختن  عنـوان ابـزار تخـدير و خـارج    توانـايي آن را در اسـتفاده از هنـر و ورزش بـه    , گرفته تـا جامعـه انسـاني   

نمــودن آنهــا بــه التمــاس بــراي کــار،قعيــت عصــيانگري در برابــر خــود و وادارروشــنفکران و پرولتاريــا از مو

هـاي سـرزنده و پرنشـاط    ها و انگـاره شان و سپردن پندارکردن تمامي مقدسات از جوهر و ماهيت اساسيخالي

.باشدگونه ميرنسانس به ديدگاهي ربوت

نجام داده است عمق و کيفيت نهادينگي آن اي که کاپيتاليسم در ساختار اقتدار خود اترين نوسازياساسي

از اقتدار وابسته به شخص به نظامي گذار کرده است که در آن فرد، احزاب و حتي جامعـه بـه اقتـدار    . باشدمي

اين تحول داراي ابعـاد مختلـف   . استاي نامرئي و موضوعي انتزاعي شدههاقتدار تبديل به پديد. اندوابسته شده

با قرائتي ناسيوناليستي که از ملت ارائه داده توانسته است اين امـر را  . باشدو اقتصادي ميايدئولوژيک، سياسي

هميشه و هر . تواند ازآن ملت باشدگاه اقتدار نميدر اصل هيچ. بقبوالند که تمامي اقتدار يک ملت ازآن اوست

صـاحبان اساسـي و واقعـي اقتـدار     ) ابـاالي آنهـ  طبقـه (هـا  ها و قشر قليلي از ملتهاي اتنيکي، خاندانجا گروه

شود که حتي اقشار و افراد زيردست و ستمديده نيز خود را داراي قـدرت  چنان نظامي براه انداخته مي. اندهبود

توانـد  اش مـي هحتي در يک خانواده فقير، مرد در برابر زن و خـانواد . ديده و اقتدار را ازآن خود احساس کنند

. کنـد وار زن هم در برابر فرزندانش اين کار را ميصورت حلقهبه. به حساب آورد"امپراطور کوچک"خود را 

شـدند غيـر از   ها چه کنند؟ آنها در برابر چه کسي بايد اين نقش را ايفـا کننـد؟ آنهـا هـم اگـر بـزرگ      پس، بچه

گيـري  شـکل . توانند انجام دهنـد؟ کـاري جـز ايـن نخواهنـد کـرد      بکارگيري همان سيستم چه کار ديگري مي

.هاي آن استيکي از ويژگيهاي اقتدار نظام بر اين اساس،حلقه

هاي اساسي اين است کـه دولـت را   يکي از عملکرد. انداحزاب هم مثل افراد، بر اساس اقتدار تشکيل شده

دولـت بسـان   . جامعه خود ازآن دولـت شـده اسـت   . در جامعه پياده کرده و جامعه را هم در دولت ذوب کنند

شـايد ذهنيـت اقتـداري کـه از ايـدئولوژي ناشـي شـده اسـت         . مرئي بر همه زواياي جامعه تسلط داردخدايي نا

است که هر کس خود را صـاحب دولـت   کارکرد هنر سياست در جامعه اين . کننده باشدترين منحرفبزرگ

وامفريبي سياسـي  تـرين عـ  عنوان ابزار الزم جهت خدمت به ديگران بقبوالنـد و پيشـرفته  دانسته، وجود آن را به

گـرفتن اقتـدار نيسـت بلکـه     دسـت شود سياست ابزار بههمانطور که تصور مي. موجود در ماهيتش را ادامه دهد

مخصوصاً سياست در مقابله با دمکراسي چنين نقشي را . نمودن آن استوسيله دفاع از اقتدار، توسعه و جاودانه

از زمان حکومت آتـن  . اين حد دمکراسي را رد ننموده استهر چيز ديگري غيراز سياست، تا به. نمايدايفا مي

اقتصاد بيش از هر زمان ديگري با اقتـدار عجـين   . عنوان منکر دمکراسي شناخته شده استتا به حال، سياست به

ما در عصري قرار داريم که در آن هيچ گروه . ـ اقتصادي استمديريت اقتصادي مديريتي سياسي. گشته است
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.دست نيايدهيچ ارزشي وجود ندارد که با پول از جاي کنده نشود و هيچ قدرتي وجود ندارد که با پول به

ا دولـت ملـي بيشـتر    دست آوردن اقتدار نموديم، در رابطه بتوانيم تعريفي را که درباره اصل و جوهر بهمي

دولت ديني و دولت خانـداني اعصـار   , ، شکل تغيير يافته قرائتي معاصر از دولت کاهنيدولت ملي. بسط دهيم

هـايي  در مرحله گسترش کاپيتاليسـم مـرز  . اندهايي هستند که بر گوهر اقتدار زده شدهها مهراين. باشدقديم مي

د مناطق جغرافيايي بودندکـه بـراي توليـد و انباشـت محصـول      گرفتنکه فرهنگ و زبان مشترک را در خود مي

آوردن سود و انباشت بهتر مبنـا  دستهدف، سرزميني مقدس نبود بلکه منظور، عرصه مناسب به. مناسب بودند

و هاي آن بر رقباي خارجي بسته شـده بـود بـراي تضـمين انباشـت سـرمايه      اين سرزمين که در. گرفتقرار مي

ـ بـراي رسـيدن بـه الئيسـم    . گرايـي در چنـين شـرايطي ظهـور کـرد     ملـي . آل بـود هقتـدار ايـد  نيرومند سـاختن ا 

گرايي به سبب ايدئولوژي ملي. پوشش ايدئولوژيک جديدي مورد نياز است, شدن از دينـ و دورشدندنيوي

اتنيـک ـ عشـيره ـ      پيشـرفته  گرايي در واقع شـکل ملي. يابدقرابتي که با پديده ملت دارد به سرعت گسترش مي

با بکارگيري زور و خشونت عليه اقشار اتنيکي،. اي است که جانشين دين شده استهبوده و از طرفي هم عقيد

گرايي جالي مليهاي اجتماعي در خارج،کردن فشار به اقشار مشابه و نظامدر داخل، با وارد... مذهبي، ديني و

اي جامعه. دين حاکم جاي خود را به ديدگاه ملت ـ نژاد حاکم دادديدگاه. نژاد برتر و فرادست به خود گرفت

درسـت ماننـد   . گرايي در تاريکي فرو برده شدکه ذهنيت علمي آن را روشني بخشيده بود بار ديگر توسط ملي

گرايـي اسـتوار بـود،    که بـر محـور ملـي   20و19ذهنيت قرون . کاري که دين در قرون وسطي انجام داده بود

اگـر  . گونه جنگ و خشونت وادارده بهترين شيوه همه جوامع را تحت نام جنگ مقدس به تحمل هرتوانست ب

گيــري هــم دوره رشــد و اوج20و19هــاي هــا بــدانيم قــرنرا قــرن ظهــور و گســترش ملــت18و 17قــرون

خريبـاتي کـه   گرايي در جنگ جهاني دوم به نقطه اوج اقتدار دولت رسيده بـود، بـا ت  عصر ملي. گرايي بودملي

ثابـت شـد کـه جامعـه بشـري و      . وجود آورد در عين حال به آغاز بحران فراگير و اخير کاپيتاليسم تبديل شدبه

بحران زودرس نظام صرفاً بدين معني نيست کـه  . توانند در کنار هم باشندگرايي با هم در تضاد بوده و نميملي

.گشايدناپذيري ميخطر قانونگريزي بيشتر و سيرينظام قدرت خود را از دست داده است بلکه راه را بر

کاپيتاليسم که . ترين انتقاد نسبت به سيستم استترين و گستردهدر حکم جدي1968هاي تظاهرات و قيام

چه در قالب سوسياليسم رئال و چه در قالب فاشيسم به مرتبه توتاليتار رسيد نشان داد که ديگـر قـادر بـه ادامـه     

اين وضعيتي است که بشـريت در حـال حاضـر    . باشداني در استمراريافتن به معناي بحران ميناتو. حيات نيست

رنسـانس مرحلـة خـروج    . توان آن را کائوس ناميـد بـا رنسـانس فـرق دارد    که مياين دوره. برددر آن بسر مي

ن قـرار دارد، مرحلـه   بـه بعـد در آ  1970اي که کاپيتاليسم از سـال  باشد اما مرحلهجامعه فئودالي از بحران مي

هايي وجود خواهند آمد بستگي به مبارزه و فعاليتها وتمايزاتي بهها و تفاوتاينکه چه نوآوري. کائوس است

اي که الزم است مورد توجه قرار گيرد تغييراتي است که اين مرحلـه  نکته. گيردداردکه در اين راستا انجام مي

هـاي اخالقـي موجـود در    فروپاشي و تجزيه همـه ارزش . همراه آورده استبا خود به ) پارادايم(بيني در جهان
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, محيطـي هـان را فـرا گرفتـه و در نتيجـه تخريبـات زيسـت      گرايـي همـه اذ  شود که مليبافت جامعه موجب مي

به تبع آن استرس، . دهدگونه، فاقد اميد و بدون اعتقاد را گسترش ميبيني عاري از احساس و ذوق ربوتجهان

ارزش و مبتنـي  گرايي، انزواي فردي، روابط اجتماعي بيسردگي، تنفر، خشونت، رواج مفرط ابتذال و غريزهاف

حد، ازدست رفتن تدريجي تقدس و ارزش زنـدگي  تکبر بيگرايي، بي وفايي، دوري از بشردوستي،بر منفعت

هـايي اسـت کـه    ها و فضامحيطفقط در چنين . گرددزا ميموجب بحران رواني و ايجاد فضاي اجتماعي بحران

.کندبودن بحران، اين را ايجاب ميدائمي و مستمر. کنندهاي جديد بروز ميها و ديدگاهانديشه

ـ طبقاتي کاپيتاليسم براي اولين بار در تاريخ بـه حـدي از بزرگـي    امپرياليسم و سيستم فشار و سرکوب ملي

ايـن شـرايط و اوضـاع در اواخـر     . ه است که اشغال نکرده باشـد جايي نماند. آيدرسد که از پس تمام دنيا برمي

هـا و  هـا و اديـان و جـنس   نـژاد , طبقات, هاکشي از ملتدر اين مرحله استثمار و بهره. آيندوجود ميبه19قرن 

عصـري اسـت   . ذوب و آسميالسيون و حتي نسل کشي بيش از هر زمان ديگر در تاريخ رواج پيدا کرده اسـت 

اگـر از زاويـه امپراطـوري بـدان     . انـد ها بيش از هر زمان ديگري به گرگ همديگر تبديل شدهانکه در آن انس

. در عصر آخرين امپراطوري قرار داريم. بينيم که توسط آمريکا به آخرين مرحله ازآن رسيده استبنگريم مي

کشـور، يـک ملـت،    يـک  , از لحاظ تئوري اين نظام مديريتي به شيوه عبـور اقتـدار دولتـي از مـرز يـک شـهر      

نشيني و در نهايت فروپاشـي جريـان   شدن آن در يک شخص، در نشر و گسترش مداوم، رکود و عقبمتمرکز

هر اقتدار جديدي مجبور اسـت کـه   . وجود خواهد آورداين روند درجامعه تأثير پيوسته و زنجيروار به. يابدمي

2350که در تاريخ اين سير مداوم تاريخي. پردازددر مسير و ردپاي اقتدار قبل از خود به تأسيس امپراطوري ب

ـ امـروزه توسـط   کنـيم عنوان شروع تاريخ نوشتاري ياد ميکه ما ازآن بهم توسط خاندان آکادي شروع شد ـ .ق

نکته عجيب اينکه در جايي که اولـين امپراطـوري تأسـيس شـده     . يابدخاندان بوش در دولت آمريکا تداوم مي

توان اين اصـل را يـادآوري کـرد کـه     در اينجا مي. ي وارد درگيري و بحران شده استاست آخرين امپراطور

.خشکندهاي خود ميهان برروي ريشهگيا

يـا بـه   . ملت و جامعـه مسـتقل وجـود نـدارد    , هيچ مجالي براي دولت کامالً مستقل, در حقيقت امپراطوري

آنچـه  . هاي اجرايي نـادري اسـت  اما داراي ويژگي. آليزه نمودتوان استقالل کامل را ايدهتر، ميتعبيري صحيح

ممکن است سطح آنها با هم فرق داشـته باشـد   . باشدواقعيت دارد وابستگي در درون چارچوب امپراطوري مي

سال است 4350هاي امپراطوري که تقريباًٌ در چارچوب مرز. تواند تغيير دهداما واقعيت غالب موجود را نمي

پيمان مستقيم و يا غيرمستقيم دولت حاکم گرفته تـا  ترين هماز نزديک, تماعي نفوذ دارندهاي اجکه بر ساختار

هاي موجود به هاي اقتدار ريز و درشت در درون مرزنشانده، گروهترين دولت دستاهميتترين و کمکوچک

سـت بـيش از هـر    اين واقعيت در عصري که به عصر استقالل دولت ـ ملـت مشـهور ا   . باشندهمديگر وابسته مي

. گرايانـه اسـت  اي ملـي سياسـت و بـازي  , استقالل کامل از قدرت هژمون و حاکم. کندزمان ديگري صدق مي

ترين ذهنيت، اقتدار و ساختار معناي برخورداري از قويهژموني به.باشدجهت تحت تأثير قراردادن جامعه مي
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نظام و , کند بنابراين امروزه آمريکا مقتدرترين قدرت هژموني جهان است؛ اما در همه جوانب بحرانصدق مي

.در رأس طرفين گرفتارآمده به مشکالت قرار دارد, نحوه مديريت آن و همچنين عوارض ناشي از آن

اي برخـوردار  يت زن تحليـل کنـيم از ارزش آموزنـده عـالي    هاي اجتمـاعي نظـام را در شخصـ   اگر ويژگي

در ابتدا بايد گفت که اگر يک پديـده اجتمـاعي را فقـط از لحـاظ سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي،        . خواهد بود

هاي زيربنا و روبناي کليـه جـوامعي   ساختار نظام. خواهيم شدبررسي کنيم، دچار مشکالتي جدي... فرهنگي و

طور منظم و بـا هـم کـار    تاريخي هميشه در حال تکوين هستند بسان قطعات يک ساعت بهکه در درون کليتي

گيرد که يکپـارچگي  گرايي غربي نشأت ميبيماري تقسيم آن به قطعات ريز و درشت از ويژگي علم. کنندمي

تا حدي ايجاد اگر از لحاظ علمي هم از اين شيوه براي درک اين واقعيت ـ که  . زندو کليت پديده را برهم مي

.استفاده شود نبايد يکپارچگي و کليت آن فراموش شودکند ـمشکل مي

که جامعه کاپيتاليسـتي  همانطوري. عنوان شيرازه نظام قلمدادکرده و بر اين اساس تحليل نمودزن را بايد به

هـا  کليه اين نظـام ساز ادامه و اوج جوامع استثمارگر گذشته است زن هم تحت تأثير شديدترين سياست بردگي

گـرا و  تـرين و متمرکزتـرين جامعـه دولـت    که زني را که تحت استعمار و سرکوب قـديمي تا زماني. قرار دارد

شـناخت و درک  . طور صحيح تحليل نموده و بشناسيمتوانيم جامعه را بههرمي شکل گرفته است نشناسيم نمي

تحقيقات جزئي علم جامعه شناسـي در  . گرددر ميملي و طبقاتي از راه شناخت زن ميس, صحيح بردگي اتنيکي

زيسـتي و همچنـين فروپاشـي    هـاي فمينيسـتي و محـيط   جنـبش . باشـد مي20مورد زن مختص به ربع اخير قرن 

اين . فکر واداشته استگراي حاکميت را بههاي جنسيتتاريخ و جنبش, دهشتناک ساختارهاي اقتدار و جنگ

اجتماعي که الزم است عينـي و مسـتقل قضـاوت کننـد داراي کـاراکتري      دهد که حتي علوم موضوع نشان مي

.گرا استجنسيت, علم. جنسيتي هستند

داري چه چيزي را اما بايد ديد که سرمايه, هاي مثبت زن را شرح خواهيم دادهاي بعدي ويژگيدر قسمت

داري در تضاد با ذات سرمايهبراي بردگي سنتي به ارمغان آورده است؟ بايد گفت که به ارمغان آوردن آزادي

گذارد پس قيد و زنجيرهـاي زن  ها را زير پا مياين ادعاي کاپيتاليسم مبني براينکه چون کاپيتاليسم سنت. است

. تحريفي بيش نيستاي بزرگ و اند، فريبکارينيز پاره شده

اي حسـاس و  کـارگيري شـيوه  ها درصدد بهاي است که اين نظامگر با آزادي به گونههاي سلطهرابطه نظام

ها نوشـته شـده بـا    ها و داستانزني که درباره عشق به او حماسه. پذير براي ادامه موجوديت خود هستندانعطاف

زن بسـان قنـاري در قفـس ـ خانـه تحـت       . ، يکي اسـت ترين بردگي شدهترين و خشنزني که محکوم به زشت

کـردن پرنـده از قفـس    همانطوريکه با آزاد. ک اسير استحاکميت مردـ است، شايد دوست داشتني باشد اما ي

کند اگر زن هم تا حدودي به آگاهي جنسيتي دسـت يابـد و   بدون اينکه پشت سرش را هم نگاه کند، پرواز مي

سـراي، ثـروت، قـدرت    تواند آزاد باشد بشناسد هـيچ موجـودي بـه انـدازه زن از خانـه،     جايي را که در آن مي

موجودي به اندازه زن گرفتار نشده است يعني از فرصت و امکانات پيشرفت آزادانه هيچ. گريزدوشخص نمي
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هـا و بـروز اقـدامات و    ها و طرحبودن تمامي تحليالت اجتماعي، اجرا نشدن برنامهنتيجهبي. محروم گشته است

يـابي  ه مسئله زنـان چـاره  کبنابراين تا زماني. اعمال غير انساني عليه زن رابطه تنگاتنگي با درجه بردگي زن دارد

طور مؤثر حل نموده و به آزادي اجتماعي را بهتوان هيچ پديدهنگشته و آزادي و يکساني آنان تأمين نشود نمي

.و مساوات دست يافت

ما را بيشتر به واقعيت نزديک , بيندکه وي را در حد يک کاال مي, برخورد و رفتار کاپيتاليسم نسبت به زن

ايـن  . شـدند صورت برده فروخته مـي زنان در بازار بهداري کالسيک،دانيم در دوره بردهوبي ميبه خ. سازدمي

در اينجـا آنچـه کـه    . اي داشـته اسـت  در دوره فئوداليسم شکل گسـترده ) هاکنيزک(ها وضعيت به شيوه جاريه

انـت سياسـي در درون   شـيربها، بازتـاب ايـن عملکـرد و ر    . باشدطور کلي به فروش گذاشته مي شود، زن ميبه

هـايي تقسـيم کـرده و    ماند که قصاب بـدن زن را بـه بخـش   در کاپيتاليسم اين مسئله به اين مي. باشدخانواده مي

ها گرفته تا نوک پا، از پستانها گرفته تا رانها، از کمر تا ارگانهاي از مو. براي هر بخش قيمتي تعيين نموده است

هايش گرفته تا گردنش، قطعه قطعه ها و از گونهها تا لبشکم تا ساق پا، از چشمها، از ها تا زانوجنسي، از شانه

کـرد  متأسفانه هيچ وقت اين سؤال به ذهن خطـور نمـي  . گذاري نشده باشدشده و جايي وجود ندارد که قيمت

ل ازلـي  العقـ که آيا داراي روح است يا نه و اگر روح دارد به چه قيمتي اسـت؟ از لحـاظ ذهنـي هـم او نـاقص     

. ماشين توليد بچـه اسـت  . باشدهاي خصوصي ميها و خانهخانهاي براي خوشگذراني در فاحشهوسيله. باشدمي

کـردن بچـه کـه    پـرورش و بـزرگ  . شـود تـرين کـار اسـت، رنـج محسـوب نمـي      دنياآوردن فرزند که سختبه

سياسي اجتماعي،اي اقتصادي،هدر همه نهاد. گيردترين کار است، هيچ اجرت و مزدي به آن تعلق نميسخت

زن يگانه موجودي اسـت کـه جنسـيت    . کاالي غيرقابل اجتناب تبليغات است. و نظامي جايگاهي فرماليته دارد

بيش از هـر چيـز و هـر موجـود ديگـري مـورد       رسد،صورت کااليي در بازار عرضه شده و به فروش ميآن به

هـاي او  در همـه امـور و کـار   . شودبزار دروغ عشق تبديل ميگيرد و بيش از هر کس به اضرب و شتم قرار مي

براي اينکه زنانه حرف بزند زباني مخصوص و لحن و صدايي زنانه را بـه شـکل هـويتي بـر او     . کننددخالت مي

انساني است که حتي بـا اعتمـاد بـه    . توان با او رفاقت کردها نميمانند انسانانساني است که به. اندتحميل کرده

اين زن کـه هـر مـرد خـود را در برابـر او      . حمله به او سرباز نزده استترين مرد نيز در کنار وي از انگيزهسنف

.ديگر يک کاالست, دانديک امپراطور مي

رسد اين است که جامعه چيزي که در اينجا عجيب به نظر مي. توان اين تعريف را وسعيتر و ژرفتر نمودمي

در , هـا و جوانـب منفـي   ند که خواهد توانست با هويتي زني با اين همـه ويژگـي  کمردساالري چنين تصور مي

البته . شودشده در نظر گرفته مياي بسيار مطيع و رامهعنوان برددر اين صورت به. کمال آسودگي زندگي کند

هاي س ويژگياي که تا اين حد براساهبراي مردي که داراي وجدان بيدار انساني باشد زندگي مشترک با پديد

هرچند افالطون به خاطر طرد کامل زن از دولـت و  . آميز استمنفي به او شکل داده شده بسيار دشوار و تحقير

آميز نسبت به زن باعث ايجاد چنـين ديـدگاهي در   گيرد، اما در واقع ديدگاه تحقيرسياست مورد انتقاد قرار مي
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پـس چـرا   . طور حتم فرد را نابود خواهد کـرد مثالً مطابق نظر نيچه زندگي مشترک با اين خصوصيات به. نمود

منزلت باختگي زن در چنين سطح بااليي قرار دارد؟ علت آن ايـن اسـت کـه ايـن جوامـع تحقيـر و       , در جوامع

. داري اسـت گرفتـه از خصوصـيات بـرده   ايـن ميراثـي نشـأت   . و پست گشته اسـت اند؛ مرد هم خوارپست شده

داري عـادت  هايي است که به بـرده اي که تا اين حد مفيد باشد نکته مشترکي است که مورد دلخواه انسانهبرد

مو به اين شانه اين . باشدبنابراين زن نابود و آلوده همان جامعه نابود و آلوده است؛ مرد پست شده مي. اندهکرد

طور کامل شفافيت نيافته، زنانگي و مادر آزاد که پديده زنانگي بهبايد گفت تا زماني, در مجموع. احتياج دارد

شـدن رفيـق زنـدگي    توان انتظار آفريـده هانه تمدن طبقاتي با هم ترکيب نشوند نميجامعه طبيعي و زنانگي آگا

هـاي همسـري وي دوبـاره از نـو ايجـاد نگـردد، ايـن        هنگي و شيوکه مرداتا زماني. مشترک و متعادل را داشت

.بودن ميان زن و مرد ايجاد نخواهد شدوحدت و با هم

, هايي چون مردتوان در بسياري از پديدهگيري کاپيتاليسم در عرصه اجتماعي را ميشيوه مديريتي و شکل

بخواهيم تعريف کوتـاهي از خـانواده داشـته    اگر. ديد... بهداشت، حقوق وخانواده، کار، مأموريت، آموزش،

تـرين مولکـول واحـد ايـن     گرا بوده، کوچـک باشيم بايد بگوييم که اين نهاد، نهاد اصلي جامعه هرمي و دولت

تـرين نمـايي   اساسـي . باشـد مي" امپراطور کوچک"صورت بازتاب امپراطور بزرگ در خانواده به. سيستم است

داري در داري در نهاد خـانواده پايـه و ضـامن بـرده    برده. کندا منعکس مياست که بردگي موجود در جامعه ر

ترين بـار را خـانواده بـر دوش    سنگين. شودگويا نظام هرروز و هر ساعت در خانواده بازتوليد مي. جامعه است

اي تواني مدام بر پشـت آن سـوار شـوي و بـر    مي. گراستزير جامعه هرمي و دولتخر سربه, خانواده. کشدمي

اي دليل وجود چنـين رابطـه  بروز عالئم فروپاشي نظام کاپيتاليستي در خانواده به. حمل خود از آن استفاده کني

.ميان آن دو است

آن نظـام  . جـوهر اقتصـاد اسـت   ) سـرمايه (چون خـود کاپيتـال   ". اقتصاد کاپيتاليسم"الزم نيست که بگوييم 

همه چيز . زندسودجويي به هر شيوه و راهکاري دست ميترين رقابتي است که براياستثمارگرترين و وحشي

خواهنـد هـر   اي است که مـي اي که به کاال تبديل شده باشد جامعهجامعه. آوردميصورت کاال درجامعه را به

.اي به لحظات پاياني عمر خود رسيده و الزم است نابود گرددچه زودتر آن را بفروشند چنين جامعه

اين , هابرخالف تصور بعضي. نکه بر عمر خود بيفزايد در پي استفاده از علم و هنراستنظام حاکم براي اي

العـاده علـم و هنـر در    از نيروي پيشرفته و خارق. شوداقدامات در راستاي گسترش علم و تکنولوژي انجام نمي

است که جهت بهبود کردن همه امکانات علم و تکنولوژي به مانند آنبسيج. کندجهت تداوم خود استفاده مي

علـم و هنـر   . کند تيمارگري بـر بـالين وي نشسـته باشـد    وضعيت بيماري که روزهاي آخر عمرش را سپري مي

اي کنندههايي که قابليت نوسازي وتحول داشته باشند نقش تعيينبست نظامهاي بحراني و بنتوانند در دورهمي

. ايفا نمايند
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اين . گر در تاريخ استه اين دليل است که اين نظام، آخرين نظام سلطهاهميت ويژه کاپيتاليسم در تاريخ ب

هـا و امکانـاتي کـه رنسـانس     شـود، از فرصـت  هاي آن از دوره جوامع هرمـي ديـده مـي   نظام که عالئم و نشانه

برداري نموده و به وضعيت سرآمدترين سيستم رسيده و بدين شـيوه تمـامي پتانسـيل    بهرهوجودآورده است،به

هاي ظاهري و باطني فراتر از وضعيت احتمال اينکه اين نظام بتواند پيشرفت. وني خود را نيز فعال کرده استدر

اي از جامعه و دولت باقي نمانده است که مورد استثمار قرار نگرفته هيچ جنبه. کنوني ايجاد نمايد ضعيف است

انـد ميـزان بـاالي تکيـة جامعـه بـر       اتـر نرفتـه  هـاي انجـام شـده تنهـا اقـداماتي کّمـي بـوده و ازآن فر       کـار . باشد

هـيچ  . گيـرد نظيري که تا منفجر ساختن اتم به پيش رفته اسـت، نشـأت مـي   از اعمال خشونت بيگذراني،وقت

شـدن بـر اسـب    گويي فرد و جامعه مانند حکايت سوار. نظامي تا اين حد با خشونت و جنگ همراه نبوده است

زيرا در فـردي  . پيشرفتي در کار نيست فقط باال و پايين رفتن مطرح است.کنندحرکت مي) Rodeo" (رودئو"

يابي، اميـد و اسـتعداد و خالقيـت    اند نوخواهي، جهتههاي اجتماعي حاکم سپري نگرديدکه شرايط و ويژگي

رفتـه  لحاظ ساختار و مفهوم در حال فروپاشـي قـرار گ  بهشهروندي دولتي در اين سيستم،. يابندامکان بروز نمي

. است

ها و جوامعي که بتوانند نظام تحت رهبـري آمريکـا را پشـت سـر بگذارنـد      ظاهراً سرزميندر حال حاضر، 

. بـرد سـر مـي  اروپا در مرحله خودانتقادي خسارات و تخريبات عظيم ناشي از نظام کاپيتاليسم بـه . وجود ندارند

نـه شـرايط تـاريخي و نـه شـرايط اجتمـاعي بـراي        در آمريکاي التين، . اي را طي کندبايد تا آخر چنين مرحله

آفريقـا در وضـعيت   . سرنوشـت آنهـا بـه سرنوشـت آمريکـا وابسـته اسـت       . ظهورآمريکايي دوم مساعد نيسـت 

توانند قسمت غربي سواحل اقيانوس يعني چين و ژاپن، در بهترين حالت خود تنها مي. تري قرار داردماندهعقب

هيچ گونه امکان و ادعايي براي . داري ياري دهنده ايالت متحده آمريکا باشنددر تداوم بخشيدن به نظام سرمايه

ـ روسيه ـ شـوروي سـابق   . توانند بهترين مجريان آن باشندفقط مي. ايجاد يک کاپيتاليسم جديد و خالق ندارند

.استهاي خود اساس قرار دادهشکست را قبول کرده و سياست آمريکا را براي پيشبرد اهداف و برنامه

واسطه شرايط جغرافيايي و فرهنگي خود اينکه خاورميانه به. زده استحال، نوبت خاورميانه بالديده و مصيبت

ريشـه  . هـاي اصـلي جامعـه در اينجـا قـرار دارد     چـون سـلول  . بالي جان نظام شده است امري تصـادفي نيسـت  

تقدير . خداوندان آن اهل اينجا هستند. ع استدهنده آنها در اين سرزمين واقگان تمدن و ادامهها، آفرينندتمدن

آمريکا اين نقش را با اجراي پـروژه  . پردازنداين بود که فرزند به خانه پدر آمده و با هم به حساب و کتاب مي

, با تشـديد تناقضـات و گسـترش روابـط    . کند و براي اين منظور وارد عمل شده استخاورميانه بزرگ ايفا مي

تـوان  چيزي که در حال حاضر مـي . وجود خواهد آمدعد از رفع کائوس چه نظامي بهمشخص خواهد شد که ب

. اليه آن داردنهادن نظام از منتهيهاي خاورميانه نشان از رو به فروپاشياست که تحوالت و پيشرفتگفت اين

هـا  و شکستن تضادنقاط برخورد . بنابراين الزم است تحليالت بسيار وسيع و صحيحي را در مورد آن انجام داد

اين مناطق، اکثراً نقش رحم و گهواره را . هايي هستند که کائوس در آنها متمرکز شده استو تناقضات، عرصه
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بدنيا آورده بودند تبديل خواهند شد؟

فصل دوم

اکولوژیک ـ جامعھ
دمکراتیک



88

دمکراتيک در جامعه) کموني(تراکي هاي اشالف ـ جوهره تاريخي ارزش

جنبـه ديگـر جوامـع هرمـي و     , شناسي اين است که در طول تاريخيکي از اشتباهات و نواقص اساسي علم جامعه

آن را مطرح ) شريک, سهيم(يعني پارتنر , گانگي ديالکتيکي باشدبايست داراي دووابسته به دولت را که طبيعتاً مي

همچنانکه . باشدگويا تاريخ عبارت از پيشرفت مستقيم خطي و عاري از تضاد نظام اجتماعي حاکم مي. نکرده است

. رودطبيعي هميشه در حال تضاد به پيش ميگرا با جامعهجامعه هرمي و دولت, شوداي هم مشاهده ميدر هر پديده

اين جامعه در حکم . نبايد قدرت جامعه طبيعي را ناديده انگاشت. کندرشد نموده و تنوع پيدا مي, از آن تغذيه کرده

هاي جامعه طبيعي نيز با از بافت, شوندهاي ديگر از سلول مادر توليد ميهمانطوريکه همه سلول. باشدسلول مادر مي

هـا  هـا و سيسـتم  ارگـان , همانگونه کـه از بافـت  . آيندوجود ميي ديگري بههاي اجتماعها و ارگانهمان محتوا نظام

هـاي  هـاي پيشـرفته نظـام   آيند از نهادهاي ابتدايي جامعه طبيعي نيز ـ نهادهاي هيرارشيک اوليـه ـ ارگـان    وجود ميبه

انـداخت و از  توان جامعه طبيعي را سرکوب کـرد يـا رشـد آن را بـه تعويـق     مي. آيندوجود مياجتماعي ديگري به

عنوان جامعه ماهيت خود را به, زيرا در آن صورت. توان آن را از بين بردپيشرفت آن جلوگيري کرد اما هرگز نمي

آنچه که دولت و نظام . کمبود بزرگي است, شناسيعدم تحليل اين موضوع توسط علم جامعه. از دست خواهد داد

آيا راه ديگري براي بروز . يليونها سال پيش تاکنون در جريان استهرمي را تغذيه نموده جامعه طبيعي است که از م

طبقـاتي يـا بـر اسـاس ابزارهـاي      ظرانـه ندوگانگي ديالکتيکي وجود دارد؟ اگر جوامع را فقط بر طبق ديدگاه تنـگ 

و کمبود خطا, کما اينکه اشتباه. ايمبدين معني است که فاکتور اصلي و اساسي را طرد نموده, اقتصادي آناليز کنيم

ويژه اينکه تکرار اين اشتباه توسط مارکسيسم مبنـي بـر اينکـه جامعـه اشـتراکي ـ جامعـه        به. بزرگي روي داده است

. مسئله را بيشتر بحراني و عميق کرده است, طبيعي ـ از هزاران سال قبل از بين رفته است

هميشـه از  . باز هـم از بـين نرفتـه اسـت    ,حتي با وجود تغذيه ضد خود. وقت از بين نرفته استجامعه طبيعي هيچ

اي بـراي  عنوان زمينهچه به, برده و سرف, عنوان اتنيسيتهچه به. توانايي هستي بخشيدن به خود برخوردار بوده است

عنوان روستايي چه به, نشين جنگل و صحراعنوان جامعه کوچچه به, شدن طبقه کارگر و ظهور جامعه جديدسپري

گاه ميدان را خالي عنوان اخالق زنده جامعه هيچمتکي بر مادر عليرغم تمامي تخريبات انجام شده بهآزاد و خانواده

تنها نيروي محرکه پيشرفت جامعه مبارزه محدود طبقاتي نبوده بلکه مقاومت , بر خالف ديدگاه رايج. نگذاشته است

فقـط يکـي از   . کـار صـحيحي نيسـت   , بقـه انکار و ناديده گـرفتن مبـارزه ط  . هاي جامعه اشتراکي استعظيم ارزش

, نقش نخستين را اجتماعي که هميشه در حال کوچ به کوه و جنگل و بيابـان اسـت  . نيروهاي ديناميکي تاريخ است

نيـروي  . انـد عشـيره و خلـق ـ ظهـور کـرده     , هاي اتنيسيته ـ قبيله از لحاظ فرم و سيستم بصورت جنبش. کندبازي مي

امان و مصـايب طبيعـي مقاومـت نمـوده و     خلق ـ هزاران سال است که در برابر حمالت بي عشيره و, اتنيسيته ـ قبيله 
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.مقاومت است

وجـود  اپيتاليسـم بـه  هايي از بحـران ک شود اين است که چه نظاميکي از مشکالتي که بحث زيادي درباره آن مي

نزديکي با تحلـيالت لنـين در ايـن    انقالب بلشويک رابطه. بعد از جنگ جهاني اول هم اوضاع بحراني شد. آيندمي

. داديافتگي و استمرار آن را نشان مـي جنگ دوم جهاني نشان داد که بحران پايان نيافته و ويژگي تداوم. رابطه دارد

اين . نمودکاپيتاليسم پيشرفتي جهشي, با بروز انقالب بزرگ علم و تکنولوژي. دکاپيتاليسم خود را جمع و جور کر

و 1970بعد از دهه . شدن شکاف موجود در نظام مذکور جلوگيري کندمدت نتوانست از بزرگهاي کوتاهجهش

موجـود شـدت   نظام کاپيتاليسم نه تنها نتوانست از بحران رهـايي يابـد بلکـه حتـي بحـران     , بعد از فروپاشي شوروي

.تر کرده استآزمون شوروي بطور عيني اثبات نمود که بار نظام را سبک. بيشتري يافت

آيـا واقعـاً   . انـد ها و گرايشات نئـوليبرال دوبـاره سـر بـرآورده    قرائت, در راستاي حل بحران نظام, در اين مرحله

گرفت؟ در واقعاً تحولي نوين صورت مي" نشدجهاني"نئوليبراليسم کاريکاتوري از گذشته است؟ يا اينکه تحت نام 

. پـيش فـرض نمـود   ازها خود را بـيش آلترناتيو خلق, حالي که اين بحث ادامه داشت بعد از بحران سوسياليسم رئال

هاي اجتماعي به بنديدرگيري شمال ـ جنوب و افزايش قطب , اتحاديه اروپا و ژاپن, روند روبه نزول روابط آمريکا

عنوان بازيگران نوين تر بههايي با بعد فرهنگي برجستهفمينيسم و جريان, زيستيهاي محيطجنبششد؟کجا ختم مي

گرايـان مـدام در   چپ. کردندحقوق بشر و جامعه مدني اهميت و ارزش بيشتري پيدا مي. شدنددر صحنه حاضر مي

طرف و مباحثات کلوب فقيران از يک) سوئد(مباحثات کلوب ثروتمندان داووس . تالش براي نوسازي خود بودند

کرد؟ اين بحثها و مشاجرات سطحي فقط در حـد  بيني ميچگونه دنيايي را پيشPortoـ Allegreپورتو ـ آلگره 

تحليالت شماتيک و تئوريک هر دو گروه هم ضعيف و نـاقص  . سپاردکردن بوده و امروز را به فردا ميوقت تلف

يعني به اختصـار بايـد گفـت کـه     . ريزي آنها بسيار محدود بوده استرنامهکردن از روي حساب و بکار. بوده است

. آميز طرفداران آزادي ـ مساوات از بحران کافي نبـوده اسـت    معلومات و ساختار آنها براي خروج موفقيت,انديشه

ها را به قزحمتکشان و خل1917,1871,1848هاي ليبراليسم امواج انقالبات بسياري و در رأس آنها انقالب سال

بايسـتي خطاهـا و   نمـي , اگر خواهان آن بوديم که بار ديگر در آبهـاي نئوليبراليسـم غـرق نگردنـد    , کام خود کشيد

آوردن نيروي آگاهي صحيح و نوسازي ساختار جامعه و چيزي که الزم بود بدست. شدنداشتباهات مشابه تکرار مي

تـر  تـر و شـديد  ها و اختالفات روز به روز عميـق يانه که درگيريدر خاورم, ويژهبه. هاي موفق بوديابي به فرمدست

در برابر حملـه  . ها از معنا و ارزش برخوردار شده و شالوده آن به خوبي روشن گرددشوند بايستي آلترناتيو خلقمي

هـا  خلـق بايستيمي, گري بسيار ژرفي برخوردار استسپتامبر خوانده شده و از ماهيت توطئه11آمريکا که بحران 

. اي نشوندبايد چنان انتخابي انجام دهند که بار ديگر مرتکب اشتباهات ريشه. نمودندهاي خويش را حاضر ميگزينه

تاريخ منتظر جوابي متواضعانه اما جدي و غيرقابل سـهو  . يعني به پينه و وصله ساختارهاي پوسيده نظام تبديل نشوند

بخشـيدند بـه خـوبي    ات تکراري که قبالً آزموده شده و هيچ اميدي نمـي درهاي خود را به روي هر گونه اقدام. بود

. بسته بود
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يافتن جواب براي سؤاالتي که به مدتي طوالني در ذهنم ايجاد شده بـود را وظيفـه اساسـي خـود     , در اين دفاعيه

حتماً اليق و سـزاوار  حلي مؤثر و کارآمد بودند و بايد هم شرايط دشوار زندگي خلق کرد که در انتظار راه. دانستم

آميز حل موفقيتعنوان پيشاهنگ اين هدف با آن روبرو است براي راهبهPKKآنها بود و هم مشکالتي که جنبش 

با چنين احساس مسئوليتي به اين نيز واقف هستم . نمودنمودن نيروي درک و ابزارهاي سازندگي ميمرا وادار به پيدا

ها برخوردار بوده و بر اين اساس اي براي تمامي خلقعنوان گزينهي فراملي بهکه بايد در شخص خلقمان از ديدگاه

فراتـر رفتـه و شـامل بينشـي     " انترناسيوناليسـم "دوسـتي و  نظرانه مـيهن از چارچوب تنگ, ديدگاه من. حرکت نمايم

د جامعـه اکولوژيـک ـ    هـايم را در مـور  از ايـن رو انديشـه  . گيـرد اومانيستي بوده و طبيعت ـ کيهان را نيز در بر مـي  

پرسش اساسي که بايد به آن پاسخ داده شـود در مـورد   . ارائه نمودم, دمکراتيک براي بحث و ارزيابي بر روي آنها

هـاي نـاقص و   فقدان تئـوري چـه نتـايجي را بـه بـار خواهـد آورد؟ تئـوري       . باشدچگونگي چارچوب تئوريک مي

ئوري مؤثر و متناسب با هدف چه بايد باشند؟هاي يک تنادرست ما را به کجا خواهد برد؟ ويژگي

. اي رايـج اسـت  شـود؛ ايـن گفتـه   گفته مي" اطالعاتجامعه"کنيم که به آن عصر امروزه در عصري زندگي مي

حل و شـيوه تنها ارائه راهنه, ها و آگاهي الزممنظور از اين عبارت رايج اين است که در صورت نبودن قدرت داده

هايي مانند تغيير و تحول اجتماعي برخوردار از مشکالت مفهومي و ساختاري امکانپذير نيست دهمديريتي جهت پدي

مديريتي ناکارآمد هم غالباً حلهاي کورکورانه و شيوهنتيجه راه. ها هم مشکل خواهد بودترين پديدهبلکه براي ساده

زنـدگي و  . ارد فرد را با شکست مواجه کندموفقيت متکي بر شانس هم دير يا زود احتمال د. خسران و تباهي است

زنـدگي  . فعاليت براساس عادات معمول نيز بتدريج به معناي از دست رفتن معنا و ارزش زندگي حقيقي خواهد بود

. واقعي تنها حرکت نيست بلکه حرکت همراه با شتاب است

تنـوير و  , و متناسـب بـا هـدف   بنابراين اگر جوامعي که دچار بحران هستند توسط رهنمودهـاي تئـوريکي مـؤثر    

رود و حتي نتيجه عکـس  به هدر مي, دهي نشود کليه اقدامات اساسي که براي انجام تغيير و تحول انجام شدهجهت

اي هستيم اين بدان خاطر است که هاي مشابه در تاريخ شاهد چنين تراکمهاي فکري و انديشهاگر در دوره. دهدمي

همچنين اگر شاهد ظهور مکاتب فکري قبل و بعد از پيـدايش  . گيردها نشأت ميواقعيت موجود از اين نوع ويژگي

.تمدن و تشکيل نظام جديد هستيم بنابه داليل فوق است

هـاي مخـالف   علت آنکه سهم بزرگي در جريـان بايستي بطور مفصل درباره جريان فکري مارکسيسم ـ لنينيسم به 

تـا  , سـال هـم از آن بگـذرد   70شد که حتـي اگـر   تي قبالً درک ميبايس. قرن بيستم دارد به بحث و تفکر پرداخت

که به خطاي اساسي اين ديدگاه که شخصاً ما را بسيار تحت تأثير قرار داد پي نبريم نخواهيم توانست در مسير زماني

.صحيح قرار گيريم

را , تم خـود نمـودم  عنوان ديدگاه سيسنمودن آن بهکه سعي در مصطلح, تأسيس جامعه اکولوژيک ـ دمکراتيک 

يابي بـه  دست, امجوهر پرسپکتيو تئوريکي. نمايمعنوان جوهر تئوري خويش مطرح ميدر خارج از اقتدار دولتي به

داري بلکـه خـارج از اقتـدارهاي دولتـي کالسـيک و      حلي نـه تنهـا خـارج از مفهـوم اقتـدارگراي نظـام سـرمايه       راه

رفتـاري اتوپيـک نبـوده بلکـه ديـدگاه و      , اين اقدام و برخورد مـن .باشدهيرارشيک در تمامي جوامع دولتمدار مي

با توجه . مستقيمي با واقعيت اجتماعي داشته و يکي از دستاوردهاي مهم مبارزات من استاي است که رابطهتئوري
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دليل اينکه توانستم کليه اين مراحـل را درک و  . مند آن نهفته استمن در درک جامعه تاريخي و ساختارهاي نظام

بديهي است کـه ظهـور اديـان و مکاتـب     . باشدپذيري ميهاي مبارزه من و موفقيتم در مسئوليتتحليل کنم ويژگي

, هاي جامعه طبيعيسهم ارزش. سختيهاي بسيار بوده استها و خيانت و تلخي, زندان, ها سال انزوافکري حاصل ده

اگـر تـاريخ را   . ها غير قابل اغماض اسـت گيري اين افکار و انديشهاتنيکي و مبارزه ستمديدگان براي بقاء در شکل

واضح است که از درک پايه و ريشه , عنوان کرونولوژي رويدادهاي پيرامون نظام اقتدارگراي سياسي درک کنيمبه

اين کار تنها زماني ارزشمند واقع خواهـد شـد کـه نظـام را بطـور يکپارچـه درک       . يخي برخوردار نخواهيم شدتار

. نموده و از آن درس بگيريم

قطـب  , تاريخ کساني اسـت کـه در سـير رشـد جامعـه طبقـاتي و هيرارشـيک       , تاريخي را که بايد مبنا قرار دهيم

اي به اين جنبه از تاريخ نداشته و يـا اينکـه   مي و سياسي يا هيچ اشارههاي رسکليه تاريخ. اندمخالف را تشکيل داده

کشي و استثمار طلب و عاري از دانش و بصيرت خوانده و آنها را شايسته هرگونه بهرهمرجوهاي هرجآنها را گروه

باشـد بينشـي   سـتي مـي  آليمحض و ايـده , به همان اندازه که ديدگاهي بسيار انتزاعي, اين ديدگاه تاريخي. انددانسته

هاي اتنيکي که عليه تاريخ ما که از جامعه طبيعي شروع گشته و با مقاومت گروه.است ظالمانه و عاري از احساسات

تداوم يافته مگر بـا پايبنـدي طبقـات و جنسـهاي محکـوم بـه تمـامي افکـار و         , اندهيرارشي و اقتدار سياسي ايستاده

.بدعملکردهاي آن به معنا و ارزش دست يا

کنيم؛ يکي ديگر از ابعاد مهم اين تئوري ايـن اسـت کـه    مان را اينگونه تعيين ميکه بستر تاريخي تئوريهنگامي

اگـر نتـوانيم ديـدگاه صـحيح     . تئوري مذبور الزم است باالترين و آخرين مرزهاي نيروي شـناخت را دربـر بگيـرد   

توانيم نيروي درک و شيوه سـاختاري خـود را   نميمان را با آخرين مرزهاي دانش يکي ساخته و درآميزيمتاريخي

اي که به سـطح بـاالي شـناخت و    بايد اين نکته را مدنظر داشته باشيم که تئوري. در آينده بطور صحيح تعيين کنيم

هاي متضاد با خويش قرار گرفته و در آنها ذوب خواهد شد؛ الزم است اين آگاهي نرسيده باشد تحت تأثير تئوري

اي کـه تمـامي ظرفيـت شـناخت نظـام را در افـق       تئوري. عنوان واقعيت اصلي مبارزه ايدئولوژيک پذيرفتامر را به

هاي ضد خويش رهايي شدن در درون افق و حيطه درک تئوريناقص بوده و از ذوب, شناخت خويش جاي ندهد

.نخواهد يافت

هر اندازه بتـوان محتـواي   . باشدل ميگام او, اين چارچوب تئوريک در رابطه با جامعه اکولوژيک ـ دمکراتيک 

وجود خواهد آمد داراي ارزش سيستمي که به, به همان اندازه, اين تئوري را غني نموده و به آن جامه عمل پوشاند

وجود خواهد آمد نه همان نظام قبلي هرمـي و  توان گفت نظامي که بدين ترتيب بهمي. آزادي و برابري خواهد بود

نظامي اخالقي است که رابطه. باشدضعيف و مستعمره مي, خوردهداري جامعه شکستام بردهگراست و نه نظدولت

مستقيم ديالکتيکي و قابل استمرار با طبيعت برقرار کرده و منافع مشترک را از طريق دمکراسي بدون واسطه تعيـين  

.کندمي

د مربوط به باطن آن است نه ظـاهر  گيري موجوديت اجتماعي نقش دارجنبه اشتراکي جامعه طبيعي که در شکل

شدن جنبه اشتراکي زايل. تواند به هستي خود ادامه دهداي اشتراکي ميکند جامعه به شيوهيعني اينکه ثابت مي. آن
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هـاي اشـتراکي در حکـم از    هرگونه ضـرر رسـاندن و ضـديت بـا ارزش    . شدن از حالت جامعه استبه معناي خارج

. بينانـه اسـت  پس اگر زندگي اشتراکي را اساس و ريشه زندگي بخوانيم واقع. باشدهاي جامعه ميدادن ارزشدست

, علت تأکيد و اصرار ما بر اين واقعيت. تواند ادامه پيدا کندهستي نوع انسان در صورت فقدان اين شيوه زندگي نمي

که جامعه را حيات بخشيده و اي اقتدار و هيرارشي, مطابق روايت تمدن: "گوينددرک اين عقايد اشتباه است که مي

توان گفت اين بيـنش  مي". اي هستند که بايد هدايت گردندبخشد ارزشمند است و بقيه همچون گلهبدان تعالي مي

نخستين دروغ بزرگ و سيسـتماتيک اسـت کـه بـيش از هـر چيـز       , باشدترين ديدگاه ميبه همان اندازه که قديمي

اندازه جامعه به اين فکر ايمان نياورد به همان اندازه اعمالي که بـر ضـد آن   هر . ديگري اذهان را اشغال نموده است

انساني که اين فکر را , اين ايده چنان ايده نيرومندي است که حتي امروزه نيز. کندشود مشروعيت پيدا ميانجام مي

د اما تناقض اساسـي کـه   باشبا اينکه نظم اشتراکي سبب اساسي موجوديت جامعه مي. قبول نکرده باشد وجود ندارد

اين روايت تاريخي . بخش جامعه استعنوان احياءکننده و تعاليبايد حل شود در نظر گرفتن نظام هرمي و اقتدار به

, ترين معيار کليه ساختارهاي روبنايي و در رأس آنها ادبياتکه باعث تحريف تاريخ اجتماعي شده است به اساسي

هويت زبان و بيعامل اصلي هستي يافتن جامعه را به موجودي بي, در نهايت. تاريخ و سياست مبدل شده شده است

. کنندتبديل مي

شناسـي بـر   کليـه تحلـيالت و تحقيقـات جامعـه    , به جامعه ابتدايي دوري نشود" وحشي"دادن لقب که ازتا زماني

ممکـن  ) اصـلي (سلول مادر . ردازيمالزم است بار ديگر به تشبيه سلول مادر بپ. هاي نادرست قرار خواهد گرفتپايه

مانـدگي و  بودن در حکم عقبساده و ابتدايي باشد اما اين ابتدايي, هاي مرکب و پيچيده ديگراست نسبت به سلول

هـاي  اگر از ايـن زاويـه بـه ارزش   . باشدبودن به معناي اصالت ميبودني که بايد پايان يابد نيست بلکه ابتداييابتدايي

اي عاري از معنـا و بـدور از ريشـه و اصـل خـود آنـاليز       کليه نهادهاي ديگر به گونه, گريسته نشودجامعه اشتراکي ن

.خواهند شد

ابتـدا بايـد بـراي شـيوه موجوديـت      , خواهيم برخوردي موقرانه نسبت بـه مبـارزه اجتمـاعي داشـته باشـيم     اگر مي

تـرين  تنها در تحلـيالت تنـدرو  نه. نه برخوردکنيمبيناکردن جامعه ارزش و احترام قائل بوده و در اين مورد واقعپيدا

خصوصـي  , اگر بگوييم کـه خـودش  . خوريمشناسان بلکه در اعمال آنها نيز به گريز از جامعه اشتراکي برميجامعه

اين ناشـي از آن اسـت کـه نظـام کاپيتاليسـتي جامعـه را از       . اين اغفالي بيش نيست, است و افکارش اشتراکي است

اتنيسـيته ـ قبيلـه ـ عشـيره ـ خلـق در بيـرون از محوطـه          , حتي تا اواخر قـرن بيسـتم هـم   . خته استاخالق محروم سا

هـاي اتنيکـي ارزش   که حداقل به ميزان اقتدار سياسي به گروهتا زماني. گرفتندشناسي قرار ميتحقيقاتي علم جامعه

فرم جوهر اشتراکي . باشدحيح ممکن نميهاي صحلمعنا بخشيدن به مشکالت اجتماعي و رسيدن به راه, نهاده نشود

اگر اتنيسيته را از ميان برداريم چه چيزي از جامعه باقي خواهـد  . تواند در قالب اتنيسيته خود را ابراز نمايدبيشتر مي

. دانستنداتنيسيته را جرياني بدون کارايي و منسوخ مي, ويژه مارکسيسماکثر مکاتب فکري مدرن به, ماند؟ تا ديروز

هـر انـدازه کـه فرديـت     . شدمانده و گذرا و موقتي نشان داده ميعنوان ماهيتي عقبهر اشتراکي بيش از پيش بهجو

, پـس . گـردد مندانـه محسـوب مـي   هاي اجتماعي حاکم باشد به همان اندازه مهم و شـرافت مطرح گردد و بر ارزش

. کنـيم هستند به مورد بسيار مهمي اشاره مـي تر از کاهنانشناسان امروزي بسيار مخربگوييم جامعههنگامي که مي



93 انديشـد و بـدان معتقـد اسـت بـا      گونه که مـي همان, شودعنوان شخص باشعور جامعه شناخته ميکاهن که به

, بلکه بـراي او . دهداو صحت و درستي دانش خود را معيار اساسي قرار نمي. کندجامعه و بخاطر جامعه زندگي مي

هاي او صحيح باشد خواه دانش و آگاهي, "دانشمند علوم اجتماعي"اما . باشدعه معيار ميبودن جامقداست اشتراکي

در نقش يک متخصص تکنيکي بدان نگاه . دهدبودن جامعه را اساس کار خود قرار نميهرگز اشتراکي, خواه غلط

دانشـمندان علـوم اجتمـاعي    ويـژه  که کليه دانشمندان بـه تا زماني. گرددجاست که فالکت آغاز ميدر اين, کندمي

بودن جامعه را خوب نشناخته و تا سرحد مرگ بدان پايبند باقي نمانند نخواهند توانست خود را از قداست اشتراکي

اگر پايبندي بـه جنبـه اشـتراکي    . باشد رهايي بخشندکه نامگذاري بحقي مي" هاي بزرگطبقه ضد اخالق"عنوان 

تـوان  با چه معياري اجتمـاعي مـي  . يافتار و استثمار تا اين ابعاد گسترش نمياقتد, گرفت جنگجامعه مبنا قرار مي

بمب اتمي را توجيه نمود؟

اندوخته تجربه . شدن آن با نظام هيرارشيک استمرحله آغازين مواجه, ترين مرحله رشد جامعه اشتراکيبحراني

ايـن مرحلـه بـا ديـن     . رودها به پيش مـي اجتماعي منجر به غناي درک و شعور شده و سپس به طرف زبان و انگاره

اهميت دين به اين لحاظ است که جامعه براي اولين بـار داراي هـويتي اصـيل    . يابدتوتمي به تقدس خود دست مي

اين جنبه از تقدس آگاهي ناشي از زندگي اجتماعي . اين شکل اوليه آگاهي و شعور است. شودمربوط به خود مي

اولين تفـاوت و تمـايز در شـعور و    , گونه پريماتهاي حيواناز مرحله زندگي انسانفاصله گرفتن و گسست . است

را " بودناولين"هاي کليه ويژگي. باشددهنده ميتکان, درک و نوبودن اين تمايز. آورددرک را با خود به همراه مي

انگيـزي  هـاي هيجـان  فتاش راه را بـر پيشـر  هـاي مهـم  مرحله عمل اجتمـاعي در تمـامي گـام   . کندبا خود حمل مي

زبـان  , اي است که در آن شعور بر زبان آمـده اين مرحله. باشداين وضعيت به معناي افزايش آگاهي مي. گشايدمي

وري عملي از اهميتي حياتي براي بهره, مرحله آگاهي. گيردشدن را دربرميهم نامگذاري و نامگذاري هم سمبوليزه

عدم کيفيت زندگي بدون آگاهي فوراً . گرددمشکل ميرفتهرفتهداشتن پا نگهخود را سر, بدون آن. برخوردار است

همه ارزش و اعتبار خود را , دين. کيفيت و پيشرفت کيفي رابطه مستقيمي با پيشرفت آگاهي دارد. گردددرک مي

ينکه دين بيانگر بخاطر ا. همراه داشتتضادي را با خود به, مديون اين مرحله حساس حيات بوده و از همان سرآغاز

از طرف ديگـر بخـاطر اينکـه    . باشدزندگي بدون آن مشکل مي, شدن استآگاهي و هويت اولين مرحله اجتماعي

عرصه ممنوعه ـ مقررات و قواعدي را با خـود بـه    , تماس پيدانکردن, نزدندين در رابطه با قداست و تابوها ـ دست 

بواسـطه ايـن   . درگاه آن برروي عناصر جديد آگاهي بسته اسـت .کار استنسبت به آينده محافظه, آوردهمراه مي

. کنـد بـودن ضـرورت پيـدا مـي    از همـان آغـاز داراي چنـد ديـن    , از ايـن رو . شـود مانع از پيشرفت مي, اشويژگي

, در ديـن . برخورداري از دين بسيار و خداي زياد بيانگر پيشرفت و توسعه آگاهي است و اين تحولي مثبـت اسـت  

باشد که اي توسط ارواح ـ آنيميسم ـ حاصل پارادايم اجتماعي و ديدگاه طبيعي رايج مي  ضيح هر حادثهتوجيه و تو

رفته رفته به نشانه و سمبل آزادي جامعه , ترين روح و گذار آن به سوي خداونديبزرگ.اين نيز امري مثبت است

.است) گروه(بتدا خود همان تجمع خدا در ا. گرددهاي هويتي آن تبديل ميو تعمق در فرايند کسب ويژگي

نمودن در برابر پانتئون دانيم حضرت ابراهيم با قيامهمانطوريکه مي. گرفتن ابراهيم از خدا جالب استداستان الهام

يکي از مؤثرترين انقالبات ذهنيتي در تاريخ را , هانمرود ـ بابل و خدا ـ شاهان آشور و شکستن بت  ) گروه خدايان(
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هـاي  انسـان "مانده لقبي است کـه در دوران مصـريان بـه معنـاي     اما قبيله عبراني ـ کلمه عبران باقي . ايدنمرهبري مي

. توانستند بسـر برنـد  حتي يک روز هم بدون خدا نمي, رفت ـ که حضرت ابراهيم رئيس آنها بود بکار مي" غبارآلود

آفريـدن  . پرستي انجام شـده اسـت  بي در برابر بتزيرا عصياني انقال, تواند توتم دوره اوليه باشداين خدا ديگر نمي

مسـتلزم تغييـري   , بطـور خالصـه  . اين کار مستلزم غناي معنايي نويني اسـت . خيال و پنداري جديد هم دشوار است

اما مجبور به .باشد که اين دين هم حتماً از نظام ديني و خدايي آن دوره تأثير خواهد پذيرفتراديکال در دين مي

نشـيني کـه در سـنت پيغمبـري     انـزوا و گوشـه  . و شديداً الزم است که با خود آزادي به همراه بياوردهنوآوري بود

وجـود  هاي جديد تفکر کـه در ذهـن بـه   به افکار و شيوه. جايگاه مهمي دارد درصدد رسيدن به تمرکز معنايي است

تجرد و انتزاع . داي خداي مجرد استوحي بيشتر ص. شودآيند و به کلمات و اشکال آن الهام ـ وحي ـ گفته مي  مي

حضرت ابراهيم که ايـن  . باشدتري ميپرستي به سطح درک پيشرفتهبيانگر جهش از سطح آگاهي ضعيف نظام بت

نشـيني بـه علـت فشـار     محـتمالً بـا انـزوا و گوشـه    . نمايدريزي دين خود ميمرحله را سپري کرده است اقدام به پايه

ـ وه مـن يـاه  :"گويـد صاحب صدا مـي ! تو کيستي: پرسدابراهيم مي. دهدجواب ميمشکالت زندگي به بانگ سنتي 

در کـردي بـه   " وهئـه "انگيزتر اين امر اين اسـت کـه   جنبه شگفت. باشدمي" اوست"معني گفته صاحب صدا ". هستم

ايـن زبـان از زبـان    انـد کـه  اند نشان دادهتحقيقاتي که در مورد ريشه زبان عبراني انجام شده. باشدمي" اوست"معني 

اگر ايـن امـر را هـم در نظـر بگيـريم کـه       . تأثير بسياري پذيرفته است, باشدآريايي که پايه و اساس زبان کردي مي

تـوان گفـت محـل تولـد آن     اي که در منطقه اورفا بسيار نيرومند بوده و حتي مـي حضرت ابراهيم از سنت پيغمبري

فرهنـگ سـامي و آريـايي بـه بيشـترين      , در آن منطقه. ر خواهد گشتتريشه اين تحول روشن, باشد آمده استمي

بنابراين اختالط آريايي ـ سامي در زبان عبراني و در ساختار دين جديد نيز خود را نشان . اندميزان با هم امتزاج يافته

أثير و انعکاس اين تحول در اهللا و اسرائيل نيز بيانگر ت. شودتبديل مي" يهودي"و سپس به " يهوه"به " ياه ـ وه. "دهدمي

.فرهنگ سامي هستند

جا دارد که در . اي است که با آن آشناييماين جزئيات براي درک بهتر تحوالت جامعه طبيعي با استفاده از نمونه

ريشه اين کلمه که هزاران سال است مغزها و دلهـا را تسـخير   . ارائه دهيم" اهللا"شناختي از مفهوم اينجا تحليلي جامعه

م .ها در دوهزار سال قاحتماالً توسط شاخه کنعاني سامي. يک نمود خدايي است" ال. "باشدمي" ال"از , رده استک

يابي کردند امکان دستدشت زندگي ميصحرا ـ نيماي که در مناطقي نيمقبايل کنعاني در دوره. وجود آمده باشدبه

رود و کوه ثابتي وجود ندارد که بر زندگي اجتماعـات  , زراعياراضي . به ايده خدايي انتزاعي براي آنها بيشتر بود

در اين شرايط قبيلـه  . زمين و آسمان مثل خالء عظيم و وسيعي است. طبيعت يکنواخت است. نشين حکم کندکوچ

. پير داناي قبيله اسـت , شيخ. شودگري تشکيل ميبا ظهور مرحله هيرارشيک نهاد شيخ. باشدموجود ميبمانند يگانه

شـيخ بـه   . لحاظ زماني بسيار پيشتر از تشکيل نهاد پيغمبري وجـود داشـته اسـت   ايست که بهگري مرحلهرحله شيخم

اش داراي ارزش و اعتبـار  بـا ازديـاد اتوريتـه   . از پيشاهنگان پيغمبري است. ها استسامي) شامان(نوعي همان شمن 

حالت تقدس ديني به خود , بار او به کلمات و مفاهيمبا تبديل تقدس و اعت. در حکم مغز قبيله است. شودبيشتري مي

ارز اسـت بـا   کند که همظهور پيدا مي" بلندمرتبگي"اصطالح , در مسير گذار از توتم قبيله به خداي مجرد. گيردمي

و هـا ـ اسـرائيل    وقتـي قبايـل عبرانـي در سـرزمين کنعـاني     . باشدمي" ارتقاء"معنيدر عربي به" اعلي"امروزه هم ". ال"
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شـدن جامعـه و   نيرومند, همراه با پيشرفت. شودتبديل مي" اهللا"الوهيم هم به مرور زمان به. يابدباشد تغيير ميمي" ال"

بـه  " مرتبگـي بلنـد "و " ال", ر زمـان حضـرت محمـد از سـادگي    د" اهللا"اصـطالح  , هاي گوناگون در آنبروز ويژگي

شناختي را يافـت کـه بتوانـد    مشکل است بتوان مدلي جامعه. کندصفت کسب مي99. رسدتر ميساختاري پيچيده

.تر از اين بيان کنداي جالبهاي مهم و مقدس نهادها و مفاهيم جامعه را به شيوهکليه ويژگي

عنوان شکل دربرگيرنده حافظه تحوالت اجتماعي نشان دهيم به همـان  رد که اگر اهللا را بهبايد اين را هم اضافه ک

الخصـوص در ميـان قبايـل عبرانـي و     علـي , پيشرفت ايـن اصـطالح  , برعکس. اندازه اشتباه خواهد بود که انکار آن

از قدرت معنايي بـه  , شناسيشيمي و زيست, جهش آن از قانونمندي اجتماعي گرفته تا قانونمندي فيزيک, سرايت

تـا بـه سـرآغاز    . تا به ژرفا و بلندمرتبگي کوزموس و کوانتوم رسيده است. ميزان علم امروزي برخوردار شده است

که يکي از معيارهاي " اهللا"بنابراين تحليلي صحيح از اصطالح . کشف و ساخت ژن و سلول زنده واصل گشته است

انگيـز از ضـرورت   اي شـگفت نمونـه , ا اين حد روشن از اين معيار نيزباشد و ارائه توضيحي تخداوندي حقيقي مي

. گـذرد شناختي مـي در روزگار ما راه تحليل قداست حقيقي از تحليالت صحيح جامعه. چگونگي تفسير دين است

اي بسـيار  بـه شـيوه  , هـاي خلـق  بطور حفظي و بدون هيچ معنـا و مفهـومي از سـوي تـوده    " اهللا"وگرنه سردادن فرياد 

در حقيقت اجتماعي ما آنچه که بايد مورد لعنت . خواهد بود" اهللا"گذشته به معناي انکار " پرستيبت"تر از طرناکخ

.متکي بر حفظيات است" پرستي انتزاعيبت"همين , سر نهاده شودقرار گرفته و پشت

بـا  ) علم شـناخت (پيتمولوژي ايجاد ارتباط ميان ا. دادن واقعيت اجتماعي بدور استشناسي دين از انعکاسجامعه

تـرين  سـاده کند کـه حتـي  شناسي ايجاب ميوضعيت موجود جامعه. بودن مشکلي است که بايد حل شوداجتماعي

.موضوعات هم مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند

را تـوان تحـوالت بعـدي   که طبيعت و ساختار جامعه اشتراکي شناخته نشود نمـي کنم تا زمانيبا اصرار تأکيد مي

باشد ـ مورد تحليل قـرار نگيـرد    همانطوريکه اگر اتم هيدروژن ـ که داراي يک پروتون و الکترون مي . تحليل نمود

کـه جامعـه اشـتراکي    توان گفت تـا زمـاني  در مورد ساخت اصلي جامعه هم مي, شوندديگر عناصر نيز شناخته نمي

نمود؛ نتيجه آن توضيح نـاقص و در نتيجـه ظهـور علـم     توان گوناگوني پديده اجتماعي را توجيه شناخته نشود نمي

همانطوريکـه متولـوژي و الهيـات تصـويري موهـوم و خيـالي از جامعـه را        . آميز خواهـد بـود  اي خطاشناسيجامعه

اين نيز سبب جنون هرچه . اي بمانند آن نيز غير از تشويش فکر و ذهن نقش ديگري نداردشناسيجامعه, دادندارائه

بستر رشد و توسعه نظام . تواني اقتدار را بشکافينمي, بودن را نشناسيکه اشتراکيزيرا تا زماني. شودار ميبيشتر اقتد

کلمه هيرارشي به معني مديريت مقدس و کسب قدرت توسط پير عـالم  . بودن استاشتراکي, هرمي و اقتدار دولت

کـردن جوانـان و اداره و   راهنمـايي . نقـش آن مهـم و مثبـت اسـت    , در مرحلـه سـرآغاز پيـدايش هيرارشـي    .اسـت 

شـود  اي کـه از ايـن کـار نصـيب عـالم مـي      فايـده . دهي کمون ـ کالن از مراحـل پيشـرفته ايـن تحـول اسـت      جهت

دانستند خوبي ميشدند بهجوانان مستعدي که پيرامون پير عالم جمع مي. نمودن سختيها و مشکالت پيري استتالفي

پيمان نزديک اولـين نمونـه مفسـر    تواند هممي. توانند موفقيت بيشتري کسب نماينديگيري از تجربه او مکه با بهره

. شدن تدريجي شـمن بـه سـخنگوي دينـي بـه معنـاي تحـول بـه درجـه کـاهني اسـت           تبديل. ديني يعني شمن باشد
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پيمـاني  هـم . مايدناي از مالزمان نظامي تبديل ميآنها را به حالت نمونه, شدن مردان جوان پيرامون استاد شکارجمع

. تا آن زمان هنوز نهاد دولت ظهـور نکـرده اسـت   . باشدگيري ميکاهن ـ رئيس ـ عالم بيانگر هيرارشي در حال اوج  

.گرفته در اطراف مادر روبه فروپاشي استنظام اهلي و قدرت شکل. روابط فردي هستند

همـه  . دهـد گانه مبـارزه عظيمـي انجـام مـي    با اين اتفاق سه, عنوان نيروي خالق جامعه اشتراکي استمادر که به

ـ مـادر کـه در جامعـه    عصر نظـام اهلـي  . بسيار فشرده سپري شده است, دهند که اين مرحلهشواهد تاريخي نشان مي

پيماني با شـمن ـ رئـيس ـ عـالم کـه بيـانگر        به اوج خود رسيده بود توسط هم) م.ق10000م ـ .ق4000(نوسنگي 

, دوگانگي اينانا ـ انکـي  , شناسي سومردر اسطوره. گرددروبه افول نهاده و سپري مي, ظهور عصر پدرساالري است

توان به اين واقعيت پـي  اي از متولوژي ميبا تحليل ساده. باشندماردوک ـ تيامات بيانگر اين مرحله ماقبل تاريخ مي 

اصـطالح و ابـزار   , که به معني قانون" مه"104اينانا نماد مادر قدرتمند در مرحله ماقبل تاريخ است؛ مصرانه از . برد

ها را که او با اتکا بـه گـوهر   اين ارزش) اولين خدا ـ پدر انتزاعي (گويد که انکي مي. راندسخن مي, باشدتمدن مي

" اوروک"جايي است که اينانـا ـ کـه از    , انگيزترين بخش اين داستانهيجان. از او دزديده است, خود آفريده است

هاي خود را به شهر "مه"رود ـ با هزار و يک سختي و مشقت قوانين و  عني از شهر خود به شهر انکي ميي" اريدو"به 

دشـواري و  , ايـن داسـتان  . درگيري ميان ماردوک و تيامات بيشتر بر روي کسب اتوريته اسـت . گرداندخود باز مي

هـاي  اي دوم و سوم اين داستان در تمـدن هنسخه. دهدـ مادر به پدرساالري را توضيح ميسختي گذار از نظام اهلي

هاي هيتي حتي در تمدن. يابدنمود مي" زئوس ـ هرا "و در تمدن يوناني به شکل " ايسيس ـ اوسيريس "مصر به شکل 

.هايي مشابه را شاهد هستيمو اورارتوها دوگانگي

سهم موسـي در سـنت   . يافت کنيمخدايي نيز درتوانيم از اديان تکايم ميها گرفتههايي را که از متولوژيدرس

در ديدگاه حضرت ابراهيم هنوز زن . حضرت ابراهيم اين است که زن را بطور حتمي زير سلطه خود قرار داده است

امـا در  . دوگانگي ابـراهيم ـ سـارا هنـوز داراي قـدرت نسـبتاً يکسـاني هسـتند        . بکلي از ارزش ساقط نگرديده است

باشد محکـوم بـه شکسـت دردنـاکي     چون ماريام که خواهر موسي مي, کنديدوگانگي موسي ـ ماريام قضيه فرق م 

در نظر حضرت داوود و سـليمان زن  . دهدهاي قدرت خود را نيز از دست ميآخرين رمق و بازمانده. گرديده است

زن .به غير از آن هيچ اتوريته و نقشي برايش بـاقي نمانـده  . طرفه است و بسگذراني يکتنها وسيله عيش و خوش

. رسند به شيئي جهت عيش و خوشگذراني تبديل شده؛ ابزار بقاء نسل استديگر براي شاهاني که به اوج قدرت مي

ظهور کننـد امـا اينهـا جـز ايفـاي نقـش ابـزاري بـراي         " دليله"و " استر"هايي چون ممکن است هرازگاهي شخصيت

حتـي يـک کلمـه هـم از دهـان مـريم شـنيده        , در دوگـانگي عيسـي ـ مـريم    . کنندکشي نقش ديگري ايفا نميبهره

در . العـاده اسـت  مسيحيت گـامي فـوق  , در رسيدن به سطح امروزي زن. مثل اينکه زبانش قطع شده است. شودنمي

عايشه خردسال نسبت به روند روبه رشد حاکميـت  . مسئله حضرت محمد ـ عايشه هم يک تراژدي در جريان است 

اگـر مـرا بجـاي    , خداوندا"گويند که وي گفته است خان به نقل از عايشه ميمور. اسالم فئودال بسيار معترض است

اين جمله نفريني است که بر زبان زن پيغمبر جاري ". کردي بهتر بودبه قطعه سنگي تبديل مي, آفريدياينکه زن مي

اي بدسـت  و بهرهدر بازي اقتدار هيچ نتيجه, ترين همسر پيغمبر هم باشددهد هر چند محبوبشده است و نشان مي

. نخواهد آورد



97 شود که جامعه پدرساالري و هيرارشـيک قـدرت   هاي اتنيکي براحتي ديده ميهنوز هم در جوامع و گروه

هـاي  دچـار شـکاف  , زن بعـد از ايـن شکسـت   . ـ مادر بدست آورده اسـت خود را از درگيري و شکست نظام اهلي

کننده بود اما بعد از اين شکست بمانند کـاال مـورد   م انتخابدرگذشته زن در مقا. عميقي در فرم اجتماعي خود شد

ندادن اتوريته خويش نمود و براي از دستاز زني که مردان را در پيرامون خود سازماندهي مي. گيردمعامله قرار مي

تخاب مرد اش را از دست داده و به ترجيح و انماند که ارادهشکل و هويت زني باقي مي, مدت زيادي مقاومت نمود

دهد اين مرحلـه بـه سـادگي سـپري نشـده اسـت را در مردانـي        هايي که نشان مييکي از مثال. راضي گرديده است

اند و در سالگرد اين ازدواج مقدس در طـي يـک   با الهه ـ مادر ازدواج نموده , بينيم که کانديداي پادشاهي بودهمي

خـوريم  هـاي آن برمـي  سياري از جوامع به خاطرات و بازماندهاين مراسم که در ب. اندشدهقرباني مي, مراسم مقدس

مراسم سنتي قربان بدين منظور بود . دهد که زن براي دفاع از اتوريته خود مدت زيادي مقاومت کرده استنشان مي

درگيـري مـاردوک ـ    . شـود که بطور نمادين از کسب اتوريته توسط مرد و حکومت و سلطه مرد بر زن جلـوگيري  

2000بعـد از  . دهد که اين مرحله در جامعه سومر به ضرر زن تمام شده استم نشان مي.ق2000در سال تيامات

.م شاهد چنين موارد مشابهي در جوامع خاورميانه هستيم.ق

هر چند جامعه هيرارشيک در ابتدا نقش مثبتي در پيشرفت تحوالت ايفا نموده باشد اما بتدريج يا روبه فروپاشـي  

جامعه هيرارشيک مرحله گـذار مـابين دولـت و جامعـه ابتـدايي و      . رودسوي تشکيل دولت ميا اينکه بهنهد و يمي

شکل , علت ريشه عميق و رواج اين شکل از اتوريتهبه. گيردشدن مياما نيروي خود را از اجتماعي. اشتراکي است

جوانان و ديگـر اعضـاي   , تسليميت زنانعامل اساسي در. هاي اتنيکي به اوج خود رسيده استويژه در گروهآن به

اتوريته نه از طريق قـانون  . از همه مهمتر شيوه ايجاد اين اتوريته است. جامعه هيرارشيک پدرساالري است, اتنيسيته

اين قدرت نه . اخالق به معناي نيروي قواعدي است که جامعه بايد به آن عمل کند. شودبلکه از راه اخالق اجرا مي

و اجبار بلکه توسط ضرورت اين قواعد براي تداوم حيات و موجوديت جامعه به صورت داوطلبانه بکار از راه زور 

ديـن  , بدون شـک . گيردجاي تقدس از نيازهاي دنيوي سرچشمه ميفرق آن با دين اين است که به. شودگرفته مي

ند که بيشتر جنبه تقدس داشـته  کايجاب مي, اما جنبه سحرآميز اصطالحات و قدمت آن. اي دنيوي استهم پديده

عليـرغم  . دنيوي و قواعد ضروري پراکتيک است, بيشتر روزمره, اما اخالق. بيشتر جنبه انتزاعي و آييني دارد. باشد

دين نيز درصدد پاسخگويي به مسائل جهـان  . دهداخالق بيشتر به امور دنيا نظم مي, باشنداينکه با هم در تداخل مي

.دين در حکم تئوري جامعه ابتدايي بوده و اخالق نيز عمل آن است. اد استديگر و ايمان و اعتق

تـوان دوره حاکميـت ايـن دو    مي. توانند کفايت کننداين دو نهاد تا مرز تشکيل دولت هم مي, براي اداره جامعه

و اشـتراکي  هنـوز در جامعـه ويژگـي کمـوني     . نهاد را دوره اداره جامعه توسط سنت و رسم و عقيده نيـز نـام نهـاد   

بودن بيشتر ناشي از هماهنگي و تطبيق بودن و اشتراکيوابستگي به کموني. برجسته و نيرومند است نه ويژگي فردي

اين هم باعث فروپاشـي  . ناسازگاري در جامعه به معني بحران و آشوب است. باشدبا ساختار ديني و اخالقي آن مي

اگر کسي اخالق و دين . ين دوره عقيده و اجرائياتي بسيار قوي هستندبنابراين دين و اخالق در ا. شودو نابودي مي

تواند اين وضعيت را تحمل کند؛ و آن شـخص  جامعه نمي. جامعه را رعايت نکند مرتکب اشتباه بزرگي شده است

اين است مهم . گيرداي قرار ميشود يا تحت آموزش فشردهيا از جامعه طرد مي. کندرا با مجازات سنگيني تنبيه مي
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آوردن عبـادت و مراسـم دينـي گنـاه     جـاي اگر تا به امروز هـم عـدم بـه   . که ويژگي اشتراکي و کموني از بين نرود

بـودن ويژگـي   شود بخاطر نيرو و قدرت عظيم کموني و اشتراکي بوده و اين نيز بيانگر درجـه خـدايي  محسوب مي

.روابط کموني است

هم اين است کـه  آن. شودست ارائه شده اما در مورد آن بسيار بحث ميامروزه هر چند راجع به دين تحليلي نادر

اي شخصي نيست بلکه شکل اوليه اخالقي و مفهوم مديريتي پديـده جامعـه   دين مسئله. اي شخصي استدين مسئله

.هيرارشيسم که به معناي نظام مديريتي مقدس است بيانگر اين واقعيت است. است

هاي مادي و معنوي با بازگشت مجدد انباشت ارزش. درگيري با نظام هيرارشي استجامعه طبيعي مدام در حال 

در قـوانين دينـي و   , هـا بخاطر تالش براي ايجاد انحصار هر چـه بيشـتر بـر روي ايـن ارزش    , اندوخته شده به جامعه

, باشـد ري مـي هـاي جامعـه پدرسـاال   در حاليکه در پديده ديني کـه بازتـاب ارزش  . آيدوجود مياخالقي شکاف به

ـ مادر جامعـه  اتوريته نظام اهلي, گيردتحوالتي در راستاي ظهور مفاهيمي همچون خداي تک و مجرد صورت مي

اين قانون که هر کـس بايـد   , در نظام اهلي مادر. دهدالهگي از خود مقاومت نشان ميطبيعي با توسل به مفهوم چند

در حاليکـه اخـالق   . براي همه صادق اسـت , ديگران فراهم کندزحمت بکشد و توليد کند و زمينه زندگي را براي 

کند اخالق جامعه طبيعي اندوختن را عيب پدرساالري اندوختن را مشروع دانسته و زمينه را براي مالکيت فراهم مي

گـي  از ايـن ويژ " سـخاوت "ريشه کلمـه  . کندبا ديد منبع همه بديها به آن نگريسته و توزيع آن را ترغيب مي, دانسته

سازگاري موجـود  . کندجمعي حمايت ميجاي مالکيت خصوصي از مالکيت عمومي و مشارکت به. شودناشي مي

حل اين تناقضات را يـا در  . باشددر جامعه بتدريج در حال از بين رفتن است و آشوب و بحران در حال افزايش مي

هاي اجتماعي جنگ پايه. بيندداخل و خارج ميهاي قدرت در داند يا در تقويت پايههاي سابق ميبرگشت به ارزش

.شوندو خشونت مبتني بر فشار و استعمار اينچنين بنا نهاده مي

براي جلـوگيري از فروپاشـي خـود    , اندهاي مادي و معنوي رشد نمودههاي هيرارشي که در اطراف ارزشگروه

توانند اجتماعات کوچک و پراکنده نمي. نددادن اتوريته و مشروعيت مالکيت هستمدام در تالش براي مقدس جلوه

تواننـد  شده هستند کـه بـا کـوچ دايمـي خـود مـي      هاي سرکوبتنها قبايل و کالن. در برابر اين قدرت دوام بياورند

پردازند بلکه بيشتر براي آوري غذا به کوچ ميها نه تنها بخاطر جمعنشينکوچ. موجوديت آزاد خود را حفظ کنند

ها حرکت کرده و راهپيمايي تاريخي انجام صحراها و جنگل, هااشتراکي خود به سوي اعماق کوههاي حفظ ارزش

اين راهپيمايي که هميشگي بوده و آرزوي رسيدن به آزادي را با خـود بـه همـراه دارد يکـي از مهمتـرين      . دهندمي

سـازد کـه بـه عشـيره     مجبور ميها را قبايل و کالن, ضرورت دفاع و حفاظت از خود. نيروهاي محرکه تاريخ است

در مراحـل  . بلکه فرماسيوني از مقاومت در برابر هيرارشـي اسـت  . عشيره تنها رشدي بيولوژيک نيست. تبديل شوند

ها و موسيقي هميشه از لحاظ اخالقي اتوريته موجود در ساختار عشيره ارزش مثبتي داشته و حتي در داستان, نخستين

شرف و امنيت , او نماينده ذهنيت. باشدشيره در حکم آزادي و موجوديت قبيله ميرئيس ع. از آن تمجيد شده است

.عشيره است

دومـين  , ظهـور دولـت  . ايستگاهي که اين مرحله متضاد و متناقض به آن خواهد رسيد نهاد اتوريته دولـت اسـت  

تحـول  , تدار و ذهنيتزندگي اجتماعي و ساختار اق, دولت در روابط توليدي. مرحله بزرگ در تاريخ جوامع است
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, از شمن. راه چاره براي مقابله با آن نهادينه ساختن اتوريته با اتکا بر قدرت است, کشاندسوي فرسايش ميدايماً به

. دايمـي اسـت  , موقتي و نهـاد , در هر سه مورد هم فرد. وجود آمده استرمانده بهف, شاه و از رئيس, از عالم, کاهن

ابتـدا نظـام   , در جامعـه روسـتايي  . سر نهاده و به مرحلـه شهرنشـيني رسـيده اسـت    مرحله يکجانشيني روستا را پشت

ت کـه از  مکان مقـدس انقـالب کشـاورزي اسـ    . روستا مکان مقدس جامعه نئولتيک است. باشداشتراکي حاکم مي

حتي به مدتي طـوالني دربرگيرنـده برابـري و يکپـارچگي فرهنـگ      . م ادامه داشته است.ق3000م تا .ق11000

آور شرف و شـکوه  روستا ياد. اندوجود نيامدههنوز آغا و بيگ به. جامعه اشتراکي و فرهنگ جامعه هيرارشي است

بـا  . مـورد نيـاز خانـه زائيـده ذهـن و فکـر اوسـت       هـاي  اين بدان خاطر است کـه همـه ارزش  . نظام اهلي مادر است

هـزاران يافتـه و   . مانند را آفريـده اسـت  نظير و معجزهاي بيکردن حيوانات و فرهنگ پرورش گياهان زندگياهلي

دوره اختراعـات  ", باشـد اي که موجد آن نامشخص ميدوره. اثر و حاصل رنج اين دوره مادر ـ زن است , کشفيات

غصـب  , گر و در حال رشد هيرارشيک به اين اختراعات و محصوالت غني چشم دوختهحيلههايگروه. است" زن

هـاي  ها و دامنهروستانشيناني که هنوز هم در تپه. نمايندکرده و براي تثبيت موقعيت خود اقدام به تشکيل دولت مي

هـايي کـه توسـط    در دشـت کنند از روستانشيني آن مرحله گـذار نمـوده و   ـ توروس زندگي ميارتفاع زاگرسکم

شوند از طرفي زندگي شهرنشيني را ايجاد نموده و از طرف ديگر راه نيل و پنجاب آبياري مي, فرات, رودهاي دجله

.گشايندمي) Polis,ـ شهردولت (را بر ظهور نظام دولتي 

ـ يکجانشـيني  ينشـين دومين فاکتور مهمي که در انشعاب جامعه نقـش دارد کـوچ  , گيري روستا و شهردر شکل

هاي جامعه تاريخي از ايـن  نظام. افقي است, نشيني ـ يکجانشيني عمودي و انشعاب کوچ, انشعاب هيرارشيک. است

.گيرندهاي ناشي از اين انشعاب شکل ميبه بعد براساس تضاد و چالش

دا خـود را در فرهنـگ   ابت, انقالب ذهنيت که با پيدايش روستا شروع گشته و با ظهور شهر به سطح بااليي رسيد

کند که خـود را بـه تمـامي از انسـان و طبيعـت جـدا       نظام خدايان مصرانه تالش مي. دهداعتقادات ديني بازتاب مي

ها بـراي  عدم اجازه به انسان, رفتن به زير زمين, زندگي درآسمانها, بودنالعمرخدايان به صفاتي از قبيل مادام. سازد

ها در نـزد خـدايان سـومري    اين ويژگي. گردندها طبق دلخواه خود ملقب ميانسانورود به مجلس آنها و مجازات 

, خـداي زراعـت  , از خداي محافظ شهر گرفتـه تـا خـداي رود   . گيردبتدريج گوناگوني و تنوع بيشتري به خود مي

, اين نظـام .شودـ غني تشکيل ميخداي آسمان و خداي زيرزمين پانتئوني ـ هيئت خدايان , خداي کوه, خداي دريا

ايـن شـکل از   . نمايدنمايندگي مي, کندنيرويي طبقاتي را که در جامعه بصورت متداخل با نيروهاي طبيعي رشد مي

کننـد و تقـدس و جـاودانگي بخشـيدن بـه      اي که زمين را مابين خودشان تقسيم مـي ذهنيت نيم ديني و نيم اسطوره

بـا فروپاشـي   . باشـند بخشي به نظـام جديـد حيـاتي مـي    روعيتبراي مش, دهندموجوديت طبقه حاکم را مبنا قرار مي

تـري  معيارهاي اخالقي و عقيـدتي جديـد و ذهنيـت پايـدارتر و قـوي     , هاي اخالقي و عقيدتي جامعه اشتراکيقالب

. شـود مشـاهده مـي  ) مرد(اين تمايز بيشتر در مرحله گذار از نظام ديني الهگي به نظام ديني خدايي . نمايندايجاد مي

.شودميت تمايز اينانا ـ انکي و ماردوک ـ تيامات از اينجا ناشي مياه
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تواند انشعاب طبقه و تشکيل دولت را با زباني ساده و اصيل سومري نميها به اندازه اسطورهکدام از اسطورههيچ

يـه مفـاهيم و   توان شکل اوليـه و يـا مبـدأ کل   مي. کنيمانگيز را مشاهده ميوصفي بسيار حيرت. و شعري وصف کند

توان گفت که ايـن اصـالت در رأس   مي. اقتصادي و اجتماعي را در جامعه سومر ديد, سياسي, ادبي, نهادهاي ديني

بنـابراين  . گيرد که ساختار مفاهيم و نهادهـاي اساسـي جامعـه را شـکل بخشـيده اسـت      اي قرار ميتحوالت تاريخي

.شمول برخوردارنداي جهانجامعه سومر از ويژگيراهکارها و متدهاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل 

هـاي زاگـرس ـ    تـداوم انقـالب کشـاورزي و روسـتا در دامنـه     , گيري دولت و ظهور شـهر شکل, به احتمال زياد

ترين انقالب تاريخ ترين و گستردهاصطالحات و ابزارهاي تئوريکي و پراکتيکي اين درازمدت. توروس بوده است

اين نيز احتمالي قوي است که . شيک و غالباً راهب به مزوپوتامياي سفلي انتقال يافته استبشريت توسط قشر هيرار

حمل و نقل و در رأس , ريسندگي, کردن خانهطرز درست, راهبان مذکور تمامي ابزار و وسايل شخم و درو زمين

اگر از اين امکانات استفاده . اندبردههمراه بذرها و درختان ميوه را با خود به, هايي از تمامي حيواناتآنها هم نمونه

کننـده بعـالوه   شواهد و قرائن ردپاي جوامع کوچ. آب و علف زندگي کنندتوانند در منطقه صحرايي بينکنند نمي

م ـ  .ق5000هـاي  ها کـه در فواصـل سـال   اين مهاجرت. دهنداند را نشان ميهايي که با خود به همراه بردهفرهنگ

. گردندنفري برخوردار مي5000م از توانايي تشکيل روستاهاي .ق4000از سال , سته استم بوقوع پيو.ق6000

عنوان يـک دولـت   م به.ق3200در سال , اوروک که از مشهورترين دولت ـ شهرهاي تاريخ و شهر الهه اينانا بوده 

گـامش کـه اولـين نمونـه     عنوان ارمغـان الهـه مـادر بوسـيله داسـتان گل     به, اوروک. گيرددر خدمت بشريت قرار مي

کلمـه گلگـامش هماننـد بسـياري ديگـر از لغـات       . جاودان شـده اسـت  , باشدمي) شهرنشيني(نوشتاري انقالب شهر 

" ـ گـر بـه معنـی    گـل , حتي در کردي امـروزي هـم  . اي آريايي داردريشه) شناسيلغت(سومري از نظر اتيمولوژي 

بـراي  " مثل گـاو "و " مثل گاوميش"هنوز هم در منطقه عبارت . است" گاوميش" است و گامش هم به معناي" بزرگ

بنابراين گلگامش همچون گاوميش بـزرگ بـه معنـي مـرد     . شودمرداني که نيرومند و قوي جثه باشند بکار برده مي

مشـاهده ردپـاي   . کنـد ايـن امـر را تصـديق مـي    , شيوه تعريـف داسـتان از گلگـامش   . باشدهيکل مينيرومند و قوي

.ها بسيار آموزنده استاريخي در خط سير فرهنگهاي تارزش

حکايت پيدايش پادشاهي و در نتيجه حکايت پيـدايش دولـت   , شودحکايتي که در داستان گلگامش روايت مي

توان گفت کـه از ايليـاد   مي. باشد که سرمشق قرار گرفته استبخاطر اينکه اولين داستان است تنها منبعي مي. است

آثار عظيم تاريخي به اين سـبک  , "کمدي الهي دانته" گرفته تا" آرتورشاه"از داستان , "يد ويرژيلانئ"هومر گرفته تا 

, هـاي سـومريان  داند که چقدر داستان نانوشته انقالب کشاورزي وجود دارد؟ در نوشتهچه کسي مي. اندنوشته شده

هـاي  هـا و آهنـگ  تـوانيم آنهـا را در آلـت   همچنين امـروزه مـي  . خوريمها به ردپاي اين موارد برميها و ايونهيتي

ها و شباهت ميان بازمانده. کننداي را منعکس ميفرهنگ عشيره, هااي از اينقسمت عمده. موسيقي احساس نماييم

.آور استحيرت, اي کنونياثرات فرهنگ سومري با فرهنگ عشيره

شـيوه تشـکيل جامعـه    . بهتـر بشناسـيم  هدف از اين گشت کوتاه تاريخي اين بـود کـه نظـام جديـد اجتمـاعي را      

پيدايش متداخل نهاد دولت و شهر را در پيرامون فرهنگ عظيم معبد . کنيممدار را از لحاظ تاريخي دنبال ميدولت

تري را نسبت به بينش مارکس مبني بر اينکه ديـن  توان در فرهنگ سومر مثال بارزتر و صحيحمي. کنيممشاهده مي



101 طبقه بااليي (هم جايگاه توليد مفاهيم خدايي بوده , خود معبد. قتصاد زيربنايي آوردنهادي روبنايي است و ا

طبقـه  . هم مرکز توليد اقتصادي بوده اسـت ) خدايي و طبقه پايين آن مربوط به انسان و توليد بوده است, زيگورات

طبقـات ميـاني را کارمنـدان    .طبقه پايين حاوي ابزار و وسايل توليـدي اسـت  . باشدمي) مجلس خدايان(باال پانتئون 

نقش مراکـز توليـد   , معابد در هنگام ظهور. نبايد معابد را بسان مساجد و کليساهاي امروزي ديد. انددادهتشکيل مي

نبايـد  . کننـد شواهد و اسـناد موجـود صـحت ايـن موضـوع را تأييـد مـي       . کردندانديشه و ذهنيت جديد را بازي مي

به انـدازه نقـش آن در   , دهد که ذهنيتاين پديده نشان مي. نام کاهن استفراموش کرد که مؤسس معبد شخصي ب

معبد نهادي است که ذهنيت را اساس کار خود قرار . ظهور دولت ـ شهر در انقالب زيربنايي توليد هم اولويت دارد

ـ " بينش خدايي"ناي تئوري در زبان هلني به مع. شودتئوري گفته مي, به ذهنيت معبد) هلني(در زبان يوناني . دهدمي

هم مراکز تئوريکي ـ سياسي و هم مراکـز   , ها و معابد سومريانجالب است که زيگورات. باشدپارادايم اساسي ـ مي

. اندوجود آمد در بطن خود پرورش دادهصنعتي ـ اقتصادي بوده و شکل اوليه شهر را که بعدها به

ر ذهن کاهن منافع جامعه هيرارشيک فرمولبندي شده و براي در آنجا د. باشندها هسته شهر و دولت ميزيگورات

از . پوشـاند توسط ابزارهاي عملي موجود بدان جامـه عمـل مـي   , ريزي مدل تئوريکيتر آن ضمن پايهرشد گسترده

از يک دولت يـک امپراطـوري و از يـک    , از يک تمدن يک دولت, از يک شهر يک تمدن, يک معبد يک شهر

ديـار  , تر از اين وجود دارد؟ بيهوده نيست که به اين سرزميناي بزرگمگر معجزه. شوده ميجهان زاد, امپراطوري

مطابق سيستم تحقيقات . اندکاهن بوده, دهد که اولين پادشاهان جامعه سومريتاريخ هم نشان مي. اندها گفتهمعجزه

قـدرت  , شـد و بروکراسـي رواج يافـت   وقتي که دولت نهادينـه . توان انتظار داشتچيزي جز اين را نمي, نظري ما

ماهيت دولت . گرددمطرح مي, يعني مشکالت مديريتي شهر در حال رشد, سياست. شودپادشاه ـ کاهن محدود مي 

کاهن بيشتر به کارهاي تئوريک مشغول است؛ کارهاي عملي . نهدـ سکوالر رو ميسوي ماهيت دنيوياز تقدس به

شـدن سياسـتمدار   بتدريج شـرايط را بـراي مطـرح   , اين وضعيت متداخل. دهنديرا کادرها و عوامل سياسي انجام م

مشـکل  , شـدن شـهر  تـر با گسـترده . شودتر ميسياستمدار نيز وسيع] حوزه عملکرد[, با گسترش شهر. کندفراهم مي

ه داراي سه بدين ترتيب شا. دهدشود که نقش فرمانده نظامي را در اولويت قرار ميامنيت خارجي آن نيز مطرح مي

هـاي امـروزي فقـط کمـي     مـدل . دهنـد بودن را اساس کار خود قرار مـي هر سه پايه هم خدايي. شودپايه قدرت مي

هـا و  ارگـان , هـا بافـت , هـا سـلول . معبـد اسـت  , سلول اصلي دولت. هاي آنروزي استتر از مدلتر و متنوعگسترده

.سان انساندرست ب. گيرنددر مرتبه بعدي قرار مي, هاي جديدنظام

ها دولت بـه  در اسطوره. باشندعنوان ساختار فوقاني ميتمامي اين ساختارها نشان دهنده دولت به, در حالت کلي

گاه از کنند و براي اينکه هيچپادشاهان بسان خدايان جاويدان جلوس مي, شودکه برآن تختتخت زرين تشبيه مي

بخاطر اينکـه مـديريت و   . کنندهاي معمولي جدا ميد ـ از انسان نسل خود را ـ طبقات خو , اين زندگي جدا نگردند

عنوان خدايان بدين گونه شاهان به. کننددهند نسل خود را ابدي معرفي ميسلطنت را همچون يک خاندان ادامه مي

اي ديگـر  هـ هـاي دوره بندي اجتماعي به همه سرنخاز اين تقسيم, تر اينکهجالب. نشينندبر تخت تاريخ مي, جاودان

هاي اين راه منحصر عنوان ايستگاهخدايي و ادبيات بههنرها و سياست و در رأس همه آنها اديان تک. يابيمدست مي
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يابيم که چرا دولت خوبي تحليل کنيم درميوقتي که ريشه اقتدار دولت را به. گيرنددر صحنه تاريخ قرار مي, فردبه

.مان مجبور به ادامه حيات خود بوده استابه شکلي فشرده و بي, بدون هيچ گسستي

بـر  . در نظام اجتماعي جديد ضديت با جامعه اشتراکي خود را به شکل جامعه فرادست سـازماندهي کـرده اسـت   

موضوع اصلي بحث ما اين است که بدانيم اين نحوه ظهور تا چه حد اجباري . ژرفا و تفاوت خود با آن افزوده است

اند کـه ظهـور جامعـه طبقـاتي شـرط و      شناختي بر اين عقيدههاي جامعهاکثر نظريه. استو تا چه حد اختياري بوده 

بـا  . هـاي تحـول بدسـت آورد   توان با نگرش به ديناميکتر را ميجوابها و تحليالت دقيق. الزمه پيشرفت بوده است

. فيد هـزاران نفـر فـراهم اسـت    شرايط براي کار م. شودانسان به توليد وابسته مي, رواج نظام آبياري در اطراف معبد

اي هـاي رودخانـه  قايقهـا و کشـتي  , وسايل آهني و برنـزي , وسعت اراضي کشاورزي, هاي آبياريگستردگي کانال

. شودترکيب کليه اين فاکتورها موجب ظهور شهر و شهرنشيني مي. گرددموجب افزايش توليد و رواج تجارت مي

گيريم که شـهر ظهـور   در اينجا نتيجه مي. کمونيسمي ابتدايي نزديک استدر ابتدا بسيار به, شيوه مديريتي کاهنان

علـت  . آيدوجود ميهاي سياسي و نظامي بهدولت در نتيجه کودتاي شاخه, در واقع. دولت را اجباري نساخته است

شـي از  همراه مشکالت امنيتـي نا آن هم اين است که در آن زمان مشکالت مربوط به مديريت شهر در حال رشد به

مشـکالت  , مگـر در جامعـه  . تهديدات قبايل صحرا و کوهستان دفاع از شهر را به مسئله مهمي تبديل سـاخته بودنـد  

کنـيم کـه نـه دولـت بلکـه      شوند؟ در بسـياري از مـوارد مشـاهده مـي    مديريتي و امنيتي بدون وجود دولت حل نمي

نمونه شهر آتن ـ توانسته است عملکرد موفقي را در ويژه دفاع گوهري از شهر ـ بهمديريت دمکراتيک شهر به شيوه

در حاليکـه مجلـس متشـکل از    . در مراحل اوليه شاهد چنين مدلي هسـتيم , در جامعه سومري. اين زمينه داشته باشد

هاي دفاعي که از جوانان شهر تشکيل در صورت لزوم گروه, دادنظام مديريتي را تشکيل مي, رؤساي برجسته قبايل

تـوانيم بـه   ايـن امـر را مـي   . گـردد براساس ضروريات وظايف يک فرماندهي انتخاب مـي . آيدوجود ميهب, شودمي

.تر در جامعه آتن مشاهده کنيمتر و سيستماتيکاي مشخصشيوه

هـاي تـاريخي در تضـاد    با پديده, عنوان يک مجبوريت براساس تحليل تاريخيدادن ظهور دولت بهبنابراين قرار

کننده محصوالت مازاد بـر  عنوان عامل مديريتي و ابزار فشار بلکه تصرفتنها بهاگر دولت را نه. فتقرار خواهد گر

عنـوان يـک   مديريت اجتماعي و امنيت عمومي به, در انجام اين امر. ايمتر انجام دادهمصرف بدانيم تحليلي صحيح

تمـاعي ـ منـافع مشـترک جامعـه ـ و امنيـت         در شرايطي که مـديريت اج . گيردپوشش و ابزار مورد استفاده قرار مي

استثمار اين امکانـات و امتيـازات بـيش از    , توانند به راحتي توسط مجلس دمکراتيک شهر انجام گيرندعمومي مي

تحليل آن همچون حرکتي ضـدانقالبي حقيقـت امـر را بـراي مـا      , عنوان مجبوريت مورد ارزيابي قرار گيردآنکه به

شوند بهانـه  منافع مشترک و حفظ امنيت عمومي را که بوسيله دمکراسي حل مي, تدول. تر خواهد ساختمشخص

در . کار بر جامعه تحميل کرده استعنوان نيروي فشار و سرکوب و محافظهخود را به, قرار داده و در ابتداي تاريخ

هـاي  ير از کسـب ويژگـي  بودن غعلت عاطلنيروهاي مذکور به, علت ازدياد نيروهاي سياسي و امنيتيروزگار ما به

هـاي جامعـه   عنـوان بـاري اضـافي بـر روي ارزش    الزم است اين نيروها را به. دهنداستبدادي کار ديگري انجام نمي

.در گوهر خود تفاوت زيادي با هم ندارند, از آغاز بازي تاکنون, رويدادها و وقايع. ارزيابي کرد



103 بلکـه نيـروي   , است نه نيروي مديريت دمکراتيکاما در طول تاريخ آنچه که هميشه در حال رشد بوده

تنها الزمه نه, عنوان يک نيروي استبدادي پيشرفت داده استهر گامي که دولت را به. مديريت استبدادي بوده است

. باشدترين تحوالت تاريخي ميکنندهکارترين و تحريفمحافظه, ترينپيشرفت نبوده بلکه گوهر و اساس ارتجاعي

عقـل و اراده ايـن سـنت    , عنوان اشـتياق کند بهاقتدار را که دولت از آنها براي استتار خود استفاده مياگر جنگ و 

هاي مديريت و امنيت گري را از پديدهالبته بايد هنر سياست و نظامي. باشدبناميم طرز برخورد صحيحي مي) دولت(

در تحلـيالت  . اين تفاوت را قائـل خواهـد شـد   اگر کسي داراي بينشي علمي و عملي باشد حتماً . عمومي جدا کرد

ايجاد تمايز هم از لحاظ تئوريـک و  . همراه آوردمربوط به دولت عدم توجه به اين تمايز نتايجي منفي را با خود به

اساس ديدگاه تاريخي , در ميان مديريت دمکراتيک و مديريت استبدادي متکي بر منافع فردي, هم از لحاظ عملي

. دهدما را تشکيل مي

کشمکش ميان طرفداران دمکراسي و عوامـل جنـگ ـ اقتـدار موضـوع      , هاي هيرارشيک و جامعه دولتيدر نظام

بودن يافتن جامعه ـ اشتراکي ميان عناصر نيروهاي دمکراتيک متکي بر شيوه هستي. دهداصلي سياست را تشکيل مي

بنابراين نيروي . اي هميشگي در جريان استزهـ اقتدارطلب تحت لفاف دولت و هيرارشي مبارهاي جنگـ و گروه

محرکه تاريخ فقط مبارزه محدود طبقاتي نبوده بلکه حاصـل درگيـري و مبـارزه مـابين نيروهـاي برخاسـته از ذات       

ـ که برای حفظ بقای خويش مقاومت نموده و حتي مبارزه طبقاتي را نيز در ) خلق(Demosجامعه اشتراکي يعني 

از آن تغذيـه  , ـ اقتدار که سـعي در تغذيـه از جـوهر زنـدگي اشـتراکي جامعـه      ي طرفدار جنگگيرد و نيروهابر مي

نظم , يابي به قدرتدست, پيشرفت ذهنيت. دهندجوامع با تکيه بر اين دو نيرو به حيات خود ادامه مي, اساساً. نمايند

متناسب با سطح . گردندور تعيين ميبسته به سطح درگيري مابين دو نيروي مذک, ابزار و وسايل اقتصادي, اجتماعي

, اولـين سـطح  . شـود سه سطح متداخل در طول تاريخ در برابرمـان ظـاهر مـي   , درگيري و مبارزه ميان اين دو گروه

عنـوان  هـاي نظـامي باشـکوه خـويش را بـه     فاتحان کـه پيـروزي  . طلب استپيروزي کامل گروه اقتدارگرا و جنگ

هر کس و هر چيزي که در ميـان  . کنندداري را تحميل ميدهند نظام بردهيترين رويدادهاي تاريخي جلوه مبزرگ

. هيچ مخالفت و اعتراضي پذيرفته نيست. طلب و اقتدارگرا نيست بايد از قانون و دستورات پيروي کندگروه جنگ

بايـد فکـر   شـود  آنطوري که به تو تحميل مي. تواني ضديت با نظام حاکم را تصور کنيحتي در ذهن خود نيز نمي

هـاي  شـيوه . شـود مبنـا قـرار داده مـي   , به اوج رسيدن نظام حاکم که فاقد جايگزين اسـت ! کار کني و بميري, کني

مونارشيسم سلطنتي هم رسيدن بـه  . باشدفاشيسم و همه نوع اعمال توتاليتاريستي مي, امپراطوري, کاربردي اين نظام

. ها در تاريخ استترين نظاماز رايجاين نوع نظام يکي. دهداين نظام را هدف قرار مي

هـاي زبـاني و فرهنگـي تشـکيل شـده از      نظام زندگي آزادانه است که از طرف اجتماع خلق ـ گـروه  : حالت دوم

طلب که تحت نقاب دولت و نظام هيرارشيک به ها و عشاير ـ عليه اليگارشي گروه اقتدارگرا و جنگ کالن, هاقبيله

هايي کـه در  اتنيسيته. کننده استناپذير و مقاومتشود؛ بيانگر خلقي شکستبنا مي, نددهموجوديت خود ادامه مي

هاي ديني و فلسفي که متکي به اليگارشي نيستند پردازند همچنين گروهها به دفاع از خود ميها و جنگلکوه, صحرا

ها کـه جنبـه   گرانه اتنيسيتهومتزندگي برخوردار از ذکاي عاطفي و مقا. داراي چنين شيوه زندگي اجتماعي هستند

گـر  هاي فلسفي و ديني که مقاومت آنها بيشتر متکي بر ذکاي تحليلفيزيکي آن غالبيت دارد همراه با زندگي گروه
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خواهي تاريخ نتيجـه ايـن شـيوه    جريان آزادي. باشدنيروي اساسي مبارزه براي آزادي و برابري اجتماعي مي, است

برخـورداري از  , اومانيسم, عدالت, شرف, هاي مهم از قبيل انديشه خالقاهيم و پديدهبسياري از مف. مقاومت است

.زيبايي و عشق وابسته به اين شيوه زندگي هستند, اخالق

بـين دو نيـروي مـذکور در سـطوح     , در ايـن حالـت  . است" صلح و ثبات"وضعيت , سطح سوم در نظام اجتماعي

گ مداوم و طوالني توانايي ادامه حيات جامعه را در معرض تهديـد  جن, چون درگيري. مختلف تعادل برقرار است

از اين رو با هم توافـق  . ممکن است که طرفين وضعيت جنگ و درگيري دايمي را به سود خود نبينند. دهدقرار مي

طبق خواسـته دو طـرف نباشـد امـا شـرايط     , ممکن است اين حالت. بندندرا با هم مي" صلح و ثبات"کرده و پيمان 

اين وضعيت تا بروز جنگي جديد به همين صـورت ادامـه پيـدا    . سازدناپذير ميمسامحه و توافق را اجتناب, موجود

طلب و اقتـدارگرا و نيـروي   باشد که طي آن مابين نيروهاي جنگبيانگر وضعيتي مي, شرايط صلح و ثبات. کندمي

.نخورده خلق حالتي نيم ـ جنگ حاکم استطلب و شکستمقاومت

سطح چهارم هم که مشکلي . تر خواهد بودجنگ بگوييم صحيحنيم, ـ صلحگر به حالت تعادل دوگانگي جنگا

وجودآمـدن هـر دو   گردد که شرايطي کـه موجـب بـه   بنام مشکل جنگ و صلح در آن وجود ندارد زماني ميسر مي

اند و يا در وجود نيامدهط در آن بهاي که هيچ يک از اين شرايصلح پايدار يا در جامعه. اند برطرف شوندجبهه شده

آوردن به نظام جامعه طبيعي و اشتراکي از نظام جنگ ـ صلح عبـور کـرده    جامعه اشتراکي کامل و بالغي که با روي

هاي صلح اگر در نظامي پديده. اساساً در چنين جوامعي اصطالحات صلح و جنگ جايي ندارند. شوداست ميسر مي

هر سه حالت مـذکور در  . هاي آنها نيز جايي نخواهند داشتدر اصطالحات و انديشه, دو جنگ وجود نداشته باشن

هـاي فـوق   هـيچ يـک از حالـت   . دهنـد اي نامتعادل روي مـي مدار و هيرارشيک به شيوههاي جوامع دولتميان نظام

تاريخ وجـود نخواهـد   , التياساساً در چنين ح. عنوان سيستمي تاريخي کارايي داشته باشندتوانند به تنهايي و بهنمي

عنوان سطح عنوان دو حد نهايي تصور گردند؛ بايد بيشتر بهبايد به" برابري و آزادي مطلق", "حاکميت مطلق. "داشت

شـود در وضـعيت تعـادل    همچنان که در تعـادل طبيعـي ديـده مـي    . گونه در نظر گرفته شوندآليستي و اصطالحايده

فقط در سطح اصطالح و , گراييدر ذات طبيعت مطلق. انده تمامي برقرار نگرديدهاجتماعي نيز هيچگاه اين دو حد ب

اگر تصور . صورت نظام کيهاني وجود نخواهد داشتدر غير اين. باشدپذير ميدر مکان و زماني بسيار کوتاه امکان

طرفـه بـه پايـان    ني يکبايستي کائنات همچون جريادر آن صورت مي, اندشود مفاهيم تعادل و توازن وجود نداشته

گرايـي فقـط در طـرز انديشـه ايجـاد      گيـريم کـه مطلـق   اکنون که چنين چيزي روي نداده است نتيجه مي. رسيدمي

هاي ديالکتيکي نزديک به هم و در حال جريان مستمر دوگانگي. کندها صدق نميگردد و در مورد دنياي پديدهمي

گيـرد تبـديل   به زبان و منطق نظام جهـاني کـه جامعـه را نيـز دربـر مـي      شدن آنهاتعادل بوده و توسط فقير و يا غني

. شوندمي

, ـ صـلح جنـگ همچون حالـت نـيم  , حالت اعتبار و يا آشفتگي نظم اجتماعي در جوامع برخوردار از گوناگوني

د تا ايـن  هاي طرفدار جنگ و اقتدار درصدد هستنها اعم از خلق و گروهکليه گروه. باشدوضعيت صلح و ثبات مي

, اقتصـادي , اجتمـاعي , برداري از آن جهـت بهبـود موقعيـت سياسـي    وضعيت را به نفع خود تغيير داده و براي بهره

ترين ترين و آشفتهبحراني, جنگ. ـ عملي هستنداي ايدئولوژيک هنري و ذهنيتي خود دايماً در حال مبارزه, حقوقي
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هـا و  خلـق . هايي را که در دست خلـق وجـود دارد تصـرف کنـد    اين است که محصوالت و اندوخته, وجودي آن

. شوند به دفـاع از خـود پرداختـه و در برابـر آنهـا بـه مقاومـت بپردازنـد        طبقات هم در برابر اين حمالت مجبور مي

ها نيستند بلکه آنها براي دفاع از شرف و آزادي و موجوديت خود مجبور بـه جنـگ   ها ترجيح و گزينه خلقجنگ

.شوندمي

تاريخ , تا به حال. تر خواهد بودهاي تاريخي بپردازيم بسيار آموزندهاگر از اين زاويه به تحليل دمکراسي در نظام

هـايي را کـه   اند لشکرکشـي توانستهبراحتي . طلب حاکم تنظيم شده استبراساس پارادايم گروه اقتدارگرا و جنگ

مفاهيمي از خداوند که امـر بـه جنـگ    . غارت و غنيمت انجام شدند جنگ مقدس نامگذاري کنند, عاموجهت قتل

گويـد هـر   بينش و موضعي که مـي . اندها وصف شدهترين پديدهعنوان باشکوهها بهجنگ. يابندرواج مي, نمايدمي

عنـوان  دادن جنـگ بـه  قـرار . تـا بـه روزگـار امـروز ادامـه دارد     , مشروع استچيزي که از طريق جنگ بدست آيد

حق تـو بـه انـدازه جنگـي     "معيار . هاي حاکم استآمدن دولتوجودشيوه و منطق غالب به, خاستگاه حق و حقوق

گويـد هـر کـس طالـب     اين ذهنيت که مي. به صورت يک سبک و روش عمومي درآمده است" کنياست که مي

تعالي بخشيدن و ارج نهـادن بـه   . دهدرا تشکيل مي" فلسفه جنگ"گوهر , بايد جنگيدن براي آن را بداندحقي باشد

صفت , فلسفي و هنري تا جايي به پيش رفته است که به اعمال يک مشت غاصب, اين ذهنيت در کليه مکاتب ديني

هـا کـه   جنـگ . تبـديل شـده اسـت   قهرماني و قداست به لقب اعمال غصب و چپاول . داده شود" ترين عملمقدس"

چنـان ديـدگاه   . انـد اي براي حل تمامي مشکالت جوامع در نظـر گرفتـه شـده   اند همچون وسيلهاينچنين ترفيع يافته

حلي بجز جنگ براي حل مسائل جامعه وجود ندارد و يا اگر هم اي در جامعه رواج يافته است که گويي راهاخالقي

خشـونت  , حـل تـرين ابـزار راه  بنابراين نتيجه ايـن اسـت کـه مقـدس    . خواهد افتادوجود داشته باشد آنچنان مقبول ن

بينانه تحليل نمود هاي اجتماعي را به شکل واقعتوان پديدهنمي, که اين بينش تاريخي از ميان نرودتا زماني. باشدمي

ها هم خود رين ايدئولوژيآميزتاين امر که حتي صلح. آميز و بدون جنگ براي حل مشکالت يافتحلي صلحو راه

يکي ديگر از موارد اثبات اين واقعيت اين است که حتـي  . دارند بيانگر قدرت اين ذهنيت استرا از جنگ باز نمي

ها و اند خود را از بکارگيري شيوههاي ملي و طبقاتي مدرن نيز نتوانستهاديان بزرگي که طالب صلح هستند و جنبش

. طلب برحذر دارندجنگهاي اقتدارگرا واعمال گروه

يـابي بـه شـيوه و ايسـتار     دسـت , طلـب بسـر بـرد   مؤثرترين راهي که بتوان از آن طريق با ذهنيـت اقتدارــ جنـگ   

" قصـاص "هـا نيـز بـا زبـان     خلـق , منظور ما از اين سخن اين نيست که در مقابل اعمال آنهـا . هاستدمکراتيک خلق

باشـد  همراه دارد نيز برخوردار ميدفاع مشروع که خشونت را بهاگر چه از مفهوم, موضع دمکراتيک. جواب دهند

يابي به فرهنگي است که بتواند خود آزادانه به برقراري دمکراسـي  معناي جنگ با ذهنيت حاکم و دستدر اصل به

. استطلبانه کنيم که بسيار فراتر از موقعيت جنگ تدافعي و مقاومتما از برخورد و موضعي صحبت مي. اقدام کند

هـر  "انتظـار  . اي زندگي است که دولت را محور قرار ندهـد ساختن شيوهنمودن و عملياين موضع در اساس تمرکز

اي داده شـايد طعمـه  . باشدطلب ميآمدن در کمند گروه اقتدارگرا و جنگمانند گرفتاربه, "چيز را از دولت داشتن

ها در مورد دولت اولين گام در راستاي نمودن خلقو آگاهروشنگري . کردن استشود اما اين طعمه براي شکارمي
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هـاي  جنـگ . باشدهاي بعدي سازماندهي گسترده دمکراتيک و عملياتهاي مردمي ميگام. برقراري دمکراسي است

همانطوريکـه در  . گردنـد مطـرح مـي  , دفاع دمکراتيک تنها در صورتي که در ارتباط با اين امر ضرورت پيدا کننـد 

شدن به ابزار جنگ به تبديل, هاي اوليهشود اقدام به جنگ بدون برداشتن گامهاي تاريخي ديده مينمونهبسياري از 

.انجامدگران ميغاصب

گيـري پتانسـيل دمکراتيـک در    تحليل و شناخت مرحله پيشرفت و شکل, يکي از اهداف اساسي ما در تحليالت

.گرددبا بينش و درکي صحيح از تاريخ امکانپذير مييک مبارزه صحيح دمکراتيک تنها. باشدطول تاريخ مي

آن را تعريـف  , هـاي سـومري  گفته بوديم که موجوديت اجتماعي ـ که سعي کرديم با تعقيب ردپاي آن تا نمونه 

شهر و دولت کاراکتري متناقض بـه خـود گرفتـه    , طبقه, هايي همچون هيرارشيکنيم ـ بواسطه تداخل آن با پديده  

گروهي ظهـور کـرده کـه بـه     . باشداي متفاوت مياز اقتصاد گرفته تا ذهنيت و تاروپود آن جامعه, اين جامعه. است

هـا و  تصـرف ثـروت  . آلت دست دولت تبديل شده و هميشه با جنگ و خشونت بـه برقـراري نظـم پرداختـه اسـت     

ايجـاد ادبيـات و   عـالوه بـر آن بـا    . هاي داخلي و خارجي را به صورت هنر اصلي سياسـت درآورده اسـت  اندوخته

از ازل تـا بـه   , بخشد به کليه اقشار جامعه قبوالنده است که اين نظاماي ـ که جنگ را قداست مي ذهنيتي ـ متولوژي 

4000ـ 2000هـاي  هاي اعتراض و مخالفت در برابر اين نظام را کـه تـا سـال   نشانه. باشدابد يک نظام خدايان مي

در ابتدا مجالس شهر که متشکل از رؤساي قبايل بودند در مواضع و . کنيممشاهده مي, رفتم براحتي به پيش مي.ق

شـاه و فرمانـده نظـامي براحتـي از شـيوه      , در مقابل همپيماني گـروه کـاهن  . اندورزيدهاعمال دمکراتيک اصرار مي

به . انداره کردهدولتي ـ دمکراتيک را در طي به مدتي طوالتي با هم اد يک نظام نيمه. انددمکراتيک دست برنداشته

انکيدو يعني همکار نزديک گلگـامش  , هاي زيادي که هم از خارج ـ به روايت داستان گلگامش انسان, مرور زمان

در , انـد شود؛ اولين نمونه جاسوسي زن ـ و هم از داخل قبايـل جـدا شـده و يـا طـرد شـده       توسط زن فريب داده مي

ايـن  . شـوند سـاده اسـتخدام مـي   عنوان بردهسربازي و يا به, يهاي کارمندتر زندگي شهري در پستشرايط مناسب

مجلس شهر همراه با پيشرفت . زندتعادل دولت ـ دمکراسي متکي برقبايل را به ضرر مجلس شهر برهم مي, تحوالت

.هاي جديد دولت مشاهده نمودتوان در بسياري از تشکلچنين وضعيتي را مي. روداين مرحله از ميان مي

عليرغم ايـن امـر نفـوذ    . اي که در داخل در جريان بود با شکست نيروهاي دمکراسي به نتيجه رسيده استمبارزه

در اين . دهدکن نشده است؛ قبيله در اشکال مختلف به موجوديت خود ادامه ميگاه ريشهقبيله در درون دولت هيچ

ها بر ضـد  نشينهاي کوچحرکات و جنبش. گيردمدار از خارج تحت فشار سنگيني قرار مينظام جامعه دولت, ميان

به دفعات از آنهـا نـام   " بربرها"عنوان ها ـ که در ادبيات هلن ـ روم به ارزيابي اين جنبش. شودها شروع مييکجانشين

جامعه يکجانشين با استفاده از . اي ديالکتيکي از اهميت خاصي برخوردار استشود ـ در درون يکپارچگي برده مي

موازنه و سياست سرکوب در خارج شهر بطور مداوم در حال افزايش ثروت تجارت بي, در داخل شهرزحمت برده

ـ کشورهاي عقبوجود ميتضاد و چالش را خود به. خويش است اين . ماندهآورد؛ درست به مانند تضاد امپرياليسم 

ا متأسفانه چون در نظام مفهومي مـا شـهر   ام. نشينانکند نه کوچحمله مي) وحشيانه(اي بربرانه شهر است که به شيوه

ها و جوامع غير از محدوده و همه گروه" ـ متمدنشهري"دهد که خود را باشد اين جسارت را به خود ميحاکم مي

معرفـي کنـد و بـدين ترتيـب شـهر بـه موجوديـت خـود مشـروعيت          " زنندبربرانه فرياد مي"هايي که شهر را وحشي



107 ها و حرکات ملي ـ دمکراتيک  نشينان در برابر شهر را به جنبشا وحرکات کوچهتوان جنبشمي. بخشدمي

حرکـات و  , باشـد نشين مراحل مختلفـي از اتنيسـيته مـي   به علت اينکه شکل و فرم جامعه کوچ. امروزي تشبيه کرد

ن نيز معلوم شود که البته بايد اي. توان مقاومتي دمکراتيک و رفتار و ساختاري دمکراتيک دانستاقدامات آنها را مي

دليل آنکه از لحـاظ عينـي دولـت شـهر ـ و       به, توان نتيجه گرفتمي. واقعاً کدام طرف به ديگري حمله کرده است

تري بوده است و به خاطر اينکه هميشه رشد و گسترش را بعدها امپراطوري ـ داراي ابزارهاي زور و استثمار نيرومند

گرا و تدافعي ديد و توان موقعيت اتنيسيته را مقاومتمي, برعکس. نده بوده استکندر موقعيت حمله, مبنا قرار داده

خـواهي در برابـر اولـين    عنوان اولـين جنـبش آزادي  توان آن را بهبه عبارتي ديگر مي. آن را اينگونه توصيف نمود

.ساز ارزيابي نمودداري و بردگيمرحله برده

در غـرب و جنـوب و از   , هـا بـا قبايـل آريـايي    ق و شـمال و از کـوه  جامعه سومري از زمان تأسيس به بعد در شر

, گيرند ـ که بنيانگذاران آن پيشـتر از همـان راه آمـده بودنـد     تبار ـ بعدها عرب نام مي هاي ساميها با آموريتدشت

و مـوجي از حمـالت   . حصار و قلعه به دور شهر در اين دوره مرسـوم شـده اسـت   , ساختن ديوار. مواجه بوده است

هاي اتنيکي نيرومنـدي از ايـن   هاي پيشرفته و به همراه آن گروهتمدن. ها ادامه پيدا کردضدحمالت بدون وقفه قرن

انگيز که هنـوز هـم در مهـد تولـد خـويش در      اين دوگانگي شگفت. اندديالکتيک دوگانه عظيم تاريخ سربرآورده

10000د در جامعـه و انقـالب زراعـي خاورميانـه در     هاي زباني و اتنيکي موجوعراق ادامه دارد در نخستين گروه

خوريم کـه طـي رونـدي تکـاملي شـکل      هاي اتنيکي برميم به گروه.ق4000هاي در سال. م شکل گرفته است.ق

هاي اتنيکي قبل از انقالب شهرنشيني بخاطر احتماالً جنبش. اندگرفته و به فرهنگ و زبان مختص به خود دست يافته

در حالي کـه در نظـام کوهسـتاني    . اندمعادن و منابع سنگي به جنگ پرداخته, خيزهاي حاصلزمينيابي به سردست

در عربستان نيز فرهنگ سامي فرصت و شانس رشـد  , يابدزاگرس ـ توروس فرهنگ آريايي رشد کرده و رواج مي 

. آيـد وجود ميمي مختلط بهنظا, در نتيجه تماس اين دو گروه فرهنگي در مرزهاي ميان کوهستان و صحرا. يابدمي

عنـوان  کردها و اعراب نيز بـه . هايي از اين نظام مختلط دانستها را نمونهها و هيکسوسعبراني, هاتوان سومريمي

هاي ديگر گروه. دهنددار آريايي و سامي تا به امروز به موجوديت خود ادامه ميهاي خلقي دو فرهنگ ريشهگروه

نيروهاي موجود در روابط و تضـادهاي ميـان   . انداند در ميان اين دو فرهنگ ذوب شدهکه از جاهاي مختلف آمده

با نظم و سيستمي بسان نظم موجود در تأسـيس نخسـتين دولـت    , که اکنون هم در عراق جريان دارند, کرد ـ عرب 

. سعي در ايجاد دولتي متشکل از دو فرهنگ دارند, سومر

هاي آريايي را که از شـمال و  ب و غرب مهاجرت کرده و همچنين گروههاي سامي که از جنوگروه, هاسومري

هاي سومريان به کرات اشـاره بـه موجوديـت ايـن     در ادبيات و اسطوره. اندشناختهاند به خوبي ميشرق کوچ کرده

) هـا آرياييها و سامي(توان بطور غيرمستقيم امکان شناخت فرهنگ آنها از اين راه مي. کنيمها را مشاهده ميگروه

بـه صـورت انتقـال    , م ادامه داشته.ق330اين مرحله که تا اشغال بابل توسط اسکندر کبير در سال . را بدست آورد

تـاريخ براسـاس تحـول    , بـه عبـارتي ديگـر   . تمدن شهري سومري در ميان دو فرهنـگ مـذکور سـپري شـده اسـت     

مـوج گسـترش محصـوالت و    . گيـرد کل مـي نشـيني شـ  هاي دو فرهنگ يکجانشيني و کوچديالکتيکي مابين گروه

هـر  . يابندهاي سيبري انتقال ميدستاوردها موج موج از اقيانوس اطلس تا اقيانوس کبير و از صحراي بزرگ تا دامنه
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. شـوند نشين به درون شهر وارد ميها و اجتماعات کوچبه همان اندازه گروه, اندازه تمدن شهر به خارج صادر شود

داراي نواقصي جـدي  , هاي شهري متکي هستندنشيني را در نظر نگرفته و بر سکونتيخي که کوچهايي تارديدگاه

شهرها هر چقدر رشد پيدا کنند به همان اندازه پتانسيل و نيروي دمکراتيـک  , در مرحله تمدن يکجانشيني. باشندمي

.کنندهم رشد پيدا مي

نتايج مهمي در پـي خواهـد   , ان دمکراسي و دولتهاي بعدي هم بحث خواهيم کرد که درک رابطه ميدر بخش

بـا دولـت در   . ايسـتد شـدن مـي  خودمديريتي خلقي است که دولتي نشده و در برابـر دولتـي  دمکراسي شيوه. داشت

مرز و محدوده ميان دمکراسي و دولت . کندارتباط است؛ اما تحت نفوذ اين رابطه ذوب نگشته و خود را انکار نمي

دمکراسـي را و نـه   , نمودن حدي مياني که در آن نه دولتتعيين. گيردمسائل سياسي قرار ميتريندر رأس حساس

ديگري را به تمامي انکار , اگر يکي از اين دو. دهدرا تشکيل مي" صلح و ثبات"دولت را طرد کند پايه , دمکراسي

عنـوان دنبالـه و پوشـش دولـت     بـه هاي معاصري که دمکراسي را بنابراين بسياري از ديدگاه. گيردکند جنگ درمي

.سخت در اشتباه و انحرافند, بينندمي

توان گفت که دمکراسي قبل از هر چيـز در  مي, بنابراين در پاسخ به سؤال دمکراسي درتاريخ چه جايگاهي دارد

زادي هـاي اشـتراکي و آ  هاي اتنيکي در مقابل دولت و تمـدن بـه منظـور دفـاع از ارزش    ايستار و مقاومتي که گروه

شناسان به اين امر بستگي دارد عدم تشخيص چنين چيزي از طرف جامعه. دهند نهفته استخويش از خود نشان مي

اين دانشمندان بسيار فراتر از حد تصور در حکم کاهنان . اندکه آنان هزاران بار در درون فرهنگ شهري ذوب شده

.باشندهاي شهري وابسته ميبه ارزش, قدسشان به کتاب مهمچون پيوند و وابستگي. بورژوازي هستند

دمکراسـي  عنـوان نـيم  گيري و موجوديت اتنيسيته را در صورتي که شکست نخورده باشد بـه توان شيوه شکلمي

هاي اشتراکي در وابستگي به ارزش. دمکراسي ابتدايي است, اتنيسيته. را نيز بدان اضافه کرد" ابتدايي"ناميد و صفت 

آزاد و برابـر  , خلق را به ايجاد روابط دمکراتيک, گرا در خارجومت در برابر دولت حاکميتداخل و ضرورت مقا

خطاي بزرگي , در خاورميانه. اگر روابط داراي چنين ماهيتي نباشند مقاومت هيچ ارزشي نخواهد داشت. داردوامي

توان دمکراسي را نمي. کندت ميچنانکه گويي اتنيسيته از دمکراسي ممانع. دهددر تعريف دمکراتيزاسيون روي مي

متکي ساختن دمکراسي به فـرد بـه   . فقط در چارچوب دمکراسي متکي به فرد موجود در تمدن غرب تعريف نمود

فـرد و اجتمـاع از لزومـات دمکراسـي     . همان اندازه اشتباه مهمي است که متکـي سـاختن آن بـه دولـت در جامعـه     

. نه الزمه دمکراسـي و نـه ضـامن آن اسـت    , ي که با هم مشابه همديگرنداديدگاه فرد و جامعه. باشندگرا ميکثرت

هـا  امتيـاز و ويژگـي اساسـي دمکراسـي    , هاي جديد همراه با حفظ تمايزات خـويش پيوستن به ساختارها و ترکيب

.باشدمي

ي بـه شـکل   عنوان يک امتياز ارزيابي نمود که دمکراسهاي اتنيکي را بهتوان دمکراسي گروهتنها در صورتي مي

عنوان رقـابتي دمکراتيـک   شکار آراء را به, اگر نظام حکومتي دولت براساس معيارهاي خود. حقيقي آن پياده شود

در نظـر گـرفتن تنـوع اتنيکـي     . خواهد بـود ) عوام فريب(نظامي دماگوک , آيدوجود مينظامي که به, قلمداد کند

تواند بيشتر از فرد آزاد به دمکراسي چون اين تنوع مي.همچون شانس و امتيازي براي دمکراسي حائز اهميت است

.سود و کمک برساند



109 با , يکپارچه ساختن موضع و ايستار خلقي که فرهنگ مقاومت هزاران ساله را در خود هضم نموده است

ه و اشـتبا . کاري است که سياستمداران دمکرات بايد بطور روزانه آن را انجام بدهنـد , معيارهاي دمکراتيک معاصر

. خطا در اينجا است که پتانسيل دمکراسي جامعه خاورميانه را به صورت مانع بر سر راه ببينيم

طلب در درون ساختار دولتي باعث شده است که از همان ابتدا خـود را  بودن نيروي اقتدارگراـ جنگدر اولويت

نيروي خود را از دست ) دموس(د خلق يابشدت و حدت مي, هر چقدر اين روند. کندخدا ـ شاه و امپراطور اعالم  

همـه منـاطق   . باشـد سارگن که نژادي سامي ـ آموريت دارد اولين امپراطور در تاريخ مـي  , در جامعه سومر. دهدمي

اين . بسان سمبل وابستگي است, در سکوت مرگ. آوردکوهستاني را با حرص و ولع زياد تحت فرمان خود درمي

هـر امپراطـوري مرزهـاي    . کندشود راه را بر کليه امپراطورهاي بعدي باز ميع ميم شرو.ق1350دوره که از سال 

ها اگر گلگامش سمبل آغازين پادشاهي. دهدفتوحات و قلمرو تحت حاکميت امپراطور قبل از خود را گسترش مي

که به ضرر نظام , مرحلهبنابراين ارزيابي هر گونه اقدام و برخورد بر ضد اين . سارگن نيز پدر امپراطورها است, باشد

هاي اتنيکي در ادامه حيات در موفقيت گروه. عنوان اقدامي دمکراتيک کاري بجا خواهد بودبه, اشتراکي تمام شد

اندوختـه  , هـا و حمـالت  بيماري, ها و مقابله با گرسنگيها و مشقتها با تحمل تمامي سختيها و جنگلاعماق کوه

توانست تنوع و کثرت فرهنگي بود چه کسي ميها نمياگر اين مقاومت. باشددمکراتيک عظيمي براي انسانيت مي

توانسـتيم هنرهـاي خلـق را بيـافرينيم؟     بود چگونه مـي را محافظت نمايد؟ اگر اين تنديس مقاومت هزاران ساله نمي

هـا  گي انسـان ميل آزاديخـواهي و همبسـت  , شرف, نهادهاي اجتماعي, توانستيم به هزاران وسايل توليديچگونه مي

يابيم؟دست

. رسيم قدرت امپراطـوري در حـال صـعود اسـت    هاي بابل و آشوري ميهنگامي که از خاندان آکادي به خاندان

ها با امپراطوري قبلي وارد کشاندن انساندر به تسليميت, گيردگويا هر خانداني که تخت امپراطوري را در اختيار مي

سـازند و بـا افتخـار از    ها قلعه و برج ميبا سر انسان. د رکورد قبلي آنها را بشکندخواهشود و ميمسابقه و رقابت مي

حـد و حصـر در   هاي خلق براي مقابله با اين همه حمالت امحاگرانـه بـي  هايي را که تودهاگر زمان. کنندآن ياد مي

بـه حسـاب چـه کسـي     , وريمدر تاريخ دمکراسي به نگـارش درنيـا  , اندها و صحراها گذراندهجنگل, هااعماق کوه

گونه معني پيدا کند؟ تواند بدينرا نيست بيانگاريم؟ آيا تاريخ ميتوانيم از آنها بحث ننموده و يا آنبنويسيم؟ آيا مي

تواند از معاني و مفاهيم غصب و زورگويي فراتر برود؟ اگر سعي کنيم اين امر را که آيا مي, حتي اگر هم پيدا کند

آنوقـت بـه   , درک کنـيم , ها تبديل شـده اسـت  اي کوچک هم تا چه ميزان به موضوع داستانحتي مقاومت عشيره

اگر انسان جامعه اتنيکي در مقايسه با فرد به . نشينان و اتنيسيته بهتر پي خواهيم برداهميت و ارزش دمکراتيک کوچ

به خوبي مورد ارزيابي قـرار  , ستاصطالح آزادي که کاپيتاليسم تحت نام آزادي او را از خود بيگانه و تهي کرده ا

. پتانسيل راستين دمکراتيک در جوامع شرقي نهفتـه اسـت  . گيرد چندين برابر نيروي دمکراتيک توليد خواهد نمود

طلبي فـرو  نهايت در فرهنگ اقتدارگرايي ـ جنگ بايد به خوبي بدانيم که پتانسيل دمکراتيک جوامع غربي که تا بي

اي است که بوسيله هزاران قيدوبنـد محـدود   دمکراسي موجود نيز دمکراسي. دود استبسيار سطحي و مح, اندرفته

اي تئوري و شيوه زنـدگي . کندشده و براي دولتي که غالباً در دست طبقه بورژوا است نقش يک پوشش را ايفا مي
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اي را سيل عظيم دمکراسـي اند سبب گرديد نتوانيم پتانکه آنها براي واداشتن ما به تحقير جامعه خودمان ابداع کرده

.هاي ما ـ از هر خلقي که باشند ـ دارا هستند ببينيمکه انسان

هـا بـه   در ادبيـات سـومري  , باشـد ها يعني خلق اصيلي که ريشه آريايي داشته و همـان خلـق خودمـان مـي    هوري

براي نسبت بـه کـار   پسوندي است که" تي"کور به معناي کوه؛ (تعبير شده است " خلق کوهستان"يعني " هاکورتي"

هـايي از قبيـل   در طول تـاريخ نـام  . باشداين خلق از زمان تأسيس دولت سومر تاکنون درحال مقاومت مي). رودمي

هـاي اورارتـو و مـديا در مقابـل امپراطـوري آشـور       دولـت نـيم . ها به خود گرفتـه اسـت  ها و نائيريکاسي, هاگوتي

300ترين امپراطوري تاريخ بعـد از  شکست اين ظالم. دهندنشان ميترين مقاومت را در طول تاريخ از خوداصيل

شود ـ باقي مانده  ها ـ که خلق آشوري را هم شامل مي عنوان عيد و جشن همه خلقطلبانه بههاي مقاومتسال جنگ

ه در کـ " مديا"پس در کجا نوشته خواهد شد؟ , اگر اين مقاومت و مبارزه در فرهنگ دمکراسي نگاشته نشود. است

حتي دمکراسي . باشددر اصل يادآور اين مقاومت مي, آيداهل آتن نام آن بر زبان مي) (Thessusداستان تسئوس

ها با اينکـه  آتني. کندبداقبال بحث نمي" مدياي"بيهوده از , شودآتني که در تاريخ بسيار از آن تعريف و تمجيد مي

در تـاريخ هـرودوت از مادهـا بـه     . دانسـتند ا ضمانتي براي خود مياند نزديکي به مادها رداراي نظام دمکراسي بوده

. کرات نام برده شده است

هاي خاورميانه را بـه آتـن انتقـال    مادها سنت و فرهنگ مقاومت بزرگ خلق: توان اين را به وضوح گفت کهمي

هنوز هـم بـدان پـي بـرده     اند؛ سهمي که شايد گيري تاريخ دمکراسي داشتهداده و با اين کار سهم عظيمي در شکل

جايگاه و نقش ماد را در تاريخ , کندپيوند خانوادگي برقرار نمي" مديا"هاي اسکندر کبير بيهوده با خلق. نشده است

مثل غلطک از روي تمدن شـرقي  . اسکندر يک امپراطور است. دهدهلني به خوبي دانسته و آن را سرمشق قرار مي

اي غرورمنـد داشـته   داند که چگونه با آنهـا زنـدگي  ين فرهنگ قرار گرفته و ميالبته تحت تأثير ا, گذر کرده است

ترين سـهم را در ظهـور   با سنتز فرهنگي شرق ـ غرب کمک عظيمي به مسيحيت نموده و مسيحيت نيز بزرگ . باشد

ار طلـب قـر  هاي امپراطـوري فقـط در خـدمت نيروهـاي اقتـدارگرا و جنـگ      بنابراين کانال. تمدن غرب داشته است

.نويسندها را ميشوند و تاريخ دمکراسي خلقها نيز از اين کانالها مستفيد ميفرهنگ مقاومت خلق. گيرندنمي

. طلبـي اسـت  کننده فرهنگ اقتدارگرايي ـ جنـگ  امپراطوري روم يکي از نمايندگان قوي و در عين حال تقويت

هـاي کشـتار ـ بـه     تـرين شـيوه  بـر انسـانيت خوفنـاک   در برا. وجود آورده اسـت ها را بهناپذيرترين امپراطوريسيري

, امـا آيـا آنکـه در برابـر ايـن وحشـت و قـدرت       . کشيدن و به شيرها خوراندن ـ را سيسـتماتيزه نمـوده اسـت    صليب

هاي بزرگ انساني و حرکت ستمديدگان را آغاز نمود فرهنگ دمکراتيک شرق نبود؟ مگر خـود حضـرت   جنبش

وجـود  گردد؟ اگر حضـرت عيسـي جنـبش مسـيحيت را بـه     يغمبري محسوب نميعيسي آغازگر حلقه ميالد سنت پ

آمد؟ بنابراين بايـد سـنت پيغمبـري حضـرت عيسـي را از      وجود ميفرهنگ و دمکراسي غرب چگونه به, آوردنمي

.زاويه جنبشي دمکراتيک نيز تحليل کرد

نشين بيشتر به شکل نيروي تدافعي و چموقعيت جامعه کو, طلبدر حاليکه در مقابله با نيروهاي اقتدارگراـ جنگ

عنـوان کانـالي کـه    توان آن را سنت کـاهني ناميـد بـه   نيروي پيغمبري که مي, کردتهاجمي از بيرون ايفاي نقش مي

تصـور  . اين حرکتي است با ابعاد طبقاتي. نمودايفاي نقش مي, کردمقاومت مردم ستمديده را در درون هدايت مي
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توان چنـين  مي. خوريمشدن او از بهشت برميدر فرهنگ سومر به نشانه حضرت آدم و رانده. سرچشمه گرفته باشد

ـ شـيوه زنـدگي   انـد از بهشـت    داري اطاعت نکـرده تخمين زد که آدم و حوا بخاطر اينکه کامالً از قوانين نظام برده

لحـاظ  بـه . اي متکي بر آزادي فرد باشداسطورهشايد هم اين داستاني نيم. اندمدار فرادست ـ رانده شده جامعه دولت

گيـري مـوجي عظـيم بسـان سـالله      راه را بـر شـکل  , شـدن گيرند بعد از راندهاينکه آشکارا با نظام در تضاد قرار مي

.باشدداران آزاد و صنعتگران ميبه موقعيت مزرعهموقعيت آنها نزديک . گشايندمقاومت مي

اي خواهـد  نتـايج ارزنـده  , طبقاتي اين سـنت ارزيـابي کنـيم   عنوان پايهاگر قشر متوسط شهر را که برده نيستند به

ساختن چنين کشـتي عظـيم و   . کندصنعتگري خود را با ساختن کشتي ثابت مي, نوح, دومين پيغمبر بزرگ. داشت

, طوفـان در راه اسـت  "فرمان خـداي انکـي مبنـي بـر     . رابر طوفان بيانگر قدرت و رشد صنعتگري استبادوامي در ب

و همچنـين انجـام ايـن کـار دور از چشـم      " کشتي خود را چنان تجهيز کن که بتواند آغازگر زندگي جديدي باشد

د متفاوت از قشر حاکم که با اين هاي سرآمانسان. سازدکاراکتر طبقاتي او را هر چه بيشتر نمايان مي, خدايان ديگر

هايي حياتي مانند حمل و نقـل دريـايي و   باشند که نقشصنعتگراني مي, اندقشر يعني حکمرانان روابط مهمي داشته

هاي ديگـري  احتمال دارد داستان طوفان هم بيانگر کوچ به سرزمين. اين امري طبيعي است. اندکشتيراني ايفا نموده

کشتي نوح , شودگفته مي. وار در برابر حکمرانان و ناراحتي حکمرانان از آنها باشدي عصيانهابعد از ظهور جنبش

ايـن نيـز مهـاجرت    . باشدمي" جا را ديد"در کردي به معناي " جودي"کلمه . فرود آمده است" جودي"بر باالي کوه 

مـان متـداعي   ال را در ذهـن ي سـفلي جهـت سـکونت در شـم    )النهـرين بـين (داليل مختلف از مزوپوتاميا مکرر و به

.سازدمي

. انـد هاي شمالي دجله ـ فرات بـه وفـور تأسـيس شـده     م در دامنه.ق2000هاي هاي شهري سومريان در سالنظام

عنوان يکي از شهرهاي مهم سـومريان بماننـد شـهرهايي همچـون     اورفه به. شهر اورفا است, يکي از اين مراکز مهم

هم اورفه و هم مناطق اطراف آن ـ . باشدارتفاع ميمعني آن مناطق مسکوني کم. اوروک و اور نامگذاري شده است

تـوان گفـت آنهـايي کـه از شـهرهاي مزوپوتاميـاي سـفلي        مـي . باشندمثالً حران ـ در حکم مرکز سنت پيغمبري مي 

. اندحرکت کردهسوي اورفهبه, اندآنهايي که عصيان کرده و آنهايي که در پي آزادي و عدالت بوده, ناراضي شده

اسکندريه و انطاکيه مراکزي هستند که بعـدها ظهـور   , بابل. در تاريخ مراکز فرهنگي زيادي از اين قبيل وجود دارد

اند و امروزه هم نيويورک اين نقش را ايفا پاريس و لندن مراکز مهم فرهنگي بوده, داريدر دوره سرمايه. اندکرده

اثبات . م آغاز گرديده است.ق2000هاي اي بوده است که در سالکز روشنگرياورفه مر, به احتمال قوي. کندمي

سـنت  . که در حوالي اورفا قرار دارد تأسـيس شـده اسـت   " ديبکلي تپه"م در .ق11000گرديده که اولين معبد در 

در , هـا و  يهـا و سـاب  م مرکز فرهنگي هلن.ق300اورفه در سال . باشدحاکم کنوني نيز مطابق اين سير تاريخي مي

در اورفا هنوز آثار و فرهنـگ پيغمبرانـي چـون ايـوب و ادريـس      . ميالدي هم مرکز مسيحيت بوده است100سال 

. اندداده" شهر پيامبران"به آن لقب . هاي پيغمبري بوده استوجود دارد؛ اورفا مهد بسياري از نهضت

روشنگر بسـياري از مسـائل در ايـن    , ر کردهم ظهو.ق1700داستان ظهور حضرت ابراهيم که احتماالً در سال

. باعـث بـروز انقـالب ذهنيـت شـده اسـت      , پادشاه بابل ـ آشـور  , حضرت ابراهيم با شکستن بت نمرود. رابطه است
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بـا ايـن   . شيوه انداختن او در آتش نشان از عصيان او و جاودانگي سـنت وي در تـاريخ اسـت   نمودن وي بهمجازات

سوي سـرزمين کنعـان ـ اسـرائيل و لبنـان      عنوان دومين موج بزرگ جنبش مهاجرت بهشود بهمجبور مي, عمل خود

. کنـد گذران سخت و شرايط دشوار در کنعان نقش مؤثري در تداوم سنت پيغمبري ايفـا مـي  . امروزي ـ روي آورد 

. دآوروجـود مـي  خـدايي مجـرد و انتزاعـي را بـه    گذاري ديـدگاه تـک  همچنين جسارت و ادراک الزم جهت پايه

ايـوب اولـين کسـي    . باشدحضرت ايوب هم قبل از حضرت ابراهيم سمبلي تاريخي در فرهنگ مقاومت و صبر مي

اين نخستين حرکت در مقابل خدا ". کنيدها ظلم ميشما به انسان: "گويدايستد و به او مياست که در برابر نمرود مي

بـدنش پـر از کـرم    . پوسـيدن در زنـدان اسـت   , اومکافات عمـل . طلبدـ شاهان بوده و جرأت و شهامت بزرگي مي

شود تا به درجه پيـامبري  اين عمل او باعث مي. شودبا اين همه آن را تحمل کرده و به نماد صبر تبديل مي. شودمي

.برسد

يکي . خدايي در تمدن امروزي توجه کنيم به اهميت سنت ابراهيم پي خواهيم برداگر به جايگاه انقالب دين تک

تـوانيم از زنـدگي   مـي . هاي سامي و آريايي اسـت توانايي وي در ايجاد سنتزي از فرهنگ, هاي آناز ويژگيديگر 

. وجود آورده استحضرت ابراهيم در هر دو محيط نتيجه بگيريم که او سنتزي جديد را از هر دو فرهنگ مذکور به

ومين ويژگي مهم آيين ابراهيمي اين اسـت  س. گشايدسنتزي است که راه را بر خالقيتي نظير سنتز شرق و غرب مي

عنوان فرستاده خدا اولـين اتوريتـه انسـان را نماينـدگي     ـ مصر بهکه در برابر نظام خداـ شاهي سومرـ نمرود و فرعون

گزينـه  , انـد هاي آزاديخواهانه شـکل گرفتـه  داري به اوج خود رسيده و اولين حرکتاي که بردهدر دوره. نمايدمي

تـرين  جوابگويي به خواست آزادي بشري موجب بروز وسيع. حل و آلترناتيو استترين راهم بزرگحضرت ابراهي

داري مـذکور از بيـرون بـه    هاي اتنيکي بـر ضـد دو نظـام بـرده    هر چند گروه. جنبش اجتماعي در تاريخ شده است

.ساز بوده استرهمقاومت دروني که کاراکتري اجتماعي داشته بسيار مهم و چا, مقاومت پرداخته باشند

تواننـد بـه مقـام خـدا دسـت يابنـد       هـا نمـي  مقاومت و عصيان در برابر فرهنگ خدا ـ شـاه و اثبـات اينکـه انسـان     

. خـورد داري ضربه سـنگيني مـي  هاي ايدئولوژيکي نظام بردهقدرتمندترين پايه. ترين انقالب اجتماعي استبزرگ

باشند به منزله ايجاد شکاف بزرگي در ساختار متولوژي سومري ن ميايجاد اين انديشه و تصور که خدا ـ شاهان انسا

اصـرار بـر   . شـود خـدايي مـي  گيري جريان اجتماعي توحيدي يعني دين تکاين نيز باعث شکل. باشدو مصري مي

. باشـد دار و بهـم پيوسـته مـي   کند که سنت پيامبري ريشـه اين ثابت مي. تصادفي نيست, شروع حلقه پيامبري از آدم

. درست بسان پيامبران مارکسيسم و ليبراليسم. هاي تاريخي اين مسير هستندعنوان ايستگاهپيامبران بزرگ به

1300هـاي  حضرت موسـي کـه در سـال   . باشدحضرت موسي مي, هاي راهگشاي اين سنتيکي ديگر از چهره

حضـرت  . يابدعون مصر ظهور ميرسد با عصيان در مقابل فراش تا حضرت ابراهيم ميزيسته است و شجرهم مي.ق

وار بـه فرعـون وابسـته بودنـد و     شناسد با شهامت بر استفاده از قبيلـه عبـري کـه بـرده    موسي که فرهنگ مصر را مي

هـاي اجتمـاعي و   دهـد کـه يـک رهبـر برخـوردار از پايـه      سازماندهي آنها براي شوراندشان بر ضد فرعون نشان مي

هر چند گفته . دين قبيله با دين مصر متفاوت است. ه عبراني پيوند خانوادگي داردبا سنت قبيل. باشدآزاديخواهانه مي

. کندتأثير پذيرفته است اما در اصل از دين حضرت ابراهيم پيروي مي, آخنتون, خداشود که موسي از فرعون نيممي

همه در کتاب مقدس " فرمانده "پرستي و رد بت, )کوه طور(تأثيرپذيري از کوه آتشفشان , راهپيمايي صحراي سينا



113 ايـن  . باشـد در حال انجام جنگ بزرگي براي ايجاد دين جديد مي, موسي در شخص قبيله عبراني. اندآمده

کـه وعـده داده شـده    " سـرزمين مقـدس  "مبارزه ايدئولوژيک از فروپاشي قبيله عبراني جلوگيري کرده و آنان را به 

فرهنگ . ها استترين اقدامات در تاريخ عبرانيولوژيک از بزرگاين دستاورد مستحکم ايدئ. خواهد رساند, است

انگيزي از ايـن تأثيرپـذيري را نشـان    حيرتدارد کم و بيش نمونههاي مشابهي برميگام, دين عبراني که امروزه نيز

.دهدمي

قرابـت  " اهـ آرامـي "اين سنت توسط حضرت عيسي که بـا  . ها دانستجنبش پيامبري را نبايد فقط مختص عبراني

. نمايددارد و حضرت محمد که از اعراب بود در سطح جهاني ايفاي نقش مي

در تـاريخ  , طلب در داخل ظهور کردعنوان نهضتي در برابر نيروي اقتدارگرا و جنگپيامبري که به, کوتاه آنکه

گيـري دمکراتيـک   عنزديکي و قرابت بيشتري با موضـ , بشريت بطور عام و در تاريخ جوامع خاورميانه بطور خاص

در تاريخ را "سوسيال دمکرات"توانيم بگوييم که اولين جنبش نمودن بعد مستضعفان به اين جنبش ميبا اضافه. دارد

, تجـارت , صـنعتگري : توان در ميـان بسـترهاي طبقـاتي ـ طبقـه متوسـط اعـم از       در حقيقت مي. کنندمينمايندگي

توان گامي به جلـوتر  حتي مي. يال دمکراسي رابطه و تشابهي پيدا نمودهاي سوسداري آزاد و قبيله ـ و جنبش مزرعه

شدن از مبدل, ناپذيري سيستم حاکمهاي امروزي عليرغم کاستن از انعطافهمانطورکه سوسيال دمکرات. برداشت

هـاي  مشـدن در نظـا  بودن پيامبران هم ديـر يـا زود از ادغـام   ويژگي سوسيال دمکرات, يابندبه يدک آن رهايي نمي

داري تأسيس نظامي را که در برابر نظام ظالمانه برده. اندطبقاتي و تأسيس نظامي مشابه نظام آنها رهايي نيافتهجامعه

مشي بطور آگاهانـه بـه دنبـال يـافتن راهـي در راسـتاي       اين خط, بدون شک. فئوداليسم قرون وسطي بود, اندنموده

امـا نيـروي   . ها آزادي و برقراري عدالت براي تمام انسانيت بوده اسـت هدف آن. يابي به نظام فئوداليسم نيستدست

کننده نظام حاکم باعث شده است دولت الهي پيامبران تفاوت چنداني با دولت موجـود در ايـن نظـام    عظيم متحول

. نداشته باشد

نتوانسته اسـت  , زيادشناختي محروم است عليرغم در دسترس داشتن منابعـ که از تحليل جامعهتئولوژي ـ الهيات 

ايـن  . بطور صحيح و کامل تحليـل کنـد  , واقعيت اجتماعي نهاد پيامبري که بيشترين تأثير را بر تاريخ بشري گذاشته

در صورتي که به زبان امـروزي ترجمـه نشـده و بـا ايـن زبـان بيـان        , کندنهاد که زبان و ذهنيت آن دوره را بيان مي

شـناخت و  , يعنـي . شـوند کننده بر زبان جـاري مـي  کننده ذهن و خستهکور, فقط بصورت مطالبي ازبر شده, نگردد

داري عهد خواهي فردي و اجتماعي استوار است و بر ضد بردهطلبي و آزاديتحليل نهادي که اساس آن بر عدالت

. مهم استبسيار, دهدخواهانه فردي و اجتماعي را مبنا قرار ميطلبي و آزاديعتيق سومري و مصري جوانب عدالت

نهـاد  . در باطن خود بيانگر مبارزه بزرگ اجتمـاعي آنهـا اسـت   , باشدها در آن دوره ميدين که ساختار ذهني خلق

هـاي ذهنيتـي   ها و مفـاهيم رايـج آن دوره ـ قالـب    ترکيب و سنتز انديشه. اولين نهاد رهبري اجتماعي است, پيامبري

ـ  اي باالتر به معناي دستدادن آنها به مرحلهـ و ارتقاءاند  بيني آن دوره حاکم بودهرايجي که بر جهان يابي به نبوت 

نقـش  , گرفتنـد هـاي دينـي فاصـله مـي    داري و قالـب بـه نسـبتي کـه از متولـوژي رسـمي بـرده      . باشـد پيغمبري ـ مـي  

, دگـرد اي به کـرات مشـاهده مـي   همانطوريکه در هر مرحله, بدون شک. کردندخواهي اجتماعي را ايفا ميآزادي

. آمدن يا سازش آنها با نظام نيز وجود داردامکان کنار, گيرنداي راديکال از نظام فاصله ميهمانگونه که به شيوه
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رود اين است که کليه پيـامبران يـا حـداقل پيـامبران مهـم را در      شناسي تاريخي دين انتظار ميآنچه که از جامعه

بـر ايـن   . اجتماعي و اقتصادي تحليـل نمايـد  , اقتدار, ذهنيتيدرون محيط و شرايط فرهنگي و در رأس آنها جوانب

ها ـ  از شکل حکايت سلطنت و قهرماني. يکپارچگي و پيوستگي بزرگي بدست خواهد آورد, ايضاح تاريخ, اساس

نوشـته  , مردمي و اتنيکي را نيز دربـر بگيـرد  , تر که ابعاد اجتماعيبينانهغارت و غنيمت ـ خارج شده و تاريخي واقع 

بايد به خـوبي  . مباحث مربوط به الئيسم در روزگار ما نيز بدين صورت معني و ارزش پيدا خواهندکرد. خواهد شد

.گيردبدانيم که صدها هزار کادر و بودجه در خدمت چه چيزي قرار مي

هـاي  جريـان ) م.ق50ـ 0(از بدو ظهـور امپراطـوري   . اي مشابه در جريان استمرحله, در دوره امپراطوري روم

تـرين نيـروي متمرکـز شـده     نشينان داراي ماهيت قومي از خارج بـزرگ اجتماعي و ديني از داخل و حمالت کوچ

مسيحيت در زمان پيدايش و رشد از هر لحاظ بسـان جنبشـي   . دهندـ اقتدار تا آن زمان را در محاصره قرار ميجنگ

باشـد کـه حـداقل بـه انـدازه      قبيلـه و غيـره ـ مـي    , هاي خانـداني ماننـد خـانواده   حزبي متشکل از مستضعفان ـ گروه 

. اولـين حـزب سـتمديدگان اسـت کـه داراي مـاهيتي اجتمـاعي اسـت        . امپراطوري روم جنبه جهـاني داشـته اسـت   

اي العـاده طلب گروه خود را به طرز خارقـ جنگترين نيروي اقتدارگراعنوان عظيمهمانطوريکه امپراطوري روم به

در دوره کاپيتاليسم نيز چنـين  . نمايدنيز به همانگونه جنبش ستمديدگان جهان را بسيج ميمسيحيت, نمايدبسيج مي

تـرين سـاختار   اسـتعمارگرترين و سـرکوبگرترين سـاختار دولتـي بهمـراه فشـرده      . تراکمي طبقاتي روي خواهد داد

.باشندزحمتکشان تداوم دوگانگي ديالکتيک مي

ترين نحـو سـرکوب   ترين تاريخي که به شديدمپراطوري روم از طوالنيهر دو جريان در مقاومت خود در برابر ا

عنـوان يـک   هاي روم تلقي شود بايد آنـرا بـه  عنوان داستان امپراطورياگر تاريخ تنها به. گرديده است برخوردارند

طلب به جنگـ شده اقتدارگرهمانطوريکه نيروي انباشته. نگار رسمي ارزيابي کردتحريف انجام شده از طرف تاريخ

اجتمـاعي  , نشين قوميباشد جريان کوچه تاريخ استعمارگري و سرکوب ميجوهر, مانند توپ آتشين ـ گلوله برفي 

ها آنچنان که بايد واقعيت اجتماعي و اتنيکي خلق. و ديني هم به همان اندازه جوهره و ذات جامعه اشتراکي هستند

ژگي اجتماعي طبقه حـاکم بيشـترين نقـش را در تحريـف آن و     در نگارش تاريخ وي. در تاريخ منعکس نشده است

مـؤثرترين راه  , اي غير عاديعدم نگارش تاريخ واقعي و تحريف آن به شيوه. رفتن از جنبه اصلي داشته استطفره

مانند که در شرايطي بسيار جوامعي که از آگاهي تاريخي ناگزير مي. هاستشدن ذهن انسانتسليميت کشانيدهدر به

نمـودن هـر   سوار. هاي خويش زندگي کنندهويت و ارزش, دادن معناتر و دشوارتر از مراحلي همانند از دستنفيم

سـنت ديـن   . گـردد تا آخـرين درجـه سـهل و آسـان مـي     , اندشدهباري بر دوش جوامعي که بدين شرايط خو داده

سلسـله پيغمبـري   . استين اجتمـاعي هسـتند  اين اديان در حکم حافظه ر. کندخدايي از اين لحاظ اهميت پيدا ميتک

همطراز امپراطوري روم قرار گرفته " کاتوليک"مسيحيت با کمک نهاد . بمانند جايگزيني براي سلسله سلطنت است

آمـدن هـر دو   شدن و کناررغبت آنها به امپراطور. کنداينچنين تحولي در مورد رهبري اتنيسيته هم صدق مي. است

شدن کامل آنها در نظام شده و در بعضي موارد هـم راه را بـر متحـول    ي موارد موجب ذوبدر بعض, جريان با نظام

. تر گشوده استگشتن آنها به ساختارهاي اجتماعي واالتر و قابل دوام
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.م معنادار خواهد بود.ق10000م تا .ق15000هاي زراعي در سال

شناسي بر اين داللت دارند که اتنيسيته براي اولين بار در ايـن دوره زمـاني در   شناسي و واژههاي باستانهمه داده

انقالب کشاورزي موجوديت و حفظ بقاي اتنيسيته را . قوس دروني رشته کوه زاگرس ـ توروس ظهور کرده است 

توانـد از  وقـت نمـي  تواند از قالب کـالن رهـايي يابـد و کـالن هـم هـيچ      صورت نميدر غير اين. موجب شده است

بنابراين با نظـام صـوتي   . کندتکنولوژي و فنون توليد اين محدوده را معين مي. اي وسيع فراتر رودمحدوده خانواده

20000از , شناسيماي که مياي زبانيهتاريخ گروه. يابندهاي بزرگ زباني دستتوانند به گروهاي نميچند پرده

اسـتحکام و  . براين امر تأثيرگـذار هسـتند  , همچنين عواملي همانند زندگي در جغرافيايي واحد. شودم شروع مي.ق

نظريـه . گـردد شدن به مراحل باالتر ميشود که اين نيز باعث ارتقاء اجتماعيرشد زبان راهگشاي پيشرفت توليد مي

ابتدايي زبان آريايي در قوس دروني رشته کوه زاگرس ـ توروس از طرف باسـتان شناسـاني    هايگيري گروهشکل

باشد که اي ميهاي اشتراکي ابتداييگروه زبان آريايي اثر گروه. همچون گوردون چايلد و وانيلور تأييد شده است

هايي که از اين در کليه زبانترين کلمات مربوط به انقالب کشاورزي قديمي. انقالب کشاورزي را تحقق بخشيدند

هـا  دهد که انتقال اين فرهنگ به تمامي قارهگيري اتنيکي نشان ميشکل. شونداند ديده ميگروه زباني منشعب شده

واقعيت مورد قبول ديگر اين است که اين . بيشتر به صورت انتقالي فرهنگي بوده است تا انتقال و جابجايي فيزيکي

.م از آسيا به سوي قاره آمريکا صورت گرفته است.ق11000از راه تنگه برينگ در گسترش توسط سرخپوستان 

هـاي مجـاور دجلـه ـ فـرات      م ـ اين فرهنگ اتنيکـي در دامنـه کـوه    .ق3500تا زمان ظهور تمدن سومر ـ تقريبا  

م در فرهنـگ  بسياري از شواهد باستاني و حتي بسياري از قرائني کـه امـروزه هـ   . پيشرفت قابل توجهي نموده است

هاي م سال.ق6000ـ 4000هاي توان گفت که سالمي, ويژهبه. بر صحت اين امر داللت دارند, خلق وجود دارد

در ايـن دوره کـه مصـادف بـا     . باشـند ظهور و پيشرفت اتنيسيته پايدار و برخوردار از هويت بوده و حائز اهميت مي

دين و , نهادهاي اساسي هنر. مورد نياز تمدن توليد شده استکليه ابزارها و وسايل , است) کالکولتيک(عصر مس 

تـرين گـروه آريـايي    کـه قـديمي  ) مانند؛ اهالي جاهاي مرتفـع جاي تپه= اور (ها هوري. هيرارشي شکل گرفته است

در منطقـه مـذکور   . شـوند ترين اجداد کردهاي امروزي در مرکز پيدايش فرهنگ ظـاهر مـي  عنوان قديميهستند به

گيـري بـا   در مراحـل پيـدايش و شـکل   . دهـد م تـاکنون بـه زنـدگي خـود ادامـه مـي      .ق6000وه خلق از همان گر

اورارتو و ماد , نائيري, لوري, کاسي, هايي از قبيل گوتينام. هم خويشاوندي دارد و هم همجوار هستند, هاسومري

, انـد ز فرهنگ مشابهي برخوردار بودههايي که اها به گروهها و آشوريهايي هستند که توسط سومريبه ترتيب نام

.استاطالق گرديده

شمال آفريقا و ايران؛ , م به قفقاز.ق6000هاي در سال, م به آناتولي.ق9000هاي موج فرهنگ آريايي در سال

ايـن مقـاطع زمـاني نشـان     . جنوب سيبري و درون اروپا انتقال يافته اسـت , م به چين.ق5000ـ 4000هاي در سال

مهاجرين آريايي که تا قسمتي هم بطـور فيزيکـي   . ند که فرهنگ کشاورزي به سراسر جهان انتقال يافته استدهمي

يونان و , انگلستان, اي از قبيل هندوستانهاي قارهجزيرهم به شبه.ق3000م ـ  .ق2000هاي اند در سالپخش شده

رود بسـته بـه تحـوالت آن زمـان در     مچنين احتمال مـي ه. اندو شمال اروپا نفوذ کرده" ايبريک"جزيره ايتاليا و شبه
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هـايي کـه تمـدن سـومر ثروتمنـد و آبـاد       آوردن به عرصهعنوان يک جنبش مخالف با رويم به.ق2000هاي سال

بسـيار  , ايـن دوره . باشـند آناتولي و مصر در روند گسترش تمـدن مشـارکت جسـته   , ايران, هندوستان, ساخته است

نيروي کشش تمدن سومر بسان قدرت جاذبه آمريکاي امروزي همه جوامـع روسـتايي   . پرتحرک سپري شده است

ترين دوره انتقال اتنيسيته در م گسترده.ق2000هاي موج عظيم مهاجرت در سال. اطراف خود را جذب کرده بود

, )قـديم يونـان  نـام (هالس , هند, هاي چينپس از اين انتقال فرهنگي زمينه براي ظهور تمدن. طول تاريخ آن است

دومـين حملـه بـزرگ شهرنشـيني ـ دولـت ـ بـر خـط سـير           , بعد از مزوپوتاميا. آناتولي و ايران فراهم گرديده است

هاي کوچکي در درون اقيانوس مهاجرين ها همانند جزيرهشهرهاي تمدن در اين سال, عليرغم اين. ها استسومري

م .ق1000سومين موج بزرگ مهـاجرت در  . باشندنشينان ميچاساساً آنهايي که در حال فعاليت هستند کو. هستند

شـوند  هـاي تمـدني جنـوب سـرازير مـي     قفقاز و آسياي ميانه به طرف عرصه, مهاجريني که از اروپا. شودشروع مي

هـاي  از گـروه . نماينـد هاي مبتني بـر خانـدان ـ بيـگ مـي     هاي تمدني و نظاميازي بر جاي اولين نظامشروع به دست

هاي زاگـرس ـ   کوهها در رشته"ماد", ها در آناتولييي"فريگيا", ها در يونان"در"توان ي مشهور اين حمله را مياتنيک

.ها در ايتاليا نام برد"اتروسک"توروس و 

م در تحوالت انجام گرفته در دولت روم مبني بر ايجاد تمدن نقش مهمي ايفا .ق1000هاي ها در سالاين گروه

هاي اتنيکي هايي هستند که توسط مهمترين گروهماد و اتروسک تمدن, اورارتو, فريگيا, اي يونانهتمدن. کنندمي

. اندکننده در حمله مهاجرتي تأسيس شدهمشارکت

از درون و يا , اگر در اين محدوده. تواند از مرحله هيرارشيک گذار نمايدجنبش اتنيسيته از نظر سازماندهي نمي

هايي که ايـن  سومري براي گروهگيري دولت به شيوهسير شکل. شودا مشکل دولت مواجه مياز بيرون فرو نپاشد ب

. اندکنند که با آنها در ارتباط بودههايي تقليد ميبيشتر از مدل تمدن. کنداند صدق ميمراحل را با موفقيت گذرانده

طبقـات  . کندطبقه ظهور مي, اين وضعيتدر . ساختار هيرارشيک از پتانسيل ايجاد ساختار ديگري برخوردار نيست

آورند يـا بـه   مانند ولي آنهايي که به شهر روي ميتحتاني نسبتاً در وضعيت قبلي خود يعني در مناطق کوهستاني مي

نمايند يـا در طبقـات بـومي داخـل شـده و بـه تکامـل جامعـه طبقـاتي          عنوان سرباز خدمت ميبرده تبديل شده و به

روستا و روستايي چـه کـارکردي   . اتنيسيته بطور متمادي در حکم جاني تازه است, عه طبقاتيبراي جام. پردازندمي

اگـر بخـواهيم ميـان ايـن     . کنـد هاي کهن ايفا ميبراي کاپيتاليسم داشته باشد اتنيسيته هم همان کارکرد را در تمدن

هـاي باسـتاني بـراي    مـدن تـوان گفـت کـه معـادل موجـود در ت     وضعيت و تحوالت امروزي تشابهي ايجاد کنيم مي

هاي امارتي مبتني بر پايگاه اتنيکـي  دولت, هاي ملي متعاقب آنداري و دولتمقاومت ملي در برابر گسترش سرمايه

. باشندو متکي بر مقاومت اتنيکي مي

هـا  هـاي تکامـل تمـدن   از دوره, باشـند هاي پيغمبري ـ ديني که در حکم مبارزه طبقاتي اعصـار اوليـه مـي    جنبش

انـد کـه   شهامت اين را داشـته . اي شهري هستند؛ مهر طبقه متوسط را بر خود دارندداراي ريشه. گيرندرچشمه ميس

گران باشند و اولين عصيانداري ميعنوان اولين منتقدان نظام بردهبه. داري اوليه مغاير با عقل استنشان بدهند برده

قرار , اندگرايي قديمي که در نهاد پادشاهي چندان مؤثر نبودههمچنين تحت تأثير شمانيسم و شيخ. اجتماعي هستند

بـودن  پرستي از طرف آنها را به حسـاب متفـاوت  بودن ديدگاه ديني ـ خدايي و همچنين رد بت بايد مجرد. اندگرفته
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پـي  . هاي عاقل بيانگر تضاد و تباين مابين طبقه حکمـران و اهـالي شـهر اسـت    ن ايده خدا ـ شاه از طرف انسان نکرد

در . گرايي طبيعي موجب تزلزل عقيده خدا ـ شـاه شـده اسـت    بردن به تفاوت ميان قوانين رسمي جامعه شهر و روح

آوردن گرايشـات  وجـود ينه را براي بـه دهد و زمگيري ذهنيت متفاوت با سرعت بيشتري روي ميمحيط شهر شکل

شرايط و محيط مناسب تبادل کاال و تجارت موجب رشد هرچه بيشـتر  . کندواصطالحات و مفاهيم جديد آماده مي

, بـا افـزايش آگـاهي و اصـطالحات انتزاعـي     . يابـد بهبود مي, گر براي مديريتموقعيت ذکاي تحليل. شودذهن مي

ـ  ايدئولوژي رسمي ـ اسطوره  آليسم دوره ايده, با ظهور گرايشات جديد ايدئولوژيک. شوندتدريجاً کنار زده ميها 

. شودپيامبري شکوفا مي

اکثـراً در شـهرهاي بـزرگ سـومريان شـروع      , م تا زمان حضرت ابراهيم.ق3000هاي اين دوره احتماالً از سال

توان به دوره ظهور پيامبران از آدم مي. ندکنبه مناطق دوردست و آزاد حرکت مي, در صورت نبود پناهگاه. شودمي

هـاي  توان ايـن فرضـيه را مطـرح کـرد کـه در فاصـله سـال       مي. دوره پيامبري قبل از اورفه گفت, تا ادريس و ايوب

سـنت  , محـتمالً در ايـن دوره  . قبل از ميالد مرحله اورفه نقش مرکزي و مهمي ايفـا نمـوده اسـت   1000تا 2000

در اورفا پيامبران بسياري و در رأس همه . ار يافته و نهادينگي نيرومندي به دست آورده استپيامبري به خوبي استقر

ها و داليل اين احتمال را بسياري از متولوژي. اندهاي ديگر حرکت کردهحضرت ابراهيم ظهور نموده و به سرزمين

م تا فروپاشـي امپراطـوري   .ق1000ال توان مطرح کرد اين است که از ساي را که ميدومين فرضيه. کنندتأييد مي

کتاب مقدس حاوي ليست گسـترده و جـامعي از   . کندعنوان دومين مرکز پيامبري ايفاي نقش ميروم شهر قدس به

داوود و سـليمان آغـاز شـده و از    , مربوط به پيامبران ـ که با شـائول  ) هاآيه(بندهاي . اسامي پيامبران اين دوره است

عنوان قـوانين و مقـررات اخالقـي بـراي سـازماندهي      توان بيشتر بهمندي برخوردارند ـ را مي شرح بسيار غني و نيرو

ها و شروع به اطاعت از امتناع از عبادت بت. عبارتي آرزوي رسيدن به پادشاهي ارزيابي نمودزندگي اجتماعي و به

ذهنيـت و  . کنـد اني ديني بيـان مـي  گيري آن بصورت پادشاهي را با زبرهايي قبيله عبراني از فروپاشي و شکل, رب

الي شکل ظـاهري  بايد جوهر و عصاره آن را از البه. کندادبيات حاکم در آن دوره چنين شيوه بياني را ايجاب مي

دختـر  "کما اينکه هدف نهايي عيسي هم در اصل رسـيدن بـه پادشـاهي قـدس کـه آن را      . آن بيرون کشيد و فهميد

.شودنيز به قيمت جان او تمام ميباشد؛ که ايننامد ميمي" صهيون

ميالدي است که از ميالد حضرت عيسـي  632هاي اول ميالد تا سال فاصله سال, سومين و آخرين دوره پيامبري

عنـوان  گردند کـه از آنهـا بـه   اي ميقبايل عبراني بعد از اين دوره وارد مرحله. يابدتا مرگ حضرت محمد ادامه مي

ها رشد کشيشها و کاتوليک, ها توسط حواريونمسيحيت هم در ميان ديگر خلق, شودير ميتعب" نويسندگان ـ اسفار"

.يابداي ميگسترده

اي در هاي يونـاني و التينـي راه را بـر تحـولي ريشـه     ترجمه ادبيات مرسوم پيامبري و در رأس آنها انجيل به زبان

هـاي  افکار و ايـده , خداي روم و يونانهاي نيمطوريدر نتيجه مبارزه با امپرا. گشايدساختار ذهنيت تمدن غرب مي

مـيالدي از طـرف   312عنـوان ديـن رسـمي در سـال     قبول دين مسيحيت بـه . شودخدايي آنها از دستشان گرفته مي

که از " تواند خدا شودانسان نمي"اين نيز بيانگر اين است که ايده . باشدآخرين گام اين دوره تاريخي مي, کنستانتين
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ديـن اسـالم بـه    . به موفقيـت دسـت يافـت   , عليرغم از دست رفتن بسياري از جوانب آن, پيامبران شروع شدهاولين

ديـن اسـالم بـا رد    . کنـد عنوان نماينده و سايه خدا معرفي ميرهبري حضرت محمد از همان ابتدا رسالت خود را به

عنوان توانند بنده خدا باشند بهها فقط مياناين امر را که انس, القدس حضرت عيسيگانه پدر ـ پسر ـ روحخداي سه

تأثيرپذيري , بودناما باز هم عقيده بنده خدا. قبوالندمي, ترين حکمي که توسط آيات الهي وحي شده استاساسي

دهـد  انگيز نشان مياين نمونه شگفت. گردداهللا منصوب مي, بجاي خدا ـ شاه . دهداز فرهنگ خدا ـ شاه را نشان مي 

ها هزاران سال با خدا ثابت شده است که انسان. اندوجود آمدههاي بزرگي بهپيشرفت, جنگ و مبارزه ذهنيتيکه در 

.کند که رهايي از بردگي شديد به آساني امکانپذير نبوده استبر اين امر تأکيد مي. اندـ شاهان مبارزه کرده

. رودبا ظهـور حضـرت محمـد کـامالً از بـين مـي      ,دوره خدا ـ شاه که در اواخر امپراطوري روم روبه زوال است 

اي حزبي است مادهيعني بسان برنامه تک. توانند خود را خدا بخوانندها نميعقيده اصلي پيامبري اين است که انسان

داستان و سايه , ماند اثرآنچه که باقي مي. که اگر لزومات آن برآورده شد تداوم موجوديت آن ديگر معنايي ندارد

. ستآن ا

که نسـبت بـه   " سرف"داري برده. دولت فئودالي قرون وسطي است, خدايي خاورميانهمحصول اساسي اديان تک

باالتر از بردگـي قـرار   ) درجه(در يک مرتبه . در واقع بردگي پيشرفته است, تر شدهمنعطفبردگي کالسيک کمي 

سـلطان ـ نيـروي جنـگ و اقتـدار ـ        . آيـد د ميوجوپيشرفت به, اي که متکي بر سرف نباشد همدر بردگي. گيردمي

هر دو جنـبش هـم از   . بايد آن را ادامه فرهنگ و سنت خدا ـ شاه تصور نمود . گرددعنوان سايه خدا محسوب ميبه

هايي در راستاي رسيدن به آزادي و عدالت هستند کـه نبايـد   گام, هاي دمکراتيک و اشتراکيلحاظ داشتن ويژگي

.آنها را کوچک انگاشت

, هـاي ذهنيـت  داري عهـد عتيـق و کالسـيک دسـتاوردهاي زيـادي در عرصـه      مقاومت هزاران ساله در برابر برده

هر چند که تاريخ نوشتاري جايي به اين دستاوردها اختصاص . اجتماعي و اقتصادي را به دنبال داشته است, سياسي

بـه ميـزان زيـادي از مجـراي ايـن دو      فرهنگ بشـريت  . واقعيت وجودي آنها جاي شک و گمان نيست, نداده است

هاي آنهـا بـا تمـام شـکوه     يادواره. اندها موضوعات اساسي همه هنرها شدهاين مقاومت. مقاومت سيراب شده است

اگر امروزه اثراتي از اخالق اجتماعي باقي مانده اسـت در سـايه ايـن    . اندتا روزگار ما نيز باقي مانده, خود در معابد

واسـطه  بـه . ها و اولياء بيانگر مواضع و ايستار انساني عظيم آنها هستندي جاويد و مناقب عزيزههاحماسه. سنت است

شوند و خود را بـا  به صليب کشيده مي, پوسندها ميدر زندان, پردازندها سال به اعتکاف ميهاست که دهاين سنت

کنند و ارزش زيادي براي سان را درک ميکنند و درد انيک تکه نان و يک حبه زيتون و انگور و خرما تربيت مي

, نظـام صـومعه و خانقـاه   , ها هستند که نه براي فردگرايي بلکه براي زندگي اشـتراکي باز هم اين سنت. دانش قائلند

همچنين مجاري اين سنت اصيل . اندپيشرفت هنر وصناعت به تمامي ارزشي بسان يک مکتب قائل, اندوختن دانش

شدن شانس ديگري براي آنها قائل نبود به طلب غير از کشتن و کشتهـ جنگه گروه اقتدارگرااست که انسانيتي را ک

بـر بـرادري تأکيـد    , مساعدت و همکاري را مبنـا قـرار داده  , از شرف انسان دفاع کرده, انديشيدن به صلح وا داشته

شـدن در نظـام   جـود آورنـد؛ از ذوب  واند جامعـه طبقـاتي را بـه   نتوانسته. کرده و راه را بر جهانشمولي گشوده است

گـرا و هيرارشـيک نشـان    خـود را دولـت  , ها به اندازه اربابان سـابق بعضي وقت. انداجتماعي حاکم نيز رهايي نيافته
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, برابـري و آزادي , توانيم وجود مواضع دمکراتيکين دو سنت بزرگ را ناديده بگيريم نميکه سهم اتا زماني. شد

اگر عرصه عمومي را که حداقل بـه انـدازه   . هاي فرهنگي را توجيه کنيمحقوق بشر و هويت, کاوش محيط زيستي

دو جنبش بـزرگ درنظـر   ترين ميراث اين عنوان اساسياي غيرقابل اجتناب براي دمکراسي است بهفردباوري زمينه

.تر درک خواهيم کردتر و آسانبينانهها را به شکلي واقعدر اين صورت تأثير مثبت اين سنت, بگيريم

مـا را در هـر چـه بهتـر شـناختن جامعـه       , بودن ارائه داديـم توضيحاتي که درباره مقاومت دمکراتيک و اشتراکي

هاي اجتماعي ـ اشتراکي از درون شينيان خود توسط فشار جنبشروم نيز بمانند پي. امپراطوري روم ياري خواهد کرد

هـاي متمـادي طـول    کـه قـرن  , هاي اتنيکي آشنا به جامعه طبيعي از جانب شـمال وتحرکات دفاعي ـ هجومي گروه 

فروپاشي روم و فروپاشي بخشي از آن در قرن چهارم ميالدي پيروزي مشترک روابط غيـر  . از هم فرو پاشيد, کشيد

ها و نظام کموني است؛ اگر چه مختلط هم همچنين پيروزي عظيم خلق. باشدميان اتنيسيته و کمون ديني ميمستقيم 

اگر چه مثل توپ برفي از هم فروپاشيد اما بدون اينکه . مداري فرونپاشيدذهنيت و فرهنگ دولت, بدون شک. باشد

. دهي دوباره به خود فروگذار نکردو شکلها حتي يک لحظه هم از تجديد ساختار ذوب شود در بسياري از عرصه

پاشـيدگي را مـدت مديـدي    تواند پراکندگي و ازهمطلبي نميـ جنگشود که سنت اقتدارگراييبار ديگر ديده مي

در شرق بوسيله . هاي خود و تکثير و ازدياد آنها ادامه خواهد يافتبلکه بسان زنجير با افزودن بر حلقه. تحمل نمايد

شـارلمان و امپراطـوري مقـدس روم توسـط اشـکال جديـد بـه        , هاي بکر اروپا به شکل فرانکرزميندر س, بيزانس

.موجوديت خود ادامه خواهد داد

کـه از آسـياي   " هـا هون. "قبايل ژرمن که ريشه فرهنگ آريايي داشتند عامل اصلي فروپاشي روم هستند, در واقع

, بـدون مشـارکت اتنيسـيته   . آن را متوقف سـاختند , ها سالمدت دهمجدداً با محاصره اين نظام به , ميانه آمده بودند

اگر بگوييم که امپراطوري روم . متوقف ساختن ماشين بزرگ جنگي روم و از کار انداختن آن غيرقابل تصور است

اگر به حلقـه . اين نه زبان جوامع دمکراتيک است و نه زبان حقيقت, براثر حمالت بربرها به شکلي حزين فروپاشيد

فروپاشي اين . طلب بيشتر پي خواهيم بردـ جنگبودن نيروي اقتدارگراها توجه کنيم بيشتر به وحشتناکامپراطوري

هـاي  تـرين گـام  نيرو توسط بربرها ـ که در ذات خود همان نيروهـاي آزاديخـواهي خلـق هسـتند ـ يکـي از بـزرگ        

.اي باز دارديگيرين نتيجهتواند ما را از چنباشد که هيچ اعتراضي نميآزاديخواهانه مي

صحت آن براي بار ديگر به اثبات رسيد اين است کـه تـاريخ در   , آنچه که در حقيقت فروپاشي امپراطوري روم

اقتصادي , اجتماعي, اساس توسط جنگ و مبارزه ميان آنهايي که جنگ و خشونت را به منبع تغذيه ساختار سياسي

ي کـه در موضـع دمکراتيـک و زنـدگي اشـتراکي آزاد و برابـر اصـرار        انـد و آنهـاي  و معنوي خويش تبـديل کـرده  

نهفتـه  " صـلح و ثبـات  "اگر اين وضعيت هميشه پر از جنگ و نزاع را که در بنيان نظـام  . گرددتعيين مي, اندورزيده

.بهتري درخواهيم يافتواقعيت اجتماعي را به شيوه, از نظر دور نداريم, است

بايد دانست کـه اگـر   . چنين تاريخي نهفته است, ميالدي5ـ 15سطاي اروپا در قرن در پشت پرده دوره قرون و

اگر دوره ماقبل . را هم ياد بگيرند" صفر"توانستند اروپاييها حتي نمي, ايجاد تمدن که سهل است, بوداين تاريخ نمي

بـا حـرص و ولـع    , ي فئوداليسـم توانست بعد از خواب طـوالن توان تصور نمود که اروپا ميوجه نميبود به هيچنمي
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آوردن اروپا به کسب آگـاهي و پيشـرفت در   روي, بعدها. تر درصدد کسب دانش و ذهنيت جديد باشدهرچه تمام

از طريق اين دو قدرت يعني دانش تاريخي صحيح . عرصه علم و تاريخ نيروي الزم را در اختيار آن قرار خواهد داد

.يابدمراتب باالتري در تمدن دست مياي به هاي علمي بطور شايستهو روش

هاي تفتيش عقايد يا انگيزاسيون مانع درصدد بوده است تا با دادگاه. سهم مسيحيت در قرون وسطي محدود است

هـا  هـاي مثبـت پيشـين ـ هرتيـک     مسيحيت در پي سوزاندن و خشکاندن ريشه جريـان . از زايش و طلوع نوين گردد

اش توسـط گـرايش بـه    اراده. ــ بـود  )پيشـاهنگان علـم  (و کيمياگران ) ي زنان آزادهابازمانده(جادوگران , )مذهب(

شود و ذهنيت زندگي طبيعي متکي بر خاطرات زنده و تازه فرهنگ اتنيسيته و همچنين مذهب پروتستاني شکسته مي

اتيسـم و جـزم   از طريق مذهب پروتسـتان دگم . گيردتري به خود ميتر و نيرومندو اراده تمدن جديد شکل برجسته

.گرددشدن به ملت باز ميراه تبديل, گردد و با اتکا بر فرهنگ اتنيسيتهانديشي فسيل شده سپري مي

ريزي شـده نظـام   هيچ دليلي وجود ندارد که ثابت کند هدف اين تحوالت بزرگ تاريخي پيدايش و رشد برنامه

بايست ظهور و پيشـرفت  کند آنچه که ميت ميداليل زيادي وجود دارد که ثاب, در عوض. داري بوده استسرمايه

.تمدن دمکراتيک بوده است, کردمي

آن را متحـول کـرده و بـه    , داري عهـد عتيـق  نمودن ماهيت دگماتيستي بردهنظام فئودالي قرون وسطي با محدود

دگماتيسـم  شکل تغييـر يافتـه  , سلطنت که حکم سايه خدا را داشت و جاي خدا ـ شاهان را گرفت . نوعي ادامه داد

هـاي وسـيعي از اروپـا و آسـيا     طلب در بخـش ـ جنگساختار اقتدارگرا. گوهر و ذات آن حفظ شده است. باشدمي

, هاي جديد عرب ـ اسـالم  نظام, هاي فرسوده پارس و رومبجاي امپراطوري. اندپخش شده و بر قدرت خود افزوده

هاي ترک ـ اسالم و مغول نظام. شوندهستند تأسيس ميژرمن ـ کاتوليک و اسالو ـ ارتدوکس که داراي خوني تازه

, هـاي جديـد مهـم اسـت    چيـزي کـه بـراي امپراطـوري    . انـد شدند همان مرحلـه را ادامـه داده  ـ اسالم که بعداً ظاهر

هـر چقـدر ايـن    . باشد که بسان خون تازه در رگ آنهـا جـاري شـده اسـت    آوردن عناصر جديد فرهنگي ميبدست

نمودن از پارس ـ روم به نيروي عظيمي دست يافته باشند اما ساختار ذهنيت ـ ايمان نيرومنـدتري کـه     ها با تقليدنظام

طلب از غنـاي  ـ جنگدادن بنزين و انرژي مورد نياز به نيروي اقتدارگراآوردند بامسيحيت و اسالم با خود به همراه

ترک , ژرمن, نيروي هيرارشيک عرب, از طرفي. تبخشيدن به آنها به مدتي طوالني برخوردار اسالزم براي تداوم

در وضـعيتي بودنـد کـه    , نشـيني تـاريخ خـو گرفتـه بودنـد     ترين زنـدگي کـوچ  و مغول که به دشوارترين و طوالني

از جاذبه , زندگي مرفه شهر. توانستند در ميان قوم خويش به تعداد دلخواه خود سربازان معتقد را گرد هم آورندمي

.هاي تراکم اقوام جديد برخوردار بوديافتن در عرصهکافي براي گسترش

اند در اصـل در پـي   هاي اسالم و مسيحيت که فقير و اهل صومعه و طريقتطبقات پاييني اتنيسيته و اقشار و توده

بـه همـين خـاطر بـود کـه در      . از ويژگي استثمار و سرکوب دولت و هيرارشي متنفر بودنـد . زندگي متفاوتي بودند

انتظارات و اميدهاي آنها رسيدن بـه دمکراسـي اومانيسـتي و جهانشـمول     . و تحرکات شرکت جسته بودندها جنبش

هـايي همچـون   شخصـيت . طريقت و زندگي اشتراکي و طبيعـي کهـن بـود   , هاي زندگي صومعهعنوان سنتز شيوهبه

اگر از "عبارت . شونديده ميشدند در هر دو دين به وفور دعنوان ذهن و دل جهاني شناخته ميحضرت موالنا که به
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. دهدقرون وسطي را مورد خطاب قرار مي, جريان دمکراسي و جهانشمولي. جهانشمول است

در . يم نتـايج بهتـري بدسـت خـواهيم آورد    هاي صومعه و تصوف اين دوره بنگراي به جرياناگر از چنين زاويه

ها ـ مشابه هاي پايين و فقير در صومعهشوند تودهحاليکه طبقه باالي اتنيسيته و دين به نيروي دولت فئودالي تبديل مي

انـد بصـورت کمـون زنـدگي     هايي که در مناطق وسيعي پراکنـده شـده  باشد ـ و عبادتگاه طريقت مي, آن در اسالم

جدايي و مبارزه ميـان  , اين رويداد به نوعي. انفصالي است که از مفهوم ژرف طبقاتي برخوردار استاين . کنندمي

. باشدهاي دمکراتيک ـ اشتراکي ميطلب قرون وسطي همراه با نيروهاي وابسته به آن و تودهنيروي اقتدارگرـ جنگ

حتي در بنيه اقوام هم شاهد . واقعيت استتضاد سني ـ باطني در اسالم و کاتوليک ـ هرتيک در مسيحيت بيانگر اين

تضادهايي ماننـد سـلجوقي ـ عثمـاني ـ تـرکمن؛ خلفـاي عـرب ـ خـوارج           . هايي از اين نوع هستيمجدايي و انشعاب

هـاي سـتمديدگان توانـايي    بعضـي از جنـبش  . باشدکننده تضاد و نزاع طبقاتي در ميان اعضاي يک قوم ميمنعکس

بيانگر و علويفاطمي, خشخشين, بروز مذاهبي همچون قرمطي. دادندرا از خود نشانشدن رسيدن به مرحله سياسي

هاي دمکراسي ابتدايي قـرون وسـطي   باشند؛ اين نمونههاي ستمديده در مقابل تمايز طبقاتي ميواکنش خلق و توده

سـوي تشـکل   هـا بـه  اين جنبشدهد که اما مفهوم سلطنتي حاکم بر نظام اجتماعي اجازه و امکان اين را نمي. هستند

هـاي درونـي بـه زودي تصـفيه شـده و      واسطه حمالت خارجي و پوسيدگيبه. تري حرکت کننددمکراتيک مترقي

در اروپا و آسياي ميانه فرهنـگ نهادهـايي همچـون صـومعه تـأثير      . تأثيرگذاري و نفوذ خود را از دست خواهد داد

ها نقش مهمي نيز در رشد تکنولوژي توليد و صومعه. ني تداوم يابنداند به مدت طوالعظيمي ايجاد نموده و توانسته

هـا و مـدارس در قـرون وسـطي رابطـه      پيدايش دانشگاه. اندنيرو و عامل ذاتي علم و زندگي بوده. اندعلم ايفا کرده

.ها داردهاي صومعه و عبادتگاهنزديکي با فعاليت

. هاي شديد توانستند به نيروي برتر نظام تبديل شونددرگيريها و طلب پس از جنگهاي اقتدارگراـ جنگگروه

شيوه سازماندهي و مديريت تـا  . باشدکننده ميدولت از لحاظ ذهنيت و نهادي تعييندر اين روند نقش سنتي پديده

بودن حاکممسئله مهمتر . نيرومند و تأثيرگذار بود, دمکراتيک شودهاي ابتدايي و نيماي که مانع ظهور تشکلاندازه

.هاستاي متداخل با اين نزاع و درگيريآنها نيست بلکه سير و پيشروي تاريخ به شيوه

شکل و هيبت جديـد دولـت   , اندکه از طريق تبليغات بيش از حد قبوالنده شده" سلطان اعظم"و " سايه اهللا"تعابير 

نيـروي  . چپـاول پوشـيده شـده اسـت    زورگـويي و , هـاي توطئـه  اي است که از سر تا به پا توسـط شـيوه  هزار چهره

طلبي که اسالم و مسيحيت آن را از روم وپارس تحويل گرفتند و ما آن را به توپ آتشين و گلوله اقتدارگراـ جنگ

کردند برفي تشبيه کرديم در قرون وسطي به لباس ديني درآمده و با جاودانه ساختن خود برخالف آنچه که ادعا مي

هاي روم و پارس را از پشت رخوردار گشتند که از لحاظ ظلم و چپاول دست امپراطوريهايي باز ماهيت و ويژگي

هـاي اقـوام سـتمديده کـه از ايـن رونـد جـا        مذاهب و طريقتها وجنـبش , ايهاي صومعهجنبش, در مقابل. بستمي

رد خيانت قـرار  اند حتي اگر از طرف هيرارشي و طبقات باالي خويش موگذاشته شده و در سطح پايين قرار گرفته

رود واقعيت دمکراتيک و روح کمـون جامعـه و خلـق را نماينـدگي نمـوده و      بسيار فراتر از آنچه تصور مي, گيرند

, نمودن واقعيت قرون وسطي به اندازه اعصار پيشـين کردن و حسبراي شناخت امروزمان درک. نمايندمنعکس مي
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, هزار ساله بلکـه در چـارچوب تعـاريف ارائـه شـده در اينجـا      نظرانه و يکسونگرانه حاکمان نه از طريق منطق تنگ

آنهايي که تاريخ را در روح و شعور خـود  . لحاظ آگاهي و روح آزاديخواهي از اهميت بسياري برخوردار استبه

.توانند شخصيتي دمکرات شوندنخواهند توانست مدعي آزادي و مساوات گردند؛ نمي, برجسته نسازند

به بعد توانست از ميراث مثبت تمـدن شـرق آنچـه را کـه نيـاز      14و 13وسطي که از قرون تمدن اروپايي قرون 

کننده است ـ بـا خالقيتـي کـه ناشـي از      هاي صومعه در اين روند تعييندارد در اختيار بگيرد ـ که البته نقش حرکت 

پـي بـردن بـه عوامـل     . ساختميهايي سريع خود را براي رنسانس آماده آن بود و با برداشتن گامحالت بکر و تازه

جامعـه طبقـاتي   . عدم تـداوم شـکل کالسـيک فئوداليسـم بـه مـدتي طـوالني از اهميـت بسـياري برخـوردار اسـت           

ـ  ترين مسير را در دوره بردهطوالني بنـابراين بخـش   , مـيالدي ـ پيمـوده اسـت    500م تا .ق4000داري عهد عتيق 

اگر سهم نظام طبقـاتي  . عرضه نموده است, عني آنچه را که توانستهي. مهمي از پتانيسل موجود را ظاهر ساخته است

توانـد نقشـي آنچنـاني در نظـام     نمـي . شـود اين از ضعف پتانسـيل آن ناشـي مـي   , فئودالي در اين روند محدود بوده

تقليد, هدف اصلي هيرارشي. هاي ديني واتنيکي هم ضرورت عبور از اين نظام بودهدف جنبش. اجتماعي ايفا کند

به نوعي با استثمار انقالب اجتماعي دين و انقالب قومي اتنيسيته به نيروي جديد اقتدارگراـ . از نظام امپراطوري نبود

هـاي مقاومـت   بـر پـرچم جنـبش   , ها پيش از آنکـه انقـالب فرانسـه روي بدهـد    مدت. طلب دست يافته بودندجنگ

در زير لواي نظام سلطنتي الهي هزاران ساله اين وقـايع  . نوشته شده بود" برابري و صلح, برادري"هاي ستمديده توده

نظـام هيرارشـيک حـاکم کـه در هنـر      . ابدي خواهد گشت" محشر و بهشت"اتوپياي آنها بوسيله . روي خواهند داد

برنامه و اهداف خود را دنبـال  , هاگري و زورگويي مهارت زيادي کسب کرده بود با سرکوب و اغفال انسانتوطئه

.دخواهد کر

ها ـ که در اسالم اين نيرو زير سايه سـلطنت مانـده اسـت ـ و روح زنـده جامعـه        نيروي روشنگري حقيقي صومعه

اين دو نيـرو در  . بودن اين مرحله در اروپاي غربي سهم قابل توجهي دارندويژه ژرمن ـ در کوتاه طبيعي اتنيسيته ـ به 

پرچم علم و آزادي را بـا شـور و شـوق و هيجـان     . اندشيدهکليه مراحل تاريخي آزادي اراده و آگاهي را تداوم بخ

وسطايي مقلد هاي قرونهان و شاهزادهنه شا. آوردندهاي حاصلخيز اروپاي غربي به اهتزاز در ميزيادي در سرزمين

ينکـه ايـن   بخاطر ا. هاي رسمي تفتيش عقايد در کليساهاامپراطوري روم توانايي مقابله با آنها را داشتند و نه دادگاه

هاي بزرگ و روحي آزاد برخوردار بودند بايستي بـه ايـن دوره آفـرينش بـا ديـدي      هايي با انديشهها از انسانگروه

هاي آفريده ارزش. آميز نگاه کرد که اين نيز در شناخت هويت واقعي تمدن غرب کمک مهمي خواهد نموداحترام

. کشاورزي و انقالب شهر ـ تمدن مهم هستند, ستاهاي انقالب نوسنگي ـ روشده حداقل به اندازه ارزش

. در واقع ادامه روح آزادي و دانش خالق است که در شرق روبه افول نهاده بـود , اين تحوالت در اروپاي غربي

همان روح جامعه طبيعي و دانشـي اسـت کـه مـا در شـرق      , آزادي و دانشي که توسط انسان اروپايي رشد پيدا کرد

.اين چيزي نيست که ما از آن بيگانه باشيم بلکه واقعيتي است که ازآن ماست. گ آن بوديمهزاران سال پيشاهن

اي هزاران ساله است که هم پدر و آخرين فرزند سالله, شروع شد15ـ اروپا که از قرن جنبش رنسانس ـ نوزايي 

. سـخت در اشـتباهيم  , اده شدهاگر تصور کنيم که رنسانس اروپا از آدم و حواي اروپا ز. باشدهم مادرش شرقي مي

بسـتري کـه در   . است14و 13هاي رنسانس در واقع ادامه روند روبه رشد قرن. فرزند تبعيدي شرق باشد, شايد هم
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يک از نيروهاي سياسي هيچ. باشدهاي شهرهاي نوظهور ميو دانشگاههاي مناطق کوهستاني شدن آن صومعهبزرگ

هاي کوهستاني و دانشگاه صومعه. اي ندارندکنندهـ نظامي و نيروي اقتصادي فئودال ـ تجاري در اين امر نقش تعيين

از پشـتوانه  خودکفاينـد و , باشند که از نظر گـذران و اداره خـود  هايي براي کارکردن بطور مستقل ميشهرها مکان

اين . يابندها اميد بسته بود برخوردار بوده و آزادي و علم در آنجا به منزلت بااليي دست ميحمايتي خلقي که بدان

گـذرد بلکـه از مکاتـب و مـدارس     رود از کليساها و کاخ شاهان نميراهي که به رنسانس مي: گويمرا به تأکيد مي

وهاي فئودال آن را شناسايي کرده و نه طبقه بـورژوازي هنـوز بـه دنيـا     راهي است که نه نير. گذردکموني خلق مي

.نيامده آن را تعيين کرده است

نظـام و  . اگر بخواهيم ريشه تمدني آن را بدست آوريم بازگشت به نمونه تمـدن سـومري آموزنـده خواهـد بـود     

موج , وجود آمده بودروک بهم در اطراف شهرهاي اور و او.ق3500م ـ .ق2500هايي که در دوره زماني تشکل

م .ق2500ـ2000در دوره . يابنـد بابـل و نينـوا گسـترش مـي    , موج به سوي شمال دجله ـ فرات به مرکزيت نيپور 

ـ 300م آشور و در دوره .ق1300ـ 600در دوره ) دوره قديم و مياني(م بابل .ق2000ـ 1300در دوره , نيپور

تمـدن  , م.ق1700ـ 1200تمدن هيتيـت آنـاتولي در   , در خارج از مزوپوتاميا. اندم بابل اخير مرکز بوده.ق600

تمـدن  . انـد وجود آمدهم مستقيماً تحت تأثير تمدن سومري به.ق550ـ 330تمدن پارس , م.ق900ـ 550مادها 

ايي هستند که هها تمدناين. توان در پيوند با دومين انقالب بزرگ ذهنيت تحليل نمودکالسيک يونان و روم را مي

ترين عنوان آخرين و بزرگبعد از سقوط شهر تروا به. اي به تفکر فلسفي قرار دارنددر مسير گذار از تفکر اسطوره

بواسـطه  . انـد هـا رشـد و تحـولي آزادانـه و ويـژه ننمـوده      هالس و اتروسـک . انددر غرب آغاز گشته, نماينده شرق

1000هـاي  تمدن يونان و ايتاليا کـه از سـال  . نشيني گذار نمايندکوچاند از وضعيت پراکندگي سنتي خود نتوانسته

. هاي ويژه ايجاد کننداند تمدني برخوردار از جنبهم توانسته.ق500با پيشرفت تفکر فلسفي در , شودم شروع مي.ق

شـمالي و  درآميخـتن آنهـا بـا مهـاجرين     , هـاي سـومري و مصـري   در نتيجه تغذيه درازمدت آنها از تمدن, در واقع

رونـد  . هاي ويژه خويش برخوردار گـردد اين تمدن توانسته است از جنبه, همچنين با تأثيرپذيري عوامل جغرافيايي

ها و البته اگر سهم مصري. هاي ايتاليا و يونان تداوم روند تحوالت تمدن هيتيت در آناتولي استجزيرهتحوالت شبه

تر پي به داليل رشد ويژه آنها خواهيم تحوالت در نظر بگيريم راحتهاي شرق درياي مديترانه را هم در اينفنيقي

در سواحل اقيانوس اطلـس  , م ادامه دارد.ق500م تا .ق1000که از گسترش و انتقال بيشتر حلقه يونان ـ روم  .برد

هنگـامي کـه   . کندزمينه را براي قرائت و نسخه سوم آماده مي, شرايط زماني و جغرافيايي متفاوت. شودمتوقف مي

1500اي کـه از  دوره. رسـد ترين مرحله خود مـي به پررونق, کندمان به سواحل اروپاي غربي اصابت مينهر تمدن

چنـين  , اگر رنسانس را بـا زنجيـره تمـدن دنيـا پيونـد دهـيم      . سومين انقالب بزرگ تمدن است, شودم شروع مي.ق

.بينانه خواهد بودجرياني واقع

انقالب مذکور ريشه در . ترين تعريفي است که از آن شده استن انقالب ذهنيت صحيحعنواتعريف رنسانس به

. از نـو زاده شـد  , ارزش شده بـود فردي که تحت نظام فکري ديني و خدايي هيچ و بي, اول اينکه. چند عرصه دارد

توان آن را مي.ميالدي توسط سنتز ارسطو به اوج دوره اسکوالستيک رسيده است1250الهيات مسيحيت در سال 
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تا حـدي از صـحنه زنـدگي    . گويي که انسان به فراموشي سپرده شده است. ترين حالت متافيزيک هم ناميدپيشرفته

بـه آخـرين حـد    , شدن مبتني بر ديـن در اجتماعي. تواند به دلقک خدا هم تبديل شودطرد شده است که حتي نمي

در اين وضعيت که هـيچ ربطـي بـه زنـدگي عملـي ـ عينـي        تواند مدت درازي طبيعت انسان نمي. خود رسيده است

باشـد کـه بـه مسـيحيت     جادوگري که همان زن جامعه طبيعي مـي , هرتيسم يعني ارتداد مذهبي. دوام بياورد, ندارد

هايي هسـتند کـه مقاومـت    ـ حرکتقيمت به طال؛ جستجوي علميايمان نياورده و کيمياگري ـ تبديل فلزهاي ارزان 

تحوالت و اقداماتي هسـتند بـراي   . نمايندانديشي مسيحيت نمايندگي مياي را در برابر جزمه و ويژهذهنيتي جداگان

انديشـي  هاي بارزي که از جزميکي از نمونه. راهگشايي بر فرد آزادي که انگيزاسيون درصدد جلوگيري از آن بود

طرفدار سرسخت طبيعت بـود فرقـي ميـان    برونو که . باشدگئوردانو برونو مي, مسيحيت عاري گشته و خالص يافته

چنان مشتاق . کيهان ـ زنده است و از اين طرز تفکرش سرمست بودمعتقد بود که طبيعت ـ. خدا و طبيعت قائل نبود

مـيالدي ايـن پيشـاهنگ پرجـوش و خـروش      1600قوانين و کارکردهاي مستقل طبيعت بود که سرانجام در سـال  

. پاول باشداي که اليق ياد اسپارتاکوس و سنتبه گونه, شوده ميرنسانس شرحه شرحه در آتش سوزاند

پيشرفت راهکار علمي , آورديکي از نتايج مهمي که بررسي طبيعت از روي ديدگاه عاري از دگماتيسم به بار مي

کار بار ديگر با تغيير شيوه و راه, ذهن انسان که بوسيله راهکار متافيزيکي و انتزاعي از واقعيات دور شده بود. است

کـه در حکـم پيـامبران شـيوه علمـي      ) گاليلئو گـاليلئي (بيکن و گاليله روژه و فرانسيس . به آغوش طبيعت بازگشت

. انـد راه پيشـرفت علـم را تـا بـه پايـان گشـوده      , گيريآزمايش و اندازه, با راهکارهاي خود مبني بر مشاهده, هستند

, نگـاه اميـدبخش بـه طبيعـت باشـد     " فلسـفه "اگر . با شيوه کار داردپيشرفت روزافزون ذهنيت علمي رابطه مستقيمي 

بخش پديـده و  روشني, بيني و فرضيات فلسفياگر پيش. باشدهم به معناي به واقعيت پيوستن اين اميد مي" راهکار"

, يـري گهبـدون آزمـايش و انـداز   . گيري نيز برهان علمي هسـتند آزمايش و اندازه, مشاهده, هاي علمي باشندعرصه

اي کـه هـر پديـده   تـا زمـاني  . برداري از طبيعت فراهم کنندتوانند زمينه را براي بهرهاحتماالت فلسفي به تنهايي نمي

هـايي کـه   هر چند از گام. توان درباره ماهيت و چگونگي آن قضاوت کردمورد آزمايش و سنجش قرار نگيرد نمي

اي سيسـتماتيک  ايج نسبي حاصل شده باشد اما بخاطر اينکه با شيوهنت, اندشدهدر جهان اسالم در اين راستا برداشته

تمدن غرب که محـور اصـلي آن آگـاهي    . هاي علمي داشته استنقش محدودي در پيشرفت آگاهي, انجام نگرفته

حل . را حل کند" روش"يا " راهکار"تنها در صورتي توانسته است به رشد سريعي دست يابد که مشکل , علمي است

نمودن روشهاي مختلـف علمـي همـراه بـا     جستجو. موجب بروز انقالب علمي شده است, و راهکار" روش"مشکل 

پيوند و همبستگي ميان علم و فلسفه به اندازه . انددر ظهور و پيشرفت مکاتب جديد فلسفي نيز نقش داشته, رنسانس

باشند شده ه با علم در ارتباط ميبروز تحوالت علمي جديد موجب ظهور و پيشرفت ساختارهاي فلسفي جديد نيز ک

تـرين  بـزرگ , باشـد عنوان بستر رنسانس مياين طرز تفکر و احساس که کامالً از تفکر خدايي دور شده و به. است

رهـايي از  . اين دشوارترين نـوع انقـالب اسـت   . اين انقالب ذهنيتي را نبايد کوچک شمرد. تحول در پارادايم است

. دن به زندگي توسط نيروي ذاتي احساس و فکر مهمترين دستاورد تمدن غـرب اسـت  دگماتيسم ديني و معنا بخشي

باشد نويـدبخش اميـدهاي بزرگـي    برانگيز بوده و داراي پتانسيل وسيعي ميسرزنده و هيجان, طبيعت که رنگارنگ
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.باشدتحوالت ديگر مي

بروز واکنش در برابر دگماتيسم مسيحيت کـه بـيش از حـد    . انجام رفرماسيون در دين است, دومين تغيير بزرگ

هاي جامعه طبيعي ژرمنها همچنين آشنايي جديـد  سنت. نمودناپذير مياجتناب, دور از طرز تفکر جامعه طبيعي بود

پروتستان در واقع قرائت خلق ژرمـن از  . اساس اين فرهنگ صورت گيردموجب شده است که رفرم بر, آنها با دين

پذيرتر از دگماتيسم بوده هايي انعطافبازبيني و رفرماسيوني ديني است که داراي قالب, اين مذهب. مسيحيت است

, نـوعي بـه  . کنـد و مانعي بر سر راه کار و فعاليت ايجاد ننمـوده همچنـين زمينـه را بـراي پيشـرفت علـم فـراهم مـي        

در , کاري ديني که بيش از حـد سياسـي شـده   اي است بر محافظهضربه. باشدالعمل در برابر سلطنت ديني ميعکس

پروتستانيسـم بازتـاب   . کنـد هـا را انکـار مـي   هاي عملي به مانع تبديل شـده و هويـت و آزادي خلـق   مقابل پيشرفت

طرز تفکر فلسـفي رشـد سـريعي يافتـه     , هاي دگماتيکبا فروپاشي قالب. انقالب ذهنيت است) الهياتي(تئولوژيک 

فلسـفه ظهـور و پيشـرفت    , ايشدن تفکـر اسـطوره  م در آناتولي غربي با سپري.ق600همانطور که در دوره . است

تفکر . عصر جديد و پيشرفته فلسفه شروع شده است, در سرزمين اروپاي غربي هم با گذار از دگماتيسم ديني, کرد

.در شخص اسپينوزا و دکارت پيامبرانش را يافته است, ترين عرصه انقالب ذهنيت استفلسفي که پيشرفته

ايـن ديـدگاه کـه    . محور استشيوه زندگي انسان, سومين پيشرفت و تحولي که در نتيجه رنسانس صورت گرفته

اي تفکر اسـطوره اين شکل. داري استانسان بايد با هر آنچه که دارد ازآن خدا باشد شکل جديدي از ذهنيت برده

, ايـن سـنت  . انسان را از واقعيت زندگي بدور ساخته اسـت , خدايي سرايت کردهکه از سنت خداـ شاه به دين تک

هـايي همچـون   ذوب فـرد در هويـت  . باشـد مـي " برده ملک بدون چون و چراي ارباب خود است"مانده عقيده باقي

ايـن حـاکي از وابسـتگي    . او ازآن خداسـت , ازآن او نيسـت خـدا  . باشدبيانگر نبود زندگي فردي مي, ارباب و خدا

در هر ديني يافـت  , اي پنهاني به نفع طبقه حاکم دينيچنين بردگي. باشدشديد انسانيت به هيرارشي دين دولتي مي

اي از هستي است که زمينه را براي هرچـه  جامعه شيوه"احياء احترام به انسان توسط رنسانس با اين تعريف . شودمي

اگر جنبه فردي از موجوديت اجتماعي زدوده شود . همخواني دارد, "کندنمودن زندگي فرد فراهم ميبيشتر معنادار

آنچه که در سوسياليسم شوروي بوقوع پيوست با آنچه کـه در سوسياليسـم کاهنـان سـومري     . شودبردگي رايج مي

در اديـان  . نـام آن بردگـي اسـت   , نـابود شـود  اگر فـرد  , تحت هر عنواني. باشنددر ذات خود يکسان مي, روي داد

منبع نيروبخشي براي فـرد  , اين مفاهيم که به نوعي سمبل جامعه بودند, چندتوتمي و چندخدايي کالن و عصر اوليه

.باشدبودن ميانحرافي جدي از اجتماعي, نمودن فردمفهوم ديني قرون وسطي به علت حذف. شدندمحسوب مي

اي جـدي را در برابـر   گيـري موضـع , عنوان محور زنـدگي دادن انسان بهفرماسيون با قرارفردباوري و ر, اومانيسم

از اين جهت يکي از مراحـل اصـلي   , رنسانس. انديافتن اجتماعي اتخاذ نمودهانحرافات موجود در شيوه موجوديت

مدخلي است بر . باشديبودن انسان مشدن خالقيت و طبيعيمهمترين گام در راستاي شکوفا. ذهنيت در تاريخ است

پيشرفت ذهنيت حاکم کاپيتاليسم و گـذار از  , اما بعدها. زمينه و راهي که جامعه اکولوژيک بتواند بدان تکيه نمايد

تـرين  تـا نهايـت راه را بـر بـزرگ    , فردباوري به فردگرايي همان طوريکه باعث از دست رفتن کليه دستاوردها شـد 

ذهنيت رنسـانس نيسـت بلکـه تحريـف     , ريشه مصيبت اکولوژيک. گشودانحراف در محيط زيست در طول تاريخ
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کردن و دور ساختن آن از موجوديت و واقعيت اجتماعي باعث چنـين رويـدادي   رنسانس بوسيله کاپيتاليسم و پوچ

,انددر واقعيت اجتماعي انجام داده, اي خدايياي در قالب جامعهتحريفي که دگماتيسم ديني و اسطوره. شده است

در ارزيـابي انحـراف   . انجـام داده اسـت  , بودن به نفع فردگراييکردن اجتماعيکاپيتاليسم عين آن را از طريق نابود

. تري انجام خواهيم دادبررسي و مطالعه ژرف, عنوان يکي از مشکالت اساسي ما در حال حاضراکولوژيک به

باشد طرز تفکر تمدن غرب مي) ميالدي1400ـ 1700(ساله 300اي تقريبا رنسانس که داراي تجربه و اندوخته

دوباره و با استفاده از راهکارهاي علمـي و  , ذهن انسان را که از طبيعت و جامعه دور شده بود. را ايجاد نموده است

يا " روش"در اينجا مشکل . فلسفي جديد به طبيعت بازگردانده و زمينه را براي تمدن جديد کامالً فراهم نموده است

شرح , اين اشتباه که در ديدگاه تاريخي مارکسيسم با نام ماترياليسم محض انجام شده است. شودار مطرح ميراهک

, اين نظريه که ظهور کاپيتاليسم الزمه جبر تاريخ اسـت . و تفسير تحوالت اجتماعي براساس خط سير مستقيم است

هـاي کاپيتاليسـم   د هـم هـيچ کـدام از ايـدئولوگ    بنام ضد کاپيتاليسم به نظام کاپيتاليسم خدمتي نموده است که شاي

يـابيم کـه هـيچ يـک از     ممکن است متناقض به نظر برسد امـا بـا نگـاهي بـه گذشـته درمـي      . اند انجام دهندنتوانسته

. اندهاي محض مارکسيستي به نظام مذکور خدمت ننمودههاي کاپيتاليسم به اندازه ماترياليستايدئولوگ

بايد اين را نيز مدنظر داشت که با کدام نظام در , نس يکي از مهمترين انقالبات ذهنيت استبا توجه به اينکه رنسا

هاي کالسيک تاريخ معتقدند رنسانس در حکـم آمـادگي ذهنيـت بـراي بـروز نظـام       ديدگاه. ارتباط و تماس است

فرمـان الهـي   , يا پيدايش نظامکند که گواي تحليل ميگونهديدگاه مارکسيسم درباره تاريخ به. باشدکاپيتاليستي مي

.باشدها ناشي از شيوه زندگي وابسته به کاپيتاليسم ميهمه اين ديدگاه. بوده است

اي از از زمان سومريان تا به حـال در هـر دوره  . انباشت سرمايه در همه ادوار تاريخ کم وبيش وجود داشته است

ها يهودي. قشر ثروتمند هم ظهور کرده است. ثروت هستيمويژه با پيشرفت تجارت شاهد انباشت سرمايه و تاريخ به

هم طبقه فرادسـت  . اند تبديل به نيروي حاکم شوندبا اين همه نتوانسته. در اين زمينه از شهرتي تاريخي برخوردارند

انباشت سـرمايه را خطرنـاک ديـده و هميشـه بـا شـک و ترديـد بـه آن         , دولت و هم اجتماعات اشتراکي فرودست

دليـل  . تواند شرارت و پليدي بزرگـي انجـام دهـد   اند که انباشت سرمايه ميهميشه اين را در نظر داشته. اندنگريسته

طلـب و اقتـدارگرا کـه ايـن همـه بـر جامعـه        حتي نيروي جنگ. اصلي اين امر ترس از زوال اخالق اجتماعي است

گـاه  عنوان تکيـه اي که بهاجتماعيديدهبا حفظ پ. باز هم جرأت نقض اخالق اجتماعي را ندارد, کندحکمراني مي

حتي اگر در ظاهر هم آن را نابود کند اما . دهدبه موجوديت خويش ادامه مي, باشدشدن نظام هيرارشيک مينهادينه

, نمـودن در حکـم عريـان  , هـاي اساسـي اخـالق   نمـودن جامعـه از سـنت   دور. کنداز اخالق آن پيروي مي, در باطن

علت اينکه سـرمايه کاپيتاليسـتي بصـورت نظـام حـاکم      . دادن استعرض هر گونه خطري قرارکردن و در مدفاعبي

ايـن  . اين است که کاپيتاليسم توانسته است اخالق و در نتيجه جامعه را بشناسد و آن را تحليل نمايـد , درآمده است

سيستم , تحليل نشود از سرمايهشدن تجزيه وکه اجتماعيتا زماني. گيردکاري است که خارج از اراده آن انجام مي

. شوداما اگر به شکل سيستم درآيد بسيار مخرب مي. آيدوجود نميبه

تـا حـدودي هـم    . دهنـد مارکس و انگلس در مانيفست کمونيست اين دوره را با اسلوب جالب توجهي شرح مي

انصـافي و ويرانگـري   اصرار بـر بـي  دهند و از طرف ديگر بااز طرفي به کاپيتاليسم نقش انقالبي مي. اندمبهوت شده



127 هـاي جامعـه   کاپيتاليسم هـيچ يـک از نظـام   . دارندضرورت عبور هرچه زودتر از آن را بيان مي, کاپيتاليسم

اگر تمدن جامعه طبقاتي بطور عام و تمدن کاپيتاليسـتي بطـور خـاص را    . به نوعي نظام سرطاني جامعه است. نيست

مرضي نيست کـه  , سرطان. بر اين اساس رفتار کنيم اهميت زيادي خواهد داشتعنوان بيماري اجتماعي بناميم وبه

العمـل بـدن بـروز    اي است که در نتيجه ضعف و فقـدان قـدرت عکـس   از بدو تولد وجود داشته باشد؛ بلکه بيماري

تمـدني از  هـاي  اي که بوسيله نظـام جامعه. دهد مشابه اين روند استچيزي که در پديده اجتماعي روي مي. کندمي

بسـته بـه درجـه و نـوع     . شودبه بيماري سرطان مبتال مي, با نفوذ سرمايه در بافت يعني نهادهاي آن, تاب افتاده است

به تنهايي بـراي  , 20هاي قرن شناخت و تحليل جنگ. گيرددير يا زود در معرض تأثير مرگبار آن قرار مي, بيماري

, سـود و سـودجويي مفـرط   , مواردي همچـون رقابـت افراطـي   . ستساختن جوانب بسيار اين واقعيت کافي اروشن

تخريـب  , )دمـاگوژي (فريبـي  هنـر عـوام  , توتاليتاريسـم , فاشيسـم , گرايـي ملي, نژادپرستي, فقر, گرسنگي, بيکاري

سالحهاي بيولوژيک و شيميايي , بمب اتم, تر از دولتافراد ثروتمند, سرمايه بيش از حد, )محيط زيست(اکولوژي 

. عنوان انواع سرطان کاپيتاليسم دانستايي مفرط را بايد بهو فردگر

مطابق . اين توضيح مختصر را به اين دليل انجام داديم که بتوانيم رابطه آن را با رنسانس به درستي تشخيص دهيم

ونه طبيعت و فرد و دوست داشتن آنها بدور از هرگ, رنسانس در گوهر خود به معناي درک جامعه, نظري کلياتفاق

فردي نيست که , همه در اين اتفاق نظر دارند که اين فرد. جزم انديشي است؛ بازگشت به تقدس طبيعت و فرد است

مخالف هر گونه جنگ و طرفدار , هنر و فلسفه, نظام کاپيتاليسم آفريده بلکه فردي است برخوردار از دانش طبيعت

هـيچ  . باشـند مـي ) اشـتراکي (يتاليست نبوده بلکه کموناليسـت  کاپ, اتوپياهاي رنسانس. برابر و آزاد, اي طبيعيجامعه

ها شيوه زندگي اشتراکي حـاکم  در صومعه. بودن نظام اجتماعي حاصله وجود ندارددليل قاطعي دال بر کاپيتاليست

فيلسوفان واديبان و هنرمندان کساني هستند , دانشمندان. روح دمکراسي است, هاي جديدروح حاکم در شهر. است

محـدود  , زننـد آنهايي که دست به کار انباشت سـرمايه مـي  . کنندبا دسترنج خود و به سختي گذران زندگي ميکه 

تـا زمـان   . انـد بوده و کساني هستند که بدليل اقدام به رباخواری موجب بروز کينه و تنفر جامعه در برابر خـود شـده  

اند ـ يک نظام  عنوان ملتي جديد ظهور کردهکه بههاي خلق ـ آريستوکراسي فئودالي همراه با توده, انقالب صنعتي

. آورندوجود مياجتماعي مختلط را به

. توانيم از وجـود نظـام کاپيتاليسـتي بحـث کنـيم     نيز نمي19اين توضيح مختصر بيانگر اين است که حتي تا قرن 

صـحيح آن  . سخت در اشـتباهيم زمينه و آمادگي براي ظهور کاپيتاليسم در نظر بگيريمبنابراين اگر رنساس را پيش

اي همچنـين دوره , است که بگوييم رنسانس دوره مياني کائوس است که آماده براي بروز هرگونـه تحـولي اسـت   

بلکـه در حـال   , مياني است که در آن نظام جامعه فئودالي فروپاشيده و تجزيه شده اما جامعه جديـد بـه دنيـا نيامـده    

هم احتمال نيرو گرفتن و ظهور مجدد فئوداليسم وجود دارد و هم , دوره گذاردر اين . باشدکشيدن درد زايمان مي

برابـر ـ آزاد و برخـوردار از    , اي دمکراتيـک احتمال ظهور نظام فردگراي کاپيتاليستي؛ حتـي احتمـال بـروز جامعـه    

, ي جنگجويان نظامهاي سياسي و آگاهها و قابليتاز لحاظ تئوريک بسته به توانايي. زيرساختي قوي نيز وجود دارد

طرفـداران جامعـه آزاديخـواه و    , دانيم تا اواخر انقالب فرانسه هـم کما اينکه مي. تواند ظهور کندهر نوع نظامي مي

در انقـالب انگلـيس در سـال    . اندتن بودهبهاي تنطلب و طرفداران جامعه کاپيتاليستي در حال انجام مبارزهمساوات
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توان به مفـاهيم و افکـار شخصـي و جمعـي گونـاگون و      در اين انقالب مي. دويژگي دمکراتيک غالب بو, 1640

. مـدار اسـت  انقالبي خلـق , باشدفراتر از آنکه انقالب بورژوازي مي. نيرومندي در رابطه با برابري و آزادي برخورد

زاديخـواه و  ماهيـت انقـالب آمريکـا هـم آ    . داراي ماهيتي دمکراتيک بودنـد , 16هاي شهري اسپانيا در قرن کمون

در . ها هـم مشـارکت داشـتند   جمله کمونيستاقشار زيادي من, 1789در انقالب فرانسه در سال . دمکراتيک است

طلب حداقل به اندازه فردگرايـي  جامعه دمکراتيک و آزاديخواه ـ مساوات , دوره گذار و کائوس ناشي از رنسانس

انقالب صنعتي است که کاپيتاليسم شانس پيـروزي بدسـت   در سايه. باشدکاپيتاليستي از شانس ظهور برخوردار مي

هـا  اي است که کاپيتاليسم همراه با انقالب صنعتي بتواند حاکميت خود را در کليـه عرصـه  دوره, 19قرن . آوردمي

روند گسترش عمومي نظام کاپيتاليسم در سطح جهاني بـه پايـان   , 20و اوايل قرن 19در اواخر قرن . گسترش دهد

شـانس  1848ـ 1871هـاي  طلب با شکست انقالب سالمبارزه جوامع دمکراتيک و آزاد و مساوات. سترسيده ا

. دادندشدن به نظام اجتماعي حاکم را از دستتبديل

نمـودن تعريـف و   لحـاظ تکميـل  نمودن ملت و دولت ملي بصورت متداخل با نظام نوظهور اجتمـاعي بـه  ارزيابي

.باشدميحائز اهميت , شناخت اين مرحله

اگـر تصـور   . هاي ملي مستقيماً ناشي از نظـام کاپيتاليسـم نيسـت   الزم است بدانيم که ظهور جوامع به شکل پديده

در . مارکسيسم هـم در ايـن بيـنش نادرسـت سـهيم اسـت      . کنيم که کاپيتاليسم موجد ملت است سخت در اشتباهيم

اين ساختارها حاصل . الکتيکي مختص به خود هستندمليت و ملت داراي دي, عشيره, قبيله, هاي کالندوره, جوامع

, فرهنـگ , فاکتورهـايي همچـون زبـان   . تواند وجود داشته باشدبدون کاپيتاليسم هم ملت مي. جامعه طبقاتي نيستند

آزاد و برابر , ملتها در بستر اجتماعي دمکراتيک. تري دارندکنندهتاريخ و قدرت سياسي در تشکيل ملت نقش تعيين

.به بعد هستيم12گيري ملتها از قرن شاهد شکل, در اروپاي غربي. کنندتري ظهور ميسالمبه شيوه

. شود که کـدام نظـام در ميـان ملتهـا حـاکم خواهـد شـد       مشخص مي, 18شدن بورژوازي در اواخر قرن با پيروز

ـ بـه جـاي ديـن ـ ادامـه پيـدا       گرايي به ايدئولوژي حاکم  نمودن مليپيروزي کاپيتاليسم در ميان ملل همراه با تبديل

يکـي از  . گرايـي نيرومنـد دارد  هم ايجاد بازار داخلي و هم گشايش به طرف خارج رابطه نزديکـي بـا ملـي   . کندمي

شدن قالـب ايـدئولوژي   دولت ـ ملت با زايل . گرايي نيرومند راهگشايي بر تأسيس دولت ملي استهاي مليويژگي

بودن بحث از ملي. اشتباهي محض است" دولتي که ازآن همه ملت است"ح اصطال. کندديني توسط الئيسم رشد مي

بودن دولت بيشتر قضاوتي ايدئولوژيک است؛ يک واقعيت ملي. جامعه و يکپارچگي ملي تا حد معيني واقعيت دارد

. سـت دولت هميشه تحت فرمان حد قليلي از ملت ا. شوندزيرا همه افراد جامعه صاحب دولت نمي. اجتماعي نيست

اي ايدئولوژيک تبديل ساخته و بـدان  ملي را بسان دين به پديدهدهد اين است که پديدهکاري که دولت انجام مي

بـا ايـده مشـروعيت اجتمـاعي در ارتبـاط و پيونـد       20و19گرايـي قـرون   همه گرايشات ملي. بخشدمشروعيت مي

خلي و تشـويق حملـه بـه کشـورهاي ديگـر نقـش       گرايي در سرپوش گذاشتن بر اختالفات طبقاتي داملي. باشندمي

عنوان سالح ايـدئولوژيک کاپيتاليسـم در نظـر بگيـريم کمـک مهمـي بـه درک و        گرايي را بهاگر ملي. مهمي دارد

. هاي گسترش کاپيتاليسم خواهد نمودتحليل دوره



129 راتيـک ـ   برخالف سـاختارهاي دمک . کندتمرکزگرايي را در دولت تقويت مي, گراييدر عين حال ملي

کند و از اينجا هم بـه مفهـوم دولـت    سوي ساختارهاي تمرکزگرا ـ يونيتر تمايل پيدا مي گرايي دولتي بهملي, فدرال

بيمـاري  , هـاي فاشيسـتي و توتاليتـار در نظـام کاپيتاليسـم     همگام با تشکيل دولت. کندفاشيست و توتاليتار گذار مي

کاپيتاليسـم روبـه   , در نتيجـه ايـن تحـوالت   . شـود مـي " هيستري"به تري به خود گرفته و تبديل اجتماعي شکل حاد

ناشي از مصرف , عنوان عملياتهاي انتحاري نظامهاي جهاني اول و دوم را بهتوان جنگمي. خودکشي خواهد رفت

مرحلـه ورود کاپيتاليسـم کـه خـود او نيـز بحرانـي تمـدني        , اين مرحلـه . گرايي ارزيابي کرددوزاژ بيش از حد ملي

. باشدترين بحران و کائوس ميترين و فراگيربه ژرف, باشديم

يـابيم کـه ايـن نظـام مجموعـه     تري به جامعه کاپيتاليستي نگاه کنيم درمياگر از زاويه تئوريکي يکپارچه و وسيع

طلبي براي بکارگيري همهاستثمارگري يعني فرصت. عناصر استثمارگري است که به جامعه بشري نفوذ کرده است

هدف اول . يابدطلبي تا سطح مهارتي هنري پيشرفت ميفرصت. چيز در کمترين زمان ممکن در خدمت منافع خود

يازد که بـه سـود منـافع    ميعقيده و هنر زماني دست, هاي معنوي همچون فکربه ارزش. هاي مادي استارزش, آن

در . جهـت کسـب منـافع خـود بکـار گيـرد      هاي اجتمـاعي را فلسفه اساسي آن اين است که پديده. اش باشندمادي

هـاي جامعـه اشـتراکي طبيعـي باشـد خـواه       شـود؛ خـواه ارزش  استثمار هر آنچه را که مفيد باشد تفاوتي قائـل نمـي  

اي که در بدنه اجتمـاع نفـوذ   نمودن آن به گرگ گرسنه و يا ويروس سرطانيتشبيه. هاي دولتي ـ هيرارشيک ارزش

را در اذهـان زنـده   " از خـود درخـت اسـت   , کرم درخت"تشبيه , اين حقيقت. استکرده ناشي از اين ويژگي نظام

ويروس همه بدن را , بايد گفت تا زماني که گرگ به درون تمامي گله نفوذ نکرده, با تکيه بر اين تشبيهات. کندمي

ل قـرار گرفتـه و   توانـد تحـت کنتـر   مـي , انـد ها درخت را تا به درجه از پاي درآوردن نجويـده فرا نگرفته و کرمک

بعد از اينکه کاپيتاليسم تبديل به نظام حاکم گرديده و . توانند به موجوديت خود ادامه دهندهاي موردنظر ميپديده

. گيردترين حالت قرار ميهاي افراطي منحرف شده ـ که در ماهيت آن نيز وجود دارد ـ در خطرناک  به سوي قالب

. دهـد در جامعه مدام جنگ روي مي, در اين حالت. خوانند اين استاريسم مياي که آن را فاشيسم و توتاليتپديده

کننـد بلکـه در درون   هاي اول و دوم جهاني نيروها بطور رسمي در برابر هم جنگ نظامي نميالبته فقط بسان جنگ

اق پيـدا  کـامالً مصـد  " گـرگ انسـان اسـت   , انسـان "منطق . جامعه هم در کليه نهادها و روابط آن جنگ وجود دارد

بمب اتمي از عالئم سمبليک اين واقعيت . گيردهمسران و کودکان و تمام محيط طبيعي را دربر مي,جنگ. کندمي

.به تدريج و بطور دائمي با بمباران اتمي روبروست, گويي اينکه کل جامعه بصورت متداخل. است

فردي که قـبالً نيرومنـد بـود    . گرددميتر تر و عينيشدن وضعيت مشخصبا نگاهي به دولت ملي و مرحله جهاني

انسـانيت ـ   . شـود مـي " شـدن مورچـه "ماننـد آن اسـت کـه وارد مرحلـه     , ملي و تصرف دولتبعد ازافراط در پديده

اند اين بار در مسيري عکس قرار گرفته و سير قهقرايي را اومانيسم ـ و فردي که از رنسانس نيرو گرفته و رشد کرده 

تنهـايي بـراي بيـان تضـاد کاپيتاليسـم بـا       فقط ايـن جنبـه از واقعيـت بـه    . گيرندحمالت قرار ميآماج . کنندآغاز مي

اومانيسم يا بـه اصـطالحي   . شودفرد کوچک مي, هر اندازه کاپيتاليسم بزرگ شود. هاي رنسانس کافي استارزش

ي فتح هر چه بيشتر ميادين داري براهاي سرمايهشود و يا در اثر جنگ انحرافي و پرهوس شرکتتوخالي تبديل مي

هـايي  تمامي ديگـر نهادهـا بـه پديـده    , غير از دولت ملي. يابدآوري تنزل ميو بازارهاي سرمايه به سطح مفهوم شرم



130
تـر از  هيچ ارزشـي متعـالي  "با توجه به اين اصل که . شوندشوند که بايد مورد استعمار قرار گرفته و ذوب تبديل مي

همـه چيـز   "شعار . نظير استرسد که در تمامي اعصار بياي از تقدس ميدولت به درجه" دولت ـ ملت وجود ندارد 

ويـژه  دولـت بـه  . باشـد مي" دارهمه چيز براي سرمايه, در زير نقاب و شيطنت دولت ملي"در اصل " براي دولت ملي

وان ايـدئولوژي  عنـ بـه , گرايـي آوري سود و سودجويي است که ملـي دولت ملي داراي چنان نيرو و جادوي بدست

بصورت يک جريـان  , فلسفي و ديني به پاي آن نرسد, در ابعادي که هيچ مفهوم و اعتقاد متولوژيک, دولت ـ ملت 

هـيچ معيـار و هنجـاري بجـز     , گرايـي از منظر ملي. کندها را کور ميها و دلهمه چشم. آيداعتقادي و ايماني درمي

در اين . اندهاي ملي تنها در مقدساتي نهفته است که مبالغه شدهارزش.ارزشي ندارد, آميز حقيقت ملياشکال مبالغه

" طريقت دولـت "به , شدشود فرد شهروند همچنانکه به عضويت طريقتهاي قرون وسطي درآورده ميميان سعي مي

. وابسته گردد

يان بـرده ـ سـرف و    در واقع جايگزين رابطه م. مفهومي است که بايد به خوبي مورد تحليل قرار گيرد, شهروندي

داري بورژوازي ـ دولت ـ تبـديل    به نوعي به روابط حاکم در برده. دولت در اعصار اوليه و قرون وسطي شده است

فـردي اسـت کـه در خـدمت طبقـه      , اين فرد. در حکم بردگي مدرن براي نظام است, شهروندي دولت. شده است

, با ايـن شـگرد  . گيردر رأس آنها سربازي و ماليات قرار ميهاي بسياري و دمورد مکلفيت. گيردبورژوازي قرار مي

کاري بدون مصرف براي بورژوازي تبديل شده توليدمثل به. کنندنيروي مورد نياز دولت و طبقه حاکم را تأمين مي

سياسي و فرهنگي اقرار شود اما در اصل اين طبقه حاکم است, اجتماعي, اگر ظاهراً به وجود حقوق اقتصادي. است

.گيردکه بيشترين بهره را از اين حقوق مي

عنـوان ابـزاري در   علم و هنـر بـه  , در حالت کلي. يازي کاپيتاليسم به علم و هنر نتايج وخيمي به دنبال دارددست

هنر اقتدار ـ دانش توسط نيروي انقالب علمي به سطح غير قابـل   , همراه با کاپيتاليسم. دست دولت قرار گرفته است

به انحصار درآوردن علم و هنر موجب پيدايش قـدرت عظـيم حاکميـت اسـتعمار شـده      . اء يافته استتصوري ارتق

تنها به تغيير و تبديل . کشي قرار دهدآورد که فرد را به دلخواه شکل داده و مورد بهرهاين امکان را فراهم مي. است

کنـد بلکـه آنهـا را    ي ويژه خـويش بسـنده نمـي   ها بر طبق معيارهاي دنياهاي اساسي انسانساختار ذهنيتي و پارادايم

, تـرين طلـب منفعـت , تـرين هـا تبـديل بـه سـطحي    با اين چشم و بـا ايـن دل انسـان   . نمايداحساس مينگر و بييکسو

. شـوند تـرين موجـودات مـي   گونـه تـرين و ربـوت  انتزاعـي , ترينعاطفهبي, ترينظالم, ترينقيدبي, ترينخودپرست

نگرش آن به انسان جـاي خـود را بـه چنـين جامعـه و جهـاني       رزنده و مقدس رنسانس و شيوهس, بيني بانشاطجهان

بگيـر  گويي اينکه اقشار زحمتکش و مـزد . دهدفاقد قداست و عاري از هرگونه شور و هيجان مي, روحبي, تاريک

دن دانـه ـ مزدــ تخـم     داتنها معنـاي زنـدگي ايـن اسـت کـه در مقابـل      . شوندگذار ميهاي تخمجامعه تبديل به مرغ

. زنـد دست به هـر کـاري مـي   , کردن شکم خودـ انسان براي سيرشوند که نوع اکواين طور تعليم داده مي. بگذارند

براي آنکه کـارگر  . ترين سطح بيکاري در طول تاريخ استاستعداد و توانايي نظام در ايجاد بزرگ, تر از آنوخيم

رابطـه کـارگر ـ    . داردتر کرده و حاضر و آماده نگه مييکارانش را بزرگارتش ب, ارزان هميشه در دسترسش باشد

بار به مانند بره حتي بيشـتر  اين, شود که کارگري که در ابتدا به عصيان برخاسته بودبورژوا دچار چنان وضعيتي مي

ام او انقالب به اي که تحت نکارگران از حالت طبقه. کارفرماي خود وابسته شده استاز سرف قرون وسطي هم به
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بلکـه ضـميمه   , در ايـن حالـت کـارگر بـه تنهـايي ارزش نـدارد      . گرددتبديل مي, همچون بردگان مطيع, کارفرمابه

.او نيزهمان است, آنها چه باشند. کندکارفرما و نهادي است که در آن کار مي

بـارتر  کودکان و سـالمندان بسـيار رقـت   , وضعيت زنان, کننداز ميان اقشاري که در اين شرايط وخيم زندگي مي

اش تحـت هـوس و اشـتهاي    زن که از ابتداي تأسيس نظـام هيرارشـيک تـاکنون بـه واسـطه عـدم هوشـياري       . است

دور ديگري از زنجيرهـا بـه دور او   , داريدر نظام سرمايه,کندناپذير و فشار و حاکميت مرد زار زار گريه ميسيري

گويند حتي فرويد که مي. زن موجودي است که مرد بيشترين دروغ را در مورد او اعمال داشته است. شودبسته مي

. اين يک وضعيت عادي نيست". که چي؟! زن:"به جنسيت انجام داد در هنگام مرگ گفته بودتحقيقات زيادي راجع

, خواهد زن را بشناسدمردي که نمي. ضعيتي وحشتناک است که ايدئولوژي مردساالري عليه زن آفريده استاين و

. شـود متوسـل مـي  , هاي مهم اوستبراي سرپوش گذاشتن بر اين وضعيت به ادبيات کاذب عشق که يکي از سالح

عدم آگاهي و عرصه ارضاي غريزه ,احترامي پنهانبي, هاعشق به منزله سرپوش گذاشتن بر دروغ, براي مرد حاکم

گي و درماندگي وي در زير چارهدرآوردن زن به وضعيتي که اين شرايط را تحمل کند با عمق بي. و بقاء نسل است

اي از جوانب مـادي و معنـوي زنـدگي بريـده شـده اسـت کـه تـا درجـه          زن به اندازه. فشار و سرکوب ارتباط دارد

. گشته استچارهدرمانده و بي, آميز و حمالت مردخن تحقيرکردن و سزاوار دانستن هر سقبول

اما بايـد  . هاي را تحمل کندتواند زندگي تحت سلطه چنين نظام پيشرفتمن شخصاً در حيرتم که زن چگونه مي

شـود کـه سـرش را خواهنـد بريـد و از      حيوان متوجه مي, بردکه قصاب حيوان را براي ذبح ميهنگامي: اذعان دارم

مـرد  , اگـر زن در برابـر مـرد نلـرزد    . اي اسـت رفتار زن در برابر مرد نيز براي من يادآور چنين صحنه. لرزدميترس

اين حقيقتي است که . بردبرد؛ اوتمام عمر ميقصاب يک بار مي. اولين شرط حاکميت است, اين. گرددآسوده نمي

تـرين  ارزشبـي , تحـت نـام تمـدن   . ي اسـت پسـت  رفتـار , هـاي عشـق  کـردن آن بوسـيله ترانـه   پنهان. بايد افشا شود

و نخواسته که در آن به موفقيـت دسـت   گاه نتوانستهآنچه را که مرد هيچ. رونداصطالحات در مورد عشق بکار مي

عنـوان قهرمـاني واقعـي    اگر چنين مردي پيـدا شـود مـن او را بـه    . اين است که طبق طبيعت زن با او رفتار کند, يابد

عنـوان  دادن زن بـه بلکـه ناشـي از قـرار   . مشکل ناشي از ضعف جسماني و تفاوت بيولوژيک نيست.کنمارزيابي مي

مشـکل زن بـدليل   . باشـد مـدار و هيرارشـي مـي   توسط جامعه دولت, ترين طبقهبندي شده در پاييناولين شيئي طبقه

توجـه  . ه تبـديل شـده اسـت   ترين مشکل جامعـ ايهاي موقعيت ماندگار و تثبيت شده وي در جامعه به ريشهويژگي

.شناسي به اين مسئله رابطه مستقيمي با مرحله بحران کاپيتاليسم داردديرهنگام و بسيار محدود جامعه

رفته با تمامي جوانبش خـود را  زن نيز رفتهرود پديدهشود انتظار ميدر شرايطي که وضعيت هر چيزي روشن مي

کنند که وضعيت مورد ه پديده زن توسط نظام کاپيتاليستي ايجاب ميانضمام عناصر استعمار ـ سرکوب ب. نشان دهد

هيچ نظامي تا اين اندازه زن را تبـديل بـه کـاال    . ترين کاالستزن به اصطالح ارزشمند. گيردتري قرار تحليل وسيع

رقـي بـا   باشـد از ديـدگاه نظـام هـيچ ف    بردگي زن که بخشي از بردگي اعصار اوليه و قرون وسطي مـي . ننموده است

حتي مرداني . بلکه حرمسراهاي مردان نيز وجود داشتند. بودن فقط مختص به زن نيستبردگي و کاال. کنيزي ندارد

, ترين تغيير در ديدگاه جنسـيتي نظـام  بزرگ. مردان فاحشه هم وجود داشتند. که اخته شده بودند هم وجود داشتند
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, اين کار را با استفاده از ادبيات. که تبديل به کاال نشده باشدعضوي وجود ندارد . گيردتوسط کاپيتاليسم انجام مي

ناشدني نظـام را  اما کارکرد اصلي اين هنر اين است که قسمت اعظم بار تحمل. دهدرمان و ظرافت هنري انجام مي

کـردن  بزرگ, اما حاملگي, شودبا اينکه براي هر کاري دستمزدي در نظر گرفته مي. دهدبر روي دوش زن قرار مي

در بسـياري از  . دسـتمزدي نـدارد  , بودن همبرده عمل جنسي مرد. بچه و همه نوع کارهاي خانه بدون دستمزد است

.شوندارزشي براي زن قائل نمي, دهندها به زن ميخانههاي خصوصي حتي به ميزان مزدي که در فاحشهخانه

. اسـت " امپراطـور کوچـک  "و غضـب  خواننـد در واقـع تحمـل قهـر     چيزي که شرف و نـاموس ازدواجـش مـي   

, شـود بـه بهانـه جنـگ تبـديل مـي     , عنوان ملـک امپراطـوري بـزرگ بيايـد    همانطوريکه اگر چيزي به سر دولت به

عنـوان  کند ـ بيايد آن را بـه  امپراطوري کوچک هم اگر چيزي به سر زنش ـ که آن را شرف و ملک خود تلقي مي 

روح گشـته و  عجيب اينکه زن که کـامالً بـي  . کندو نزاع تلقي ميمسئله بزرگ ناموسي و در نتيجه موجبات جنگ

صـدا در قفـس شـده    رنـگ و خـوش  اي خوشاند در نهايت مبدل به پرندهوي را برجسته ساختهصرفاً جنبه زنانگي

هويـت گـوهري  , "زن طبيعي"اي بسيار دور و بيگانه با نظام صوتي و آرايشي بيانگر اين است که زن به شيوه. است

کردن زن بطور ويژه؛ کـه ايـن   شخصيتزنانگي يعني بي. خود را انکار نموده و شخصيت خود را نابود ساخته است

مرد با اين ديدگاه که گويا حالت طبيعي زن بدين گونه , در چنين وضعيتي. يک اقدام و سياست تحميلي مرد است

عنـوان  گيـري از زن در تبليغـات بـه   سـتفاده و بهـره  در حاليکه خود نظـام در ا . ايستدکردن زن باز نمياست از متهم

. دهـد باشد اين وضعيت را به شخصيت طبيعي زن نسبت مـي مقصر مي, کردن زننمودن و بدناماي براي رسواوسيله

, آنچه که در هويت زن تا اين حد تنزل يافتـه اسـت  . ترين نقطه تنزل يافته استشرف زن بوسيله کاپيتاليسم به پايين

.منطق نظام هم محتاج چنين چيزي است و در اين کار مهارت و توانايي دارد. باشندي جامعه کموني ميهاارزش

از هرگونه پاکي و تقدس زدوده ) درج موارد مستهجن از قبيل عکس و فيلم(جنس زن که از طريق پورنوگرافي 

حذف زن از جامعه در طـول تـاريخ   . ها نزول کرده استدر نظام کاپيتاليسم تا به درجه نخستين پريمات, شده است

سـاالر  به اعتالي مرد در جامعـه مـرد  , باشدتمدن به همان اندازه که با بروز جامعه طبقاتي و هيرارشي در ارتباط مي

هـاي  هر اندازه زن جايگاه و تـأثير خـود را در جامعـه از دسـت داده باشـد بـه همـان انـدازه از ارزش        . بستگي دارد

بخاطر اينکه ذکاء زن در . تر استهاي جامعه اشتراکي نزديکطبيعت زن به ارزش. مانده استاشتراکي نيز به دور 

بخـاطر  . باشـد تـر مـي  تر است ذکاي عاطفي در وي برجستهبينانهتر و واقعبرابر ويژگي و رويدادهاي طبيعت حساس

بـودن سـطح ذکـاي    باال. ود استاي ذهني وتجسمي دارد رابطه آن با زندگي محدگر بيشتر جنبهاينکه ذکاي تحليل

.گر او در جامعه داردگر و سرکوبريشه در کاراکتر حيله, گر مردتحليل

کودکـاني کـه در   . باشدکننده اين وضعيت در کل جامعه ميمنعکس, سنگيني بار و فشار نظام بر دنياي کودکان

کودک و کاپيتاليسـم بـا هـم    . نظام هستندکنند کامالً مخالف دنياي منجمد و پر از محاسبات عالم خيال زندگي مي

عالم و دانشمند مقدسي که در گذشته مورد احتـرام واقـع   . مانندسالمندان به کودکان کهنسال مي. همخواني ندارند

شـدند  کودکان وقتـي بـزرگ  . درنظام توليدي کاپيتاليسم به يک سربار تبديل شده و موجودي بيهوده است, شدمي

در شـخص  . برند هيچ ارزشـي ندارنـد  اما سالمندان که در دم مرگ بسر مي. رداري قرار گيرندبتوانند مورد بهرهمي

چهـره  , شـود وقتي فردي مسن به خانه سـالمندان سـپرده مـي   . گرددجامعه از ارزش و تعالي خود مجرد مي, سالمند



133 جهـات پـر از   حتـي مشـکل سـالمندي از بسـياري    . شـود معني و پليد نظام بيش از پيش هويدا مـي بي, ظالم

.تواند براحتي ثابت کند که جامعه هيچ نيازي به اين نظام نداردعالمات سؤالي است که مي

اند از هر هايي که در حومه و پيرامون قرار گرفتهانسان, هاي سير و مرفه شهرها در نظام کاپيتاليسمبرخالف انسان

م بيانگر رابطه ديالکتيکي ميان انسان چاق و فربه ويژگي سودجويي بيش از حد نظا. اندجهت دچار فقر و گرسنگي

گويي که تضادهاي موجود . باشد که چيزي نمانده است استخوانهايش بيرون بزنندبا انسان بسيار نحيف والغري مي

درجازدن و تکرار بيش از حد جامعه و نيز . اندپتانسيل ايجاد پيشرفت بيشتر را از دست داده, در بافت دروني جامعه

تداوم و ماندگاري بحران در جامعـه و ورود بـه وضـعيت کـائوس را ثابـت      , وپاشي و فرسودگي بعضي از نهادهافر

. شود زمان شکستن اين حلقه فرا رسيده استتمامي رويدادهاي طبيعي مشاهده ميهمانطوريکه در زنجيره. کنندمي

دادن عملکـرد خـود   نهادهـا بخـاطر از دسـت   سـاختار و . دهنـد قوانين و مقررات گذشته اعتبار خود را از دست مي

زمان آن فرا رسيده است که قوانين برخوردار از معاني جديد وساختارها و نهادهاي مورد نياز ايـن  . اندمعني شدهبي

.قوانين شکل بگيرند

کـه  نيرويـي  . اي اکولوژيک استاي جامعهاز جنبه, جامعه طبيعي. شودمشکل اکولوژي جامعه با تمدن آغاز مي

اي وارد اگر از درون ضـربه . کندارتباط معنادار آن با طبيعت را نيز قطع مي, جامعه را از درون مورد حمله قرار دهد

نکته عجيب و غيرطبيعي اين است کـه روابـط   . مشکلي غيرعادي بنام مشکل اکولوژي وجود نخواهد داشت, نشود

ايـن حالـت را   . انـد در جامعـه تمـدني از بـين رفتـه    , تنددار و ارزشمندي که در کليه مراحل طبيعي وجود داشمعني

قـدرت سـحرآميز ذکـاي عـاطفي بـه      . توان تشبيه به حالتي نمود که کودک از پستان مادرش محروم شده باشـد مي

در جهاني مصنوعي , شودگر که از وجدان و زبان طبيعت به شدت دور ميذکاي تحليل. تدريج رو به نابودي است

ارتباط زنـدگي بـا طبيعـت بـه روابطـي غبـارآلود تبـديل        . گيردرفته با محيط در تضاد قرار ميفتهکه آفريده است ر

طبيعت خالق جـاي خـود را بـه خـداي خـالق      . دهداين رابطه جاي خود را به افکار انتزاعي و خدايان مي. شودمي

از اين پس حملـه  . زنندبدان ميمهر طبيعت ظالم را, بودبايست در حکم مادري باشفقت ميطبيعتي که مي. دهدمي

, آلودگي خاک, کردن مفرط حيوانات و گياهاننابود. زبان در حکم قهرماني براي انسان استبه طبيعت ظالم و بي

محيط طبيعي ديگر . شودترين حق جامعه انساني بوده باشد به يک عادت تبديل ميآب و هوا چنانکه گويي اساسي

پايـان بـود ديگـر    اي کـه مظهـر اميـد بـي    طبيعت زنده. ديگر هيچ اميدبخش نيستاي است موقت کهمرده و عرصه

. اي از مواد استخشن و توده, عاري از درک, طبيعتي کور

در نظام و جامعه کاپيتاليستي مورد استعمار و اسـتثمار بـيش از   , اين ديدگاه که توسط رنسانس تغيير جدي يافت

هر نوع اسـتثمار و اسـتعمار   . انسانيت را در دنيا با فتح طبيعت کامل کنددرصدد است حاکميت بر . حد قرار گرفت

, انقـالب صـنعتي و نتـايج آن   . آوردنسبت به طبيعت را حق خود دانسـته و همچـون يـک مهـارت بـه حسـاب مـي       

زيست و زندگي اجتماعي موجود در آن را با چنان مشکالتي روبرو ساخته که ديگر طبيعت تاب تحمل چنين محيط

امـا ديگـر   . عقل است بلکه خود نظام اسـت دهند که اين طبيعت نيست که بياين اعمال نشان مي. عيتي را نداردوض

آورد کـه قـدرت تحمـل    کنان فرياد برميبانگ. دهدرا نشان مي) امداد" (SOS"محيط مدام عالئم . دير شده است

اگر ساختار . م وارد مرحله مياني کائوس شده استگويي اينکه بحران نظا, از اين منظر. اين نظام اجتماعي را ندارد
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رفت از ايـن کـائوس   شانس برون, محيطي به خوبي تحليل نشودو ارزش جامعه اکولوژيک توسط مباحثات زيست

.وجود ندارد

مـثالً  . نگري بيش از حد استگرايي و کليکلي, اي که بايد در حين تحليل نظام اجتماعي از آن حذر نمودنکته

نهايـت اشـتباه   بـي , باشداي اتخاذ شود که گويا کاپيتاليسم عين خود جامعه مييل کاپيتاليسم اگر چنان نتيجهدر تحل

اين بـا قـوانين حقيقـت دوگـانگي     . گيردهاي حاکم کل جامعه را تشکيل نداده و دربر نميهيچ کدام از نظام. است

آليسـتي  ايـده , وجـود نياورنـد  پديده ضد خود را بهجانبه که ها وتحوالت يکپيشرفت. ديالکتيک نيز مغايرت دارد

عرصه اجتماعي وسـيعي در خـارج از   , شودبرخالف آنچه تصور مي. باشنداي برخوردار نميبوده و از اعتبار پديده

اضـداد نظـام حـاکم و آلترناتيوهـاي آينـده      , هـاي گذشـته  هاي نظامبازمانده, در اين حيطه. نظام حاکم وجود دارد

جامعه داراي قوانين و روابط و کارکردهاي بسيار فعالي بوده و با توليد پي در پـي  . شوندخل يافت ميبصورت متدا

امـا  . باشـد مفيد مـي , نمودن مفهوم آنترلحاظ آسانبه, هااي از نظامارائه شمه. سازدها خود را متحول ميقانونمندي

هم دارد که ممکـن اسـت بـه دليلـي بـراي برخوردهـاي       اين ريسک را , ها به جاي تمامي حقايقدادن اين شمهقرار

.  کردن را با ساختار بسيار پيچيده واقعيت يکي دانستبنابراين نبايد شماتيک. دگماتيک تبديل شود

اين راهکار باعـث خواهـد شـد    . اي از آن استشود در واقع ارائه شمهکاري که در رابطه با کاپيتاليسم انجام مي

بعضي از جوانب آن . نکات از کليت و يکپارچگي حقيقت بسيار دور مانده و روشن نگردندکه خيلي از جوانب و 

براي رسـيدن  . طور مفصل در شناخت آن دقت به خرج داديمبه, از اين رو. هم ممکن است مورد مبالغه قرار گيرند

و نه در تحليل آن تفريط صورت اي عيني از مراحل پيشرفت نظام بايد توجه کرد که نه بسيار مبالغه نمودهبه ارزيابي

ناپذير آينده توان بمانند نتايجي اجتنابنه مدلي که براساس منطق قدرگرايي توسعه يابد صحيح است و نه مي. گيرد

پيشرفت معاني و ساختارهاي مرتبط . هاي اجتماعي کوتاه استفاصله ميان قانونمندي. طور مطلق پيشگويي کردرا به

هـاي  هاي دانش علمي اين است که بـدون توسـل بـه شـيوه    يکي از مزيت. وسته امکانپذير استبا آن معاني بطور پي

هاي عيني به هاي ذاتي آنها تحليل نموده و براساس دادهها را در درون ديناميکتواند نظامقدرگرايي و پيشگويي مي

بديهي است که . معنايي سهيم شوندتوانند در غنايالبته متولوژي و فلسفه هم مي. يابددرک صحيحي از آنها دست

همـراه  اي مانند جامعه را که کليه مراحل تکامل تدريجي طبيعت را با خـود بـه  نخواهيم توانست کليه مراحل پديده

توانيم عـاري  هستيم نميبدليل اينکه خود ما هم بخشي از اين پديده. تعريف کنيم, بسان قوانين ساده فيزيکي, دارد

. اين موضوع در فيزيک کوانتوم به اثبات رسيده است, ت باشيماز هرگونه مجهوال

بلکـه يکـي از   . ها و امکانات الزم براي گـذار بـه نظـام کاپيتاليسـتي بـه دسـت نيامـد       از دوره رنسانس تنها ارزش

ي کردن نيروي معنايي الزم از ميان مسائل و لوازمات بسيار غني موجود براي تشـکيل سـاختارها  پيدا, احتماالت هم

روبـرت اون و  , فرانسيس بـيکن و بعـدها فـورير   , توماس مور, اولين اتوپياگران از قبيل کامپانال. جامعه کلکتيو بود

در دوره . نمودندکردند و بعضاً اقدام به سازماندهي هم ميريزيهاي اجتماعي و اشتراکي زيادي را طرحپرودن نظام

هـاي  انقـالب . اي جديد سخت در تالش و تکاپوي فکري بودنـد روشنگري هم فيلسوفان بسياري براي ايجاد جامعه

اند اما زمينه براي گرايشات ديگر نيز در آنها وجود داشـته  هر چند همواره داراي جوانبي متمايل به چپ بوده, اوليه

که اي نظام و اتوپياي اجتماعي. نظام کاپيتاليستي موجود حاصل تالش فکري هيچ يک از متفکران مهم نيست. است



135 . اي در ايـن رونـد دارد  کنندهاخالق جايگاه تعيين. ماهيتي کلکتيو داشت, متفکران بزرگ در پي آن بودند

بودن طبقه بورژوازي از ضد ترآريستوکراسي سابق و پيشرفته, اي از قبيل قدرت دولتفاکتورهاي عيني, عليرغم اين

شناسان جديد که نشان و عالئم جامعـه حـاکم   جامعه. انددر موفقيت نظام کاپيتاليسم نقش مهمي ايفا کرده, خويش

هاي سازنده الزم جهت که نيروي فکري و برنامتا زماني. گيرندبراحتي مورد استثمار قرار مي, سابق را با خود دارند

رسي جاي تو بر کمن به"هرگونه جنگ قدرت و اقتدارطلبي به نتيجه , عبور از نظام اقتدار ـ دولت وجود نداشته باشد

باشـد ـ ثروتهـاي عظـيم بدسـت آمـده از کشـف        اي تاريخي ميگيري ـ که داراي پايه غنيمت. شودختم مي" بنشينم

اوج , به انقالب صنعتي از طريق اختراعات علمي) فاکتورميني(هاي دستي گذار از کارگاه, مناطق جغرافيايي جديد

, بـه جـايگيري در مرکـز قـدرت دولـت ملـي      6مرکانتاليسمارتقاء از دولت , سوي اقتدارگرفتن از انقالب سياسي به

فاکتورهايي اساسي هستند که انباشت سرمايه و منفعتي را که در ذات نظـام قـرار دارد تحـت حاکميـت نظـام قـرار       

جهش تئوريکي , که انتظارات اتوپياگران را برباد داد19شدن سرمايه و انقالب صنعتي در قرن سيستماتيزه. دهندمي

در ايـن هنگـام بـود کـه کـارل مـارکس و       . کـرد تر و مبارزه سياسي بر ضـد آن را ايجـاب مـي   بينانهي و واقعاريشه

.کردندفردريک انگلس بسان پيامبراني ظهور

ظهـور سيسـتماتيک   , پيـروزي نظـام کاپيتاليسـم را قطعـي نمـود امـا در مقابـل       19نظام تمدن هرچند که در قرن 

, هـر دو جريـان نيـز ريشـه در رنسـانس     . ها و اقدامات سياسـي عليـه آن بـود   ماندهيسازهاي مخالف و انجامانديشه

جهانبيني و بينشي الئيک , ديدگاه ديني تسلط و حاکميت خود را از دست داده. روشنگري و انقالب صنعتي دارند

بخـش  الهـام هاي مدرن هنري توانايي ايـن را داشـتند کـه بـه آسـاني      انقالب علمي و جريان. در حال گسترش است

.ها باشندرهنمودها و معيارهاي مورد نياز اين تحوالت و پيشرفت

کارل مارکس و فردريک انگلـس  . مارکسيسم بود, کردهاي مخالف نظام که روز به روز رشد مييکي از جريان

دم وجـود  اند کـه عـ  دهند؛ آنها بر اين عقيدههاي مخالف قبل از خود ميبه جريان" هاي اتوپيکسوسياليست"لقب 

هاي فکري معتقـد بـه دترمينيسـم اقتصـادي را از ديگـر      نظام. توليدي رايج کاپيتاليستي در اين امر سهيم استشيوه

کنند؛ با وجود اينکه طرز تفکر ديالکتيک هگل را اساس کار خود قرار داده اما مـدعي آن  هاي فکري جدا مينظام

سياسـت اقتصـادي   ). دوباره بـر روي پـاي خـود نشـاندند    , وارونگياز (اند نموده" سرراست"هستند که اين تفکر را 

البته تحت . دهندهاي اساسي الهام خويش نشان ميعنوان ديگر سرچشمهانگليس و سوسياليسم اتوپيک فرانسه را به

. انـد افتـه به سنتزي نيرومند از اين منابع دسـت ي , بديهي است که براي آن دوره. اندتأثير فلسفه آلمان هم قرار گرفته

کـاري اسـت   , مند که پيروزي آن ثابت شدهاي نظامالبته ابراز مخالفتي اينچنين منظم و سيستماتيک در برابر جامعه

بسـان برنامـه   . است" مانيفست کمونيست"هاي آنان اولين محصول فعاليت. مستلزم پيشبيني و احساس مسئوليت قوي

مـارکس و انگلـس   . شـود اعالن مي) حزبي(ان برنامه کمونيستي عنوبه, البته بعد از مدت کوتاهي. يک حزب است

. برندرا براي خود بکار مي" سوسياليست علمي"براي آنکه خود را از ديگر سوسياليستها متمايز سازند صفت 

ترين برخورد را نسـبت بـه تحليـل و شـناخت     بينانهاند واقعبردهاي که در آن بسرميبديهي است که آنها در دوره

عنوان منبع مهمي براي شناخت کاپيتاليسـم قلمـداد   را به" کاپيتال"توان شاهکار مارکس مي. انداپيتاليسم نشان دادهک

سياست ايجاد موازنه بازرگاني, سوداگري: مرکانتاليسم6
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بـا ارائـه آنـاليز    " مالکيـت خصوصـي و دولـت   , ريشـه خـانواده  "فردريک انگلس نيز در اثر خود تحت عنوان . کرد

.باشدتم فکري خويش مينمودن سيساي از جامعه تاريخي در تالش براي تکميلگسترده

, هـا و خطاهـايش در تحليـل سيسـتم    تاکنون توانسته است عليرغم کاستي1850سوسياليسم مارکسيستي از سال 

بـراي شـناخت بهتـر تحلـيالت آنهـا در مـورد نظـام        . حقايق و جوانب مثبت خود را هم به اندازه کافي نشـان دهـد  

تـا جـايي کـه از منـابع نوشـتاري      . آموزنـده خواهـد بـود   , تـاريخي هاي مشـابه نمودن آنها با نمونهمقايسه, اجتماعي

ظهـور حضـرت موسـي از درون نظـام     , ايـن مانيفسـت  . اسـت " ده فرمـان "اولين مانيفست براساس نظام , ايمآموخته

ـ خـداي  خـدايي آخنتـون فرعـون    اي که از مذهب تکبه همان اندازه. نمايدداري عصر اوليه را فرمولبندي ميبرده

کند که به جامعه سعي مي" فرمانده"با . هم متاثر شده است" يهوه"گرايي دين پدر شيد ـ الهام پذيرفته از يهوديخور

تأثيرات آن تا به امروز هـم  , م اعالم شده.ق1300اين مانيفست که در . خود ـ قبيله عبراني ـ نظم و انضباط ببخشد  

عهد عتيق که خود به . است" ده فرمان"حاوي کليات " عتيقعهد "بخش اول کتاب مقدس به نام . وجود داشته است

به تمامي تا زمـان حضـرت   , عنوان مانيفست پيامبريهاي حساس بهدر تمام دوره, شودهاي ديگري تقسيم ميبخش

.رسدعيسي مي

اي است که از طرف حضرت عيسي جهـت دفـاع و   انجيل در واقع اعالميه. انجيل است, دومين مانيفست بزرگ

, شايد اين. يابدانتشار مي, دار قرار دارندايت از فقرا و بيکاران و ستمديدگان که تحت ستم امپراطوري روم بردهحم

, اين عمليات که تحت عنوان مسيحيت انجام گرفته. گيرداولين اقدامي است که تحت نام طبقات ستمديده انجام مي

و " عزيـز "داراي سـنت  , عـالوه بـر سـنت پيـامبري    . گـذار اسـت  هاي تاريخي تأثيرامروزه نيز حداقل به اندازه نمونه

.توان درسهاي زيادي آموختها که بسان اولياء اسالم هستند مياز اين عزيز و عزيزه. باشدهم مي" عزيزه"

اين اثر که از ترکيب نظرات و مشاهدات حضرت محمد در رابطه . قرآن است, سومين مانيفست بزرگ در تاريخ

, گيردهاي تورات ـ عهد عتيق ـ و تفسير انجيل سرچشمه مي از يکي از کتاب, ل و عشاير آن روز عرببا جامعه قباي

در حاليکـه نظـام اروپـا توسـط     . براي جامعه فئودالي قرون وسطي است" خواهيمشروطه"به نوعي در حکم اعالميه 

هر چند که داراي بـافتي دينـي هـم    . شود نظام خاورميانه نيز با قرآن مشروط گرددسعي مي, شودانجيل مشروط مي

.بينانه خواهد بودواقع, حل اجتماعيعنوان مانيفست راهها بهشناخت و تعريف اين نمونه, باشند

کاپيتاليسـم را فروپاشـيد يـا اينکـه بيشـتر      , "کاپيتال"مطرح گردد اين است که آيا " کاپيتال"سؤالي که بايد درباره 

, براي توضيح هر چه بهتر مسئله بايد مرحله تز. کندد ديگر مانيفستها هم صدق ميقدرتمند نمود؟ اين سؤال در مور

در آغـاز هـم گفتـه بـودم کـه      . دهند به خـوبي توضـيح داد  تز و سنتز که اساس تفکر ديالکتيکي را تشکيل ميآنتي

اده اثبـات گرديـده   موجود در رابطه انرژي ـ م  ) 1(اتحاد . ويژگي دوآليستي در نظام جهاني تقسيم يک به دو است

عنـوان عنصـري کـه مـاده را بـه حرکـت       انـرژي را بـه  . راهنماي خوبي در اين رابطه اسـت E=MC2فرمول. است

. کنـد تـر حرکـت مـي   توان گفـت انـرژي گـوهري اسـت کـه آزادانـه      مي. کنددهد تعريف ميدرآورده و تغيير مي

اگر ماده کالً . انداي هستند که از ماده ساطع شدهژيدر واقع انر, که ذرات مادة داراي سرعت نور هستند" هافوتون"

اما باز هم وجود دوگانگي مـاده ـ   . راديواکتيويته بيانگر اين حالت است. شودبه فوتون تبديل شود تبديل به نور مي

ه رمز کار در اينجا است ک. گرددبودن آنها مانع از حالت دوگانگي آنها نميماهيت يکي. انرژي يک واقعيت است



137 تبـديل بـه   " (دوگـانگي "خـود گـرايش   . شـود بودن سـوق داده مـي  چرا و چگونه به سوي دوگانه) 1(يک 

دهد؟ احتمال قوي وجـود دارد کـه تحـوالت درون اتـم همـه تنوعـات و       چيست يا اينکه چگونه روي مي) شدن2

ر ريز و بسيار سريع و دهند که تشکيل و تحوالت ذرات بسياآخرين تحقيقات نشان مي. دهندتحرکات را شکل مي

موجب بـروز ترکيبـات   , شدن را تعيين نمودهمرحله اتميزه, بسيار کوتاه عمر که حتي تصور آنها خيلي سخت است

هاي مغناطيسي متفاوت در اين رونـد نقـش   احتمال دارد ميدان. شوندمولکولي و در نتيجه عناصر متفاوت مي, اتمي

. داشته باشند

منـدي اجتمـاعي بسـيار متفـاوت     با وجود اينکـه قـانون  . پذير استناعت بر جامعه اجتنابتطبيق اين مرحله از طبي

دانـيم کـه تحـوالت نظـام اجتمـاعي از      بطور کلي مي. رود اين سيستم در مورد آن صدق کندباشد اما انتظار ميمي

مچنين جامعه دولتمدار از ه, دانيم که جامعه هيرارشيک از کالنهمچنين مي. شوندناشي مي" کالن"يعني از " يک"

.وجود آمده و بدين ترتيب تا ظهور کاپيتاليسم ادامه داردجامعه هيرارشيک به

ديگري را نـابود کنـد بلکـه بـا هـم      , هامنظور از اصطالح اضداد در ديالکتيک اين نيست که يکي از دوگانگي

هـا را  به ما امکان شناخت بهتـر پديـده  چنين تحليلي . شوندآمدن ترکيبي متفاوت ميوجودترکيب شده و موجب به

ترکيب اضداد به . در اين مورد واقعيت ديگري هم اين است که سير روند تحوالت در خطي مستقيم نيست. دهدمي

در . اين فرمول مربوط به منطق کالسيک و تنها براي زمان بسـيار کوتـاهي صـادق اسـت    . نيستa×b=abصورت

, گاهي سـريع و گـاهي آهسـته   , دارمنگوله, حلزوني, هايي مانند زيگزاگييژگيها تحوالت بيشتر از ودنياي پديده

در , بـودن از نگرش مبني بر پيشرفت خطي مستقيم گرفته تا جهـاني . برخوردارند, انتهاابتدا و بيانتها نه بيآني و بي

.هاي متغيري را فرض نمودتوان وجود ويژگيمي, فضاهاي کائوس

در برابر کاپيتاليسم با منطق خطي مستقيم برخورد کنيم و انتظار داشته باشيم کـه  " ضد"يک بنابراين اگر در ارائه

ايم يعني بـه سوسياليسـم خواهـد رسـيد تنهـا      اي که تصور نمودهکاپيتاليسم را از بين برده و به جامعه, مذکور" ضد"

هاي آن نيز در مسير متفاوتي حرکت خود واقعيت بسيار متفاوت است و اشکال و نمود. اي خيالي خواهد بودفرضيه

با خود شريک نمايد و يا , آن را مورد استثمار قرار دهد, تواند ضد خود را ذوب کردهنظام حاکم مي. خواهد کرد

, اگـر شکسـت سـختي هـم بخـورد     . دادن نيروي بسيار کمي وارد مرحله تحـول تـدريجي طـوالني شـود    با از دست

. باشدتواند لوازم و ابزار نظام جديدمي

دهند گفت اين است که تئوري مشي مارکسيستي روي ميبه تحوالتي که براساس خطتوان راجعاي که مينکته

شـدن بـه سـه طريـق صـورت گرفتـه       اين ذوب. بخشدشدن در کاپيتاليسم رهاييو عمل آن نتوانسته خود را از ذوب

توان گفت که کاپيتاليسم از راه اين سه پديده و يا نمي. سوسياليسم رئاليستي و رهايي ملي, سوسيال دمکراسي: است

اما درحد تغييرات , شايد تغييرات مهمي صورت گرفته باشد. سه طريق هيچ تغيير و تحولي در خود انجام نداده است

هـا  انقـالب توان اين تحوالت را فقط با ضدنمي. نظام توانسته است از اين طريق بر عمر خود بيافزايد. اندليبرال بوده

.ريشه در ديدگاه سوسياليسم پذيرفته شده و اصول اساسي آن دارد. تر استمسئله از اين ژرف. توجيه کرد

دار و کـارگر  تبعـيض ميـان سـرمايه   . باشـد دار ـ کارگر مي ريشه اصلي خطاها و اشتباهات در تبعيض ميان سرمايه

اين تعريف در مورد روابط سـرف ـ اربـاب    . روم نداردداري ماهيتاً تفاوتي با تبعيض برده ـ ارباب دوره ماشين برده 
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هـاي مـرد و شـيوه    گـاه يابي و تکيـه در درون يک خانواده ـ پدرساالر ـ هنگامي که شيوه سازمان . کندهم صدق مي

, گرددآنکه در درگيري و مبارزه ميان هر دو پيروز مي, هاي زن وابسته را با هم مقايسه نماييمگاهيابي و تکيهسازمان

, بعـد از اتمـام درگيـري   , مرد که در درگيري پيروز شـده , اگر استثناها را در نظر نگيريم. از همان ابتدا معلوم است

اما تضاد همچنـان  . زن بيش از پيش ازآن مرد شده است. خورده براي ادامه زندگي شانس داردبيشتر از زن شکست

سـاالر  شـدن در درون نظـام مـرد   سـوي ذوب گام بيشتر بهيک, به ميزاني که متحول شده است, اما مرد. وجود دارد

در درون تمدن جامعـه طبقـاتي و حتـي پيشـتر از آن در     . توان اين مثال را به کل جامعه تعميم دادمي. برداشته است

تنها با تهيـه و ارائـه   , در شرايطي که زن تحت حاکميت مرد و مقيد به هزار و يک قيد و بند است, جامعه هيرارشي

. ندارد" بيشتر وابسته شو, بيشتر کتک بخور"از زن انتظار آزادي و رهايي داشتن معنايي جز , لي از تئوري و عملشک

هرچنـد  . اي در دست قصاب استبره. تن به زنانگي خود داده است محکوم به شکست شده است, از زماني که زن

احتمال . بره بستگي به انصاف و منفعت قصاب داردماندنتقال هم بکند تا چه اندازه شانس رهايي دارد؟ شانس زنده

.دارد تبديل به گوسفندي شود که شير و پشم بدهد يا اينکه ذبح گردد

با نگاهي بـه  . نيست7از نوع آنتاگونيستي, تضاد کارگر ضد کاپيتاليست با نظام, شودبرخالف آنچه که تصور مي

. شـود مزد خـوبي دارد از طبقـه ممتـاز جامعـه محسـوب مـي      کارگري که کار و , توان گفتکاپيتاليسم امروزي مي

هاي ديني و اتنيکي و گروه, هاي ستمديدهخلق, اند عبارتند از ارتش عظيم بيکارانآنهايي که از نظام ضربه خورده

تناقضات , هاي دروني محيط زيستچالش, سالمندان, طيف وسيعي از زنان؛ همچنين وضعيت کودکان و نوجوانان

, هاي شهر ـ روستا اختالفات و چالش, هاي ناشي از رقابت در کسب منفعت در درون جامعه کاپيتاليستيو درگيري

, نظاميـان ـ سياسـتمداران و صـدها محـور تضـاد مشـابه       , اخـالق ـ نظـام   , علم و قدرت, شهر کوچک ـ شهر بزرگ 

ه اين امر پي بـرد کـه يـک تئـوري     توان باگر درک عميقي از جامعه داشته باشيم مي. نمايانگر وضعيت نظام هستند

تنها بـه طبقـه کـارگر برخـوردار از امتيـازات کـه نظـام        , هادادن تمامي اين پديدهکه بدون مبنا قرار, انقالب ـ تغيير 

.شانس زيادي نخواهد داشت, کندتکيه مي, تواند آن را هدف قرار دهدتر از هر قشر ديگري ميراحت

اقـدام  . نتوانسته است تمدن را بطور کلـي تحليـل نمايـد   . ساسي ديگري استديدگاه مارکسيستي داراي نواقص ا

او معتقد است که تضاد اساسـي ميـان جامعـه طبقـاتي و جامعـه اشـتراکي       , انگلس در اين مورد خيلي محدود است

ايـن در حاليسـت کـه ـ     . کنـد مانـده قلمـداد مـي   هاست که برطرف شده و آن را فرمي عقـب طبيعي و کلکتيو مدت

مـدار  انطور که ما هم در تحليالت وسيع خود نشان داديم ـ ميـان جامعـه اشـتراکي و جامعـه هيرارشـي و دولـت       هم

ـ دمکراتيک نـه تنهـا   ها و هنجارهاي جامعه اشتراکيارزش. اي وجود داشته استپيوسته مبارزه و درگيري گسترده

کاپيتاليسـم نيـز   . هسـتند " ديناميـک "داراي نقشـي  هـا  نظـام گيـري بلکه در شکل, شوندمانده نبوده و نابود نميعقب

تضادي که بيشترين نقـش و کـارکرد   , تکامل و بحران نظام کاپيتاليسم, در مراحل پيدايش. مشمول اين قاعده است

توانـد اقشـار زيـادي از قبيـل کـارگر و      نظام مي. باشندهاي اشتراکي ـ دمکراتيک مي را دارد تضادهاي آن با ارزش

توانـد بـا   مي. پيمان خود نمايدتواند آنها را تبديل به همحتي مي. ر خود جاي داده و آنها را اداره کندروستايي را د

.باشندمشکالتي که غيرقابل حل مي) در فلسفه: (آنتاگونيسم2



139 اما . مديريت خود را بصورتي نامرئي درآورده و به موجوديت خود ادامه دهد, تشويق و تحريک فردگرايي

بدليل . باشدـ دمکراتيک ميخود اشتراکيدر اساس , جامعه هم. بودن آن خارج کندتواند جامعه را از اجتماعينمي

غرايـز را  . سازدگيرد و آن را نيرومند ميکار ميفردگرايي را عليه جامعه به, اينکه کاپيتاليسم بر اين امر واقف است

شدن شدن ـ به ميمون تبديلجامعه بشري را از بسياري جهات بطور معکوس يعني به سوي پريمات. کندتحريک مي

اي جديـد  زمينه پيدايش جامعه, فروپاشي آن, با مقاومت جامعه در برابر اين روند و در نتيجه. دهدق ميجامعه ـ سو 

, هاي تحول اجتماعي اين بعد از تناقضات اساسـي را مـورد توجـه قـرار دهنـد     ها و طرحاگر پروژه. آيدوجود ميبه

.امکان زيادي براي موفقيت خواهند داشت

ماتيک بافت اخالقي از طرف نظام مورد توجه قرار نگيرد هيچ تناقض و تضادي امکـان  که نابودي سيستتا زماني

هنر و , سياست, توان با روشهاي حقوقاي را نميهيچ جامعه, در صورت نبود اخالق اجتماعي. شدن نداردبرطرف

منظـور مـن از   . عـه اخالق يعني شکل موجوديت يافتن خود به خـودي جام . اقتصاد اداره کرد يا آن را متحول نمود

نظرانه نيست؛ بلکه از ديدگاه من اخـالق يعنـي اداره جامعـه از راه وجـدان و قلـب آن      اخالق سنتي و تنگ, اخالق

اينکه نظام کاپيتاليسم نظامي است کـه  . به پايان رسيده است, اي که وجدان خود را از دست داده باشدجامعه. است

تخريب وجـدان  , عنوان آخرين نظامموقعيت آن به. سبب نيستبي, دادهبيشترين تخريب را در عرصه اخالق انجام

هاي نظام اسـتثمار و  نشان آشکار و ملموس استهالک و نابودي پتانسيل. سازداجتماعي توسط آن را قابل درک مي

ـ آگاهانـه ـ اخالق 8بنابراين مبارزه با کاپيتاليسم مستلزم فعاليتي اتيک. تخريب سيستماتيک اخالق است, سرکوب

.مبارزه بدون اين از آغاز محکوم به شکست است. است

شهرنشـيني و  . کننـد هـاي کاپيتاليسـتي زنـدگي مـي    شخصيت بطور کلـي در درون ارزش , در ديدگاه مارکسيسم

فرد را با هزار و يک قيد به نظـام کاپيتاليسـتي   , هاي حاکم بر زندگي شهريشرايط و شيوه. بودن غالب استشهري

در . کـرد بايد به خوبي دانست که حتي خود مارکس هم با هزاران قيد در درون سيستم زندگي مـي . کندميوابسته

هـا در انـزوا بسـر    هـا و عبادتگـاه  ها سال در صومعهها انساني که از نظام گسسته و دهحتي ده, دين مسيحيت و اسالم

حتـي متوجـه چنـين سـاختاري     , ثر مبارزان مارکسيسـت اک. اند تأثير محدودي بر جاي بگذارندتنها توانسته, اندبرده

, کننـد هاي مختلف در درون نظام کاپيتاليستي زندگي ميدر شرايطي که خود به اشکال و شيوه. اخالقي هم نيستند

.ـ عملي به نتيجه دست يابندپندارند که خواهند توانست با جنگ نظريچنين مي

مراحـل بعـد از آن هنـوز هـم داراي کـاراکتري هيرارشـيک و       تزهاي مارکسيسـم در مـورد انقـالب سياسـي در    

ايـن  . انـد تقدس رسيدهگرايي به درجهديکتاتوري پرولتاريا و دولت, اصطالحاتي از قبيل جنگ. مدار هستنددولت

جنگ ـ ارتش محصول تمدن جامعه طبقاتي بوده و ابزارهاي بـدون چـون و چـراي     , در حاليست که دولت ـ اقتدار 

اين ابزارها را در اختيار پرولتاريا گذاشتن همان و از همان ابتدا تصـميم  . باشندندگي قشر استثمارگر ميحاکميت ز

دانيم اين ابزار بطـور مـؤثر و فعـالي در سوسياليسـم رئاليسـتي      طوريکه ميهمان. بر مشابه ساختن خود با آنان همان

سال معلوم شد که در کنار آن چپـاولگرترين  70بعد از اما. در اين کار هم موفقيت حاصل شد. شدندکار گرفته به

که وجود عيني بودني همانند پديده و حقيقتي تاريخي اخالق و بااخالق, نوعي ديسيپلين فلسفي, اخالق آگاهانه, فلسفه اخالق: اتيک8

.دارد
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. شکل کاپيتاليسم ـ که کاپيتاليسم اروپاي غربي در مقايسه با آن با هفت آب غسل داده شده بود ـ تأسيس شده است

.وقوع اين رويداد ريشه در مفهوم دولـت دارد . وجود آمدترين شکل کاپيتاليسم بهدمکراتيکتوتاليتارترين و آنتي

تـرين دوران  در سوسياليسم رئاليستي به نيرومنـد " بايد آهسته آهسته به خاموشي گرايد"دولت که انگلس معتقد بود 

ابزارهـايي کـه   . معنا و مفهوم چنداني دربر نـدارد , در اينجا در پي سوءنيت يا ضد انقالب گشتن. خود رسيده است

ده باشد ـ آنها را نه به سوسياليسـم بلکـه بـه کاپيتاليسـم      اند ـ حتي اگر شش دانگ دولت را به دست آور بکار گرفته

راهکارها و ابزارهاي سوسياليستي به ترتيب . باشدسوسياليسم مستلزم ابزار و راهکارهاي سوسياليستي مي. خواهد برد

.هاي دفاع جامعه از خودحقوق بشر و مکانيسم, هاي زنانجنبش,هاي محيط زيستجنبش, دمکراسي: عبارتند از

هاي صلح و سنديکاها و جنبش, توان چنين بيان کرد که احزاببر اين اساس يکي ديگر از عوامل شکست را مي

خـود را از چـارچوب نظـام رسـمي رهـا      , هاي اجتماعياند در سياست و بسياري ديگر از پديدهرهايي ملي نتوانسته

تراتژيک و نيز با ديدي اکولوژيـک ـ دمکراتيـک    علت آنکه اين ابزارها در راستاي ديدگاهي فلسفي و اسبه. سازند

عنوان ابزار مبارزاتي مورد استفاده واقع شده باشند از انضمام به اند در نهايت هر اندازه که بهمورد توجه قرار نگرفته

.اندسيستم رهايي نيافته

صـادي آن دوره  چگـونگي تحليـل آن از شـرايط اقت   , شـود يکي ديگر از انتقـاداتي کـه متوجـه مارکسيسـم مـي     

اي که مارکس و انگلس بنابراين نتيجه. کاپيتاليسم در زمان مارکس در مرحله تکامل قرار داشت. است9کونژنکتور

کاپيتاليسم بسـان بولـدوزري اسـت کـه راه     , در نظر آنان. بودن کاپيتاليسم استناپذيراجتناب, انداز اين دوره گرفته

يـابيم کـه آنـان جامعـه طبقـاتي را تحـول و       درمـي , تـر در نظـر بگيـريم   کلياگر . کندحرکت سوسياليسم را باز مي

ايمـان آورده  , آلهـايي ايـده  رويدادي غيرقابل اجتناب دانسته و به ضرورت وجود اين مراحل بـراي تأسـيس نظـام   

ها و تشکل, تمام دارايي. قبالً هم اشاره کرده بوديم که اين شيوه تحليل را بايد اشتباهي محض درنظر گرفت. بودند

ـ عنوان ابزار حاکميتي مديريت و طبقات ـ بغير از تأمين امنيت ضروري جامعه و مديريت عمـومي  نهادهاي دولت به

حاکميت بيش از حد کاپيتاليسم دولتي موجب . ساز هم هستندکار و مشکلنه تنها لزومي ندارند حتي بسيار محافظه

سي در داخل و خارج شـده و دولـت رفـاه و نهادهـايي از ايـن قبيـل و در رأس همـه آنهـا         رويه بروکراگسترش بي

جنگ و ارتش , از لحاظ اخالقي هم. اندساز شدهکاپيتاليسم دولتي در برابر دمکراسي اجتماعي و محيط زيست مانع

مـا تئـوري   "بـا گفـتن اينکـه    مـارکس . البته غير از شرايط دفاع ضروري ـ نهادهايي هستند که بايد آنها را رد کرد ـ

اي طبيعي و عادي در نظر عنوان دادهماهيت ابزارهاي بکار گرفته را به" جنگ طبقاتي را از مورخين فرانسوي گرفتيم

در مـورد مفهـوم ديکتـاتوري    , ايـن امـر  . پـذيرد مبارزاتي طبقات حاکم را عيناً و بصورت نهادي ميشيوه. گيردمي

. هاي ديکتاتوري در تاريخ هيچ ابايي نداردر اقتباس اعمال و شيوهد. پرولتاريا هم صادق است

مـورد  , دمکراسي بـدون اينکـه پيـاده شـود    . ديکتاتوري در دوره لنين و استالين در قالب دولت متبلور شده است

. تـر بـود  کبه حقيقت نزدي, "توان به سوسياليسم رسيدتنها از طريق دمکراسي مي"لنين با گفتن . گيردانکار قرار مي

همگني حـزب ـ دولـت پديـدار     . کندها و راهکارهاي طبقه حاکم مرکزيت بيشتري پيدا ميسياست, در مراحل بعد

.آيدوجود ميمجموعه تحوالت و تغييراتي که در اثر صعود و نزول امور اقتصادي در يک کشور به): Conjuncture(کونژنکتور 9



141 هاي جنـگ و  سياست. شوددمکراتيک تبديل ميحزب در داخل و خارج به تمامي به نهادي آنتي. شودمي

توانيم شمار بيشتري از طاها و اشتباهات ـ که مي اما اين نوع خ. ريزندديگر آب به آسياب کاپيتاليسم مي, صلح نظام

طبيعي يعني ايجاد و تقويت کاپيتاليسم شدن با نتيجهروغيراز روبه, سال هم بگذرد70آنها را ذکر کنيم ـ حتي اگر  

.گشاينداي نميراه را بر تحوالت و تغييرات ريشه

سـهم  . خـواهي و مسـاوات طلبـي اسـت    آزاديمارکسيسم آزموني بزرگ و تـاريخي در راه مبـارزه   , بدون شک

بـورژوازي  . شناسي انتقال داده استجنبه اقتصادي و طبقاتي خود را به علم جامعه. بزرگي در مبارزه اجتماعي دارد

نظرانه و تاکتيکي برخورد تنگ. حقوق بشر و دولت رفاه نموده است, را مجبور به انعطاف بيشتر در قبال رهايي ملي

عدم تفاوت ديدگاه آن با ديـدگاه کاپيتاليسـم در مـورد اکولـوژي و آزادي زن و در پـارادايم      , سينسبت به دمکرا

. تر به نظام انضـمام يابنـد  ها و معيارهاي بورژوازي موجب شده است که آسانگذار از قالباساسي زندگي نيز عدم

ير سوسياليسـم رئاليسـتي بـه پيـروزي     مبارزات سوسيال دمکراسي و رهايي ملي که با الهام از مارکسيسم و تحت تأث

اقشار درون اين . وقت از نظام کاپيتاليسم جدا نشدندهيچ, تري از سوسياليسم بودندهاي ضعيفدست يافتند و نسخه

هـاي خـود شـرايط    مبارزه آنها بدين سـبب نبـود کـه بـراي تـوده     . جنبش بيشتر طرفدار تحوالت کاپيتاليستي هستند

مشـکل  . نمودنـد هرچه بيشتر از شرايط موجـود مبـارزه مـي   کنند بلکه در جهت استفادهتري فراهم زندگي متفاوت

سوسـيال  , اگـر سوسياليسـم رئاليسـتي   . تمامي با سيستم حقوقي نظام مـرتبط اسـت  گرايي و تقسيم و توزيع بهتوسعه

نگرشي , م ارزيابي کنيمترين مذاهب کاپيتاليسعنوان بزرگکاري را بهرهايي ملي و ليبراليسم و محافظه, دمکراسي

ايـن  , مسيحيت و يهوديت با خود اديان تفاوت داشته باشـند , هر اندازه مذاهب اديان اسالم. تر خواهد بودبينانهواقع

تفـاوت ميـان آنهـا بـه     , ترعبارت صحيحبه. مذاهب نيز به همان اندازه از ريشه خود يعني کاپيتاليسم متفاوت هستند

هـايي ماننـد   تداوم ديـن در تنگنـا و محـدوديت و جريـان    . باشدهاي متغير يک خانواده مياندازه تفاوت ميان گونه

. شدن در درون نظام کاپيتاليستي معناي ديگري دربر ندارندغير از مارژينال, آنارشيسم

. زيـاد طـول نکشـيد   " فاشيسـت آنتـي "حـال وهـواي سرشـار از شـوق پيـروزي جبهـه       , بعد از جنگ جهـاني دوم 

تنفري عمومي . ها شدموجب تحوالت مهمي در پارادايم, 1968هاي جوانان در سال انقالبي و جنبشرهنمودهاي 

ثابت شده بود که سوسياليسـم رئاليسـتي و سوسـيال دمکراسـي و رهـايي ملـي توانـايي        . وجود آمدنسبت به نظام به

هـاي  در سـال . بهتـر از گذشـته نبـود   , جهاني که مژده آن داده شده بـود . جوابگويي به مسائل و انتظارات را ندارند

تـا آن زمـان از مارکسيسـم پيـروي     1848هـاي روشـنفکري کـه از سـال     بعد از اينکـه بسـياري از جريـان   , 1970

هاي چـپ  آنها جنبشهاي نوين بسياري که در رأسدوره آشنايي با جريان. دادندکردند نيروي خود را از دستمي

بعـد از تضـعيف اعتمـاد کاپيتاليسـم نسـبت بـه سوسياليسـم رئـال و         . ز گرديـد اکولوژي و زنان قرار داشت آغـا , نو

تحوالت جديدي که در علوم اجتماعي و عرصه فرهنگي بواسطه دومين انقالب بزرگ علمي در بعد , هاي آننسخه

.اکولوژي و اتنولوژي فراهم کرد, هاي فمينيسمزمينه را براي ظهور جنبش, روي داد1950هاي از سال

ايـن  . فروپاشي سوسياليسم رئال به نفع کاپيتاليسم نبود بلکه به ضـرر آن تمـام شـد   , شودالف آنچه تصور ميبرخ

تـوده خـود را حفـظ    , نظامي که از طريق جنـگ سـرد  . هاي اساسي نظام بودشدن يکي از حلقهرويداد به منزله پاره

. هاي انبوه خلق را اغفال نموده بود فروپاشيدبخش ديگر تودههاي آزاديکرده و از طريق سوسياليسم رئال و دولت
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. يـابي درآن پديـدار شـد   هاي نااميدي و همچنين اقناع به عدم چارهگرا نشانهبراي اولين بار بود که در جامعه دولت

دولـت رفـاه در   . دادنـد گري خود را از دستگرايي به اندازه قابل توجهي قدرت و توانايي اغفالدولت ملي و ملي

نظـام از هـر   . در بسياري از کشورها اعتبار خود را از دست داد, بجز مدت کوتاهي, اي پيشرفته کاپيتاليستيکشوره

هايي که توانست از کائوس بينيم که يکي از نظاماگر به تاريخ کاپيتاليسم نگاه کنيم مي. لحاظ وارد فاز جديدي شد

با انقالب . اي استفاده کرداز انقالبات سياسي بطور ماهرانه.نظام کاپيتاليسم بود, در بردمرحله رنسانس جان سالم به

در اواخر قرن . اولين نظامي است که گسترش خود را در سراسر جهان کامل کرد. صنعتي به اوج تکامل دست يافت

توانست تضادهايهاي جهاني مياي روبرو شد که تنها از طريق جنگهاي ريشهبا چنان بحران20و اوايل قرن 19

هاي اول و دوم جهاني همچنـين  جنگ. را فرا گرفت20بحران کاپيتاليسم سراسر قرن , در واقع. خود را حل نمايد

با . توانست خود را سر پا نگه داردکرد که نظام فقط از طريق جنگ ميها ثابت ميهاي قبل و بعد از اين جنگدوره

. ماهيت جنگ از گرم به سرد تبديل شد, آن) مذاهب(هاي بندي توسط سوسياليسم رئاليستي و نسخهگسترش قطب

دشمني . خود را در خالء يافت, اين فرصت هم از دست نظام رفت, 1989هنگامي که با فروپاشي شوروي در سال 

. يافتاي مياو اين دشمن را در اسالم خاورميانه. الزم بود دشمنان جديدي ايجاد کند. نبود که به آن حمله کند

. خـوريم و امپراطـوري آمريکـا برمـي   " سـازي جهـاني "مـدام بـه اصـطالحاتي از قبيـل     , امه دوره جديددر واژه ن

هـاي ابتـدايي گرفتـه تـا بـه      از کـالن . اي نـدارد ها است و هيچ جنبه تازهسازي به معناي صدور و ترويج نظامجهاني

از شـانس  , کم و بيش, امر را داشته باشدهر نظامي که شانس موفقيت در اين . گرا هستندها جهانيکليه نظام, امروز

. گسترش و انتقال برخوردار است

, با ازدياد دولت ـ شهرها و با تبديل دولت به دولتي متعلق به تمام شهرها. امپراطوري هم ازاصطالحات کهن است

ند توسـعه  با توجه بـه اينکـه دولـت ـ شـهرها مـدام در حـال افـزايش هسـت         . شودشرايط ظهور امپراطوري فراهم مي

سـنت امپراطـوري   . گردنـد هاي مشخص امپراطوري پديدار ميها و شيوهعرصه. گرددناپذير ميامپراطوري اجتناب

. از آن روز تا بـه حـال گسـترش يافتـه اسـت     , ـ شهرهاي سومري آغاز گرديدسارگن که با استيالي آکاد بر دولت

هـاي  بيـزانس و عثمـاني  , متعاقـب آن . وري آن روز دنيا بودترين امپراطترين و قدرتمندوسيع, داري رومدولت برده

کاپيتاليسم در حاليکه هنـوز در  . شدندهاي مشابه آن در چين و هند نيز تأسيسنمونه. دادندفئودال اين سنت را ادامه

يد در خورش"ابتدا توسط پرتغال سپس بوسيله اسپانيا و بعد از آن توسط امپراطوري انگليس که , مراحل تأسيس بود

دوگانگي متشنج و توازني . اين سنت را تا پايان جنگ جهاني دوم نيز تداوم بخشيد" کردمستعمرات آن غروب نمي

به نفع آمريکا 1989که بعد از جنگ جهاني دوم ميان آمريکا و امپراطوري شوروي سابق برقرار شده بود در سال 

.باقي نمانده بودکاپيتاليسم " روم"ديگر هيچ مانعي فراروي. هم خوردبه

تقسـيماتي براسـاس   , گـرا فراتر از ساختاري يونيتر و مرکزيت, در ساختار آنها: ها يک کاراکتر دارندامپراطوري

هاي قديمي دولتي را کـه از مرحلـه پيشـين بـاقي مانـده بودنـد       بدليل اينکه بسياري از سنت. گيردايالت مبنا قرار مي

هـر انـدازه در   . شوندبنيان ديده ميبسياري مبتني بر نوعي فدراسيون سستگرايشات , حذف نموده و پذيرفته است

هـا و اسـتانها و   در داخل به همان اندازه بر تعداد ايالت, بيرون نيروهاي زيادي تحت حاکميت و وابسته به آن باشند
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.شودتکرار مي

خـوبي  بايـد بـه  . روسـت هاي دوگانه مشابهي روبهدوره امپراطوري آمريکا هم از درون و هم از بيرون با وضعيت

دهد و بايد هم کند؛ بلکه سنت هزاران ساله را ادامه مياز صفر شروع به تأسيس امپراطوري نمي, دانست که آمريکا

يک , ها کامالً از آن مستقل باشندوضعيتي که دولت. شودون امپراطوري اداره نميبد, نظام دول جهاني. ادامه دهد

هـا نسـبت بـه هـم     واقعيـت آن اسـت کـه دولـت    . چنين چيزي وجود ندارد, در عالم واقع. باشدفرضيه و احتمال مي

هـا منجـر بـه    ترين است در بعضي از گـروه سوي ضعيفترين بهاين وابستگي که جهت آن از قوي. وابستگي دارند

ترين عنوان بزرگيابد که بهبه نيرو و موقعيتي دست مي, لحاظ سيستمترين آنها بهنيرومند. شودظهور امپراطوري مي

آنچه را که اياالت متحده آمريکا از امپراطوري بريتانيـا و شـوروي تحويـل    . باشدترين ميامپراطوري گفته او معتبر

هـاي سياسـي و سـاختارهاي    تشـکل , فرهنـگ , غرافياي وسيعي که صدها زباندر ج. باشدگرفته است اين سنت مي

هاي گوناگون به گسترش سلطه و حاکميت خود در سطوح مختلف و با شيوه, گيرداقتصادي گوناگون را دربر مي

ايـن مرحلـه را بطـور مـداوم دچـار زحمـت      , اندوخته سرمايه و سـود نظـام  . پردازدتري ميتر و وسيعدر ابعاد ژرف

اگر منافع اکثر نيروها در معرض تهديد قرار . برقراري توازن در انباشت سود بستگي به سطح گسترش دارد. سازدمي

تـرين قـدرت در   بدليل قاعده مبني بر ضرورت وجود نيرومند. شودگيرد روابط ميان آنها دچار بحران و آشوب مي

.اين خالف منطق نظام است. گشايدقطب دوم نمياين تشنج و آشوب در روابط راه را بر پيدايش , ميان آنها

وضـعيت  . سازي و امپراطوري آمريکا در اين چارچوب درصـدد برقـراري تـوازن هسـتند    جهاني, 1990بعد از 

شـکل  بـدين . شـود هـاي سـابق برطـرف نمـي    بيانگر اين است کـه بحـران بـا شـيوه    , کائوس که نظام دچار آن شده

اند مربوط به دوران عواملي که باعث تشديد بحران شده. عبور خواهد کردحرانياز دوره ب, سازي اين دورهجهاني

ازديـاد  , سير نزولي کسـب سـود  , عليرغم تدابير انديشيده شده. نمودن بحران هستندگذشته بوده و درصدد شديدتر

ي دمکراتيک هاي دولت رفاه و مخالفتهامصارف حاصل از سياست, هزينه به سبب ماليات و آلودگي محيط زيست

بسيار " خارجي"و " داخلي"تمايز ميان مفاهيم . نمودن ميزان انباشت سرمايه نظام شده استروزافزون موجب محدود

تقسيمات جديد ميـان نظـام و   , در اين مقطع. کندتاز حرکت ميسازي بسان دولتي يکهجهاني. گرددتر ميرنگکم

که در مراحل پيدايش و تکامل نظام تا حـدودي مـاهيتي مسـتقل از    دولت ـ ملت  . شودناپذير ميمتفقين آن اجتناب

تـرين قـدرت و هـم ماهيـت اقتصـادي      هم قرار داشتن در موقعيت نيرومنـد . باشدديگر يک مانع مي, خود نشان داد

. گرايي سابق و دولت ـ ملت را نداردسازي تاب تحمل مليجهاني

. در تنگنا و فشـار قـرار گرفتـه اسـت    , باشدگ انقالب فرانسه ميخواهي که وابسته به فرهنويژه سنت جمهوريبه

. چالش ميان آمريکا و اتحاديه اروپا ريشه در اين واقعيت دارد. کاري ـ سرسختي و عناد ـ است  جديد محافظهنمونه

خـورد؛ همچنـين مجـدداً بـه يـاد      خواهي و دمکراسي اروپا نسـبت بـه اسـتقالل سـابق خـويش غبطـه مـي       جمهوري

بنـابراين تـنش ميـان    . برد که کاپيتاليسـم در حکـم کعبـه آن اسـت    اين را هم از ياد نمي. افتدمارگري سابق مياستع

عنوان عرصه جديـدي بـراي   منطقه اقيانوس آرام ـ چين و ژاپن ـ با وجود اينکه به  . آمريکا و اروپا بسيار جدي است

اعضاي اين گروه در تقليـد از  . ل قسمي خود را حفظ کنندتوانند استقالاما تنها مي, شودرشد کاپيتاليسم قلمداد مي
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کشورهايي مانند روسيه و برزيل هم مجبورند به . نظام چه بصورت واحد و چه بصورت مختلط مهارت زيادي دارند

کشورهايي ماننـد ترکيـه کـه در سـر     . کندمنطق قدرت نظام اين را ايجاب مي. کننداستقالل محدود مشابهي بسنده 

.بيشتر دچار فشار و سختي خواهند شد, اندماندهدوراهي 

که , خاورميانه. اقتصادي و فرهنگي نظام مطيع خواهند شد, هاي عصيانگر و شرور نيز بوسيله نيروي نظاميدولت

مشکالت عميق , گرايياسالم, دور است ـ بدليل پيشينه تاريخ و تمدني نيرومندشدن کامل در سيستم بههنوز از ذوب

جاي خود را به اتوريتاريسم سبز خاورميانه , کمونيسم جنگ سرد. ـ کامالً در موضعي عصيانگر قرار دارداقتصادي

بايستي ازهم فروپاشـيده  , کار و اتوريتر بزرگ که در زير پوشش اسالمي قرار دارندساختارهاي محافظه. داده است

از طريق اسرائيل در حال تحقق بخشيدن به رؤياها البي يهودي ـ قبيله عبراني ـ که در سطح جهان قدرت دارد . شوند

. هـاي موجـود در خاورميانـه را نـدارد    ديگر منطق نظام تاب تحمـل نظـام  . باشدهاي هزار ساله خويش ميو حساب

با , سپتامبر به برجهاي دوقلوي سازمان تجارت جهاني شروع شده11آميز و پيچيده مرحله جديد که با حمله توطئه

رويـارويي  . که نه تنها سرنوشت خاورميانه بلکه سرنوشت خود نظام را نيز رقم خواهند زد روبرو استديناميکهايي 

هايي است که لبريز از شگفتي, ترين نظام آنترين نظام تمدن ـ که همانا گهواره و مهد تولد آن است ـ با جديدکهن

.بندي تمدن جديد را نيز رقم خواهند زددر اصل شکل

اي براي جامعه دمکراتيک و اکولوژيکنويس پروژهپيشـ انديشه ب

وارد مرحلـه  , ايبـه داليـل ضـعف بنيـه    1989نظام جامعه جهاني بعد از فروپاشي سوسياليسم رئاليستي در سـال  

کائوسهاي گذشته و بحران فعلي نظام کاپيتاليستي که آن راميان بحران. کائوس شده که الزمه تغيير و تحول است

اي در جوامع نتيجه هر نـوع بحرانـي نيسـتند بلکـه در اثـر بـروز       تحوالت ريشه. تفاوت ماهوي وجود دارد, ناميممي

ها از شانس بااليي براي نظام, در مراحل بحراني عادي. گيرندهايي که ماهيت کائوس داشته باشند صورت ميبحران

کمـا اينکـه نظـام    . وجوديـت خـود برخوردارنـد   هاي قبلـي ـ و تـداوم م   بازسازي مجدد بر اساس پايهرستوراسيون ـ 

حتـي  . کاپيتاليستي بعد از دو دوره بحران عمومي توانست که بعد از جنگ خود را نيرومند ساخته و بازسازي نمايد

هر چنـد کـه عـدم گسسـت کامـل      . باشدبودن ماهيت بحران ميشدن سوسياليسم رئال در آن ناشي از متفاوتذوب

اما , باشدهاي جامعه طبقاتي حاکم عامل مهمي در اين زمينه مييستي ـ لنينيستي از ارزش ديدگاه و تحليالت مارکس

بسـتها را بـا تالشـهاي    هـا و بـن  توانايي اين را داشت که بحـران , باز هم نظامي که سوسياليسم رئال به آن متکي بود

نـين مـاهيتي برخـوردار    اگـر فـاکتوري کـه باعـث فروپاشـي شـد از چ      . سر نهدگوهري خود برطرف کرده و پشت

کشـورهاي پيشـرفته   . حتي از نظام حاکم انتظار رهايي را هـم داشـت  . دادچنين تسليميت ننگيني روي نمي, بودنمي

. کردندکاپيتاليستي از شکست و پوسيدگي بيشتر آن جلوگيري

شدن نظام بـه  و هم واردانگيز سوسياليسم رئاليستي هم در عبور نظام از بحران اين واقعيت در توضيح تأثير حيرت

گشـت  به مذاهبي تقسـيم نمـي  1848اگر کاپيتاليسم در نتيجه انقالبات سال . باشدمرحله کائوس بسيار آموزنده مي

مـذاهب رئـال   . را بواسطه اين سه مذهب پشت سر نهـاد 20ويژه قرن به. شدشايد هم زودتر وارد مرحله کائوس مي

شدند کاپيتاليسم با حداقل صد سال تاخير وارد مرحله کـائوس  باعث, مليسوسيال دمکراسي و رهايي , سوسياليسم
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ه ايجاد جانوري درنـد , هاي اتمي ـ عليه انسانيت هاي وحشتناک ـ از جمله سالح بروز جنگ. شدمرحله کائوس مي

, آفرين به رهـايي ملـي  توتاليتاريسم و در مقابل اينها اعطاي نقش چاره, فاشيسم, گراييملي, در قالب استعمارگري

نمودن عمر سياسي و نظامي براي طوالني, عنوان مانورهاي تاريخيسوسيال دمکراسي و سوسياليسم رئاليستي بايد به

. نظام درک شوند

نـوع و سـاختار جديـد در    , الزم جهت پيدايش تغييراتي نظير ظهور شکلکائوس بيانگر هرج و مرج و آشفتگي

تواننـد روابـط متقابـل ميـان     اند که ديگر نميجوانب متضاد يک پديده به وضعيتي درافتاده. باشدها ميدنياي پديده

قشـي  کنـد؛ ناکـافي و محـدود عمـل کـرده و ن     شکل از گوهر محافظـت نمـي  . خود و ساختار موجود را ادامه دهند

. آيـد وجـود مـي  ـ کـائوس ـ بـه   نهد و هرج ومرج پديده روبه فروپاشي مي, در اين حالت. گيردتخريبي به خود مي

شکلي که تجزيه و فرو پاشيده . اما هنوز شکل جديدي به خود نگرفته است. گوهر خود را از شکل رها ساخته است

قاعـده و اصـلي کيهـاني در    , گويي که در اين فضا. دتواند در حکم مصالح مورد استفاده اشکال جديد باشفقط مي

قطعات ساختمان گيتي در اين فضاي کائوتيک به سرعت متحول شده و بصورت اشکال جديد تنظيم . جريان است

بـه  , اگر تنظيم شکلي جديـد از کارآمـدي و توانـايي الزم بـراي حفـظ ذرات برخـوردار باشـد       . گردندو مرتب مي

.گرددحول اين ساختار پايدار نيز سيستم جديدي ايجاد مي. يدآساختار پايداري در مي

بـه ايـن   . يک شکل اسـت H2Oمولکول . دهيمهاي ساده مادي توضيح مياين مسئله را با مثالي در دنياي پديده

و يک اتم اکسيژن بـا  ) H2(اگر يکي از دو عنصر موجود در آب يعني مولکول هيدروژن . گويندمي" آب", شکل

رابطه کنش ـ واکنش موجود بين ذرات ريز اتمي دو عنصر مذکور و . شودشوند ترکيب آب حاصل ميهم ترکيب

آغـازگر مرحلـه   , آنها هـم تجزيه. وجود آيدشود که حالت مايع تا نهايت سيال آب بهموجب مي, مولکولهاي آب

ربن و گوگرد را به محيط اضافه اگر اتمهاي هيدروژن و اکسيژن آزاد باقي بمانند و عناصري مانند ک. کائوس است

جـاي آب مقـدار   بـه . اين ساختاري جديد است. شودکنيم پس از واکنشي کوتاه ترکيبات جديد زيادي حاصل مي

).اسيد ـ باز, اکسيد کربندي, منواکسيد کربن(شود زيادي مايعات و گازهاي سمي توليد مي

پيدايش سـاختارهاي جديـد   . کندد جوامع هم صدق مياي جهانشمول است که در مورقاعده, اين قاعده سازنده

بلکه به , توان ساختي جديد تلقي کردفروپاشي و هرج و مرج را نمي, البته. مستلزم فروپاشي ساختارهاي کهنه است

از جامعـه هـم   . به آن شکل داده شـود , بايد سرشته گرديده. مانند سوپ است, نوعي خمير مايه ساخت جديد بوده

طبقات جديد گوناگوني که وارد . نظام و ذهنيت فئودالي در اواخر قرن پنجم روبه انحطاط گراييده بود: مثالي بزنيم

هاي دمکراتيک و کاپيتاليست ـ هاي فئودالي ماقبل مسيحيت و همچنين بسياري از تشکلتشکل, بربرها, اندنظام شده

. اندبروکراتيک بعد از فروپاشي فئوداليسم پديده آمده

هاي متضاد و مخالف همراه با خـود نظـام   هاي بسياري حاکي از فروپاشي قطبعالئم و داده1990هاي در سال

. باشندشدن سرمايه به حوزه بازار بورس و ارز ميگشتن جهانييکي از اولين عالئم محدود. کاپيتاليستي وجود دارد

توانـد عنصـر   امـا مـي  .گونه ايجاد شده اسـت يعني وضعيتي قمار. آوردپول را مي, نظامي است که پول, نظام بورس

نهادهـاي  . کنـد هاي ثابت و پايدار را مثل پنبه حالجي شده متالشي ميساختار, سرمايه ارزي بورس. فروپاشي باشد
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توانند با اراده گوهري خود بـر روي پـاي خـود    از اقتصاد گرفته تا هنر نمي, هاها گرفته تا ايدئولوژياز دولت, ملي

بنابـه ديـدگاه خـويش توازنـات قبلـي و      , شدن قدرت و موقعيت امپراطوري آمريکـا اما هنگامي که جهاني. بايستند

هـاي  کودتـا و درگيـري  , اين امر موجـب بـروز بحـران   , دهداعتبار جلوه ميساختارهاي کهنه را عاري از معنا و بي

اين واقعيـت نيـز مربـوط بـه نظـام بـوده و       . شودهاي ملي ميخونين ديني ـ اتنيکي در بسياري از مناطق دنيا و دولت 

. ماهيتي کائوتيک دارد

در روابط ميان اتحاديه اروپا ـ آمريکا  . نظام هيچ وقت نتوانسته است بحران و آشوب دروني خود را برطرف کند

تشـديد چـالش و   . و همچنين اروپا ـ ژاپن ـ چين و آمريکا ـ ژاپن ـ چين تنش و عدم تعـادل هميشـگي وجـود دارد       

چيزي که در هـر  . يابدتعميق يافته و تداوم مي,ترينختالف ميان جنوب ـ شمال يعني شکاف ميان فقيرترين و غني ا

. يابـد رفتـه عمـق مـي   ها از نهاد دولت رفتهجدايي خلق. دهد ماهيتاً بحران و کائوسي دائمي استدو پديده روي مي

, قبوالنده شـده ) دولت بورژوا, در هگل(ا و خود خدا سايه خد, هزاران سال است که پديده دولت بسان خدا ـ شاه 

طلب و استعمار و سرکوب ـ خشونت که در ذات دولـت نهفتـه    گرا ـ جنگ که جوانب اقتداراما با اين وجود زماني

مادر نگـاه  "المثل اين وضعيت مصداق ضرب. گيردشود اين نهاد بيش از پيش در انزوا قرار مياست بيشتر برمال مي

بينند يعني همه جوانب ها هم بسان آن کودک شاه ـ دولت را لخت و عريان ميخلق, باشدمي!" ه لخت استشا, کن

.اين سرآغاز مهمي براي کائوس است. شودبر آنها آشکار مي

همراه با تداوم , عنوان كاراكتر ساختاري نظامبيکاري به. بيکاري بيش از حد است, يکي ديگر از موضوعات مهم

در هـيچ کـدام از   . باشـد وجود خود نظام به معنـاي گسـترش بـيش از حـد بيکـاري مـي      . کندرش پيدا مينظام گست

اي که به بهترين نحو ماهيت بحراني کائوس را بنابراين پديده. جمعيت تا اين حد بيکار نمانده است, هاي جامعهنظام

بدان معناست که وضعيت کائوس به همان بيکاري در هرجايي که متمرکز شده باشد اين . توجيه کند بيکاري است

بودن در گوهر خود حالت خروج از اجتماعي, اشبيکاري در کنار بسياري ديگر از جوانب منفي. اندازه وجود دارد

.باشدبه نوعي ورشکستگي جامعه مي. است

قحطـي  , شـکل م. رسـند شوند کامالً به مصرف نمـي محصوالتي که عرضه مي, با وجود تکنولوژي پيشرفته توليد

اي بدتر از قحطي بسر بخش اعظمي از جمعيت انساني در وضعيت گرسنگي, از يک طرف. نيست عکس آن است

همچنين . دهدکائوسي با اين گستردگي ديگر رخ نمي. هاي مازاد هر چيزانبوهي از عرضه, برند و ازسوي ديگرمي

تـرين  يکـي از واضـح  , شـناختي لحـاظ جامعـه  از. شهرسازي و شهرنشيني بسان بيماري سرطان در حال رشـد اسـت  

شهر در نتيجه . رويه شهرها است که در واقع هيچ ربطي هم به شهر نداردشدن جامعه گسترش بيهاي سرطانينمونه

. گـردد بودن خـارج مـي  معنا از حالت شهرشدني بيبودن به خود گرفته و با بزرگرويه حالتي روستاييگسترش بي

هيچ ارزشي وجود ندارد که خريد . رودشدن به پيش ميسوي کاالجامعه به تمامي به. تر استکائوس در شهر شديد

اين واقعيت نيز سرطان . شوندفرهنگ و طبيعت و همه و همه چيز تبديل به کاال مي, تاريخ, قداست. و فروش نگردد

. گردداجتماعي بوده و منجر به کائوس مي

کنـد کـه ابعـاد و    باشـد ثابـت مـي   هاي مختلـف مـي  ه کائوس در عرصهزيست که نتيجآلودگي و تخريب محيط

آلـودگي آب و هـوا و   , شدن اليه ازنسوراخ, اياثرات گلخانه. طبيعت را نيز دربرگرفته است, گستردگي کائوس
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, اگـر ايـن شـکاف بـه سـرعت پـر نشـود       . دچـار شـکاف عميقـي شـده اسـت     , اي اکولوژيک استل پديدهدر اص

انفجار جمعيتي را هم بايستي يکي از . دهداجتماعي روي مي) شدن به سرنوشت دايناسورهاگرفتار" (شدندايناسور"

, ارزش شـود انسان هر اندازه بـي "هاي جمعيتي کاپيتاليسم مبتني بر اصل سياست. نتايج ساختار متناقض نظام دانست

تـر  که کاپيتاليسم وجود داشته باشد مشکل ازدياد جمعيت بيش از پـيش حـاد  تا زماني. باشدمي" شودآنقدر زياد مي

.کنندآيد که کائوس را تشديد ميهايي ميانفجار جمعيتي در رأس ويژگي. شده و ادامه پيدا خواهد کرد

بيشـتر از همـه   . انـد دچار فروپاشي و هـرج و مـرج شـده   , ضد نظام قرار دارندهاي جامعه نيز که در قطب ساخت

هـا بهـم   تقريبـاً نزديـک بـه نيمـي از ازدواج    . ترين مرحله فروپاشي خود در طول تاريخ قـرار دارد خانواده در شديد

ز بـين رفتـه   ا" ازدواج مقدس. "آسا در حال گسترش هستندخورده و روابط جنسي بدون کنترل و غير اخالقي بهمن

در , پاشيدگي تلخ خـانواده عنوان قربانيان اين از هم به, سالمندان و روابط پدر و مادر, کودکان. گرددمحسوب مي

ترين فشار و سرکوب نسبت بـه زن آشـکارتر   هر اندازه جوانب کهن. اندشرايط اجتماعي بسيار نامناسبي قرار گرفته

اي کـه در برابـر تحقيـر    زن هر چقدر خـود را بشناسـد بـا کينـه    . شودمشکل زن نيز وارد بحراني جدي مي, شودمي

فروپاشـي زن  . شـود دهد به مؤثرترين عامل در تشديد کائوس تبديل ميشمردن و پست گردانيدن از خود نشان مي

.در حکم فروپاشي جامعه و فروپاشي جامعه هم به معناي فروپاشي نظام است

از بـين رفـتن نهـاد    . شـود بند و باري مـي اخالقي و بيموجب بروز موج بيوضعيت نابهنجار اخالق اجتماعي هم 

بودن يعنـي  بااخالق, در کاپيتاليسم. هاي اجتماعي استاخالق در حکم رهايي فردگرايي از زنجير و نابودي ارزش

عيت را اين وض. بيانگر وضعيت کائوس است, هاي اخالقي يعني وجدان يک جامعهدادن ريشهاز دست. بودناحمق

اش درصـدد  هـاي اجتمـاعي  اي کـه دولـت بـا سياسـت    مشکالت اجتمـاعي . توان به شکل ديگري تعريف نمودنمي

حل دسـت نيافتـه و مشـکالت    بدليل قحطي منابع و ساختار عمومي کاپيتاليسم به راه, جلوگيري ازآنها برآمده است

امنيـت  . "ه کلي از جوهر خود دور شـده اسـت  ب" خدمات عمومي"تنها فعاليت مثبت دولت يعني . شوندتر ميبزرگ

نمودن هر کس به گرگ تبديل"سياست کاپيتاليسم مبني بر . جامعه هم در معرض تهديدات مشابه قرار دارد" عمومي

ها يا بوسيله جرمهـاي  امنيت اجتماعي تنها از بيرون توسط ياغي. گشايدراه را بر مشکل امنيتي عمومي مي" هر کس

وجـود آورده داليـل   گيرد؛ بلکه گرسنگي و بيکاري کـه نظـام بـه   حقوق مورد تهديد قرار نميتعريف شده توسط 

هاي فزاينـده از يـک طـرف و افـزايش     به علت هزينه, مشکالت آموزشي و بهداشتي. باشنداصلي مشکل امنيتي مي

اسـترس و  , ايـدز , وار و در رأس آنهـا سـرطان  هاي کائوسبيماري. يابندبه حل دست نمي, جمعيت از طرف ديگر

, مسـکن , زيستمحيط, شدن از عناصر اساسي حيات در رأس آنهاجامعه که با خطر بريده. کنندافسردگي رشد مي

گردد که از توانايي يافتن کار و امنيت روبرو شده است براي اولين بار در تاريخ خود متوجه مي, آموزش, بهداشت

مرحلـه  , ايـن مرحلـه  . گاه کـائوس وارد شـده اسـت   ني اينکه به شکنجهيع, باشداي برخوردار نميهاي ريشهحلراه

.باشدآور ميبست سرسامدرماندگي و بن

علمي و تکنولوژي وارد عمل , هنري, در چنين مراحلي بايستي راهکارهاي دفاعي, هاي اجتماعي تاريخيدر نظام

اگـر  . توانند نقش خود را ايفا کننـد ها نميآن, شوند اما بدليل انحصار بيش از حد قدرت رسمي بر روي عوامل فوق
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در . گيـرد خشونت فردي و خشونت راهزنـي جـاي آنـرا مـي    , تعاون اشتراکي از ميان برود دفاع سنتي تضعيف شده

طلـب در  به محض اينکه نيـروي اقتـدارگرا و جنـگ   . آوردترور قبيله و عشيره سربرمي, مقابل ترور صاحبان قدرت

تـرين قـوانين   اگـر اساسـي  . جامعه درصدد دفاع مشروع از خود برخواهد آمد, خته شددرون دولت بطور کامل شنا

هاي بيان دمکراتيک تحـريم شـوند مجبـورا نيروهـاي دفـاع تشـکيل       حقوق بشر و شيوه, دولت حقوقي اجرا نشوند

شـديد آن  رفت از بحران موجب تجاي برونبه. شودخواهند شد که اين نيز موجب بروز خشونت و تنش متقابل مي

زا يکي از عوامـل خشـونت  . کندگرايي اتنيکي رشد ميگيرد مليگرايي دولت بيش از حد شدتاگر ملي. شودمي

.باشدنيز همين مي

نمـودن و  هايي در راستاي منعطـف پذير و کارکردي به فعاليتعنوان نهادي مسؤليتجاي آنکه بهورزش و هنر به

عنـوان ابـزار تخـدير    موجود پرداخته و در حل مشکالت نقش داشته باشند بـه معنابخشي به روابط و تناقضات مادي 

ها را نيز مکلف به مذهب و طريقت, دين. شوندجامعه مورد استفاده قرار گرفته و باعث ايجاد محيطي ساختگي مي

گرا به همراه مانع از درک واقعيات توسط جامعه شده و با تشکيل اجتماعات بنياد, اداي کارکردهاي مشابهي نموده

ورزش و هنر , سه عنصر دين. کنديابي حقيقي تبديل ميآنها را به مانعي بر سر راه چاره" دنياهاي ديگر"ايجاد تصور

آنهـا را محکـوم بـه يکسـونگري و عـاري از احساسـات کـرده و        , شان بدور ساختهرا از جوهر اجتماعي و تاريخي

بست و سردرگمي را همچون سرنوشتي بـر  بن, هاي خيالي ساختگييمگرداند؛ همچنين با ايجاد پاراداتفاوت ميبي

شـدن کـائوس   ترباعث تشديد و عميق, نتيجه عکس داده, اين نوع مقاومت در برابر کائوس. کندجامعه تحميل مي

.شودمي

ير و گـري و تنـو  هـدايت , توانستند در بازسـازي علم و تکنولوژي که بيش از هر زمان ديگري در اين مراحل مي

توانند سهم آنچناني در حـل مسـائل اجتمـاعي    روشنگري جامعه مؤثر باشند بدليل انحصار شديد قدرت بر آنها نمي

قدرت عظيم علم . دارند" کردنموش را با فيل له"يا " کردن فيل توسط موهايشتعريف"نقشي در سطح . داشته باشند

ها و در توليد محصـوالتي کـه   د سالحها و بروز جنگدر تولي, و تکنولوژي به جاي کمک به حل مسائل اجتماعي

نتيجتـاً  , شود و باعث بـروز تخريبـات شـده   فقط به منظور کسب سود بوده و مورد نياز جامعه نيست بکار گرفته مي

. شوندبراي گسترش کائوس بکار گرفته مي

نيز بدان گرفتار ساخته بيشتر توانيم تعريف خود را در مورد کائوسي که نظام مسبب آن است و کل جامعه را مي

که وضـعيت کـائوس بـه خـوبي فهميـده      تا زماني. بخش استاين تعريف نيز برايمان کافي و روشني. توضيح دهيم

از ارتکـاب بـه   , نشود و چنان بيانديشيم که اين وضعيت حالتي معمول از نظام اسـت و بـر ايـن اسـاس رفتـار کنـيم      

ضـرورت  . بسـت رهـايي نخـواهيم يافـت    از واردشـدن دوبـاره بـه بـن    , حـل جـاي راه خطاهاي اساسي و در نتيجه به

ويـژه درک و تحليـل اشـتباه    بـه . هـاي ديگـر اسـت   چندين برابـر بـيش از دوره  , هاي انتلکتوئل در اين دورهفعاليت

وئل را هاي انتلکتاهميت و ارزش فعاليت, ها و دين ـ رويدادها و مسائل ناشي از ساختارهاي علمي قديمي ـ دانشگاه

هـاي سـاختگي   در انحراف جامعه و ايجاد پارادايم, دين و علم وابسته به مراکز قدرت. سازدبيش از پيش نمايان مي

نياز مبرمي به . خوبي ببينيمهنر و ورزش را در اين دوره به, دين, بايد نقش ضدانقالبي علم. بسيار فعال و مؤثر هستند

هـاي راسـتين را بـراي جامعـه     ها و پارادايمدارس علوم اجتماعي ـ که پروژه اي ـ آکادميها و م علم و نهادهاي علمي
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و نقـش  اي اسـت کـه انقـالب ذهنيتـي از اهميـت     اي که در آن قرار داريم مرحلـه مرحله. ذهنيتي به پيروزي رساند

.اي برخوردار استکنندهتعيين

اگر معنويات و اخالق همراه بـا ذهنيـت متحـول    . هاي معنوي باشدبراي تغيير ذهنيت بايد همراه با ارزشمبارزه

زدايي نظام بايد برخوردهاي با در نظر گرفتن حقيقت اخالق. اي موقت و مشکوک حاصل خواهد شدنتيجه, نشوند

بـدون  , مقابله بـا کـائوس  . امعه به ميزان الزم و کافي در شخصيتها و نهادهاي آن تجلي يابنداخالقي و رفتاري در ج

اخالق آگاهانه بايـد بـا درنظـر گـرفتن واقعيـت      . شودبودن به اخالق و اتيک موجب نابودي فرد و جامعه ميمسلح

له کائوس در مقابـل سياسـت و   در مرح. اي هماهنگ با آن جامعه را به اتيک جديد مسلح سازداجتماعي و به شيوه

اند بايستي جهـت  عنوان ابزارهاي عوامفريبي از سوي نظام حاکم مورد سوءاستفاده قرار گرفتهنهادهايي که ديگر به

مجالس و , انتخابات, احزاب. اي قائل شدبازسازي جامعه براي سياستي جديد و ابزارهاي مورد نياز آن اهميت ويژه

توانند در تأسيس جامعه اکولوژيک ـ دمکراتيک ايفـاي نقـش    ن نهادهايي سياسي که ميعنواهاي محلي بهمديريت

هاي سياسي و سازماندهي. عنوان ابزارهايي جهت حل مسئله اهتمام ورزندکنند الزم است از لحاظ شکل و محتوا به

تعيين و تثبيت . داشته باشندمحيطي اشتراکي و زيست, اي مؤثر و نيرومند با جامعه دمکراتيکعملياتي بايستي رابطه

تواند به خروج نظام و خلق از کائوس مي. همه اين اقدامات و برخوردها براي مقابله با مرحله کائوس ضروري است

دوره گـذار از کـائوس ممکـن    . تواند نتايج مهمـي ببـار آورد  مداخالت جزئي مي. حالت متناوب و جايگشتي باشد

.سال ـ باشد50سال و حداکثر 10است طوالني يا کوتاه مدت ـ حداقل

يـابيم کـه در ايـن تنـاوب و جايگشـت      درمـي , حـل بپـردازيم  اگر از اين زاويه به تجزيه و تحليل احتمـاالت راه 

هـا  آمريکا وآلترناتيوهايي که خلقيابي توسط مبارزه ميان آلترناتيوهايي که نيروهاي نظام حاکم تحت رهبريچاره

خـود بـه خـود موجـب فروپاشـي نظـام و       , بحران. گردددهند تعيين ميـ کائوس ارائه ميرفت از بحران  براي برون

هـاي حـاکم در   ديـدگاه . البته بايد گفت که تجزيه يـا فروپاشـي مفهـومي نسـبي دارد    . شودتأسيس نظام جديد نمي

تواند از بحران خـارج  ميديگر ن"و " ببر کاغذي امپرياليسم ", "کاپيتاليسم مرحوم"ادبيات سوسياليستي سابق مبني بر 

قطعـاً بـه اشـکال    " هـاي معتقدانـه مبنـي بـر اينکـه      همچنـين برخوردهـا و ديـدگاه   . تنها ارزشي تبليغاتي دارند" شود

اينکـه  . باشـد پسروي هم براحتي ممکـن مـي  . انداعتبار و ارزش خود را از دست داده" تري گذار خواهد کردمترقي

نيروهـاي نظـام حـاکم در مقايسـه بـا      . هنوز هم موضوع بحث و بررسـي اسـت  , تکاپيتاليسم تا چه اندازه پيشرو اس

آنهـا بـراي   .ثروتهاي فراواني در دست دارند. باشندتر ميتر و مجربآگاه, مجهز به ارتش ـ اقتدار , نيروهاي مردمي

آنهـا و يـا   خود و در غيـر اينصـورت تطميـع    هاي ضدهاي نوين از امکانات زيادي جهت سرکوب نظامتأسيس نظام

.نهايتاً در صورت لزوم از قابليت سازش با آنان برخوردارند

دادن آن يکي ديگر از مواردي که بايد روشن شود اين است که انتقاد از کاپيتاليسم با هـدف صـرفاً منفـي جلـوه    

در اشـکال  توانـد  نظـام کاپيتاليسـتي مـي   . هـاي شـانه همسـان نيسـتند    هر يک از افراد کاپيتاليست بسـان دنـده  . نيست

بطوري که نظام بعد از جنگ جهـاني اول و دوم  . تواند خود را رستوريزه نمايدمي, اول اينکه. گوناگون ظهور کند

دوم اينکـه بـا نوسـازي    . انـد بعد از جنگ خود را رستوريزه کـرده , بسياري از کشورها. در اين امر به موفقيت رسيد
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کـاري ـ سوسـيال    توالي و تواتر محافظـه . تواند جهش انجام دهدميمذاهب خود ـ همانطور که قبالً آزموده است ـ  

در ارائه مدل تجربه . نظام داراي قابليت تحول وسيعي است. تري به اجرا درآيدايتواند بصورت ريشهدمکراسي مي

روي تـن بـه  شدن با شکسـتهاي بـزرگ بـا اتخـاذ سياسـت ميانـه      در صورت احتمال مواجه, سوم اينکه. زيادي دارد

بـه تغييـر و   , دادن هر چيـز جاي قبول شکست و از دستبه, چهارم اينکه. دهداي گسترده با طرف مقابل ميمسامحه

هاي حاکم در شرايط بحراني شديد دست به تحوالت زيادي از نظام, در طول تاريخ. آوردتحوالت وسيع روي مي

" تواند از آن سالم بيـرون آيـد  ديگر نمي, ن شديدي شداگر نظام دچار بحرا"ديدگاه سابق مبني بر . انداين قبيل زده

. گرا جلوه دهند اما در گـوهر خـويش راسـتگرا هسـتند    ها هر چند خود را چپاين ديدگاه. بينانه نيستچندان واقع

سـعي در خلـق اميـدهايي    , اندخودي نظام هستند و در کمين سفره حاضر نشستهبخاطر اينکه منتظر فروپاشي خودبه

بيننـد کـه   وقتـي مـي  , بـدتر اينکـه  . توان آنـرا خـورد  نمي, که چيده نشودتا زماني, ترين ميوه همرسيده. رندواهي دا

حال آنکه تحليل آنهـا از نظـام   . افتنداين بار از افکار و عقايد خود به شک مي, برخالف انتظار آنها نظام فرونپاشيد

.اندخوبي نسنجيدهتغيير و تحوالت نظام را به . اشتباه از آب درآمده است

به , به منظور ممانعت از ضربات و زخمهاي عميق. آمريکا تالش زيادي براي مديريت نظام در دوره بحراني دارد

در اين مورد کفايت " دهدآمريکا امپراطوري خود را گسترش مي"تحليالتي افراطي بمانند . وظايف خود آگاه است

بسـان  , نظـام مـذکور  . دهـد فروپاشـي امپراطـوري روم را نشـان مـي    بسـياري از عالئـم   , بدون شـک نظـام  . کندنمي

شـدن قـدرت   قطبـي بديهي است که براي تـک . نمايدهاي زيادي ميها و نوسازياقدام به بازسازي, امپراطوري روم

گسـترش نظـام تقريبـاً    , 1990بعد از فروپاشـي شـوروي در سـال    . اش به تالش مضاعفي نياز داردنظام امپراطوري

شدن نظام نيست بلکه بخاطر اين است که اما اين گسترش بدليل قدرتمند. خودي صورت گرفته استور خودبهطبه

بلکـه همـراه بـا    , بايد توجه کرد کـه امپراطـوري ابـداع آمريکـا نيسـت     . گونه خالئي را نداردنظام تاب تحمل هيچ

ايت براساس شکلي که در نظام کاپيتاليسم به خود تداوم يافته و در نه, اندوجود آمدههايي که در طول تاريخ بهنظام

او , آمريکـا آن را نيافتـه اسـت   . انـد ها به آمريکا واگذار نمودهامپراطوري را انگليسي. آمريکا را يافته است, گرفت

. ترين شيوه بـه امپراطـوري تحـول يافتـه اسـت     شايد هم آمريکا تنها قدرتي است که به آسان. آمريکا را يافته است

گـردد بلکـه   نـه تنهـا خـروج از بحـران را سـبب نمـي      , چه از سر ضرورت, رغبتيرش امپراطوري چه از سر بيگست

. به فرو رفتن هرچه بيشتر در آن کمک خواهد کرد, برعکس

عنـوان مثـال   بـه . مناطقي هستند که دچار کائوسي عميق هسـتند , يابدمناطقي که امپراطوري در آنها گسترش مي

خالصـه  . اند به خوبي مبين ايـن امـر اسـت   همراه خواهند آوردهکه عراق و افغانستان با خود بههاي مضاعفيبحران

عنوان تنها قدرتي کـه زمينـه بـراي امپراطـوري آن فـراهم شـده اسـت از ايجـاد         به2000هاي اينکه آمريکاي سال

تواند همراه با نيـروي  نمي. اردخواني ندبا واقعيت جنگ و اقتدارگرايي هم, اين. کنددهيهاي جديد حذر نميشکل

. مديريت نظام در مرحله بحرانـي اسـت  , اولين مأموريتش. نشيني کنداقتصادي و اطالعاتي محدودش عقب, نظامي

چين و روسيه مسامحه به خرج داده و از بروز هرگونـه  , ژاپن, اين بدان معناست که در روابط خود با اتحاديه اروپا

. نشـود , ها در جنگ اول و دوم جهـاني اي بسان درگيري ميان نيروهاي نظامدرگيريوارد. کنددرگيري جلوگيري 

کنـد از مشـارکت   بلکه سعي مـي . همچنين با بعضي از اين نيروها وارد جنگ غير مستقيم مشابه جنگ ويتنام نگردد
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اي از قبيـل  هاي جهاني و منطقـه ها و سازماناقدام به بکارگيري ارگان, از اين رو. همکاري ديگر کشورها حل کند

IMF)آمريکاي التين و آفريقا را از تشديد . نمايدبانک جهاني وسازمان تجارت جهاني , )المللي پولصندوق بين

هـايي  گسسـت , هـاي ضـعيف نظـام در آنجـا    ندهد که در حلقـه بحران منع کرده و با دقت و حساسيت بسيار اجازه

... ليبريـا و  , هـائيتي , ونـزوئال , از ظهور نيروهاي مخالف نظام در کشورهايي از قبيل کوبـا . راديکال صورت گيرند

جلوگيري کرده و در صورت لزوم نيروهاي مخالف موجود در اين مناطق را تحـت کنتـرل خـويش درآورده و يـا     

.يان برداشتن آنها خواهد کردسعي در از م

در کشورهاي اسـالمي در  , گويا آمريکا در منطقه خاورميانه که داراي اهميت ژئوپولتيک زيادي براي آن است

ايـن اقـدام کـه تحـت عنـوان      . باشدنظام امپرياليسم مي" طرح مارشال"عنوان دومين اي جديد بهحال تدارک پروژه

بـراي نظـام   , شدن خسارات سـنگين به منظور خروج از بحران بدون متحمل, شوداجرا مي" خاورميانه بزرگپروژه"

فرهنگي و اجتمـاعي منطقـه را ضـميمه نظـام آمريکـا نگردانـد       , اگر منابع انرژي و فاکتورهاي ديني. ضروري است

برابـر ايـن   تواننـد در  نيروهايي که در موقعيت امپراطوري قرار دارند نمـي . آمريکا دچار وضعيتي دشوار خواهد شد

سـال سـعي گرديـد کـه منطقـه تحـت سـلطه اسـتعمارگري کاپيتاليسـتي و          200قريـب بـه   . تحوالت ساکت بمانند

هاي استبدادگر منطقه اجازه نفس کشيدن بـه  با تکيه بر دولت, در اين مدت. مستعمره اداره گرددهاي نيمهحکومت

تضـاد اسـتراتژيک ميـان    . با کاپيتاليسم هم ايجاد نگرديداي معنادار ضميمهاما در عين حال پيوند و, مردم داده نشد

تأسـيس مـدل   . ور شـد به خالق خود يعني آمريکا حمله, اسالم راديکال. تر شداعراب ـ اسرائيل بيش از پيش عميق  

بست و ستاتويي ارتجاعي و واپسگرا سبب ايجاد بن, کش کشيده شده بوددولت ـ ملت که مرزهاي آن توسط خط 

شود انگار جوامـع  گرايي بسان زرهي که در دنيا نظيري براي آنها يافت نميگرايي و دولتدين, گراييملي. گرديد

نکته مهم در اينجاست . اي جديد ضرورت داردانديشه پروژه, با توجه به اين اوضاع. اندخاورميانه را از نفس انداخته

اي را مبنا قرار خواهد نوع نظام سياسي ـ اقتصادي که اين پروژه چگونه و توسط چه نيروهايي اجرا خواهد شد؛ چه

.هاي منطقه نسبت به اين چگونه جوابي خواهند دادخلق. داد

از نظر ژئوپولتيکي مشکل اصلي و تضاد درجه يک نظام تحت رهبري آمريکا همراه با ناتو و سازمان ملل مشکل 

نيروهاي نظام . اندسم و فاشيسم مراحل قبلي را گرفتهجاي کموني" فاشيسم اسالمي"و " اسالم راديکال. "باشدفوق مي

. کننـد احسـاس نارضـايتي مـي   , گيـرد که به سرکردگي آمريکا صورت مـي " سازيجهاني"و وابستگان آنها از موج 

ـ ملت و براي آنکه دولت. دهندهر روز بيش از پيش واکنش نشان مي, هاي اروپاييها و دمکراسيجمهوري, ويژهبه

در زيـر سـپر اتحاديـه    . دهندنهايت دقت و حساسيت را از خود نشان مي, آن يعني اتحاديه اروپا له نگردنددر رأس 

ترين اساسي, نمودن آمريکامتعادل. درصدد ارائه آلترناتيوي دمکراتيک ـ بورژوا و متکي بر حقوق بشر است , اروپا

ـ ملت بـيش  دولت, در حالت کلي. اندهي نمودهبژاپن و برزيل اقدام به چنين عمل مشا, چين, روسيه. سياست است

هـا و اقـدامات   در واقـع فعاليـت  . گـردد از ساير نهادها از گرايش امپراطوري آمريکا متحمل زحمت و دشواري مـي 

بـه قـايقراني در جهـت    , شدندهاي ايالتي تبديل ميها پيش به دولتهاي کوچک و متوسط که بايستي مدتدولت

رود که اين کشورها از بسياري جهات صميمانه به وابستگي خود اقرار کنند و انتظار مي. دمانعکس جريان آب مي
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شـرايط  . راه ديگري ندارند. شدن هماهنگ سازندخود را با قوانين جديد جهاني, گرايي سابقبا دوري از غرور ملي

لفت برخاسته و به استقالل نسبي به مخا, کردن نقش شوروي دومدهد که با بازيداخلي و خارجي اجازه اين را نمي

. گيرنـد نبوده بلکه ماهيتي بنيادگرا به خـود مـي  " پيشرو"خياالت انقالبي سابق در مقابل نظام ديگر . خود ادامه دهند

اين موضوع را ديگر نه . کندکار قيمت پيدا نميبيشتر از بروکراسي محافظه, معلوم است که ديگر رهايي ملي پيشرو

ها و استبدادهاي ملي که بر محـور تـوازن ميـان    دوره اليگارشي. هاي زيردست قبول دارندو نه خلقنه آمريکا, نظام

. بسر آمده است, آمريکا و شوروي سابق استوار بودند

با اينکه نظام ظرفيت زيادي در توسعه علم و تکنولوژي دارد اما هنوز هم مشکالت و شرايط اجتماعي باعث بروز 

مانع از ايفاي نقش علم و تکنولوژي در ايجاد نوسازي واقعي , پيشي گرفتن عرضه بر تقاضا. شوندمياي موانع جدي

اين نيز فقط بـا  . تواند نقش عمده خود را ايفا نمايدهاي خلق ميعلم و تکنولوژي با حل انبوه مسائل توده. گرددمي

.پذير استاي دمکراتيک و اکولوژيک امکانتأسيس جامعه

گيـري و  اين نظام بجـاي اوج , سال آينده50ـ 25رود که در ي به نظام تحت رهبري آمريکا احتمال ميبا نگاه

دهند کـه عناصـر پسـروي بيشـتر از عناصـر الزم بـراي       همه عالئم نشان مي. پيشرفت سير قهقرايي خود را آغاز کند

ود ادامه دهد اين کار را نـه بـا گسـترش    اگر نظام بخواهد به موجوديت خ. باشندپايداري و تداوم به شکل قبلي مي

پيکري که براي مقابله با شوروي و بنابراين ماشين نظامي غول. تواند انجام دهدکردن حجم خود ميبلکه با کوچک

اي پاي خواهيم به مرحله. رفتن آن ادامه خواهد يافتوضعيت تحليل, ملي درست کرده بودبخشهاي رهاييجنبش

.تکي بر تکنولوژي بوده و از ابعادي کوچک برخوردارندگذاشت که ارتشها م

بيولوژيـک و شـيميايي در   , ايهـاي توزيـع موادمخـدر و سـالحهاي هسـته     شبکه, هرچند مواردي همچون ترور

اما در واقع تحوالت خاورميانه هستند که احتمال شکسـت  , شوندعنوان اهداف نشان داده ميکشورهاي آشوبگر به

شود به احتمـال قـوي تحـوالت فراتـر از ماهيـت اسـالمي       بر خالف آنچه تصور مي. باشدر باال مينظام در آنها بسيا

اگر خاورميانـه  . اندراديکال بيشتر ماهيتي دمکراتيک و اشتراکي دارند که امپرياليسم و دسپوتيسم را پشت سر نهاده

تواند در مرحله کـائوس بـه   مي, گيردگرا تحت کنترل قرار نگرا و دولتدين, گراملي, توسط رژيمهاي دسپوتيک

اي که در افغانسـتان و عـراق شـروع    تحرکات اجتماعي. ياب تبديل شودپيشاهنگ و نمونه ساختارهاي جديد چاره

يـا مجبـور بـه    , تر در کردستان ادامه خواهند يافتاي ژرفبه شيوه, شده که قبالً در اسرائيل ـ فلسطين وجود داشته 

بنابراين نيروهـاي  . شدن و تشديد کائوس خواهند شدباشند و يا موجب عميقترساز ميچارههاي جديد و يافتن مدل

حـل را در چنـين زمينـه    راه, ائـتالف موجـود در عـراق و بطـور کلـي سـازمان ملـل       , Natoنظامي و در رأس آنها 

. ژئوپولتيکي جستجو خواهند کرد

مي مسـتلزم راهکارهـاي اقتصـادي و دمکراتيـک     ماهيت تضادهاي موجـود در منطقـه بيشـتر از راهکارهـاي نظـا     

بتواند خاورميانه را از وضعيت , اقل و راهکارهاي دمکراتيک و اقتصادي حداکثراگر مداخالت نظامي حد. باشدمي

گـوهر  . چارچوب اصلي مدل جهاني کم و بيش مشخص خواهد شد, سال آينده50تقريبا در , کائوس خارج کند

ها اگر دولت. باشدمي" همراه نظامي دمکراتيک و اقتصادي رشد يافتهکوچک شده بههايارتش و دولت"اين مدل 

احتمـال خـروج   باشند کوچک نشوند ـ با بحران مالي و کسري بودجـه ـ  عنوان انبارهاي ديوآساي مصرف ميکه به



153 , وميهـاي محلـي و عمـ   گسـترش مـديريت  , شدن دولت ـ ملت اعتباربي. نظام از بحران ضعيف خواهد بود

سوي جامعـه اطالعـاتي بسـان برنامـه مشـترک نظـام بـه رهبـري         تأسيس شرکتهاي اقتصادي چند مليتي و حرکت به

از لحاظ . اروپا ـ دسپوتيک نيز شکل بگيرنداي ـ از نوع اتحاديههاي وسيع منطقهاحتمال دارد اتحاديه. آمريکا است

هاي همراه اتحاديههاي جهاني بهنخواهد داد و اتحاديههاي جهاني روي توان تخمين زد که ديگر جنگتئوريک مي

جاي خود را به نيم , اندمانده19هايي که از قرن ها و ايدئولوژيملت, هادولت, شرکتها. وجود خواهند آمدبومي به

اي و ذهنيـت و  هـاي فرهنگـي منطقـه   گـروه , هاي اقتصادي فراملياتحاديه, دمکراتيکمؤسسات سياسي نيم, دولت

. هاي فلسفي و اجتماعي مبتني بر اخالق خواهند دادديدگاه

متحمـل  , 20در قرن , شددهي ميداري جهتطرفه نظام سرمايهتوسط مديريت تک19جهان که تا اواخر قرن 

دنيا اداره , هاها اين بود که بدون در نظر گرفتن اراده خلقيکي از مهمترين نتايج اين جنگ. هاي بزرگي شدجنگ

خود را بـه  ها و ارادهاند خواستهها نظام مختص به خود را تأسيس نکرده باشند اما توانستههر چند خلق. اهد شدنخو

گيـري  تحـوالت در راسـتاي شـکل   , در ربـع يـا نـيم قـرن آينـده     , به احتمال قوي. سياست و اقتدار دولتي بقبوالنند

هـاي ميـراث   احيـاء و حفـظ ارزش  , ه بازيافـت در ايـن مرحلـ  . ها صورت خواهـد گرفـت  هاي دمکراتيک خلقنظام

عـام و چپـاول فيزيکـي    هـا از حقـايق فرهنگـي خـويش از قتـل     گسستن خلق. فرهنگي گرانبها احتمال ديگري است

. تري به بار خواهد آورداقتصادي نتايج به مراتب مخرب

تـازي  ر آن ديگـر دوران يکـه  مان قرار دارد که دروياي در پيشدوره, توان گفت به احتمال قویبطور کلی مي

دمکراتيزاسيون و صلح را فرض , طلبگرايي شوونيستي و جنگها با عبور از ملياراده کاپيتاليسم بسر آمده و خلق

ها اين کار را به تنهايي انجام نخواهند داد بلکه البته خلق. نموده و به واقعيت فرهنگي و بومي خود دست يافته است

, مبتني بر مباني اصولي, اري و مشارکت نهادها و مؤسسات وابسته به دولت اما کوچک شدهرود با همکاحتمال مي

اي عنـوان مرحلـه  قومي و فرهنگي به, جنسيتي, جاي ساختار مبتني بر حاکميت طبقاتيتمدن ما به. انجام خواهد داد

ها را به تيک و اشتراکي خلقهاي دمکراخواهد داد که ارزش" تمدني دمکراتيک و جهاني"تاريخي جاي خود را به 

از سرکوب اتنيکي و ملي گـذار کـرده و همبسـتگي و همکـاري     , راهگشاي آزادي جنسيتي بوده, رسميت شناخته

.دهدمبنا قرار ميجهاني را

رفت از بحراندمکراسي؛ نظام برونـ1

ن نظـام اجتمـاعي دنيـا جـاي     اي که بيـرون از دولـت و در درو  يعني تمامي نيروهاي اجتماعي, هارفت خلقبرون

رفت از بحران وجود ندارد بلکه بسته به تنها يک شکل برون. از بحران به حالت متناوب و جايگشتي است, اندگرفته

.هاي گوناگوني وجود داردحلراه, سطح و قابليت چرخش نيروهاي حاضر در ميدان عمل و فکر

اقشـار و نيروهـاي زيـادي وجـود     . وح بيشتري عمل کردهاي جهان بايد با دقت و وضدر تعريف و شناخت خلق

آنها از دولتـي بـه   گستره. انددارند که در بيرون از دولت باقي مانده و يا اينکه بواسطه منافع نظام از دولت طرد شده

ل عنوان مفهومي ديناميک ـ بـه سـرعت متحـو    بايد خلق را به. اي به دوره ديگر متفاوت استدولت ديگر و از دوره

در پيرامـون  اقتصادي و علمـي ـ  پرست مادي و معنوي ـهاي سودعنوان گروهاقشاري که به. در نظر بگيريمشونده ـ
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در . شـود گفته مي" دولتي"تر ـ افکار عمومي ـ جامعه   اليگارشي و به تعبير عاميانه, فوقانياند جامعهدولت جمع شده

, هاي اتنيکيگروه, ديگر دوگانگي ديالکتيک جاي دارند ـ طبقات محرومهايي که در انتهاي به تمامي گروه, مقابل

ـ خلق گفته مي, فرهنگي هاي موجود گروه, با تغيير يافتن وضعيت متغيرهاي داخلي. شودديني و جنسيتي تحت ستم 

. گـردد توانـد باعـث تغييراتـي   مـي , حتـي درجـه سـتم و اسـتثمار وارده    . شونددر درون گستره خلق کم يا زياد مي

بـه  ... عام گرفته تا تجـاوز و  فکري و جنسيتي از قتل, ديني, نژادي, فرهنگي, اتنيکي, ملي, سرکوب و فشار طبقاتي

, هاي استثمار معنويهتوان به بسياري از شيومي. هاي مشابهي دارداستثمار هم جنبه. شوداشکال گوناگوني ظاهر مي

ها اين راهکارها و شيوه. به زور يا با اغفال اشاره کرد, انوني و غيرقانونيدزدي ق, گراييچپاول, آسيميالسيون, مادي

سـوي  تـر را بـه  هـاي اجتمـاعي آشـفته   در طول تاريخ از نظامي به نظامي ديگر تغيير کرده و در روزگار امروز گروه

.دهندتحوالت تدريجي سوق مي

با ظهور جنبش جوانـان شـروع   1968ر سال ها به شدت تحت تأثير بحراني که داين يک واقعيت است که خلق

هـاي دوقلـوي تجـارت    سـپتامبر بـه بـرج   11سرعت گرفته و با حمالت 1989شده و با فروپاشي شوروي در سال 

هـرج و مـرج و بحـران در    2003مـارس  20توان گفت با اشغال عـراق در  مي. اندقرار گرفته, جهاني شدت يافت

با تغيير عرصه و ماهيت ادامه , هاي کوتاهشدت اين بحران بصورت دوره. ستجهان در ابعادي تاريخي شدت يافته ا

تـري بـه خـود    رفته رفته جنبـه سـوزاننده  , ها پاشيده استهاي دروني نظام بر روي خلقهايي که چالشگدازه. دارد

آموزش دسـت  محيط زيست و , گرسنگي و مشکالت بهداشتي, ها و اقشار اجتماعي با بيکاريکليه گروه. گيردمي

همچنين توضيح داديم که اين . حل را تحليل نموديمپتانسيل و قابليت نيروهاي نظام حاکم در ارائه راه. به گريبانند

حل را از دست داده و آنچه را که بـه  ـ توانايي ارائه راه19لحاظ جوهر خود به تنهايي ـ در مقايسه با قرن  نيروها به

حـل و  ترنمودن و تشديد دوره کائوس معنايي ندارد و از توانـايي ارائـه راه  از عميقغير, کنندحل تحميل مينام راه

که متحـول  حل داشته باشند فقط در صورتيتواند نقش منابع راهگفتيم که منابع بحران نمي. نتايج مطلوب به دورند

.عنوان طرفي از طرفين مسامحه عمل کنندبه, توانند براساس مباني صحيحشوند مي

سـنت و فرهنـگ و   . نماينـد انـد ارائـه مـي   هاي خود را به همان صـورتي کـه در تـاريخ نشـان داده    حلها راهلقخ

هـاي  تـوده . هر خلقي داراي تاريخي مختص بـه خـود اسـت   , شودبودن يا هرنام ديگري که بدان اطالق ميتاريخي

هـاي  ه بـا واکـنش در برابـر سـاخت    انـد کـ  اند در طـول تـاريخ سـعي کـرده    اي که از دوره کالن شکل گرفتهخلقي

اين اقدامات و رفتار را که در دو قسـمت پيشـين بـه آن اشـاره     . ژئوکولتوري و شرايط مکاني به خود شکل ببخشند

توانيم با نگاهي به فردي کـه نظـام کاپيتاليسـتي او را از    نمي. باشندداراي ماهيتي اشتراکي و دمکراتيک مي, کرديم

. شکل پريمات درآورده مواضع و رفتارهاي اشتراکي و دمکراتيک او را ناديـده بگيـريم  خودش بيگانه ساخته و به

توانـد حتـي يـک روز هـم     ترين حالت خـود نيـز نمـي   فرد در ابتدايي, اگر جنبه اشتراکي جامعه وجود نداشته باشد

ير سـؤال ببـرد امـا    هاي شستشوي مغزي متکي بر انکار جامعه اهميت اين حقيقت را زهر چند عمليات. زندگي کند

در صورت عـدم وجـود پيونـد بـا جامعـه مربوطـه از       , هيچ گونه گرايشات فردي. اساسي اجتماعي اين استپديده

توان از نمي, ها با تمامي ابعادش شناسانده نشودکه واقعيت خلقتا زماني. شانس زيادي براي حيات برخوردار نيست

ـ مخصوصـاً  20کـنم کـه اگـر نظـام کاپيتاليسـتي در قـرن       مر اشاره ميموکداً به اين ا. کائوس موجود رهايي يافت



155 شايد , کردسوسياليسم رئاليستي و رهايي ملي تکيه نمي, ساختار دولتي آن ـ به سه مذهب سوسيال دمکرات

ويژگي اساسي اين سـه مـذهب ايـن بـود کـه بـا       . يافت که شاهد بحران امروزي آن باشيمهم تا به امروز تداوم نمي

اول دولـت را بـه   "تـاکنون ـ شـعار    1848سال است ـ از انقالبـات سـال    150. دبخشي به خلق به اقتدار رسيدندامي

چنانکـه گـويي   ! دهدرا سر مي" خواهد گرفت, باشدسپس هر کس آنچه که سزاوارش مي, دست خواهيم انداخت

احـزاب  . آيـد اميدوارکننـده درمـي  بصورت يـک برنامـه  , پايان زندگي ـ بهشت ـ باشد  هاي بيدولت لبريز از نعمت

هاي خلـق را کـه امـوال    همه امکانات و ارزش, اگر پيروزي در ميان باشد. گيرندها درميشوند و جنگتأسيس مي

, رسـد هـاي وسـيع خلـق مـي    وقتي نوبت به توده. کنندنامند در ميان هواداران و طرفداران خود توزيع ميدولتي مي

. جنگ جنگ تا پيروزي, اگر به پيروزي نرسد. کاسه همان کاسه, ن آشآش هما. ماندچيزي باقي نمي

بخشـيدند  هـا بـه هـر گـام خـويش قدسـيت نمـي       حتي اگر مذاهب در شکل مدرن و معاصر خود تحت نام خلـق 

تـأثير و  اما بدليل اينکه پارادايم نظام حاکم بي. در صحنه بودند, 20ها در طول قرن خلق. توانستند کاري بکنندنمي

هايشان نتوانستند از سـلطه  دردها و شعف و شادماني, فداکاريها, از رده خارج نشده بود با آن همه دالوريهاي عظيم

. هاي مشابه اين وضعيت را ديدتوان نمونهمي, در نگاهي به تاريخ. نظام حاکم رهايي يابند

ها استفاده و کائوس موجود به نفع خلقپس بايد از اين بحران , اگر تاريخ به نوعي عبرت گرفتني از گذشته باشد

. تـر از ايـن نيسـت   تـر و هـيچ کـاري مقـدس    اي باارزشهيچ وظيفه. اي و اصولي بيابيمريشه, حلي پايدارکنيم و راه

هـا  ندادن مواضع و اقدامات دمکراتيـک و اشـتراکي خلـق   مبنا قرار, هامعتقدم که علت اساسي از دست رفتن ارزش

هاي گوناگون ارائه شده و در عرصه عمـل  معه مورد آناليز قرار گرفته و استراتژيها و تاکتيکهر چقدر جا. باشدمي

. نقطه پاياني باز هم پيوستن به نظام به بـدترين شـيوه بـوده اسـت    , پياده گشته و موفقيت نسبي هم حاصل شده باشد

" فقـط دمکراسـي اسـت   , اليسـم راه رسـيدن بـه سوسي  "گفـت  هم که مي, لنين, 20حتي شخصيت انقالبي نابغه قرن 

به علت آنکه از همان آغاز به بيمـاري اقتـدار مبـتال شـد ـ بـدون آنکـه        , اما حتي او هم. آوردحقيقت را بر زبان مي

کـرد  به هـر حـال او فکـر نمـي    . تواند به سوسياليسم برسدآزمون دمکراسي را تجربه کند ـ باور کرد که مستقيماً مي 

اندوخته و . سال هم که باشد سر از کاپيتاليسمي چپاولگر درخواهد آورد70بود بعد از اقتداري که او به آن متکي 

شـدن هـزاران تـن از    فـدا , ترين فداکاريها و شهادتهاي ميليونها انسان در اين راههاي عظيم شوروي ـ بزرگ سرمايه

نظامي که گويا براي شکست آن ها و روشنفکران برجسته ـ بخاطر بيماري اقتدار غير از ريختن آب به آسياب انسان

.کاري از پيش نبردند, کردندتالش مي

هـاي پايـدار و   حـل ـ انقالب کبير اکتبر ـ گرفت ايـن اسـت کـه راه    20درسي که بايد از اين آزمون بزرگ قرن 

ل بـه  هـا را تبـدي  يابند که اقـدامات و رفتارهـاي دمکراتيـک خلـق    داري تنها زماني تحقق مياصولي در برابر سرمايه

نظـام  , شـدن رهـايي نيابـد   که دمکراتيزاسيون و دمکراسي از بيماري دولتالبته تا زماني. هايي دمکراتيک کردنظام

. دمکراتيک تأسيس نخواهد شد

هـاي داراي نظـامي   امپراطـوري روم توسـط خلـق   . حل بايد مجدداً به تـاريخ رجـوع کنـيم   براي شناخت بهتر راه

در درون نيز نظام اشـتراکي صـومعه باعـث    . شدند دچار فروپاشي شده بربر خوانده مياشتراکي و ناآشنا با دولت ک

, اين نيروها. داري را اين نيروها ساقط نموده بودندآن ماشين وحشتناک برده. شدن امپراطوري روم شده بودپوسيده
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هـاي قـدرت   بازمانـده آنهـا را توسـط   , امـا رؤسـاي آنهـا   . نيروهايي تا آخـرين حـد اشـتراکي و دمکراتيـک بودنـد     

گيري اروپايي فئودال و دسـپوتيک  باعث شکل, وجود آيدجاي اينکه اروپايي دمکراتيک بهبنابراين به. دادندفريب

هـايي  جنـبش , رفتداري روبه انحطاط مياي که بردهدر هر منطقه. هاي کوچک گرديدندمتکي بر دولت و دولت

از هـر طـرف   , خـروج از فئوداليسـم قـرون وسـطي توسـط رنسـانس      بـا  . آمـد وجـود مـي  هاي فـوق بـه  مشابه جنبش

ديگـر در  , اروپـايي دمکراتيـک  . يافتدمکراسي شهرها رواج مي. آوردندهاي دمکراسي شهرها سربرميجزيرهشبه

هـاي آمريکـا   انقـالب , )1640(و قبل از آن انقالب انگلـيس  , )1789(انقالب کبير فرانسه . تاريخ مطرح شده بود

, 16وجود آمده در اسپانيا و بسياري از کشورهاي اروپايي در دوره بعد از قـرن  هاي بهبسياري از کمونو ) 1776(

ساز تاريخ چـه  گر و منحرفآن ابزار زور هميشه حيله, طلباما نيروي اقتدار ـ جنگ . انبوه نداهاي دمکراسي بودند

هـا را هـم سـرکوب    ا به نزد خود کشاند و بعضيها ربعضي. کردبراي نظام سرکوبگر عمل مي, کهنه باشد يا جديد

طلب ـ بسـان   اين نيرويي که ـ نيروي اقتدارگرا و جنگ . نيروهاي ناب دمکراسي را در گرداب خود فرو بلعيد. کرد

, بعـد از اينکـه رژيمهـاي غيـر انسـاني     20و 19هاي قرن تومور سرطاني در حال رشد بود با تغذيه مداوم از جنگ

تـرين کـائوس   بـه بـزرگ  , ترين بال بر سر جامعه بشـري تبـديل کـرد   و توتاليتاريسم را به بزرگفاشيسم نژادپرست

. روزگار ما در طول تاريخ درافتاد

ترين زمان در گذشته و ما را به کهن. اندهاي زنجير بهم متصلبسان حلقه. باشندجهانشمول مي, قوانين دمکراتيک

اي با نظام دمکراسي, تاريخ و مناطق بيش از هر نظام ديگري. ما تنها نيستيم. دهندپيوند مي, ترين مکانهابه دوردست

اي که از بيشترين اولويت برخـوردار اسـت جلـوگيري از تلفـات و شکسـتها در      وظيفه. همراهند, خواهيمکه ما مي

اين مواردي همه . انتخاب صحيح ابزارهاي سياسي و بازگشت به اخالق اجتماعي است, مرحله يادگيري و شناخت

يکي از موضوعاتي که بايد نسبت به آن توجه زيـادي بـه خـرج    . باشندمربوط به شناخت مي, شدندکه توضيح داده

به بيماري و غفلتي که . گوييممي" دمکراسي غيردولتي"بطور مختصر به آن . مسئله انتخاب راهکار سياسي است, داد

نظمـي و  بـي , اين رفتـار . شويمدچار نمي, ي يا دمکراسي ديکتاتورييعني دمکراسي دولت, لنين نابغه به آن مبتال شد

بلکه حاکميت و اقتدار نظام مربوط به خلـق اسـت کـه بصـورت داوطلبانـه مـورد       . عدم حاکميتي آنارشيستي نيست

هر سـال  , هاست که در بروکراسي خفه نشدهنظام دمکراسي خلق. باشدتوجيه شده و معنادار مي, پذيرش واقع شده

. نمايديران مأمور خود را انتخاب کرده و به همانگونه که انتخاب نموده است نيز عزل ميمد

دمکراسـي آتـن بـا دولـت     , از يـک طـرف  . تـوان گذشـت  در اينجا بدون توجه به دمکراسي مشـهور آتـن نمـي   

تيالي شاهنشاهي اسپارت در شبه جزيره يونان در حال درگيري است و از طرف ديگر درصدد متوقـف سـاختن اسـ   

م با .ق5اين هر دو دشمن مشهور خود را در سراسر قرن , شهر کوچک آتن. باشدامپراطوري ماد و پارس مي, روم

بدون اينکه به ارتش منظم و پايدار دولت متوسـل شـود بـا شـبه     . يعني دمکراسي شکست داد, اسلحه گوهري خود

. تخاب شده بودند در ايـن امـر موفقيـت حاصـل نمـود     نظاميان داوطلب و فرماندهاني که براي مأموريتهاي ساالنه ان

آتن توانست بر قرن پنجم قبل از . دار بودبلکه دمکراسي طبقه برده, دمکراسي اعمال شده هم دمکراسي مردمي نبود

تـرين  هـاي ظلـم و بـزرگ   ها هم کليه نظامخلق. را بزند" قرن آتن"مهر , هاي تاريخي بودميالد که از مهمترين دوره

اگـر  . انـد وجـود آورده هـا را بـا دمکراسـي بـه    تـرين دوره حتـي مرفـه  . اندن خود را با دمکراسي شکست دادهدشمنا
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تند حکومت ستمگر شاهنشاهي نورمن توانسنمي, بوداگر دمکراسي مردمي انگليسيها نمي. به زانو درآورند, کردنمي

هـا  بزرگ فرانسوي" دموس"اگر . بيافرينند, را شکست داده و نظام دمکراتيک انگليس را که امروزه هم نمونه است

, بنـابراين . توانسـتند تأسـيس کننـد   هـاي نمونـه و نـامي در جهـان را نمـي     هاي بـزرگ و جمهـوري  انقالب, بودنمي

. ستترين رژيمها ادمکراسي مولد

صلح اجتماعي هم قسمت . آيدوجود ميدمکراتيک باشد به همان اندازه رفاه اقتصادي به, هر اندازه رژيم سياسي

بديهي است که اگر دمکراسي از ماهيت خود دور شده و به ابزاري در دست عوامفريبان . مکمل همان حقيقت است

, کاريمحافظه, متعاقب آن. شيده و از بين خواهد رفتبراي شکار خلق تبديل شود ابتدا رژيم و سپس رفاه از هم پا

معلـوم  , کردنـد شناسي تا حدودي درست و صـادقانه برخـورد مـي   اگر علوم جامعه. فاشيسم و جنگ و تباهي است

در صـورتي کـه ايـن    . شد که جامعه و تاريخ اکثراً با رفتارها و اقدامات دمکراتيک موجوديت پيدا کرده اسـت مي

.شودوارد عمل مي, يا بخشي از آن که ما آن را ملعون خوانديم. ايستدتاريخ مي, داقدام متوقف شو

معني بوده يکي از موارد ديگري که الزم است در اين خصوص توضيح دهيم اين است که دمکراسي طبقاتي بي

بعـدها  , "بـرده "ي بنـد رونـد طبقـه  , براساس ديدگاه علوم اجتماعي وابسته بـه نظـام حـاکم   . طرفدار خواهد ماندو بي

کـه  يعني تـا زمـاني  . ناپذير روند جبري پيشروي تاريخ هستندنتايج اجتناب" کارگر و پرولتاريا"و در نهايت " سرف"

زنـده بـاد   "بنـابراين شـعارهاي   . آزادي ـ مسـاوات برسـيم    , اين مراحل سپري نشوند نخواهيم توانست به سوسياليسم

دمکراسـي طبقـاتي   , بدان معناسـت کـه انقالبيگـري طبقـاتي    " باد کارگرانزنده, زنده باد سرف ـ روستايي , هابرده

به خوبي آشکار شده است که اين فرموالسيون به تمامي تئوري . باشد که بعد از آن هم ديکتاتوري خواهد آمدمي

جـود  رعيتي و کارگري جايي و, ها؛ همانطوري که براي بردگيدر نظام دمکراسي خلق. داري استخدمت به برده

رعيتـي و کـارگري   , بردگي, دمکراسي راستين خلق! سرفها و کارگرها هم وجود ندارد, هاجايي براي برده, ندارد

تقدس بخشيدن به طبقات و اقشار محروم . کندآنها را رد مي, پذيردفئودالي و کاپيتاليستي را نمي, دارهاي بردهنظام

اگر درجايي , آيدهمانطوري که از نام آن برمي. کندا تحمل نمياين بيماريها ردمکراسي. يک بيماري قديمي است

فرمـانبري بسـان گوسـفند هـم     . در آنجا جايي براي ظلم و استثمار ناروا وجود نـدارد , دمکراسي وجود داشته باشد

تحـت سـلطه   . حکومت خودمديريتي وجود دارد. شونده وجود نداردحکومتدر دمکراسي. وجود نخواهد داشت

, داري کنندگر اقدام به بردههاي سلطهممکن است نظام. حاکميت خود بر خود وجود دارد. فتن وجود نداردقرار گر

بـاز هـم کـار    . يابـد بردگي و رعيتي و کارگري پايان مـي , اما باپيشبرد دمکراسي. رعيتي و کارگري را نهادينه کنند

. کنـد عنوان عضو گروه و کمون خـويش کـار مـي   عنوان کارفرماي خويش و بهاما اين بار هرکس به. خواهند کرد

تعريـف و بسـتر تـاريخي دمکراسـي     . انـد و دمکراسي بسان گوشت و استخوان درهم تنيده) اشتراکيت(کموناليسم 

هر اقتداري مستلزم دولت و هر دولتي . هاي طبقاتي مستلزم اقتدار هستنددمکراسي. باشداينگونه مي, مورد هدف ما

. باشـند طبقاتي در گوهر خود دمکراسي نيستند بلکه اقتدار دولتـي مـي  هايدمکراسي. سي استمستلزم انکار دمکرا

هر اندازه دولت حاکم باشد به همان اندازه دمکراسي . کندکوبا و چين اين موضوع را اثبات مي, هاي شوروينمونه
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دولت کوچک و ضعيف خواهد بـود؛  ضعيف خواهد بود يا اينکه هر اندازه دمکراسي نيرومند باشد به همان اندازه 

. اي طاليي شناختعنوان قاعدهاين قاعده را بايد به

هـر  . ايـن دو آلترنـاتيو يکـديگر نيسـتند    . توان به رابطه ميان آزادي و برابري پي بردبوسيله دمکراسي براحتي مي

همان واحه راسـتين اسـت   , اسيدمکر. کنندها نيز به همان اندازه پيشرفت ميآزادي, اندازه دمکراسي پيشرفت کند

در ايـن صـورت   . طبقاتي هسـتند , آزادي و برابري بدون دمکراسي. کنندکه آزادي و برابري در آن رشد و نمو مي

بخاطر . ماندبودن و بردگي ميبراي ديگران هم تحت حاکميت. باشندفقط يک طبقه يا گروه ارجح آزاد و برابر مي

اي عمـومي  آزادي و برابـري هـم جنبـه   , گيـرد ذاتي و خودمديريتي مبنا قرار ميها مديرت اينکه در دمکراسي خلق

هــاي غيردولتــي و هــا و دمکراســيهــاي خلــقهــا در دمکراســيهــا و برابــريتــرين آزاديگســترده, بنــابراين. دارد

. يسـت ها به معناي انکـار دولـت نيسـت امـا روپـوش تزئينـي دولـت هـم ن        دمکراسي. پذير استغيراقتدارگرا امکان

صحيح آن است که بتوان دولت ـ کـه بعـد از مـدتي     . خواستن دمکراسي از راه براندازي دولت اشتباه محض است

.طوالني به خاموشي بگرايد ـ و دمکراسي را بر مبناي يکپارچگي اداره نمود

اي کراسـي دم, امروزه که دولت بر همه امور مسلط اسـت . کنيمهاي بدون مرز زندگي نميما در عصر دمکراسي

بـا  , هر چند دير و ناقص هم باشـد , تمدن اروپايي توانسته است. باشداي اصولي با دولت ميمستلزم مسامحه, مقبول

کند دمکراسي و دولت خود را با هـم بصـورت متـداخل بـه     سعي مي, اين درسي که به خوبي هضم و درک نموده

. طلب اقتـدار پـي بـرد   عظيم دمکراسي و ماهيت جنگيابيهاي بزرگ به نيروي چارهبعد از وقوع جنگ. پيش برد

ملـت و  , دهي به اقتدار ممکن است اقليتي کوچک را از قدرت و سود برخوردار سازد اما براي يک کشوراولويت

رغبت زيادي به دمکراسي نشان , اروپاييها در نبود دولت ـ ملت . هاي عظيمي خواهد بودهاي آن زمينه فالکتخلق

امکان پابرجا ماندن دولـت ـ ملـت    , ا آزمون فاشيسم نشان داد که اگر دمکراسي در اولويت قرار نگيردام. دادندنمي

همـه  ريشـه " نوبت به دمکراسي هم خواهـد رسـيد  , ابتدا دولت ـ ملت را استحکام بخشيم "ديدگاه . هم وجود ندارد

وسـط اتحاديـه اروپـا بـه حقـوق بشـر و       هنگـامي کـه اروپـا ت   . باشـد هاي ناشي از فاشيسم و توتاليتاريسم ميمصيبت

ايـن  . باشـد مدل اتحاديه اروپا هم همين مي. دمکراسي اولويت داد راه پايدار رسيدن به صلح و رفاه هم گشوده شد

اروپـا هـم هـر انـدازه ايـن نيـروي جـادويي را در جهـان         ! است که دنيا را مجذوب اروپا کردهمان نيروي جادويي

هاي صورت اين تمدن هم بسان تمدندر آن. تواند از گناهان گذشته خود منزه شودميگسترش دهد به همان اندازه

. گرددها ميارزش مثبت و آرمان کليه خلق, ديگر

طبقه بـورژوازي باتجربـه و پـر نفـوذ قـرار دارد کـه بـا        , اما اين را هم نبايد فراموش کنيم که در بطن تمدن اروپا

, عنوان آريستوکراتهاي معاصـر به. باشدن يخ به دنبال کسب منافع و حاکميت ميهاي فريبکارانه اما سرد بساحساب

, اما دمکراسي بـدون اينکـه سـري بريـده شـود     . خواهند رفاه زندگي بر قله دمکراسي را از دست بدهندبراحتي نمي

البتـه شـيوه تـداوم    . آوردن آنها از تختشان ـ به خاموشي گراييدن آهسته دولت ـ را ياد خواهـد گرفـت    طريقه پايين

تواند چنين کاري را انجام دهد فقط در صـورتي کـه دمکراسـي در    البته به تنهايي نمي. دولت را هم خواهد دانست

چنـان بـه نظـر    . گـردد تواند جهاني شود؛ و جهان هم اگر دمکراتيزه شـد اروپـايي مـي   جهان گسترش يابد اروپا مي

اگر دمکراتيزاسيونهاي جديد در دنيا ايجاد نگردند . ه را تجربه کنداين مرحل, رسد که دنيا در خروج از کائوسمي
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. کائوس رهايي يابند

صـطالح  در محتـواي ايـن ا  . بايد اهميت و حساسيت زيادي براي محتواي اجتماعي اصطالح دمکراسي قائل شـد 

در دمکراسـي امکـان مشـارکت فـردي و     . انتلکتوئلي و شغلي وجود ندارد, ديني, اتنيکي, جنسيتي, تبعيض طبقاتي

توان از نمي, توان طبق اصول دمکراسي شهروندي فرد را ناديده گرفتطوري که نميهمان. گروهي نيز وجود دارد

ادعاي برتـري فـرد   . برتري و امتيازي دربر نداردقدرت فردي و گروهي هيچ . مشارکت گروهي نيز ممانعت ورزيد

اصلي که بايد مورد توجه قرار گيـرد ايـن اسـت    . نسبت به فرد ديگر و يا گروهي نسبت به گروه ديگر معنايي ندارد

هـدف ايـن   . که فوايد عمومي ـ منفعت جامعه در هر موردي ـ و ابتکارعمل فردي براي يکديگر ايجاد مانع ننماينـد   

. تـرين نقطـه ـ حفـظ کـرد     بودن را در نقطه اپتيمال ـ پربارترين و با راندمان رچگي فردباوري و جمعياست که يکپا

مبتکر و خالق که نيروي , کند ـ فردي متعادلهاي کموني ـ که در گوهر خود از فردباوري تغذيه ميتوسط ويژگي

.گرددايجاد مي, گيردهاي جامعه اشتراکي ميخود را از ارزش

. سوي توتاليتاريسم گرايش پيدا خواهد کـرد هاي اشتراکي مورد اهميت قرار گيرند دمکراسي بهويژگياگر تنها

از حـد  شـدن بـيش  اين هم راه را بر آنارشيسم و نيرومند, اگر فرد و فرديت مجاز به انجام هر کاري باشند, برعکس

. شونداي و فساد ميمديريت سليقه, کتاتوريهر دو گرايش هم موجب بروز دي, در نتيجه. گشايدفرد عليه جامعه مي

. باشد که عاشق سالمتي افـراد و منـافع جامعـه هسـتند    هاي آگاه و داوطلبي ميدمکراسي به شدت محتاج شخصيت

مرتب خلـق را در مـورد   , وجود شخصيتهاي دمکراتي که جامعه را سرزنده و ديناميک نگه داشته, بيشتر از احزاب

به هوشياري تشويق نمايد ضروري است و در صورت نبود آنها دمکراسي تنها با نهادها و دمکراسي آموزش داده و 

عنوان يک پديده ديناميـک بسـان گيـاهي اسـت کـه هميشـه       دمکراسي به. شوداصول و مباني آن اداره و اجرا نمي

شدن با منحرفو, گردداگر توسط فرزندان عاشق پرورش داده نشود خشک مي. باشدمي) آموزش(محتاج آبياري 

. شوددمکراتيک تبديل ميهاي آنتيبه ابزار پيشرفت

ويژه مشکل برقراري صلح ـ دمکراسـي اسـت؛    بدون شک مؤثرترين ابزار و راهکار در حل مسائل اجتماعي ـ به 

اقناع ها ـ غير از مواقع ضروري دفاع مشروع ـ نگرفته بلکه از قابليت   ها و خشونتدمکراسي نيروي خود را از جنگ

حل هميشه درصدد ارائه راه, هاي ناشي از راهکار اقناعبا مقايسه شکستهاي ناشي از جنگ و پيروزي. گيردخود مي

ترشـدن مشـکالت   بينانه باعث هر چه بيشتر شناختن و روشنمباحثات شجاعانه و واقع. هاستمتناسب با جوهر خلق

هيچ نظامي بـه  . گردنداي حل ميبرقراري توافقات ريشهها واين مشکالت هم با مشارکت گسترده طرف. شوندمي

عرصه اصلي رشـد علـم و هنـر نيـز دمکراسـي      . اندازه دمکراسي در تحليل مشکالت و واقعيات توانا و موفق نيست

, ارسطو, اگر دمکراسي آتن وجود نداشت. زمينه را براي رشد گسترده فلسفه فراهم کرده بود, دمکراسي آتن. است

بود انقالب علمي و هنري بوقـوع  دمکراسي شهري نمي, اگر در دوره رنسانس. کردندسقراط ظهور نميافالطون و

.پيوستندنمي

فرهنـگ تنهـا   . تواننـد زنـده نگـه دارنـد    ها ميهاي غني خود را فقط در بهترين دمکراسيها فرهنگ و سنتخلق

نـه  , دور شـد اگر خلقي از فرهنگ بـه . باشدعبارت از گذشته يک خلق نيست بلکه شکل دربرگيرنده هستي آن مي
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تـرين نظـام   بنابراين دمکراسي مناسب. شوددهد بلکه روح راهگشاي آن نيز نابود ميتنها شکل خود را از دست مي

با زنـدگي مطـابق فرهنـگ خـويش     . باشدسياسي براي حيات آزادانه و برابر يک خلق براساس فرهنگ خويش مي

حل اتنيکي و ديني ناشي از تبعيض ملي از شانس رسيدن به راه, دمکراسي مشکالت مليبطور آزادانه در درون نظام

نه نيازي به هيچ نوع فشار و سرکوب وجود , در کشورهايي که دمکراسي واقعي برقرار است. برخوردار خواهند شد

يکپارچگي و تماميـت  , مديدهگرايي ستمگر ـ ست  جاي مليبه. شوددارد و نه به استفاده ابزاري از آن اجازه داده مي

.دمکراتيک اساس است

هاي اگر نظام دمکراسي در جامعه برقرار باشد امکانات و ارزش. توان انکار کردسهم دمکراسي در اقتصاد را نمي

هـا  دمکراسـي . شـود کفـايتي افـراد واگـذار مـي    آيـد و نـه بـه بـي    اقتصادي نه بـه انحصـار و چپـاول مـديران درمـي     

در اين عرصـه بـه بهتـرين نحـو تـوازن      . پذيرندمسئوليتي فردي و نهادي را نميراطي و تنبلي و بيهاي افجوييسود

بسـياري از  . توازن اقتصاد خصوصي و عمومي ديـر يـا زود بـه نقطـه اپتيمـال خواهـد رسـيد       . شوداپتيمال برقرار مي

تحقيقات , توزيع عادالنه و توليد مفيد. دانوري اقتصاد را ثابت نمودهها رابطه ميان دمکراسي و توسعه و بهرهپژوهش

بـرآوردن نيازهـاي واقعـي مـردم     . پذير هسـتند ها امکانهاي مناسب فقط در بهترين دمکراسيگذاريالزم و سرمايه

بـازار اجتمـاعي در معنـاي واقعـي شـکل      , بدين ترتيـب . فاکتور اساسي در برقراري تعادل ميان عرضه ـ تقاضا است 

ها قيمت, تورم, عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا. دهندبار جاي خود را به رقابت سالم ميمرگهاي رقابت. گيردمي

بـراي  , تـرين حـد  باشند ـ با ثابت نگه داشـتن بازيهـاي بـورس در پـايين     و غيره ـ که يکي از داليل اصلي بحران مي 

يکاري نشـأت گرفتـه از سيسـتم بطـور     بدين شکل ب. گيردکار مينيروي خود را به, رفت از بحرانيابي و برونچاره

.شوداي حل ميريشه

هاي شوند با کمينوقتي جوانان اجتماعي مي. در مبارزات جامعه دمکراتيک بايد به قشر جوان جايگاهي ويژه داد

نمودن ايدئولوژيک نظـام  جوانان که تحت شرايط جامعه پدرساالر از يک طرف و شرطي. گردندزيادي مواجه مي

در برابر تحوالت واکـنش ناشـيانه   . طلب هستندشان داراي بافتي تجددبا ديناميسم, رف ديگر قرار دارندرسمي از ط

توانند در برابـر نظـام   نمي. بردن به اينکه جامعه مسن چه نقشي به آنان داده است دورندجوانان از پي. دهندنشان مي

همـه ايـن مـوارد و    . حتي نفس هم بکشند, دهدانجام ميکاپيتاليستي که هزار و يک حيله انحرافي را نسبت به آنها 

هـا يـک   شـدن او از توطئـه  کند که برخوردي ويژه نسبت به جوان ابراز گـردد و بـراي خـالص   واقعيات ايجاب مي

در . آموزش و تعليم جوانان مسـتلزم تـالش و صـبر زيـادي اسـت     . آموزش اجتماعي متناسب با جوهر او داده شود

کـاري نيسـت   , اگر هدف و مديريت را خوب بشناسند. ساز هستندي ديناميسم و تحرکي حماسهجوانان دارا, مقابل

عنوان انضباط اصلي دانسـته و وارد عمـل شـود و از    اگر جوان هدف و زندگي مدبرانه را به. که در آن موفق نشوند

.تواند سهم مهمي در دعاوي تاريخي داشته باشدصبر وعناد خود نکاهد مي

ضـامن موفقيـت و   , اي دمکراتيک جوانان تحت رهبري کادرهاي پخته و تعليم ديده به پـيش رونـد  هاگر جنبش

از شـانس موفقيـت بسـيار کمـي     , يک جنبش اجتماعي فاقد ديناميسم جوانـان . باشندپيروزي مبارزات اجتماعي مي

آنـاني  . انـد ريخ مطرح بودههايي هستند که هميشه در تاتجارب سالمندان و ديناميسم جوانان پديده. برخوردار است

امروزه . شان هميشه باالستميزان و نسبت موفقيت, اي مستحکم ميان اين دو پديده ايجاد نماينداند رابطهکه توانسته
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تواننـد از فسـاد و   تنها با بازگشت بـه خيـاالت راسـتين مـي    , کنندآل زندگي ميو ايدهجواناني که بدون خيال. کند

درک وضعيت کائوتيک و , شرط اساسي جهش و پيشرفت جوانان. خود را نجات دهند, شکست کامل در زندگي

اکولوژيک رهايي جنسيتي و جامعه, هاي دمکراتيکعالوه بر آن هضم ارزش. بحراني اخير نظام کاپيتاليستي است

در سـاختن  , باشـد به او فرصتي تاريخي براي رسيدن به موفقيت داده و در حاليکه از طرفي در حال خودسـازي مـي  

همـه چيـز بسـتگي بـه مشـارکت صـحيح و مجـدد جوانـان در         . نمايدجامعه آرماني هم نقش مهمي به وي اعطا مي

.تحوالت تاريخي اجتماعي دارد

در حاليکه تعريـف و  . ها هم حداقل به اندازه محتوا و جوهر آن مهم استسيشکل عمليات و سازماندهي دمکرا

شـکل عمليـات و سـازماندهي مسـتلزم تعريـف صـحيح       , گيردشناخت محتوا بيشتر جهت تبيين اهداف صورت مي

و يـابي  هـا بـه چـاره   اگر وسـيله و اهـداف در دمکراسـي   . ناپذير استراهکارها و ابزارهاي بسيار ضروري و اجتناب

اگر وسيله همچون انساني اسـت کـه فقـط    . هماهنگي صحيحي نرسند راهپيمايي دمکراتيک امکانپذير نخواهد بود

توان حرکت کرد؟ يک پا داشته باشد با يک پا تا کجا و با چه نيرويي مي

حقـوق  ,مدنينهادهاي جامعه, هاتعاوني, هاي محليتر کمونترين سطح و در سطوح پايينيک کنگره در عالي

هـاي  سـازماندهي . هاي دمکراتيک نام بردعنوان اشکال عمده سازماندهيتوان بهشهرداريها را ميبشر و سازماندهي

. ترين جامعـه هسـتند  يافتهها مستلزم سازماندمکراسي. باشدوسيع زيادي مربوط به موضوعات مختلف مورد نياز مي

اي که سازماندهي نشده باشد دمکراتيزه جامعه. باشنداعي ضروري ميبراي ابراز خواستهاي اجتم, ها و نهادهاسازمان

اجتماعي و فرهنگي به سازماندهي مختص بـه خـود دسـت    , اقتصادي, اي اعم از سياسيبايد هر عرصه. نخواهد شد

نهادهـاي جامعـه مـدني در رأس    . عنوان نهادهاي اصلي سياسي از ملزومات حتمي دمکراسي هسـتند احزاب به. يابد

نهادهـاي حقـوق بشـر و    , در عرصه حقوقي نيز دفاتر حقـوقي . گيرندهاي عرصه اجتماعي قرار مينواع سازماندهيا

هـاي  گـروه , هاتوانند به شکل تعاونيهاي اساسي در عرصه اقتصادي نيز ميسازماندهي. کننداوقاف اهميت پيدا مي

آمـوزش و بهداشـت   . ي و صـنعتي شـکل بگيرنـد   تجاري ـ مـال  , کاري و بسياري از تشکالت مربوط به حمل و نقل

هـايي ضـروري هسـتند کـه جايگـاهي      ورزش و هنر هم عرصه. ترين نهادهاي عمومي مورد نياز خلق هستنداساسي

کدخـداها و هيئـت پيـران را در جهـت منـافع عمـومي و       , بايد در روستاها. اساسي در آموزش مردم و جامعه دارند

. داشته باشد" خانه فرهنگ خلق"هر روستا الزم است يک . نوان ابزاري براي دولتعدمکراسي سازماندهي کرد نه به

تـرين سـطوح   هـاي پـايين  ها بايد همچـون سـازماندهي  کمون,در شهرها نيز به همين شکل و براساس تمايزات خود

در ميـان شـهرها   اتحاد شهرداريها . همچنين مجالس شهر نهادهاي غير قابل اجتناب هستند. جامعه ايفاي نقش نمايند

گيـري يعنـي   هـا بايـد در بـاالترين ارگـان تصـميم     همه اين نهادها و سـازمان . اي اهميت زيادي دارددر سطح منطقه

هاي مخصوص به خـود کـه   مدل کنگره خلق مدلي است داراي جنبه. نمايندگي داشته باشند" کنگره عمومي خلق"

تـوان از  هاي خلق وجود نداشـته باشـد نمـي   گر کنگرها. براي حل مشکالت اساسي هر خلقي الزم و ضروري است

.هاي خلق سخن گفتوجود دمکراسي
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همانطور که دولـت  . اي دولتيعنوان مؤسسهعنوان آلترناتيوي براي دولت دانست و نه بهکنگره خلق را بايد نه به

تـرين نهـاد جامعـه    اصـلي تـرين و دولت کهـن . يابي به دولت نيز در دستور کار قرار ندارددست, خلق وجود ندارد

. دهـد کار خـود ادامـه مـي   بهسنتي بوده و با انتصاب. گيردبراساس راهکارهاي دمکراتيک شکل نمي. فوقاني است

دمکراسي طبقه فوقاني , به اين نوع دمکراسي. شايد جامعه فوقاني نوعي دمکراسي را در درون خود به اجرا درآورد

هـاي غربـي   اين نوع دمکراسي که اکثراً در مـدل جمهـوري  . راي دولت استاين در حکم سرپوش ب. شودگفته مي

اي بدون آيد؛ دمکراسياول دولت سپس دمکراسي مي, هادر اين جمهوري. دهدشود دولت را مبنا قرار ميديده مي

. تيـابي بـه قـدرت و دولـت جـزء اهـداف آنهـا نيسـ        دسـت , هاخلقدر دمکراسي. توانند تصور کننددولت را نمي

هـاي مـدرن   در دولـت . کنـد خود را نابود مي, يابي به دولت را هدف قرار دهد با دست خوداي که دستدمکراسي

مـدتي برقـرار شـده    هـاي کوتـاه  دمکراسـي , اروپايي و همچنين در دولت آمريکا و در روسيه زمان تشکيل شوروي

در . ماننـد ثمر مـي بي, اينکه نهادينه شوندهاي زمان تأسيس بدوندمکراسي, يابي به دولتاما به محض دست. است

.جامعه فرادست هميشه از دمکراسي هراس داشته است. هاي مشابه زيادي هستيمتاريخ شاهد نمونه

اين امر ضـرورت مشـارکت خلـق را بيـان     . سپري نخواهد شد, که مغاير با اراده خلق باشدبحران کنوني تا زماني

شـايد دولـت   . شـود ايـن نيـز بـدون وجـود کنگـره عملـي نمـي       . شـدن خلـق  همشارکت هم يعني دمکراتيـز . کندمي

هـای  هاي خلق توزيع کند اما دولتمجبور نبود که اقتدار اجتماعي را بوسيله کنگره20و 19هاي کاپيتاليستي قرن

حتـي يـک   هاي خلق و بدون اهتمام به انسـياتيو آنهـا   توانند بدون همکاري و مشارکت تودهزده امروزی نميبحران

پايـدار و نهادينـه   , کند که خلق مشـارکتي وسـيع  وخامت اوضاع و شدت بحران ايجاب مي. گام هم به جلو بردارند

از ارزش بسـيار محـدودي برخـوردار بـود     20و 19هـاي  بنابراين مشارکتهاي مردمي که در قرن. شده داشته باشند

هايي با اين ويژگي و کيفيـت نـه   کنگره. هي ارتقاء يابدتواند به سطح قابل توجهاي خلق ميامروزه در قالب کنگره

حاصـل از شـرايط تـاريخي    , باشند؛ مؤسسات فونکسيوني خلـق هر دوي آنها هم نمي. ـ دولتحزب هستند و نه نيم

از سوسيال دمکراسي و رهايي ملـي ـ بـيش    , ها بعد از دوره مذاهب کاپيتاليسم ـ سوسياليسم رئاليستي خلق. باشندمي

بمانند گذشته هـم  , همانطور که کامالً رد نشده, دولت. اندها روي آوردهپيش از دولت رويگردان شده و به کنگره

اي مشخص بتوانند با همکاري هم به حل بنابراين امکان اين وجود دارد که براساس مباني, شودمورد قبول واقع نمي

ها را بيش هاي جديد دولت ضرورت وجود کنگرههور مدلها و ظشدن دولتکوچک. بحران اجتماعي اقدام کنند

. دارداز پيش بيان مي

. اي حائـل ايفـاي نقـش کنـد    عنوان وسيلهتواند بهمدل کنگره مي, در کشورهايي که مشکالت عميق وجود دارد

احـزاب را  نمودن همهمشارکت و متحد. هايي در سطح پايين الزم استها و اجتماعات ديگر نيز کنگرهبراي گروه

, بنـابراين . شـود گيرد کـه در غيـر اينصـورت دمکراسـي برقـرار نمـي      هاي مختلف آنها اساس ميبا عقايد و ديدگاه

آنهـا  عنوان آلترناتيوي براي دولت نبوده بلکه در دوره بروز مشـکالتي کـه دولـت بـه تنهـايي از عهـده      ها بهکنگره

گيرند آن قرار مي) به موازات(در وضعيتي پارالل , ضديت با دولتياب هستند که فراتر ازهايي چارهآيد مدلبرنمي

. ترين شيوه تلقي از آنها استبينانهو اين واقع
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هـاي  اگـر نهادهـا و سـازمان   . دمکراتيـک باشـند  ها بايد داراي بنياد و مـديريت  سازمان. باشددمکراسي ضروري مي

هـاي  تـوان گفـت دمکراسـي   بنـابراين مـي  . دمکراسي آنها هم وجود نخواهـد داشـت  , ها غير دمکراتيک باشدخلق

شـدن  سازماني که مدام تحت نظارت خلق بوده و پيوسته به وسيله انتخابات ـ حداقل سـالي يـک بـار ـ در حـال نـو       

.باشندهاي عمومي ميراسيترين ضامن دمکسالم, هستند

, دمکراسـي بـدون عمـل   . نمودن آن در عمل مشکل استپياده, اگر راهکارهاي عملياتي دمکراسي درک نشوند

هرگونـه فعاليـت و تحـرک مـردم همچنـين هرگونـه فعاليـت        . زبان دمکراسي است, عمل. مثل انسان ساکت است

هـاي سـاده گرفتـه تـا پيچيـده از قبيـل       اسـب از عمليـات  اگر به موقـع و در مکـان من  . يک عمليات است, هاسازمان

اعتصـاب و در صـورت وجـود شـرايط و امکـان      , کـردن محکـوم , ميتينگ, انتخابات, راهپيمايي, جلسه, تظاهرات

کـه از مطالبـات اساسـي    مخصوصاً زمـاني . دمکراسي اجرا نخواهد شد, هاي قانوني و قيامها صورت نگيرندمقاومت

هـا يگانـه وسـيله و ابـزار     عمليـات , ها و قوانين دمکراسي نقـض شـوند  مؤسسه, اکثر نهادهاپوشي شود ومردم چشم

خلـق و  . توانـد دمکراتيـزه شـود   نمـي , اگر خلق و سازماني نتواند وارد مرحله عمل شـود . يابي هستندضروري چاره

هـا توسـط سـازمان    اتايـن بـديهي اسـت کـه عمليـ     . سازماني که توانايي عمليات نداشته باشد در واقع مـرده اسـت  

هـا  هـر انـدازه خلـق   . باشـند پذيرند و تحرک و عمليـات بـدون سـازماندهي بيهـوده و عـاري از موفقيـت مـي       امکان

کـردن و  ها را نبايد فقط عبارت از محکـوم عمليات. توانند عمليات انجام دهنديافته باشند به همان اندازه ميسازمان

گـرايش و برخـوردي اساسـي    , عمليـات مثبـت  . اي مـدني سـازنده هسـتند   هاي نهادهاکثر عمليات. مقاومت دانست

ها و شرايط اين عملياتهاي اساسي کـه بـه کـرات    دهند؟ شيوههاي مردمي چه زماني روي ميقيام و جنگ. باشدمي

وان با زماني به شکلي صحيح جوابگو خواهند بود که بت, اندها بکار گرفته شدهمورد استثمار قرار گرفته و عليه خلق

که تمامي اشکال ديگر عمليـاتي جوابگـو نباشـد و    تنها در صورتي. ها گذر کردموفقيت از نقاط عطف تاريخ خلق

اگر نيروهاي اقتـدارگرا و  , ويژهبه. گردندها از ارزش برخوردار ميبست عميق برسند قيامها و جنگمشکالت به بن

وار و تحقيرآميز بايد ها به جاي زندگي بردهخلق, نگذارندحل ديگري غير از خشونت باقي طلب گزينه و راهجنگ

ها را در دستور کـار خـود قـرار    قيام و جنگ, چنان قدرتي از خويش نشان دهند که براي دفاع از منافع حياتي خود

ي يابي دمکراسي هـيچ گونـه التفـاط   به نيروي چاره, که قوانين بطور مساوي به اجرا گذاشته نشونددر صورتي. دهند

, اقدامات جدي در زمينـه قيـام و جنـگ خلـق    , نتيجه باقي بمانندآميز بيهاي صلحنشان داده نشود و تمامي عمليات

دار و هوشـيارانه بـراي   اي معنااگر دولت به شيوه: دهدتبيين اين دو حد جواب الزم را مي. گردندناپذير مياجتناب

دادن دولـت  ست خلق نيز هيچ فاکتوري براي تحت فشـار قـرار  حل مسائل رغبت نشان نداده و فرصتي ندهد و در د

هاي مـداوم  قيامهاي خونين و جنگ, ها مشاهده گرديده استهمانطوريکه در خصوص بسياري از خلق, باقي نماند

. گيرندوبيش در دستور کار قرار ميخلق کم

. کندي اتحاد دمکراتيک فراهم ميزمينه را برا, هدف هر جنگ و قيامي جدايي و انفکاک نيست؛ کامالً برعکس

هـا و قيامهـاي   نتيجـه ايـن جنـگ   . هاي رهايي ملي و قيام با هدف تشکيل دولتي مستقل بسر آمده استدوره جنگ

اين امر نيـز نـه تنهـا هـيچ يـک از      . ضميمه کوچک ديگري به نظام کاپيتاليستي افزوده است, رهايي ملي در نهايت
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دولت عـرب  22هاي موجود در مشکالت خلق. وده بلکه شديدتر هم کرده استيابي ننمها را چارهمشکالت خلق

هاي خلق دوره جديد بـا هـدف تأسـيس    توان گفت قيامها و جنگبنابراين مي. بلکه بيشتر هم شده است, کم نشده

ي آنها توان نقش اساسمي. لحاظ گوهري و شکلي هدف قرار خواهند دادنمودن دمکراسي را بهدولت نبوده و پياده

هـا هميشـه   خلـق . جدايي و انفکاک در صورتي مشروع است که از سر مجبوريت باشـد . را بدين شکل توضيح داد

خواهي و گراهاي افراطي در هر دو طرف درگير هر چقدر هم که جداييملي. گيرنداتحاد دمکراتيک را اساس مي

هـر  . کنـد ي اتحاد دمکراتيک را ايجاب مـي ها حداقل خشونت و برقراربازهم ترجيح خلق, خشونت را فرض کنند

جا خطرناک باشند در مواقعي که هيچ گزينـه ديگـري وجـود    موقع و بيهاي بيشدن به قيام و جنگاندازه متوسل

.روي نياوردن به جنگ و قيام به همان اندازه مرگبار و تحقيرآميز است, ندارد

. چگونگي بکارگيري دفـاع مشـروع اسـت   , اجه هستندها با آن مويکي ديگر از مشکالت عملياتي که دمکراسي

تري استعمارگر و يا نظام سرکوبگر متفاوت, اگر نظامي اشغالگر. باشددفاع مشروع فقط در شرايط اشغال معنادار مي

توانـد توسـط نيروهـاي خـارجي صـورت      همانطورکه اشغال مـي . شرايط اشغال حاکم است, بر مردم حکومت کند

در اين وضـعيت وظيفـه   . دهنديز اشغال را با همکاري مزدوران داخلي و در کنار هم انجام ميگاهي اوقات ن, گيرد

امـا اگـر در   . پايان بخشيدن به اشغال و تأسـيس دمکراسـي اسـت   , هدف از اين دفاع. يابددفاع از خلق ضرورت مي

. دمکراتيـک بخـوانيم  ملـي و , تر آن است که آن را دفـاع مشـروع  پديده اشغال نيروي خارجي مطرح باشد صحيح

بخـش ملـي کالسـيک    هاي رهـايي البته جنگ. ها و قيامهايي را فراهم آورده استزمينه جنگ, اينگونه شرايط هم

تر آن است بنا به شـرايط و  ها ابعادي ملي داشته باشند صحيحها و قيامحتي اگر اين جنگ. تواند مبنا قرار گيردنمي

ها و قيامها در مناطق شهري و اين نوع جنگ. به اتحاد وسيع دمکراتيک خوانديابي آنها را جنگ دست, لوازم عصر

آفريقـايي و آمريکـايي   , در بسياري از کشورهاي آسيايي. پيوندندکوهستاني يا باهم يا بصورت جداگانه بوقوع مي

امي دمکراتيک را يابي به نظها به جاي تشکيل دولت دستاگر اين جنگ. اندها آزموده شدهکليه اشکال اين جنگ

ها ماهيتي ملي حتي اگر اين جنگ. هاي امروزي خواهد داشتحلتناسب بيشتري با ضرورت راه, هدف قرار دهند

هـا نيـز بـا    خلـق , تر آن است که در برابر ائتالف نيروهـاي اشـغالگر و مـزدوران آنهـا    داشته باشند اما باز هم صحيح

آميز را هاي صلحبايد اشکال ديگر عمليات, در اين مورد. بجنگندهمکاري همديگر براي ايجاد اتحادي دمکراتيک

حمايت و توسعه دمکراتيزاسيون خلق بايد , در سازماندهي و اجراي دفاع مشروع مساعدت. نيز تا به آخر اجرا کرد

حـل  هنبايـد مخـاطبين را  , گيرنـد طلب مورد هدف قـرار مـي  هنگامي که نيروهاي اقتدارگرا و جنگ. مبنا قرار گيرد

لحاظ تاکتيکي به. استراتژي صحيحي نيست, جنگيدن با کل دولت و ملت مربوطه. دمکراتيک را نيز ناديده گرفت

اهـداف مـورد   . کار صحيحي نخواهـد بـود  , ها و نهادهاي ملت اشغالگرانسان, ايدادن هر نوع بيگانههم هدف قرار

هـا را  حـل دمکراتيـک خلـق   فرصـتها و امکانـات راه  همچنـين , بخش باشندحمله بايد تا حد امکان محدود و نتيجه

کـه  تشـديد و تـداوم جنـبش و سـازماندهي دفـاع مشـروع تـا زمـاني        . گسترش داده و از موجوديت خلق دفاع نمود

حـل  بست موجود در مورد تداوم جنگ نارواي خويش قانع نگردند و بـه راه نيروهاي اشغالگر و مقصر در ايجاد بن

.ابزار اساسي خروج از بحران موجود است, دمکراتيک کشيده نشوند



165 در . ها را ناديـده گرفـت  در شرايط عادي هم نبايد مسئله دفاع گوهري خلق, جداي از شرايط اضطراري

معيارهاي کالسيک امنيتي دولت از . کندامنيت ذاتي اهميت بيشتري پيدا مي, شرايط بحراني عالوه بر امنيت عمومي

, با انحصار قدرت دولت از طرف نيروهاي اليگارشيک و ديکتـاتور . اي خلق نيستندبسياري جهات جوابگوي نيازه

شمار زيادي از نيروهاي مافيـايي و  . کنندگويا دولت را تقسيم مي. شودضمانت نسبي حقوق نيز از ميان برداشته مي

. زننـد آور دسـت مـي  شوند و عليه مردم بـه اقـدامات تروريسـتي و وحشـت    اشرار وابسته به مراکز دولتي تشکيل مي

. گيـرد جاي راهکاري حقوقي را مـي , براي احقاق حقوق توسل به نيروهاي مزدور. رسندها به سطح انفجار ميجرم

در بسـياري از  . شـوند خـود بـه مشـکل امنيتـي تبـديل مـي      , نيروهـاي امنيتـي دولـت   . شـود حقوق تبديل به کاال مي

دفـاع ذاتـي بـه ضـرورتي     , اين نوع مشکالت امنيتي روبرو هسـتند کشورهايي که در شرايط بحراني قرار دارند و با 

. بنابراين الزم است که نيروهاي دفاع ذاتي تشکيل شوند. شودناپذير تبديل مياجتناب

عنـوان ضـد و يـا آلترنـاتيو دولـت قلمـداد کنـيم        تر آن است که نيروهاي دفاع از خلق را بيش از آنکه بهصحيح

نمودن آنهـا را نداشـته و يـا    ي کنيم که نيازهاي اساسي امنيتي را که دولت توانايي برآوردهعنوان نيروهايي ارزياببه

بخـش  واحدهاي دفاع از خلق همان گريالي کالسيک يا ارتـش آزادي . نمايدتأمين مي, حتي خود مسبب آنهاست

خواهند آنها مي. استتشکيل دولت , بخش مليبخش ملي و ارتش آزادياکثراً هدف گريالهاي رهايي. ملي نيست

آوردن قدرت ـ غيـر از   نيروهاي دفاع از خلق هيچ هدفي مبني بر تشکيل دولت و بدست. مشکل قدرت را حل کنند

تالش براي دفـاع از  : توان اينگونه خالصه کردوظايف اصلي نيروهاي دفاع از خلق را مي. ضروريات عيني ـ ندارند 

نون اساسي آن ضـايع شـده باشـد و يـا در مـواردي کـه قـوه قضـاييه         حقوق خلق در صورتي که حقوق قانوني و قا

نمودن براي مقاومت آنان در پيشاهنگي, هاي دمکراتيزاسيون خلقتضمين فعاليت, آوردجاي نميوظايف خود را به

.محيطي آنبرابر حمالت و حفظ موجوديت فرهنگي و زيست

به شکل واحدهاي متناسب با شـرايط  ) روستايي(ستاني توانند در مناطق شهري و کوهواحدهاي دفاع از خلق مي

وظيفـه آنهـا انجـام    . نظاميان محافظ خلق هم گفتشبه, توان به اين سازماندهيمي. مناطق مذکور سازماندهي شوند

هـاي  بدليل فروپاشـي هميشـگي سـاختار   . اندکارهايي خواهد بود که نيروهاي امنيت محلي در انجام آن عاجز مانده

لحـاظ موجوديـت و   دفـاع ذاتـي را بـه   , در شرايط بحراني و محـيط پـر از آشـوب و اغتشـاش روزافـزون     اجتماعي 

, هاي دمکراتيکحلطرف بواسطه راهدر حاليکه از يک. نمايدبه موضوعي حياتي تبديل مي, هاخودمديريتي خلق

توان از محيطي خلق نيز مياز طرف ديگر توسط نيروهاي دفاع از , شود که خروج از بحران صورت گيردسعي مي

. گذار نمود, يابدناپذير همراه با اين مرحله افزايش ميفاقد اعتماد که بصورت جدايي

گرايينمودن اجتماع از جنسيتـ آزاد2

زن و نظام روابط وتضادها که حول محور آن شکل گرفتـه عـالوه بـر اينکـه جـوهر دمکراتيزاسـيون را تشـکيل        

هـر چنـد توازنـات رفتارهـاي     . مهمي است که الزم است مورد بررسي و تحليل قرار گيرديدهبه تنهايي پد, دهدمي

امـا ايـن طـرز    , اشتراکي و دمکراتيک با تأخير و در حد ناچيزي به موضوع بحث علوم اجتماعي تبديل شـده باشـد  

باشد و طبيعي او ميگويي وضعيت کنوني زن از لزومات . کنيمبرخورد را در خصوص پديده زن بيشتر مشاهده مي
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جـاي بسـي   . شودفرض پذيرفته ميعنوان پيشمواضع اخالقي و سياسي به, چنين ديدگاهي در همه تحليالت علمي

هزاران سال است که قداسـت  . حزن و تأسف است که زن نيز اين پارادايم را همچون امري طبيعي قبول کرده است

ها بصورت چندين برابر بر ذهنيت و رفتارهاي زن حک گرديده شده بر خلقهاي موجود تحميلبودن نظامو طبيعي

هـا ماننـد زن   خلـق "منظـور هيتلـر از   . اندها نيز تبديل به خلق شدهاند زنها تبديل به زن شدهبه نسبتي که خلق. است

بيولوژيـک  يابيم که فراتـر از يـک امـر   زن بنگريم درميتر به پديدهاگر دقيق. نيز همين حقيقت بوده است" هستند

طبقه و ملتي که بيش از , عنوان تبارطبقه و ملت با آن برخورد شده است؛ البته به, بسان مسئله تبار, مربوط به جنسيت

هـا بـه انـدازه زن بطـور     طبقات و ملت, بايد اين را به خوبي دانست که هيچ يک از تبارها. همه سرکوب شده است

.سيستماتيک به بردگي کشانده نشده است

نشدن ابعاد تاريک روشن. شدن استتاريخ آزادي هم منتظر نوشته. وز هم تاريخ بردگي زن نوشته نشده استهن

دادن زن بـه  همراه با عادت. مدار و هيرارشيک در جامعه داردبردگي عميق زن رابطه مستقيمي با رشد اقتدار دولت

مردهـا  . ديگر اقشار جامعه نيز گشوده شـد آميز هيرارشيک تأسيس شده و راه بردگيهاي تبعيضحکومت, بردگي

بخشي به مشروعيت. ابعاد متفاوتي با بردگي طبقاتي و ملي دارد, بردگي جنس. شوندبعد از زن به بردگي کشيده مي

هـايي کـه بـار احساسـي دارنـد انجـام       هاي سرکوب زيرکانه و خشن بـا دروغگـويي  همراه با شيوه, بردگي جنسيتي

همـه کارهـايي کـه    . شودکشاندن او بکار گرفته مياي براي به بردگيعنوان بهانهژيکي زن بهتفاوت بيولو. گيردمي

هاي عمومي اجتماع حضور در عرصه. شوندارزش و خوار شمرده ميبي" کارهاي زنانه"دهد تحت نام زن انجام مي

هـاي اجتمـاعي محـروم    فعاليـت تدريج از کليه به. شودعيب محسوب مي, ممنوع و از لحاظ اخالقي, از لحاظ ديني

اجتماعي و اقتصادي ضعف زن بيشتر نهادينه , هاي سياسيگرايي و تسلط مرد بر عرصهبا پيشرفت انحصار. گرددمي

.شودعنوان يک عقيده مورد قبول واقع ميبه" جنس ضعيف. "شودمي

شود که به دستان مرد به موجودي ميزن تبديل , شدن کليه امکانات و منابع مادي و معنوي در دست مردبا انباشته

بعضاً با زيرپا گذاشتن شرف خويش به سرنوشت خـود راضـي بـوده و    , کندگاهي اوقات التماس مي, چشم دوخته

توان با چند مثال مي. توان به آن مردة زنده نيز گفتمي. رودکردن از زندگي در سکوتي عميق فرو ميپيوسته با قهر

بعضـي  . پرنده بعضاً بمانند قناري خوشرنگ است. است" پرنده در قفس"اولين تشبيه . تموضوع را بهتر روشن ساخ

اکثـر مواقـع گنجشـک گفتـه     . کنداي ميهر کس به نوبه خود او را تشبيه به پرنده. صداستها هم بلبل خوشوقت

بـا تغذيـه از   . شـود يکـردن مـ  "ميوميـو "اي است کـه در چـاهي عميـق افتـاده و وادار بـه      گربه, تشبيه ديگر. شودمي

ممکن است که کمي زمخت و درشـت بـه نظـر    . شودهاي نان و خوراک براي صاحب خود به خوبي رام ميخرده

اي بسـيار  جامعـه . نياز مبرمي وجـود دارد , هاي علمي و ادبي چندجانبهاما براي تحليل عمق بردگي به فعاليت, برسد

عنـوان قهرمـاني   طرفه مـرد بـه زن بـه   اينجاست که تجاوز تکترين پليدي دربزرگ. گرا شکل گرفته استجنسيت

امـا زن محکـوم بـه سنگسـار شـده و از مـرگ تـا        , کنـد شـود و مـرد از آن احسـاس نشـاط و غـرور مـي      قلمداد مي

آور بسيار شرم. رحمي روبروستدلي و بيبا هرگونه سنگ, خانه و ديگر واردنشدن به جامعهشدن به فاحشهانداخته

مايه شرم و آبروريزي , کند در حاليکه اندامهاي جنسي زنهاي جنسي خود احساس غرور ميرد از انداماست که م

بـودن بـه   زن. هاي بيولوژيکي عليه زن هم حذر نشـده اسـت  ترين تفاوتحتي از بکارگيري کوچک. شودتلقي مي
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.اندکودکان دختر هميشه تحقير شده. کند فقط تحمل مرد استمي

شود اين است که چرا بردگي تا اين اندازه عميق؟ پاسخ اين سـؤال بطـور حـتم بـا     سؤالي که در اينجا مطرح مي

نه تنها قشـري از  , اگر نظام اقتدار در دست مرد باشد. سرشت اقتدار مستلزم بردگي است. پديده قدرت ارتباط دارد

همـانطور کـه صـاحبان قـدرت     . گيـرد هاي ايـن قـدرت شـکل مـي    نوع انسان بلکه کل يک جنس هم طبق سياست

در , دانـد مرزهاي دولت را بسان مرزهاي خانه در نظر گرفته و هر اقـدامي در داخـل ايـن مرزهـا را حـق خـود مـي       

هرگونـه برخـورد و رفتـار بـا زن ـ در صـورت       عنوان صاحب قدرت است و خانواده که ميکرومدل آن است مرد به

اسـت کـه مـرد بـا     زن خانواده به آنچنان ملکي قديمي و غايي تبـديل شـده  . داندکشتن ـ را حق خود مي , لزوم هم

زن ـ که تحت نام ازدواج وابسته گرديده است ـ   ". زن مال من است"گويد که حد و حصري مياحساس مالکيت بي

اصـلي  ريشـه . باشدنهايت مياما مرد نسبت به زن و فرزندان داراي حقوق بي. رد نداردکوچکترين حقي بر گردن م

بردگـي  زن بـه ", در ريشه مالکيـت . داري بر زن جستجو کرديعني در تصرف و برده, مالکيت را نيز بايد در خانواده

بـدين  . گيردامعه را دربر ميبردگي و مالکيتي که نسبت به زن وجود دارد به تدريج کل ج. نهفته است" شدهکشيده

داري در ساختار ذهنيتي و رفتاري فرد و جامعـه باعـث بـروز هرگونـه افکـار و احساسـات مالکيـت و بـرده        , ترتيب

اين نيز به معنـاي تـداوم   . گرددگرا و هيرارشيک در جامعه فراهم ميزمينه براي هر نوع ساختارهاي دولت. شودمي

بدين ترتيب تنها زن نيست که . خوانندنوع ساختار طبقاتي است که تمدنش ميآسان و برخوردار از مشروعيت هر

.خوردتمام جامعه شکست مي, گرا و هيرارشيکبلکه غير از مشتي نيروهاي دولت. شوددچار شکست مي

يتي هـو , بودنزن. چون مدام در شرايط بحراني قرار دارد. هاي ويژه بحراني اهميت چنداني ندارندبراي زن دوره

شدن هرچند محـدود پديـده   روشن, بخشدر شرايط کنوني کائوس نظام کاپيتاليستي تنها روزنه اميد. بحراني است

. توانسته است در ربع قرن اخير واقعيت زن را به خوبي روشن نمايد, هر چند ناکافي هم که باشد, فمينيسم. زن است

اي برخوردار از سطح باال بيشـتر  از طريق روشنگري, ايدهبخاطر اينکه در شرايط کائوس شانس تغيير يافتن هر پدي

آزادي زن . هـاي مـاهوي شـود   شـود ممکـن اسـت موجـب جهـش     هايي که در راه آزادي برداشته ميگام, شودمي

. تواند با دستاوردهاي عظيم از بحران خارج شودمي

آزادي و برابـري  . ب خـود را بيابـد  گسـتره و چـارچو  , الزم است آزادي زن در تطابق و تناسب با تعريف پديده

بنـابراين الزم اسـت   . عمومي اجتماعي ممکن است کـه عينـاً بـه معنـاي آزادي و برابـري مسـتقيم بـراي زن نباشـند        

تواند امکاناتي همچنين جنبش دمکراتيزاسيون عمومي مي. سازماندهي و فعاليت اختصاصي در اين مورد انجام گيرد

سـازمان و  , زن بايـد شخصـاً هـدف   . همـراه بيـاورد  تواند دمکراسي بهه خودي خود نمياما ب. را براي زن فراهم کند

اي بردگـي قبل از هر چيز تعريفي از آزادي مورد نياز است که بتواند از عهده. تالش دمکراتيک خود را نشان دهد

ات مهارت و توانايي دارد کـه  داري چنان در رؤياپردازي و تحريف واقعينظام سرمايه. برآيد, اندکه به زن قبوالنده

. را عين آزادي جلوه دهد) پورنوگرافي(عنوان مثال کننده زن بهتوانسته حتي يکي از موارد پست

نمـودن افـق ديـد    امـا هنـوز از سـپري   , هر چند که فاکتورهـاي بسـيار مهمـي در تـالش فمينيسـتها وجـود دارنـد       

است از شيوه زندگي کاپيتاليسم عبور کند بلکه از درک کامل نه تنها نتوانسته . ـ محور دورندهاي غربدمکراسي
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عليـرغم تـالش زيـاد و    . نمايـد ديدگاه انقـالب سوسياليسـتي لنـين را تـداعي مـي     , اين وضعيت. آن هم عاجز است

ترين مساعدت به کاپيتاليسم از سرانجام لنينيسم نتوانست از تقديم باارزش, آوردن امکانات و سنگرهاي زيادبدست

عـدم برخـورداري از يـک بسـتر     . ممکن است چنين سرنوشتي بـر سـر فمينيسـم هـم بيايـد     . رهايي يابد, اح چپجن

باعث تضعيف ادعـاي  , ها و مشکالت مرتبط با ميليتاني زنعدم گسترش فلسفه خود و وجود سختي, سازماني قوي

تر آن اسـت کـه آن را   اما صحيح. جبهه زنان هم تشکيل نشود" سوسياليسم رئاليستي"حتي ممکن است . شودآن مي

.کردن مشکل قلمداد کردعنوان گامي جدي در زمينه مطرحبه

اين حقيقت که زن غير . زن نيز سرشتي مخصوص به خود دارد, همانطور که هر جنس سرشتي دارد, بدون شک

علـم  باشـد توسـط داليـل و تحقيقـات    از لحـاظ بيولوژيـک هـم عنصـري مرکـزي مـي      , بـودن از جوانب اجتماعي

زن , گيرد اما جسم مردمرد را هم دربر مي, خالصه با وجود اينکه جسم زن. گيردشناسي مورد تأييد قرار ميزيست

. اين مرد است که از بدن زن آفريده شده اسـت نـه زن از بـدن مـرد    , هاي مقدسبرخالف کتاب. گيردرا دربر نمي

هـا نگريسـته   عنـوان نقـص و عيـب بـدان    اهيانه زن کـه بـه  حتي عادات م. هاي زن از مرد بيشتر استتعداد کروموزم

متداوم , عنوان يک جريان پايان نيافتهخونريزي رحم را بايد به. شود بيانگر رابطه بسيار ظريف زن با طبيعت استمي

. عنوان نشانه قطع نشدن شاهرگ حيات و اراده تداوم آن درک شودهمچنين بايد به. و طبيعي حيات در نظر گرفت

از مرکزيت زن در عرصـه زنـدگي   . هاي زندگي هستندشوند در واقع پديدههاي زنانه قلمداد مياردي که بيماريمو

شـود و همچنـين   اي که از او زاده ميبچه. مشکالت پيچيده زندگي در رحم و شکم زن جريان دارد. شودناشي مي

اي از عنوان ضـميمه زن و دنبالـه  مرد به, قعيتبا توجه به اين وا. بند ناف در حکم آخرين حلقه زنجير زندگي است

. معنـي مـرد اسـت   کند حسودي بيش از حـد و بـي  دليل ديگري که صحت اين مسئله را ثابت مي. شودوي ديده مي

در اطـراف زن بسـان باليـي    . تواند سر جاي خـود بايسـتد  سرشت زن نسبت به خود اعتماد بيشتري دارد اما مرد نمي

زن . دهند که جسم زن ضعيف نبوده بلکه در مرکز همه چيـز قـرار دارد  يل و شواهد نشان ميهمه اين دال. گرددمي

را " زن ناقص و مريض اسـت " بايد سريعاً ديدگاهي که از طرف فرهنگ مردساالر بر او تحميل شده و معتقد است 

ه جسم خود اعتماد داشـته  گوييم زن بايد بهنگامي که مي. به مرد بفهماند که عکس اين امر صحيح است. رد نمايد

.کنيمبه اين حقيقت مهم اشاره مي, باشد

ذکائي است , ذکاي عاطفي. باشدبودن ذکاي عاطفي زن ميترنيرومند, يکي از نتايج طبيعي اين ساختار جسماني

کـه  حتـي هنگـامي  . همراه داردذکائي است که کينه و محبت نيرومندي را با خود به. شودکه از زندگي بريده نمي

, ترشود که وي در زندگي متعادلبودن قوه احساس در زن موجب مينيرومند, کندگر در زن رشد ميذکاي تحليل

مرد به اندازه زن زندگي را . تر بوده و در اين موارد از استعداد بيشتري برخوردار باشدبينانهدور از خرابکاري و واقع

به معناي زندگي اسـت و در عـين   " ژين"هاي زباني آريايي است در زبان کردي که جزء گروه(زن . کنددرک نمي

عبـارت از ديـدن همـه جوانـب زنـدگي و عـاري از هرگونـه        , که خود زندگي اسـت ) حال به معناي زن هم هست

تـوان بـه   حقيقت اين امر را مي. اين استعداد زن بسيار قوي است. وغش و ساده آن استغلرياکاري و به شکل بي

.گي عادي مشاهده کنيمخوبي در زند



169 اگر کسي . باشدبه زن مي... روسپي و , مفسد, چينيدادن صفاتي از قبيل توطئهرحم نسبتمرد مقصر بي

واقعيـت  . کنـد هـيچ ضـرورتي احسـاس نمـي    ... گري و روسپي, چينيزن براي توطئه, کار زن نداشته باشدکاري به

در . گـري مـرد اسـت   چينـي و روسـپي  خالق اصلي توطئـه . نيستبيولوژيکي و جسماني او نيز براي اين کار مناسب

توسـط اقتـدار مـرد    " مسـقطين "بـه نـام   , نيپور, هاخانه در پايتخت سومريم اولين فاحشه.ق2500تاريخ و در سال 

گـري محصـول   هميشه به اين ديـدگاه کـه روسـپي   , مرد بدون اينکه احساس شرم هم بکند, با اين همه. تأسيس شد

مرد اثر خود وگناهي را که خود مرتکب شده است به زن نسبت داده و با پيشبرد . زندده است دامن ميدست زن بو

. ورزدعام نسـبت بـه زن دريـغ نمـي    کاري و قتلگويي و کتکگونه لعنتو اتکا به ديدگاه ناموس ساختگي از هيچ

بايد . الت ايدئولوژيک مرد استوار ايستادتوان گرفت اين است که بايد در برابر حميکي از نتايجي که در اينجا مي

با گذار از فمينيسم نشأت گرفته از کاپيتاليسم در برابر ايدئولوژي مردساالر به سـالح ايـدئولوژي رهـايي زن مجهـز     

, بايد در برابر ذهنيت اقتدارگراي مردساالري با استحکام ذهنيت و سرشت آزاديخـواه زن . شده و به مبارزه بپردازد

جسماني نيست بلکه ماهيتي , نبايد فراموش کرد که تسليميت سنتي زن. رصه ايدئولوژيک پيروز گرددنخست در ع

در عرصـه ايـدئولوژيکي بـر احساسـات و     , بنابراين بايد قبل از هرچيـز . ناشي از بردگي شديد است. اجتماعي دارد

.افکار تسليميت چيره گردد

تـرين جنبـه مبـارزه    بايد بداند که رودرروي سـخت , آوردروبه عرصه سياسي مي, هنگامي که جنبش آزادي زن

هـيچ دسـتاوردي پايـدار    , که چگونگي کسب موفقيـت در عرصـه سياسـي را فـرا نگيـرد     تا زماني. قرار گرفته است

بلکه برعکس بيانگر مبارزه بـا کليـه   . شدن جنبش زن نيستدولت, منظور از پيروزي در عرصه سياسي. نخواهد بود

اي است که ايجاد ها و مؤسسات سياسي دمکراتيک و غير دولتيگرا و هيرارشيک و ايجاد تشکلتهاي دولساختار

گرايي بيش از هر چيز با طبيعت هيرارشي و دولت. نمايندجامعه اکولوژيک و مبتني بر آزادي جنسيتي را هدف مي

هـاي سياسـي غيردولتـي و آنتـي     بنابراين جنبش آزادي زن بايستي در تشـکيل مؤسسـات و نهاد  . زن ناسازگار است

آوردن پيـروزي  مستلزم بدسـت , شکست و فروپاشي بردگي در عرصه سياسي. قدم ايفا نمايدهيرارشيک نقش پيش

هـا نظيـر   کليـه عرصـه  . باشـد در اين عرصه است که آن هم مستلزم مبارزه و سازماندهي وسيع و دمکراتيک زن مـي 

توان در آنها به سازماندهي و مبارزه دمکراتيـک  هايي هستند که ميبشر و ادارات محلي عرصهحقوق, جامعه مدني

. گـذرد آميـز مـي  اي دمکراتيک و وسيع و موفقيتراه آزادي و برابري زن نيز از مبارزه, بسان سوسياليسم. پرداخت

.تواند به آزادي و برابري هم دست يابدجنبش زن که به دمکراسي دست نيابد نمي

اين دو بسان چاهي عميق و . باشدخانواده و ازدواج مي, ترين مشکل بر سر راه آزاديبزرگ, در عرصه اجتماعي

معنايي غير , شوند در شرايط ذهنيت اجتماعي موجوداين نهادها که براي زن به منزله رهايي قلمداد مي. بن هستندبي

شادابي و طراوت جواني خود را به دست شود افزون بر آنکه مجبور مي, از گذار از قفسي به قفسي ديگر دربر ندارد

جامعه فرادست ـ گـروه اقتـدارگرا ـ در ميـان     " جاسوس"عنوان نهاد خانواده را بايد به. گونه دهديک ذهنيت قصاب

کنـد در واقـع   وقتي زن ازدواج مي. شدن آن در خانواده استمرد نماينده نظام اقتدار و متمرکز. خلق در نظر گرفت

. باشد مشـکل اسـت  ساز مينمودن نهاد ديگري غير از نهاد ازدواج که اين همه بردگيتصور. شودتبديل به برده مي

در خانواده ريشه دوانيده و , گيردشکل مي) ازدواج(ها از طريق اين نهاد ترين بردگيگسترده, در معناي واقعي هم
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وضـوعي اسـت کـه بـه فراخـور ديـدگاه       اين م. هاي مشترک و همسري نيستمنظور ما کليه زندگي. يابدتداوم مي

خانواده و ازدواجي کالسيک است که بسـيار  , منظور ما از خانواده و ازدواج. کندآزادي و برابري هرکس فرق مي

اجتمـاعي و  , ذهنـي , هـاي سياسـي  شدن مطلق زن به ملک به معني دوري از کليه عرصـه تبديل. دوانيده استريشه

که مورد بازخواستي راديکال قرار نگرفته و زمينه تا زماني. باشدرو و قدرت خود مياقتصادي بوده و عدم بازيافت ني

فـراهم نشـود روابـط و    , و شرايط يک زندگي مشترک کـه ضـامن برابـري و آزادي و زنـدگي دمکراتيـک باشـد      

, هنـد دازدواجهايي که در نتيجه فشارهاي فردي و بـرآوردن غرايـز و بـر اسـاس ديـدگاه سـنتي خـانواده روي مـي        

دردي را دوا " بودنهـا بـاهم "ايـن  . موجبات انحرافاتي شديد در راه رسيدن به زنـدگي آزاد را فـراهم خواهنـد کـرد    

, کنند بلکه آنچه که مورد نيـاز اسـت برقـراري آزادي جنسـيتي بطـور کامـل از طريـق تحليـل عرصـه ذهنيـت          نمي

.باشدا آن ميدمکراتيک و سياست و همچنين ايجاد اراده زندگي مشترک متناسب ب

محتـواترين  تـرين و بـي  رذيـل , تـرين در پسـت , عشق که امروزه مثل آدامس در هر دهان و بر سر هر زباني است

هـاي  از عشـق . ارزش نشـده اسـت  عشق تا اين اندازه بي, در هيچ يک از ادوار تاريخ. بردمرحله تاريخ خود بسر مي

. شـود هاي روابط هم عشق گفتـه مـي  ترين شيوهحتي به خطرناکآميز و اي گرفته تا رفتارهاي آشکار جنايتلحظه

هاي امروزي عشق. داري را منعکس کندتواند شيوه زندگي نظام سرمايهاي بهتر از اين نميهيچ چيزي و هيچ رابطه

, همترين عرصه حتي در مقدس, در واقع بيانگر اين هستند که ذهنيتي که نظام حاکم بر جامعه و انسان تحميل کرده

, مسـتلزم تـالش زيـاد   . باشـد احياي عشق يکي از دشوارترين وظايف انقالبي مـي . به چه وضعيتي دچار گشته است

مسـتلزم سـير در آخـرين مرزهـاي علـم و      , ترين شرايط عشـق يکي از مهم. دوستي استروشنگري ذهنيت و انسان

سـومين شـرط مسـتلزم    . انگي نظـام اسـت  گيري استوار در برابر جنـون و ديـو  موضع, دومين شرط. باشدآگاهي مي

توان حتي به روي همديگر هم نگاه نمي, عنوان موضعي اخالقي است که در نبود آزادي و رهاييپذيرفتن اين امر به

يعني بايد دانست کـه اگـر غريـزه    . چهارم اينکه بايد غريزه جنسي را تحت نظارت ضروريات سه امر قرار داد. کرد

ـ نظامي وابسته نباشد هر گامي که در اين زمينه برداشته شود در و آزادي و مبارزه سياسي اخالق, جنسي به آگاهي

, اي برخوردار نيسـتند آنهايي که حتي به اندازه يک پرنده هم از امکانات تأسيس آشيانه. باشدحکم انکار عشق مي

شدن به نظام بردگي اجتماعي آگاه ليمدهند که به تسنشان مي, رابطه و ازدواج سخن بگويند, که از عشقدر صورتي

.دانندبخش مبارزه آزادي را نمينبوده و ارزش اصالت

عشقي است که بسيار فراتر از , اگر عشقي را که الزمه و حقيقت عصر ماست تعريف کنيم بايد بگوييم اين عشق

از بحران , دقت دانشمند بودهمستلزم حساسيت بسان , عشق ليال و مجنون بوده و از عشق اهل تصوف نيز عبور کرده

, هـايي اسـت کـه شـجاعت    يـابي بـه شخصـيت   موجود راه را بر آزادي اجتماعي گشوده و همچنين مسـتلزم دسـت  

.اندفداکاري و موفقيت خويش را ثابت نموده

. شودمشکالت اقتصادي و برابري اجتماعي زن با تحليل نظام اقتدار سياسي و موفقيت در دمکراتيزاسيون حل مي

برابري حقوقي , که سياست دمکراتيک در پيش گرفته نشده و پيشرفتي در آزادي حاصل نشودبديهي است تا زماني

.ارزش نخواهد داشت



171 بـا فرهنـگ   . ايـم اگر برخورد نسبت به زن را در حکم يک انقالب فرهنگي قلمداد کنيم بـه خطـا نرفتـه   

بدليل ساختار مشکالت و روابط موجود , ج داده شودنيت باشد و کوشش هم به خرهر اندازه از روي حسن, موجود

خواهانـه بوسـيله   تـرين هويـت آزادي  راديکال. خواهانه ارائه دادحلي ارزشمند و آزاديتوان راهنمي, در اين پديده

. پذير استنمودن آن امکانبرخورد صحيح با زن و يا با درک کليت نظام موجود در روابط ميان زن ـ مرد و سپري 

بـودن  بـا مفهـوم مـدرن و معاصـر    ) پورن(به خوبي بدانيم که توسط سنت حجاب و درهم آميختن رواج ابتذال بايد

ژرفاي آزادي را هم تحليل کرده و , بايد به اندازه عمق بردگي. توان به اندازه يک سر سوزن هم پيشرفت کردنمي

آزادسـازي خــويش پيشـرفتي حاصــل   آنهـايي کـه در خصــوص آزادي زن و متعاقـب آن   . بـه اراده تبـديل نمــاييم  

آفرين و هاي اجتماعي و سياسي نقشي چارهالزم است بدانند که نخواهند توانست در هيچ يک از عرصه, اندننموده

نخواهـد  , اي که دوگانگي مرد حـاکم ـ زن بـرده را سـپري ننمايـد     خواهانههيچ تالش آزادي. ساز ايفا نمايندتحول

تـرين معيـار آزادي در نظـر    عنوان اساسيالزم است اين امر را به. ني را بدست بياوردتوانست که هويت آزاد راستي

. که روابط مالکيت و اقتدار نسبت به زن فرو نپاشد روابط آزاد مرد ـ زن برقرار نخواهد شدتا زماني. گرفت

بايـد بـراي زنـان نهادهـايي     . بينانه خواهد بـود عصر رشد و اعتالي اراده آزاد زن بگوييم واقع, اگر به قرن حاضر

بايـد فلسـفه و   . ضـرورت يابنـد  " احـزاب آزادي زن "ممکـن اسـت   . انديشيده و تأسيس کرد که يک قرن دوام يابد

.ساختن مباني اساسي سياسي و ايدئولوژيک آزادي باشدوظايف اصلي اين احزاب تأمين و عملي

تـرين آنهـا   مناسـب . هر ميـادين آزادي تأسـيس شـود   هاي زنان مقيم شـ براي توده, هاي سرپناهبايد به جاي خانه

تواننـد فرزنـدان دختـر خـود را     ها نميبخاطر اينکه خانواده. باشد" هاي فرهنگي زنان آزادپارک"تواند به شکل مي

هـاي فرهنگـي زنـان آزاد بايـد     بودن ساختار مـدارس نظـام حـاکم پـارک    آموزش بدهند و همچنين بدليل نامناسب

نقش معبدهاي , توليد و خدمت جهت فرزندان دختر و زنان, اي مورد نياز شامل واحدهاي آموزشهعنوان عرصهبه

.معاصر زنان را ايفا کنند

ـ مـرد کـه تـا    رابطـه زن . توان زندگي کرداما با زن موجود هم نمي. پذير نيستگويند زندگي بدون زن امکانمي

هاي بزرگ وجود دارد اين بنابراين انتظاري که از عشق. پليدترين ارتباط است, خره در بردگي غرق شده استخر

هاي اصيل و راستين از بحـران اخيـر   وجود آورده و بدين وسيله با قهرمانياست که قدرت عظيمي در اطراف زن به

.نظام کاپيتاليستي خارج شود

ـ بازگشت به اکولوژي اجتماعي3

در آغاز تمـدن جسـتجو   , تر شدهماعي هر چه بيشتر و عميقاگر ريشه بحران اکولوژيک را که بوسيله بحران اجت

کـه در نتيجـه   الزم است بدانيم که گسترش از خود بيگـانگي انسـان در درون جامعـه ـ    . بينانه خواهد بودکنيم واقع

آنهـا بصـورت متـداخل    همراه آورده و هـردوي شدن با طبيعت را نيز با خود بهشود ـ بيگانه تحکم و سلطه ناشي مي

طبيعـت فيزيکـي و   , منظـور از اکولـوژي هـم   . جامعه در اصل خود يک پديـده اکولوژيـک اسـت   . يابندجريان مي

رابطه ميـان سـاختارهاي فيزيکـي و بيولـوژيکي سـياره مـا       . اي است که جامعه براساس آن بنا شده استبيولوژيکي

علم بيشترين موفقيت را در آن کسب هايي است کهيکي از عرصه, اين عرصه. شودهر روز بيشتر روشن مي) زمين(
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رشد گوناگوني و تنـوعي کـم و   , انتقال آن از آنجا به خشکي, علم توانسته است شروع زندگي از آب. کرده است

توانـد در آن  اي که انسان مـي محيط فيزيکي و بيولوژيکي. از نخستين حيوانات و گياهان را تحليل کند, بيش مشابه

يکي از اين فرضيات اين است که انسان آخرين . وجود آمده استابسته به اين تحوالت بهاي وبه شيوه, زيست کند

توان از اي که مياولين نتيجه. باشدحلقه تکامل تدريجي موجودات زنده بطور عام و عالم حيوانات بطور خاص مي

کـه بـه   ي کنـد بلکـه زمـاني   تواند بطور تصادفي زندگاين فرضيه استخراج کرد اين حقيقت است که نوع انسان نمي

اگـر نـوع انسـان درصـدد     . تواند بـه زنـدگي خـود ادامـه دهـد     مي, قوانين و ضروريات تکامل تدريجي پايبند باشد

همبستگي بيولوژيکي خـود را از دسـت   , هاي زنجير تکامل تدريجي ـ که بدان متکي است ـ برآيد  کردن حلقهپاره

انـد يکپـارچگي و تماميـت تکامـل در طبيعـت      يقات علمي ثابت نمودهتحق. گيردداده و در معرض نابودي قرار مي

اگر وابستگي متقابل ميـان انـواع از   . باشدها متکي ميشود به ارتباط متقابل ميان گونهبسيار بيشتر از آنچه تصور مي

اء بسياري از شود بقآيد که اين نيز باعث ميوجود ميهاي تکامل بههاي زيادي در حلقهبين برود شکاف و گسست

.ها در معرض تهديد انقراض قرار گيردگونه

وجود آورده اتخاذ نشود خيلي وقت اگر تدابيري در برابر مشکلي که نظام تمدني به, با توجه به اين واقعيت علمي

شدن به زورگويي و متکي, ترين دليل ايجاد اين مشکل توسط تمدناساسي. است که درهاي جهنم را گشوده است

تنهـا از  , در هنگـام تأسـيس دولـت و هيرارشـي    . باشدبودن ـ مي ضرورت دروغگو, ترصحيحلت ـ يا به عبارت جها

سـاختن  رياکاري و دروغگويي براي پنهـان . توانند به موجوديت خود ادامه دهندطريق اتکا به سرکوب و زور نمي

حا کميـت ذهنـي   . مستلزم حاکميت ذهني است, حاکميت اقتدار. باشندناپذير مياجتناب, روايت راستين رويدادها

جنبه عام اقتدار هميشه . تواند نظام اقتدار را تضمين کندکه بتواند غيرواقعيات را رايج و متداول سازد ميدر صورتي

گيـري  چنـين شـيوه شـکل   . اين نوع از ذهن را مسلط و زنده نگه خواهد داشت, عنوان جنبه ظريف و حساس آنبه

بخشد انکار شود و وقتي پيوند کموني که جامعه را هستي مي. شودودبيگانگي در طبيعت نيز ميذهنيت موجب از خ

ـ وضعيت ذهني براي گرا مبنا قرار داده شوند ـ که اين يک انحراف است  به جاي آن نيروهاي هيرارشيک و دولت

تمـدني کـه   . گـردد آن مساعد ميشدن اعتبار و ارزش شدن رابطه ميان زندگي و طبيعت و ساقطبه فراموشي سپرده

. زيست انعکاس خواهد يافتعنوان گسستن از طبيعت و تخريب محيطبراساس اين زمينه رشد کند بيش از پيش به

کننده آنها يعني طبقه پايين چون در هر صورت طبقه تغذيه. نيروهاي تمدن ضروريات طبيعي را ديگر نخواهند ديد

. ندکهمه چيز را براي آنان فراهم مي

هـاي  هـا و متولـوژي  بـرداري اسـطوره  هاي مقدس آمده در واقع نمونهاتوپياهايي خداوندي ـ بهشت که در کتاب 

هاي اساسي در ذهنيت انسان که هنوز در دوره کودکي عنوان قالببه. باشنداولين مؤسسان تمدن يعني سومريان مي

جـاي طبيعتـي   تـر بـه  بـه عبـارتي صـحيح   . بيعت هستندخدا ـ بهشت نمودار موجودات انتزاعي ط . اندحک شده, بود

مـا  :"گوهر آن هم اين اسـت . باشدعنوان برنامه نيروهاي اقتدارگراي در حال رشد ميجهانبيني ساختگي به, راستين

هايي کـه بـه مقـام سـايه خـدا ارتقـاء       سلطان:"نسخه دوم". کنيمدر بهشت زندگي مي, ايمکه به درجه خدايي رسيده

ايـن  ". کندکند بسان بهشت زندگي ميانساني که استعمار مي:"نسخه سوم". کنندبه مانند بهشتيان زندگي مياند يافته

طبيعت "شوند ديگر هاي ذهنيت حاکم به شکل حقايق متعالي خدايي به جامعه معرفي ميعنوان قالبها که بهديدگاه
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اي ضد طبيعت آنهـم بـا   ايجاد زندگي. شوندموجب قطع رابطه و بيگانگي با طبيعت مي" طبيعتي که بايد تسليم شود

آوري کـرده بودنـد ريشـه مشـکالت     جمـع , هايي که نيروهاي اقتدارگرا توسط زورگـويي و دروغ تکيه بر اندوخته

هاي ساختگي ديني نقش طبيعت را در زندگي انکار کنند که خالقان و چهرهتا زماني. دهداکولوژيک را تشکيل مي

تأثير و نفوذ اين ذهنيت تـا بـه امـروز يکـي از داليـل عـدم رشـد و        . بنامند" قدرت کور"خواهند توانست طبيعت را 

ند ذهنيـت علمـي   که نيروهاي طبيعي بطور عيني و صـحيح شـناخته شـو   در صورتي. باشدپيشرفت ذهنيت علمي مي

توانـد طبيعـت و شـکوه آن را    نمي, کندنظام عقيدتي که همه چيز را به خدا و اجنه حواله مي. پيشرفت خواهد کرد

اين عقيده با اصرار بر اينکه کليه طبيعت فيزيکي و بيولوژيک توسط يـک مفهـوم انتزاعـي يعنـي خـدا      . درک کند

. شوندبودن دور مياز علمي, اندآفريده شده

بخشـي بـه اولـين طبقـه     محصولي ذهنيتـي اسـت بـراي مشـروعيت    , وضوح مشخص شد که اين خداي انتزاعيهب

خطر آن در اين است که صرفاً به وابسته ساختن برده ـ عبد به خود محدود نمانده بلکه از حقيقـت دور   . استثمارگر

قديم جاي " طبيعت مادر. "سازدگانه ميذهنيت انسان را از حقيقت طبيعت گسسته و از خود بي, اين عقيده. سازدمي

هـاي  هنگامي که بـه منزلگـاه  . گيرددهد و اين کار هم توسط ظالمان واقعي صورت ميمي" طبيعت ظالم"خود را به 

در امپراطـوري روم مواجـه سـاختن انسـان بـا      . توان به دهشت نيافتادنمي, اين ذهنيت در طول تاريخ نگاه بياندازيم

, دوري از طبيعت و بيگانگي روزافزون با دنياي حيوانات و گياهان. محصوالت اين ذهنيت استحيوانات درنده از 

در ذات , تر به جان هم انداختن انسان و حيواناتبه عبارت صحيح. با اقدامات ظالمانه نيروي اقتدار در ارتباط است

ي زمين کاروانسرايي است که بايد هرچـه  بنابراين در فئوداليسم قرون وسط. شدن با طبيعت استخود نشانگر بيگانه

. نمايدزودتر ترک گفته شود؛ حتي مکاني است آلوده که انسان را به خود وابسته کرده و وادار به ارتکاب گناه مي

ايـن در  . باشدترک هر چه زودتر طبيعت و دنيا هدفي مؤمنانه مي. بودن خدا چه ارزشي داردطبيعت در برابر متعالي

که از انحراف وقتي. گونه با هزارويک عيش و نوش ادامه خواهد يافتطبقه فرادست زندگي بهشتحاليست که در

افتـادگي هـزاران سـاله جوامـع     در بنيان عقب. باشدسازي ميکنيم منظورمان همين انحرافبزرگ ذهنيت بحث مي

.خاورميانه اين انحراف ذهنيت نهفته است

انقـالب ذهنيـت را توسـط    , رنسـانس . بطـه ذهنيتـي بـا طبيعـت اسـت     رنسانس در گوهر خود برقـراري مجـدد را  

را اساس کار خود " هر آنچه بخواهي در طبيعت وجود دارد"عقيده . بودن طبيعت انجام دادمولد و مقدس, بودنزنده

وازه ها و برخوردهاي علمـي در با شيوه. هاي طبيعت را به خوبي انعکاس دهداز طريق هنر توانست زيبايي. قرار داد

اين . دادن انسان و شناخت کليه جوانب و حقايق او را وظيفه علم و هنر دانستبا مبنا قرار. مرزهاي طبيعت را گشود

داري نتيجـه طبيعـي ايـن    شود نظـام سـرمايه  برخالف آنچه که تصور مي. تغيير ذهنيت باعث ظهور عصر جديد شد

. استعمار انسان و استثمار طبيعت را بـا هـم بـه پـيش بـرد     . ودکننده و پسروانه ايفا نممرحله نبوده بلکه نقش منحرف

. ترين حمالت نسبت به طبيعت را در تاريخ آغـاز کـرد  شديد. حاکميت بر انسان را با حاکميت بر طبيعت پيوند داد

. کـرد عنوان نقشـي انقالبـي قلمـداد    بودن و توازن طبيعت را در نظر بگيرد استثمار آن را بهزنده, بدون اينکه تقدس
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تصـرف بـر   . شد به کلي از بين بـرد شده ديده ميهاي گذشته هر چند هم به شکل تحريفتقدسي را که در ذهنيت

.حق خود دانست, ايطبيعت را بدون احساس هيچ ترس و واهمه

گوهر نظام همانطور که باعث تبـديل بحـران   . شدندزيست با هم يکيبحران اجتماعي و بحران محيط, در نتيجه

زيست آمده نيز موجب شد تا زندگي در معرض تهديد ها و بالهايي که بر سر محيطمصيبت, ماعي کائوس شداجت

)SOS (روند روبـه انقـراض   , شدن اليه اوزنسوراخ, آلودگي هوا, گونه شهرهاعواملي از قبيل رشد سرطان. باشد

علـت وجـود   نبـود آب پـاکيزه بـه   , ي زبالههاکوه, هاآلودگي رودخانه, هاتخريب جنگل, انواع گياهان و حيوانات

اند طبيعت را به کائوس دچار ساخته و در عين حال به عصيان رويه جمعيت باعث شدهرشد بيهاي شيميايي وتفاله

مـواد  , وسـايط نقليـه  , کارخانـه , انسـان , پذيري سياره زمين در موارد شهرنشينيبدون اينکه ظرفيت تحمل. وادارند

ايـن  . گيري بيش از حد از آن وجود داردجويي و بهرهسود, آب و هواي آلوده محاسبه گرددمصنوعي شيميايي و

بلکه نتيجه کاربرد ناموزون و نادرست علم و تکنولوژي توسط . رويدادهاي منفي در حکم تقدير و سرنوشت نيستند

توانند بـه  لم و تکنولوژي نميع. مقصر اين مرحله بدانيم اشتباه استاگر علم و تکنولوژي را. صاحبان قدرت است

همـانطور  . پردازندعلم و تکنولوژي بسته به ماهيت نيروهاي نظام در جامعه به ايفاي نقش مي. تنهايي نقش ايفا کنند

تضـاد و  . کامالً اجتماعي است, مشکل. توانند تعمير و اصالح هم بنماينداند ميکردهکه طبيعت را تخريب و آلوده

اين . ها وجود داردطح پيشرفت علم و تکنولوژي و استانداردهاي زندگي اکثريت غالب انسانشکافي عظيم ميان س

در نظـام جامعـه دمکراتيـک و    . باشدقليلي ميوضعيت به تمامي ناشي از بکارگيري علم و تکنولوژي از طرف عده

.علم و تکنولوژي نقش اکولوژيک ايفا خواهند نمود, آزاديخواه

زيست و جامعه تحقيـق و پـژوهش   علمي است که در مورد رابطه ميان محيط. علم استخود اکولوژي هم يک 

شدن چالش ميان طبيعـت و جامعـه   رفته همراه با علوم ديگر در برطرفبا اينکه علمي جديد است اما رفته. نمايدمي

دانـش اکولـوژي   همراه با , محيطي که رشد محدودي نموده استآگاهي زيست. نقش پيشاهنگي ايفا خواهد نمود

يعني . رابطه انسان با طبيعت بسان رابطه مادر با فرزند است, در جامعه کمون اوليه. گونه خواهد نمودجهشي انقالب

نکردن با طبيعت و دچارنشدن به عقوبت آن به مقررات اساسـي  مخالفت. آورداي زنده به شمار ميطبيعت را پديده

طبيعي و حالتي غير, گيري جامعهدر هنگام شکل. معه کمون اوليه استدين جا, دين طبيعت. دين تبديل شده است

انسان . کندتعريف مي" طبيعتي که به وجود خود آگاه است"انسان را همچون , فلسفه. يا تضاد با طبيعت وجود ندارد

. ترين جزء طبيعت استدر واقع پيشرفته

تـرين  شود کـه ايـن پيشـرفته   ام طبيعت زماني ظاهر ميبودن و قرارگرفتن نظام اجتماعي در خارج از نظغير عادي

اگر انساني که در گذشته بواسطه جـوش و خـروش و هيجـان    . دهدجزء طبيعت را با خود طبيعت در تضاد قرار مي

بـار بـه بـالي    جشن ـ اعياد بازتاب اتحاد پربار و خروشان انسان با طبيعت هستند ـ با طبيعت عجين شده بود اگر اين   

.دهد که آن نظام اجتماعي تا چه اندازه نظامي دردسرآفرين استاين نشان مي, ت تبديل شودجان طبيع

, شـناخت طبيعـت از لحـاظ فلسـفي هـم     . اي اقتصـادي و اجتمـاعي نـدارد   شدن با محيط زيست فقط جنبـه عجين

, شدن به انسـان لطبيعت با تبدي. اين در اصل يک نوع تقابل است. توان از آن دست برداشتآرزويي است که نمي

را ) آمارگي(انسان هم با شناخت طبيعت ـ سومريان آزادي , رساندکنجکاوي و نيروي خالقيت خود را به اثبات مي
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پـا زدن و جـدايي در ايـن    پشـت . اين يک ماجراي بزرگ عشـق اسـت  . رابطه ميان آنها رابطه عاشق ـ معشوق است 

در اينجـا بـار   . آيدوجود نميتر از آن بهچون هيچ قدرت درکي باارزش. ترين گناه استبه تعبير دين بزرگ, عشق

شـدن از طبيعـت و هـم    هم نشانه متفـاوت , رسيم که قاعدگي زنانگيز ميگيري و تحليل شگفتديگر به اين نتيجه

حتي جذابيت مرموز . شودبودن زن از نزديکي وي به طبيعت ناشي ميطبيعي. باشدآمدن از طبيعت ميوجودان بهنش

. آن نيز ناشي از اين واقعيت است

بهمـين  . بـودن آن دفـاع کـرد   توان از راسيوناليته و اخالقيهر نظامي اجتماعي که با طبيعت درآميخته نگردد نمي

يافتـه تلقـي   از لحاظ اخالقي و عقالني نيز پايان, ه از هر لحاظ با طبيعت در تضاد هستندهايي کخاطر است که نظام

توان چنين برداشـت کـرد کـه رابطـه ميـان کـائوس موجـود در نظـام و جامعـه          از اين توضيح مختصر مي. شوندمي

توانـد  راهي است که مـي خروج از نظام تنها . اي ديالکتيکي استزيست رابطهبار محيطکاپيتاليستي و وضع فالکت

آفـرين از  زيست در ايفاي نقشي چـاره هاي محيطعدم توانايي جنبش. اي با طبيعت را از ميان برداردتناقضات ريشه

ضـد  . اي اکولوژيـک مسـتلزم تحـولي اخالقـي اسـت     جامعـه , از طرفـي ديگـر  . گـردد ويژگي اين تضاد ناشـي مـي  

روابط اخالق ـ وجدان مستلزم روح جاذبه و  . شودوژيک برطرف ميبودن کاپيتاليسم تنها با برخوردي اکولاخالقي

دوسـتي بـا طبيعـت    , اکولـوژي . يابـد اين هم اگر با مفاهيم اکولوژيک تجهيز گردد اهميت و اعتبار مي. دافعه است

.استاز اين منظر در حکم ارتباط مجدد و آگاهانه با جامعه ارگانيک طبيعي . باشداعتقاد به دين طبيعي مي, است

ها و بالياي طبيعي بايـد  براي جلوگيري از مصيبت. مشکالت عملي زندگي اکولوژيک هم بسيار روزآمد هستند

ناپذير جامعـه دمکراتيـک در نظـر    عنوان بخش جداييبسياري از نهادهاي تأسيس شده را گسترش داده و آنها را به

گسترش آگاهي . ي در ارتباطي نظري و عملي بودخواهي زن و فمنيستهاي آزاديهمچنين بايستي با جنبش, گرفته

همچنانکه در گذشته بعضاً بسيج . هاي اساسي دمکراتيزاسيون استو سازماندهي در رابطه با طبيعت يکي از فعاليت

محيطـي و  عمومي براي آگاهي زيستشد امروزه نيز الزم است بسيج عمومي براي آگاهي طبقاتي و ملي تنظيم مي

بايـد بـه   , هااز حقوق حيوانات گرفته تا اقداماتي نظير حفاظت و درختکاري و احياي جنگل. شوددمکراسي تنظيم 

, در نبـود آگـاهي و هوشـياري بيولـوژيکي    . هاي اجتماعي تبـديل شـود  ناپذير از تحرکات و عملياتبخشي جدايي

آينده . ميان آن دو داردآگاهي و هوشياري واقعي بستگي به رابطه. آگاهي و حساسيت اجتماعي ناقص خواهد بود

ها و حفظ انواع گياهان و حيوانات خواهد بود و ها و اقدامات وسيعي در رابطه با احياي دوباره جنگلشاهد فعاليت

درختکـاري و احيـاي   , دوسـتي تـرين مـيهن  بـزرگ "شعاري که. ضرورت خواهد يافتاحياي جنگل. بايد هم باشد

خواهيم ديد کسي کـه حيوانـات را دوسـت نداشـته و از     . درخواهد آمدترين شعار بصورت با ارزش" هاستجنگل

هـر چـه بيشـتر ايـن را     . ها را دوست داشته و از آنها محافظـت نمايـد  نخواهد توانست که انسان, آنها محافظت نکند

. افتاي باالتر اعتال خواهد يدرک کنيم که حيوانات و گياهان همچون امانت انسان هستند ارزش انسان به مرتبه

, همانطور که در پديده سوسياليسـم رئاليسـتي ديـديم   , اي که عاري از آگاهي اکولوژيک باشدآگاهي اجتماعي

بسـان پـل ارتبـاطي    . باشـد اي ميدانش ايدئولوژيکي اساسي, آگاهي اکولوژيک. محکوم به فروپاشي و فساد است

کـه مـاهيتي   منجـي باشـد تنهـا در صـورتي    سياستي کـه بـراي خـروج از بحـران معاصـر      . ميان فلسفه و اخالق است
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گرا مفهوم اقتدار پدرساالر ـ دولت. تواند موجبات تأسيس نظامي اجتماعي را فراهم کندمي, اکولوژيک داشته باشد

محيطي نقشي اساسي در ايجاد اين همه تأخير و خطا در حل مشکالت زيست, همانند مشکالت مربوط به آزادي زن

. پاشـد گـرا درهـم فـرو مـي    تمامي توازنـات نظـام پدرسـاالر ـ دولـت     , اکولوژي و فمينيسمدر صورت پيشبرد . دارد

يـابي بـه   يابـد کـه دسـت   اي راستين در راه دمکراسي و سوسياليسم زماني به تماميت و يکپارچگي دست مـي مبارزه

سيس نظـام اجتمـاعي   اي در جهت تأيکپارچه و پيوستهچنين مبارزه. آزادي زن و رهايي طبيعت را هدف قرار دهد

.تواند يکي از اشکال ارزشمند خروج از کائوس موجود باشدجديد مي

دچـار سـومين و   1989داري بعد از فروپاشي سوسياليسم رئال به داليل داخلي در سال سازي نظام سرمايهجهاني

" امپراطوري کائوس"نظام در تالش است که به پيشاهنگي آمريکا و توسط . ترين بحران ـ کائوس شده است بزرگ

اي شبيه به مرحلـه فروپاشـي امپراطـوري روم    امپراطوري کائوس آمريکا وارد مرحله. اقتدار خويش را تداوم بخشد

کشورهاي اروپايي . البته همراه با تمام تفاوتها و تمايزات نظام کاپيتاليستي که بايد به خوبي شناخته شوند. شده است

به وسيله مباحثي محدود از قبيل حقوق بشر و دمکراسي بـه مقاومـت در برابـر آن    که از هژموني آمريکا در هراسند 

سـاز دولـت ـ    موقعيت مـانع . آيندهاي ملي خود برميپرداخته و درصدد حفظ جمهوري و دمکراسي سنتي و دولت

ماهيتي فراملي کاپيتاليستي اتحاديه اروپا را بصورت يک اتحاديه سياسي ضعيف با سازي ملت در برابر روند جهاني

شدن در اقيانوس آرام يعني در کشـورهاي بـه رهبـري چـين و ژاپـن در      ظهور سومين موج جهاني. سازدمجبور مي

با پيوستن به اين نوع کشورها درصدد حفظ ... برزيل و , کشورهاي روسيه. رسداي نزديک محتمل به نظر نميآينده

هاي دولـت ـ   هاي دولتي در حاليکه در تداوم مدلها و گروهلتم, شمار زيادي از کشورها. آينددولت ـ ملت برمي 

درچـارچوب  , انـد دچـار زحمـت شـده   1945هـاي  ملت مبتني بر تـوازن ميـان آمريکـا ـ شـوروي در بعـد از سـال       

نسبتاً و يا کامال تجزيه گرديده و با بازسـازي مجـدد مواجـه    , کوچک و محدود گشته, امپراطوري کائوس آمريکا

.انداي شدهوارد چنين مرحله, بالکان و قفقاز و بسياري ديگر از مناطق, رميانهخاو. هستند

تنهـا از طريـق راهکارهـاي    , آن را به نوعي جنگ جهاني سوم هم قلمـداد نمـود  توان امپراطوري کائوس که مي

هاي اقتصادي جهاني رکتتر بيشتر توسط شکنندهتر و تعييناي فشردهبلکه به شيوه. گرددسياسي و نظامي اداره نمي

داشتن شـکم و ذهـن   اي با گرسنه نگههاي رسانههاي اقتصادي و سازمانشرکت. شوداي اداره ميو مؤسسات رسانه

بـا بکـارگيري حاکميـت خـود در     . شـوند کشي و استفاده از آنها به دلخواه خود دچار مشکل نميدر بهره, هاانسان

شدن خساراتي کـم و  شدن و يا در غير اينصورت با متحملتربا قدرتمندعرصه علم و تکنولوژي در تالش است که

حفظ و تـداوم  , دهيجهت, کائوسدر مرحله. نظام جامعه کاپيتاليستي را از بحران نجات دهد, يا از طريق نوسازي

. امکـان نـدارد  نظام با ايجاد تغييراتي نسبي از طريق توسل به راهکارها و طرز برخوردهاي مربوط به مرحله گذشـته 

بينانه هاي دوره کائوس تحليل کنيم واقعاگر استراتژي و تاکتيکي را که آمريکا در پيش گرفته در ارتباط با ويژگي

.خواهد بود

الزم اسـت کـه بـا    , انـد ها که در طول تاريخ موضعي دمکراتيک و اشـتراکي از خـود نشـان داده   خلق, در مقابل

هـم ديـدگاه   . خـود را نيرومنـد سـازند   , سر نهدکائوس را پشته بتواند مرحلههايي تئوريک و تاکتيکي کنوسازي

و " فمنيسـتي "و " اکولـوژي ", "چـپ نـو  "هـاي  که سوسياليسم رئاليستي سابق را پديد آورد و همچنين جنـبش " چپ"
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ـ اکولوژيک و آزادي جامعه دمکراتيک"به رهنمودهاي تئوريک جهت تأسيس , ها بپردازيمبه رد اين جنبشاينکه

البتـه  . هـاي بـومي نيـاز شـديدي وجـود دارد     گيـري تاکتيـک  جهاني همراه با مباحث مفصل درباره شکل" جنسيتی

هاي تئوريکي حلهاي اقتدارگرا و راهترين شرط براي انجام اين کار آن است که با طرز برخوردها و ديدگاهاساسي

هـاي  گـرا و شـيوه  کـه ذهنيـت دولـت   تـا زمـاني  . وداع نمـود " براندازي يا تصـرف دولـت  "و تاکتيکي سابق مبني بر 

ترين شـيوه در خـدمت نظـام کاپيتاليسـتي قـرار      بسان سوسياليسم رئال به بد, طلبي ترک نشودبخشي و توسعهرهايي

طبقـه و  , ملـت , انتزاعي و ايدئولوژيک همچون ميهن, گرابراساس اصطالحات کليهمچنين ديگر . خواهد گرفت

با به قيام واداشتن و , آزادي وطن و دين, ملت, سوسياليسم, هايي از قبيل دولتها و برنامهدين و توسط شعارپردازي

ي آزادي و مسـاوات  هـا در راسـتا  هـا و مطالبـات راسـتين خلـق    توان پاسخگوي خواستهنمي, هادادن جنگسازمان

داري ذوب شــده و باعــث هرچــه حتــي اگــر هــم بتوانــد جوابگــو باشــد ســرانجام در درون نظــام ســرمايه . گرديــد

.گرددشدن آن مينيرومندتر

هـاي  هـا و گـروه  داري جهاني همـه چيـز بـه متجلـي سـاختن آگـاهي و اراده خلـق       در مرحله جديد نظام سرمايه

, هـاي بـومي و فراملـي   حـل تحقيق و پژوهش در مـورد راه , ذاتي و فرهنگ آنهادهنده آن با تکيه بر هويت تشکيل

هاي اساسي ادارات محلي هاي دمکراتيک ـ که از پايه از جنبش شهرداري. سازماندهي و اقدام به عمل بستگي دارد

حقوق بشر گرفته تا از, هاي وسيع جامعه مدنيها تا سازماندهياز تعاوني, ايهاي روستايي و محلههستند ـ تا کمون 

ايجاد سـازماندهي  , هاي پيشاهنگ اکولوژيک و جواناناز آزادي زن گرفته تا سازمان, حقوق کودکان و حيوانات

در ايـن نـوع جوامـع دمکراتيـک کـه سياسـت       . ناپـذير اسـت  اي اجتنـاب وسيع جامعه دمکراتيـک بصـورت شـبکه   

کننـده و تشـکيل احـزاب سياسـي ـ      ديناسيوني هماهنـگ ايجاد کور, دهنددمکراتيک را مبناي روابط خود قرار مي

اگـر احـزاب و   . تئوريک و اجرايي آن نيازي حياتي اسـت , سازي نيازهاي ايدئولوژيکدمکراتيک جهت برآورده

هاي کنگره"سازماندهي . تأسيس جامعه دمکراتيک کاري است عبث, هاي دمکراتيک در ميان نباشدروابط و توافق

" هاي خلقکنگره"اين . باشديکي از وظايف ضروري مي, ن سياست و جامعه دمکراتيک استکه تبلور راستي" خلق

اي اما در عين حال تسليميت را هم نپذيرفته و در صورت لزوم اقدام به برقـراري مسـامحه  , که آلترناتيو دولت نبوده

مودن کائوس امروزي مبنـا قـرار   نآيند که بايد در هنگام سپريهاي دمکراتيک مينمايند در رأس ارگاناصولي مي

هاي نظارتي براي بـرآوردن نيازهـاي   مقررات و ارگان, توانند وظايف و عملکرد نهادهاهاي خلق ميکنگره. گيرند

.جاي آورندعلمي و هنري جامعه دمکراتيک را به, اقتصادي, اخالقي, اجتماعي, قانوني, دفاعي, سياسي

سوسياليسـمي کـه توسـط برقـراري     , توان به صورت آزادي ملت و وطنها را ميشعارها و مطالبات اساسي خلق

ــ    اي که متکي به برابـري در ميـان نـابرابري   عيار شکل گرفته ـ يعني برابري دمکراسي تمام , هـاي غيرحقـوقي باشد

. بندي نمودهاي دمکراتيک غيردولتي رديفآزادي اعتقادات ديني و کنگره

داري جهـاني قـرار دارد   نظامي و علمي که در اختيار نظام سرمايه, وسيع اقتصاديبا درنظر گرفتن امکانات بسيار 

هاي قانوني و دمکراتيک نمـوده و در صـورت عـدم اجـراي عادالنـه قـوانين و       بايد اقدام به ايجاد انواع سازماندهي
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عنـوان  توانند بـه ميهاي گرياليي متکي بر دفاع مشروع يافته و جنگهاي سازمانقيام, اعمال زورگويي و سرکوب

.راهکارهاي مقابله مورد ارزيابي قرار گيرند

ـ بنابراين در حين تأسـيس جامعـه اکولوژيـک   , داري براساس انکار اخالق تشکيل شدهنظر به اينکه نظام سرمايه

ـ اخالق حرکـت  ـ اتيک و پراکتيکبايستي براساس اصل و موضعي تئوريک, دمکراتيک متکي بر آزادي جنسيتي

. دکر

بيشـتر از هـر چيـز    , اي کـه در کـائوس قـرار دارد   هايي ذهنيتي هستند که در حين گذار از جامعـه علم و هنر پايه

هـا گرفتـه تـا مـدارس ابتـدايي بـر افـراد        آموزش و نظام آموزشي که از دانشگاه. ها تکيه خواهيم نمودديگري بدان

زيست و وابسـته بـه دولـت و    جامعه و محيط, گانه با فردشود از لحاظ شکل و محتوا ايجاد نوع انساني بيتحميل مي

هـا و  دهد بنابراين قبل از هر چيز الزم است ديدگاه ـ پارادايم ـ نوين علمي و هنري کـه دام  هيرارشي را مبنا قرار مي

د و اش آشنا سازانسان و جامعه را با حقايق تاريخي, هاي اين نوع آموزش و پرورش را پشت سر گذاشتهفريبکاري

هضم گرديده و به مورد اجـرا  , در درون چارچوب انقالب ذهنيتي, را آزاد نموده و با آينده پيوند دهد) حال" (آن"

. هاي اجتماعي و مدارس در حد نياز رواج داده شوندبايد انواع جديد آکادمي. گذاشته شود

داري پراطوري کائوس جهاني سـرمايه در برابر ام" هاتمدن دمکراتيک جهاني خلق"آوردن به روي, بر اين اساس

توانـد  شود بيش از هر زمان ديگري ميها احترام قائل ميجويانه خلقهاي مقاومتبه همان اندازه که نسبت به سنت

.اي دمکراتيک و آزاد را رقم بزندآينده

ومفصل س
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کائوس در تمدن 

خاورمیانھ
ھاي ممکنحلو راه

فتارپيشگ

در جريان هاي خاص خوددار از ويژگياين يک واقعيت است که در خاورميانه جنگ جهاني سوم برخور

هـر چنـد   . باشـد سياسـي کالسـيک داراي ويژگـي متفـاوتي نيـز مـي      ـ اما اين جنگ وراي ويژگي نظامي. است

و تحليـل قـرار نگرفتـه    درستي مـورد تفسـير   باشد، محتواي آن بهها صحيح ميجنگ تمدنعنوان تعريف آن به

هـا و اهـداف ايـن جنـگ     شـيوه , هـا طرف. خوبي روشن نشده استهنوز بهآن ابعاد تاريخي و اجتماعي.است

شـود امـا در واقـع    هاي زيادي در رابطه با اين جنگ بحث مـي ها و پروژهعليرغم اينکه از طرح. مشخص نيست

دگـويي بـا جنگـي روبـرو هسـتيم کـه ايجـا       . ان استخود در جريخودياست که گويا بهترين جنگي برنامهبي

.هدف نموده استکائوس را 

مشـکالت گونـاگوني را کـه از    . باشـد تلي از مشکالت در معناي حقيقـي آن مـي  دولت و جامعه خاورميانه

بـه  هايي کـه از طـرف کاپيتاليسـم    رژيم. انداز نفس انداختهاند جامعه تاريخ قديم تاکنون انباشته و متراکم شده
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نـه  . انـد خود تبديل به سرچشمه مشـکالت شـده  , جاي حل مشکالتبهانداصطالح براي حل آنها گماشته شده

بـه  تنها اگر مشکل را . دهندحلي بيابند نه به نيروهاي داخلي و خارجي اين فرصت را ميتوانند راهخودشان مي

سـر  خـدايي را پشـت  که حتي اديان تکهايي وجود دارندذهنيت. سخت در اشتباهيمنسبت دهيمبحران اسالم 

تـوان آنهـا را از   که نمـي بسيارياجتماعييهاها و نظامبافت. رسندگذاشته و ريشه آنها به جامعه نوسنگي مي

هـا بـا   بلکه هر يک از خانواده, نه تنها هر يک از عشاير. اندشکل گرفته, طريق پديده ملت تعريف و تبيين کرد

شکاف ميان مـرد و زن بـه انـدازه چـالش ميـان دولـت و       . ندستهکالت دولت روبرومشکالتي به پيچيدگي مش

فهميدنـد  هاي قعر قلعه بابل که همديگر را نميو اللهاکر, كورهائوس افسانه گويا كا. جامعه عميق شده است

بـيش از نيروهـاي  .شـده اسـت  زنـده  افسانه بار ديگر در همـان مکـان   رسد که چنين به نظر مي. در جريان است

ـ جنگ و درگيري اعـراب . شوداما هر روز بر شدت بحران افزوده مي. در تالشندبا تمام توان خود هفتاد ملت

کـه از  يي هـا همچنان به قوت خود در جريان است؛ همچنين عمليات, مانده استها يهودي که از زمان فرعون

. چنان ادامه داردرفته است همگصورت مي)ردهاك" (هاکورتي"حال عليه زمان سومريان تا به

به خود حالتيچرا مشکالت در خاورميانه چنين : تر براي اين سؤال بوددنبال پاسخي روشنبايد به, بنابراين

بنـابراين نيـروي خـود را از ايـن ماهيـت      . دهنـده جوامـع اسـت   تشکيلمادرسلول , گيرند؟ جامعه خاورميانهمي

داري توانسـته اسـت از فرهنـگ    نظام سرمايه. ورد جوامع هم صادق استدر ممادرهاي سلول تئوري. گيردمي

چين و ژاپـن؛ از آفريقـا بـه روسـيه و جنـوب سـيبري       , از آنجا به هند, قاره آمريکا به اقيانوس اطلس و استراليا

اما عليرغم تالش و حمالت زياد يعني. ها پيروز شده استها و تمدندر جنگ فرهنگ, به نوعي. گسترش يابد

تـر از  شايد هم شرايطي به مراتـب وخـيم  . نتوانسته است خاورميانه را فتح نمايد, تاکنونميالدي 1800از سال 

نـامتوازن هـاي  حاکم است؛ از عناصر و فاکتورهايي برخوردار است که حتي جنگ, هاي جهانيشرايط جنگ

. شـود هاي اجتمـاعي ناشـي مـي   تها از بافبديهي است ريشه همه مشکالت و سختي. گذاردسر ميرا هم پشت

را فروپاشيد همچنين سزار و فئوداليسم روسي که توسـط انقـالب   پادشاهي و فئوداليسمي که انقالب فرانسه آن

همـه، در  بـا ايـن  .هاي ژرف نبودسروکار داشتند که داراي بافتبناييبا رو، شبيه بودندهم فروپاشيد، بهروسيه 

اين در حالي اسـت  . هاي زياد متحمل شده استها مشکالت و سختيختتشخيص و فروپاشي و تجزيه اين سا

تحميل . اندداري رهايي نيافتهروبنايي حرکت کرده و از درآميختن با نظام سرمايهيها در سطحکه اين انقالب

و تـر  ها به جامعه و روبناي خاورميانه، نه تنها مشکالت را حل نکرده است بلکه ايـن مشـکالت عميـق   اين مدل

آنچـه  , به عبارتي بهتر. ها استماند درک صحيح سرشت و ماهيت جنگ تمدنچيزي که مي. اندتر شدهوخيم

هـاي  که تمدن خاورميانه را تا به اين حد سرسـخت و الينحـل سـاخته اسـت، چيسـت؟ چـرا در تمـامي تمـدن        

امـا در تمـدن خاورميانـه    آيـد دسـت مـي  گيرد نتيجه بهشده دنيا و در مداخالتي که در آنها صورت ميشناخته

رسند؟بست ميهاي مشابه به بنحلراه
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که خود به نوعي از آنها متولد را هاي مادر توانند تمدننمينيزهاي فرزند تمدنبه مادر است نه مادر به فرزند، 

آنها خودشان مجبور هستند که حداقل از بعضـي جهـات بـه تمـدن مـادر شـبيه       . را به خود مشابه سازنداندشده

مـادر هـايي کـه از سـلول    توان ساختار ژنتيکـي همـه سـلول   مي, برگرديممادراگر دوباره به مثال سلول . باشند

هاي توليد شـده  ادر را در سلولهاي مهاي سلولتوان کليه ژناند را تعيين و تشخيص نمود اما نميتشکيل شده

راه را بـر  هـاي بيولوژيـک   اجتمـاعي بـا پديـده   نمودن بـيش از حـد پديـده   مقايسه, بدون شک. از آن پيدا کرد

بديهي است که .باشندتر سير تحوالت، مهم مياما بازهم در کمک به درک آسان. گشايدخطاهاي بزرگ مي

. خاورميانه برخوردي جداگانه و ژرف داشته باشدداري بايد نسبت به تمدنتمدن نظام سرمايه

يکي از واقعيات اساسي منطقـه  . در اقدام به تحليل تمدن خاورميانه بايد ابتدا به ساختار ذهنيتي آن نگريست

مـوارد اساسـي زيـادي در ايـن عرصـه وجـود       . باشدخدايي ميدوانيدن سه ساختار ذهنيتي تکپيدايش و ريشه

ها بايد از طريق ادبيـات و هنـر   همچنين اين فعاليت. شناسي دين آنها را تحليل نمايدامعهدارند که الزم است ج

هاي جامعه نوسنگي درصدد ترسـيم نقشـه ذهنيتـي منطقـه بـرآييم دچـار       اگر بدون توجه به ارزش. عينيت يابند

اند، به شکل مذهب، شتهعجين گاقتدارهاي اديان و اقوامي که با نظام هنوز هم زيرمجموعه. اشتباه خواهيم شد

هاي ذهنيتي ناشـي از کاپيتاليسـم هنگـامي    در منطقه، قالب. اين يک حقيقت است. قبيله و خانواده وجود دارند

هاي ذهنيتي را درآغاز تاريخ و حتي در ذهنيت اگر ريشه قالب. کنندشوند، معني پيدا ميکه دچار شکست مي

هـاي  توانيم بافتيژه در ارتباط با اسطوره سومريان بررسي کنيم ميواي ماقبل تاريخ و بهچندخدايي و اسطوره

اصطالح و پديده، خيال , در جامعه خاورميانه در ميان مفاهيم حرف و عمل. تنيده را بهتر بشناسيمذهنيتي درهم

تنيـدگي، اخـالق و قـوانين، هـرج و مـرج، درهـم     , فلسـفه و ديـن  , علم و ايدئولوژي, دين و زندگي, و واقعيت

آشنا شده است همراه بـا  اي که تمامي سطوح ذهنيت که بشريت با آنهابه گونه. آشفتگي و تيرگي وجود دارد

هـم سـاختار   .انـد همانـد بار شده باقيناز مشکالت، برروي هم تلهاييصورت تلاي که ايجاد کرده، بهآلودگي

. کننـد ها کوتاهي نميکارانه ذهنيتحافظهزباني قديم و هم ساختارهاي زباني جديد در انعکاس کليه جوانب م

هاي اخير رواج يافته و مرزهاي آنها مشـخص شـده   وطن و ملت و دولت که در سده, مملکتاصطالحاتدر 

ميان عناصر ذهنيت معاصر و عناصر ذهنيـت قـرون وسـطي و    . وجود داردينظري شديداست، جهالت و تنگ

هاي ذهنيتي خاورميانـه را مـورد   که ساختارتا زماني. ي داده استازدواجي بسيار پرشائبه و ناقص روعهد عتيق

طوري که در ـ هماناقتصادي و حقوقي, اجتماعي, ساختاري، سياسيهاي فيزيکي ـ بمباران قرار ندهيم، بمباران

کـه  هـاي رسـمي و غيررسـمي   شـکنجه عـام و اعمـال  قتـل , بينيم غير از ابعاد وحشتناک تـرور روزگار امروز مي

.در برنخواهد داشتجوانب ذهنيتي آنها غالبيت دارد، نتيجه ديگري 

. ديگـر منـاطق جهـان دارد   اقتـدار در هـاي زيـادي بـا سـاختار     در خاورميانه تفاوتاقتدارحتي ساختارهاي 

تـرين  بـا اينکـه قـديمي   . ساختارهاي ذهنيتـي ندارنـد  درهم تنيدگي کمي از دستاقتدار نيز هاي جنگ و پديده

باشند، گسستگي و پارادوکس عظيمي ميان اقتدار و جنگ با زندگي اجتمـاعي و اقتصـادي   منطقه مينهادهاي 
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آنهـا، هـر لحظـه ممکـن اسـت بـه روابـط        تـرين تـرين تـا خشـن   حسـاس روابط متقابل، از . وجود آمده استبه

ــه تبــديل شــوندگــر و عــوامســرکوب . دار اســتاز کمتــرين اعتبــار برخــور) گرايــيخــرد(راســيوناليته . فريبان

, اقتصادي, اتنيکي, هاي دينيو جنگ و قرينهاقتدار هاي غير قابل شناختي همچون شناسي در ميان پديدهجامعه

ترين مفهوم خداوندي آن نتزاعياکه اقتدار و جنگ، از تا زماني. استحالتي مرموز يافتهطبقاتي و سياسي آنها 

يـابي بـه   ورد تجزيه و تحليلي صـحيح قـرار نگيرنـد، دسـت    ترين سطح آن، مدر پايينضربه باتون يک پليستا 

. بينانه از خاورميانه مشکل استتصويري واقع

زن و مـرد  . ويـژه پديـده خـانواده حـداقل بـه انـدازه اقتـدار پيچيـده اسـت         اجتمـاعي و بـه  بنيـادين نهادهاي 

اگـر بـا معيـار    . قـرار گيرنـد  بايد مـورد تحليـل و شـناخت دقيقـي     که اي هستند هاي پيچيدهپديدهايخاورميانه

واقعيـت  . مرد و زن برآييم دچار خطاهاي بزرگـي خـواهيم شـد   , شناسي عمومي درصدد تحليل خانوادهجامعه

تـرين جوانـب آن در زن و مـرد نمـود پيـدا      رحـم تـرين و بـي  ايدئولوژيک و اخالقي همراه با تاريـک , سياسي

ي راخـانواده و . هاي موجود در نهاد دولـت نيسـتند  الشنهاد خانواده کمتر از چهاي موجود درچالش. کندمي

بـين مطالعـات خـود قـرار     هاگر زن را زير ذر. جوامع است" سياه چال"در حکم , باشداينکه يک نهاد اجتماعي 

.هاي بشريت را درآن بخوانيمتوانيم کليه تراژديدهيم مي

اگـر تمـامي   . تنگـاتنگي دارنـد  ييـالکتيک ابط دوهم تاريخ اجتماعي و هم جغرافياي اجتماعي منطقه با هم ر

هاي جغرافيايي مورد تحليل و شناخت قرار نگيرند، درک کامل روزگـار  مراحل و مقاطع زماني تاريخ و مکان

همچنـين  . تـر اسـت  منشده از تاريخ نوشته شده مهتاريخ نوشته .باشدهاي تمدني ممکن نميليه نظامکمعاصر و 

هـايي کـه هـيچ    ها و جاهايي که نام آنها بسيار ذکر شده اسـت حکايـت مکـان   فراتر از حکايت و روايت مکان

. تر استاند، با اهميتگفته نشده و بر زبان نيامده

توانيم با اسـتفاده از  ماييم، نميناجتماعي بررسي نچارچوب روابطماندگي اقتصادي را با توجه به اگر عقب

. د تحليل قرار دهيمهاي اقتصاد اين وضعيت را مورتئوريمحضمباني 

کـه بيمـاري عمـومي در علـوم     , هـا در تحليـل و شـناخت پديـده   " جزئيـات "به " کل"نمودن تشريح و تجزيه

تـرين ايـن   اساسـي . ترين نتايج در تحليل تمدن خاورميانه خواهـد شـد  آميزباشد، باعث بروز اشتباهاجتماعي مي

وتنيـدگي جنـگ ـ اقتـدار     تـداخل و درهـم  بـه يدرصورتي که تحليالت اقتصـاد . باشدموضوعات اقتصاد مي

بديهي است که اگر تحقيقات و . شدن مجهوالت خواهند شدترتوجه نکنند باعث عميقشدنذهنيت ـ اجتماعي

هاي تحليلي تمـدن غـرب انجـام گيـرد بـه نتـايج نظـري و عملـي         ها در مورد خاورميانه بر اساس قالبپژوهش

.باشدچنين برخورد و اقداماتي ميکائوس موجود هم تا حدودي نتيجهبحران و. اشتباهي خواهد انجاميد

توانـد  شود اين است که ديگر هيچ کـس نمـي  عاتي که امروزه توجه زيادي به آن مبذول ميويکي از موض

صـاحبان  تراژدي اينجا است کـه کسـاني کـه ادعـا دارنـد      . بحران و کائوس موجود در خاورميانه را انکار کند

از و شـناخت صـحيحي   هسـتند، قـادر بـه ارائـه تحليـل     آن تصاحب مدعي آنهايي که جديداً اند وهاصلي منطق
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نسـل جديـد   وقـت اسـت کـه    آن.جديـد اسـت  " جـودي "بر کـوه  " کشتي نوح"به نوعي فرونشستن بلکه نيست؛ 

از سرتا پا آلوده به دروغ و , زندگي موجود. خواهد زدجوانهـ يو هم نسل اکولوژيکيزندگي ـ هم نسل انسان 

هاي اجتماعي لبريز از رسوبات هزاران ساله برخوردهاي استبدادي و استثمارگر و هر روزنه. باشدزورگويي مي

اي بسيار سومر، اگر به تمامي هم نمرده باشند، در نقطهکاهنيهزارساله ريشه گرفته از دولت نوع فاحشگي پنج

. کشنددور از حيات نفس مي

اي اخيـر  هـاي خاورميانـه  عنوان اسکندرهاي معاصر خواهند توانست که با پروژهآيا امپراطورهاي آمريکا به

ست بماننـد اسـکندر   سازند بگشايند؟ همچنين آيا درخويش راه را بر تحوالتي که هلنيسم را در اذهان زنده مي

فرد امپراطوري پارس هاي کرد که اساساً ساختار منحصر بهکاري را که وي از طريق همکاري با آريستوکرات

خواهند توانست مشـابه آن  , انجام داد و جنبش هلنيسم را نيرومند ساخت مديران آمريکايي ايالت عراق, بودند

انجام دهند؟هاي معاصر کرد کار را در همکاري با آريستوکرات

دم تاريخ را آغاز نمودنـد خواهنـد توانسـت بـار ديگـر نقـش       آيا قبايل آريايي کرد که سپيده, تر از آنمهم

عنوان مهد تمدن را تکرار نمايند؟ يعنـي اينکـه آيـا خواهنـد توانسـت جهـت ورود بـه عصـر         راهگشاي خود به

ايفاي نقش قبايل کردها به شـکل تأثيرگـذاري   دمکراتيک نيز در خاورميانه ايفاي نقش نمايند؟ در طول تاريخ 

تنهـا در  . العمل در مقابل آنهـا بـوده اسـت   دادن عکسهايي که در اطراف آنها تأسيس گرديده و نشانبر تمدن

در مقابـل  . انـد نمـوده در جغرافياي محل سکونت خويش پيشـرفت و رشـد تمـدني را تجربـه     , موارد محدودي

ـ در پـي  اياي ـ عشيره و طوايف قبيلـه  ارجي اغلب بر اساس مقاومت اتنيسيتهگرانه و استيالي خحمالت اشغال

داري از طرف ديگـر در مقابـل سـرمايه   . اندبوده, اي که منجر به آن گرددحفظ موجوديت خويش و همکاري

هاي کاري با توسل به فرمحفظ موجوديت و انجام کم, مقاومت, جهاني که حمله جديدي را آغاز نموده است

, خاندان مزدور آريستوکرات کالسيک هرچند درصدد تداوم اين سياست باشند. کار آساني نخواهد بود, قبلي

کند و نه هاي قبلي اکتفا ميـ نه به فرمآفريناما ديگر خلق دمکراتيک که از اتنيسيته گذار کرده ـ خلق پيروزي 

خواهان اجتماعي عدم تأسيس دولت کالسيک ياگر از منظر آزاد. گيردتحت کنترل اين و يا آن نيرو قرار مي

عنـوان يـک شـانس ارزيـابي گـردد بسـيار       عنوان يک خلق نه همچون يک خسـران بلکـه بـه   از سوي کردها به

اند که خواه وجود داشتههاي آزادي اجتماعي و چه تعداد آزاديمگر به چه ميزان ارزش. بينانه خواهد بودواقع

شان را از خـويش راضـي و ممنـون سـازند؟     هايدر عين حال توانسته باشند خلقدولت را محور قرار داده ولي 

شـان را  شدند اما آيا توانسـتند مسـائل و مشـکالت   آفريقا و آسيا صاحب دولت, هاي آمريکاي التينتمام خلق

تر نشدند؟ تر و پيچيدهحل نمايند؟ بالعکس آيا مسائل و مشکالت بيش از پيش حاد

لحاظ تاريخي شيوه اساسـي ايسـتار آنهـا    ها که بهوان هويت کومينال و دمکراتيک خلقمهم اين است که بت

هـاي  امروزه بـراي خلـق  . را نهادينه نمودآوري معاصر منطبق ساخته و آنباشد را با امکانات دانش و فننيز مي

گزينه ديگـري ـ در   غير از دمکراسي هيچ. هوا و آب الزم و ضروري است, دمکراسي به اندازه نان, خاورميانه
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کردهـا کـه   . وجود ندارد, ها اميد به ارمغان بياورداندـ که بتواند براي خلقطول تاريخ همگي آنها آزموده شده

که به هاي اجتماعي خود ـ مقاطع تاريخي و ويژگي, اگر بتوانند شرايط جغرافيايي, آيندها ميدر رأس اين خلق

اندـ را در خاورميانه و در راسـتاي تمـدن دمکراتيـک    تبديل شدهعنصري استراتژيک در نهايت درجه خويش 

.همسايگان و بشريت خواهند رسانيد, ترين فايده را به خويشبزرگ, بسيج نمايند

شناخت صحيح خاورميانهـالف

مشکل چيست و چگونه تداوم يافت؟

بـه ميـزان کـافي، داراي اهميـت     اصـطالحي سـاختن تحليـل   ، روشـن نگيـ قبل از پرداختن به تحليل نهادي1

کـه بـا آن نشسـت و    جوامع را چـه درگذشـته و چـه در زمـان حـال      اصطالحاتاگر نتوانيم مفاهيم و . باشدمي

اگـر نتـوانيم ابعـاد    ,مـثالً . توانيم به نتايج و احتمـاالت ارزشـمندي دسـت يـابيم    بشناسيم نمياند برخاست نموده

وقتـي  . تـوانيم تعريـف کنـيم   هاي تاريخي را مـي هورجامعه و دکنيم کدامرا تحليل" اهللا"مفهوم ختيشناجامعه

در سطح ذهنيت Theodice)"(تئوديس"،اروپاييان در مرحله عبور از فئوداليسم بودند بيهوده در مورد الهيات

ي فلسـفي و  هـا را آنقدر مورد بحث و بررسي قرار داده بودند که از آن به سرنخ" اهللا"يعني " تئو. "اندبحث نکره

منطق آنها ايـن بـود   . اعتقاد به تئو و قداست آن را به شکلي گسترده تجربه کرده بودند. يافته بودندعلمي دست

را نيـز  ماسـت کـه معنـي و مفهـوم آن    دانيم پس حـق  را مقدس مياعتقاد داريم و آن" تئو"همه به که ما که اين

در مرحلـه خـروج از   . ارائه دهند که دگماتيسم را به لـرزه درآورد اند افکار و مباحثي اروپاييان توانسته. بدانيم 

و ه حتي افکار و نظرياتي که تحت نام فلسف. هاي انجام شده داراي بستري تئولوژيک بودندبحث, قرون وسطي

انـد از ايـن مباحـث،    مهم اين است کـه توانسـته  . وجود داشتند به شدت به تئولوژي و الهيات وابسته بودندعلم

جـاي بحـث و تفکـر و    اما خداشناسـان اسـالم بـه   . استخراج نمايندرا و علم راسيوناليسم رد مورد نياز فلسفه موا

امام غزالـي در اوايـل قـرن    . اندتر نموده و فکر و انديشه را منجمد ساختهها را مقدسادگم, گيري صحيحنتيجه

حتـي  . تاريکي قرون وسطي گشـوده اسـت  شدن درکردن فلسفه و بستن باب اجتهاد راه را بر گمبا محکوم12

کسـي توانـايي چنـين    , تـر بـه عبـارتي صـحيح   . باره را نداردامروز هم کسي جرأت براه انداختن مباحثي در اين

.کاري ندارد

آثار کاهنان و . يابدها امتداد مياست که در جوامع خاورميانه ژرفاي ذهني تا به عصر اسطورهاين در حالي 

خـدايي  تر، در سه دين تـک هايي کاملعنوان نسخهـ بهکه ماهرترين خالقان متولوژيک بودند اديبان سومري ـ 

در ايـن .شناسـيم ـ مـي توحيـد خدايي ـ عنوان مؤسس دين تکهمه ما حضرت ابراهيم را به. اندبرده شدهکاربه

در پانتئوني . ه و بزرگ شده استپرورش يافتـ نمرود ـ حضرت ابراهيم در ميان خاندان پادشاهان بابل ليستحا

پدر ابراهيم در کنـار نمـرود بـه    , وجود دارد"اورفه"ـ که هنوز هم اثر او در شهر هاي خدايان ـ اجتماع مجسمه

العمـل تحـول ذهنيـت ايجـاد شـده      نگهباني مشغول بوده است؛ که در اين شرايط در نتيجه قانون عمل و عکس

تـوانيم ديـن حضـرت ابـراهيم را تحليـل کنـيم؟       شناسيم چگونه مينن نمرود را که پانتئوبنابراين تا زماني. است
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ن کـار  بت بزرگ ايـ : گويدابراهيم مي, ها را شکستهچه کسي بت, پرسدشود و از او ميبعد نمرود عصباني مي

: گويـد پـس ابـراهيم در جـواب او مـي    ،تواند اين کار را بکنـد جان نميبيجسم : گويدرا کرده؛ بعد نمرود مي

, داسـتاني ي حهـا غيـر از شـر   گفته. کندو بدين ترتيب ادامه پيدا مي"هستندها خداگوييد اين بتمگر شما نمي

باشـد مـورد   ئون کـه ناشـي از متولـوژي سـومر مـي     هاي متولوژيک پانتکه ريشهتا زماني. ارزش ديگري ندارند

را اگر اين. توانيم انقالب ديني حضرت ابراهيم را درک و تعريف کنيمشناسانه قرار نگيرند نميشناختي جامعه

هاي دانشکده,هابا وجود دانشگاه. عيسي و محمد را هم بفهيم, توانيم انقالب ديني حضرت موسينشناسيم نمي

تواننـد الهيـات را از   طالب و نهادهاي طريقت و ديانت در خاورميانه، هيچکـدام از آنهـا نمـي   سرمدا, الهيات

سحر و جادو شکسته خواهـد شـد؛ کـاله    , اگر اين کار صورت گيرد. شناسانه برخوردار سازندتحليالت جامعه

و پديـده  خـدايي د اساسـي تفکـر تـک   آنوقت مشخص خواهد شد که ريشـه . افتد و کچل ديده خواهد شدمي

شاه و رئيس هيرارشيک اوجگيري عنوان عنوان تبلور اتحاد نيروهاي موجود در طبيعت، دوم بهاول به:باشدمي

بـه  ،يعني مفاهيم جامعه حاکم و ديدگاه مربوط به طبيعت در قالب ارجمندترين مفاهيم رشـد کـرده  . در جامعه

در حالي که , ونه بحثي در اين رابطه انجام نشدهگطوري که هيچهمان.رسدصفت است مي99که داراي " اهللا"

اند با اينهمه بـاز هـم موجـودي    ـ امروزه خدا را سياسي و حتي نظامي هم نمودهـ حزب خدا اهللاتحت نام حزب

. يابدترتيب ادامه ميگردند و فريبکاري بدينها به دنبال آن ميآسماناست که در

اي تفسير و تحليل به گونه. اي دگماتيک مورد بررسي قرار مي گيردشيوههنهاد پيامبري نيز در علم الهيات ب

ـ شـيخ از يـک   منسـنت شـ  . اي با تحوالت اجتمـاعي نـدارد  گيردکه گويا هيچ رابطهانتزاعي از آن صورت مي

يري گو وابسته به استبداد شاهنشاهي از طرف ديگر در شکلنهاد اجرايي عنوان باالترين طرف و نهاد وزارت به

حلي براي مشکالت موجود ميان دولت و رشد هيرارشي عنوان راهپيامبري به. نهاد پيامبري تأثيرگذار مي باشند

در تحـوالت  . اي و هم بسـتري عملـي دارد  هم بستري توده. تحولي است مربوط به سياست, اين. کندظهور مي

تي اگر داراي قداست هـم باشـد، بتـوان    مهم اين است که ح.باشدو رهبري سياسي داراي نقش ميحکيم ميان 

.نمودجستجواجتماعي واقعيترا در جايگاه آن

خـود تـاريخ   .شـود در صورت انجام چنين کاري، حقيقت شخصيت تاريخي برخي از آنها، بهتر روشن مي

بسـياري ديگـر از مفـاهيم    . بـرد را در تاريکي فـرو مـي  برخوردي دگماتيک هر دو جنبه آن. شودهم روشن مي

انگيزي هاي شگفتجهنم و جنت نمونه. نمايندها، تحت نام قداست، به تاريکي خدمت ميتئولوژيک شبيه اين

واضـح رابطه آن با ظهور جامعـه طبقـاتي   .يابدريشه آنها تا متولوژي سومري هم ادامه مي. در اين رابطه هستند

يعنـي  " خينـوم "معني لغوي جهنم؛ مکـان  شيوه زندگي کارگران در اکثر موارد جهنم ـ در لبنان امروزي  . است

آورد و شيوه زندگي آنهايي که مـازاد محصـوالت را   ها ـ را به خاطر مي زشت و دره الشه, ناشايست, جاي بد

شناختي آنهـا  ، تحليل جامعههانمونهجاي ذکر شمار زيادي از اينبه. باشدکردند به مانند بهشت ميتصرف مي

.استاز اهميت بيشتري برخوردار 
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حتـي . هنوز هم فرق و جدايي ميان اسطوره و دين مورد بحث قرار نگرفته اسـت , در نظام فکري خاورميانه

و توجه زيادي به ها شناساندههمچون قصهاسطوره را . خود اسطوره هم مورد تفسير و تحليل قرار نگرفته است

. حافظـه جوامـع را اشـغال کـرده اسـت     اين طرز تفکر هزاران سال وحتـي امـروزه هـم   آنکهحال. کنندآن نمي

اسطوره که تبلور شـعرگونه و سـمبوليک زنـدگي مـادي     . قالب اصلي انديشه تبديل شدهزاران سال به شکل و

هيچ دين و ادبياتي وجود . کليه اديان و اشکال ادبيات بعد از خود را تحت تأثير قرارداده است, باشدجوامع مي

هـا تلقـي کـرده    عنـوان روايـت افسـانه   اگر متولوژي را به. گرفته باشدنطوره ندارد که اصطالحات خود را از اس

اگـر نسـبت بـه    . ايـم ترين منابع فرهنگي محـروم کـرده  خودمان را از غني, با دست خودنهيم،را به کناري وآن

ز توانيم تحليـل و شـناخت درسـتي ا   باشد ارزش قائل نشويم، نميمتولوژي که تفکر دوران کودکي بشريت مي

. گرددزنده و احياء , جاي اينکه متولوژي انکار شودبايد به. ـ هنر داشته باشيمادبيات دين و

هايي نقش بستري براي دين ايفا کرده، به تنهايي اينکه متولوژي در کدام ادوار و چه شرايط وتحت چه فرم

تبـديل بـه ديـن    , اعتقادي شوداگر متولوژي عيناً تبديل به قوانين حتمي . يک موضوع اساسي مورد بحث است

عنوان واقعيتي قطعـي مـورد   بنابراين اگر متولوژي تبديل به دين شود به معني اين است که متولوژي به.شودمي

اصـطالح وجـود آمـدن   باعـث بـه  .شدن متولوژي از دو لحـاظ داراي اهميـت اسـت   دين. قبول واقع شده است

تدريج با قـانون طبيعـي   قانون الهي به. کندشه قانونمندي ظهور ميشود بنابراين انديدر منطق مي" انديشه قطعي"

هنوز به دنيا نيامـده خفـه   ،تفکر مبني بر حرکت ديالکتيکي در جامعه و در طبيعت, از طرفي ديگر. آميزددرمي

شـده  ها جدا تفکر و انديشه تا حد امکان از پديده. کندليستي بروز ميآهنظام فکري ايد, بدين صورت.شودمي

ذهنيـت  , شـود پايـان مـي  آليستي که وارد ماجرايي بيانديشه ايده. دهدو بدون هيچ کنترلي به راه خود ادامه مي

هاي رفته در عرصهگسترش و رواج تفکر ديني رفته. کنداجتماعي را يک درجه ديگر از عالم واقعيات دور مي

محـض  بـه شـکل دگماهـاي    هـاي اساسـي  هدر بسـياري از عرصـ  اخالقي، هنـري و  , اقتصادي, سياسي, حقوقي

طبقه دولتـي در  انباعث تسهيل مديريت براي حکمراندر واقع. آورددين ماهيت قانون به دست مي. آيدميدر

.شـود مشکل قانونمندي و مشروعيت حـل مـي  , با تبديل هر يک از مقررات ديني به قانون. گرددحال رشد مي

ون وسطي تا به اين حد، در تسهيالتي بود که براي حکمراني فراهم نموده ريشه ارتقاء دين در اعصار اوليه و قر

.بود

طبقـه حـاکم هميشـه بـه     . ايدئولوژي مديريتي است که در کمال دقت و حساسيت ساخته شـده اسـت  , دين

ايمـان  بـه آن  اي کـه گويـا حقيقـت اسـت    بگونـه تحتـاني اما جوامع و طبقـات  . ماهيت انتزاعي دين آگاه است

رانـي هـا بـا نيـروي حکم   نمودن آن توسط معابد و نيايشنمايندگيو گذاري در دين همه سرمايهاين. دانآورده

بـاره را ممنـوع   بحـث در ايـن  , دروني آن بـرمال نشـود  وجههبراي اينکه , رواز اين. دولت رابطه مستقيمي دارد

هـر  .پادشاهي و قانونمندي طبيعيگيرياوج: آيددست مياگر مورد بحث قرار گيرد دو نتيجه به. ساخته است

ـ سـايه خـدا بـه درجـه     مشخص خواهد شد که چگونه خداـ شـاه و سـلطان  .باشنددوي اين نتايج بسيار مهم مي



187 . بنابراين جامعه از خدايي ترسناک و مجازات کننده رهـايي خواهـد يافـت   ؛اندارتقاء يافتهبلندمرتبگي

ماهيت مباني و اصولي . گرددمي"بودنعلمي"شدن دروازهث گشودهمندي طبيعت باعدر رابطه با قانونهمچنين 

, کننـد حکـم مـي  ) کوسموس(شناسيهايي همچون فيزيک کوانتوم و گيتيجمله پديدهازها که در عالم پديده

از ايدقيـق و فشـرده  تحليـل  , برتري اروپا در اين است کـه در مرحلـه عبـور از فئوداليسـم    . آشکار خواهد شد

هـاي تئولـوژي و   بحثتنها با توان ظهور و پيشرفت فکري را نميبدون شک . انجام داده بودي ـ الهيات  تئولوژ

معاصر فراهم گرفت زمينه براي پيدايش انديشهاما اگر اين مباحث هم صورت نمي.در ارتباط دانستتئوديس 

رنسانس پذيرفتصورت نمي14و13,12هاي هاي مذهبي دومينيکن و فرانسيسکن در قرناگر بحث. شدنمي

.پيوستوقوع نميراحتي بهبه

شـمردن بحـث خـارج از    با گناه. هاي علمي بسته شدکامالً به روي بحث14و13,12درهاي خاورميانه در 

, شـد اين گرايش کـه مـدت زيـادي توسـط نظـام قـدرت تغذيـه مـي        . دين دگماتيسم را به جامعه تحميل نمود

قـرن  , 15قـرن . ي اولـين بـار در تـاريخ گـوي سـبقت را از خاورميانـه بربايـد       سرانجام باعث شد تـا غـرب بـرا   

. تئولوژيـک بـود  يبرخـورد , شدتر ميتدريج عميقعلت جدايي شرق و غرب که به. ترين جدايي استبزرگ

غـرب فقـط از طريـق    . پيشـرفت قابـل تـوجهي نمـوده بـود     12و11,10,9هـاي  تفکر و انديشه فلسفي در قـرن 

. برتري فکري قطعـاً از آن خاورميانـه اسـت   . توانست از اين پيشرفت فکري بهره برداري نمايدکردن ميترجمه

ابـن  ." به جنگ با دگماتيسـم برخاسـته بـود   , )گراييخرد(کردن بر اساس راسيوناليسم مذهب معتزله با حرکت

دي جـان  رپيشاهنگان فسلفه تصـوف همچـون منصـورحالج و سـهرو    . بود12ترين فيلسوف قرن بزرگ" رشد

ديگـر رنـگ   , 12افـزايش فشـار و سـرکوب در اواخـر قـرن      . دادندخود را در راه دفاع از افکار خود از دست

.مشخص خواهد کرد, خاورميانه را که تا امروز ادامه دارد

توانسـت بـا اسـتفاده از    بـا اينکـه ادبيـات مـي    . مانـدن ادبيـات دارد  اي در ضعيفسهم عمدهیدگماتيسم دين

هـا  ها و ممنوعيتهگنا. رفت زيادي حاصل نمايد اما آن نيز به عرصه ممنوعه تبديل شد و خشکيدمتولوژي پيش

وجـود  اروپا نيز در اين فاصله زماني ادبيات کالسـيک خـود را بـه   . ها را از منابع غني محروم نموده استانسان

سالطين و روايت جهت مدحها هکردن و آرايش قصيدرديفتنها برايادبيات چنان نزول کرده بود که. آورد

سـازي واقعيـت   ها دست به ادبياتبارتر اينکه امروزه اروپاييتأسف. آمدبکار ميآنها هاي شيرين زندگيقصه

صورت مشکلي جدي درآمـده  هم به" شودادبيات چگونه ايجاد مي"حتي .انداي خاورميانه زدهديني و اسطوره

. است

رفرماسيون و روشـنگري تجربـه نمـود،    , که اروپا در نتيجه مراحل رنسانسهاييانقالب ذهنيتي و گشايش

رفـرم و  , پاره به معنـاي رنسـانس  روايات تکه. هنوز هم در جوامع خاورميانه به موضوع بحث تبديل نشده است

کـه  اسالم تندرو نه تنها بيانگر نوشدن نيسـت بل . توان گفت که سير قهقرايي داردحتي مي, باشدروشنگري نمي

اقتـدار اسالم سياسي ارزشي به جز ابزار مـورد اسـتفاده   اصطالح. استگراييکاري و جزمبيانگر احياء محافظه

بدون تجربه مراحل ذهنيتي غرب و با جهش از روي آنها، ممکن نيست که خاورميانه بتواند در راه . ديني ندارد
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و صـرف  گرايـي  با تکيه بر علـم حتي ه دين و يا بوابستگي شديدتحوالت ذهنيتي با . پيشرفت ذهني قدم بردارد

مانـدگي کنـوني چـين و روسـيه برخوردهـاي      در بنيـان عقـب  . دهـد نميپوزتيويست روي فلسفي برخوردهاي 

. کننده دارندبدون در نظرگرفتن مراحل سير انديشه غرب نقش تعيين" رئال سوسياليسم"مذهبي 

اندـ را پشت سر گذاشته و بازسازي نمود بايـد  ه کور تبديل شدهکه به گربراي اينکه بتوان نهادهاي جامعه ـ 

کارهــا و . ذهنيتـي فقــط پـذيرفتن و انتقــال افکـار غــرب نيسـت    البتـه انقــالب . انقـالب ذهنيتــي صـورت گيــرد  

نمـودن  توان با ازبرنمي. برداري فراتر نرفته استزدن و گرتهاز سطح وصلهناقص بوده و هاي اين عرصه فعاليت

هـاي فکـري   اي نداشته از انقالبطوري که هيچ فايدههمان؛کردن انديشه غرب به خالقيت دست يافتو کپي

شـناس  به تعداد زيادي وجود دارند اما از جامعهنماهادر حالي که روشنفکر.آورداحتمالي ممانعت به عمل مي

. فراتر نرفته استمعاصر ناميد،را ماليي تـوان آناز سطحي که ميهاي دانشگاهي سفسطه. حقيقي خبري نيست

توان فليسوفان به سختي مي. هاي عصر کالسيک وجود داردتر از سوفيستماندهحتي سوفيسمي به مراتب عقب

ايدئولوژي غـرب  ابزار. اعتقاد ندارندچنين چيزي وجه به ضرورت هيچبه. واقعي پيدا نمودانتلکتوئل ـ عالمان،

ليبراليسـم و  , گرايـي هـاي معاصـر اعـم از ملـي    همـه اشـکال ايـدئولوژي   .انـد ل يافتـه انتقابه شيوه بسيار نامناسبي 

هاي بايد بدانيم که اين شيوه. انداي بازي کردهسوسياليسم نقش پسرو و منفي در ذهنيت روشنفکران خاورميانه

چـه بيشـتر   هـر ي تيرگـ خاورميانه را توضيح دهنـد، بلکـه ايـن اقـدامات باعـث      حقايق توانند تقليدي نه تنها نمي

. شوندميهاي تابلوي موجودرنگ

منطبق بر حقايق کند، محتواي آنها را هاي غربي استفاده ميآنکه از فرمضمن الزم است که انقالب ذهنيت 

که بستر فکري ساختارهاي موجود اجتماعي توسط بمباران انديشه سپري نگردد، تا زماني. تغيير دهدذاتي خود 

ساختارهاي فاقـد معنـا نيـز، از ارزش و جايگـاه     .وجود نخواهد آمداي جديد اجتماعي بهبستر فکري ساختاره

که واقعيت اجتماعي خود را در انديشه و فکر خويش تحليل ننمايد و تا زماني. اجتماعي برخوردار نخواهند شد

و اقتصادي مشـکل  و ديني را روشن نسازد، روشنگري در سياست و نهادهاي اجتماعياتنيکي ، هاي مليپديده

. انـد ههـايي عظـيم بـود   پرستي مستلزم تالشگرايي و نژاددر تفکر غرب، تحوالت مربوط به دين، ملي. باشدمي

.رواج پيدا کرده استي حائز اهميتهابا اين نوع تالشتنها پارادايم زندگي نو 

اي وسـيع  يچ احتياجي به مبـارزه کنند که گويا هاي چنان برخورد ميسياستمداران و روشنفکران خاورميانه

نتيجه اين برخورد هـم عـدم جـرأت   . توانند به هدف خود دست يابندو انتقال جزئي ميگراييتقليدندارند و با

بست رسـيدن  ماندن در برابر کاپيتاليسم جهاني و به بنهو درماندانقالب ذهنيتي، وابستگي ذهني بيچارهدر برابر

مرحلـه  , و روشنگري را طـي نکنـد  ) اصالح ديني(رفرماسيون, اورميانه مراحل رنسانسکه ختا زماني. باشدمي

سـاله بـا جـالي    توانست از دسپوتيسم هزاران؛ نخواهدها پشت سرنخواهد گذاشتکائوس را مطابق منافع خلق

.ساله غربي اخير آن رهايي يابددويست 
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بـافتي کـه   . براي نفوذ در فرهنگ خاورميانه بايد زبان فرهنگ سياسي را تحليل نمود. باشدميي ديگر هاپديده

اي ايجـاد  خانواده و روابـط عشـيره  , خانداني, گراييدين, شدنهمراه با رشد دولت و هيرارشي در ميان طبقاتي

بـر  دينـي اي ومفـاهيم اسـطوره  . قرار دادخارج از شرايط زماني و مکانينظام اجتماعي را به نوعي, شده است

.اندها شدهافکنده باعث عدم شفافيت هر بيشتر حقايق اين پديدهاتنيکي سايهمفاهيم طبقاتي و روي

تـرين  وان ژرفعناي که مرکز مرحله نوسنگي جامعه کمون اوليه بوده است، فرهنگ اين مرحله را بهمنطقه

هاي دوره نوسـنگي هنـوز هـم موجوديـت مـادي خـويش را بـه        ساخت. اجتماعي با خود به همراه داردحافظه

هـاي جامعـه   نظـام . ها تفاوت زيادي با مراکـز نوسـنگي نداشـتند   روستا, تا ديروز.اندشکلي گسترده حفظ کرده

نقـش فرهنـگ غـرب کـه بـه روي ايـن       . نددار فرهنگـي منطقـه هسـت   هاي ريشـه داري و فئودالي هم ارزشبرده

تنها با توجه بنابراين اگر . ، غير از جال و روپوش، معناي ديگري دربرندارده استمجموعه فرهنگ ضميمه شد

.به جال به انجام تحليالت اجتماعي بپردازيم مرتکب اشتباه بزرگي خواهيم شد

. سـاالري بـدان نفـوذ نکـرده باشـد     ي پـدر اي نمانده است که نـام ديگـر هيرارشـي يعنـ    اجتماعيهيچ روزنه

سنت پدرساالري در هيچ . اندکردههاي پدرساالري هزاران سال قبل از پيدايش دولت بر جامعه حکم ميسنت

پدرساالري بـرروي  تأثيرگذار نيروي . آور نيستکننده و حفقاناز مناطق دنيا به اندازه خاورميانه محاصرهيک 

هـاي  و ديدگاه نـاموس و خـانواده کـه هنـوز هـم ارزش     اتنيکي فرهنگ, دمواردي همچون شخصيت زن و مر

شهرها که بايستي مراکز ظهور فرهنـگ مخـالف باشـند تحـت تـأثير      . باشند، بسيار واضح استداراي اعتبار مي

بسان يک جزيره فرهنگ روستانشيني شهرها در درياي تأثيرات . و بنابراين پدرساالري قرار دارندشديد روستا

.تندهس

هاي پدرسـاالر گروه, گيري دولتدر شکل. هزاران ساله بنا شده استي دولت بر اساس فرهنگ پدرساالر

پير , ترين فاکتوربرجسته, هادر ميان اين گروه.اندههاي طبقاتي سهيم بودکه نيرو گرفته بودندـ بيش از فاکتورـ

. باشدترين سمبل قدرت و اتوريته ميقديمي, سن در قبيلهترين فرد مترين و با تجربهعنوان آگاهوي به. داناست

موقعيت اجتماعي پير دانا و با تجربه بعد از انقالب کشاورزي که به دست مادر دانا انجام شـد،  , به احتمال زياد

همراه با تحوالت طبقاتي و بـا حرکـت از   . ـ پيامبر به درجه باالتري دست يافته استـ شيخدر قالب مثلث شمن

پير دانا، همراه با متفقين خود به موقعيت خانداني و بعـد از آن بـه پادشـاهي ارتقـاء     , سوي دولتدرساالري بهپ

. يابندمي

بـا اسـتفاده از جوانـان فعـال، نيروهـاي نظـامي       , اين نيز يک احتمال قوي است که از شمن گرفته تـا کـاهن  

کاهن چارچوب ايدئولوژيک مقام جديد را مشخص که در حالي. اي باالتر رسيده استتشکيل داده و به درجه

شدن و پيدايش دولـت در ايـن منطقـه،    چنين نوعي از دولت. ودشنمايد، مهره نظامي هم تبديل به ارتش ميمي

بـه بردگـي   . هـا وجـود نـدارد   شده بردههيچ دليلي دال بر وجود ارتش از قبل آماده. رسدتر به نظر ميبينانهواقع

شاهد قدرت و مصرهاي سومرقبل از دوره. نهاد دولت گسترش پيدا کرده استشدنتمندقدرکشاندن پس از
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بلکـه  , راحتي صـورت نگرفتـه اسـت   ها به برده بهکردن انسانتبديل. ها و قبايل هستيمکننده کاهنو نفوذ تعيين

ه به بردگي کشاندن در فرهنگ خاورميانه مرحل. استدرآمدهاجرا بههاي زياديصورت متداخل با مقاومتبه

که همان ايدئولوژي کاهنان سومري و مصري مي اهميت متولوژي. و تحليل استتوجهجامعه نيازمند بيشترين 

هـاي کـه مبـارزات کاپيتاليسـم در راه ايـدئولوژي    طوريهمان. باشد، ناشي از نقش آن در پيدايش دولت است

داري گفتمان اسطوره نيز موجب ظهور فرم بـرده ؛يستي شدگرايي و ليبراليسم منجر به تشکيل دولت کاپيتالملي

هـاي پـر از جـالل و شـکوه     خانـدان , بودبخش متولوژي بر جامعه نمياگر نيروي مشروعيت. عهد عتيق گرديد

. اي و پايدار باشندتوانستند تا اين حد ريشهآمدند، نميوجود مياگر هم به.آمدوجود نميخداـ شاه به

ـ شاه يـک  فرهنگ خدا. ـ شاهي هستندفرهنگ خاورميانه کامالً بيانگر نظام خدانمرود درمباحث فرعون و

موقعيت کليـه اعضـاي   . يعني فراتر از يک شخص، يک نهاد و يک فرهنگ است. اي استمحصول خاورميانه

ـ شاه و ن خداتفاوت ميا. اندهايي است که براي ذخيره آذوقه در حرکتـ شاه بسان مورچهجامعه نسبت به خدا

لآميز و وارونه شده است که منجر بـه ظهـور دو نسـ   چنان اغراقاي بيش نيستجامعه که ديگر براي او بيگانه

متولوژيـک، دقـت و   قـدرت حاکميـت   گـري و  حيلـه . ميرا, هاانسانـ شاهان جاودان هستند وخدا :شده است

زندگي , به نظر من. ز نوع انسان محسوب نگرددحساسيت بسياري به خرج داده است که طبقه دولتي و حاکم ا

. اي داشـته اسـت  کننـده نقـش تعيـين  " جاودانگي"گيري اين صفت و حکمراني دائمي حاکمان دولتي در شکل

بودن و استمرار در نهاد دولت، بسـيار واضـح و   در انديشه مربوط به خدا و دائمي" جاودانگي"رابطه ميان صفت

در نظـام خداونـدي و يـا    . شـد مرگ تصـور مـي  , ن دوره قبل از پيدايش دولت نيزبراي خدايا. باشدآشکار مي

بـا  . هاي نماينده آن در عصر نئولتيک، براي تولد و مـرگ خـدا روزهـاي خاصـي در سـال وجـود داشـت       نهاد

وقتي که نهاد دولت دائمي ـ شخص . شدو سوگواري برپا ميجشن هاي ها مراسمها و نيايشاستفاده از اسطوره

ـ شـاهان از ديگـران   نمودن خاندان و تبار خـدا البته متمايز.شدندـ شد، خدايان هم جاودانهوقت، دولت دائميم

و تفـاوت  عظمـت  شـان باعـث ايجـاد    و جـاودانگي عنـوان انسـان   بـه ننمـودن آنهـا   محسـوب . نقش مهمـي دارد 

ـ هـا  يب ديگـر انسـان  صـ آنچـه کـه ن  دولتـي طبقات شدن رسيدن و جاودانهبا به درجه خدايي. اي بودالعادهفوق

.شدن به عبد آنها بودشد، تبديلميـهاي جامعهتمامي ديگر انسان

تفـاوت بـه انـدازه تفـاوت ميـان      . اين بندگي با بردگي و وابستگي دوران يونان و روم تفاوت زيادي داشت

نيـروي قـوي ايمـان وعبـادت     , دادر وابسـتگي بـه خـ   . وابستگي برده به ارباب خود و وابستگي بنده به خدا بـود 

ـ بنـده اي به دولت با چنان ذکـاوتي ايجـاد شـده اسـت کـه ارتـش      چنان وابستگي, در نظام کاهني. حاکم است

در متولوژي سومر آمده اسـت کـه   . شده و به خدمت واداشته شده استبردگان به مانند مورچگان باربر تحقير

تـرين  آفريـدن انسـان بـه پسـت    . انددرست شده) خاک(از آن از گل فراترها از مدفوع خدايان و يا گاميانسان

اي کـه از طـرف   زن موجـودي اسـت کـه حتـي تـا بـه درجـه       . شيوه توسط خدايان تا امروز نيز در جريان است

گردد اين اسـت  سهمي که در اين ميان نصيب زن مي. خدايان آفريده نشده باشد، به فراموشي سپرده شده است
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در طول حياتاند که تقسيم شدهچنانها انسان. باشدايدئولوژيک طبقه دولت در اولين مراحل پيدايش آن مي

اعـت و عبـادت   کنـد، بلکـه اط  بودن طبقه دولت اکتفا نمـي به تأييد خداونديتنها ها، اکثريت غالب جامعه نسل

ايدئولوژي تا ايـن انـدازه نفـوذ    . کندعنوان فرمان خدا قبول ميترين کارها براي آنها را بهنموده و انجام سخت

تـرين معبـود متافيزيـک و    ويي و دروغ بنا شده باشد را به متعاليگدر واقع نهادي که بر اساس زور. کرده است

.نمايندتبديل مي, دهندن انجام ميانتزاعي که همه نوع عبادت و کار را به خاطر آ

خود را مـوج مـوج بـه تمـام دنيـا      هاي اساسياين ويژگي, اندهايي که در خاورميانه ظهور کردههمه تمدن.

هـاي بسـيار غنـي و بـاارزش     نمـودن ويژگـي  يا آفريده متولوژيـک بـا سـرکوب   ويژه اثر وبه. دهندگسترش مي

هـا و  تـرين انديشـه  اي بـراي ارتجـاعي  شـدن بـه زمينـه   تبديلاز امکانهاي نئولتيک فرهنگ منطقه يعني ويژگي

ها به بخش بزرگي از جوامع و در رأس آنها جوامـع  با استفاد از همان کانالچنيناعتقادات برخوردار است هم

, ليسـت آهتـرين فيلسـوف ايـد   اين تحوالت داراي چنان تأثير و نفـوذي اسـت کـه بـزرگ    . يابدميقالمنطقه انت

, بـودن هاي معاصـر مبنـي بـر ابـدي    گفتمان. داردوامي" تبلور جسمي خداست, دولت"را به گفتن اينکه " هگل"

.گيرندترين نظام بردگي نشأت ميبودن دولت هم از اين قديميبودن و مقدسبلندمرتبه

تحولي مهم خدايي ـ به ايدئولوژي دين تککه داراي ريشه متولوژيک استدر گذار از ايدئولوژي دولت ـ

توانـد  ترين تضاد سمبليک ميان مسيحيت با امپراطوري روم در اين بود که امپراطور نمـي اساسي. دهدروي مي

در مـورد  , اين گفتمان. شودميعنوان پسر خدا مورد قبول واقع مقام خدايي داشته باشد و حضرت عيسي هم به

ـ شاهي و پـذيرش پيـامبران   پيامبري رد نظام خدااز داليل موجوديت .کندخدايي صدق ميهاي تککليه دين

اگر بـه  . گيردگسست و جدايي فاحشي از ايدئولوژي خداـ شاهي صورت مي. باشدعنوان نمايندگان خدا ميبه

اي يـابيم کـه انقـالب ذهنيتـي    بيني حاکم بر ذهنيت اجتماعي در اعصار اوليه و مياني توجـه کنـيم، درمـي   جهان

اين پديده و تحـول در واقـع فـرار از نظـام و فرهنـگ فرعـوني و نمـرودي        . يافتن استاجتماعي در حال تحقق

ويـژه در اقـدامات پيـامبراني چـون     اين گرايش را در عملکرد پيامبري بـه . به عبارتي ديگر، هجرت است. است

سـي  اين اقدامات که داراي جوانـب اجتمـاعي و سيا  . کنيمعيسي و محمد مشاهده مي, موسي, حضرت ابراهيم

هـاي ايـدئولوژيک اصـلي    شـعار . عنوان انقالبات جدي مرحله خويش ارزيابي گردنداند بايستي بهاي بودهقوي

تر بـه مسـئله   اگر عيني" گردندويتوانند نماينده توانند خدا باشند اما ميها نميانسان" آنها بدين شکل است که

خواسـتندکه خداــ شـاه بـا حـداقل قشـري از جوامـع        يـ شاه بوده و مـ پيامبران درصدد انعطاف خدا, نگاه کنيم

کـه هـر   ـدود يـک مسـتبد   حهدف اين بود که در برابر تصرفات و اختيارات نام. خودشان ازدر مسامحه درآيد

.دهدـ مرزي قائل شوندکند انجام ميآنچه آرزو مي

ي بـه شـنيدن صـداي    حتـي راضـ  , از مسـامحه گذشـته , ورزدبودن خود اصـرار مـي  ـ شاهمستبدي که بر خدا

در مـورد داسـتان   . روايت حضرت ايوب در اين رابطه بسـيار جالـب و آموزنـده اسـت    . بندگان خود هم نيست

حضرت ايوب همه چيز خود را از دست داده : توان چنين تفسيري نمود کهحضرت ايوب در کتاب مقدس مي
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ـ و يا در زندان ـ فغـان   اي نان، در گوشهکاست و در حالي که بدن زخمي او پر از کرم شده است، ناله و زاري

در پيشگاه . کشيدن بندگانش هيچ اهميتي قائل نيستبراي رنج) اورفادريعني نمرود(ـ شاهانخدا. دهدميسر

. گونه درد و رنجي، به آنان خـدمت نماينـد  اند بدون سروصدا و بدون احساس هيچخداـ شاهان بندگان مکلف

دهد ترين کاري که حضرت ايوب در اين شرايط انجام ميبزرگ. شوده محسوب ميگنانيز حتي احساس درد 

يعني براي اولين بار خداــ شـاه درک   . قبوالند که احساس درد کرده استـ دولت مياين است که به خداـ شاه

در واقـع ايـوب سـمبل درد و رنـج    . در حکم يک انقـالب اسـت  " درک"کشد، اين اي درد ميکند که بندهمي

. خلق ستمديده است

اکثـر  .شوددر بعضي از آنها هزاران انسان مرده ديده مييار خداـ شاهان سومري و مصرمزبه هنگام کندن 

دفـن  زنـده  زنـده  اش او بـا جنـازه  مالزمـان ميـرد، همـه   اين يعني اينکه وقتي خداـ شـاه مـي  . باشندآنها زنان مي

توانـد  جاني متفـاوت نمـي  . استمالزمان شاه با جان شاه يکيطبق اعتقادات پادشاهي آن دوره جان . شوندمي

هـاي او نيـز بسـان دسـت و     ميرند، دارايـي طور که دست و پاهاي شاه به همراه شاه ميهمان. وجود داشته باشد

گرا و توتاليتر و استبدادي رعاياي سلطان به مانند هاي مطلقعموماً در رژيم. گردندمحسوب مي" مرده"پاهاي او

اي متفـاوت،  حـق زنـدگي  . شوندـ با بدن او يکي دانسته ميتر موهاي بدنشوشت و ناخن ـ به عبارت صحيح گ

هـا از تبعـه و پيـروان خـود     تمـام دولـت  .است" قانوني طاليي"تر هم شده باشد اما هرچند اين قانون نرم. ندارند

. وجود آيد تا امـروز نيـز جريـان دارد   درآن بهبنده بدون اينکه تغييريـ عقيده خدا  . آن را دارندپايبندي انتظار 

.تنها تغيير و تحولي نسبي در تمدن غرب روي داده است

ها با بيان درد و رنج و اضطراب خود اقـدام بـه قيـامي ضـعيف     انسانکه انقالب ايوب بيانگر شرايطي است 

شايد هم اولين اعتراض و قيـام  .را کوچک شمردنبايد آن. شوداهميت و تقدس آن از اينجا ناشي مي. کنندمي

پذيري دولت مشـخص نباشـد امـا سـنت     اگر چه درجه انعطاف. باشدها در برابر دولت در طول تاريخ ميانسان

ود و سـليمان بـه مرحلـه دولـت     وم توسط حضرت دا.ق1000آسا درحال رشد است و در سال پيامبري بهمن

ود دولـت  وچه تشابه عجيبي اسـت کـه وقتـي دا   . استود بسيار جالب توجهوتشکيل دولت توسط دا. رسدمي

اقـدام بـه   , هـاي محلـي  از طريق مبارزه با بيـگ . کنوني استهايدهد نقش آن همان نقش فلسطينيتشکيل مي

خـدا و شـاه از هـم جـدا     , درآن دوره که شباهت زيـادي بـه شـرايط کنـوني دارد    . نمايدتأسيس بيگ خود مي

شود اما در واقع، خدا شـکلي  د به شاه سايه گفته مينهر چ. اي هستندجداگانههر دوي آنها موجودات . اندشده

.باشدآن مياصطالحي انتزاعي از شاه در حال رشد است؛ بيان 

تغييـر و تحـولي کـه در قـدرت     . خوبي درک کنـيم در اديان توحيدي را به) سايه خدا(اهللا لظبايد موضوع 

چـون شـاهي   . در واقع ذات آن عوض نشده اسـت که يد توجه کرد اما با. وجود آمده است مهم استدولت به

تـر و  عنوان شکلي نامرئيبه. هاي خطرناک کنددادن فرمانبهاقدام که به آسمان ارتقاء يافته ممکن است از باال 

انجام تر تر و فريبکارانهخواهد به شکلي موذيانهتواند هر آنچه که دلش ميشدن کامل از انظار بندگان ميبا گم
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شدن انتزاعي ميان صعود خدا به آسمان و نهادينه, اي که بايد به آن توجه کرد اين است که پيوندنکته. شودمي

مسـتقل از افـراد ـ بـه همـان انـدازه هـم        ــ شـود تبديل هر اندازه که دولت به نهادي انتزاعي. وجود دارددولت 

. گرددانتزاعي ميخداشناسي نيز بازتاب ايدئولوژيکي آن يعني

دين حضرت ابراهيم و موسي تبديل به سنت شده بود در دوره حضرت محمـد تبـديل بـه    اين اعتقاد که در

در تحوالت مربوط به مفهـوم  ترين سهم حضرت محمدبزرگ. ترين فرضيه تئوريک حاکم بر قرآن شداصلي

قـادر بـه   , قادر به ديدن همه چيـز و همـه جـا   , صفت از قبيل وحدانيت، نامرئي99خدا را با اوخدا اين بود که 

در اينجـا بـا عمـق    . رسـاند رحمان و قهار و بدون شـريک مجهـز نمـوده و بـه کمـال مـي      , يابي به همه جادست

پيـامبران  . بودن بستگي به درجه نهادينگي دولت دارددرجه خدايييعني. شدن نهاد دولت روبرو هستيمانتزاعي

داري به مخالفت پرداخته و ايـن مخالفـت را   ماقبل حضرت محمد و حضرت عيسي اکثراً درشرايط جامعه برده

داشتند امـا دو پيـامبر   هاي کوچک ابراز ميصورت سازماندهي قبيله حتي بعضي اوقات با تأسيس دولتگاه به

اگر مبارزات وسيع آنهـا  , به عبارتي بهتر. اندزمينه پيدايش دولت فئودالي را فراهم کرده) حمد و عيسيم(اخير 

اند جوانب وسيعي از مسامحه را در بستر دولت فئودالي توانسته, به تمامي متناسب با اهداف آنها هم نبوده باشد

در حـالي کـه اديـان خداــ     . باشـند مـي عـه  جامت طبقات متوسط ققيحاديان توحيدي منطبق با . جاسازي نمايند

اي در دوره نوسـنگي و  شـرايط جوامـع قبيلـه   , باشـند شاهي با مراحل پيدايش دولت پدرساالري هماهنگ مـي 

.و چندخدايي تطابق دارد) خداهايي که انسان هستند(با انسان ـ خدا تحتانيهمچنين شرايط طبقات 

از توان راحتي ميبه, باشداجتماعي و شکل کلکتيو اراده ميبودن بيانگر هويتبدون غفلت از اينکه خدايي

اي در قـرون وسـطي طبقـه    در حالي که دولـت خاورميانـه  . طريق الهيات به رابطه ميان جامعه و سياست پي برد

لقب جديد شاه . شودگونه تحولي در ماهيت دسپوتيک دولت ديده نمياما هيچ, گرفتمتوسط را نيز دربر مي

سلطان غير از خـدا در برابـر هـيچ کـس و     . وسيله شخص استنمودن اقتدار بهن، به معناي نمايندگييعني سلطا

آنهـا فقـط   . اه اسـت گـ کند در ردة بنـدة در که دستورات خدا را تفسير ميانلماطبقه ع. هيچ چيز مسئول نيست

ر جامعه حاکم گردانيـده  جامعه فرادست دولت، خود را از لحاظ عقيدتي و اخالقي ب. نمايندگان سلطان هستند

دولت قرون وسـطي  . بر مناطق روستايي نيز حاکم شده است, دولت که سلطه خود را بر شهر رواج داده. است

هاي روبـه انحطـاط   امپراطوري. هم در دوره اسالمي و هم در دوره مسيحيت نيرومندترين حالت را داشته است

ميالدي به سوي فئوداليسم متحول 7و6در قرنهاي , ري اوليهدادوره بردهعنوان شکل اخير بهبيزانس و ساساني 

ترين شيوه براي ورود به ترين و خشنگيرد که به راديکالقرار مييهايدولت اسالمي در رأس دولت. شوندمي

عنـوان مرحلـه جديـدي از فرهنـگ خاورميانـه در نظـر       توان اسـالم را بـه  مي. اندمرحله فئوداليسم جهش نموده

نهايتـاً  هاي سلجوقي بودنـد عباسيان و ترک, ـ اسالمي که امويانترين نمايندگان دولت عربدرتمندق. گرفت

اسـالم بـا   . دادنـد حمله مغوالن در شرق و صليبيون در غرب تا حـد زيـادي قـدرت خـود را از دسـت     در نتيجه

و نيم اسالمي بيزانسي را نيم اگر امپراطوري عثماني . متوقف گرديد1250هاي فروپاشي خاندان ايوبي در سال
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در امپراطـوري عثمـاني   ) اسـالم و بيـزانس  (ويژگي فئودالي هر دو دولـت  . بينانه خواهد بوددر نظر بگيريم واقع

همراه با اينکه هر دو دولت مذکور که داراي نظامي دسپوتيک شديدي بودند براي جلوگيري .نمود يافته است

ي تـازه بودنـد، آخـرين دولـت     يـ هـا کـه نيرو  امـا عثمـاني  , دادنـد خرجبهاز تجزيه جامعه فئودالي تالش زيادي

. طول عمر خود بيافزايدبرها بيشترين زمان را باشد که توانست با برقراري توافق و سازشخاورميانه مي

ها در آن دوره اين شعار خلق. اروپا از دمکراسي بدور استهند و, دولت فئودال در چين،در همان مراحل

جامعـه عليـرغم تمـامي    ـ بيگـانگي دولـت  ". دوري جستن از دولـت اسـت  , سعادت بزرگ در اين دنيا"د که بو

ارتدادي ـ در اصل اتنيسيته و مذاهب . ادامه داشته است, گرانه دين براي جلوگيري از اين امرهاي ميانجيتالش

, صـحراها , هـا کـوه تيـک در  هـاي مواضـع کمـوني و دمکرا   عنـوان آخـرين پناهگـاه   ـ بهضد نظام رسمي بودند

. انـد ها و فشارهاي بيش از حد به دفاع از موجوديت خويش پرداختـه ها، عليرغم سختيگاهها و عبادتصومعه

عنـوان شـيوه زنـدگي،    طلبـي بـه  بيشتر مختص ايـن جوامـع بـوده و مقاومـت    عصيان و سرکشي در برابر دولت،

. موجوديت يافته است

عليرغم اينکه پيـدايش دولـت در   . ساختن زمان حال استخاورميانه روشنهدف از تحليل دولت در تمدن

ايـن انشـعاب کـه در دوره    . انـد ميانه دارد اما به مرور زمان از هـم مجـزا شـده   تمدن غرب ريشه در تمدن خاور

صـورت  ادعـاي خداــ شـاهي بـه    . شوداز طريق هلنيسم به روم منتقل مي, گردددولت آتن و اسپارت شروع مي

عقيـده دولـت   . گرددبا قبول مسيحيت از طرف کنستانتين اين انشعاب کامل مي. ار تضعيف شده ادامه داردبسي

تـر  دنيـوي , اي آننسبت به نمونه خاورميانه. هاي محشر درخاورميانه استادامه يکي از اسطوره, هزارساله خدا

گرداننـده اقـوام   ي روم توسط ضربات نابودآمدن امپراطوردرزانو با به. قداست دولت، تعميق نيافته است. است

ها که به ميزان کمتري با فرهنـگ  ژرمن. اعتبار موجود آن به ميزان بيشتري از بين رفته است, مهاجر ضد دولت

دولتي را که از امپراطـوري روم تحويـل   . اندنقش مهمي در ظهور چهره دنيوي دولت داشته, دولت آشنا بودند

ـ ژرمن به احيـاي آن پرداختـه   هاي مقدس روم در قرون وسطي تحت نام امپراطوريگرفته بودند، هر چند هم 

. بودن عاري شـده بودنـد  هاي مستبد و مونارشيک از نقاب خداييدولت ـ شهرهاي کوچک و پادشاهي , باشند

ماهيت ها برخوردار از ها و ملتهاي سياسي خلقهيتشکالت و سازماند, بيشتر ماهيت دولتبا شناخت هرچه

فرانسه و آمريکا در رواج دولـت الئيـک موفقيـت    , هاي انگليسانقالب. انددمکراتيک و ملي وارد ميدان شده

کـردن اختيـارات شـاهان و مسـتبدان، دولـت      تشـکيل قـانون اساسـي و محـدود    . بودنـد بيشتري حاصـل نمـوده  

. دسپوتيک را در تاريخ دفن کرده است

تــر و ييــرات در سـنت دولـت صــورت نپذيرفتـه بلکـه حالــت دگماتيـک     امـا در خاورميانـه نــه تنهـا ايـن تغ    

ها و اقـدامات دول عثمـاني و ايـران در راسـتاي دفـاع از      تمامي تالش. کارتري هم به خود گرفته استمحافظه

در حال فروپاشـي بـود،   , که دولت در خاورميانههنگامي. خود و افزودن طول عمرشان در برابر دول غربي بود

بيـانگر شـرايط   20و 19قـرن  . ري دولت غربي هنوز فاصله زيادي بـا تثبيـت موقعيـت خـود داشـت     استعمارگ
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تصـري  توضيح مخ. هاي ديگر نقاط جهان بودندهاي متفاوتي با تشکلگري جديد داشتند، داراي جنبهاستعمار

دليل اينکه روابط ميان دولت و جامعه در برابر تحوالت و تغييرات به. از تاريخ اين تفاوت را نمايان خواهد کرد

زمينـه  . مدت وجود نداردحل کوتاهرفت از بحران يا راهکند امکان هرگونه برونتا آخرين درجه سرسختي مي

). خاورميانه(آن است و نه براي فروپاشي سريع سنتهاي دولت کاپيتاليستي فراهمنه براي شناخت و هضم فرم

بـه  . هاي خالقي برخوردار نيست که بتواند پاسخگوي هر دو مـوج تحـول باشـد   سنت اجتماعي نيز از ديناميک

هاي خويش را چنـان در بافـت جامعـه مسـتحکم کـرده      از دوران نوسنگي تاکنون پايهنيروي سنتي,تعبير ديگر

سـر نگذاشـته،   طبقـه فرادسـت کـه مـزدوري را پشـت     . توانـد از آن رهـايي يابـد   ي نمـي است که جامعه به آسان

بـراي  . حل دور اسـت نمودن آن به راهتواند فعاليت و اقدامات خود را ازآن تمامي جامعه نموده و از تبديلنمي

.ودتوان به شيوه آمريکايي و يا ژاپني عمل نمنهادن در راه پيشرفت به شيوه اروپايي، نميگام

هاي آن در برابر تحوالت مقاومت بلکه کليه تمدن و ارزش. ساز نيستندهاي اسالمي مانعدر اينجا تنها قالب

هـاي اسـالمي   از ارزش, داري سـومر و مصـر  هـاي بـرده  هاي جامعه نوسنگي گرفته تا ارزشاز ارزش. کنندمي

راحتـي  تمـدن خاورميانـه بـه   . ر جريان استوضعيتي آشفته دهاي غني اتنيکي،گرفته تا بسياري ديگر از ارزش

پذيرد؛ درست بسان درختي که ديگـر پيـر شـده و تـاب تحمـل قلمـه را       بيگانه را براي تحول نمي) پيوند(قلمه 

براي نوسازي يا بايد درخت کهنه را از بيخ برکند يا بايد در پي نوعي قلمـه باشـيم کـه بـا آن هماهنـگ      . ندارد

وکماليستي ) jöntürk(جنبش جوانان ترک 1900اولين امتحان را درسال . نيستپذيرهر دو هم امکان. باشد

درست همانگونه که سوسياليسم رئاليستي نتوانسـت پايـدار بمانـد، قلمـه غربـي در حـالي کـه        . ترکيه انجام داد

حـض  بـه م . سال هنوز هم جا نيفتاده است80رغم گذشت گرايي آغشته شده بود، عليخوبي به چاشني مليبه

گرايـي  ملـي . شـدند اي مدرن به خود گرفتند، سريعاً متالشـي هاي شاهنشاهي ايران و افغانستان چهرهاينکه رژيم

کندکـه حتـي   گرايي عرب در عراق دچار آن شـده ثابـت مـي   وضعيتي که ملي. عرب نيز درحال احتضار است

ائيل نيـز دچـار ايـن وضـعيت شـده و      گرايي صهيونيستي اسرملي. کردن جنازه آن تا چه اندازه مشکل استبلند

آوري مجـدد  اسالم راديکـال و روي . آور قرار داده استفلسطين را کامالً در وضعيتي دهشتـمشکل اسرائيل

هـاي  وجـوش تـرين حملـه جهـاني کاپيتاليسـم غيـر از گرايشـات و جنـب       به قالب اسـالم نيـز درمقابـل بـزرگ    

حلـي جديـد را   قـدرت ارائـه نيـرو و راه   . عناي ديگري دربر نـدارد واري ناشي از نااميدي و درماندگي، مانتحار

.ندارد

دهد که ريشه همه مشـکالت خاورميانـه   اي از تاريخ در چارچوب اصطالحات اساسي هم نشان ميخالصه

رنسـانس از  . اي مبارزات زيادي انجـام داد تمدن غرب براي حل معماي دولت خاورميانه. ناشي از دولت است

هـاي متولوژيـک و   نقاب ايدئولوژيک دولت را متالشي کند؛ از طريق انقالب ذهنيت نيز قالـب طرفي توانست

رفرماسيون هم توانست مصـونيت و يکپـارچگي ايـدئولوژي و    . حقيقت کامالً برمال شد. پاره نمودديني را پاره

سلطنت ترس . کوبدشد را درهم بروکراسي همان دولتي که از طرف کليسا تحت عنوان دولت ـ خدا اداره مي  
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امـا در  . سبب شد هرکس بتواند افکار خود را آزادانه بيـان کنـد  . را که بر جامعه سايه انداخته بود متالشي نمود

فروپاشـي سـلطنت   . شـدند خاورميانه عکس اين روي داد؛ مذاهب معتزله و مفاهيم شبيه به آن به کنـاري رانـده  

آنهـا را در درون  , دهي بـه تحـوالت  حله روشنگري با جهتمر. ديني باعث تسريع در آزادي فکر و عقيده شد

هـاي مصـونيت   هـا و نقـاب  شدن قالبطور عيني بايد گفت که هر سه مرحله هم باعث پارهبه. ها رواج دادتوده

آمريکـا و فرانسـه دولـت    , هـاي انگلـيس  انقـالب . دولت شده و راهگشـاي نيـروي دمکراتيـک جامعـه گشـت     

مرزهـاي دولـت بـا قـانون     . را از نظر ايدئولوژيک و بروکراسي بازسازي نمودندنکالسيک را تجزيه کرده وآ

هاي بدين ترتيب پيشرفت. کردنداساسي و حقوق بشر محدود شد و نيروهاي اجتماعي ابتکار عمل بيشتري پيدا

. روي داد20و 19عظيم مدنيت در قرنهاي 

طلـب و اقتـدارگرا کـه از لـزوم     نيروهاي جنـگ . تطور معکوس جريان يافاين مراحل به, اما در خاورميانه

پرداختنـد بـا تـالش و    مـي وجود دولت مبني بر امنيت عمومي و منافع همگاني سوءاستفاده کـرده و بـه غصـب   

دولت که چهره کامالً دسپوتيک به خود گرفته بـود  . شدنداقداماتي بسيار ترسناک بر تمامي امور جامعه مسلط

غرب بـا قـانون   . روايات تراژيک اين تحوالت است, 15دوران بعد از قرن . چسبيداي به پشت جامعهمثل کنه

مدرن سرعت گرفت ولي خاورميانه و همه ممالک شرقي هاي اساسيسوي ايجاد قانونبه" ماگناکارتا"اساسي 

ه ايـن دوره  متعلق ب" زياد است) فريبکاري(در دولت عثماني نقشه " المثل ضرب. انواع دسپوتيسم را توسعه داد

جامعـه  . نيـز بيـانگر ايـن واقعيـت اسـت     " دوري جسـتن از دولـت اسـت   , ترين سعادتبزرگ"اين جمله . است

ترين حرکـت  حتي با کوچک. خاورميانه بسان شکاري است که در چنگال دولت به سختي گرفتار آمده است

گردد بلکـه تبـديل بـه    وني محدود نميهاي قاندولت نه تنها بواسطه قانون اساسي و راه. گيرندپر و بالش را مي

.شوددايناسور مي

دولت خاورميانه در داخل در مقابل جامعه و در خارج در برابر غرب بيشتر به الک خود فرو رفت و بـدين  

در حـالي کـه ايـن    . شـدن مشـکالت شـد   ترگرايي باعث هرچه عميقبا فرورفتن به الک ملي20شکل در قرن 

شدن بود، نجام اصالحات محدود با حمايت اقليت موجود در دولت، در حال مدرنگرايي و ادولت توسط ملي

پسرو و واهي خـارج از مکـان و زمـان شـده     , ماندگي و پيدايش ذهنيتي مريضدر جامعه باعث تعصب و عقب

بودن تنها توانست يک طبقه داد، مدرن و معاصردر حالي که سنت تمامي قداست خويش را از دست مي. است

طـور کـه از   بلکه همـان . کلي متالشي نشداي بهدولت خاورميانه. ور عيني را در اطراف دولت تشکيل دهدمزد

مدت خود، غرب به اقتضاي منافع کوتاه. دادندرفت، به نهاد جاسوسي جواب مثبتيخصوصيات آنها انتظار مي

ماني را کـه در حـال فروپاشـي    هاي مونارشيک ايران و عثغرب توانست رژيم. از فروپاشي آن جلوگيري کرد

ــا دويســت ســال ديگــر ســرپا نگهــدارد  , بودنــد " داري وابســتهســرمايه. "از طريــق ســنگرها و توازنــات ويــژه ت

وجود آمـده بـود، زمينـه اقتصـادي     داري حاکم بر جهان در سطح دنيا بهکه از طرف نظام سرمايه) کومپرادور(

اي بـراي  يک از مشکالت جامعه حل نشـد حتـي هـيچ خواسـته    اما نه تنها هيچ . مناسبي براي اين جاسوسي بود
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توانسـت بـا آن   چون مي. اي بودنظامي که از غرب وارد شده بود در حکم وسيله نجاتي براي دولت خاورميانه

نمودن عمر ويژه با وجود حمايت اربابان آنها طوالنيبه. راحتي از خود دفاع کندامعه بهدر برابر ج) تکنولوژي(

وقتي که نظـام کاپيتاليسـم توسـط ابزارهـاي يـدکي خـود يعنـي        . ـ اقتدارگرا کار سختي نبودطلبنيروي جنگ

.گرديدمين ميهاي آن تضپايه, شددمکراسي و رهايي ملي جال داده ميسوسيال, مذاهب سوسياليسم رئال

در برابــر بحـران ـ کــائوس عمــومي    , شــدعنــوان اصــالحات ارزيـابي مــي ايـن مرحلــه کــه بــه اصـطالح بــه  

سـرعت  1990هـاي  داري ـ امپرياليستي که بواسطه فروپاشي سوسياليسم رئال که در سال گرايي سرمايهجهاني

س بـه رهبـري آمريکـا نخواهـد     امپراطـوري کـائو  . رشته رشته شروع بـه ريـزش نمـود   , بيشتري به خود گرفت

سـود و امنيـت را   , که سيسـتم در حالي. اين با منطق نظام مذبور مخالف است. توانست با اين ساختارها بسر برد

اي گويا در وضعيت نوين اين دو فـاکتور را بـا خطـر انفجـار     دولت خاورميانه, دهدمباني کار خويش قرار مي

گرايـي آن بـه ذهـن    اعتمادي و مصرفبي, شوداي بحث ميورميانههنگاميکه از دولت خا. مواجه ساخته است

گرايي را به ابعاد غيرقابـل تحملـي رسـانيده    اعتمادي و مصرفهاي خلق بيگسستن آن از توده. کندخطور مي

ديگر مشـکل اسـت کـه بتوانـد در     , دارشدولت دسپوتيک با آن شمايل جال زده و همچون بقچه وصله. است

اپيتاليسم جهاني در سطح پائين نيز در برابر مطالبات خلقي که با مشکالت انباشته شـده از دوران  سطح باال به ک

. پاسخگو باشد, نتولتيک تاکنون گالويز گشته

حداقل به اندازه دولت مهم و , اندـ موضوع خانواده و ذهنيت و رفتارهايي که حول محور زن شکل گرفته3

ايين خانواده بماننـد دوگـانگي بهشـت و جهـنم کليتـي ديـالکتيکي تشـکيل        در باال دولت و در پ. پيچيده است

خانواده , هابخشد، با گسترش درخواستدر حالي که دولت ميکرو مدل خود را در خانواده تحقق مي. دهندمي

آل خود را در رسـيدن بـه   حل ايدهاي راههر خانواده. نمايدهم ماکرو مدل خود را همانند دولت طرحريزي مي

هر . باشديعني مرد مي" رئيس خانواده"يا " مستبد کوچک", بازتاب دولت دسپوتيک در خانواده. دانددولت مي

بانفوذ و داراي اختيارات بوده و بخواهد به دلخواه خود به جامعه شکل دهـد،  , اندازه مستبد بزرگ يعني دولت

.پردازدامورات مطلقه ميرئيس کوچک هم درخانواده با حکمراني بر چند زن و بچه به تنظيم 

تحليالت اجتمـاعي بسـيار   , عنوان ميکرومدل دولت ارزيابي نشودکه خانواده بهدر تمدن خاورميانه تا زماني

اگر امروزه در جوامع خاورميانه مشکل زن به اندازه مشکل دولت پيچيده اسـت بـدان دليـل    . ناقص خواهد بود

اگـر مثلـث   . تـاريخ بردگـي طـوالني و پيچيـده زن وجـود دارد     , باشد که به درازاي تاريخ پيـدايش دولـت  مي

حل اجتماعي کـه از کنـار   هر کشتي راه, خوبي نشان داده نشودمرد درنقشه اجتماعي بهـخانوادهـبرموداي زن

نقش مثلث برمـودا  , خانواده موجود در خاورميانه يا همان ميکرومدل دولت. آن بگذرد حتماً غرق خواهد شد

دولت و هيرارشي در حال اوجگيري اگر شماي خود را در نهاد خانواده منعکس . اقيانوس اجتماعي داردرا در 

دولت و هيرارشـي کـه نتوانـد در خـانواده انعکـاس يابـد از       . تواند پابرجا مانده و چندان دوام بياوردنسازد نمي
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کتيکي با دقت و حساسـيت زيـاد و   در تمدن خاورميانه اين دوگانگي ديال. شانس حيات برخوردار نخواهد بود

.گرددبدون هيچ اهمالي اعمال مي

شناسـانه  باشد مـورد تحليـل جامعـه   ترين محبوس ميتبار و طبقه قديمي, تا وقتي زن را که از لحاظ جنسيت

بنـابراين الزم اسـت   خـوبي بشناسـيم؛  توانيم خانواده و مـرد يـا از جهتـي جامعـه و دولـت را بـه      قرار ندهيم نمي

, هـاي قبلـي زن را تعريـف و تحليـل کـرده بـوديم      چون در قسمت. چوب تاريخ بردگي زن را ترسيم کنيمچار

هاي بيولوژيک خويش به عرصه زندگي اجتمـاعي پـاي   هنگامي که زن با ويژگي. ديگر نيازي به تکرار نيست

رخـوردي بـه تمـامي    کننـد کـه بايـد دانسـت چنـين ب     عنوان جنسي نـاقص و ناتمـام ارزيـابي مـي    نهد او را بهمي

. وقـت فرامـوش کـرد   ريزي نظام مردساالر اسـت ـ و چنـين برخـوردي را نبايـد هـيچ      ايدئولوژيک بوده ـ طرح 

زن از لحاظ بيولوژيکي و اجتمـاعي موجـودي اسـت کـه از قابليـت      , شدهبرعکس بنا به تحقيقات علمي اثبات

.گرفتبااليي برخوردار است و چنين حقيقتي را نبايد هيچگاه ناديده 

دهنـد کـه ايـن تحـوالت در     داليـل موجـود نشـان مـي    . خاورميانه است, مهد پيدايش فرهنگ اهلي ـ مادر 

کردن حيوانـات  ـ توروس براي اهليهاي داخلي رشته کوه زاگرسدامنه. اندم روي داده.ق15000هاي سال

ت و پـرورش حيوانـاتي چـون    ساخت اقليمي و خاک اين منطقه براي رويش غال. و گياهان بسيار مساعد است

. بز و بسياري ديگر از حيوانات کوچک مساعد است, گوسفند

. شودهاي ثابت و يکجانشيني برآورده ميکردن فرزند فقط در مکانآوردن و بزرگنيازهاي زن در به دنيا 

هنـر  . آوردکردن را فراهم مـي شرايط اساسي براي اهلي, پوشش گياهي و تراکم جانوري موجود, اقليم مساعد

پشم و گوشت نيز از حيوانـات  , نيازهاي شير. کندها احتياجات غذايي را برطرف ميآوري گياهان و ميوهجمع

اند که کاشت درختان و گياهان بردهاز راه تجربه به اين مهم پي. شوداهلي چون گوسفند و بزکوهي تأمين مي

جـاي کشـتن حيوانـات    بـه . انـد ت خـود افـزوده  هاي زراعي ثمربخش بوده و بدين شکل بر محصـوال در خاک

ويژه بـراي بقـاي حيـات در مواقـع قحطـي و خشکسـالي       پشمي و گوشتي آنها به,استفاده از محصوالت شيري

دهد براي پيشبرد نظـام اهلـي در هـر دو    مادر ـ زن با فرزنداني که در اطراف خود پرورش مي . بسيار مفيد است

مکـن اسـت خـروج از غـار و توليـد محصـول و پـرورش حيوانـات در منـاطق          م. اي داردمورد تجارب ارزنده

شـدن  تبـديل . مسکوني ساده به نظر آيد، اما درحقيقت بسان رفتن به کره ماه گام بسـيار بـزرگ تـاريخي اسـت    

در ) چاي اونوارگاني(در کردستان در مناطق بسياري ـ چون دياربکر. هاي کوچک به روستا مشکل نيستکلبه

مـاغ ـ بـه آثـار دوره تـاريخي      ، برادوستيان و حکـاري )گوبکلي تپه,نواال چولي(، اورفه )مي خاالنچه(باتمان 

اي بـه  در هيچ کجاي دنيا هيچ فرهنـگ يکجانشـيني  . خوريمباشد برميم که بيانگر اين فرهنگ مي.ق11000

شده وجود دارنـد  کشفهاي کوچک در رأس تمام شواهد و قرائن مجسمه. شودقدمت اين فرهنگ ديده نمي

هاي تأنيث توان نمونههمچنين مي. باشندکه به شکل زنان هستند که اين نشانگر تمرکز فرهنگ اهلي ـ مادر مي 
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. نمايدباشد صحت چنين حقيقتي را تصديق ميزن مي

دهد که اين فرهنگ تا تأسيس اولين شهر ادامه داشته و هويت خود را کـامالً حفـظ   بع سومري نشان ميمنا

بسيار آموزنده , شکل گرفتهـالهه شهر اوروکـاي که در اطراف الهه اينانابافت و ذهنيت اسطوره. کرده است

وان مبنـايي اساسـي بـراي مقاومـت     عنـ مقاومت وي در برابر اوجگيري حاکميت مرد حتي امروزه هم بـه . است

کسي که سمبول پدرشاهي در فرهنـگ سـومري   آيد؛ در برابر انکي ـ شمار ميهاي فمينيستي بهمهمترين جنبش

ـ اصـطالحات و  "مـه "104جريـان ربـودن   , کنـد هـاي متعلـق بـه زن دفـاع مـي     ها و فرهنگـ از کليه تمدنبود

صـورت شـعر بيـان    نا به دست انکـي و بازسـتاندن آنهـا از انکـي را بـه     هاي تمدن آن دوره ـ متعلق به اينا آفريده

انگيزي نقش زن را وقوع پيوسته است، به طرز شگفتم به.ق3000اي که در سال اين روايت اسطوره. کندمي

معنـي لغـوي   . گرددبرمي, خورساگنين, به الهه کوهستانريشه اينانا. کنددر پشت پرده تمدن سومري بيان مي

منطقه که در مجموع به معنـي الهـه منطقـه    = کوه و ساگ= کور , الهه= خورساگ بدين گونه است که نيننني

باشـد بنـابراين   زاگـرس و دنبالـه آن مـي   , با توجه به اينکه مفهوم کوه در مزوپوتامياي سـفلي . کوهستاني است

.فرهنگ و سنت الهگي از کوه به آنجا انتقال يافته است

م فرهنگ زن ـ مادر در مرکز تمدن يعني سومريان تأثير و نفوذ داشته .ق4000ـ 2000هاي در فاصله سال

چشـم  اي آن دوره ايـن موضـوع بـه   در همـه اسـناد اسـطوره   . باشـد و داراي قدرت و تأثيري همسان با مـرد مـي  

. ه اسـت انگاشـتن نسـبت بـه زن شـکل نگرفتـ     هنوز فرهنگ عيـب . شودها به وفور ديده ميمعابد الهه. خوردمي

حتـي  , شمردنگذشته از عيب. شودها و رفتارهاي جنسي وي يکي از اعمال خدايي محسوب ميويژه ويژگيبه

ــک ــرين در اروتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همـه کارهـا و رفتارهـاي جنسـي، در حکـم      . نظيري موجـود اسـت  ها هم شرح ادبي بيداستان) ترينمستهجن(

العـاده ارزش پيـدا   عنوان منبع احترام و جذابيتي فوقهاي جنسي زن بهويژگي. باشدارزش و زيبايي زندگي مي

کند، هنوز از زن بدگويي و انقالب ظهور ميها همچون يک ضداي که بعددر فرهنگ و شيوه زندگي. کندمي

هرچند هـم کـه   حتي مراسم ازدواج مقدس هم ـ  . باشدبدن زن مايه مباهات و ستايش مي. شودجويي نميعيب

موضـوع  . ـ متعلق به اين دوران استنمودن زن از طرف مرد تبديل شده استپليدل کريهتحريف شده و به عم

کـه هنـوز هـم در    " درويـش عبـدي  "و " و زينم مه", "مم آالن"ها از قبيل داستان و محتويات بسياري از داستان

گفت که نخستين مايه و توانمي. دهندگردند جايگاه و موقعيت نيرومند زن را بازتاب ميکردستان روايت مي

. گرددم برمي.ق4000ها به سال مأخذ اين داستان

. دهـد دهنـده نشـان مـي   عنـوان يـاري  هم مرد ـ چوپان و هـم مـرد ـ کشـاورز را بـه      , اي اينانافرهنگ اسطوره

کشـاورز در ابـراز  " انکومـدي "چوپان ـ اصطالح دوموزي اولين نمونه و مبدأ ارتقاي مرد اسـت ـ و    " دوموزي"

براي اينکه به معاونان درجه يک تبديل شوند دست به هر . پردازنداحترام و وابستگي به اينانا با هم به رقابت مي

درقالـب چوپـان و کشـاورز مـرد از     . هنوز هـم اينانـا از جايگـاه پيشـاهنگي برخـوردار اسـت      . اندزدهکاري مي
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هـاي  کـه يکـي ديگـر از داسـتان    ) انوما الـيش ( در داستان بابل. يابي به موقعيت حاکميت بسيار دور استدست

خدايي که بسيار نيرومند شده , ماردوک. شوداي وارونه روايت ميوضعيت به گونه, باشدها ميمشهور سومري

انگاشتن در کردن و عيبفرهنگ بدنام. شده، دو مورد بسيار آموزنده هستندهاي که بسيار ضعيفاله, و تيامات

اي کـه زن را عـاري از فضـيلت،    هـاي اسـطوره  هـا و انديشـه  قالب. گيردـ مادر شکل ميلههـ مادر و امورد زن

م بـه بعـد ايـن فرهنـگ گسـترش      .ق2000از . آيندوجود ميدهند، بهفايده، مضر و حتي خوفناک نشان ميبي

پدرسـاالر  هحاکميـت جامعـ  . پيونـدد وقـوع مـي  لحاظ موقعيت اجتماعي عليه زن تغييرات بزرگي بـه به. يابدمي

شـده و بـه شـأن    همه چيزهاي مربوط به مرد ارج نهاده . توان از آن داستان سرودآنچنان قوي شده است که مي

. شودارزش انگاشته مياما هر چيز مربوط به زن تحقيرشده، عيب شمرده شده و بي. شوندقهرماني رسانده مي

ترين تغييرات در زندگي اجتماعي را بر بزرگچنان سقوط جنسيتي روي داده است که خواهد توانست راه

اولـين  "تـوان ضـد انقـالب    اين نخستين تغيير مربوط به زن در فرهنگ خاورميانه را مـي . در طول تاريخ بگشايد

کنـد، بلکـه بـرعکس، نظـام     زيـرا هـيچ کمکـي بـه پيشـرفت مثبـت جامعـه نمـي        . ناميـد " سقوط بزرگ جنسيتي

. گشـايد نمودن زن، راه را بـر ايجـاد فقـري عظـيم در زنـدگي مـي      عي و طردپدرساالري با تسلط بر امور اجتما

اين سقوط در تمدن خاورميانـه شـايد   . وجود آمده استصداي مرد بهتکجامعه, اي دو صداييجاي جامعهبه

اي بـه  بـه فرهنـگ اجتمـاعي   . شـود آورتـر مـي  نتايج آن بيش از پيش زيان. هم اولين گام در سير قهقرايي است

آفرين و تا نهايت انسـاني و  ذکاي عاطفي زن که تا ديروز شگفتي. شودبعدي پاي نهاده ميدت مردانه و تکش

آفرينـد کـه   شـده و ملعـوني را مـي   گر نفـرين تأثير شد؛ و از اين پس فرهنگ ظالم ذکاي تحليلسرزنده بود بي

شـده و  ه انداخته ، با طبيعـت بيگانـه  ترين فضيلت دانسته جوي خون به راتسليم دگماتيسم شده، جنگ را عالي

داراي سـاخت  , داند، اين ذکاء و يـا نـوع انديشـه   هرگونه رفتار با زن و مرد برده را براي خود مشروع و روا مي

. باشدطلب زن ميمعکوسي با ذکاي انساني استوار بر طبيعت زنده، خالقيت انسان و مساوات

بـا توجـه بـه اينکـه در     . خـورد لي جدي در خالقيت به چشم ميتنز, با رواج فرهنگ مردساالري در جامعه

هزاران اکتشاف و اختراع صورت گرفتـه بـود،   , م که دوره حاکميت زن ـ مادر بود .ق4000ـ6000هاي سال

در کنار ايـن، سـاختاري پديـد    . شودم اختراعاتي که حائز اهميت باشند بسيار کم ديده مي.ق2000اما بعد از 

عنوان واالترين مسلک طلب و اقتدارگرا توسعه زيادي يافته، تصرف و فتح بهآن فرهنگ جنگآيد که در مي

شـدن زن و  طـرد , طـور اختصـار  بـه . هـا تبـديل شـده بـود    ـ محسوب شده و به هدف اصلي دولـت ـ شغل شاهان

بـا  . انـد صورت متداخل بـا هـم صـورت پذيرفتـه    ـ فاتح متشکل از مردان بهطلبگذاري به اتوريته جنگارزش

اي از توليد تبديل شيوهباشد، گويي اينکه جنگ و غارت به نهادن به دولت که کامالً دستاوردي مردانه ميارج

نفوذ اجتماعي مرد که استوار بر جنگ و غنايم است، در جـاي نفـوذ اجتمـاعي زن کـه اسـتوار بـر       . شده بودند

جنـگ  . طلـب وجـود دارد  زن و فرهنگ جامعه جنگرابطه مستقيمي ميان بردگي . گيردخالقيت بود، قرار مي

کـردن  ـ هموارها يعني در شرايط ضروريهر چند بعضي وقت. کند و چپاولکند، تصرف ميچيزي توليد نمي
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فرهنگ خشونت کـه  . داشته باشد، اما در اکثر مواقع نابودگر و منفي استاي در پيشرفت اجتماعي کنندهتعيين

دسـت  "و در خـانواده  " شمشير جنـگ "ها در ميان دولت. شودها تغذيه مياز طريق جنگدر جامعه نفوذ کرده

قرار " شمشير و دست"هم جامعه فرادست و هم جامعه فرودست در محاصره اين . نمايانگر حاکميت است" مرد

هـا ريخـتن   تـرين شخصـيت  بـزرگ . گيـرد طور دائمي مورد ستايش و مدح قرار ميفرهنگ حاکميت به. نددار

مثالً پادشاهان بابل و . کنندو ستايش و برترين فضيلت قلمداد ميها را به ناحق منشاء احساس غرورخون انسان

. دانسـتند تـرين شـأن و شـرف مـي    گساختند و اين کـار را بـزر  ها قلعه و ديوار و حرم ميآشوري از کله انسان

.فرهنگ خشونت اجتماعي و ترور دولتي که امروز هم بسيار رايج است ناشي از اين دوران است

فرهنـگ  . آيـد وجود ميدر پيرامون زن به" دومين سقوط بزرگ جنسيتي"در تاريخ اديان توحيدي فرهنگ 

اعمـال و اقـداماتي کـه    . شوددا به قانون تبديل ميعنوان امر خبار بهاين, مربوط به سقوط در دوران متولوژيک

روابط ميان ابراهيم با سارا و هاجر بيانگر . شوندعنوان امر مقدس خداوندي توجيه ميگيرد بهعليه زن انجام مي

مؤسسـات  . پدرسـاالري کـامالً مستقرشـده اسـت    . تأييد و تصويب برتري مرد نسبت به زن از طرف دين اسـت 

رابطه خشني که ميـان حضـرت موسـي و    . شودازدواج با چندين زن روا دانسته مي. اندهروسپيگري تشکيل شد

جامعـه حضـرت موسـي    . دهد که ارث زن نيـز از او گرفتـه شـده اسـت    وجود دارد نشان مي, ماريام, خواهرش

م نيز همين علت دعواي موسي با ماريا. گردداي به زنان واگذار نميهيچ وظيفه. اي مردساالر استکامالً جامعه

.متعلق به اين دوره است" هاي خميرآلودش در کار مرد دخالت نکندزن با دست" المثل ضرب. است

م شاهد ظهـور فرهنـگ گسـترده حرمسـرا در     .ق1000هاي در پادشاهي عبراني در قبل و بعد از دوره سال

اي جديـد شـده   زن وارد مرحلـه . رنـد گيعنوان تحفه مورد استفاده قرار ميزنان به. زمان داوود و سليمان هستيم

شود با تصرفي که بر روي هر کاال تصرفي که نسبت به زن اعمال مي. که در آن صدا و نفس او قطع شده است

هـايي کـه از طـرف دولـت دينـي جديـد       رها و برخورداين رفتا. شود، متفاوت نيستو ملک ديگري اعمال مي

زن , ساالري و فرهنگ دولت دينيدر فرهنگ پدر.ب خواهند يافتشوند، در درون خانواده هم بازتااعمال مي

زني اسـت کـه سـازگاري خـوبي بـا شـوهرش و       , بهترين زن. تحت حاکميت اين دو فرهنگ هيچ نقشي ندارد

قبل از هر چيزحوا اولـين  . کردن تبديل شده استدين نيز به ابزاري براي بدنام. فرهنگ پدرساالري داشته باشد

ليليت که در برابر خداي آدم . دادن آدم باعث اخراج او از بهشت شدسوب شده که با فريبزن گناهکاري مح

ـ سر فرود نياورده و حرف شيطان ـ انساني کـه در برابـر آدم سـجده نکـرد و بنـدگي او را رد       ـ رمز پدرساالري

ان متولوژيـک، بـه   بـدگويي و بهتـ  . شـود ـ را قبول کرده بود مطيع شيطان شده و بـه دوسـت او تبـديل مـي    کرد

هاي دنده مرد آفريده شـده  ها مبني بر اينکه زن از استخوانديدگاه سومري. کردن ديني متحول شده استبدنام

جنسـيت  . حتي يک پيامبر زن هم وجود ندارد, در ميان چندين هزار پيامبر. به کتاب مقدس نيز وارد شده است

صـورت يـک   ا قرار گرفته، مدام تحقيـر شـده و ايـن بـه    مورد تهمت و افتر, ترين گناه محسوب شدهزن بزرگ
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از , زن که در جوامع سومر و مصـر جايگـاهي شـکوهمند داشـته    . عرف و عادت اجتماعي درآمده است, اصل

. اين پس، عامل انحراف است

باشـد امـا هـيچ ربطـي بـه      خوريم که هر چند مادر پسر خدا ميبه نمونه مريم برمي, در زمان حضرت عيسي

سـقوط زن ادامـه   . دهدعنوان الهگي الهه ـ مادر جاي خود را به مادري ساکت و گريان مي . بودن نداردخدايي

ـ تثليث پـدر . شده اصطالحي بسيار متناقض استـ حاملهمرد حاکم بر زنبا دميدن نفس خدا ـ  اينکه مريم. دارد

در ايـن دوره ميـان   . خـدايي اسـت  تـک القدس در دين مسيحيت بيانگر سنتز دين چند خدايي وديـن  ـ روحپسر

ـ که در آن دوره رايج بوده و داراي ارتباط تنگاتنگي با ) پرستيبت(پاگانيستيک , )تصوفي(عقايد گنوستيکي 

اي بـر اسـاس سـه خـدا     سـرانجام عقيـده  . مسيحيت بودند ـ و عقايد محض عبراني درگيري شديدي وجود دارد 

دهد که شماره خدايان بسـيار کـاهش يافتـه    ـ البته اين نشان مي, تکه مخرج مشترک هر سه عقيده اس) تثليث(

عجيـب اينکـه   . آيـد وجـود مـي  حتي در زمان محمد هم چنين تثليثي وجود داشت ـ به شکل يک دين به , است

بـودن  دهد که خـدا اين پديده نشان مي. القدس تبديل شده استشد به ابزار دست روحمريم که بايستي الهه مي

ها و اله تقريباً مساوي در فرهنگ سومري و مصر شمار الهه. د خصوصيت مردانه به خود گرفته استبيش از ح

.اي بوده استدر دوران بابلي هنوز هم زن داراي موقعيت ويژه. بود

او . شود اين است که زن و مادري گريـان و سـاکن باشـد   چيزي که از ماجراي عيسي و مريم نصيب زن مي

ـ کـه ارزشـمند شـد    ويژه از فرزند ذکور خانواده ـ خداي پسـر  در خانه به. بودن نخواهد زدهيچ وقت دم از خدا

عرصه عمـومي  . غير از زن خانه هيچ نقش و کارکرد اجتماعي ديگري ندارد. مراقبت و نگهداري خواهد نمود

ه وضـعيت انـزوا و   دهنـد ـ در ديـن مسـيحيت نشـان   زنـان بـاکره  ها ـ زندگي عزيزه. کامالً به روي زن بسته است

توان گفت اين وضعيت باعث پيشرفت نسبي شده مي. يافتن از گناهان بزرگ استگيري زن براي رهاييگوشه

دادن ايـن  تـرجيح . باشـد هـاي جنسـي مـي   گـويي عزيزگي حداقل به معناي رهايي از اصطالحات و عيب. است

شـکي نيسـت کـه ايـن داليـل ريشـه      . داردزندگي بر زندگي در جهنم خانه داليل و عوامـل بسـيار نيرومنـدي    

رنگ هم باشد تبلور هرچند بسيار ضعيف و کم. به نوعي اولين حزب زنان فقير و ستمديده است. تاريخي دارند

ها در تـاريخ اروپـا   عملکرد عزيزه. باشدشيوه فرهنگ و سنت صومعه زن ميگرديدن فرهنگ معابد الهه بهزنده

حتـي تحـت   . ها الهام گرفتـه اسـت  همسري به ميزان زيادي از عملکرد عزيزهازدواج تک. جايگاه خاصي دارد

تـوان گفـت کـه    باز هم مـي , ترين شرايط و عليرغم اينکه باکرگي جنسي زن باعث بروز خطر هم گرددسخت

جنبه منفي آن نيز اينکه در تمدن اروپايي به منظـور واکـنش در   . عزيزگي زن باعث صعود نسبي زن شده است

البتـه ايـن کـار در سـايه     . انـد عنوان کاالي جنسي بکار بـرده زن را به) ازدواجي دائمي(ازدواج کاتوليکي برابر 

.داري صورت گرفتظهور و پيشرفت سرمايه

اگر چه زن با پيدايش اسالم و حضرت محمد جايگاه نسبتاً بهتري نسبت به جامعه و فرهنگ پدرسـاالري و  

جايگـاه زن در دوره داوود و سـليمان   . گيردفرهنگ عبراني مبنا قرار ميقبايل صحرا کسب کرده، اما در اصل
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اگر ازدواج محدود به ازدواج با چهار زن هم شده باشد در ماهيت خود باز هم تغييري . حرمسرايي مشروع بود

شدن زن به بيانگر تبديل" تان خواست از آن استفاده کنيدهر طور دل, زن مزرعه شماست"ديدگاه .نکرده است

ازدواج حضرت محمد در سن پنجاه سالگي با عايشه . فلسفه عشق حضرت محمد هم عجيب است. ملک است

نشـان  , مسـر او اولـين ه , ستايش و مدح خديجه. گرفتن عالقه وي نسبت به زنان استدهنده فزونيساله نشان9

در حالـت کلـي نسـبت بـه زن هوشـيار و      . دهد که حضرت محمد ارزش زيادي براي زنان قائل بوده اسـت مي

در ميـان طبقـات دولتـي بعـد از او بـه      , مانندعنوان دو نهادي که بر جا مياما حرمسرا و کنيزي به. حساس است

وارد جنگ قـدرت ميـان خلفـا    , محمدحضرت عايشه بعد از مرگ حضرت. شدندطرز ناشايستي سوءاستعمال

خـدايا کـاش   : "گويـد بـودن خـود پـي بـرد مـي     بعد از اينکه به ضررها و جوانب منفي زن. شد و شکست خورد

قـبالً در روابـط ميـان    ". آفريـدي صورت يک تکه سـنگ مـي  به, آفريديعنوان يک زن ميجاي اينکه مرا بهبه

در فرهنـگ فئـودالي خاورميانـه    . و نقشـي در اقتـدار نـدارد   موسي و ماريام ثابت شده بـود کـه زن هـيچ سـهم     

رابطـه عشـق   . هاي تاريخي در جريان هسـتند قالب. وجود نيامده استگونه تحولي مثبت در موقعيت زن بههيچ

زن در . در فئوداليسـم از عشـق خبـري نيسـت    . سرانجام خـوبي نـدارد  , که ميان ليلي و مجنون سمبليزه شده بود

زن . کنـد ترين دوره را سپري ميشخصيتحاصل از رقابت دولت و فرهنگ پدرساالري بيشرايط خانوادگي 

ابزاري است که به تمامي در خـدمت نيرومنـدي اقتـدار قـرار     , اسير مطلق آرزوها و اميال صاحبان قدرت است

اثـرات و  نشـيني،  با وجودي که هنوز هم در شرايط کـوچ . طور کلي زن از جامعه منزوي گرديده استبه. دارد

امـا در زنـدگي شـهري، زن    , شـود هاي بازمانده از نظام اشتراکي اوليه که مايه احترام زن هستند ديده مـي نشانه

. ترين بردگي شده استدچار عميق

زن در نتيجـه  . شودتدريج مشکل ميتعيين موقعيت و جايگاه زن به, تحت شرايط نظام حاکميت و مالکيت

داري به کننده نظام سرمايهگر و منحرفحتي تأثيرات اغفال. به يک آوار شده استساله تبديل اقدامات هزاران

مرد خاورميانه که در هـر  . ماندگي و پسروي استزن درخاورميانه عنصر اساسي عقب. اندتمامي منعکس نشده

ه در خـارج از خـانواد  . نمايـد اي شکست خورده، تمـامي تـأثيرات ايـن شکسـت را در زن مـنعکس مـي      عرصه

. گيردخودي انتقام خود را از زن ميطور خودبهبه, آگاهانه يا ناآگاهانه, هرچقدر مرد مورد حقارت قرار گيرد

بست و بحران لبريز از خشم و عصـبانيت شـده   مرد که به علت ناتواني خويش در دفاع از جامعه و خروج از بن

هـاي  جنايـت "پديده . کندعقده خود را خالي ميوار حمله کرده واست، در خانواده به زن و فرزند خود ديوانه

بـار  در واقع جزء اقدامات مرد در عرصه اجتماعي است که ناموس خود را خرد و پايمال نموده و ايـن " ناموسي

کنـد بـا ايـن حرکـت     فکر مي. نمايدبه شکلي وارونه کين و نفرت خويش را همچون اقدامي عليه زن تخليه مي

درمـــاني بـــه نـــوعي روان. مشـــکل نـــاموس را حـــل کـــرده اســـت, ارزشســـمبوليک بســـيار پســـت و بـــي

)Psychotherapy (تـا  . شده و تظلم اجتماعي نهفته استدر بنيان اين مشکل يک تاريخ مفقود. بردکار ميبه

جـاي نيـاورد،   هـاي خـود را بـه   رو نشـود و مسـئوليت  خواهي اجتماعي و تـاريخي روبـه  که مرد با اين دادزماني
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مشکلي , به هيچ وجه از پليدشدن ناموس رهايي نخواهد يافت" مرد"ماندن و يا قبوالندن اينکه اين چگونگي فه

بـودن انـدام جنسـي زن، بلکـه از راه حفـظ و تضـمين       يابي به ناموس حقيقي نه از راه بـاکره دست. اساسي است

جاي و ضروريات آن را بهگذرد و اين حقيقتي است که حتماً بايستي آموخت باکرگي اجتماعي و تاريخي مي

.آورد

سـازد کـه مشـکالت موجـود در خـانواده بـه       خوبي روشن مـي بر اين باورم که اين شرح مختصر تاريخي به

. شـود شدن مشکالت مـي فشار دوجانبه باعث تشديد هرچه بيشتر. باشنداندازه مشکالت دولت حائز اهميت مي

ها و اشکال مدرن فرهنگ و معه دولتي خاورميانه با قالبهاي تاريخي پدرساالري و جاترکيب فرهنگ و نشانه

, وجود آمدهبستي که در دولت بهبن. گرددکور ميتمدن غرب نه تنها سنتز ايجاد نکرده، بلکه باعث ايجاد گره

هايي مثـل فرزنـدان و زنـان زيـاد از نظـر اقتصـادي خـانواده را        قيد و بند. خورددر خانواده هرچه بيشتر گره مي

شـدن فرزنـدان مسـئله کـار آنهـا مطـرح       بـا بـزرگ  . کست کرده وآنان را از ادامه حيات ناتوان کرده استورش

خانواده که همراه و هماهنگ با دولت و اقتصاد . ماندتأثير ميدر صورت پيدانشدن کار نيز خانواده بي. شودمي

. هاي گذشته ادامه دهـد روابط و شيوهتواند بهاي گرفتار شده است که ديگر نميبست دوجانبهباشد، در بنمي

در اين شرايط خانواده دچار . اي شرقياي غربي است و نه خانوادهخانواده در شرايطي قرار دارد که نه خانواده

توانسـته , انـد اينکه خانواده نسبت به ديگر قيدهاي اجتماعي که به سـرعت فروپاشـيده  . شودفرسايشي جدي مي

بـه هـيچ وجـه نبايـد     . شود که خانواده تنها پناهگـاه اجتمـاعي اسـت   از اين امر ناشي ميخود را سر پا نگه دارد 

باشد، اي نميطور ريشهآمده از خانواده مستلزم ردنمودن خانواده بهعملانتقادات به. خانواده را کوچک شمرد

. کندرا بيان ميبلکه ضرورت نوسازي و تجديد ساختار آن

تحليـل  . باشـد تر از مشکل زن است حـائز اهميـت مـي   همراتب پيچيدمرد که بهدادن مشکل مورد بحث قرار

. تـر هـم باشـد   شـايد سـخت  . وشناخت مفهوم اقتدار و حاکميت در مرد حداقل به اندازه بردگي زن مهم اسـت 

در صورتي کـه قـدرت و حاکميـت را از دسـت بدهـد بسـان       . آنکه طرفدار تحول نيست نه زن بلکه مرد است

بايستي به او نشـان داد کـه در   . کنده دولت خود را از دست داده باشد در خود احساس کمبود ميحکمراني ک

کـاري دچـار   واقع اين شکل توخالي اقتدار و حاکميت است که او را هم از آزادي محروم کرده و به محافظـه 

. ساخته است

ايـن دو مـورد بـا هـم     . ايـم رفتـه بـه خطـا   , اگر بگوييم اول بايد مسئله دولت حل شود سپس مسئله خـانواده 

نتايج ناشي از ديدگاه سوسياليسم رئاليستي مبني . ارتباطي ديالکتيکي داشته و بايد با هم مورد تحليل قرارگيرند

هيچ يک از مشکالت اجتمـاعي  . مشاهده نموديم" اول مسائل دولت را حل کنيم بعد مسائل جامعه را"بر اينکه 

اگر نسبت به مشکالت و مسائل ديدي کلي داشته و با هر مشـکل  . شودحل نميدادن يکي بر ديگري با اولويت

حل نيز بپردازيم، نتايج بهتري مطابق ماهيت و روابط آن با ديگر مسائل برخورد کرده و با اين منطق به ارائه راه
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. حل باشيمندادن عکس اين کار به دنبال راهايم که با انجاممرد را تحليل کنيم، به همان اندازه به خطا رفته, زن

. باشندهاي اساسي ديگري هم وجود دارند که الزم به تعريف ميدر شناخت مشکالت خاورميانه، پديدهـ 4

لحاظ اصطالحي تعريـف  هنوز به... اقتصاد و, مالکيت, طبقه, خشونت, وطن, ملت, هايي از قبيل اتنيسيتهپديده

هـاي  گشتن آنها از قالبساختن و منزهها، بدون عاريسازي، سطوح شناخت و تعريف پديدهاصطالح. اندنشده

هـا  هنوز در فرهنـگ خاورميانـه ارزش حقيقـي ايـن پديـده     . ايدئولوژيک شوونيستي هنوز انجام نگرديده است

گرايـي  ملـي ها نگريسته شده يا با عينک يا از زاويه ايدئولوژي ديني به اين پديده. اندطورعلمي مشخص نشدهبه

هنـوز  . هـاي عميقـي شـده اسـت    بسـت اند که اين نيز باعث نتايج سوء و بـن شوونيستي مورد ارزيابي قرار گرفته

تصـاد در واقعيـت   مالکيـت و اق , ارزش، جايگاه و اهميت اتنيسيته، ملـت، وطـن، خشـونت   "هايي از قبيلپرسش

قربـاني , حقيقـت . شـوند پرسيده نمـي "اجتماعي خاورميانه چيست؟ روابط و مناسبات ميان آنان بيانگر چيست؟ 

تـر و  تهـاجمي , مراتـب بـدتر از ايـن   سياسـت بـا برخـورد و اقـدامي بـه     . رهنمودهاي ايـدئولوژيک شـده اسـت   

چنان . شودعادالنه و دمکراتيک داده نمي, النههاي عاقهيچ فرصتي به برخورد. کندتر برخورد ميخودمحورانه

اي علمـي و بـدور از راهکارهـاي سياسـي ـ       ههـا توسـط شـيو   نمـودن پديـده  جوي حاکم است که انگار روشن

شدن حقايق در خاورميانه جلوگيري از روشن. هاي آنها را برمال خواهد کردها و نقشهايدئولوژيک، همه بازي

يعني اگر اين دو نهاد در کار خود موفقيـت حاصـل نکننـد    . انداست واگذار نمودهرا به نهادهاي آموزش و سي

. شفافيت، شرط شکست اين طلسم است. تواند خود را سرپا نگهداردنظام اقتدار نمي

خواسـتيم  . ـ توجه زيـادي نمـوديم  عشيره و قوم, قبيله, ـ اجتماعاتي از قبيل کالنمان به اتنيسيته در تحليالت

اتنيسيته واقعيتي است که هنوز هم . را توضيح دهيمپيشرفت و تحول آن, مستقيم هم که باشد، ظهورغيرطور به

در . در منـاطق روسـتايي نيرومنـدتر اسـت    . تر از گذشته حفظ کرده اسـت هرچند کمرنگ, موجوديت خود را

طـور  راسـي و شـهروندي بـه   دليل اينکـه دمک به. اندشهرها جاي آن را طريقت و اجتماعات شبيه به آن پر کرده

هـا، ديگـر   دولـت . شوند، هر کس تعلق خود را به يک اتنيسيته و اجتمـاع حفـظ کـرده اسـت    کامل اعمال نمي

بدون درنظر گرفتن نقش عشـيره مشـکل اسـت کـه     . گيرنداشکال اتنيسيته را هم به اندازه خانواده تحت نظر مي

شـدن بـه تمـامي ذوب    شدن و در مرحله ملتمرحله طبقاتيخاطر اينکه عشيره در به. سياست بتواند، موفق شود

لحـاظ اينکـه توانسـته در    امـا بـه  . نشده است موجب ايجاد آشفتگي و هرج و مرج در بافت اجتماعي مـي شـود  

ضـرورت انجـام   . بينانـه نخواهـد بـود   ردکردن محـض واقـع  . تاريخ از تبار فرهنگي خود دفاع کند اهميت دارد

گرايـي مبتنـي بـر    شدن تمايز ميان آن و گرايشات ميکـرو ملـي  نانه از روابط اتنيکي و قائلبيتحليلي دقيق و واقع

تحليل اولي هـر  . از اهميت بسيار برخوردار است, شودورزي محدود مياستفاده از اتنيسيته که منجر به سياست

. هد داشتبخشي خوااندازه موجب حصول نتايج مفيد شود، دومي نيز به همان اندازه نتايج زيان

در . اندگرايي بيش از آنکه حالل مشکالت باشند خود تبديل به مشکل شدهدر جامعه خاورميانه ملت و ملي

درصدد برآمدند مسئله نياز خـود  , ـ که مرحله پيدايش کاپيتاليسم استداري تجاريدوره مرکانتاليسم ـ سرمايه 
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مرزهاي قديمي منطبق بـر زبـان محلـي و نيـز ايجـاد      دهي مرزهاي ملت بررا به يک بازار ملي از طريق اولويت

ـ و مفـاهيم آنهـا بـه    ملت بيـانگر کشـانيدن امـت ـ پيـروان يـک ديـن       . گرايي برآورده سازندملت و پيشبرد ملي

. کندبا هدفي سياسي برخورد مي. شناختيبيشتر مفهومي سياسي است تا جامعه. باشدمرزهاي زباني مشخص مي

ها، ملت بيشتر از نظر سياسي براي دولت. سازددر محدوده مرزهاي مستحکم برآورده مينياز تشکيل دولت را 

بـازار و  . انـد کننـده دست هـم واقعيـات سياسـي تعيـين    حتي در جستجوي ملتي يک. مهم است تا از نظر اتنيکي

اتنيسيته . نيستشناختي برخورداراما به ميزان اتنيسيته از ارزش جامعه, سياست در حکم رحم براي ملت هستند

فرق قوم و ملت در . بمانند ملت است, اتنيسيته در حالت قوم. باشدشناسي ميهاي نيرومند جامعهيکي از پديده

گرايـي  درخاورميانـه بـيش از ملـت، ملـي    . اين است که هنوز بازار و سياست مختص به قوم شکل نگرفته است

ـ سـکوالري ـبه نوعي ديني دنيـوي . شودشده ديني ميگرايي در واقع جايگزين روابط ضعيفملي. رواج دارد

اداره دولـت  , گرايـي بـدون اسـتفاده از ديـن و ملـي    . بخشي به دولت اسـت ترين وسيله مشروعيتاساسي. است

. گرايي هم شکل مدرن آن استملي. دولت است" ژن"دين در اصل . مشکل است

. باشـند حـل اجتمـاعي برخـوردار نمـي    راي ايجـاد راه گرايي در شرايط امروزي از هيچ ارزشي بملت و ملي

ايـن  . شـود شدن آنها ميگرايي پنهان ساخته و مانع از برطرفمشکالت را در زير پوشش ملت و ملي, بالعکس

. شـان ارزيـابي و بررسـي نمـود    بايد بر اساس واقعيـت , رسدها را که تاريخ آنها حتي به صد سال هم نميپديده

. نتايج سوء زيادي بدنبال خواهد داشت, گرايي و ملت صرفايدئولوژيک متکي بر مليهاي سياسي وديدگاه

پـر واضـح   . اي داشـتند نقش عمده20و 19هاي قرن گراياني که سرانجام به شوونيسم گراييدند در جنگملي

طـور خـاص، در   ـ اسـرائيل بـه  گرايـي عـرب  طور عام و ملـي ها بهگرايياست در خاورميانه استفاده از تمام ملي

گرايـي در  بايـد از فاکتورهـاي ملـي   . هاي زيـادي شـده اسـت   خونريزي و مرارت, بستسياست باعث بروز بن

اي که در مسائل اجتمـاعي مفيـد   از پديده ملت هم به اندازه, هاي سياسي و ايدئولوژيک استفاده نکردهفعاليت

هـاي ايـدئولوژيک قـوي،    ميانه هم بنا به وجود قالبدر غير اينصورت بمانند اروپا در خاور. باشد استفاده نمود

.ديگري در برنخواهند داشتاز تعميق بحران و کائوس نتيجهغير

ـ ملت، اي ديرينه دارد اما از لحاظ بستر جغرافيايي دولتبا اينکه ريشه, مفهوم وطن که مکان سکونت است

شيوه متفاوت از اروپا، در خاورميانه به . هاي اتنيکيبيشتر مرزهاي سياسي را در نظر دارد تا مرز. باشدجديد مي

. شـود اي سياسي تبـديل مـي  بنابراين وطن به پديده. کنندمرزهاي ملت را نه زبان بلکه مرزهاي دولت تعيين مي

توان با ديدگاهي ايدئولوژيک و سياسي به تحليل صـحيح  نمي. باشددر معناي معاصر، هر دولت يک وطن مي

اگر آن را اصطالحي فرهنگي در , تي مرزهاي زباني به تنهايي براي تشکيل وطن کافي نيستندح. وطن پرداخت

اي گرايـي سياسـي و بـه منطقـه    وطن مفهومي اسـت فراتـر از ملـي   . تر خواهد بودنظر بگيريم به واقعيت نزديک

که طوريهمان. هددهاي قديمي را در طول تاريخ در خود جاي داده و ميگردد که خلقجغرافيايي اطالق مي
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.مشترکي داشته باشند

سازي شيوه مرزبندي اروپا در خاورميانه مشکالت زيادي را با شود که پيادهبا نگاهي به خاورميانه معلوم مي

روابـط اجتمـاعي و   . انـد خـوبي جـا افتـاده   هـاي آن بـه  گي و ويژگـي زيرا يکپـارچ . خود به همراه خواهد آورد

تقسـيمات اجبـاري سياسـي بـه انـدازه      . شـود کنند که به کدام جا کدام مملکت گفته مـي اقتصادي مشخص مي

هاي سياسي بعد از جنگ جهـاني اول باعـث تحريـف    يتقسيمات و مرزبند. هاي تاريخي نيرومند نيستندارزش

واقعيت سياسي خاورميانه با نقشـه سياسـي کنـوني    . ديگر باعث بروز مشکالت وطن واقعي شدوطن يا به تعبير 

موقعيـت  . باشـد مـي ديناميک سياسي مستلزم تماميت و يکپارچگي منـاطق جغرافيـايي متفـاوت   . متناقض است

عنـوان مثـال،   به. کندگرايي را تحريک ميملي. کندالمللي فراهم ميبينرا براي درگيري و جنگزمينه, فعلي

از . فرهنگ و سنت امپراطوري خاورميانه تناسب بيشتري با فدراليسم دارد. ـ فلسطين و کردستان عراقاسرايئل 

. سياسي و اقتصادي فدراتيو بودند, هاي ادارياولين امپراطوري تا آخرين امپراطوري يعني عثماني کليه ساخت

مشکل اصلي . باشدباشد شبيه به فدراسيون امروزي آمريکا ميفدراسيوني که بر اساس مناطق خودگردان وسيع

بينانه در ميان بسـياري  واقعبندي غيرقرارندادن موقعيت فدراليسم سنتي و تقسيمخاورميانه در مورد وطن از مبنا 

که اين مشکل برطرف نشود رسيدن به مفهوم فرهنگتا زماني. گيردهاي غيرضروري نشأت ميـ ملتاز دولت

. اي مشکل خواهد بودبينانهوطني واقعوطن و هم

. رود، داردشناختي بسيار کمتري از آنچـه کـه تصـور مـي    اهميت جامعه, هاي اجتماعيپديده طبقه در نظام

سياسـي و اتنيکـي و گروهـي    , دهند از ماهيتي ايدئولوژيکفاکتورهايي که جامعه را عميقاً تحت تأثير قرار مي

درجوامـع  . تحـرک و فعاليـت بـر اسـاس آگـاهي طبقـاتي در سـطح محـدودي قـرار دارد         .باشندبرخوردار مي

وجود نيايد دولت و هيرارشي ظهـور  که پديده طبقه بهتا زماني. بندي اجباري استطبقه, گراهيرارشي و دولت

ه اسـت،  گاه خـويش قـرار داد  اي که تکيهاما هيچ ساختار هيرارشي و دولت هم توسط طبقه اجتماعي. کندنمي

امـا سـرانجام   . ممکن است با هم به شدت درگيـر شـوند  . طبقه و دولت الزم و ملزوم يکديگرند. شودنابود نمي

دولت هم موضع . طبقه حاکم با طبقه محکوم رابطه دوگانگي ديالکتيکي دارد. ناچار به توافق و مسامحه هستند

اگر طبقه نباشد دولـت  . مانداشد، دولت پابرجا نميها نباگر يکي از اين. باشدو موقعيت ميان اين دوگانگي مي

تمجيد و سـتايش طبقـه تحـت سـلطه در نهايـت      . اصرار بر دولت است, بودناصرار بر طبقاتي. هم نخواهد بود

دولـت طبقـه   "گفـتن از سـخن . دولت طبقه کارگر از لحاظ مفهوم اشتباه اسـت . شودتبديل به ستايش دولت مي

نمونه شوروي مثال بارزي در ايـن رابطـه   . باشد،مي"کنمام را خودم ايجاد ميژوازيطبقه بور"به معناي" کارگر

. سر گذاشـت ترين شکل مبارزه طبقاتي اين است که از لحاظ ايدئولوژيک و عملي طبقه را پشتصحيح. است

مانـد  قي ميآنچه که از دولت با. گروه قومي يا هر نوع اجتماع است, اين نيز به معني زندگي همچون فرد آزاد

امنيـت عمـومي و منـافع    "شده توسـط اراده مشـترک جامعـه اسـت کـه بـدان       يک کورديناسيون عمومي تعيين

. گويندمي" عمومي
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تـرين شـکل خـود    هاي سومر و مصر بـه اورژينـال  طبقاتي خالص در دوره ظهور تمدن, در تمدن خاورميانه

ايـن  . يي و موجودات گلي از آن ياد شـده اسـت  در متولوژي تحت عنوان موجودات خدا. آمده استوجودبه

پيـامبر و امـت روي داده   " اهل بيت"اين تبعيض در اديان توحيدي به شکل . باشداي ميجدايي و انشعابي ريشه

خـود را  بـه اي مخـتص داده و طبقـه " کـاهني "حضرت موسي در ميان قبايل عبراني به نزديکان خود مقـام  . است

اي شـيوه عيسـي بـا شـورانيدن محرومـان و مظلومـان در برابـر طبقـه کـاهن بـه         حضـرت  . وجود آورده استبه

شـدن گـام   سـوي طبقـاتي  مسيحيت هم بر روي ردپـاي امپراطـوري روم بـه   , بعدها. تر عمل کرده استمتفاوت

دولت ديني را تأسيس کرد، مسيحيت توانست کـه در طبقـات   , که باالترين طبقه کليسادر حالي. برداشته است

وجودآمدن طبقـه در ديـن اسـالم    به. شدن ويژه را تحت پوشش ديني ايجاد نمايدو در ميان خلق طبقاتيزيرين

کـه دولـت اسـالمي کـه چنـان مبنـايي قـوي ايـدئولوژيک نـدارد بـر اسـاس            در حـالي . تر بـوده اسـت  متفاوت

وسيع مؤمنان يعني امت گردد، گروه هاي بيزانس و ساساني و از طريق خلفا تأسيس ميهاي امپراطوريبازمانده

امت قشري از جامعه است که کامالً به دولـت اسـالمي   . شودعنوان بستر و پايگاه اين دولت قرار داده ميهم به

شدن حقيقي سرپوش گذاشته و بـه  پوشش امت، بر طبقاتي. ايمان آورده و به اطاعت از آن خو داده شده است

.کشاندسازش و مسامحه مي

سازشـکاري  : شـود در برابرمـان ظـاهر مـي   ) توحيـدي (خـدايي يال دمکرات اديان تـک در اينجا هويت سوس

ويـژه در مرحلـه   در مسـيحيت بـه  . باشـد حضـرت عيسـي در واقـع يـک انقالبـي راديکـال طبقـاتي مـي        . طبقاتي

همـان گـرايش در اسـالم و هنگـام     . باشـد گرايـي نمـاد مقاومـت طبقـاتي مستضـعفان مـي      شدن، آريوسدولتي

هـاي سـتمديده و   عنوان نماينده مستضعفان و گروههب سني به دولت، در پديده مذهب علوي بهشدن مذتبديل

هاي اتنيکي، دينـي و  طور واضح مشخص نيستند بلکه لباسدر خاورميانه طبقات به. يابدمظلوم خلق، جريان مي

مبـارزات  . سـتجو نمـود  مذهبي ج, اتنيکي, هاي ايدئولوژيکطبقه را بايد در درون پوشش. مذهبي بر تن دارند

در مبارزات اتنيکي، ديني، مذهبي و يـا هـر نـوع مبـارزه اجتماعـات و      . هاي آنان استآنها نيز نمايانگر ويژگي

اجتماعي بايد هميشه اين واقعيـت را در نظـر   در تحليل پديده. افکار، ماهيت و گوهر طبقاتي دائماً حضور دارد

ـ اين باشند ـ بهبرسر دولت در حال تضاد مي, بقاتکه طدر خاورميانه کنوني در حالي. گرفت عنوان مثال عراق 

هـا جريـان   شيوه روابط و تناقضات ميان اتنيسيته کُرد، اعراب، شيعه علوي، مذاهب سني و سـاير اقليـت  تضاد به

ان ديني و اتنيکي دولت و تبعه آن يعني خلـق در جريـ  , هاي ايدئولوژيکبودن در عمق ساختطبقاتي. يابدمي

بـدون اينکـه   . اي کـه بسـان غـرب در قالـب يـک حـزب سـازماندهي شـود وجـود نـدارد          رو طبقهاز اين. است

بينانه شيوه تحقق و نمود ويژه آن و انجام تجزيه و تحليل و اقدام بـه  بودن را از نظر بيندازيم بررسي واقعطبقاتي

. تر خواهد بـود بخشـ نتيجهند دهقان، کارگرگرايي صرف ـ مان عمل بدون درافتادن به تفريط و يا مفاهيم طبقه

. بست و بحران خواهد شداي براي تشديد بندر غير اين صورت پديده طبقات مبدل به وسيله
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کردها و برخوردها بود که موجـب  همين کار.شدنداي مدرن بود، محکوم به شکستداراي برخوردهاي طبقه

مصـر و سـوريه نتواننـد    , ترکيـه , عراق, گرايي افراطي در ايرانسوسيال دمکرات و ملي, شد احزاب کمونيستي

, حمـاس , المسـلمين اخـوان , هـاي شـيعه  شـان جريـان  هاي بسـيار زيـاد  پيروز شوند و در عوض، عليرغم تالش

. اده ماهرانه از پوشش دين در مبارزه قدرت به پيروزي برسندتوانستند با استف... اهللا و حزب

پديده مالکيت هرچند نقش مهمي در پيشرفت طبقه در جامعه داشته، اما در اصـل تعلقـي اجتمـاعي بـوده و     

اراده , مالکيت کلکتيـو . توان مالکيت را به دو نوع تقسيم کردمي. گيردهويت آن با احساساتي عميق شکل مي

بر روي هر چيز، برخاسته از احساس ضرورتي مشترک جهت ادامه حيات يک تجمع ارگانيک اعمال تصرف

رو به از اين. ـ برخوردارندگيريتمامي افراد اين تجمع در اين مورد از حق و بهره مساوي ـ اراده بهره . باشدمي

کلکتيويسـم يعنـي انکـار    . تمـامي آن را مالکيـت هـم ناميـد    تـوان بـه  خاطر اين ويژگي و ماهيت آن، حتي نمـي 

مالکيت خصوصي هم به معناي افزايش تملک يا اراده استفاده فرد و يا گـروه افـراد، عليـه    . مالکيت خصوصي

هـا بـا   تـرين مراحـل و زمـان   ويژگي تمدن خاورميانه اين است که از کهـن . باشدمالکيت عمومي و کلکتيو مي

. اي است که مالکيت نيز در آن بسيار کهـن اسـت  امعهج, خاطر همين ويژگيشدن آشنا شده است و بهطبقاتي

طـور متـداخل   دولت هم با تأسيس مالکيتي در اطراف خود که هم ماهيت کلکتيو و هم ماهيت خصوصي را به

يعني اين طور نبوده است که ابتـدا مالکيـت خصوصـي پديـد آمـده سـپس       . به همراه داشت، تشکيل شده است

طـور متـداخل بـا ظهـور دولـت، نظـام مالکيـت عمـومي ـ          زمـان و بـه  ه هـم بلک, دولت به تصرف درآمده باشد

به همان انـدازه داراي مالکيـت   , هراندازه طبقه حاکم در دولت نهادينه شده باشد. خصوصي شکل گرفته است

خـود  . عنوان ملـک خـويش اعـالم نمايـد    دولت يعني اينکه مرزهايي را که بر آنها حاکم است، به. خواهد بود

تـر و متوسـط   بـه طبقـات پـايين   . يک واحد مالکيت خصوصي اسـت . ترين شريک مالکيت استگدولت بزر

. يابـد درپـي رهـايي نمـي   شـدن پـي  هـم از مصـادره  آن. دهد مالکيت خصوصي محدودي داشته باشنداجازه مي

د مالکيت خصوصي خارج از محدوده دولت چندان قابل اعتمـا . کندبنابراين مالکيت خصوصي زياد رشد نمي

گيـري  شـيوه شـکل  . کنـد اين وضعيت حتي عدم پيشرفت مالکيت خصوصي در غرب را هم توجيه مـي . نيست

. ترين عامل در تعيين چگونگي سير مالکيت مي باشددولت اساسي

آنان مالكيت خصوصي و بورژوا که از همان آغاز موقعيت بعد از اينکه دولت غرب به اقشار آريستوکرات

عملکـرد  . تر نهاد مالکيت خصوصـي فـراهم شـد   گرديد، زمينه براي تأسيس هرچه نيرومندنيرومند بود محدود 

. تر از مالکيت دولتي استدهد که مالکيت خصوصي خالقاروپا نشان مي

نبايـد ايـن مالکيـت    . جريان دارد... مذهب و, قبيله, مالكيت کلکتيو بيشتر در ژرفاي جامعه يعني در خانواده

تـرين و فاقــد  طفيلـي , تـرين مانـده عقـب . طــراز دانسـت كلكتيوــ خصوصـي دولـت هـم    كلكتيـو را بـا مالکيـت   

مانـدگي اقتصـاد خاورميانـه    يکـي از عوامـل اصـلي در عقـب    . مالکيت دولتي است, ترين نوع مالکيتخالقيت

اي در جامعه رشد کرده نفـس جامعـه   دولت و مالکيت دولتي که بسان غده. باشدروي مالكيت دولتي ميزياده
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ـ ملـک ـ مالکيـت    ملـک رابطه تداخلي. هستنددر حقيقت، دولت و مالکيت در ذات خود همسان . اندا گرفتهر

صاحب هر چيز، دولت = بندي کلي بپردازيم نتيجتاً خواهيم ديد که خدا اگر به رده. کنداين پديده را ثابت مي

اگر رابطه . دولت صاحب هر چيز= هاد دولت نهاد دولت، ن= خدا ـ شاه صاحب هر چيز، خدا ـ شاه = خداـ شاه 

سـاز  دولت مـانع . ميان دولت و مالکيت در سطح اپتيمال آن تحليل نشود تحول اجتماعي نيز مشکل خواهد بود

.آوردباشد و مالکيتي است که اموال و ذخاير را به تصرف خود در مياي و سالم فرد و جامعه ميروابط ريشه

عنـوان نظـام تبـادل    توان بهطور کلي ميدر عالم تمامي جانداران، اقتصاد را به. ستاي جهاني ااقتصاد مقوله

جاندار و تبـديل دوبـاره   جان، مصرف مادهتوليد ماده جاندار از ماده بي. مواد در فرايند متابوليسم تعريف کرد

گيـري و  يـت در شـکل  بديهي است کـه ايـن فعال  . دهدجان گوهر فعاليت اقتصادي را تشکيل ميآن به ماده بي

به ـ بودن اما حقيقت ديگري وابسته به اين امرآن است که اگر جاندار. ادامه موجوديت جامعه نقش مهمي دارد

بنابراين اگر تنها به يک فاکتور توجـه نمـوده   . شود ـ نباشد، اقتصاد هم نيست شکل ذهنيت و روح هم تعبير مي

تـرين روش ايـن اسـت کـه اقتصـاد و ذهنيـت را       صـحيح . هد داشترا تحليل کنيم نتايج سوئي بدنبال خواوآن

باشندـ با هـم  ميهاي سياسي و اجتماعي هاي اجتماعي مياني، دولت و خانواده، درحالت کلي هم پديدهگروهـ

اگر فقط اقتصاد يا ذهنيت را مورد آناليز قرار دهيم دچار اشـتباه خـواهيم شـد و کـار مـا مصـداق       . تحليل کنيم

بديهي است کـه ذهنيـت هـر چقـدر مولـد و خـالق       . خواهد بود" کردنفيل را با موهايش تعريف"ثل المضرب

. ق6000ـ 4000هـاي  دهند که سالشواهد تاريخي نشان مي. تأثير اقتصادي آن نيز پربارتر خواهد بود, باشد

وس و آمانوس کـه آن را  تور, کوه زاگرسهاي رشتهم که دوره انقالب نوسنگي بود ـ مرحله زندگي در دامنه 

بودن و حاصلخيزي سواحل مساعد. باشدخوانندـ يکي از پربارترين مراحل ذهنيتي انسان ميهالل حاصلخيز مي

, هـاي فکـري  در پيوند با آن انقالب. هايي از قبيل کرت، يونان و روم شده استدرياي اژه موجب ظهور تمدن

. ســانس موجــب بــروز اقتصــاد بــزرگ اروپــايي شــده اســت ذهنيــت رن. انــدفلســفي و علمــي نيــز تحقــق يافتــه

.باشندکننده همديگر ميها متقابل بوده و تغذيهگذاريتأثير

. باشـد در تمدن خاورميانه، اعصار اقتصادي که پيشرفت ذهنيت راه را بر آنان گشـوده اسـت، مشـخص مـي    

سـوي متافيزيـک،   فيزيک و رفـتن بـه  فاصله گرفتن از, هادورشدن ذهنيت از عالم پديده, عليرغم اين تحوالت

دهـي  هتـرين عوامـل در افـت بهـر    شـدن در عـالم خيـال، اساسـي    ورغوطـه , هاي مجهولريزيها و برنامهتئوري

هـا گسسـته   ـ از دنيـاي پديـده  ديني و فلسفي, اياسطورهـ هر اندازه که متافيزيک خاورميانه. باشنداقتصادي مي

. شـود مانـدگي ژرفـي در اقتصـاد مـي    شغول گردد به همان انـدازه باعـث عقـب   شود و به اصطالحات انتزاعي م

شـود و  ويژه گرايش ضد فلسفي که مانع از تعريف صحيح دنيـاي طبيعـي مـي   شدن بر روي الهيات و بهمتمرکز

بست، عـدم پيشـرفت و درجـا زدن در    همچنين عدم اهتمام به رشد تفکر فلسفي وعلمي، در اقتصاد راه را بر بن

گانـه  در صـورت عـدم وقـوع مراحـل سـه     . گشـوده اسـت  )نئولتيک(هاي مربوط به هزاران سال قبل ن شيوهميا

پذير رفرماسيون و روشنگري ذهنيتي در خاورميانه توسعه و رشد اقتصادي پايدار و نهادينه شده امکان, رنسانس



211 موجب بيکاري و فقـر  , شده از طرف دولت يا افرادهاي توسعه ارائهعدم موفقيت سياست. نخواهد بود

اي به علت عـدم وقـوع انقـالب ذهنيتـي ريشـه     , منطقه که داراي منابع بسيار غني است. ها شده استشديد توده

توان از عهـده مشـکالت عظيمـي نظيـر     بنابراين نمي. نخواهد توانست که انقالب اقتصادي را به پيروزي برساند

حل اقتصادي برمبناي انقالب ذهنيتي و دمکراسي استوار نشود اهاگر در خاورميانه اساس ر. بيکاري و فقر برآمد

تحوالتي هم که در اين راستا روي خواهنـد داد درحکـم پانسـماني    . نتيجه خواهد بودحلي بيجستجوي هر راه

اين اسـت کـه روابـط ديـالکتيکي ميـان اقتصـاد وذهنيـت و دمکراسـي را         ترين شيوهصحيح. بيش نخواهند بود

. حل پايدار پرداختد توجه قرار داده و براين مبنا به ارائه راهخوبي موربه

هاي خاندان و طريقت وابسته به دولـت و ديـن   توضيح و تعريف پديده, در ادامه تشريح بعضي اصطالحات

توان تعريـف  ها درتمدن خاورميانه روشن نشود، نميکه نقش خاندان و طريقتتا زماني. نيز حائز اهميت است

آور است که از درون خانواده و دولت رشد کرده و حـاوي  اي شگفتخاندان پديده. کاملي ارائه دادو تحليل

ها داراي ها و خانوادهيک خاندان هميشه در رشد يا فروپاشي دولت. باشداي و ديني مياسطوره, عناصر اتنيکي

وز هم اين اصل در مقياس وسيعي حتي امر. توان دولتي بدون خاندان تصور نمودبه سختي مي. نقش بوده است

. پدرساالري ژن دولت است. توان علت اين امر را نيروي ساختار خانواده پدرساالر دانستمي. باشدصادق مي

خـود خانـدان تبـديل بـه دولـت      . يابـد تواند به دولـت خانـداني ارتقـاء    ترين خانواده پدرساالر ميبنابراين قوي

تأثيرات عميقي بر جامعـه و  . گردده ريشه تاريخي آن به هزاران سال برميخاندان چنان نهادي است ک. شودمي

هـاي آن  يکي ديگـر از برتـري  . گروه اتنيکي و عقيده ديني, برآيندي است از طبقه حاکم. دولت گذاشته است

هـا  همچنين ازدواج ميان خانـدان . هاي طوالني را تحت تأثير قرار دهدتواند دورهاين است که توسط سالله مي

ها همچنين علت تشکيل دولت بـراي نخسـتين بـار    اين فاکتور. باشدراهي مناسب براي گسترش مکاني آنها مي

نبايد فراموش کرد که خاندان به ميزان نقش آن در تحـوالت اجتمـاعي   . کنندها را نيز بيان ميدر درون خاندان

نظـر گـرفتن اهميـت نهـاد خانـداني را      مـر در ايـن ا . باشـد کانوني قدرتمند مي, در تحوالت مربوط به دولت نيز

هـاي  ويژه خانـدان به. رودها اداره شده و به پيش ميتمدن خاورميانه به نوعي توسط خاندان. سازدضروري مي

انـد، در  هاي غيردولتي گسترش يافتـه در حالي که در غرب خاندان. دولتي داراي تأثير بسياري در تاريخ هستند

. خاندان درعين حال يک مدرسه است؛ مدلي اجتمـاعي اسـت  . درخشندته به دولت ميهاي وابسشرق، خاندان

هـاي  حتـي گـروه  . شوندبه جامعه نيز منتقل مي, دادندتحوالت مهم بعد از آنکه در مدل و مدرسه خاندان روي

. بـر عهـده دارنـد   در بسـياري از مـوارد نقـش اول را    . شوندهاي خانداني شناخته ميها اکثراً با ناماتنيکي و ملت

انـد شـناخته   هايي که در ميان آنها ظهـور کـرده  وسيله عنوان و يا قدرت خاندانها بهها و ملتترين اتنيسيتهقوي

, هـاي عـرب  ها و برمکيان در عين حال ملتعثماني, سلجوقيان, ايوبيان, عباسيان, هاي امويانخاندان. شوندمي

.باشندکرد و فارس مي, ترک

نه انکارگرا برخورد کرد , که در فضاي مادي و معنوي هنوز هم حضور دارد" خاندان"واقعيت الزم است به

اي اجتماعي در نظـر بگيـريم و درصـدد    عنوان پديدهرا بهترين طريقه اين است که آنبينانهواقع. آميزو نه مبالغه
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ه در سـوداي خانـدان باشـيم،    مهـم آن اسـت بـدون آنکـ    . اي دمکراتيک و اجتماعي باشيمکشاندن آن به زمينه

در غير اينصورت موجـب  . ساز نشان دهيمنسبت به آن برخوردي چاره, باشددليل آنکه واقعيتي اجتماعي ميبه

اگـر بــه  . بـروز مشـکالت جــدي سياسـي و اجتمــاعي خواهـد شــد و تشـديد بحـران را در پــي خواهـد داشــت       

وجود آورد توجه کنيم بيشتر به اهميت موضـوع  اق بههاي دهشتناکي که بيماري خانداني صدام در عريتراژد

.پي خواهيم برد

هـا بـر   طريقـت . کنـد هاي ديني و مذهبي ظهور ميگرايي نيز شبيه به خانداني بوده و اکثراً در عرصهطريقت

ضعف سازماندهي . کنندنمودن مباني و اصول ديني طبق شرايط ملموس مکاني و زماني حرکت ميمبناي پياده

هـا و مـذاهب تبـديل بـه     اديان بيشتر بواسطه طريقت. شودي دين از طريق سازماندهي طريقت برطرف ميعموم

طريقـت و مـذهب نيـز    , طبيعي است که در هر جايي دين وجود داشته باشد. شوندنيروي سازماني مشخص مي

رهبـران و مؤسسـان   در چنين شرايطي، شخصيت. يافته دين استنواقعيت فشرده وسازما, طريقت. وجود دارد

هـايي کـه   ويژه تودهبه. آيدوجود ميدر هرکجا خالئي باشد در آنجا يک طريقت به. طريقت نقش مهمي دارد

در شـرايطي کـه خـانواده    . آورنـد هايي همچون طريقت روي مـي از طرف دولت تغذيه کامل نشوند به سازمان

يـابي  ي قوي هم در ميان نباشـد احتمـال سـازمان   هاي اجتماعمحدود مانده و دولت در دسترس نباشد و سازمان

هـا  بسـياري از طريقـت  . تر و سـنتي طريقـت اسـت   شکل وسيع, سازماندهي مذهب. باشدطريقت بسيار قوي مي

. مخفـي باشـند  دهنـد نيمـه  ماندن از حمالت دولت و در عين حال عبور از مرز خانواده ترجيح مـي براي در امان

خاورميانـه بـه نـوعي جامعـه     . انـد شـدت مخـالف دولـت   هـا هـم بـه   سـتند و بعضـي  ها وابسته به دولـت ه بعضي

هـا  محيط خـانواده , ها قادر به جوابگويي نبودهويژه در شهراي که اتنيسيته بهدر مراحل تاريخي. هاستطريقت

زايي ها وارد عمل شده و نقـش بسـ  محدود و بسته مانده و دولت نيز خود را همه چيز به حساب آورده، طريقت

هـاي مخفـي نـام داشـتند در واقـع نقـش احـزاب طبقـاتي         ها کـه طريقـت  باطني, در قرون وسطي. اندايفا نموده

1100ـ1250يکي از مشهورترين آنها طريقت باطني حسن صباح است که در سال . کنندمحرومان را ايفا مي

فاطميـان  , خوارج. به آن وارد کرددر برابر خاندان و مذهب سلجوقيان به مقاومت پرداخت و ضربات سنگيني 

ها و اجتماعات شبيه به آن در واقع نهادهـاي جامعـه مـدني    طريقت. کنندو علويان نيز از چنين سنتي پيروي مي

. خاورميانه هستند

خـاطر اينکـه   به. باشدگرفتن آن از بروز خالء اجتماعي مستلزم تحليلي عيني ميدليل نشأتپديده طريقت به

ري نيم اجتماعي و نيم سياسي هستند بنابراين در نظـام قـدرت و در ابـراز مخالفـت سـهم بسـزايي       داراي ساختا

, هايي که پيشرفت علمي و مفهوم دمکراسي در سطح پايين باشـد ها در جاها و دورهاين نوع سازماندهي. دارند

مبارزه دمکراتيک را گسترش ها بايد علوم اجتماعي وبراي عبور از اين سازماندهي. شوندغير قابل اجتناب مي

طلبـان شـده و تـا حـد     هايي که امروزه همچون شرکتي، واسطه کسـب سـود منفعـت   براي گذار از طريقت. داد

بـه همـين خـاطر بايـد بـه      . اند بايد به گسترش علم و دمکراسي در ميان خلق اقدام کـرد زيادي به فساد گراييده



213 کـرده، بـراي آن ارزش قائـل شـده و در راه برقـراري      اندازه ايمان پيروان يک طريقـت، بـه علـم بـاور     

شيوه صحيح گذار از بنيادگرايي اين اسـت کـه   . دمکراسي نيز کار و تالش مداوم و مصمم و با اراده انجام داد

رسد و بـا آگـاهي بـر اينکـه آنهـا نيـز در       هاي طريقتي که ريشه تاريخي آن به صدها سال ميبدون انکار گروه

.برخوردي دمکراتيک از خود نشان داددمکراسي جاي دارند

هاي توان چنين برخوردي را درباره احزاب سياسي و نهادهاي جامعه مدني نيز که به نوعي طريقتحتي مي

اي و عقيدتي و مناسبات ايدئولوژيکي درهم قبيله, در شرايطي که مناسبات خانوادگي. باشند بکار بردمدرن مي

شـايد ترکيـب عناصـر    . جامعه مدني حـائز اهميـت زيـادي اسـت    دار به پديدهنهکنند نگاهي دامتداخل پيدا مي

اگـر نهادهـاي جامعـه مـدني متکـي بـه       . بـار آورد تري بهکالسيک جامعه مدني و عناصر معاصر آن نتايج مفيد

بنابراين خطر به سـرعت خشـکيدن آن   . گذشته و سنت نباشد از مشکل مربوط به ريشه و بنيان رنج خواهند برد

اي با سـنت نداشـته باشـد شـانس     اجتماعي و هنري که رابطه, سياسي, هر نوع جنبش ايدئولوژيک. وجود دارد

گرفتن از شکست چپ در اثـر  با عبرت. بودن رهايي نخواهد يافتاز موقتيموفقيت نخواهد داشت؛ بمانند مد،

جامعه مدني وسيع چتري کـه  دمکراتيک و نهادهاي, هاي سياسيايجاد سازماندهي, هاکوچک انگاشتن سنت

.ساز خواهد بوديابي به پيروزي چارهارتباط محکمي با سنت برقرار کرده در خروج از بحران و دست

انـد، امـا تحليـل    رغم اينکه توسط دولت بکار برده شـده علي: خشونت وديکتاتوري در تمدن خاورميانهـ 5

گوهر و ذات دولت در همه جـا  , طور کليبه. باشدميتر نيازمند تعريف ژرف, اشکال اقتدار بر اساس خشونت

لحـاظ  بـه . دولت نماينده سنتي است که بر اساس مازاد محصول و مازاد دسـترنج بنـا شـده اسـت    . يکسان است

در . شـرايط مکـاني و زمـاني در ايـن رونـد تأثيرگذارنـد      . داده استگيري، تغييرات وسيعي از خود نشانشکل

ـ غـرب بـاز هـم دو    امـا در دوگـانگي شـرق   . آيـد وجود ميشکال متفاوت دولت بها, شرايط و مراحل مختلف

شـود  خواه و دمکراتيک ديـده مـي  در حالي که در غرب اکثراً اشکال جمهوي. خوردگرايش کلي به چشم مي

.باشددر شرق شکل دولت، دسپوتيک مي

طي و همچنـين در اروپـاي   ـ شـهرهاي قـرون وسـ   داري کالسيک و در دولت شکل جمهوري در نظام برده

اگر چه در هـر دو شـکل   . حقوقي استفرق جمهوري با دسپوتيسم درعرصه. شودديده ميعصر جديد فراوان

فرسـاي  طاقـت دار نقش داشته باشد امـا در جمهـوري قـوانيني کـه در نتيجـه مبـارزه      حکومتي طبقه حاکم برده

افـراد بـر حقـوق خـود     . اجتمـاعي دينـاميکي برخـوردار اسـت    از ساختار . شوداند، پياده ميشدهاجتماعي تعيين

در . اي ديناميک استجمهوري نماينده جامعه. کننددرصورت لزوم با خشونت از حقوق خود دفاع مي. واقفند

تواند نظر و خواسته خود را به يک جامعه تحميل در دسپوتيسم يک نفر مي. آن صادق استدسپوتيسم عکس

فرق آن با مونارشي در اين است کـه مونارشـي وابسـته بـه خانـدان      . ي با مونارشي ندارددر اصل هيچ فرق. کند

قـوانين  . کنـد تـر پيـدا مـي   شـده و مفهـوم سـنتي   مشخص بوده و بر اساس قوانين معين شخص مونارک مشخص

در ايـن حالـت يـا خانـدان     . آيـد بعضاً در شرايط کائوتيک اوضاع اضطراري پـيش مـي  . سنتي است, حکومتي

قـوانين دسپوتيسـم نشـأت    . دهـد آيد يا خاندان سابق با تغيير قوانين به کار خود ادامـه مـي  يدي برسرکار ميجد
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. شوندشوند و به سرعت عوض مياي وضع ميسليقه, قوانين, در دسپوتيسم. شوندگرفته از خود آنان صادر مي

. باشـند خـود، اوامـري دسـپوتيک مـي    دستورنامه در اصل . تر استمونارشيسم خاورميانه به دسپوتيسم نزديک

. اي ندارداجتماعي است هيچ رابطههرچند با آن مثل قانون برخورد شود، اما با حقوقي که محصول مبارزه

ديکتاتوري که ازطـرف اليـت   . شرط يا شکل اوليه امپراطورهاستتر است؛ پيشديکتاتوري شکلي متفاوت

) دسـپوت (فرق آن با مستبد . شودز طرف يک يا چند نفر پياده ميالعاده گرديده اسياسي داراي اختيارات فوق

جناحي که ديکتاتور بـه آن حسـاب پـس دهـد،     . در اين است که نيروي نظارتي پيرامون آن نفوذ بيشتري دارد

اي از هديکتاتوري شيو. باشدامپراطوري رژيمي دائمي است اما ديکتاتوري موقت مي. هميشه وجود داشته است

با اينکه ساختار دولت خاورميانه بسـيار نزديـک   . شودست که در شرايط اضطراري به کار گرفته ميحکومت ا

, توان گفت کـه در خاورميانـه  مي. باشدبه دسپوتيسم است اما به امپراطوري و مونارشيسم نيز بسيار نزديک مي

دهـد کـه   قعيـت نشـان مـي   اين وا. انددر شخص رئيس دولت جمع شده, مونارشيسم و دسپوتيسم و امپراطوري

تـرين  تـوان گفـت کـه قـوي    مـي . بيند، تا چـه انـدازه بـانفوذ اسـت    رئيس دولت که خود را همسان با دولت مي

. همخـواني دارد ايـن وضـع بـا جـوهر دولـت هـم      , ومؤثرترين اراده در خاورميانه، اراده رياست دولـت اسـت  

صـورت قـدرتي عظـيم    شده و بهاست دولت جمعامارت و اربابي در ري, شيخي, هاي نيرومند پدرساالريسنت

اي حتـي بـه   در دولـت خاورميانـه  خواه و دمکراتيکبنابراين جستجوي اشکال جمهوي. گيرددوباره شکل مي

شـکل خـود را ثابـت و    . کندگويي دولت همراه با ذات خود حرکت مي.. شکلي استثنا هم کار دشواري است

عالوه بر آن چهره غيرقابل تغيير و شکل پايدار دولت را . آيدد برميتک نگه داشته و درصدد اثبات نيروي خو

. آوردميعنوان حاکميت سياسي و فضيلت به حساب به

گيـري  البته ديدگاه خدا ـ شاه و دولت که صدها سـال اسـت در حافظـه جامعـه حـک شـده درعـدم شـکل         

. ر کـار خـدا ـ دولـت مغـاير بـا سـنت اسـت        ها دـ بندهدخالت انسان. جمهوريت در خاورميانه مؤثر بوده است

در "ي مقـدس مبنـي بـر    هـا هـاي کتـاب  گفتـه . شـود ترين گناه محسوب مـي بزرگـ دولتدخالت در کار خدا

در واقـع شـکل دينـي    " توان حساب خواست، خـود را شـريک خـدا نکنيـد    از خدا نمي, کارخدا دخالت نکنيد

. باشـد مـي " با اختيارات او شـريک نشـويد  , حساب نخواهيداز او , در کار رئيس دولت دخالت نکنيد"جمالت 

مقدس در گوهر خـود بـه منظـور ايجـاد يـک حکمرانـي در ميـان قبيلـه عبرانـي          گردد که کتابچنان ادعا مي

گوينـد کـه حضـرت موسـي از     حتـي مـي  . اين نظري است کـه تـا حـدودي صـحت دارد    . وجود آمده استبه

گوينـد  همچنين مي. مراني خود را توسط تورات آشکار نموده استشاهزادگان مصري بوده است؛ پروژه حک

" دختـر صـهيون  "را گيـري حکمرانـي قـدس کـه خـود آن     دسـت که حضرت عيسي هم در حين تالش براي بـه 

هـايي کـه   هـا و سـنت  آيـه . تر در قرآن آمـده اسـت  توضيح و روايت واضح. شودناميد دستگير و زنداني ميمي

خـدا از همـه مـا حسـاب خواهـد      , درکارخدا دخالـت نکنيـد  , خدا شرک نورزيدبه"حضرت محمد در معناي 

موجب گشودن راه به روي رياسـت  , آگاهانه يا ناآگاهانه, بر زبان رانده" دهدخواست اما به کسي حساب نمي
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هـاي آينـده هـم حکومـت خواهـدکرد يـک پـروژه        العاده گويي کـه بـر سـده   اي فوقبينيبا پيش. ستدولت ا

اي ببارخواهـد  تحليل قرآن بر اسـاس تئـوري سياسـت آن، نتـايج آموزنـده     . کندحکومتي را آماده و اعالن مي

. واضح و آموزنـده اسـت  البته جايگاه و موقعيت امت در ميان وابستگي به اهللا و وابستگي به دولت بسيار . آورد

مسـيحيت و اديـان شـرق دور ماننـد چـين و هنـد درحکـم        , هـاي دينـي قـرون وسـطي اعـم از اسـالم      همه بيانه

حکايت تولد و رشد دولت قرون وسطي است کـه از طـرف   . باشداي براي پيدايش دولت جديد ميزمينهپيش

.خدا مژده آن داده شده است

اي بسـيار سـخت   عاري ساختن دولـت از ماهيـت دسـپوتيک آن وظيفـه    موفقيت در , در خاورميانه امروزي

ها از اما مشکل است بتوان گفت که اين دولت, ها داراي عنوان جمهوري هستنداگر چه بعضي از دولت. است

در تاريخ در هيچکـدام از  . خواهي مستلزم سازش و توافق ميان طبقات استجمهوي. انددسپوتيسم عبور کرده

اي مبتني بر قانون اساسـي کـه بـر اسـاس توافـق و مسـامحه اجتمـاعي        رميانه دولت يا جمهوريکشورهاي خاو

تـوان گفـت کـه    مـي , بدون اينکـه بـه ماهيـت پيشـرو يـا پسـروي آنهـا بنگـريم        . تأسيس شده باشد وجود ندارد

شـخص  جمهوري ازآن يـک  . شوند با جمهوريت همخواني ندارندهايي که تحت اراده يک نفر اداره ميرژيم

. شـود نيست بلکه در جمهوري هماهنگي و سازش اراده بسياري از افراد داراي قدرت يکسان مبنا قرار داده مي

بندگي سـنتي دولـت و نبـود    , گيري اراده سياسيعدم شکل, در اينجا عواملي همچون ضعف طبقات اجتماعي

هـاي خاورميانـه، اگرچـه    ولـت تحت هر اسم و عنواني کـه باشـد، در تمـامي د   . فرهنگ جمهوري تأثيرگذارند

شان وجود داشته باشد، ماهيت دسپوتيک دولـت سـپري نشـده کـه آگـاهي بـر ايـن حقيقـت         هايي ميانتفاوت

.خواهي و سياست دمکراتيک حائز اهميت زيادي استلحاظ مبارزه جمهويبه

کـه در  تـوان گفـت  مـي . تحليل فرهنگ خشونت در تمدن خاورميانه از اهميـت بيشـتري برخـوردار اسـت    

. اي ايفـا نکنـد  کننـده ر آن نفوذ نکرده و نقـش تعيـين  خاورميانه هيچ روزنه و نهادي وجود ندارد که خشونت د

اجتمـاعي و حتـي اقتصـادي هـم نقـش      , هـاي سياسـي  شود که خشونت در سـاخت همچون ديدگاهي ادعا مي

, ا در هيچ جايي به انـدازه خاورميانـه  ام. گويند که خشونت و اقتدار دوقلوي هم هستندمي. اي داردکنندهتعيين

توان نهاد يا سازماني را يافـت  به سختي مي. اي نداردچه در طبقه فرادست و چه در طبقات زيرين نقش برجسته

.که تحت تأثير خشونت شکل نگرفته باشد

نـا  شدن به تزهاي بيولوژيک و تزهاي مربـوط بـه طبيعـت را فاقـد مع    متوسل, در توضيح و تعريف خشونت

اي کـه برمبنـاي مـازاد    رابطـه آن بـا دولـت و طبقـه    . اي اجتمـاعي دارد واضح است که خشونت، ريشه. دانممي

تـوان تـا حـدودي در ايـن مـوارد کـه مـورد قبـول علـم          مي. نيز آشکار است, محصول و مازاد دسترنج بنا شده

. باشند، موافق بوداجتماعي مي

يد گفت اين است کـه دربـاره خشـونت تفسـيرات و تحلـيالت      يکي از موارد مهمي که راجع به خشونت با

اي گونـه کننـده دارد، بـه  جوامعي که با اقتدار آشنايي دارند و خشونت درآنهـا نقشـي تعيـين   . وجود داردکمي
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تـرين شـکل خشـونت يعنـي     متـراکم . ارزش و اسـتثنايي اسـت  اي بيکنند که گويي خشونت پديدهبرخورد مي

هميشـه  . دهنـد تي که در هيچ يک از اجتماعـات حيـواني وجـود ندارنـد، نشـان نمـي      ها را همچون وحشجنگ

تواند دفاع از خـود و دفـاع   تنها سبب جنگ مي. شودتوجيهات و داليلي براي لزوم و ضرورت آن تراشيده مي

هـاي اندوختـه   صـورت جنـگ يعنـي تصـرف ارزش    درغيـر ايـن  . آوردن آزادي باشـد دستاز موجوديت و به

مطابق منافع , دهي به آنشدن و حکمراني مداوم بر جامعه توسط اقتدار دولتي و شکلغارت، حاکماجتماعي،

بـا ايـن کـه مسـئله تـا ايـن حـد شـفاف و آشـکار اسـت امـا بـاز هـم هـزاران دليـل و بهانـه بــراي                 . خـود اسـت  

اي هيچ پديده. ردساختن تعاريف ناقص و اشتباه در مورد جنگ وجود داگذاشتن بر اين مورد و پنهانسرپوش

اي کـه  پديـده . به اندازه پديده اقتدار و خشونت و منابع آنها نادرست نشان داده نشده و مخفـي نگرديـده اسـت   

دين و فلسفه و در اين اواخر توسط به اصطالح علوم اجتماعي تحريف شـده خشـونت اسـت    , توسط متولوژي

هـاي اجتمـاعي   گـران و اسـتعمارگران و طفيـل   ترين عمليـات سـلطه  که عملي غيرانساني و در عين حال وحشي

.باشدمي

. کنداين تعريف که تقريباً در مورد عموم صادق است در مورد واقعيت اجتماعي خاورميانه بيشتر صدق مي

" تـر اسـت  خشـونت از عسـل شـيرين   "ـ آمده است و يعني ـ جزيره حاکمان کتک از بهشت"تعبيرهايي از قبيل 

. کننـده اسـت  مانـدن جامعـه تعيـين   رمـق نقش خشونت در انحراف و بي. کنندايضاح ميخوبي مأخذ خود رابه

مدار و هرمي با تکيه بر خشونت تحکـيم شـده و نهادهـا بـا زره محافظـت      هاي جوامع دولتموقعيت همه نظام

.هيچ نهادي که خشونت آنها را در آغوش نکشيده باشد، شانس زندگي نخواهد داشت. اندشده

که ها هم فقط در صورتيانديشه. وجود نخواهد آمدجامعه آزاد يا مدنيت به, که در اين شرايطواضح است

بـا  . گيـرد در چنـين محيطـي انديشـه خـالق شـکل نمـي      . شونداز غربال خشونت عبور کنند مورد قبول واقع مي

دولـت و خـانواده   رؤسـا و در رأس آنهـا رؤسـاي   . رونـد هاي قالب و دگما کارها به پيش مـي سخنان و انديشه

بـه جهـان نظـم    "ابـزار مـورد نظـر در تعبيـر     . دانند که قدرت آنها بستگي به اقتـدار و خشـونت دارد  خوبي ميبه

خشونتي که در همه زواياي اجتماعي نفوذ کرده براي فهم و درک هيچ ارزشي . زور و خشونت است, "بخشيم

خـاطر اينکـه اجـازه بـه انديشـيدن و      بـديهي اسـت بـه   . باشـند بنابراين نهادهاي اجتماعي شکلي مـي . قائل نيست

هايي که تنها با تحريـک خـارجي   غيرخالق و متشکل از نهادتوان از جامعهشود، نميخالقيت فکري داده نمي

. طور آزادانه رشد کندآيند انتظار داشت که بهميبه حرکت در

خانواده در چنان سـطحي قـرار دارد   ترين واحد جامعه يعني سنت تغذيه جامعه توسط خشونت در کوچک

هيچ سلول از زن وجـود  .شودويژه عليه زن به حالت جنگ پنهاني اعمال ميبه. دهدکشيدن نميکه اجازه نفس

شـيوه اصـلي   . برنـد کودکان نيـز در ايـن وضـعيت بسـر مـي     . باشدندارد که از شدت خشونت به لرزه در نيامده

شـدن تنهـا انتظـار ادامـه ايـن      اند پس از بزرگخشونت تربيت شدهاز کودکاني که با . خشونت است, آموزش

کـه  در حـالي . شـود نسبت به حاکميتي که مبتني بـر خشـونت باشـد احسـاس غـرور و لـذت مـي       . رودسنت مي
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اي که بايد يعني پديده. شودترين احساس نامبرده ميبخشتترين و لذنوان ارجمندعقلمداد گردد، اما از آن به

.گرددصورت يک فضيلت ارزشمند ارائه ميمورد لعنت قرارگيرد به

خشـونت  . توان بدون خشونت تصور نمودبدون استثناء تمامي نهادهاي جامعه خاورميانه را نمي, امروزه نيز

اي اصـلي بـراي حـل    عنـوان وسـيله  گرا بهساالر و مليدين, فاشيستي, هاي انقالبيسازمان, در دولت و خانواده

ارزش چنـداني بـراي   . شـود گـويي مـي  و گزافهاز ديالوگ وگفتگو تعبير به الف. شودمشکالت بکار برده مي

تمـدن  در. باشدکه برتري تمدن غرب ناشي از عکس اين مورد ميدر حالي. شوندنيروي سخن گفتن قائل نمي

سخن گفتن و ديالوگ در درجه اول اولويت قرار دارد اما اگر هيچ فرصت و مجالي براي گفتگو نماند , غرب

غـرب نسـبت بـه شـرق     . براي همين نيـز شـانس موفقيـت بيشـتري دارنـد     , شودناگزيرند خشونت وارد عمل مي

بسـيار دقيـق و   , ا در اين رابطهاتحاديه اروپ. توانسته است مشکل خشونت خود را حل کند و از آن درس بگيرد

جا از خشـونت  بي. کندسازانه عمل ميبسيار چاره, آمريکا در موقع کاربرد خشونت. کندخودانتقادانه عمل مي

خوبي بر اين نکته واقف است که موفقيت آن وامدار نيروي تحليل صـحيح و عـدم   آمريکا به. کنداستفاده نمي

. خوبي گرفته استدرس خود را به. باشدحيح ميموفقيت آن هم ناشي از عدم تحليل ص

الزمه موفقيـت ايـن   . سازي جامعه خاورميانه از خشونت مشکلي است بسيار وسيع و مرتبط با آموزشعاري

است که به نيـروي سـخن گفـتن و درک اعتمـاد کـرده و خشـونت را تنهـا زمـاني بکـار بـرد کـه ضـروري و             

ها نيست بلکـه ارزيـابي صـحيح گسـتره     انقالب و ضد انقالب, جنگخشونت تنها عبارت از . بخش باشدنتيجه

بخـش مهـارت   صـحيح و نتيجـه  شـيوه کاربردن خشونت عليه خشـونت بـه  اي، بهخشونت در رابطه با هر عرصه

تـوان  ايي که هزاران سال است به علت سنت خشونت رنجور شده نمـي به منظور احياي جامعه. طلبدبزرگي مي

ري نقش مامايي را به خشونت داد و بـه آن اعتمـاد کـرد؛ بايـد از نيـروي ديـالوگ، درک و       غير از مواقع ضرو

.ساز براي خروج از کائوس استفاده نمودبخش و چارهعنوان راهکاری نتيجهسازماندهي به

ـ وضعيت موجود خاورميانه و تحوالت احتماليب

صورت يـک معضـل   علوم اجتماعي هنوز بهتعريف صحيح رابطه ميان سنت اجتماعي و واقعيت روزانه در 

تـوانيم  حوادث و مراحل امروز را به سنت پيوند ندهيم، تا چـه ميـزان مـي   , هاکه پديدهتا زماني. مانده استباقي

توانـد در  آنها را تعريف کنيم؟ سنت تا چه حد بر حال تأثيرگذار است؟ جامعه با چه معيارهايي و چگونـه مـي  

زانه را با هم تجربه نمايد؟ اگر به اين سؤاالت پاسخ داده نشود مشکل اسـت بتـوان   سنت و واقعيت رو, زندگي

اشـتباهات و  , در ايـن صـورت  . اي در رابطه با وضعيت موجود و تحوالت احتمالي ارائه دادبينانهتحليالت واقع

م مـرتبط  بـدين دليـل اسـت کـه مـا هميشـه تـاريخ و زمـان حـال را بـه هـ           . هاي زيادي روي خواهند دادنقيصه

صورت رمزي هـم کـه باشـد، در حـال نهفتـه      کنم که سنت در مقياس بزرگي، بهبار ديگر تأکيد مي. سازيممي

هاي سنتي را وادار به تحـول  به ميزان بسيار کمي داده, شودشرايط و زمان حال برخالف آنچه تصور مي. است
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علـت اينکـه درصـدد    . چندين رمـز کُـددار را گشـود   ها بايد بردن به اين امر در عالم پديدهاما براي پي. کندمي

. خواهيم رمزهاي نهفته در زمان حال را باز کنيمآييم اين است که ميتحليالت ژرف تاريخ برمي

از نظر سياسي و ايدئولوژي سرو 20کساني که با قرن ـهيچ کس . با يک مثال مسئله بهتر روشن خواهد شد

لنين که هم از نظر تئوريک و هـم از نظـر پراکتيکـي    . بودن لنين شکي نداردبيـ از صداقت و انقالاندکار داشته

همين دليل نظـامي کـه   به. دهم که توانسته باشد، رمز موجود در آن را باز کندوارد نظام اقتدار شد احتمال نمي

يـت بـازنکردن   در اينجاسـت کـه اهم  . سازي اهـداف او بـود  لنين تأسيس کرد بيشتر در راستاي نابودي و خنثي

تـر از  در مورد انقالبيون امروزي که مقولـه اقتـدار را چنـدين بـار بهتـر و صـحيح      . شودصحيح رمزها هويدا مي

درست اسـت  . توان بر همه آنها واقف بودهاي زيادي وجود دارند که حتي نمياند آگاهيگذشته تحليل کرده

هـا را  تـوانيم ايـن  مگـر مـي  . انـد بـه آن آلـوده نکـرده   اند اقتدار را شکست دهند اما خودشان را هـم که نتوانسته

ـ تأسيس کرده هاي اقتدار ـ بازمانده از روسيه تزاري اهميت بدانيم؟ سوسياليسمي که لنين با استفاده از بلوکبي

هم بعد از آنکه خدماتي تاريخي به نظام ضد خويش نمود بدون مقاومت ـ بـه   آن. سال دوام آورد70بود فقط 

دادن به جهاني که حرف و هدف آن يکي بود هم بدون آگاهيآن. ـ فروپاشيدرقيبي معمولي مثل صداماندازه 

سروته قرار دهيم، اگـر  هاي بيجاي اينکه نظام لنينيستي را مورد انتقادبه, به عقيده من. گويي به خيانت انجاميد

تـر  ه تحليـل آن بپـردازيم، بـه حقيقـت نزديـک     را باز کنـد بـ  " اي اقتدار رمز چند جانبه"با گفتن اينکه نتوانست 

.خواهيم شد

هاي انقالبي، رويدادها و مراحل نشـأت گرفتـه از سـنت و    که به رموز همه پديدهامروزه بايد بدانيم تا زماني

هـاي صـحيح، دلخـواه و    نبريم ايمان به ايجاد تحوالت و پيشرفتاند، پيويژه مراحلي که جهش کيفي داشتهبه

دغدغه من اين است که بدون توجـه بـه تحلـيالت و تعـاريفي کـه در      . دف، فريبي بيش نخواهد بودمطابق با ه

طور ـ مشکالت امروزه بهموجود در آنام ـ عليرغم خطاها و نواقص   مورد مسائل تاريخي و اجتماعي ارائه داده

م در حال نشانگر ميزان زندگي پر از فاجعه و دهشت خاورميانه هم در گذشته و ه. صحيح تحليل نخواهند شد

فکرند اين است که حتي اگر تکنولوژي بسيار حقيقتي که همگان در مورد آن هم. باشداهميت اين موضوع مي

وسـيله  بـه , هاي خشونت حل نشـده طور که توسط انواع شيوههمان, هاي در اين رابطه بکار گرفته شودپيشرفت

اما بديهي است که مطلقـاً  . دچار وخامت بيشتري خواهد شدسياسي و آموزشي نيز , مالي, هاي اقتصاديتالش

رو تـالش مـن بـراي تحليـل سـنت در گسـتره و       از ايـن . اي انجـام گيرنـد  جويانـه ها و اقدامات چارهبايد تالش

معتقـدم تـا   . باشـد چارچوب اصطالحات اساسي، هر چنـد هـم انتقـاداتي بـر آن وارد باشـد، حـائز اهميـت مـي        

هاي روزانه هيچ ارزشـي نخواهنـد داشـت و    ه مورد شناخت صحيحي قرار نگيرد تالشکه سنت و گذشتزماني

.آميز حاصل نخواهد شدنتايج موفقيت

نمودن بابـل در عهـد عتيـق بـه     لعنت, کنمهاي آن نگاه ميوقتي از اين زاويه به خاورميانه و به همه پايتخت

رومـي مسـيحيت و سـومري در آکـاد را تـداعي      همچنين مورد لعنت قرارگرفتن شاعران . کندذهنم خطور مي
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توانند در وضعيتي ها، با توجه به برخورداري آنها از پيشينه غني فرهنگي ميهاي معاصر نيستند؟ کدام خلقبابل

هـايي کـه در هـيچ يـک از آيـين و      هـا و ديـدگاه  کنند؟ با شـيوه مانده زندگي و عقباين چنين پست، درمانده

شده کار گرفتههاي بهتوان شيوهاند؟ ميها چگونه به اين وضعيت دچار شدهمقررات جنگ و اقتدار نيامده خلق

هاي جانوران و سياستتوان براي راهکارهااما همان معنا را نمي. توسط آدمخواران آفريقايي را معنادار دانست

در هـيچ  . انـد، قائـل شـد   هاي منطقه را با امحاي فيزيکي و معنـوي دچـار سـاخته   دسپوتيک خاورميانه که خلق

خائنانه و بدون معيار ـ کـه بـه زعـم خودشـان      , قدر پستجغرافياي ديگري غير از خاورميانه شيوه کشتاري آن

.توان يافتگردد ـ را به دشواري ميبسيار ماهرانه اعمال مي

دانشـمندان  , فيلسوفان, کاهنان معاصر غربي ـ اديبان . بايد به نمونه ديگري از مشکالت راهکاري اشاره کنم

تـر  هاي کوچکحوادث و مراحل را به بخش, هاـ تماميت و کليت پديدههاي مختلف هنريو هنرمندان شاخه

که اگر مسائل را بسان جسد تشـريحي تکـه پـاره    آنها معتقدند. دهندتجزيه کرده و سپس مورد تحليل قرار مي

وسـيله  اين شيوه آنها مرا به ياد شيوه کاهنان سومري مبني بر اينکه به. نکنند امکان تحليل و تحقيق وجود ندارد

اولي هر اندازه هـم کـه   . اندازدمي, زدندها را تعيين و تخمين ميحرکت ستارگان آسمان، آينده و تقدير انسان

حتـي بـر ايـن بـاورم کـه      . و ديگري هم هر اندازه که متولوژيک باشد، به نظر من نتيجه يکي اسـت علمي باشد

تو که قدرت اين را داري که يک تار مو را چهل مرتبه بشکافي پس چـرا بـراي   . تر هستندکاهنان معاصر پست

هاست، توضيحي ارائه قرنهاي تماميعام، که ميزان آن چندين برابر قتل20هاي فيزيکي و معنوي قرن عامقتل

طـور يکپارچـه   رويداد و مرحلـه را بـه  , بخش ارائه دهي؟ اگر هر پديدهحلي نتيجهتواني راهدهي؟ چرا نمينمي

هـاي  هـا و بخـش  تجزيـه آن بـه قسـمت   . توانيم شناختي درست از آن داشته باشـيم مورد تحليل قرار ندهيم نمي

سان پنهان ساخته، غيرقابل فهم نموده و از يـادگيري سـالم هـم    حقيقت را در مقياس وسيعي از ديد ان, کوچک

.شيوه پيدايش انسانيت بايد بدون اينکه ماهيت آن تغييري يابد ادامه پيدا کند. کندجلوگيري مي

گيـري و  ها باعث ايجاد تخريـب در چگـونگي شـکل   کاپيتاليسم با راهکار تجزيه و تغيير بيش از حد پديده

فلسفه و علم وضـعيت  , هنر. اي بحراني شده استاين دليل است که نظام تبديل به جامعهبه . پيدايش شده است

نمودن موجب مـرگ  تجزيه. توان ذهنيت و وضعيت روحي را تجزيه نمودنمي. کندذهني انسان را مشخص مي

ن جنبـه  مهمتـري . درغرب، اين شيوه کشتار انسان رايج بوده و در حال گسترش به سرتاسر جهان اسـت . شودمي

اي است کـه  پيامبري در واقع دانايي. نمايديکپارچگي را در خود برجسته ميدانايي انسان اين است که ويژگي

. گرايي آنهاسـت هاي آنها ناشي از نيروي برخورد کليتها و دشواريسختي. به درجه تقدس دست يافته است

نکرده باشند حقيقت خـود  فلسفه و هنر را هضمهر يک از نهادها و نمايندگان زيرمجموعه اجتماعي که علم و 

گـرا ناشـي   در نتيجه هرگونه تحريف و انحـراف از عـدم ابـراز مفهـومي کليـت     . دهندرا مورد تخريب قرار مي

بـه عبـارتي   ـ رويدادها و مراحل، توسط ذهنيتـي منفـرد  , هاترين جهالت اين است که پديدهخطرناک. شودمي

اين بيمـاري عصـر اسـت،    . کندزيرا حقيقت را قتل مي. مورد تحليل قرار گيرندـشدهتر با ذهنيتي تجزيهصحيح
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هـاي علمـي اسـت    هايي را کـه مطـابق بـا آخـرين ويژگـي     عنوان مثال، الزم است ديدگاهبه. بيماري نظام است

ط بـه آن  هاي مربـو گرايي که عاري از روح و ويژگيعلم. ترين شکل جهالت به حساب آوردعنوان موذيانهبه

گـر بـدون   گرايي در عين حال به معناي ذکاي تحليـل که علمـباشد و ذکاي عاطفي خود را از دست داده باشد 

.به نوعي سرطان گفتاري است. ـ در معرض هرگونه خطري خواهد بودباشدکنترل مي

يري بـا تمـامي ابعـاد آن ـ     گدادن به يادادامه. کردن استها زندگيدانستن نيست؛ مطابق دانستنيمسئله زياد 

يـابي اجتمـاعي   عنوان وضعيت ذهنيت اجتمـاعي، جـوهر موجوديـت   اي يکپارچه و بهشيوهـ به علم، فلسفه، هنر

. بـه همـين دليـل علـم بسـيار مخـرب اسـت       . را متالشي کرده استاين حقيقتي است که عصر حاضر آن. است

بکارگيري بمب اتمـي از طـرف انسـان عليـه     . عيت استگري اتمي بيان سمبوليک يک واقعنوان مثال ويرانبه

علوم اجتماعي که بايـد در مقـام جلـوگيري از ايـن     . باشدانسان حداقل به اندازه آدمخواري کاري وحشيانه مي

. مده و کليت را حفظ کند، خود تجزيه شده و تبديل به منشاء اصلي خطـر شـده اسـت   ها و تخريبات برآتجزيه

فاشيسـم و هرگونـه خشـونت    , گرايـي اي، ملـي شـمار منطقـه  هـاي بـي  جنگ, اي جهانيهنتيجه آن بروز جنگ

فلسـفي و علمـي را بـا بيـان ادبيـاتي آميختـه بـا        , اياسـطوره , ام ذهنيت دينيبراي همين هم در دفاعيه. باشدمي

پـذير  مکـان صـورت ا ها و بشريت تنهـا بـدين  اي متناسب با جوهر خلقدفاعيه. ذهنيت هارمونيک مبنا قرار دادم

دار گرديـده و همچنـين   قدرت يک دفاعيه به توان چاره يابي آن در قبال پارادايم نظام تمدني که عهـده . است

.به توان تحمل و پايداري آن بستگي دارد

ـ اين يک واقعيت است که وضعيت خاورميانه در وضعيتي کائوتيک که ريشه در تاريخ دارد، قرار گرفته 1

سـاله اخيـر اروپـايي    سـاله و تمـدن دويسـت   هـزاران هاي تمدنيريشهاي که در نتيجه هدر وضعيت دوگان. است

تمـدن اروپـا کـه    . کـور تبـديل شـده اسـت    نه تنها هيچ راه حلي ايجاد نشده حتي مشکل به گره, وجود آمدهبه

صوص ژئوکلتور هايي را که قابليت تفاهم با يکديگر داشته باشند تأسيس نموده در خنظام, درهمه ژئوکلتورها

ي "هـا درگيـري تمـدن  "تعبير . اي استمشکل، مشکلي فرامنطقه. خاورميانه نتوانسته است به موفقيت دست يابد

درگيـري  . بينانـه اسـت  از بعضـي جهـات واقـع   , هر چند مورد انتقادات زيادي هم قرار گرفته باشد, هانتينگتون

. تر از آن استتر و عميقمسئله وسيع. رب و اسالم نيستاما اين تنها درگيري ميان تمدن غ. ها وجود داردتمدن

هـايي کـه   ويژه در عراق، شرارتبه. درگيري پابرجا خواهند مانداگر اسالم از ميان برداشته شود باز هم اسباب

يـک  . انگيزي نهفتـه اسـت  دهند که در ژرفاي مسائل چيزهاي شگفتآيند نشان ميبيرون مي" جعبه پاندورا"از 

, حـل تـاريخي گرفتـه تـا هـر نـوع اشـکال معاصـر        گر دقيق وآگاه در درک اينکه در باتالق عراق از راهتحليل

انـد، دچـار مشـکل    نتيجه مانـده اند ولي بيحل در صحنه ظاهر شدهتاريخي و اجتماعي که همگي تحت نام راه

هاي زيادي نيستند بلکه نظامصدام و بوش , انداي که کاريکاتوريزه شدهگونهبه, هاي درگيرطرف. نخواهد شد

هـاي اتنيکـي،   گـردد بـا رنـگ   هايي که ريشه آنها به دوره نوسنگي برمـي نظام. اندهستند که درهم تداخل يافته
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.آمريکا هستند

ها حتي تثبيت توازن هم نيـرو  اما در جنگ تمدن. غيرقابل تصور نيستهاي نظامي برقراري توازن در جنگ

هاي سياسي، بافت. هاي نظامي کاربرد محدودي دارندسالح. ماهيت و محتواي درگيري مختلط است, طلبدمي

گرفتن از آن ممکن است صدهانتيجه. يابندکننده بروز ميعنوان فاکتورهاي اساسي تعييناجتماعي و ذهنيتي به

. توانند وجود داشـته باشـند  هاي متفاوتي از رستوراسيون گرفته تا تغييرات راديکال ميحلراه. سال طول بکشد

اگر خاورميانه توسط تمدن اسـالم بـه مقاومـت    : در نظر گرفتن فاکتور زمان در درگيري دو نظام معنادار است

8ـ 12حداکثر توليد و بهره خود را در قرن اسالميت. بودن کاري از پيش نخواهد بردبپردازد، غير از سمبليک

. گذشته آن بيشتر از حد يک نام تأثير ديگـري نـدارد  . اي بيش نيستهاي آن پوستهماندهپس. ارائه کرده است

ايـن  . ساله اخير آن، ساختگي است30مقاومت . تواند اصالح گرددآنقدر در خارج از زمان قرار دارد که نمي

اي مخصـوص  ويژگـي . گيرد، خود در سايه غرب استد شده تمدن غرب صورت ميمقاومت که در جو ايجا

شده اگر مخالفتي هم به نام اسالم انجام گيرد بدين معني است که از همان آغاز شکست را پذيرا. خود نداردبه

, هـاي سياسـي  کمـک .انـد بـودن فراتـر نرفتـه   حتي دستاوردهاي خود تمدن اروپا هم از سـطح سـاختگي  . است

جايي وجود ندارد که بتوان بـه  . شوندبست ميساز باشند باعث بروز بنو اجتماعي بيش از آنکه چارهقتصاديا

فرهنگ آفريقا ممکن است در درون خـود  . پذير نيستشيوه آفريقايي هم امکانبه. شيوه اسرائيل وارد آن شد

هاي ارزشمند درگيري و يا جنبه. پا خواهد بودبه نزاع و چالش بيافتد، اما اين تنها تالش براي هضم فرهنگ ارو

هايي مثل چين، ژاپن و هند کشورهاي مجاور اقيـانوس وآرام  کشور.باشندشانس موفقيت آن بسيار محدود مي

جـاي مقاومـت، بيشـترين    فرهنگ اين کشورها بـه . به نتيجه بهتري دست يابند, توانند با جذب فرهنگ نظاممي

دليل اينکه پنج قرن است که با ساختار فرهنگي آمريکاي التين به. بينندو تفاهم ميموفقيت خود را در مسامحه 

وجود آورد و برد می تواند به نوعی امکان ادامه زندگی را هر چند سخت هم باشد بهبسر می) کاپيتاليسم(نظام 

هاي آن گرفته از رژيم.فرهنگ خاورميانه به هيچ يک از آنها شباهت ندارد. را توسعه دهدهاي خالق آنجنبه

.اندبست و کائوس شدههاي اقتصادي دچار بنها و اقدامات فردي، از ذهنيت گرفته تا بافتتا ويژگي

از شيوه انقـالب ذهنيتـي غـرب بسـيار دور     . بردذهنيت خاورميانه امروزه کامالً در وضعيتي بحراني بسر مي

هـاي  رفرماسـيون و روشـنگري را طبـق ويژگـي    , رنسـانس گانـه بيند که مراحـل سـه  حتي نياز به اين نمي. است

از . مراحل هيچ ابايي نداردهاي حاصل از عملکرد ايناما از بکارگيري آخرين مدل. خويش در خود پياده کند

بـراي هـر   . داندداند، هيچ چيزي نميريشه تاريخي و سير پيشرفت آن ذهنيتي که وي به اصطالح ازآن خود مي

بـراي اجتماعـات ذهنيتـي، تـاريخ     . يخ معنايي جز مدح و ستايشـي کورکورانـه از خـود نـدارد    تفسير تار, گروه

فراتـر از آن، طـرف سـومي وجـود     . باشدعبارت از ستايش خود و دشمن قلمدادکردن گروه مقابل خويش مي

در کـه  همچنـان . انديشـد هـيچ نمـي  , باشـد به اينکه تفسيرش از تـاريخ چقـدر ذهنـي و چقـدر عينـي مـي      . ندارد

پارادايم آن بر . تز خو نگرفته استگاه به انديشيدن دوگانگي تز و آنتيهاي ذهنيتي سنتز وجود ندارد هيچقالب
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در ديدگاه آنها به جاي طبيعت زنده با شور و شوق رنسانس و حتـي دوره نوسـنگي،   . اساس سياه و سفيد است

يابيم که جامعه به همان اندازه که اتوپيـاي  درميبا نگاهي دقيق. نوميد و بدبين قرارگرفته است, جانطبيعت بي

نسبت . ديني و فاکتورهاي عالمانه خود نيز دور شده است, ايهاي عظيم اسطورهخود را از دست داده از سنت

. هـا، خالقيـت هـم وجـود نـدارد     در نبـود ايـن  . به آينده و نسبت بـه گذشـته خـود اميـدوار و پرهيجـان نيسـت      

چنان اتمسفري . چناني هم باقي نمانده استادعاي آن. اندي و هنري ذهنيت خشکيدهفلسف, دستاوردهاي علمي

کنـد و  احسـاس غـرور نمـي   , نسـبت بـه گذشـته   . روحي و رواني حاکم گشته کـه نزديـک اسـت ديوانـه شـود     

از معنا و مفهوم زندگي دور شده و در هيچ يـک  . ها پيش رخت بربسته استها از مدتاميدواري نسبت به اين

تمـام نيـروي خـود را بـراي     . ميل او براي درک و فهم مرده است. هاي زندگي مصمم و باادعا نيستز فعاليتا

ترين عرصه اجتمـاعي نتوانسـته اسـت از روابطـي سـطحي و      حتي در وسيع. کندسپردن امروز به فردا صرف مي

رو قاتـل  از ايـن . ي اسـت گرايي او متکـي بـر خودمحـوري ژرفـ    گرايي و حزبهمه سازمان. معمولي فراتر رود

هاسـت ارزش  گرايي که مـدت خانواده. اي سمبوليک استخانواده, آخرين پناهگاهش. هاستگر ارزشحيله

فرهنـگ قـوي بشردوسـتي و اومانيسـتي     . باشـد هاي زندگي ميخود را از دست داده در رأس پسروترين عرصه

گرايـي او  تـرين ملـي  حتـي در بـزرگ  . شـود تعريفي براي انسان وجـود نـدارد تـا دوسـت داشـته     . وجود ندارد

هــاي ذهنيـت تــاريخي خاورميانــه فقــط  کوتــاه ســخن اينکـه از دنيــا . طلبــي وســودجويي حـاکم اســت منفعـت 

آن را , تـوان هاي دور از هرگونه دستاورد و خالقيـت کـه حتـي نمـي    کاري، پاسداري جاهالنه و وهمفراموش

حتي توان . دانداروپايي و شرق دور را هم اليق غرور خود نميپذيرش ذهنيت . مانده استخيال هم ناميد باقي

.اين را هم ندارد

سـاز و روشـنگرانه ببـار    اي چـاره اي انعکاس يابـد نتيجـه  رويداد و مرحله, اين تعاريف ذهنيتي در هر پديده

گرايـي و  ملي, هاي ذهنيتي از قبيل دينوقتي قالب. بست رسيده استزيرا ذهنيت است که به بن. نخواهد آورد

شوند ماهيت حقيقي خود را از دست داده و تبديل به ناکارآمـدترين ابزارهـا   سوسياليسم با اين ذهنيت ترکيب 

، اگر به مقتضاي طبيعتش. تواند با اين وضعيت خود هيچ مشکلي را حل کندذهنيت نمي. شونديابي ميدر چاره

حلي بدون اينکـه وارد عمـل شـود ارزش و    نه فرمول و راههاي ديگر نباشد، هرگوداراي قابليت سنتز با ذهنيت

" مديحـه دليلـه  "حتي ذهنيتـي کـه بـه درد    . دهدداد و ستدي ناآگاهانه انجام مي. دهداعتبار خود را از دست مي

در ذهنيت ليال و مجنون حتي اگرهيچ هم نباشد، يک عشق کورکورانـه وجـود   . شوداروپا هم بخورد پيدا نمي

نهيليسـم اسـت و   , سـرانجام . از عشق حتي اگر هـم کورکورانـه باشـد اثـري بـاقي نمانـده اسـت       امروزه . داشت

حتـي درجريـان هـم    . ماند ديوانگي استآنچه مي. شدن هستي انسانارزشيعني آخرين ايستگاه بي. خودکشي

توان درهـيچ  رد مياي را که در گستره جغرافيايي از افغانستان تا فاس وجود داعقليآيا ديوانگي و بي. باشدمي

گري ناکافي بـوده و  کجاي جهان يافت؟ توجيه وضعيت موجود با اصطالحاتي چون سياست، اقتصاد و نظامي

در . اي گسـترده جهـت احيـاي ارزش و معنـا ترتيـب داد     بايد مبـارزه . بيماري در ذهنيت است. ماندمحدود مي
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سر نهـاده  اي است که اگر پشتگرايي ساختگي آنچنان بيماري ذهنيتيحتي در اينجا طريقت. مورد نياز هستند

هـاي عصـرکه   ديگر ذهنيت. توانند کاري از پيش ببرندهاي تاريخي مورد احترام نميکدام از ارزشنشود، هيچ

بردن بـه  يابي سهيم باشند؟ بنابراين پيتوانند در روند چارهاند چقدر ميبست عميقيخودشان دچار بحران و بن

.ترين وظايف معاصر استاهميت و ارزش مبارزه ذهنيتي و تالش در اين راستا يکي از اساسي

. باشـد آميز مستلزم درک گوهر تاريخ و آشنايي ژرف با علم و فلسفه معاصر ميروشنگري ذهنيتي موفقيت

, ايـن کـار  . که علم و فلسفه غرب کامالً درک و هضم نشود امکان ايجاد سنتزي تاريخي وجود نـدارد زمانيتا 

در دفاعيه من به شکل کلـي هـم کـه باشـد يـک      . گرايي و بودائيسم به پيش رودچنان کاري نيست که با اسالم

امکـان نـدارد   . عمـل کـنم  خواهم بسيار جـوهري و صـادقانه   مي. درگيري آگاهانه با ذهنيت غرب مطرح است

امـا داراي دانـش علمـي    . هاي بزرگـي دارد چون از لحاظ معنويات ضعف. ذهنيت غرب بتواند مرا ارضاء کند

بـراي همـين   . خـورم آميز اين امر غبطه ميبه استعداد و مهارت آنها در انجام موفقيت. باشدالعاده ژرفي ميفوق

هاي بسيار بزرگي از اين عرصه سرچشمه مئنم که بيماري و نقصانعالوه بر اين مط. گذارمهم به آن احترام مي

فکـر  . همچنين بر اين باورم که از لحاظ معنويات و اتيک ارزشي فراتر از يـک کـاهن معاصـرندارند   . اندگرفته

, خواهند جامعه و طبيعت را ببلعنـد آنچنان که گويا مي. هاي خود را برطرف کندکنم که بتواند اين ضعفنمي

داشتن نظام از نگهعاري . آفريدندهاي اتيک را هم ميعالوه بر آگاهي ودانش بايستي ارزش. کنندورد ميبرخ

ها و اذهان روشنفکر آنها بگنجد؟ چه کسي و چه چيزي آنها را فاقـد اتيـک   اتيک، چگونه توانست در وجدان

بيشتر از کارگران وابسـته و تحـت امـر    طبقه علم . ها پيش آنها را خريده استگذاشت؟ احتماالً اقتدار از مدت

اي که از العادههاي فوقحال آنکه در دوره رنسانس چه مقاومت. دليل نوميدي نيز اين است. کارفرمايان هستند

توانيم سـقراط را دوبـاره   را دوباره احياء کنيم؟ آيا مي" گوردون برونو"توانيم تاچه اندازه مي. خود نشان ندادند

نبايد فرسوده شـوند،  . اندهاي بزرگ فرسوده شدهتواند ادعا کند اين ذهنيتهيچ کس نميبه سخن درآوريم؟

ماني و سهروردي هـم احيـاء   , منصور حالج, همچنين الزم است افرادي از قبيل موالنا. بايد دوباره احياء شوند

بـا علـم بـر اينکـه آنهـا     . يـزد باشد نيز بايد با زمان معاصر درآمگونه ميهر آنکه روح و گوهر وي پيغمبر. شوند

نياز امروز توانند ما را به ذهنيت موردها مياين حلقه. نمودن راستين آنها زندگي نموداند بايد با نمايندگينمرده

اما احياي آنهايي کـه بـه   . ها تمييز دهمهاي اصيل عصر حاضر را از ديگر ارزشتوانم ارزشمي. نزديک سازند

.اند، تأثير زيادي نخواهد داشتخوردهطرز بسيار وخيمي شکست

هاي خاورميانه ضرورت پيـدا کنـد   خلق کرد و در شخص آن کليه خلق, در شرايطي که دفاع از يک خلق

بـردن و  پنـاه . کننـده خواهـد بـود   تـرين قـدرت، قـدرتي جديـد و متحـول     خوبي بر اين امر واقفم کـه بـزرگ  به

همچنين بر اين امر آگاهم که هر کمک . ادامه بيچارگي استشدن به اين يا آن قدرت سياسي درحکم متوسل

اگر بـه هـيچ فرشـته نجـاتي تکيـه      . بخش نخواهد بودو مساعدتي در اين زمينه به ضعف دامن خواهد زد و نيرو

موجـب بـروز   , آيـي ها هـم بـر  حتي اگر بتواني از پس تنهايي. تواني ذهنت را پيشرفت و پرورش دهينکني مي



224
ور کل نظام جهاني در عرصه خاورميانـه بـه مـن حملـه    . باشد، خواهي شدنياز عصر حاضر ميذهنيتي که مورد

تـرين  امـا اگـر نـاتو کـه بـزرگ     . خودي صورت گرفته باشـد به هيچ وجه مهم نيست که آگاهانه يا خودبه. شد

و مـوحش گـر بـراي بـزرگ   اسـرائيل و يونـان حيلـه   , انگلـيس , باشد به همراه آمريکـا نيروي نظامي سيستم مي

اي بزرگ که داليـل زيـادي دارد مشـارکت    طور آگاهانه در گرفتار ساختن من به تنهاييداشتن خويش بهنگه

. تـرين مبـارزه ذهنـي و معنـوي را انجـام دهـم      کرده باشند، آنچه که الزم است انجام دهم اين است که بزرگ

شده در خاورميانه را با موفقيت به قعي شروع تواند جنگ واجنگي که بتواند حتي آنها را نيز به خود آورد، مي

.پايان برساند

نشدن ابتکار عمل مدني بـراي جامعـه، بـه    نمودن رشد ذهنيت و قائل در خاورميانه اقتدار دولت به دليل سد

ارائه تعريفي تاريخي از اقتدار دولت، وضعيت امروزي آن را نيز به . تمامي به يک مانع جدي تبديل شده است

, گرايـي هـاي معاصـر ملـي   هر چند دولت سعي کرده است چهـره دسـپوتيک خـود را بـا نقـاب     .شناساندما مي

ساله اخيـر آن ناشـي   کارکرد دويست. خواهي و سوسياليستي بپوشاند باز هم تغيير چنداني نکرده استجمهوي

ر قـرن بيسـتم هـم    د. اي درايـن مـورد دارد  درگيري دروني غرب نقش و سهم عمـده . از نيروي ذاتي آن نيست

هـاي شـوروي و فاشيسـم ونقـش آن در ايـن      آمـده در آزمـون  وجـود توانست بواسطه معادالت و محاسبات بـه 

هـاي اصـلي اقتـدار جهـاني در تـوازن و تعـادلي ناپايـدار و        در واقـع، بـا بلـوک   . معادالت بر عمر خود بيفزايـد 

گـر و يـا شـرور از ايـن موقعيـت آن ناشـي       انهاي عصـي تعبير و تفسيرهاي مبني بر دولت. بردشکن بسر ميزود

هاي حکومتي ها و بلوکناپايداري و شکنندگي تعادل جاي خود را به اقتدار, بعد از فروپاشي شوروي. شودمي

نـاک  با برخورداري از چنين مـوقعيتي خطـر  . مانند، داده استهاي يخي شناور در اقيانوس ميلرزان که به تکه

نظام اقتدار . حل دست يابندتوانند بر اساس تعادلي جديد به راهو فاتحان جنگ ميخوردگانشکست. باشندمي

احتمـاالً ايـن کـار را بـه     . داندعنوان هنر اقتدار مييايي را بهنمودن درهاي خود بر روي چارهخاورميانه مسدود

وحدت و تماميت دولـت  " ، "يمنافع واالي مل"اما با اطالق نام . دهدترين منافع خود انجام ميمنظور دسپوتيک

مـيهن  , به اينکه خلق در بيچارگي محض. نمايدشيوه مؤثري استتار ميبدان، آن را به" سالمتي جامعه"، "و وطن

. شـان مهـم نيسـت   به شکل ويرانه و جامعه و ملت بدون رفاه و سالمتي مانده است هيچ اعتنايي ندارنـد و بـراي  

هـاي بسـيار ظريـف پوپوليسـتي     هـا و راه تحت نام دمکراسي شـيوه . ستدماگوژي ا,مؤثرترين راهکار سياست

عنـوان مهـارت و   هـاي بـزرگ بـه   وسـيله دروغ گذاشتن بر واقعيت اعمال دولت بهسرپوش. وجود آمده استبه

ديگـر  ها بسان توپ فوتبال از يک گوشـه بـه گوشـه   نمودن خلقپرتاب. گرددتوانايي در هنر سياست تلقي مي

. گردديوه مؤثر مديريت محسوب ميعنوان شبه

اي بـه  طـور ماهرانـه  باشد اما در واقعيت امروزي خاورميانه بـه با اينکه سياست، هنر حل مشکالت حياتي مي

فاشيسـم در  . کـار را هـم نـدارد   حتي ارزش سياسـت محافظـه  . رساندن مسائل تبديل شده استبستعامل به بن

. تـر از آن مطـرح اسـت   هـاي کهـن  خاورميانه فراتر از فاشيسم، قالـب اما در. حل بودشرايط آن هنگام يک راه
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اگر آخرين تجهيزات تکنولوژي مدرن نظامي را هم بـه ايـن   . ايجاد شده، بيهوده دويست سال برعمر آن افزود

. شودواقعي مي" لوياتان "يم تبديل به بيفزاي

بايد دولت تئوکراتيـک را نـه   . هيچ وقت از آن دست برنداشته است. تئوکراسي در ذات دولت وجود دارد

مايه ايـن نهـاد را کـه در اطـراف معبـد      الزم است ماهيت ايدئولوژيک خمير. درظاهر بلکه در ذات و باطن ديد

آفرين در سـطح ذهنيتـي وجـود نداشـته     هاي باورکه پيوندتا زماني. ديد,اي شکل گرفته استکاهن خاورميانه

ماهيت الهي و تقدس . باشدباشند بکار واداشتن هزاران انسان به مدتي طوالني جهت خدمت به معبد مشکل مي

ه بـه  کـ خواه بر عقيده متولوژيک استوار گردد، خواه بر عقيده ديني، تا زمـاني . دولت ناشي از اين احتياج است

ذهنيت حاکم تکيه نکرده و مشروعيت خود را تأمين ننمايد، ساختمان دولت استحکام نداشته و عمري طوالني 

شـدن بـه   اي در ظهور دين توحيدي داشته، براي تبديلکه سهم عمدهدغدغه اصلي قبيله عبراني. نخواهد يافت

بـه  . ـ آمـده اسـت  کتـاب مقـدس  ـهد عتيـق  هاي مقتدر سومر و مصر در عاتوريته و تأسيس دولتي غير از دولت

بسـان مانيفسـت   2ـ و سـاموئل  1هـاي سـاموئل ـ   ويـژه بخـش  به. نوعي پايه ايدئولوژيک پادشاهي عبراني است

هاي امپراطـوري مادــ   کننده در پايهدين زرتشتي عاملي مؤثر و تعيين. باشدـ شاهي يهودا ميتشکيل دولت خدا

دولت اسالم از همان . مسيحيت ژن مشترک کليه دول اروپايي است, اطوري رومبعد از دوره امپر. پارس است

چـون و چـرا خـود را دولـت کـامالً دينـي       کليه دول اسـالمي قـرون وسـطي بـي    . آغاز پيدايش کامالً ديني بود

. باشـد اسالم شيعه که به جاي دين زرتشتي قرار گرفته است هنوز هم ايدئولوژي رسمي دولت مي. خواندندمي

جمهـوري ترکيـه کـه خـود را     . در کليه کشورهاي عربي دين دولتي و ايـدئولوژي رسـمي آنـان اسـالم اسـت     

, اسـالم . باشـد ـ مـي ايدئولوژي رسمي اسالم سـني ترين کادر ديني ـ  شمارخواند داراي پرمي" الئيک"کشوري 

!ائيل دولتي ديني استاسر. هاي رسمي اسالمي هستندپاکستان و افغانستان دولت. دين رسمي دولت است

تنهـا دولـت دينـدار    . اي نشـود ادعـايي اتوپيـک اسـت    که دچار انقالب ريشهانديشه دولت الئيک تا زماني

هاي ديني رهايي يافته و ماهيـت راسـتين   تواند از قالبدولت در صورتي مي. آشکار يا سرپوشيده وجود دارند

جـاي  خود مبني بر امنيت عمومي و منـافع همگـاني را بـه   الئيک را کسب کند که کامالً شفاف بوده و استلزام 

. آورد

هـر  . شـود هاي معاصر ديده نمـي اي است که در هيچ يک از رژيمگيري جامعه در درون دولت مقولهجاي

ضمانت و نيروي خود . کندچقدر دولت برضد جامعه بزرگ شود به همان اندازه خود را نيرومند محسوب مي

. ورزدمادر و مقـدس بـه دولـت دريـغ نمـي     , بابا, دادن هيچ صفتي از قبيل سنتياز . بيندميرا در دولت توتاليتر

چنـان  بعد آن. کنددولت، اول از مردم دزدي مي. تبديل به تعبيري کالسيک شده است"روزي از دولت"تعبير 

لي است که از ماهرترين اين در حا. کندعنوان ولي نعمت معرفي ميدهد، خود را بهکه گويي به گدا صدقه مي

گـوييم  بنابراين وقتي مي. شرارتي نيست که نتوان با تکيه بر دولت آن را انجام داد. تر استدزدها هم خطرناک

جاي تأسف است که دولت درنظـر تـوده مـردم    . راستين امروز دولت است، داليل بسياري داريم" لوياتان"که 
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کند خشکاند و نابود مييعني از دولتي که همه چيز را مي.شوددرحکم مأخذ اصلي کار و روزي محسوب مي

.چيز را بيافريندانتظار خدماتي دارند که همه

يک از مشکالت اقتصادي و اجتماعي توان از عهده هيچاگر دولت خاورميانه مورد تحليل قرار نگيرد، نمي

ک بـااليي اسـت و نـه بماننـد دولـت      دولت کنوني نه به مانند دولت اروپايي داراي هوشياري دمکراتيـ . برآمد

بنـابراين الزم اسـت بازسـازي    . باشـد فاشيستي عريان و آشکار است بلکه خود منبع و منشاء همه مشکالت مـي 

. و مانند آنهـا نيسـت  " يونيتر، محلي يا فدرال"حلي راه, طور که بارها هم بيان شدههمان, يابي مسئلهچاره. گردد

حـداقل بايـد   . هـا هوشـياري و حساسـيت الزم را از خـود نشـان دهـد      حـل اهدولتي الزم اسـت کـه نسـبت بـه ر    

منظور اين نيست که نقش فـرد محـدود شـود،    . آزادساختن فرد در برابر دمکراتيزاسيون جامعه ايجاد مانع نکند

يس غير از نهادهاي راسيونال و نهادهايي که برمبناي امنيت عمومي و منافع همگـاني تأسـ  . بلکه بايد کارا گردد

تواند با بدنه اگر رفرم دولتي بر اين مباني استوار نگردد نمي. اند بايد ديگر نهادها و قوانين را کنار گذاشتشده

.شودبست ميتنبل و سنگين خود به حل مشکالت بپردازد چه بسا باعث بن

به بيمـاري سوسـيال   بدون ابتال. باشيمدولت روبرو ميبيشتر از هر دوره و زمان ديگري با مشکل حاد اقتدار

خـرابش  "رهايي ملي و سوسياليسم رئاليسـتي گذشـته نزديـک، بـدون توسـل بـه شـعارهايي از قبيـل        , دمکرات

رسيدن به سازش اصولي و دمکراتيک " آوريمکنيم، به دستش ميسازش مي"، "سازيمکنيم، جديدش را ميمي

بايد ايـن وظيفـه جـزء کليـه     . باشندرين وظايف ميتحل، اساسيبا دولت و يا ايجاد امکانات براي رسيدن به راه

.ها و اهداف سياسي باشدبرنامه

کليه نهادهـاي اجتمـاعي و در رأس همـه    . ترين بحران هستندهاي اجتماعي دچار شديدبافت, در خاورميانه

بهداشـت و آمـوزش همگـاني در   , روشـنفکران , اجتماعات دينـي , بيکاري, روستايي, شهري, خانواده، عشيره

از باال تحت محاصره ايدئولوژي رسمي و اقتدار قرار دارد و در پـايين  . برندوضعيتي نهيليستي و بحراني بسر مي

کفايت در ميان منگنه قرار گرفته، بنابراين بدنه اجتماعي ورم کـرده بيمـاري چـاقي ـ شـکم      توسط اقتصادي بي

. کندگندگي را تداعي مي

گنـدگي کودکـان در   آمريکـا و اروپـا نيسـت بلکـه شـبيه بيمـاري شـکم       بيمـاري از نـوع   , البته اين بيمـاري 

ها چندان نهاد. اندها و نهادهاي اجتماعي کارايي و نقش خود را از دست دادهها در اين بافتانسان. آفريقاست

ها که دنها. تنهايي بيانگر اوضاع استها بهخانهحتي وضعيت قهوه. شان باقي نمانده استنقش حائز اهميتي براي

تندرسـتي و  . هـا تبـديل شـده انـد    اي بـراي شـکار انسـان   شـدن افـراد باشـند بـه تلـه     بايد مراکزي براي اجتماعي

فرهنگ آشفته : (آرابسک.برندبودني را که در اصل وجود هم ندارد، بيشتر به سوي فساد و بحران مياجتماعي

شـود از  خت اجتمـاعي کـه از خـارج وارد مـي    بافـت و سـا  . بازتاب هنر بيمار اين واقعيت است) بازاريکوچه

بـراي ايـن منظـور    . ه نشـده اسـت  گونه تدابير دفاعي هم در برابر حمالت انديشيدهيچ. کيفيت برخوردار نيست

به خاطر تعيـين سـاختار اجتمـاعي از طـرف سـاختار سياسـي،       . هيچ گونه آمادگي ذهني و معنوي وجود ندارد
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سوسـياليته، کـارکردي   . خودي اجتماعي که از دولت و سياست دماگوژيک سرچشمه نگيرد، بسيار نادر است

: گونـه اسـت  اسـاس کـار بـدين   . طور خـو داده شـده اسـت   جز بلندگو و شيپورچي دولت و سياست ندارد؛ اين

هـاي جامعـه در راسـتاي تأسـيس     تالش و فعاليـت ". آورددولت به حرف مي, ددهاقتصاد تحت فشار قرار مي"

. جامعه مدني به منظور حل مشکالت بسيار ضعيف است

امـروز  . بسـت سياسـي را در وضـعيت زن تحليـل نمـود      رحمـي و بـن  مي توان تراژدي اجتماعي ناشي از بي

. بـودن را تصـور نمـود   و هيرارشـيک، يعنـي زن  هزارساله سنت دولتياي دشوارتر از اسير پنجتوان زندگينمي

هـاي زنـانگي   هايي که تمدن اروپا تحت عنوان ارزشارزش. شوندها و مشکالت تنها از سنت ناشي نميسختي

و فرهنـگ  " پـورن "زن در ميان دو فرهنگ . هاي دگماتيک مخرب استوجود آورده حداقل به اندازه سنتبه

. شت عجيبي شده استچادر سياه حيران مانده و دچار ده

. اندبودن معکوس شدههمه فضايل مربوط به زن. باشدتر از دولت مياي شکلي بسيار ساختگيزن خاورميانه

هر چيزي که بتواند با آن احساس غرور کند و يا آن را با ديگران سـهيم نمايـد، تحـت حاکميـت نظـام قـوانين       

ي خـويش خـارج سـاخته و زن را نيـز بـه ارزشـمندترين       سنت دين مرد را از حقيقت وجود. اخالقي قرار دارد

امپراطـور بـراي   . باشـد هاي مرد مياي که تنها فعاليت زن تطابق مطلق با خواستهگونهملک وي تبديل نموده به

. يک دولت چه اهميتي داشته باشد مرد به معناي عام و شوهر به معناي خاص نيز براي زن همان اهميت را دارد

وابستگي شديد زن بـه  . شودگيري مشترک و سازش با زن عيب محسوب ميچيزي بنام تصميمدر قاموس مرد 

در مـوقعيتي  . ترين فضـيلت در اخـالق متبلـور شـده اسـت     عنوان عاليشناسد بهشوهري که هيچ مبدأيي را نمي

به حدي . ع کندباشد دفانيست که بتواند آزادنه از اين حقيقت که او هم داراي بدن و روحي متعلق به خود مي

شده و طرد گرديده است که چهارچشمي به هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ضعيف نگه داشتهاز طرف بافت

به تنهايي و در شـرايطي بـدتر از مـرگ نگـه     . وار به او وابسته سازدگردد که بتواند خود را بردهدنبال مردي مي

د او هستند، کسـاني کـه بتواننـد آنهـا را درک کننـد و در      جنسان او هم ماننخاطر اينکه همبه. داشته شده است

اين محاصره فرهنگي هميشه زن را مجبـور بـه   . حقيقت اميد يک زندگي انساني را به آنها بدهند، وجود ندارند

کـه بـه خودکشـي روي نيـاورد نيـز محکـوم بـه        هر اندازه مقاومت نمايد حتـي در صـورتي  . نمايدتسليميت مي

اي به هر جاي بدن او نمونـه . آوردسوي زندگي پست زنانگي و مدپرستي روي مياين بهبعد از . شکست است

مرحله بکارت ماننـد ايـن اسـت کـه     . بودن، در حقيقت دشوارترين پيشه استزن. شوداز اين مدها چسبانده مي

هاي بسـيار  ايشپايان حاصل از زمادري هم با دردهاي بيگذارد، مرحلههاي گرسنه مياي در سفره گرگمزه

همچنين دنيايي که هيچ اميدي در آن . شودکردن هر فرزندي به يک شکنجه واقعي مبدل ميبزرگ. گذردمي

, در خاورميانـه . شـود درد بـر درد افـزوده مـي   . شـکند هـايش را مـي  براي فرزندانش وجود ندارد، هميشه خيال

وقـوع  هـا ابتـدا در زن بـه   بردگـي خلـق  . ه اسـت ترين اقدامات قرار گرفتـ موقعيت اجتماعي زن در رأس ظالمانه

.پيونددمي
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در خاورميانـه  . اي صـحيح اسـت  اينکه واقعيت زن تا حدود زيادي بيانگر واقعيـت اجتمـاعي اسـت، نظريـه    

هايي که از اين شيوه ارتباط نصـيب  ويژگي. مردانگي و زنانگي بيش از حد، روابط دوگانگي ديالکتيکي دارند

کند، مرد نيز بر زن و حاکميتي که نظام اقتدار بر مرد تحميل مي. ي حاکم و توخالي استگردد، مردانگمرد مي

در ايـن مکانيسـم، سـطح    . بنابراين حاکميت از باال به پايين در جريان اسـت . کندزن هم بر کودکان تحميل مي

جامعـه را پيشـبرد   آورد، يعنـي اينکـه سـطح بردگـي     ترين شرايط را با خود به همـراه مـي  بردگي زن، نامطلوب

بنابراين . کندشدن حرکت ميسوي بردهگونه زن هر چه بيشتر برده شده، همراه با آن جامعه نيز بهبدين. دهدمي

با توجـه بـه اينکـه زن    . گرددراحتي از طرف نيروهاي اقتدار اداره ميشود بهاي که بدين ترتيب زنانه ميجامعه

اي بـراي بکـارگيري ظلـم و    شود در عين حال بـه وسـيله  لم و ستم ميخارج از اراده خويش متحمل بيشترين ظ

شـده از  اي که توسـط تسـليميت تحميـل   خاورميانه به اندازه. ستمي بيشتر از آن عليه جامعه نيز تبديل شده است

شـوند، بـا دشـواري    وسيله روابطي که بر زن تحميل ميافتد، از درون هم بهطرف روابط خارجي به زحمت مي

سوي آزادي پايدار تواند جامعه را بهجنبشي که بر آزادي زن اتکا ننمايد، نمي, بنا به اين داليل. شوده ميمواج

هـايي مبنـي بـر در اولويـت قـراردادن اقتـدار و       عـدم تحقـق خواسـت و آرزوي ديـدگاه    . و حقيقي سوق دهـد 

زن بسـيار فراتـر از برابـري    مبـارزات رهـايي  . هم بـه ايـن حقيقـت بسـتگي دارد    … سوسياليسم و رهايي ملي و

.دهدمحيط زيست را تشکيل ميحقوق بشر و, جنسيتي بوده و جوهر برابري اجتماعي، دمکراسي

اولين گامي که بايد در راستاي آزادي زن برداشته شود اين است که زن را تبديل به نيـروي عمليـاتي ذاتـي    

هاي مرسوم که دربر دارنده احسـاس  عشق. ري نمودنمود؛ همچنين بايد از برخورد مالکانه نسبت به زن خوددا

مـدار و هيرارشـيک،   عشـق درجامعـه سـنتي دولـت    . باشـند دار هستند داراي خطـرات زيـادي مـي   ملکيت ريشه

آزادي او تنها احترام به زن وکمک به. اي براي سرپوش گذاشتن برخطاهاستوسيله. هاستترين اغفالبزرگ

مـردي  . گـذرد د و موضع و رفتاري صميمانه و صادقانه نسبت به آزادي زن مـي از راه اعتراف به واقعيت موجو

که حاکميت مردانه خود را ـ چه اسمي بر آن بگذارد، مهم نيست ـ بر زن اعمـال کنـد، از هـيچ ارزش شايسـته       

, کمک به ارتقاء زن از لحـاظ جسـماني  , ترين وظايف انقالبييکي از باارزش. خواهي برخوردار نيستآزادي

اگر بتوان زني را که زماني در فرهنگ خاورميانه مرکزيت فرهنگ الهگي را برعهـده  . باشدروحي و ذهني مي

گيري مستقل و هاي پيشرفته اجتماعي بتواند به سطح تصميمبه سطحي رساند که همگام با ارزشداشت مجدداً

.کننده دست يابد کاري است در حکم قهرماني راستين آزادينيروي انتخاب

. اقتدار و موقعيت اجتماعي، درحکم مکمـل يکپـارچگي اجتمـاعي اسـت    , جايگاه پديده اقتصاد در ذهنيت

ترين انحصـارگري اسـت کـه    دولت بزرگ. ها و امور روزمره جايگاه خاصي ندارداقتصاد ليبرال درميان سنت

دن غـرب اقتـدار نسـبتاً توسـط     که در تمـ در حالي. دهدامکان پيشبرد اقتصاد و اقتدار سياسي در کنار هم را مي

قـوانين ويـژه اقتصـاد    . باشدکننده اصلي ميشود در اقتصاد خاورميانه اين اقتدار است که تعييناقتصاد تعيين مي

در منطقه از يک طرف اقتصـاد کوچـک   . کندمنطقه صدق نمي) ـ فرهنگيجغرافيايي(در شرايط ژئوکولتوري 



229 , در ميان ايـن دو . اقتصاد دولت وجود دارد,از طرف ديگر, دهخانه و خانواده که از دوره نوسنگي مان

تواند با استفاده از قدرت اقتصـادي خـود   طبقه متوسط نمي. اقتصاد اصناف و تجار وابسته به دولت وجود دارد

با توجه به اينکـه اقتصـاد منبـع اصـلي حکومـت      . دولت و سياست را تحت تأثير قرار دهد يا اينکه محدود کند

که دولت خاورميانه کامالً به شـکل دولـت   تنها در صورتي. تواند بدون آن اداره شودابراين دولت نمياست بن

اين حقيقت اقتصادي توضيحي است بـر  . غربي درآيد، يعني بازسازي شود، نفوذ آن در اقتصاد کم خواهد شد

خـوردن در  يـا شکسـت  هـاي تجـارت و  هاي بسيار بر سر راهوقوع جنگ. اصطالح دولت تجار در طول تاريخ

کـه دولـت غربـي اسـاس     در حـالي . باشـد هاي تجارت ناشـي از ويژگـي اقتصـاد مـي    ها بواسطه بستن راهجنگ

سـازد، دولـت خاورميانـه ايـن کـار را از طريـق       شدن استوار ميپيشرفت خويش را بر انباشت سرمايه و صنعتي

از طريق مـال  , شدن روي آوردت سرمايه و صنعتيجاي اينکه به انباشبه. دهدچپاول و رانت انجام مي, تجارت

منابع زيرزميني و روزميني , وطن, حتي همه چيز جامعه. شده به اداره دولت پرداخته استآوريو ماليات جمع

بيشـتر  . هـاي قـديمي سياسـت اسـت    گـري و انسان را ملک خود دانستن و سعي در فروش رسانيدن آنها ازحيله

.ت داردشيوه توزيع دزدان شباهبه

توان گفت که توسعه اقتصادي در خاورميانـه بـا تحليـل موقعيـت موجـود جامعـه       در پرتو اين تحليالت مي

بدنـه  . شدن اقتصاد با اقتصاد جهانيساختار کنوني دولت مانع بزرگي است در برابر درآميخته. پذير استامکان

تواند جلوي فروپاشي جامعه سختي ميديگر بهتمامي در شرايط بحراني ـ کائوس قراردارد  اقتصادي نظام که به

نمـودن رونـد فروپاشـي    هاي دسپوتيک نيز ناشـي از لـزوم متوقـف   ترين شيوهرحمالبته بکارگيري بي. را بگيرد

. جامعه است

خـاطر  ويـژه بـه  بـه . هـاي دسـپوتيک حمايـت کـرد    نظام غرب هم به اين داليل مدت درازي از کاربرد شيوه

اما اين راهکار امروزه بيش از . شداز نفت و جلوگيري از اقداماتي که موجب تزلزل نظام ميبرداري وسيع بهره

شود سطح تقاضاي آنهـا پـايين بيايـد و بـه     ها موجب ميفقيرسازي شديد توده. آور استآنکه سود بدهد زيان

فـاق افتـاد ايـن    رويـدادهايي کـه دربـاره رژيـم عـراق ات     . ارزش شـود همين خاطر موجوديت خود نظام هم بـي 

هـايي کـه سـطح تقاضـاي آنهـا      گرديدن اعمال کنترل بر روي تـوده با دشوار. دهدخوبي نشان ميمکانيسم را به

ايـن فشـار   . شـوند هاي دسپوتيک هم در برابر نظام جهاني بـه مـانع تبـديل مـي    پايين آمده است، ساختار دولت

. شدبادوجانبه زمينه اساسي طر ح پروژه خاورميانه بزرگ مي

سـتاتوي موجـود   .توانـد تـداوم يابـد   بنابراين امروزه ديگر موقعيت فعلي خاورميانه به مرزي رسيده که نمي

يک قرن بر , گيري از توازني که توسط آلمان فاشيست و روسيه شوروي در دنيا ايجاد شده بودتوانست با بهره

روابط . زن سياسي جديد را محدود ساخته استفروپاشي هر دو نظام مذکور امکان ايجاد توا. عمر خود بيفزايد

چين از چنان کيفتي برخوردار است که اجازه بازي توازني جديد را دوگانه آمريکا ـ اتحاديه اروپا و آمريکا ـ  

اي، بدين داليـل  ها و اقدامات ترکيه جهت رهبري تعامل و همکاريهاي منطقهدر اين اواخر تالش. نخواهد داد

هاي مختلف اقتدار کـه حتـي در حـد مقبـول هـم بـا نظـام        در واقع بلوک. ت برخوردار نيستاز پتانسيل پيشرف
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در دنياي امروز به همان اندازه که ديناميک هستند از قابليت ايجاد , گيرنددرنياميخته و در خارج از آن قرار مي

دمکراتيزاسيون جامعه ايجـاد  هاي اقتدار که در برابر آزادي فرد وبلوک. هم برخوردارندآفريناي خطرمنطقه

کنـد و  بلـوکي کـه آمريکـا آن را سرکشـي مـي     . انـد ناپـذير شـده  کنند، براي نظام جهاني حاکم تحمـل مانع مي

سرکرده امپراطوري دوره کائوس يعنـي آمريکـا، بماننـد ورود خـود بـه جنـگ اول و دوم جهـاني، بـا اشـغال          

هـاي  دهـي نـاتو بـه منطقـه، قـدرت     بـا جهـت  . اندوم شدهافغانستان و عراق به نوعي باعث بروز جنگ جهاني س

خواهـد بـا پـروژه خاورميانـه بـزرگ از کـائوس       مي. اندتأثير شدهچين و هندوستان بي, بزرگي همچون روسيه

هاي دمکراتيک و اقـدامات  حلها با انتخاب راهخلق, در مقابل اين. حلي دست يابدموجود خارج شده و به راه

.اندطلب در صحنه حاضر شدهمساواتخواهانه وآزادي

هاي اول و دوم جهاني هـم چنـين وضـعيتي    در دوره جنگ.اي کائوس قرار داريمبديهي است که در دوره

اتحاد جماهير شوروي و در جنگ جهاني دوم هم آلمان فاشيست براي ,در جنگ جهاني اول. روي داده است

هـاي  هـايي کـه برخرابـه   همـه دولـت  . توازن اقتـدار گشـودند  هـاي نـام  خروج از کائوس راه را بر ظهور بلـوک 

هاي بزرگ ـ عثماني و ايران ـ بنا شده بودند در وضعيتي بودند که قدرت هضم نظام شوروي و نظام امپراطوري

هـاي بـزرگ توانسـتند موجوديـت     هاي مذکور با استفاده از توازن ميان نظـام دولت. کالسيک غرب رانداشتند

شـدن هرچـه   با فروپاشي شوروي توازن موجود از ميان رفت و موجب القيد. حفظ کنند1990خود را تا دهه 

رو آمريکا همـراه  از اين. اين شرايط با واقعيت نظام جهاني حاکم همخواني نداشت. هاي اقتدار شدبيشتر گروه

يط کـائوس کامـل در   شرايط بحراني و پراکنده نظـام باعـث بـروز شـرا    . شدندبا نيروهاي ائتالف به منطقه وارد

. ايـم اگر با توجه به شرايط ويژه خود، به اين مداخله جنگ جهاني سوم بگوييم به خطا نرفتـه . منطقه شده است

هـاي اول و دوم جهـاني نـاقص مانـده     هايي کـه در جنـگ  حسابجنگي است براي تسويه, در واقع اين جنگ

هـاي دولتـي   جـاي بلـوک  نظام بـه . متناسب نيستشدن هاي دسپوتيک جديد با منطق جهانيظهور رژيم. بودند

اين نيـز مسـتلزم دمکراسـي و برخـورداري از منـابع غنـي       . هاي خلق استگويي به مطالبات تودهناچار از پاسخ

. منطقه است

البتـه بـر   ـآيا احتمال دارد که در مرحله امپرياليسم فاز ديگري نيز مطرح بشود؟ شعار امپراليسم دمکراتيک

هـاي ديگـري هـم ممکـن هسـتند؟ بايـد اسـالم        بينانه است؟ آيا گزينـه تا چه اندازه واقعـعيارهاي نظاماساس م

هاي دمکراسي غربي را تا چـه سـطحي   معتدل، مدل ترکيه و اصطالحاتي از اين قبيل چگونه درک شوند؟ مدل

توان اعمال کرد؟ مي

شـده آيـا بـراي منطقـه     آغـاز " ورتـو آلگـره  پ"شدن سوسيال دمکراتيک که با صداي هر چند ضعيف جهاني

بينانـه بـراي   عنوان اتوپيايي واقعشدن دمکراتيک خاورميانه را بهتوان فدراتيومفهوم و معنايي دربردارد؟ آيا مي

تواند شکل اوليه اين گرايش باشد؟ بنابراين در ايـن  خاورميانه تصور نمود؟ آيا فدراسيون دمکراتيک عراق مي

اي کـه از  علـوم اجتمـاعي  . گيـرد وظايف زيادي برعهده علـوم اجتمـاعي و اخـالق قـرار مـي     , خهاي تاريدوره
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نـي بـر   اي اکولوژيـک ـ دمکراتيـک و مبت   براي تأسـيس جامعـه  . خروج از دوره کائوس مفيد و مؤثر واقع شود

دهـيم  کاري که مـا درحـال حاضـر انجـام مـي     . نهاده شودآزادي جنسيتي، ابتدا بايد علوم اجتماعي جديدي بنا 

.ريزي از اين کار اصيل و هيجان آورستطرح

عنوان آغاز جنگ را نه بهعنوان نقطه عطف ارزيابي گردد، بايد آنبه2001سپتامبر 11اگر رويدادهاي ـ2

اي اسـتراتژيک از جنگـي کـه بعـد از جنـگ سـرد ـ آن را جنـگ         عنوان مرحلـه را بهايد آنجهاني سوم، بلکه ب

اي از گـري نقش توطئه در اين رونـد چـه بـود؟ آيـا اخـالل     . کردـ آغاز شده است ارزيابيمدرنيسم بناميمپست

جزئيـات  شـود در سـطح   طرف نظام جهاني بود؟ با توجه به تحوالت عيني جواب همه سؤاالتي که مطـرح مـي  

, معنـي زيست اين حرکـت آمريکـا را بـي   بسياري از متفکران، نيروهاي سياسي و طرفداران محيط. ماندباقي مي

هـا قـدرت   عليرغم همـه موانـع و مخالفـت   . دادنداز خود واکنش نشان. الملل و اتيک دانستندناقض حقوق بين

. ساز نظام حمله خود را در سطح استراتژيک عملي کردمطيع

ايم، مشاهده حرکت امپراطورمانند آمريکـا در  حال انجام دادهاي که تا بهتحليالت اجتماعي و تاريخيطبق 

تواند واقعيت خـويش را  هرچند با حقوق و اخالق در تضاد هم باشد بازهم نمي. بينانه استدرون کائوس واقع

خـواه و  هـاي جمهـوي  ملـت ـولـت هـا و در رأس آنهـا همـه د   ـ ملـت بسياري از دولت, در اين مرحله. بپوشاند

. بينانـه نيسـت  امـا واقـع  . جـا باشـد  اين دغدغه آنها ممکـن اسـت بـه   . برنددمکراتيک اروپايي در دغدغه بسر مي

. سارگون تـاکنون در جريـان اسـت   شدن آنها به امپراطوري از زمان دولت آکاديها و تبديلشدن نظامجهاني

وجـود آمـده و در نهايـت از طـرف انگلـيس و      دها حلقه به همديگر بهشدن صهاي دنيا که با متصلامپراطوري

عنـوان يگانـه   نمودن آمريکـا بـه  شوروي بدون درگرفتن هيچ گونه جنگي به آمريکا واگذار شده، آيا محسوب

توان درباره عمق بحران سومين حمله بـزرگ جهـاني کاپيتاليسـم    بخش آن امر عجيبي نيست؟ مينيروي تداوم

يافتن وجود حکومتي ها ضرورتهمه اين عوامل و رويداد. را برشمردهاي کائوتيک آنويژگيسخن گفت و 

وقوع بپيوندد اين امر مورد تأکيد قرار در هر جايي که روند مدنيت به. بخشددر قالب امپراطوري را صحت مي

بنابراين آمريکـا کـه   . ستدهند و سياست هم از خالء خشنود نيوجود خالء مهلت نميها بهگيرد که دولتمي

آخرين انقالب علم و تکنولوژي را در پشت سـرخود دارد، پيشـاهنگي خـويش را در ايـن عرصـه بـه ديگـران        

داده است، تـداوم گسـترش و انتقـال آن کـه الزمـه      آساي نظامي و اقتصادي تشکيلقبوالنده و يک نيروي ديو

گفتن اين مـوارد دال بـر   . کندياست آن را ايجاب ميسرشت دولت و س. باشدناپذير مينظام نيز هست، اجتناب

. بودن آن نيستتصديق يا مشروع

ـ ملت به سرآمده به معناي اين نيست که امپرياليسم جهاني را مـورد تأييـد   همچنين گفتن اينکه دوره دولت

مدل را مفيد ندانسته هاي اقتصاد جهاني و سياسي و نظامي، اينبلکه به اين دليل است که واقعيت. دهيمقرار مي

گرايي به معناي دولتـي نيسـت   ـ ملت برخالف مليدولت. کنندوپاگير ارزيابي ميعنوان نظامي دسترا بهوآن

هـا هـيچ اصـطالحي بـا     در عـالم پديـده  , اين در حالي است کـه . که کامالً به استقالل خويش دست يافته باشد
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هـيچ مـاده و   . باشـد شـمول مـي  اشـتن رابطـه، يـک قـانون جهـان     بلکه وابستگي و د. استقالل کامل وجود ندارد

نـه  . ملت اتوپيايي خـرده بـورژوازي اسـت   ـنمودن استقالل دولتمقدس. موجودي از اين قاعده مستثني نيست

. هر يک از آنها، تحت ويژگي هـاي متفـاوتي بـه ديگـري وابسـته اسـت      . هااند و نه ملتها کامالً مستقلدولت

هـاي اسـتعمارگري   شيوه. پذيرترين نوع وابستگي استشود انعطافز طرف آمريکا تحميل ميامپراطوري که ا

اشـکال وابسـتگي حتـي    . گيـرد انـد اسـاس نمـي   خلوص اتنيکي و تعصب ديني را که از رده خارج شـده , مطلق

هـا بنـا بـه    ملـت ـ اين در حالي است که بسياري ازدولت. باشندشدن ميتر از استعمار نو درحال پيادهمدرنپست

از ميـان برداشـته   ـ ملـت دولت. دانندعنوان امتيازي براي خود ميشان وابستگي به آمريکا را بهساختار مديريتي

ـ بنـدي جديـد دولـت   سـنگر . شود که القيدانه حرکـت کنـد  اما مانند گذشته هم بدان اجازه داده نمي. شودنمي

ايـن  . اين مرحله از اتحاديـه اروپـا تـا چـين ادامـه دارد     . ر استناپذيشدن اجتنابها در دوره جديد جهانيملت

بخشـيدن بـه جنـگ درحـال جريـان و يـا ايجـاد        سنگربندي به منظور برپايي جنگ نيست بلکه به منظـور پايـان  

بنابراين در صورت لزوم با راهکارهاي اقتصادي و يا راهکاري نظامي و يـا  . آور براي نظام استمجراهاي سود

نمـودن  يت موجود و جلوگيري از پسروي آن يا اينکه با اقدام به بازسازي جهت هرچه بيشتر پرباربا حفظ وضع

هاي حلهاي آلترناتيو خود از طريق راهنمودن برنامهنظام درصدد رئاليزه. کندآن، حکومت کائوس را اداره مي

انه تحوالت احتمالي آن را چگونه با توجه به اين چارچوب و حقيقت خاورمي. باشدبعد از خروج از کائوس مي

بيني کرد؟توان پيشمي

ها بر اساس قرائت وتفسـير آن نسـبت بـه انقـالب علمـي و      بيني آمريکا نسبت به پديدهبايد دانست که جهان

هـا، بـا   ـ کنترل مداوم دادهتانکتينککاربردن هزاران مؤسسه فکري ـ  با به. فلسفي بنا شده استـدينيواقعيت

هاي ها و برنامهطرح,هادرپي تقسيمات و توازنات جديد بدون درافتادن به دگماتيسم، به اجراي پروژهام پيانج

همچنين بدون اينکه تحوالت تاريخي را به فراموشي بسپارد، درصـدد يـافتن بسـتري تـاريخي     . پردازدخود مي

و طرحـي  شـود تـا برنامـه   ين موارد سبب ميهمه ا. آيدمينمودن آنها برهاي خود و معنادارها وطرحبراي مدل

. وجودآيدپذير بهفهاي فراوان و انعطابرخوردار از گزينه

برخوردار از ماهيتي است که با آناليز گذشـته نزديـک   , پروژه خاورميانه بزرگ که تعبير روزآمد آن است

اين پـروژه بيـانگر ايـن    . دهدميرا مبناي کار خود قرار1990امپرياليسم و حل مشکالت کنوني، دوره بعد از 

. بينـد است که نظامي که فرانسه و انگليس بعد از جنگ جهاني اول تأسيس کرده بودند را نـاقص و اشـتباه مـي   

جهاني دوم را که بـه منظـور ثبـات و    هاي خود بعد از جنگها و برنامههمچنين آمريکا در اين پروژه، سياست

فقر بيش از حـد  . کنداند، با اتخاذ موضعي خود انتقادي اشتباه تلقي ميهامنيت به تقويت دسپوتيزم کمک نمود

, هاي فرديآزادي, هدف پروژه اين است که توسعه اقتصادي. داندمردم منطقه را ضرر و خطري براي نظام مي

و دمکراتيزاسيون و امنيت را با هم به پيش برد بدين ترتيب هم مشکالت مزمن عرب ـ فلسـطين، کـرد ـ عـرب       

هـاي جديـد   کند و از وقوع انفجارهاي اجتماعي را خفه کرده حل ميترک ـ ايران و هم دسپوتيسمي که بافت 
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بحراني وکائوتيـک قـرار داشـته باشـد     ـ و درمرحله که هستـاگر منطقه براي نظام مهم باشد. تنظيم شده است

هـايي  همه اقدامات و گـام . استحتي دير هم شده. بينانه استاي بر اين اساس و مبنا الزم و واقعبنابراين پروژه

هـاي پـروژه ـ    فعاليـت . آيـد تدريج حول محور يک طرح به گردش درميشوند بهکه از طرف نظام برداشته مي

.دشوتر ميريزي فشردهبرنامه

شـده فـرق   ويـران تنها مانع بزرگ بر سر راه اجراي پروژه مذکور اين است که خاورميانه با ژاپن و اروپـاي  

کـه  تا زمـاني . از دمکراتيزاسيون خبري نيست. در خاورميانه روشنگري و انقالب صنعتي روي نداده است. دارد

از دين و نظام هاي سياسي دسپوتيک متکي شده گرايي تغذيه مذهب, نوردداي که فاشيسم را درميگراييملي

هاي رايـج مـدام درحـال ايجـاد     رژيم. شيوه ژاپن و اروپا امکان نداردبر بافت اتنيکي متالشي نشوند نوسازي به

گر بومي منطقه به هر قيمتي که باشد براي حفظ موجوديت خود بيشترين هاي حيلهدولتبلوک. بحران هستند

شـوند،  آنهايي هم که تحت عنوان مخالفـت بـا نظـام در صـحنه ظـاهر مـي      . گيرندار ميها را استادانه بکنيرنگ

هـاي ديـدگاه   بازمانـده . دفـاع از دولـت هـدف اساسـي اسـت     . همان دسپوتيسم هستند) زاپاس(الستيک يدک 

هـيچ نـوع   . محتـواي دولـت موجـود تهـي اسـت     . شود نيرومند استـ خدا بسيار بيشتر از آنچه تصور ميدولت

. کنـد را و آن نيـز افـراد را توليـد مـي    افـراد، آن . ترين اجتماعات استقوي, به نوعي. ردي تاريخي نداردعملک

بودن را دارد، فراتر از اينکـه خـود دولـت را چگونـه بهتـر از ديگـران اداره       مخالفتي که بيشترين ادعاي انقالبي

.خواهد کرد، هدف ديگري ندارد

ـ ملـت را تحمـل   هـا دولـت  تواند دهنمي. ي داراي کاراکتر فدراتيو استاز طرفي ديگر، منطقه از نظر تاريخ

هـا و  سـاختار اتنيکـي و طريقـت   , مذاهب. شوندبست ميباعث بروز بن, هاي کنوني همـ ملتحتي دولت. کند

. ندشوساختن دولت به خود وارد مرحله تغذيه متقابل ميهاي ديگري همچون اجتماعات، با وابستهديگر گروه

. اند هم همين ساختار استهاي غربي هميشه از آن حمايت کردهآنچه که دولت. بست در اين ساختار استبن

.ها را از دور خارج نمايدبايد ابتدا اين رژيم, بيني کرده دست يابدخواهد به نتايجي که پيشاگر پروژه مي

مبر چنان حرکت کرد کـه احتمـال دارد نتـايج    سپتا11بعد از . معنا روبروستبست به تمامآمريکا با يک بن

نتـايج بعـد از جنـگ جهـاني اول در ابعـاد و      . تري از ورود آن به جنگ جهاني اول و دوم را ببـار آورد سنگين

اگـر درجنـگ   . اهميت آمريکـا را نشـان داده بـود   . گذار باشندسطحي نبودند که بتوانند بر سرنوشت نظام تأثير

بعـد از  . راحتـي موجوديـت خـود را حفـظ کنـد     نشيني به قاره خود بهت با عقبتوانسخورد ميشکست هم مي

اگر چه بعضي سنگرها را از دست داد اما توانست قدرت . جنگ جهاني دوم توانست شوروي را محاصره کند

هـر دو  . تـر بـود  در هر دو حالت سروکارش با سـاختارهاي دولتـي مـدرن   . خود را حفظ کرده و گسترش دهد

اگرچه . ها شود محدود بودندفاکتورهايي که باعث تشديد درگيري تمدن. ن فرهنگ مسيحي بودندداراي هما

در خاورميانه . فاکتورهاي کائوس سربرآورده بودند، اما در حدي نبودند که نظام را در معرض خطر قرار دهند

ميالدي به بعد 1250که از در مقابل نظامي دسپوتيک. عواملي که اين نوع نتايج را تداعي کنند، وجود ندارند
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هاي شبيه به جنگ عراق و افغانستان کـافي  جنگ. نشيني نمودگرايي نهاده يا بايد جنگ کرد يا عقببه بنيادرو

هاي اقتدار در منطقه شکسته نشوند، هر گامي که برداشته شود شکست سنگيني را بـه  که بلوکتا زماني. نيست

در ايـن  . بخـش نخواهـد بـود   بکارگيري دولتي دسپوتيک عليه ديگري نتيجههايي مبتني برتاکتيک. دنبال دارد

ها باشـد  نمودن همه رژيماگر درصدد متالشي. گونه شرايط، فرهنگ خاورميانه در ايجاد دسپوتيسم ماهر است

يـز  بست موجود در عراق لبرهاي مربوط به بندر واقع رويداد. شودهاي مردمي روبرو ميبا مشکل کنترل توده

مدت مديدي رژيـم مـورد حمايـت قـرار     . توانند توضيح دهندهاي بعدي را ميهايي هستند که رويداداز درس

هاي اقتدار و جوي فرهنگـي  رژيم متالشي شد اما بلوک. در نتيجه، مشکالت هرچه بيشتر تشديد يافت. گرفت

بسيار مشکل اسـت کـه بتـوان فرهنـگ     .تواند ساختارهاي شبيهه به آن را تغذيه نمايدوجود دارد که دوباره مي

هاي اقتـدار بـه معنـاي حملـه     نمودن بلوکاما تجزيه. سر نهادحاکم منطقه را با توسل به فردگرايي غربي پشت

. بست چنين استديالکتيک بن. انقالبي راستيني خواهد بود

تواند خله افغانستان و سومالي نميالبته اين مداخله بسان مدا. بنابراين بايد سازمان ملل و ناتو وارد عمل شوند

يـابي مسـئله   اهميـت چـاره  . کنـد کـه ايـن مـداخالت گسـترده و پايـدار باشـند       شرايط ايجاب مي. سطحي باشد

تـر از دوره فروپاشـي شـوروي بـروز     مراتـب شـديد  مشکالت فروپاشـي بـه  . شودخاورميانه به تازگي مطرح مي

کـار  ي اقتداري که هشت قرن است در خود فرورفتـه و محافظـه  هانمودن ذهنيت و قالبمتالشي. خواهند کرد

گرديده است با خود مشکالت و نتايجي را به بار خواهد آورد که هيچ شباهتي با مشکالت ديگر مناطق جهان 

هايي پراکنده و سرگردان خواهند قيد خواهند ماند در حکم مينبيهاي که قبيله و گروه, سوسياليته فرد. ندارد

آن ذهنيـت و  جـاي هاي کوچک اقتدار را درهم شکسـته و بـه  کدام انقالب ذهنيتي و اقتصادي اين بلوک. بود

, دار رنسـانس هـاي ميـان فـرد اروپـايي کـه در نتيجـه فرهنـگ ريشـه        اقتصاد جديدي بنا خواهد کـرد؟ تفـاوت  

يد برطرف شود؟ با توجه اي بااي چگونه و با چه وسيلهوجود آمده و فرد خاورميانهرفرماسيون و روشنگري به

به اينکه فرهنگ شرق اروپا تفاوت زيادي با فرهنگ کل اروپا نداشت، اما باز هم گذار از نظام مدرني همچون 

مسـئله  . هايي دست يافته استسوسياليسم رئاليستي به نظامي ليبرال تقريباً ربع قرن طول کشيد و تازه به موفقيت

اي اسـت  اين ايـده , حلي دروني خواهد شدوپاشي خاورميانه منجر به راهفر. حلي در درون نظام مطرح استراه

. اي با مشکالت فراوان در پيش استبديهي است که آينده. که بسيار مورد بحث قرار خواهدگرفت

اي ضربه. شکست نيروهاي ائتالف به رهبري آمريکا موجب بروز مشکالت استراتژيک بيشتري خواهد شد

. بعاد جهاني بر آمريکا وارد خواهد شد و روند پسروي امپراطـوري را تسـريع خواهـد کـرد    خواهد بود که در ا

. آفريقـا و اروپـا نيـز خواهـد شـد     , اگر آمريکا درخاورميانه شکست بخورد، وارد مرحله شکست در تمام آسيا

ک روسـيه  حتي نخواهد توانست آمريکاي جنوبي و مکزيک وکانادا را مثل گذشته مهار کرده و به موقعيت ي

اگر آمريکا درحال حاضر يعني در شرايط توازن کنوني قدرت، چنين وضعيتي را تقبل . دوم تنزل خواهد يافت

هـر انـدازه   . باشـد ناپذير ميگيري استراتژيکي اجتناببنابراين اتخاذ موضع. کند، با واقعيت اقتدار مغايرت دارد
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.ساز استيابي به برخي نتايج چارهماندن و دستبه

بنـدي تخمينـي بـه   يـابي آنهاسـت را در رده  داري غـرب مجبـور بـه چـاره    اگر مشکالتي را که نظام سـرمايه 

مـدت  وتـاه ميان مدت و کوتاه مدت تقسيم کنيم مشکالت افغانستان و عراق در رديف ک, مشکالت درازمدت

هـاي  عنوان مدلآن کشورها به. شودفدراسيون دمکراتيک در نظر گرفته مي, براي حل اين مشکالت. باشندمي

عنوان قانون اساسي براي آنها درنظر گرفتـه شـده نظـام    مدلي که بر روي کاغذ به. شوندجديد منطقه عرضه مي

همه در حيـرت  . باشدآل ميو تحولي جديد و ايدهبديهي است که اقدام. کنددمکراتيک فدرال را پيشنهاد مي

هـايي کـه در برگيرنـده شـمار زيـادي از      آشـنايي فرهنـگ  . آنند که ببينند چگونه اين روند عملي خواهـد شـد  

بـه نـوعي تحـول    . باشـد هاي اتنيکي و ديني هستند با فدراليسم دمکراتيک، يک تحول بزرگ تمدني مـي گروه

هاي دسپوتيک بـار  اين احتمال که رژيم. ي فرانسه و روسيه تأثيرگذار خواهد شدهاخاورميانه هم بسان انقالب

نظام فدراليسم دمکراتيـک سـاختاري   , در شرايط امپراطوري کائوس. ديگر رستوره شوند، بسيار ضعيف است

ام را پيشاهنگي اين نظنيروهايي که بتوانند نقش. ها و زحمات بزرگي به پيش خواهد رفتياست که با دشوار

هـاي  طلب که حداقل به اندازه رژيـم توان يافت؟ هنوز هم ماهيت نيروهاي اقتداربرعهده بگيرند را در کجا مي

سابق دسپوتيک هستند از فرماسيوني ذهني و سياسـي کـه بتوانـد اتنيـک و مـذهب را در ايجـاد سـنتزي مثبـت         

صورتي بسيار محدود در حال رشد يبرال بههنوز تحوالت مربوط به ظهور فرد آزاد و ل. دورندمشارکت دهد، به

. تـوان گفـت وجـود ندارنـد    هاي دمکراتيک و سوسياليست چنان نادر هستند که حتي مـي آليستايده. باشدمي

بيش از همـه چيـز   . چنان ضعيف و سطحي هستند که حتي نخواهند توانست خود را اداره کنندها هم آنقديمي

ماهيت فدراليسم دمکراتيک ساختاهاريي . کنندوپا و نيروهاي ائتالف اعتماد مياتحاديه ار, ناتو, به سازمان ملل

. که مدام وابسته به خارج باشند راه را بر مناقشات زيادي باز خواهد کرد

ـ ايـران  کـرد ,ـ عـرب کـرد , ـ اعـراب مدت مورد حل واقع شـوند روابـط اسـرائيل   مشکالتي که بايد در ميان

ناتو، اتحاديـه اروپـا و نيروهـاي    , هايي همچون سازمان ملل جديدقطعاً مشارکت ارگان.باشدـ ترکيه ميوکرد

امـا هـر دو هـم مشـکالت     . تاريخي دارند، سـرعت خواهـد بخشـيد   ائتالف به روند حل اين مشکالت که ريشه

هـم بسـيار   هاي تمدني عميقي دارنـد روابـط آنهـا بـا مدرنيسـم      به همان اندازه که ريشه. پيچيده و سختي هستند

اسـرائيل بسـتگي بـه برقـراري صـلح و      ـشـدن مشـکل اعـراب   برطـرف . تـر خواهـد بـود   تضاد برانگيـز و بغـرنج  

ـ اگر اولويت به حل مشکل اسرائيل, شودبرخالف آنچه تصور مي. شدن دمکراتيزاسيون در منطقه داردنيرومند

مسـئله ايـن اسـت کـه     . نيم قرن ديگر به تعويـق بيافتـد  فلسطين داده شود، خطر آن وجود دارد مشکالت منطقه 

دمکراتيزاسيون دو طرف . شودـ اسرائيل از جامعه و دولت دمکراتيزه نشده اعراب ناشي ميريشه مشکل اعراب

ـ صـورت درگيـري فلسـطين   در غير ايـن . و فلسطين را فراهم خواهد آوردشرايط الزم براي صلح ميان اسرائيل

دور از هـا و جامعـه اعـراب ـ بـه     کـار و دگماتيـک موجـود در دولـت    هـاي محافظـه  ت و ساختاراسرائيل، ذهني
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کـه تـا بـه امـروز     طـوري همـان . ـ را بيش از پيش تقويت خواهد کـرد هاي دمکراسي، آزادي و برابريپيشرفت

.اندتقويت نموده

با ساختارهاي جامعه و دولت تضادها و مشکالت زيادي . باشدتر و چند بعدي ميمشکل کرد بسيار پيچيده

حقوق اقتصـادي  . ترين حقوق مدني هم برخوردار نيستانسان کرد حتي از ابتدايي. ايران و ترکيه دارد, اعراب

احتمـال دارد فشـارهاي اخيـر    . کشـي فرهنگـي در جريـان اسـت    يک نسل. شوندو سياسي حتي مطرح هم نمي

ويژه فدره کردسـتان عـراق   به. بعضي امکانات محدود بگشايدآمريکا موجب ايجاد تحرکاتي شده؛ و راه را بر 

ناتو و نيروهاي ائتالف، آتـش ايـن   , رود تحت تأثير سازمان مللانتظار مي. اي مساعد استبراي تحريک زمينه

حلـي  اگـر راه . سـاز عصـياني اجبـاري اسـت    موقعيـت فعلـي کردهـا زمينـه    . ور شودها و تحريکات شعلهچالش

سـر بگـذارد، در   ـ اسرائيل را پشـت اجرا ارائه نشود، جغرافياي خونيني که درگيري فلسطين دمکراتيک و قابل

ترين جغرافيا بروز کند باعث تشديد هـر چـه   ميليون کرد در صعب50ـ40اي که با تودهدرگيري. انتظار است

گونـه تحـولي مسـاعد    دهد که بـراي وقـوع هر  منطقه را در وضعيتي قرار مي. بيشتر مشکالت منطقه خواهد شد

.خواهد بود

هـاي ايـران،   حل درازمدت نيز از طريق رعايت حقوق بشر و رونـد دمکراتيزاسـيون در جوامـع و دولـت    راه

جـزم انديشـي و   . گـردد پـذير مـي  تبار و همچنين تحقق توسـعه اقتصـادي امکـان   هاي ترکپاکستان، جمهوري

ي مشترک المنـافع قدرتمنـد بـه مقاومـت خواهنـد      هاکاري موجود در ساخت جامعه و دولت و بلوکمحافظه

هاي خلق ارائه گردد، در صورت نکاستن فشـار نظـام   ياب به تودهاگر آلترناتيوهاي قابل اجرا و چاره. پرداخت

. آيدوجود ميحاکم تحوالت نسبي در درون نظام به

مسـتلزم  " ژه خاورميانـه پـرو "اجـراي . باشـد در طول هر سه دوره، قدرت اقتصادي و نظامي زيـادي الزم مـي  

عالوه بـر ايـن آزادي زن ـ کـه بسـيار مـورد بحـث اسـت ـ و          . بکارگيري مداوم نيروي نظامي و اقتصادي است

اگر زن بيدار نشود و به حداقل آزادي دست نيابد تمام . تربيت افراد ليبرال از اهميت حياتي برخوردار مي باشد

اگر آزادي فردي بدون اينکه تفاوتي ميان زن و مرد قائـل شـود،   . ديگر اقدامات محکوم به ناکامي خواهند بود

. دست نخواهند آوردتضمين نگردد، کليه اقشار جامعه و در رأس آنها زنان آزادي به

: سه سناريو طرح نمود, توان براي خروج خاورميانه از کائوسعنوان نتيجه، ميبه

ارنـد، همچنـين کشـورهايي در منطقـه کـه بعـد از       کشورهايي که سعي در حفظ موقعيت سابق د, اول اينکه

. ـ ملت از لحاظ سياسي و اقتصادي برخواهند آمداند درصدد حفظ دولتجنگ جهاني اول و دوم تأسيس شده

دادن گونه در منطقه ادامـه دليل مداخله آمريکا به طرزي امپراطوربا فروپاشي توازن ميان شوروي و آمريکا و به

سياسـي و فرهنگـي مـدل مـذکور     , بنـابراين تحـول اقتصـادي   . سان گذشته، مشکل اسـت ـ ملت ببه مدل دولت

جاي مانده از گذشـته،  گراي برگرا و دينيملي, گراهاي اقتصادي و سياست دولتساخت. ناپذير استاجتناب

يتاليسـم ملـي   با توجه به اينکـه دوره کاپ . کنندشدن از هر لحاظ ايجاد مانع ميديگر در برابر موج جديد جهاني
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ايـن  . خواهند که با باالبردن قيمـت خـود، ضـميمه نظـام گردنـد     مي. وجود دارد که مجدداً ضميمه نظام گردند

شان ايو به شکلي که به کام پايگاه تودهکار و سوسيال گرا، محافظههايي همچون ملياقدامات را نيز تحت نام

طـور فشـرده   هاي سطحي و نازا که هـر روز بـه  اين کارها و فعاليت. اي انجام خواهند دادباشد با تبليغات رسانه

يابنـد، تنهـا يـک    ـ هرچند تحت عنوان سياسـت بازتـاب مـي   توان به آنها رويداد هم گفتجريان دارند ـ و نمي 

گرا ـ جمهوريگرا و دينمذهب, گراهاي سنتي دولتهدف اين گروه. باشدکارانه ميشيوه دماگوژي و فريب

رودکـه  انتظـار نمـي  . آوردن رانت سياسي و اقتصـادي اسـت  دستـ بهبودن آنها چندان مهم نيستو يا پادشاهي

م بـر اسـاس مبـاني    ژاپن و حتي چين که مدعي بازسازي نظا, اتحاديه اروپا, داري از قبيل آمريکامراکز سرمايه

اينها بايد بداننـد کـه   . کنندگرا حرکتهاي سياسي و اقتصادي رانتعصر اطالعات هستند بتوانند با اين ساخت

مصـر و  , ويژه نظام و موقعيتي که کشورهاي همچون ترکيـه به. داري بسرآمده استدوره کومپرادوري سرمايه

خالت روزافزون نظام دچـار مشـکالت جـدي و عميقـي     پاکستان و ايران درصدد حفظ آن هستند در برابر مدا

خواهند شد امکان اينکه بتوانند بمانند گذشته با توافق ميان خودشان و يا سازش با خارج بـه موجوديـت خـود    

اي جز پيوستن به نظام بـه  با ناز و عشوه هم که باشد، اين قبيل کشورها و نيروها چاره. ادامه دهند، وجود ندارد

.و گستره پروژه آن ندارندرهبري آمريکا

هـا و راهکارهـايي شـبيه بـه     در ايـن سـناريو سياسـت   . بازسازي تحـت مراقبـت آمريکاسـت   , سناريوي دوم

تـوان آن را همچـون مـوقعيتي    مـي . راهکارهاي انگليس و فرانسه بعد از جنگ جهاني اول انديشيده شده اسـت 

مانـدن و تثبيـت سـاختارهاي خواهـان     اصرار آمريکا بربا تدوام. ـ ملت و استعمار نو در نظر گرفتمابين دولت

شـده و وابسـته بـه خـود و همچنـين      يافته، بازسازيعنوان هدف ناتوي توسعهحفظ موقعيت کنوني در منطقه به

توان گفت اين مي. شدن بيشتري داردنمودن سازمان ملل هم در اين روند، اين سناريوي دوم شانس پيادهداخل

جهاني دوم براي بازسازي ژاپن و اروپا بـه اجـرا گذاشـته    باشد که بعد از جنگطرح مارشال ميسناريو از نوع 

البته اين نيز يک واقعيت آشکار است . توان به اين سناريو همسايگان آن کانادا و مکزيک را هم افزودمي. شد

بنابراين با توجه به اينکه کليـه  . هاي گذشته شکل خواهد گرفتتر از نمونهکه ساختار خاورميانه بسيار متفاوت

تواننـد  تبـار نمـي  هـاي تـرک  افغانستان و ترکيه و ديگر دولت, پاکستان, ايران, دول عربي و در رأس همه مصر

. خوبي بياموزندهاي الزم را براي بازسازي بهشيوه سابق پيش روند بايد درسبه

ويـژه آزادي زن ـ و   زادي اجتمـاعي ـ بـه   آ, شـدن در عرصـه اقتصـاد   منطـق اسـاس ايـن بازسـازي ليبراليـزه     

آمريکـا بـا   . باشـد ـ در عرصه سياست البته در چارچوب سياست نظام ميشدن ـ دمکراسي بورژوازي دمکراتيزه

جلب پشتيباني اروپا و ژاپن و با کسب مشروعيت از طريق سازمان ملل و در صورت لزوم با چماق ناتوی نوين 

مخـالفين و  . ميان مدت و درازمدت اصرار خواهد ورزيـد , در کوتاه مدتنمودن کشورهاي مذکور در متحول

و ديپلماسـي سـر بـه راه    ) و بانک جهـاني IMF( اقتصادي , سياسي, هاي نظاميمعترضين را با استفاده از حربه

در کهطوريهمان, که مرزهاي سياسي تغييري آنچناني نخواهند کرددر اين سناريو عالوه بر آن. خواهد نمود
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ساختارهاي , به جاي حکومتي تمرکزگرا و بروکراتيک, افغانستان و عراق و حتي گرجستان و بالکان روي داد

پـذير  هايي برخوردار از مديريت نيرومنـد بـومي را کـه انعطـاف    تري تا حد ايجاد فدراسيونسياسي دمکراتيک

سـازي و سـاختارهاي   خصوصـي , تـي از لحاظ اقتصـادي هـم بـا فروپاشـيدن اقتصـاد دول     . دهدباشند ترجيح مي

همچنين . مليتي باشند در اولويت قرار خواهد گرفتهاي چنداي که متکي بر روابط تجاري با شرکتاقتصادي

هاي گروهي نيز بـه  هاي فردي، رسانههاي فرهنگي و هنري متکي بر زنان و آزاديگذاري در فعاليتبا سرمايه

عـراق و افغانسـتان   . کـت کننـد مـورد بازسـازي قـرار خواهـد گرفـت       اي که در راستاي اين بازسازي حرگونه

. هاي اوليه اين سناريو هستندنمونه

طرفـه يـک نظـام بسـيار مشـکل      ترين جنبه اين سناريو اين است که اجراي آن تنها توسط اراده تکضعيف

افزون اجتمـاعي  هاي حافظ موقعيت قبلي و از طرف ديگر مخالفت روزـ ملتاز يک طرف دولت. خواهد بود

طرفـه خـويش   توانـد بـا توسـل بـه اراده يـک     نظـام نمـي  . دادن امتيـاز خواهنـد کـرد   نشيني ورا وادار به عقبآن

.سازي الزم را انجام دهد و اين نيز موجب بروز ساختارهايي مختلط خواهد شدضميمه

اينکـه قـدرت اول و   بـه شـرط   . ريزي خواهد شدسناريوي سوم برمبناي پاسخگويي به چنين ضرورتي طرح

چيـزي کـه در گذشـته آن را    . باشد هر دو طـرف را بـه مسـامحه و توافـق وادار خواهـد نمـود      خودش, حاکم

اي که به همچنين به همان اندازه. خوانديم، امروزه به مسامحه و توافق متحول شده استتسليميت و اطاعت مي

کننده فرصت داده نخواهد شد، مجالي بـراي  مصرفملت آمرانه وـحاصل و دولتاقتصادهاي ناکارآمد و بي

دو راه بيشتر وجود نخواهد داشـت يـا بـه    . ها هم داده نخواهد شدها و مبارزات رهايي ملي درازمدت خلققيام

تـوان بـه نـوعي    مدل مشخص اين سناريو را مي. سرعت به توافق دست خواهند يافت و يا سرکوب خواهند شد

يعني اين مـدل نـه   . هاي اروپايي شرقي و کشورهاي اروپايي غربي سابق تشبيه کردبه ساختار و موقعيت کشور

مانند مدل و موقعيت کشورهايي چون کانادا و مکزيک خواهد بـود و نـه بسـان وضـعيت کشـورهايي از قبيـل       

روند اين تحوالت بيشـتر در راسـتاي دمکراسـي بـورژوازي توسـعه يافتـه       . مصر و پاکستان خواهد ماند, ترکيه

ـ گراي دولترود که نيروهاي مردمي رشد و نفوذ پيدا کنند اما از تأثير نيروهاي موقعيتانتظار مي. خواهد بود

هـا و دمکراسـي متکـي بـر بـورژوازي دولتـي       آوري ميان دمکراسـي خلـق  آزمون شگفت. شودملت کاسته مي

گـرفتن ايـن   لزم رعايـت و در نظـر  تعادل و توازن نيروهـا مسـت  , در موقع خروج از کائوس. وجود خواهد آمدبه

کـه نبايـد بـه مقـاومتي     طـوري نکته مهمي که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که همـان . باشدگزينه نيز مي

يعنـي  . بار نيـز تـن داد  کورکورانه در برابر کليه اقدامات بازسازي نظام پرداخت نبايد به مسامحه و توافقي ذلت

بـه تمـامي   "شده است عليرغم اينکه گفته شده کـه که در بسياري از موارد تجربهطوريبايد توجه کرد که همان

. ، شکست کامل روي داده است"پيروز شوم

هـاي قبلـي   توانند به گزينـه هاي بيشتري که مياحتماالً در ربع قرن جاري با ترکيب اين سناريوها و با گزينه

وناگوني براي خروج خاورميانه از دوره کائوس ايجاد هاي گها و دروازهحلاضافه شوند، سعي خواهد شد راه
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. ريـزي نمـود  انـد را طـرح  زحمتکش دارند و از طريق جلسات پورتوآلگره به اعالم موجوديـت خـود پرداختـه   

بلکـه ايـن ايسـتار دمکراتيـک و     . گرا تعيـين نشـده اسـت   نيروهاي حاکميتجانبه تاريخ هيچ وقت با اراده يک

.اي در تعيين اين مسير پايدار و دائمي دارداشتراکي جوامع است که سهم عمده

غيـر از  . توانيم شرايط امروزي خاورميانه را به امپراطوري روم در قـرن چهـارم مـيالدي تشـبيه کنـيم     ميـ 3

ديـن مسـيحيت کـه    . هـاي روم هسـتند  شود بقيه منـاطق در حکـم ايالـت   له مياي که شامل شرق رود دجمنطقه

هـاي ملـي امـروزي ـ آن را     سرعت در حال گسترش بـود از درون و درخـارج نيـز حمـالت بربرهـا ـ جنـبش       به

اي بود که هر دو جنـبش را در درون  گونهپاسخي که نظام امپراطوري در برابر اين جريانات داد، به. کردندفتح

رحمانـه درصـدد   ميالدي با حمالتـي بـي  3و 2امپراطوري روم که به مدتي طوالني در قرون. ذوب کردخود

دهي هاي امتيازهاي اتنيکي و اجتماعي بود، توانست طبقه فرودست آنها را با استفاده از سياستسرکوب جنبش

شـدن  انحطاط هر چه بيشـتر و تبـديل  بلکه باعث, فايده چنداني نداشت) پيوند(اما اين قلمه . ضميمه خود نمايد

سابق را احياء کند و ) شرک(خواست بار ديگر پاگانيسم امپراطور ژوليان که مي. هاي پراکنده شدآن به امارت

. اش به سواحل دجله اين خيالش به خسـران منتهـي شـد   گونهپس از حمله اسکندر, به اسکندر دوم تبديل شود

جرج دبليو بوش در چارچوب همـان اعتقـادات تـاريخي بـه     , آمريکاهور جمنبايد در اين شک کرد که رئيس 

اگر به پاگانيسم هم منجر نشود، اين يک حقيقت است که وي درصدد . سومين حمله اسکندر دست زده است

که ترکيبي است از موسويت و مسـيحيت و تـا حـدودي    ـ)Evangelism(گسترش مذهب مختلط اوانگليسم

باشـد نقـش پاگانيسـم را    گرايي که به نوعي ديـن امـروز مـي   اوانگليسم در مقابل علم. مدـ برخواهد آهم اسالم

بعـد از ژوليـان امپراطـوري روم    . شباهت آن در مخالفت با نظامي است که در گذشته حاکم بـوده اسـت  . دارد

365ژوليان در حول و حوش سـال . بعد از مدت کوتاهي به دو شاخه منشعب شد. سرعت دچار پسروي شدبه

. ميالدي بود395فروپاشي و تجزيه امپراطوري روم هم در سال . ميالدي مرد

دين مسيحيت در آن زمان چنـدين برابـر بيشـتر از    . انگيز استهاي ديگر نيز شگفتمقايسه آن با کاتاگوري

. ردبـ يـک نظـام اشـتراکي را بـا حساسـيتي بسـيار، بـه پـيش         . سوسياليسم رئاليستي يک جنبش ستمديدگان بود

از درون با 312در سال . کردندسيصد سال در مقابل روم مقاومت. ها مؤسسات واقعي کمونيستي بودندصومعه

ــه نظــام ملحــقکنســتانتين کبيــر توافــق ــوده. شــدندکردنــد و ب ــه واســطه هــاي فقيــر در رأس همــه روشت هــا ب

باشد ميها که ريشه آنها اتنيسيته و هونها ويژه ژرمنبربرهاي مهاجر به. دادندبه مقاومت ادامه" گراييآريوس"

طبقه باالي آنها ساله،هاي صدانهاي رهايي ملي امروزي شباهت دارند عليرغم حمالت و مقاومتو به جنبش

بـا اينکـه چنـين وانمـود     . شدن آنها به نظام گرديددر امپراطوري روم ذوب شد و اين امر موجب تسريع ضميمه

شود اما در واقـع  کردن متفقين گوناگون، نيرومند ميبا برقراري روابط جديد و پيداشد که امپراطوري روممي

. کـرد رفته اين مرحلـه را آشـکار مـي   تغيير و تحوالت انجام شده رفته. رفتشد و روبه انحطاط ميکوچک مي
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توانسـت جوابگـوي   يخاطر اينکه ديگر نمهايي که روم را به امپراطوري تبديل کرده بود از بين رفته و بهارزش

.نيازهاي مردم باشد، دچار پسروي و فروپاشي شد و در نتيجه تجزيه گرديد

اي آمريکـا هـم بـه درجـه    . توان ابعاد زيادي از شباهت امپراطوري آمريکا را با امپراطوري روم نـام بـرد  مي

شـدن بيـانگر   هـاني سـومين مـوج ج  . دست گرفته و به اوج قدرت رسيده استرسيده که امپراطوري جهان را به

روم وقتـي کـه در اوج قـدرت بـود وارد مرحلـه تجزيـه و فروپاشـي و        . رسيدن آن به امپراطوري جهـان اسـت  

هـا و  دهد، نشانهعنوان امپراطوري دوره کائوس به موجوديت خود ادامه ميآمريکا هم که به. انحطاط شده بود

. ز حد قدرتش باعث فروپاشي آن نيز خواهد شـد توزيع و گسترش بيش ا. شودعالئم فروپاشي در آن ديده مي

ايـن اسـت کـه    تـر دارشـباهتي ريشـه  . کنـد اي بارز همراه با اتحاديه اروپا تجربه مـي شيوهاين فروپاشي را هم به

و . م1990شـباهت ميـان   . داري ذوب کـرد ـ را در درون نظام سرمايهـ مسيحيت آن زمانسوسياليسم رئاليستي

عنوان مسـيحيت مـدرن بـود بعـد از يـک دوره مقاومـت       سوسياليسم رئاليستي که به. استانگيز شگفت. م312

هـاي محـروم خـود خيانـت     ـ به تودهـ قشر فوقاني بروکراتيک آن طوالني با نظام مادر سازش کرده و با توافق 

. ا اسـت بخش ملي بـا امپراطـوري آمريکـ   هاي آزاديسازش و توافق گسترده رژيم, شباهت عجيب ديگر. کرد

هـاي آمريکـا   ـ بـه اسـتاندار ايالـت   هـاي ديـروزي هسـتند   هـا و هـون  رؤساي کشورهاي رهايي ملي ـ که ژرمـن  

.شدندتبديل

11مداخالت و حمالت بعد از رويـدادهاي  . به اوج خود رسيد2000کليه مراحل ذوب و تجزيه در سال 

فروپاشـي و پسـروي نظـام بـوده نـه انتقـال و       اي که نگريسته شود در جهت توقف تجزيه و سپتامبر از هر زاويه

البته اين شباهت بيانگر اين نيسـت کـه تحـوالت    . خوبي تحليل نمودبايد تفاوت ميان اين دو را به. گسترش آن

هـاي  جاي اينکه نظـام را بماننـد امپراطـوري   به, آمريکا بسيار پراگماتيک است. شبيه آن دوره روي خواهد داد

يعنـي چنـين   .پـذيري متحـول خواهـد کـرد    يد، با سياست امتيازدهي وسيع و انعطافگذشته دچار فروپاشي نما

شـدن و ادامـه گسـترش آن تـا روزگـار      در واقع بزرگ. احتمالي هم وجود دارد و بايد آن را جدي هم گرفت

از داري بـا اسـتفاده   نظـام سـرمايه  . کارانـه آن دارد هاي پراگماتيـک و سـازش  کنوني رابطه نزديکي با سياست 

هنري و تبليغاتي و تکنولوژي و علم، زور و سـازش و  , ايـ رسانهفرهنگي , اطالعاتي, نظامي, نيروي اقتصادي

کـاري  وسيله سازشها ـ زحمتکشان به  براي اينکه خلق. توافق را با هم بکار برده و در اين کار موفق بوده است

نمودن قدرت ذهنيـت و ايسـتارهاي اشـتراکي و    بايکيمسيحيتي و بربري دوباره در نظام ذوب نشوند، ابتدا بايد 

دمکراتيک و نيز با رعايت مباني سازشي شرافتمندانه، از طريق تسريع و تجديد مبارزه تمدن دمکراتيک، نظـام  

. را وادار به تحولي دمکراتيک نمود

زنجير بـه هـم   هاي طلب و اقتدارگرا درتاريخ مثل حلقهطوري که سير تحول و حرکت نيروهاي سلطههمان

خـواه نيـز داراي چنـين سـيري     هاي نيروهـاي آزادي ها و حرکتباشند فعاليتپيوسته و يکپارچه برخوردار مي

خواهانـه را در  ها با هم تفاوت داشته باشند، اما همـان مطالبـات آزادي  اگر چه شکل حلقه. باشدديالکتيکي مي



241 بار ديگر عملکرد و نقش شکل در اينجا يک. اندندهها افزوده و تا به امروز رساطول اعصار به اين حلقه

ميـزان غنـاي   . باشدگوهر و ذات نيز از ويژگي غنا و ژرفا برخوردار مي. شودکه حفظ و انتقال است، هويدا مي

سـاختاربندي و سـازماندهي هـم    , هادر قاموس جامعه به اين حلقه. آنها داردها بستگي به شکلمحتويات حلقه

شيوه و نيازهـاي آزادي هـر خلقـي    . باشددر شرايط سلطه و حاکميت، آزادي نيازي عمومي مي.شودگفته مي

خواه داراي ابعاد فردي باشد خواه . دارد, راندگري که بر او حکم ميبستگي به شرايط و وضعيت نيروي سلطه

بـارزه بـراي آن نيـز ادامـه     گري وجود داشته باشد نياز بـه آزادي و م روايي و سلطهکه فرمانتا زماني, اجتماعي

عـام آزادي امکـان پـذير    نابودي فقـط بـا قتـل   . نياز به آزادي شرطي اساسي براي پيشرفت است. خواهد داشت

روينـد در صـورت لـزوم    شکافند و ميها را ميبسان گياهاني که سنگکه نابودي واقعيت نيابد،تا زماني. است

شکافته و در مسير خود جريان خواهد يافت و هيچ چيز را هم ياراي آزادي نيز، هر گونه ديوار ظلم و سلطه را 

.مقابله با آن نيست

اي را با توجه به سنت تاريخي تحليل کنيم از نقطه نظر يکپـارچگي و  هاي خاورميانهاگر مسئله آزادي خلق

مهـم  . داشته اسـت مبارزه آزادي داراي تاريخي است که هرزمان ادامه . بودن حائز اهميت زيادي استايحلقه

يکـي از عملکردهـاي موفـق    . اين است که بتوان اين تاريخ را با توجه بـه شـرايط ويـژه زمـاني مشـخص نمـود      

اند که به آنها قبوالنده. و جوامع را انکار کننداند مسئله آزادي خلقگر اين بوده است که توانستهنيروهاي سلطه

تاريخ شمول است،تنها چيزي که براي آنها معتبر، مطلق و جهان. اي بنام آزادي فرد و جامعه وجود نداردمسئله

العـاده غنـي جوامـع را    گونه تاريخ فوقبدين. باشدآنهاست که مملو از خدايان، قهرماني، شکوه و مقدسات مي

و هـا ريـزي تاريخي و يا تاريخ خـون دور از معنا، انکار کرده و بيهاي مجازي، انتزاعي و بهتوسط چنين ارزش

.دهندنوردد بسان راهپيمايي خداگونه نشان ميميکه مرزهاي وحشت را هم درهاي خود رااستعمارگري

گرانـه  هـاي تـاريخي سـلطه   خواهان اجتماعي باختن در برابر ايـن گفتـه  يکي از داليل اصلي شکست آزادي

تـرين  در رأس اساسـي دادن توانـايي خـويش و زنـدگي مطـابق تـاريخ خودشـان      استعداد آنهـا در نشـان  . است

خواهي خويش ـ حتـي اگـر هـم     آزاديگذاشتن تاريخبه نمايش. باشدها براي نيل به موفقيت آنها ميضرورت

که سرکوب و ظلم حـاکم  در صورتي. عنوان موضعي اخالقي ضرورت داردوجود نداشته باشد ـ سنت خود به 

.باشد، ممکن نيست که انسان در پي آزادي نباشد

ها وتحلـيالت صـريح را بـراي درک جامعـه خاورميانـه و واقعيـت شـبيه بـه ايسـتاي آن انجـام           يابياين ارز

ساختن مشخص. در خاورميانه تاريخ آزادي اجتماعي وجود دارد و آن هم بسيار فشرده و ژرف است. دهيممي

مبـارزه  . رويـد گيـاه بـر ريشـه خـود مـي     . خـواهي اسـت  آن، اولين وظيفـه مبـارزان آزادي  تنويرآن در تاريخ و 

چون در آغاز اين مقوله در اين . هاي آزادي خواهد روييدخواهي در روزگار ما نيز تنها بر ريشه و سنتآزادي

.مورد بحث کرده بوديم ديگر نيازي به تکرار آن نيست

در . کنـيم تحت محاصره نيروهاي ايالتي گوناگون در درون مرزهاي امپراطـوري روم معاصـر زنـدگي مـي    

, والي ايالت يهودي. انداي امروز ــ اکثراً ظالم بودههاي منطقهـ دولتنيز بسيار ديده شده که والي ايالتتاريخ 
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مسيحيت، سـيل روانـي   . باشددر واقع حضرت عيسي يک نماد مي. حضرت عيسي را به صليب کشيد, پالتوس

ها مـدام در عصـيان و سرکشـي    ايالتشود که والي همچنين در تاريخ مشاهده مي. مشابهاست از هزاران پديده

شـوند و يـا همـراه بـا     شده يا تنبيه ميبعد از مدتي يا خود امپراطور . رسندها به پيروزي ميبعضي وقت. اندبوده

يعنـي از لحـاظ آزادي اجتمـاعي    . هاي دروني نظـام اسـت  ديکي از رويدا, اين. گردندشان سرکوب ميعصيان

هاي ايالتي را با ها و مقاومتنبايد اين مخالفت. يري داشته باشد غير مستقيم استاگر هم تأث. هيچ ارزشي ندارد

اگر واقعيـت امپراطـوري معاصـر را در سـطح مفهـوم و درک خـود       . هاي آزادي اجتماعي يکي دانستجنبش

رزش سر نگذاريم، شانس پيروزي در مقابل آن يا وجود ندارد و يا اينکه تصادفي خواهد بود که آن هم اپشت

.باشدهاي منطقه ناشي از دوره کائوس مينوسازي ايالت. چنداني ندارد

چـرا کـه کـائوس، فاصـله زمـاني کوتـاهي       . کنيمهميشه از واقعيت اختصاصي وضعيت کائوتيک بحث مي

چيـزي کـه در ايـن فاصـله کوتـاه زمـاني ـ از        . است که در آن آزادي و آفرينندگي بـاالترين شـانس را دارنـد   

بهه آزادي ـ بيش از همه مورد احتياج است، قدرت درک الزمه، آگاهي، شـناخت تـاريخ و عصـر      نظر جنقطه

ساله ـــ دوره هژمـوني   ساله و شصتهزارساله و در اين اواخر دويستبعد از مراحل هژموني پنج. خويش است

. حلـيالت ژرفـي اسـت   اين امر مسـتلزم ت . باشدـ انفجار نظام در مرحله کائوس خود يک پديده ميکاپيتاليستي

در برابر وضعيت کائوتيک را در قالب چندين سناريوي , جواب و واکنش امپراطوري معاصر به رهبري آمريکا

خـواه  هـا و نيروهـاي آزادي  اين را بدان منظور انجـام داديـم کـه بتـوانيم سـناريوي خلـق      . اصلي توضيح داديم

العمـل نيروهـاي اجتمـاعي نـه بايـد بـه       جواب و عکس. کنيمبينانه ترسيم اي واقعشيوهخوبي و بهاجتماعي را به

تـوان از ايـن   مـي . شيوه حمالت بربرها از خـارج شکل مسيحيان در درون نظام امپراطوري روم باشد و نه بايد به

العمل ما به شکل سوسياليسـم رئاليسـتي و رهـايي    پاسخ و عکس. توان تقليد نمودموارد درس آموخت اما نمي

دليل اشـتباهات  ها با اينکه به پيروزي هم رسيدند اما نهايتاً بهچون اين راهکارها و واکنش. هد بودملي نيز نخوا

پاسـخ مـا، طـرز شـناخت     . انـد شدن به نظام رهـايي نيافتـه و يـا از آن حـذر نکـرده     اساسي که داشتند از ضميمه

.باشدوآگاهي ما مي

دانش فقـط عبـارت از   . هي و اعتقاد برخوردار باشدمنظور از انقالب ذهنيت، جامعه آزادي است که از آگا

اعتقـاد هـم يعنـي    . باشـد بلکه عبارت از دانستن چگونگي انجام آنها نيز مي. باشددانستن رويدادها و مسائل نمي

هـاي  اگـر قالـب  . باشـد بيانگر قدرت عمـل و پشـتکار مـي   , آوردن ضروريات آنهاها و به جايايمان به دانستني

سر گذاشـته شـوند از   خوبي شناخته نشوند، جوانب و ابعادي که بايد پشتر جوامع خاورميانه بهبذهنيتي حاکم

اي کـه مبـارزه بـر ضـد آنهـا الزم      هاي ذهنيتـي عنوان ميراث پذيرفته شوند جدا نگشته و قالبآنهايي که بايد به

فـتح ذهنيـت   . حيح انجـام داد اي مـؤثر و صـ  توان مبارزه ايـدئولوژيکي است، هم مورد تحليل قرار نگيرند، نمي

. گيري اخالقي عظيمآوردن اعتقاد و دانش اجتماعي از طريق تالش و زحمت و موضعدستعبارت است از به

در زمـان و مکـاني کـه    . انجـام دهـد  اي طـوالني توانـد مبـارزه  آنکه دنياي ذهنيت خود را گسترش ندهد، نمـي 
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اگر ذهنيت با اخـالق پيونـد داده نشـود،    . اي ذهنيتي بوده استهمه پيامبران و عالمان خاورميانه در واقع مبارزه

اخالق نيروي پيمودن راه ــ عليرغم تمامي موانع و کمبودهاــ در مسيري است که از طرف علـم  . ارزشي ندارد

با گسستن ارتباط ميـان اخـالق و   . باشدناپذير جامعه ميهاي وجداني تفکيکاصرار بر ارزش. ستشده اروشن

ذهنيت ما بايد به ذهنيت طرف مخالف هم توجه نموده و درحد نياز . شودعلم القيدي و هرج و مرج ايجاد مي

را تـوان آن بنـابراين نمـي  ذهنيت نيروي دولتي هميشه بسيار مستحکم سازماندهي شده است . از آن استفاده کند

آميزي حل و جهش موفقيتتوان هيچ راهکه اين ذهنيت مورد محاصره قرار نگيرد نميتا زماني. کوچک شمرد

بسان ميني , ـ دور از اخالق و ذهنيتشودسياست و عمل ـ که اين شامل عمليات نظامي هم مي . وجود آوردبه

هاي ما بايد هميشـه در  سياست و عمليات. ير پايمان منفجر شودسرگردان است که هر لحظه احتمال دارد در ز

هـاي  صورت به ابـزاري در دسـت سياسـت   در غير اين. مان حرکت کنندراستاي تنوير ذهنيت و موضع اخالقي

کـه مبـارزه ذهنيـت بـر اسـاس مـوارد اصـلي صـورت نگيـرد          تا زماني. ذهنيت طرف مخالف تبديل خواهد شد

هـاي بزرگـي کـه در تـاريخ رياضـت      انسـان . هميشـه بـا تنگنـا روبـرو خواهنـد شـد      حمالت و اقدامات سياسي

اند، براي تعليم بشريت و جلوگيري از تکرار مراحل دردناک به انزواهاي طوالني روي آورده و جهـت  کشيده

.نماينديابي به نيروي ذهني الزم تالش ميدست

بيهوده صدها مؤسسه تينک تانک ـ نهادهاي فکر  با توجه به اينکه آمريکا قدرتي در سطح امپراطوري است

داند که هرچقدر درباره مناطق تحت نفـوذ  خوبي ميهاي تاريخي بهبنابه تجربه. و ذهنيت ـ تأسيس نکرده است 

احياي مجدد . تواند صحيح و طبق دلخواه خود عمل کندخود داراي آگاهي و شناخت باشد به همان اندازه مي

منطقه در واقع از خواست بعضي از اقشـار اجتمـاعي جهـت کسـب نيـروي ذهنيتـي الزم       ها در اسالم و طريقت

.گيردمنشاء مي

گرايي در منطقه بـر جامعـه مـورد پـژوهش     ها شناخته و تحليل نشوند و تأثير احياء مجدد اسالماگر طريقت

تـا  . کنـد يي نيز صدق مـي گرااين موضوع در مورد ملي. توان مبارزه ذهنيتي صحيحي انجام دادواقع نشود، نمي

ـ در جامعـه و شـيوه   گرايـي معاصـر اسـت   کـه بـه نـوعي اتنيسـيته    ـگرايـي  که تأثير و اعتبـار ذهنيـت ملـي   زماني

مبارزه ايدئولوژيک و عملـي مـؤثري در خاورميانـه صـورت     , سازماندهي و پيدايش آن بررسي و تحليل نشود

گرايي متکـي بـر نيـروي ذهنيـت اتنيکـي کـه هنـوز هـم بـه          گرايي و قبيلههمچنين بايد خانواده. نخواهد گرفت

شـناخت و احاطـه بـر تمـامي ايـن      . خـوبي شـناخت و بـه آن پاسـخ داد    دهند را بـه موجوديت خويش ادامه مي

هـاي ذهنيتـي الزم بـه آنهـايي کـه مخاطـب آن هسـتند، وظـايفي بـه مراتـب           ها و در اختيارنهادن ارزشذهنيت

.باشندضروري و داراي اولويت ميهاي عملي امادشوارتر از جنگ

اي عمل کنيم که حضرت موسي قبيله گونهآوريم بايد بهکه به مبارزه ذهنيتي در خاورميانه روي ميهنگامي

جنگيـد، حضـرت عيسـي حواريـون خـود را بسـيج کـرد و        " جـالوت "حضـرت داوود بـا   , عبراني را اداره کرد

بـا هيجـان   " خـودت را بشـناس  "هـاي  همچنين بايد بر گفته. تحضرت محمد مؤمنان را به کار و فعاليت واداش
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" راه اسکندر را باز کـن "با شور و شوق پريکلس و با دانش ارسطويي " ش قائل شوبراي دمکراسي ارز"سقراط 

انسان را دوست داشت , همچنين با هيجان و شور رنسانس به طبيعت روي آورد. واقف بود و آن را درک کرد

نيـاز  نش شد؛ با رفرماسيون دگماهاي ديني را شکافته و از آنها گذشت و ايمان و عقيده مـورد و تشنه علم و دا

گـروه  علم و فلسفه و هنر را بـه خلـق انتقـال داد و گـروه    , دست آورد؛ با روشنگريموجود در جوهر آن را به

.سوي آزادي سوق دادهاي روشنفکران را بهجنبش

کردن تنها زمـاني ارزشـمند خواهـد    شيدن و در حين انديشيدن، حرکتدر خاورميانه در حين حرکت، اندي

در اين صورت پويايي طبيعي اعصار نئولوتيـک و  . هايي همراه باشدبود که با ذهنيتي برخوردار از چنين معرف

هـاي  هـا و آزمـون  انديشه متولـوژيکي لبريـز از درس  . دست خواهد آمدبخشي آن، بهانگيز قدسيتنيروي شور

شدن و مدنيت که در تاريخ انسان. يک بر روي ما گشوده خواهند شدبههاي حکمت يکتمدن و کتاباعصار

باشـد، بخـش مـي  برانگيـز، تحقيرکننـده و اعـتال   کننـده و هيجـان  بردارنده جوانب وحشتناک و مقدس، منجمـد 

هـاي  هدر. گشـت معاني راستين کتب مقدس که تجـارب بـزرگ پيامبراننـد زنـده خواهنـد     . خوانده خواهد شد

هاي باستاني شـکل  ها به شهر تبديل خواهند شد و از تپهشده تمدن يک به يک زنده خواهند شد، خرابهخشک

از نمـرود گرفتـه تـا    , تـرين آنهـا  ها گرفته تا ثروتمنـد ترين انساناز ظالم. گرددبودن نمايان ميخالص روستايي

هويـدا  " سـياه و سـفيد  "هـاي  کورتاي و کمال پير و کليه ارزشاز ايوب گرفته تا مظلوم دوغان و فرهاد , قارون

در اين صـورت،  . سترويش آنها در مغز و در دل ما. هاستمبارزه ذهنيتي در بيان تمامي اين ارزش. شوندمي

همـه  . توانند به بهانه اغفال ما تبديل شوندکدام از نيازهاي معمولي و روزانه حيات نميديگر هيچ قدرت و هيچ

از آنها گـذار نمـوده و بـه راه    مان حل کرده،آسايبا درياي دانش خويش و با اراده پرجوش و خروش سيلرا 

کنيم و چه سياسي با ايستاري خالق و استثنايي برخورد مي, بدين شکل چه نظامي باشد. خود ادامه خواهيم داد

.هايي حماسي خواهيم دادبه آنها جواب

گـرا و  ديـن , ي خاورميانـه از طريـق گرايشـات کالسـيک چـپ و راسـت      در شرايط زمـاني و مکـاني کنـون   

همچنين با چپ . توان از کفر در امان ماندگرايي نمي توان به هيچ هدفي دست يافت؛ به قول پيامبران، نميملي

هـم  انـد  هاي زنان که با تاريخ و دسترنج بيگانهجامعه مدني تازه به دوران رسيده و دور از واقعيت و جنبش, نو

بســت رســيده شــهري و بــا چنــين شــده و بــه بــنبورژواهــاي ورشکســتبــا خــرده. تــوان بــه جــايي رســيدنمـي 

هـايي کـه در   ويـژه بـا اعجوبـه   بـه . نيک رفـت ذهنيت و ايمان، مگر تنها بتوان به پيکهاي عاري از برداشتنگام

از يک انديشه و يک عقيـده نيـز   توان حتياند و سوداي جاه و مقام در سر دارند، نميمنجالب رانت غرق شده

هاي خاورميانه که روزگاران سخت بسـياري بـه خـود ديـده و از     ها و خلقتوان در مقابل انساننمي. دفاع نمود

.گو شداند پاسخهزاران جاي خود، ضربه خورده

نمـودن  نهادن بـر اسـاس پـر   آييم، گامهاي اجتماعي خاورميانه به حرکت درميکه بر اساس واقعيتهنگامي

شده به خاکسترش شده ما را به تاريخ مدفون در زير خاکش و به قلب تبديلمحتواي چارچوب ذهنيتي تعريف
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حتي اگر , ايبدون هيچ وقفه.آورنداي اصيل که شايان تاريخ واقعي و عاشقان آزادي آن باشد روي ميمبارزه

سوي هدف خود هم تحريف شود، مورد خيانت واقع شود و کشته گردد، دوباره از جاي ديگر سربرآورده و به

حقيقـت  . هـا بـا مـا بـه تـپش درخواهنـد آمـد       آن زمان تاريخ ازآن ما خواهد بـود و قلـب  . حرکت خواهد کرد

هـايي کـه آرزوي هـزاران سـاله     هاي ما به آزاديخلق. دمان خواهد رسيبخشمان به خداوندي هستياجتماعي

.باشند، دست خواهند يافتآنها بوده و اليق آن مي

راهکار سياسي جهت خروج جامعه خاورميانه از مرحلـه کـائوس نـه تنهـا در سـطح منطقـه بلکـه در سـطح         

ه، سرنوشـت حملـه جهـاني    در منطق. جهاني هم بايد داراي ماهيتي باشد که بتواند جوابگوي مسئله آزادي شود

اين بدان دليل است که موفقيت نظام تحت رهبري آمريکا، آينده کليه جهان را رقـم خواهـد   . گرددترسيم مي

متحول نشده و تداوم يافتند و تحول 20هاي اقتدار حاصل از نيروهاي فئودالي در قرن خاطر اينکه بلوکبه. زد

بايسـتي وارد عمـل   , اعي که تحت سلطه سنتي شـديد قـرار دارنـد   اجتمهاي ترين احتمال است تودهآنها سخت

امـا بسـيار   . کنـد اين موضوع در مورد نيروي کاپيتاليستي که خواهان بازسازي آن هستند نيـز صـدق مـي   . شوند

معلوم نيسـت از  . ها محدود کردهايي را که هوشيار خواهند شد با اين خواستهبرانگيز است که بتوان تودهشک

آنچه که اين ابهام را برطرف سازد، تالش خـالق وآزادسـاز در   . ندورا چه چيزهايي بيرون خواهد آمدجعبه پا

چنان تحوالت عملي صورت خواهد گرفت که قابـل مقايسـه بـا هـيچ يـک از ادوار      . دوره کائوس خواهد بود

ر بنيـان تمـامي   د. بازسازي جامعه بسان تأسيس شهرهاي جديد موضوع بحث تاريخ است. تاريخي نخواهد بود

خـواه  ها و نيروهاي آزاديمبارزات خلق. هاي موجود در خاورميانه، اين واقعيت نهفته استمشکالت و سختي

جامعه براي بازسازي و بازسازي نظام حـاکم، در محيطـي پـر از روابـط و تضـادهاي بـزرگ صـورت خواهـد         

. پذيرفت

به تعريف و تحليل سياست به اقتضاء شرايط ويـژه  هايي که بازسازي خواهند شد، بايد از بررسي بلوکقبل

اي طـور روزانـه يـا دوره   تـوان بـه  در اين چارچوب مديريت عملي جوامع يعني سياست را مـي . منطقه بپردازيم

شـده و سياسـتي کـه جامعـه را وادار بـه پيشـرفت و       زدن جامعـه  کار باعث در جاسياست محافظه. تعريف کرد

بستگي به ابعاد و محتواي , سومين تعريف از سياست. شودفعال و پويا شناخته ميعنوان سياستجهش نمايد به

هاي غيردولتي مربـوط شـود،   اگر سياست مربوط به بلوک دولت باشد، سياست دولتي و اگر به توده. آن دارد

اجتماع و , فرهنگ, سياست, هاي اقتصادصهتوان آن را در عرمي. شودعنوان سياست دمکراتيک شناخته ميبه

توان تحوالت مربوط به جامعه در باالترين سطح را سياست عالي و سياست مربوط بـه  مي. هنر نيز تعريف نمود

, هـا؛ اداره اجتمـاع  نقطه مشترک همه اين تعريف. هاي تنگ و محدود را سياست توده يا کم عمق ناميدعرصه

اگـر تـالش   . باشـد جوامـع مـي  نهـادن  مربوط بـه بنـا  کار , فعاليت سياسي. نامندهنر تغيير و تحول را سياست مي

سازماندهي , هاي سياسي هم شامل آموزشذهنيتي، فعاليت مربوط به اتوپيا، پروژه، پالن و برنامه باشد، فعاليت

آن هاي سياسي نمـود، عکـس  هاي ذهنيتي را جايگزين فعاليتاي که نبايد فعاليتبه اندازه. باشدو عمليات مي
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اسـتادي و کـارگري کـه در    , هايي از قبيـل معمـاري  حرفه. ه و از اهميت خاصي برخوردار استنيز صادق بود

در ايـن  . ـ تعريف کردـ هنر سياسيعنوان هنرتوان بهعرصه جامعه نيازمند صرف دقت و حساسيت هستند را مي

شدن زم مجهزنمودن خويش و در عرصه عملي هم مستلکردن، در عرصه ذهنيتي مستلزم آمادهصورت سياست

سازماندهي و عمليـات  , بودن از قابليت آموزشبه نيروي الزم براي اداره، تغيير و تحول جامعه يعني برخوردار

ـ سـلطان، سـايه  خـدا "، "ـ شـاه خـدا "شود وقتي که گفته مي. شودبيهوده به سياست، هنر خدايي گفته نمي. است

در موقـع تحليـل   . گيردع هنر خداوندي مورد تأکيد قرار مي، در واق"يافته خدا استتجسمدولت، شکل"و" خدا

.شناسي و يا علوم اجتماعي به شکلي مؤثر استفاده کرددين و متولوژي بايد از جامعه

اي در جريـان  طـور فشـرده  نظامي در خاورميانه توسط آمريکا و متفقـين برگزيـده آن بـه   ــبازسازي سياسي

در محيطـي کـه درگيـري و مبـارزات مسـلحانه و      . را از سياسـت جـدا نمـود   البته نبايـد اقـدامات نظـامي    . است

کننـده  هـايي، جنگـاوري تعيـين   در چنين محيط. نام دارد" ـ جنگگرينظامي"پرحرارت وجود دارد، سياست، 

. شـود هاي نظـامي مطـرح مـي   اي از فعاليتعنوان دنبالهشدند، سياست بهها متوقفوقتي که سالح. اصلي است

بلکـه  . کنداين سياست نيست که جنگ را تعيين مي. صادق است" کالوس ويتس"ر اينجا عکس فرمول يعني د

آنچـه کـه   . توان به روشني در عراق مشاهده کـرد اين حقيقت را مي. نمايدجنگ است که سياست را تعيين مي

ام تــاريخ در تمــ. گشـايد، آخــرين جنـگ تکنولــوژيکي آمريکــا اسـت   در عـراق راه را بــر سياسـت نــوين مــي  

جنـگ اخيـر واقعيـت تـاريخي را صـادقانه      . مزوپوتاميا، جنگ همواره در ابتداي راه سياست قرار داشـته اسـت  

پـس  . گيـرد کلي متوقف شود، فعاليت سياسي سـرعت مـي  اگر تراکم جنگ تخفيف يابد يا به. دهدبازتاب مي

ن بـه اسـلحه امـا بـا تکيـه بـر       بردسياست شاخه غير مسلحانه جنگ است؛ بخشي از جنگ است که بدون دست

آمريکا و متحـدانش تحـت حمايـت    , در اين راستا. پردازدسازماندهي و عمليات مي, همان ذهنيت به آموزش

در سراسر خاورميانه و در رأس همه " پروژه خاورميانه بزرگ" دادن ذهنيترقراگسترده قدرت نظامي و با مبنا 

هـاي  در بخـش . دهنـد ساخته و ادامه ميسياسي را انجام داده، متحولدر کشورهاي افغانستان و عراق بازسازي

.قبلي اين اقدامات را در قالب سه سناريو مطرح کرديم

خواه مخالف با سـلطه، بـر مبنـاي دفـاع از خلـق و      ساختن نوع وظايف نيروهاي آزاديدر مقابل اين، روشن

بـراي همـين نيـز تعـاريف الزم ذهنيتـي و      . اسـت جامعه در راستاي مبارزه سياسي از اهميت زيادي برخـوردار 

.بندي تعاريف سياسي را نيز انجام داديماولويت

در رابطه با موضوع سياست عيني هم بايد گفـت کـه نخسـتين وظيفـه، دمکراتيزاسـيون، پيشـبرد و افـزايش        

هـا  دولتـي خلـق  گيـري و ايسـتار دمکراتيـک، اشـتراکي و غير    دادن موضعکيفيت و غناي آن از طريق مبنا قرار

هـايي  آزادي اجتماعي با فعاليـت . عنوان مبدأيي در نظر گرفت و رعايت کردبودن را بهبايد غيردولتي. باشدمي

هايي به مرکزيت دولـت مگـر تحـت نـام نيروهـاي      فعاليت. دهند متضاد استکه دولت را کانون خود قرار مي

جـاي برقـراري روابـط بـا     خـواه اجتمـاعي بـه   دييکي از وظايف اساسي نيروهـاي آزا . گر صورت پذيردسلطه
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اي کـه روپـوش بـورژوايي    تعريـف دمکراسـي خـود را از دمکراسـي    . شوندهاي دمکراتيک متمرکز ميکانون

خـوبي تشـخيص داد کـه از دمکراسـي آتـن و حتـي از دمکراسـي        همچنين بايد به. کنيمدولت است متمايز مي

شهري سومريان تاکنون، دمکراسي واقعي و دمکراسي دولت ادامه همديگر نبـوده، گسـترش يکـي بـه معنـاي      

اي کـه آمريکـا و متحـدانش    دمکراسـي . شدن ديگري و نابودي يکي پيروزي کامل ديگري بوده استمحدود

ـ اي است که مبتني بر ابزار نظامي ــ اقتدار و داراي پايگاه محـدود بـورژوا  درصدد تحميل آن هستند دمکراسي

امـا  , خواه اجتماعي اگرچه تا حدودي متکي به نيروي دفـاعي جامعـه هـم باشـند    نيروهاي آزادي. فئودال است

سياسـت دمکراتيـک نيـز در    . دارنـد عنـوان فعاليـت اساسـي خـود محسـوب مـي      اکثراً سياست دمکراتيک را به

, راهپيمايي بـا هـدف اقتصـادي   , سازماندهي و عملياتي ـ سياسي، حقوقي , هاي آموزشيرگيرنده کليه فعاليتب

هاي اجتمـاعي  ــ تمامي افراد و گروه) اگر شرايط آن را ضروري سازند(قيام و جنگ, کردنمحکوم, ميتينگ

هـاي  يـا رفـرم سـطحي و فعاليـت    باشـند و ها يـا کارهـاي اجرايـي روزانـه مـي     اين فعاليت. باشدتحت سلطه مي

هـر انـدازه   . هـاي انقالبـي خواهنـد بـود    اگـر تحـوالتي مـاهوي صـورت گيرنـد در حکـم فعاليـت       . دهندهتغيير

هـا و مبـارزات نيروهـاي    هاي دمکراسي و اقتدارطلبي نظـام حـاکم افـزايش يابـد بهمـان انـدازه فعاليـت       فعاليت

.رودگرفتن انجام گرفته و به پيش ميرودروي هم قراربا صورت متداخل با آن و بعضاًخواه بهآزادي

الزم اسـت دقـت و   . فرانسه و روسيه بسيار مهـم اسـت  , تکرارنکردن اشتباهات و خطاهاي انقالبات انگليس

توان آن را حقيقت زورکـي هـم ناميدــ دمکراسـي و     که ميـحساسيت بسيار به خرج داد تا به اشتباهي تاريخي 

هاي دمکراتيک طـرفين، همـديگر را انکـار ويـا نـابود کننـد و يـا اينکـه در درون         که فعاليتاي مانند اينفاجعه

. توانند با يکديگر هـم در تضـاد باشـند و هـم در ارتبـاط     هر دو دمکراسي مي. همديگر ذوب شوند، دچار نشد

ين است که بـه واسـطه   مهم ا. مي توانند ضد همديگر هم باشند, توانند با هم باشندهمچنين با توجه به اينکه مي

بايد قـوانين و شـرايط،   . شدن گرفتار نشدتازشدن در درون هم و يکهتمايالت انکار و نابودي به خطرات ذوب

بـودن هميشـه   طرفـه هـا يـک  در دمکراسـي . خوبي تعيين و تبيين نمـود بودن و مخالفت را بهمباني و اصول با هم

اگر هـر گروهـي در درون و بيـرون داراي    . آوردبه همراه ميخطرناک بوده است و انکار دمکراسي را با خود 

سياسـت ـــ شـاه    , عکـس آن . هاي دمکراتيک باشد اين باالترين درجه نبوغ دمکراتيک اسـت مواضع و گزينه

هيرارشـي و  , توتاليتاريسـم , همچنـين سياسـت فاشيسـم   , اي اسـت ـ خـدايي اسـطوره  فيلسوف افالطـوني و شـاه  

.گراستهاي سلطهدمکراتيسم کليه نظامدر نهايت آنتي. توري استدسپوتيسم و هر نوع ديکتا

هـم در  . دمکراسي که در خاورميانه برقرار خواهد شد، داراي ماهيتي مخـتلط خواهـد بـود   , به احتمال قوي

کش اجتمـاعي خواهـد   هاي زحمتها و هم دربرگيرنده مطالبات و گروهـ بورژواهاي فئودالده خواستهبرگيرن

طـور کامـل پيـاده    هيچ وقت دمکراسي بـه . طرفه دمکراسي بورژوازي بسر آمده استدوره حاکميت تک. بود

البتـه ايـن توضـيحات و    . تنهايي برقرار نشـده اسـت  دمکراسي نيروهاي اجتماعي خلق نيز تاکنون به. نشده است

طور جداگانه ها ــ اجتماعي و دمکراسي بورژوازي نمي توانند بهها بيانگر اين نيست که دمکراسي خلقتعريف
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طور فشرده بر طبق دمکراسي مختص به خود زندگي کرده و بايد هر يک از گروه و اقشار خلق به. برقرار شوند

توانـد  تي خـود را هضـم و عميقـاً درک کنـد بـه همـان انـدازه مـي        هر اندازه بتواند دمکراسي ذا. زندگي نمايد

داده و متحـول  تغييـر تر پياده کرده،ترو سنجيدهاي اصوليشيوهها و طبقات را بهدمکراسي مشترک ديگر گروه

.سازد

ديم ديـ . هاي اجتماعي خاورميانه و دمکراسي بپـردازيم توانيم در پرتو اين تحليالت به روابط ميان پديدهمي

تر آن است که بگـوييم دولـت بايـد    که اصطالح دمکراتيزاسيون دولت اصطالحي صحيح نيست؛ بلکه صحيح

بازسـازي  , حساسيت و هوشياري به معناي قبول ذهنيت دمکراتيک. نسبت به دمکراسي حساس و هوشيار باشد

ولت را محـدود  توان گفت که اين وضعيت قدرت و عظمت دمي. دمکراتيک و راهکارهاي دمکراتيک است

در کشـورهايي کـه دمکراسـي    . نمودن دولت استچون وجود دمکراسي در حکم تحديد و کوچک. کندمي

هـاي مربـوط بـه    نمودن نيـاز و نهادينهگردد، الزم است دولت را به شکل سازماندهياي مؤثر اعمال ميشيوهبه

گـري  ها سلطهدر دمکراسي. تعريف نموداز نو، و با همان کيفيت در عرصه مشترک اجتماعي"امنيت عمومي"

در شـرايط  . تواننـد بـا هـم باشـند    دولت و دمکراسي، فقط در ايـن محـدوده مـي   . دولت کالسيک وجود ندارد

رو بـه عصـر حاضـر    از اين. کنوني نه امکان دولت کالسيک و نه امکان مديريتي کامالً دمکراتيک وجود دارد

معموالً نهادهاي گذشته وآينده در کنـار  , هاي انتقاليدر دوره. شودعصر گذار از دولت به دمکراسي گفته مي

.اندهاي متداخلي که فئوداليسم و کاپيتاليسم با هم در جريان بودهبسان دوره. باشندهم مي

هـاي دمکراتيـک بيـدار    هنوز هم انديشه و واکـنش . دمکراسي چندان رواج وگسترش ندارد, در خاورميانه

گـر هـزاران سـاله بـا     يابي به دمکراسي را در سر دارند اما دولـت سـلطه  ها آرزوي دسته گروهبا اينک. اندنشده

اگر چه گاهي اوقات از طريق انفجارهـا و  . سرکوب آنها اين آرزوي آنها را به خواب فراموشي فرو برده است

, ب آنهـا دادن ايـن رؤيـاي خـود برآينـد امـا دولـت دسـپوتيک بـا سـرکو         هـا درصـدد نشـان   عصيان و شورش

اما به واسطه واقعيت عصر، اين ساختار دولت موجب بـروز آرزوهـاي   . شان را به خاک سپرده استآرزوهاي

به احتمـال  . شماري در اين راستا بودداراي عالئم بي20قرن . طلبانه خواهد شددمکراتيک و مبارزات مساوات

, تـرين سـرزمين  مانـده عقـب . فـت تحـوالتي در راسـتاي تحقـق آرزوهـا صـورت خواهـد گر      21قوي در قرن 

گراي طبقه فوقاني آن سازي ساختار ديني و اتنيکي به دولت و کاراکتر دولتوابسته. باشندکشورهاي عربي مي

هـاي دمکراتيـک ابـراز شـده و وارد     دهد واکـنش طلببي عميقاً آنها را وابسته ساخته است اجازه نميکه منفعت

. زم مداخله خارجي استوجود آمده مستلوضعيت به. عمل شوند

گرايـي  گرايانـه و ديـن  با توجه به اينکه اسرائيل در بطن اعراب تأسيس شده و باعث تشديد احساسات ملـي 

بـراي همـه جهانيـان    . باشـد آنها گرديده اما ديگر به جايي رسيده که در آستانه راه آغاز تأثيرات عکس آن مي

فقـط گـذار از   . گرايي حـل کـرد  گرايي و دينمي توان با مليـ اسرائيل را نثابت شده است که درگيري اعراب

کـه  طـوري همان. رهبران دمکراتيک مي تواند اين گره کور را بازکندگرا و ظهور گروهگرا و دينرهبران ملي
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ويژه دمکراتيزاسيون مصـر و  به. شودتري اجرا ميهاي عينيپروژه خاورميانه بزرگ با طرح, رواز اين. اندنموده

هاي کوچک عربي با درس گـرفتن از مسـئله عـراق مجبـور     ديگر دولت. عربستان سعودي داراي اهميت است

و جامعـه  هاي دمکراتيکافکار عمومي جهان درخارج و در داخل نيز آرزو. اند به دمکراسي روي آورندهشد

رود کـه  انتظـار نمـي  . شدن مـي باشـند  اند در حال بيداراشتراکي که هزاران سال است سرکوب و منحرف شده

هاي دسپوتيک عربي بتوانند مدت زيادي در برابر اين دو پديده مقاومـت کـرده و بـه دمکراسـي مجـال      دولت

. باشـند ن از اهميت چنداني برخوردار نمـي لحاظ دمکراتيزاسيوبودن عناوين پادشاهي و جمهوري بهادار. ندهند

مهم آن است که نسبت به دمکراسـي هوشـيار بـوده و در    . هر دو عنوان مذکور هم گرايش به دسپوتيسم دارند

.راستاي تحديد وکوچک ساختن دولت گام بردارند

حاکميت و . ستدشوار شده ا1990خوردن توازن ميان نيروها بعد از همها با بهادامه موجوديت اين دولت

هـا جهـت تـداوم    رود که ايـن دولـت  احتمال مي. خواهد داد" ايالتي"هژموني آمريکا در منطقه به آنها موقعيتي

هاي اقتدار متکي بر آمريکا و تداوم بلوک. اي مطابق معيارهاي آمريکايي روي آورندحيات خود به دمکراسي

پـروژه  "در واقـع  . تر خواهد شـد ها روز به روز مشکلمانينيروهاي قبل از آن يعني فرانسه و انگليس و حتي عث

هـاي دمکراتيـک بـا توجـه بـه      هـر چنـد سـاختار   . هاسـت ناشـي از ايـن مشـکالت و سـختي    " خاورميانه بزرگ

تدريج مـواردي از قبيـل گسـترش حقـوق     به. هايي هم دارندخصوصيات هر کشوري متفاوت باشند اما شباهت

ها و رشد فردبـاوري  تقويت پارلمان, آزادي مطبوعات, بودنچند حزبي, خاباتانت, نهادهاي جامعه مدني, بشر

هاي قـانوني نيـز تحـوالتي روي    در زمينه قانون اساسي و فعاليت. در جامعه به موضوع بحث تبديل خواهند شد

کـامالً  ـ فئـودالي اسـت و نـه    وجود خواهد آمد نـه کـامالً دمکراسـي بـورژوايي    اي که بهدمکراسي. خواهد داد

به مخالفت محدودي با دولت پرداخته اما اساس کار آن بر سازماندهي کل جامعه و نفوذ در . هادمکراسي خلق

.آن استوار است

توانند در دين و اتنيسيته مي. هاي دين و اتنيسيته در سير روند دمکراتيزاسيون دچار تحول خواهند شدپديده

دين و عشيره کالسيک جـاي خـود را بـه    . گردندن سياسي برجستهقالب نهادهاي جامعه مدني و نهادهاي مدر

نه دولت و دمکراسي مبتني بـر ديـن و اتنيسـيته شـانس موفقيـت      . ساختارهاي دمکراتيک و سياسي خواهند داد

دليـل اصـلي اينکـه گرايشـات ليبـرال و      . ها را رد کنندهايي که به کلي اين پديدهدارند و نه تشکالت و ساخت

اند پايگاهي اجتماعي داشته باشند اين است که ايـن گرايشـات ديـن و اتنيسـيته را     اروپايي نتوانستهچپ به طرز

اين درحالي است که بافت اجتماعي به اين دو پديـده  . انددرستي تحليل ننموده و با آنها ارتباط برقرار نکردهبه

در مـورد ديـن و اتنيسـيته انجـام نشـوند      هـاي اساسـي   اي و سازماندهياگر اقدامات ريشه. متکي و وابسته است

چنـين چيـزي تنهـا بـا     . شانس موفقيت نخواهند داشتطور خاص، طور عام و سياست دمکراتيک بهسياست به

هـم بسـيار امحـا    اما پايداري آن. پذير شودتواند امکانبرخوردي انقالبي يا ضدانقالبي و ديکتاتوري از باال مي

هـا  در هـر دوي ايـن پديـده   . ها نيز برخورد کـرد ر اين چارچوب با مذاهب و طريقتبايد د. برانگيز خواهد بود
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نمودن دمکراتيزه. توان نظام صومعه قرون وسطايي را ديد که مانند اشکال قرون وسطايي جامعه مدني هستندمي

, نکار و سـرکوب جاي ابه. طلبداي ميدهند، تالشي ويژهاين نهادها که امروزه هم به موجوديت خود ادامه مي

. شـناختي ديـده و بـا گـرايش آزادي پيونـد داد     هاي جامعهترين کار آن است که آنها را همچون پديدهصحيح

بعـداً  . ناپـذير در مرحلـه دمکراتيـک ايفـاي نقـش خواهنـد کـرد       عنوان تحوالتي اچتنابآزادي و حقوق زن به

.جداگانه به اين موضوع خواهيم پرداخت

لحاظ دمکراتيزاسيون از اهميت بسياري عنوان دو عنصر استراتژيک بهيه و اسرائيل بهدر منطقه اعراب، سور

بـه  . اين باعث قوت اسرائيل است تـا ضـعف آن  . اي استيافتهاسرائيل داراي دمکراسي استحکام. ندبرخوردار

اگر . رفته استطور جدي بر سر دوراهي قرار گسوريه به. توان چنين چيزي را در مورد سوريه گفتسختي مي

سوريه در نتيجه اصالحات جدي و دمکراتيزاسيون در راستاي حل مشکالت خود با اسـرائيل گـام برنـدارد بـه     

دمکراتيزاسيون سوريه و صلح آن با اسرائيل موجـب ايجـاد تحـول در رژيـم     . وضعيت عراق دچار خواهد شد

روشنفکران واقعي و آگاه، بافـت چنـد   وجود . گونه درگيري و خشونتي خواهد شدسوريه بدون توسل به هيچ

نقش . وجود آورنداتنيکي و مذهبي و طبقات متوسط و محروم مي توانند با هم دمکراسي مفيد و مشترکي را به

تواننـد در ايجـاد تحـول دمکراتيـک و ليبـرال مـؤثر       کردهاي سوريه بسان نقش کردهاي عراق نيست، بلکه مي

توانند چنـين نقشـي ايفـا    بربرها مي, در آفريقاي شمالي. يارانه دولت دارداين نيز بستگي به برخورد هوش. باشند

.کنند

دربرگيـري تقريبـاً کليـه    . باشـد عنوان البراتور دمکراسي اعـراب و حتـي دمکراسـي خاورميانـه مـي     عراق به

تحکم سياسي و اجتماعي منطقه موقعيت آزمايشگاهي آن را بيش از پيش مس, مذهبي, ديني, هاي اتنيکيپديده

مذهبي و اجتماعي , هاي اتنيکيشدن ابتکار عمل دمکراتيک براي گروهآمريکا و متحدانش با قائل. گرداندمي

مختلف در عراق درصدد هستند عراق را به کشوري که از لحاظ دمکراسي داراي موقعيـت اسـتراتژيک باشـد    

يرنـد فرصـت خـوبي بـراي دمکراسـي      درسـتي مـورد اسـتفاده قـرار گ    اگر تاريخ و نفت غني آن به. تبديل کنند

فراتر از موجوديت و موقعيت خود آنهـا، در سـطح منطقـه    , اصرار کردها بر فدراليسم دمکراتيک. خواهد بود

مدل فدراسـيون دمکراتيـک عـراق در آينـده تبـديل بـه الگـوي فدراسـيون         . بار خواهد آوردنتايجي مهم را به

هـايي  حلتحوالت و راه. انديدادها و تحوالت جاري بسيار مهمرو رواز اين. دمکراتيک خاورميانه خواهد شد

.توانند در گستره خاورميانه عموميت يابندوجود بيايند، ميکه درعراق به

ديگر تطابق و هماهنگي دولت کالسـيک  . شودتدريج به موضوع روز تبديل ميدر ايران دمکراتيزاسيون به

تدريج هيجان وآرزوهاي دمکراتيک در مردم ايران به. شده استاش با عصر حاضر مشکل فعلي و سنت ديرينه

شـرايط  . نظام فدراليسم دمکراتيک در مورد ايران هم مطـرح خواهـد شـد   , بعد از عراق. يابدتقويت و رشد مي

ساله آن نيز عناصر و ساختارهايي شبيه 2500حتي در تاريخ . ايران بيشتر براي فدراليسم مساعد است تا تجزيه

ايران تبديل بـه  , هاي رو به رشد مردم با فدراليسم معاصر عجين شونداگر خواسته. يون حاکم بوده استفدراس
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سـوي  حرکـت بـه  , نشـان دهـد  اينکه در برابر فشارهاي فزاينده آمريکا مقاومتي شبيه به مقاومت صدام از خـود 

شـدن بــيش از حـد ديــن   سياســي. اي پايـدار و راســتين بـراي ايــران خواهـد بـود    فدراليسـم دمکراتيـک گزينــه  

تـدريج نتيجـه  تأثير و نقش ايـدئولوژي دينـي بـه   . اي منفي تحت تأثير قرار داده استشيوهدمکراتيزاسيون را به

هـاي تـاريخي مقاومـت ايـران،     سـنت . باشـد ون مساعدتر مـي فرهنگ ايران براي دمکراتيزاسي. دهدمعکوس مي

سـاخت مناسـبي بـراي    زيـر ... صـباح و از بابـک تـا حسـن   , هاي تاريخي بسياري از زرتشت تا مزدکشخصيت

.دهندفرهنگ دمکراسي تشکيل مي

ثبات و باتوانند خود را اصالح نموده و دمکراتيسمي پايدار ها ميهاي مخالفت اخير با زدودن بيماريجريان

اگـر رژيـم انعطـاف الزم را از خـود     . تواند مرحله را تسريع بخشدتکنولوژي اطالع رساني مي. وجود بياورندبه

. وقوع خواهد پيوستنشان دهد دمکراتيزاسيوني شبيه به اسپانيا در ايران به

گرايـي  هندي و عشـيره هاي ضدگرا که از جرياندولت دين. کندتري را ايفا ميدر پاکستان دين نقش منفي

عدم حمايت آمريکا از دين و آزمون افغانستان موجـب  . اندشود گويي جامعه و دولت را اسير نمودهتعذيه مي

وگرنه نخواهـد توانسـت بـا شـيوه و     , خواهد شد تا ذهنيت ديني تضعيف شده و دمکراسي سکوالر برقرار شود

. مدل پاکستان مدلي است که بايد سريعاً متحول شـود . سر بردهندوستان و افغانستان به, کار ديگري با ايرانراه

ترين فـاکتوري کـه آسـياي    مهم. تواند الگوي نظام جديد آسياي ميانه باشدبمانند عراق، مدل افعانستان هم مي

هاي ترک مدل دمکراتيزاسيون جمهوري. ميانه را وادار به تحول کند دمکراتيزاسيون نوع افغانستاني خواهد بود

.اي نيز با خود به همراه بياورداما ممکن است تحوالت جانبي ويژه. تر خواهد بوده روسيه نزديکب

سوي مـدلي از  شده نتواند به سهولت بههاي تجزيهدليل ذهنيت و دولتهرچند ساختار سياسي خاورميانه به

سـازمان  . نال نمـوده اسـت  نوع اتحاديه اروپا حرکت کند، امـا زمينـه تـاريخي مشـارکت آنهـا را بسـيار راسـيو       

خـاطر به. آليزه شوددمکراتيک خاورميانه ايدهممکن است فدراسيون. کنفرانس اسالمي کارايي چنداني ندارد

باشـد، بنـابراين شـانس بـروز چنـين      اينکه دمکراتيزاسيون خاورميانه در راستاي منافع آمريکا و شرکاي آن مـي 

دمکراتيـک مـورد حمايـت    نيروهاي دسپوتيک و آنتـي , 1990هاي تا قبل از دوره سال. تحوالتي وجود دارد

سـوي  تسـريع رونـد تحـوالت عصـر حاضـر بـه      . گرفتند، اما در حـال حاضـر، عکـس آن مطـرح اسـت     قرار مي

ـ ملتـي  هاي دولـت مدل, ديگر. هاي منطقه را نداردمعاصر دولت و حکومتدمکراسي توان تحمل ساختار غير

اي هسـتند  ثمر و درماندههاي بياند، مدلاله ميان آمريکا و شوروي تأسيس شدهس60ـ 50که بر اساس توازن 

از اين به بعد دولتي شکل خواهد گرفت که بـه انـدازه   . شدن تاب تحمل آنها را نخواهد داشتکه موج جهاني

کوچـک  نسبت به دمکراسي هوشـيار بـوده و محـدود و    , هاي خلق نيز توجه کرده و بر اين اساسنظام به توده

خواهد توانست که در تحول جهاني نيز , بنابراين داليل و فاکتورهاي ورود خاورميانه به عصر دمکراتيک. شود

. سهم مهمي ايفا نمايد
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لحـاظ  آل بـه ساختن آينده نزديک خاورميانه مطرح گرديدند، مـدلي ايـده  ها که براي مشخصبينياين پيش

آل بمانند اتوپياي سوسياليست مراحل قبلـي، در سـطحي ايـده   . هنددنظام دمکراتيک و اشتراکي خلق ارائه نمي

طلـب  خـواه و مسـاوات  مهـم ايـن اسـت کـه نيروهـاي آزادي     . باشـد تر مـي بينانهآلي واقعهاما ايد. مانندباقي مي

از ايـن  . هـاي ـ دولـت نکننـد    بستهاي ـ درواقع بن حلها و راهاجتماعي مواضع اصولي خود را قرباني سياست

هـا در مقابـل   ـ دمکـرات هاي رهايي ملـي و سوسـيال   سوسياليسم، جنبشگيري اصولي خود، بمانند رئالوضعم

تـرين راه بـراي   اصرار و تعمق بر دمکراسـي مطمـئن  . نشيني ننمايندشده از طرف نظام عقببعضي امتيازات اعطا

فقـط از ايـن طريـق يعنـي بـا      ,هرچنـد ديـر هـم شـده باشـد     , طبـق گفتـه لنـين   . نيل به آزادي و مسـاوات اسـت  

. توان اين کار را انجام دادگير ميدمکراتيزاسيوني وسيع و چشم

بدون تکرار تاريخ نزديک، شـعار  . کانون حل کليه مشکالت اجتماعي است, در تمدن خاورميانه پديده زن

اگر برابري جنسيتي . شدتحقق بخشيم، با"سومين شکست بزرگ جنسيتي را عليه مرد"ما در اين دوره بايد اين بار 

تـرين و  وسـيع . وقوع نخواهد پيوستمعني بوده و بهاجتماعي حاصل نشود هرگونه خواسته آزادي و برابري بي

ترين نقطه ضـعف نظـامي کـه زن را    بزرگ. پايدارترين فاکتور در روند دمکراتيزاسيون بازهم آزادي زن است

اي کـه  پديـده . باشـد مشـکل زن مـي  , لحاظ به کاال تبـديل کـرده  تبديل به ملک نموده و امروزه نيز او را از هر 

الزم اسـت کـه قبـل از    . کنـد خواندند، نقش آن را به بهترين وجه تبار زن ايفا مـي زماني آن را طبقه کارگر مي

آزادي واقعـي زن زمـاني روي   . خـوبي تحليـل شـود   تا طبقه و ملت نيز بـه . پديده طبقه، اصالت زن آناليز گردد

از ميـان برداشـته   .. دوستي و , برادر, عاشق, پدر, ساز شوهراد که سايه و سلطه احساس و اراده بردگيخواهد د

علمـي و هنـري کـه    , دينـي , هـاي انديشـه  کـه قالـب  تا زمـاني . ترين ملکيت استخطرناک, بهترين عشق. شود

زن بايد . کل نخواهد گرفتفرهنگ مردساالر براي زن آفريده مورد انتقاد شديد قرار نگيرند هويت زن آزاد ش

زني که تبديل به مال و ملک شده مانع ظهور . بودن رهايي يابدقبل از هر چيز ازآن خود باشد تا بتواند از ملک

زنـي کـه چنـين    . مردي هم که با اين زن نشست و برخاست کند آزاد نخواهد شد. شودمردي با فضيلت نيز مي

. شده و پست استرپست و تحقير شده است، به نوعي مرد تحقي

اگـر از  . باشـد گيري صحيحي مـي اينکه سطح آزادي جوامع رابطه مستقيمي با سطح آزادي زن دارد، نتيجه

بنـابراين  . شناسي به موضوع بنگريم، کسي که آزاد نيست از زيبـايي هـم برخـوردار نخواهـد بـود     لحاظ زيبايي

اي هنـري بنگـريم   اگـر بـه پديـده زن بسـان پديـده     . بـودن اسـت  اي بدون زيبايي رسيدن به مرز پريماتزندگي

در . زن را نه بايد کاال و ملـک دانسـت و نـه کـارگر و دهقـان     . تر استتر و به حقيقت حيات نزديکبينانهواقع

ترين جزء فعال طبيعت دانسـته، نسـبت بـه قداسـت آشـکار و      ترين و هوشيارعنوان سرزندهصورتي که زن را به

نمودن زبان پررمـز و راز  با ديدگاه و زبان مردساالري مورد خطاب قرار نداده و درک,تاريخي وي آگاه بوده

تـرين برخـورد اجتمـاعي کـه بـه زن تحميـل       زشـت . باشـد لحاظ زندگي سرشار از زيبايي حائز اهميت مياو به

بـه زنـي   هيچ چيز به اندازه مواضع گستاخانه و خشن مرد نسـبت  . شود مردساالري و خودکامگي مرد استمي
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پـذيرد  متکي به آنان، زماني تحقق مـي ترين مرد و جامعهترين و در نتيجه دمکراتخواهطلب و آزاديمساوات

اي کـه اسـير   جامعـه . جاي آورنـد يات آنها را بهکه به اساس معيارهايي که تعريف کرديم، پايبند بوده و ضرور

اي همچنين جامعه. دهداي است که بيشتر از همه زن را مورد تحقير قرار ميدارترين بردگي است، جامعهريشه

تـرين  احسـاس همچنين بدترين و بـي . نمايدارزش ميکه معني و ارزش زندگي را نداند، زندگي با زن را نيز بي

.يابداي است که با زن برده تحقق ميترين فاصله را با هيجان و معنا داشته باشد، زندگياي که دورزندگي

اي تـا ايـن حـد    تـوان دريافـت کـه چـرا در جامعـه خاورميانـه زنـدگي       خـوبي مـي  در پرتو اين تحليالت بـه 

چنين نسـبت  جامعه مردساالري که اين. پليد و دور از فرهنگ و فهم، حاکم است, ظالم, ارزشبي, ماندهعقب

داده و زن را همچون کـااليي و  ارزش را از خود نشانانگاري نموده و رفتارهاي دور از زيبايي و بيبه زن سهل

اي اسـت کـه خوشـبخت نگشـته و     بيند، کـه بايـد شـر آن را از سـر خـود کـم کنـد، جامعـه        حتي دردسري مي

تواننـد  چنـين جوامـع مردسـاالري نمـي    . اي زشت و ناسالم و محروم از صلح و آرامش خواهـد داشـت  زندگي

در صـورت  . فضـيلت حقيقـي و مفهـومي بـاطراوت از طبيعـت را بيافريننـد      , مـيهن قداست زندگي، تعالي، مـام 

تعبير زن ناقص و شيطاني در واقع . خوانندمي" زن شيطاني"پي او را درهميشه زن را مقصر دانسته و پي, شکست

که مبـارزه وسـيعي در برابـر    تا زماني. برداالر شکست خورده بکار ميمردسترين دروغي است که جامعهپست

دست نخواهد آمد اي آزاد بهاخالق آن، نيروي اجتماعي و افراد صورت نگيرد، زندگي, ساالرايدئولوژي مرد

. وقـوع نخواهـد پيوسـت   بنابراين سوسياليسم يعني برابري نيز بـه . و جامعه دمکراتيک راستين ايجاد نخواهد شد

اي دمکراتيک برخـوردار از آزادي جنسـيتي   اي دمکراتيک نيست بلکه جامعهها تنها جامعهگزينه سياسي خلق

.است

, اي زنـان طور مشخص، مبارزه آزادي زن بايد از تأسيس حزب مختص بـه خـود گرفتـه تـا جنـبش تـوده      به

هر انـدازه  . با هم جريان يابدطور متداخلسازماندهي جامعه مدني و تأسيس ساختارهاي سياست دمکراتيک به

بتواند از مردساالري و جامعه مردساالر رها شده با اراده مستقل و ابتکار عمل حرکت کرده و نيرومنـد گـردد،   

اي ظالمانـه  بردگي) گاهاً در زمان کودکي هم(عقد زود هنگام . تواند به شخصيت و هويتي آزاد دست يابدمي

).نپوشاند(ت که به هيچ وجه سر ـ عقل ـ خود را نبندد گيري اين استرين موضعاصيل. است

و رذالت و فرومايگي اعمالي که توسط مـرد بـر زن   ) پورنو(از چادر و روسري گرفته تا فحوش و هرزگي 

بنـابراين کمـک بـه    . ها و برخوردهاي طبقاتي و ملي بـوده اسـت  مراتب بيشتر از شرارت سياستتحميل شده به

خاورميانـه  . باشـد تـرين دوسـتي و ارزش انسـاني مـي    خواهي وي متعـالي جنبش آزاديدانش و , ابراز خشم زن

اي که به اندازه ژرفاي فرهنگ و سنت الهگي، بردگي زن نيز در آن رواج پيدا کرده است، براي عنوان منطقهبه

نفـع زن،  توان بـه راهپيمـايي بـزرگ بـه     با تحقق سومين شکست بزرگ جنسيتي مي. باشدشده ميتمدن شناخته

بـر ايـن   . هـاي بـزرگ را بـه دنبـال دارد    شخيز, هاي بزرگافت. پرداخت, اي که برازنده تاريخ او باشدبگونه
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بـودني بـر مبنـاي    توانيم مادري شايسته تقـدس و زن اساس، اگر بسان مؤمنان دين جديد الهگي رفتار کنيم، مي

.عشق نائل گرديم

شـدن چگونـه بايـد باشـند را چنـدان معنـادار       طبقـه و اجتمـاعي  , اددرجامعه آلترناتيو خاورميانه اينکه اقتصـ 

نپـذيرفتن  . مواردي که بايد مورد تحليل قرار گيرند آنهايي هستند که برروي آنهـا بحـث شـده اسـت    . دانمنمي

اگـر ايـن طبقـات را    . گري واقعـي اسـت، نـه شـناخت آنهـا     بودن انقالبيـ بيکاري و روستاييمفاهيم کارگري 

بـودن در  هر انـدازه منطـق کـارگري و روسـتايي    . تر خواهد بودآغا و ارباب بناميم به حقيقت نزديکهاي بنده

. يابـد چه در اقتصاد هم ممکن نباشدـ بـه همـان انـدازه آزادي تحقـق مـي     ذهينت و سياست برطرف شوند ـ اگر 

ن اجبـار باشـد، در   سرگذاشـت اگـر آزادي پشـت  . آينـد وجـود مـي  لحاظ ضرورت و اجبار بهکارگر و دهقان به

بنابراين با انجام مبارزه راستين طبقاتي بـر اسـاس   . سر خواهي گذاشتبودن را پشتصورت کارگر و دهقانآن

بيکـاري  . معنـي خواهـد يافـت   , اين ذهنيت و راهکار دمکراتيک، سوسياليسم هم کـه در حکـم برابـري اسـت    

بودن آگاه باشد، فرد بيکار را ايجاد نخواهد کاي که بر دمکراتيجامعه. نبودن جامعه استمحصول دمکراتيک

پديـده  . بـودن وجـود دارد  در هر جايي که بيکاري فراوان باشد، در آنجا به همـان انـدازه غيردمکراتيـک   . کرد

افراد و جوامعي که بدانند چگونه به مقابله با . يک بيماري و معلول تمدن طبقاتي است, بيکاري در حالت کلي

اگـر هـيچ کـاري هـم يافـت نشـود، بـا توجـه بـه اينکـه           . وقت جمعيت بيکار نخواهند داشتآن بپردازند، هيچ

انسان دمکـرات خـوبي بـاش و در راه    . ترين کار وجود دارددمکراسي واالترين کار است، براي هر کس عالي

هـا و  خلـق . آزادي بجنگ، خواهي ديد که حتي يک ساعت از عمرت هـم سـرگردان و بيکـار نخـواهي مانـد     

بنـابراين هـر انـدازه    . امعي که در راه دمکراسي مبارزه نکنند هميشه بيکار و سرگردان و عمله خواهنـد مانـد  جو

بتوانيم يک جامعه و يا يک فرد را به منظور مبارزه بـراي دمکراسـي آمـوزش داده و سـازماندهي نمـوده و بـه       

، عياشي و تنبلـي بـه موفقيـت دسـت     سرگرداني, عرصه عمل سوق دهيم به همان اندازه در مبارزه عليه بيکاري

.خواهيم يافت

بيکاري، تنبلي و فقـر هـم رهـايي نخواهنـد     , هاي خاورميانه براي دمکراسي بپانخيزند و از مسکينياگر خلق

هـاي  هـا و فرهنـگ  رنـج انواع منابع، دست, توانند از وطنجوامعي که بتوانند خود را دمکراتيزه کنند مي. يافت

وقتـي کـه عصـر علـم و     . مانـد ثمر انسان است که پايدار ميدر آن صورت تنها دسترنج پرخودشان دفاع کنند،

مجـدداً تأکيـد   . مانـد تکنولوژي با اين تالش و دسترنج يکي گـردد، ديگـر از گرسـنگي و بيکـاري اثـري نمـي      

داشتن آنها براگر درصدد از ميان. بيکاري و تنبلي محصول نبود دمکراسي و خوگرفتن به بردگي است: کنممي

باشندـ بـه  جاي اينکه در پيشگاه دولت و ارباب ـ که هر دو سرچشمه اصلي هر نوع بيکاري و پستي مي باشي، به

يـک مبـارزه واقعـي اقتصـادي     . التماس بيافتي، با اصرار بر نهادها و عمليات دمکراتيک نتيجه خـواهي گرفـت  

و مـزدوري  ) دولتـي (هاي زرد زيهاي سنديکاگريديگر راهکارها با. بستگي به چنين عمليات دمکراتيک دارد

کشـورها و جوامـع کـه    . ماندن استوار کارگر و دهقاندر قبال امتيازاتي جزئي، تا آخر عمر برده. ارباب است
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.باشندع ميترين جوامترين و موفقثروتمند

که تمدن جامعه طبقاتي از طبيعت بيگانه زماني. در عين حال تاريخ اکولوژي نيز هست, تاريخ در خاورميانه

. هزاره به هزاره وسعت يافـت , سده به سده, سال به سال, ماه به ماه, زيست روزبه روزشد تخريب مداوم محيط

هـايي کـه   هـا و زمـين  آن جنگـل . شـدند علـف بـي هـايش تبـديل بـه بيابـاني خشـک و      ها و سرزمينهمه جنگل

ترين مناطقي بودند که با پوشش گياهي و جـانوري خـود، راه را   هاي بشريت بودند، اصليپرثمرترين شاهرگ

رحمـش را  وقتي انسان بندگي را بر انسان تحميـل کـرد، برطبيعـت نيـز، تخريبـات و تبـر بـي       . بر تمدن گشودند

بـا نـابودي جنگـل خـاک و بـا نـابودي       . گر بهشت بودند به بيابان تبديل کردمناطقي را که تداعي. تحميل کرد

ترين سرانجام، حاصلخيز. شدند؛ گرسنه ماند، تشنه ماند، تاب نياوردها نابود خاک، گياهان و حيوانات و انسان

ا بـدان سـرازير   هايي کـه زمـاني از هرجـ   سرزمين. شدندها تبديلترين سرزمينترين و متروکهها به فقيرسرزمين

در . کننـد هـايي تبـديل شـد کـه از آن بـه چهـارطرف دنيـا فـرار مـي         ها و بيابـان ها، دشتشدند، به سرزمينمي

طور که براي آزادي زن شناخت تـاريخ  همان. خاورميانه، تاريخ زن نيز مانند تاريخ اکولوژي نوشته نشده است

اگر دمکراسي و جامعه . تاريخ اکولوژيک را شناختاي اکولوژيک هم بايد باشد، براي جامعهاو ضروري مي

هـا  توانـد گزينـه حقيقـي خلـق    مبتني بر آزادي جنيسيتي آگاهي اکولوژيک و عمليات آن را اساس نگيرد نمـي 

.باشد

ها و جلـوگيري از  ها و زمينها،خاکدمکراسي و حرکت آزادي جنسيتي که بر اساس احياء دوباره جنگل

ناپـذير  جنبش اکولوژيـک از ضـروريات اجتنـاب   . ساالري نداردفاوتي با فرهنگ مردفرسايش بنا نباشد هيچ ت

يک ذهنيت است، بازگشت دوباره بـه مفهـوم   , اکولوژي تنها اقتصاد نيست. اي است که بنا خواهيم نهادجامعه

کـرد، بـا   يبود، با ما صحبت مدر نبود دانش مربوط به طبيعتي که زنده. شده طبيعت زنده و مقدس استمفقود

جان و عاري از قداسـت  ما هستي پيدا کرد و ما را آفريد، زندگي بر روي طبيعتي که بسان خاک سياه مرده، بي

بلکـه بـا   . محيطي فقط مربوط بـه آب و هـواي آلـوده نيسـت    دانش زيست. شود، هيچ ارزشي نداردپنداشته مي

شدن به جامعه اين نيز در حکم نائل. باشدچه ميتکه شده به طبيعتي يکپاربودن، بازگشت از طبيعتي تکهطبيعت

نهـادن بـه زنجيـره    اقـدام . تنيـدگي و تـداخل وجـود دارد   تا به اين حد در هـم . دمکراتيک و سوسياليستي است

. تکاملي است که انسان را آفريد

کنولوژي امروزه وسيله علم و ت، بهخود ايجاد نمودهبهتوانيم جامعه طبيعي را که جامعه کمون اوليه خودمي

ممکن است مشکالت اکولوژيک در قبال مشکالت خـونين خاورميانـه   . تر ايجاد کنيمآن را به شکلي آگاهانه

اما نبايد فراموش کرد که با خيانت به اکولوژي بود که اين مشـکالت خـونين، بيکـاري و    . فانتزي به نظر برسند

توان از مداواي سالم سخن راند در نبـود اکولـوژي   يطور که در نبود حکيم نمهمان. وجود آمدندگرسنگي به

اي دمکراتيـک و برخـوردار از آزادي جنسـيتي ايجـاد     بنـابراين جامعـه  . اي سـالم دم زد توان از جامعـه هم نمي

.نخواهد شد
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تمايـل قـدرت هژمـوني امپراطـوري     . انـد اي بر سر دو راهـي قـرار گرفتـه   هاي خاورميانهکليه جوامع و خلق

يـک  . نيسـت بينانههاي جديد در مقابله با آن، برخوردي واقعپيدايش ويتنام. حل بدور استهارائه راآمريکا از 

با توجه به اينکه طرف اصلي تعادل قدرت يعني شـوروي  . هم مطرح نخواهد شد1920هاي ترکيه جديد سال

ملي ديگري در ترکيه و حرکت بخشدر ميان نبوده و امپرياليسم هم بمانند سابق نيست بنابراين گرايش آزادي

اهـداف و شـرايط هـر دوره تـاريخي و متعاقـب آن      . اي نيـز وجـود نخواهـد داشـت    گونـه بخـش ويتنـام  رهايي

ترين موضع در برابر آمريکا و شـرکاي آن ايـن اسـت    امروزه ارزشمند. يافته آن نيز متفاوتندي سازمانهاجنگ

خــواه و در چــارچوب يــک برنامــه دمکراتيــک، آزاديبخــش جامعــه را هــاي آزاديکــه خلــق و کليــه نيــرو

. اکولوژيک که پايدار و قابل اجرا باشد و توسط ارتباطات وسيع سازماني، يکپارچه نموده و به حرکت اندازيم

ترين جنگي که با کمترين خونريزي همراه خواهد بود، چنين جنگي بخشترين و نتيجهآگاهانه, ترينهزينهکم

.است

هـاي  رت از طريق توافقات مبدأي اگر امکان اين نيز وجود نداشته باشد، بـا تکيـه بـر نيـرو    در صورت ضرو

. دفاع ذاتي خود خواهيم توانست دمکراتيزسيون خويش را در روستا، شهر، کوهستان و صـحرا تحقـق بخشـيم   

هـا در  که خلـق وقتي. هايي که نتوانند خود را دمکراتيزه نمايند، شانس موفقيت و پيروزي نخواهند داشتخلق

هاي جامعه مـدني و  ها، نهادگيرد همچنين در قالب هر نوع تعاونيميها که اراده همه آنها را در برقالب کنگره

اي وجود ندارد که از هاي کموني خود به حرکت بيافتند، خواهند ديد هيچ تظلم و دادخواهي اجتماعيفعاليت

هـاي خاورميانـه در دوره جديـد تـاريخي بـر اسـاس ايـن مبـاني         کـه خلـق  در صورتي. آن سر بلند بيرون نيايند

توانند هاي تحميلي امپرياليسم محدود نخواهند ماند، بلکه مينمودن و مقابله با سياستبپاخيزند، نه تنها به خنثي

اي بپـاخيزي . آميز را نيز پيشاهنگي نماينـد هاي صلحهاي مبدأي و ارزشمند دمکراتيزاسيونبا توافقات و سازش

.يابدهاي تاريخي باشد، تنها در اين صورت تحقق ميکه برازنده تمدن

اگر پرسيده شود که نقش و جايگاه انقالبيون در اين روند چيست، بايد گفت که آنها الزم اسـت بـر شـيوه    

بـودني عـاري از دانـش    انقالبـي . رسيدن به حقايق علوم اجتماعي که ما درصدد ارائـه آن هسـتيم واقـف باشـند    

. گري اجتماعي بدون آنکه خود متوجه باشد، سر از جنايت و خيانت درخواهد آوردشناختي و يا تحولمعهجا

ـ دانـش نجـات   مان را از دست نيروهاي اقتدارگيري از اين وضعيت اين است که علوم اجتماعييگانه راه جلو

سياست خود . ه خود را تأسيس کنيمهاي علوم اجتماعي مختص بداده و آن را از نو بسازيم؛ مدارس و آکادمي

تـر از همـه نيـز ايـن اسـت کـه اخـالق        شايد مهـم . را بر ذهنيتي که مبتني بر علوم اجتماعي است، استوار سازيم

صبر، عقيده و ادعاي راهپيمايي تـا بـه آخـر در راهـي اسـت کـه سياسـت مبتنـي بـر          . اجتماعي را حاکم سازيم

اخـالق توانـايي   . نيـاوردن اسـت  هـا بهانـه  نکردن و براي اينتن، خيانتبازنگش. را ترسيم نموده استآن, اخالق

کـردن  زندگي. باشدمان که توسط علم سرشته شده است، ميتطبيق و هماهنگي لحظه به لحظه با دنياي ذهنيتي

بنابراين اگر علم و سياسـت و اخـالق دسـت بـه دسـت هـم دهنـد خـواهيم ديـد          . هميشگي توأم با دانايي است
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. طور خاص که نتوان براي خدمت به خلق در آن پيروز شده و يا از عهده آن برآمد، وجود نـدارد خاورميانه به

جهز به چنـين دانشـي را   کند، که سياستي موجدان تاريخ و جامعه يعني اخالق بيش از هر زمان ديگري امر مي

.گردد را تضمين نماييمبيني ميانجام داده و تغيير و تحول اجتماعي که همراه با آن آرزو و پيش

.:هاي خاورميانه در ورود به عصر تمدن دمکراتيک سه راه مشخص در پيش رو دارندطور اختصار، خلقبه

بـه  20کـه بـر مبنـاي تعـادل قـوا در قـرن       نظـامي . اول اينکه، نظام کنوني بـه موجوديـت خـود ادامـه دهـد     

وضعيت بحرانـي اخيـر کـه بـا فروپاشـي شـوروي، هـم        . پايان خط رسيده استداد بهموجوديت خود ادامه مي

تسريع شد و هم راه را بر بروز وضعيت تک قطبي در جهان گشود، امپراطوري دوره کائوس تحـت حاکميـت   

. شدن بـا ايـن دوره مصـادف گشـته اسـت     ج بزرگ جهانيسومين مو. نمودن آن استآمريکا درصدد برطرف

. هاي فقير برخورد کرده استنام تودهآساي عرضه ناشي از انقالب علم و تکنولوژي، به مانعي بهافزايش بهمن

ترين مانع، ساختار اساسي. شدن اين تضاد و چالش را حل نکند به اهداف خود دست نخواهد يافتاگر جهاني

شــدن و شــدن، ليبراليــزهشــدن ايــن ســاختارها بــر اســاس فــرديســپري. ـ ملــت اســتگــراي دولــتموقعيــت

.شودرفته به موضوع بحث مهمي تبديل ميساختار آنها، رفته شدن و تجديددمکراتيزه

توانـد فـاکتوري عينـي در تسـريع     هاي خلق دارد مـي اين رويداد که هم نقاط مثبت و نقاط منفي براي توده

هم نيروي هژموني نظام و هم بيداري و پويـايي  , بنابراين. و به حرکت در آوردن آنان باشدبيداري دمکراتيک 

اسـتاتو و نظـامي کـه    . بست قرار داده استگرايي موجود در منطقه را در بنها از بنيان، موقعيتافزون خلقروز

بـر چهـره خـود نقـاب     شيوه زندگي تبـديل کنـد، در موقـع فشـار و سـختي     بست و بيچارگي را بهسعي دارد بن

نمودن عمر خود دارد، هر چه بيشتر در انـزوا  ترگري و تحريک سعي در طوالنيگاه نيز با اخاللکشد و گاهمي

هايي از قبيل آمريکا و روسيه به خشـم آمـده   هاي سابق قدرتدليل نبود حمايتنظامي که به. قرار گرفته است

.است، با درجازدن در حال اتالف وقت است

. گرفـت هـاي سـاختگي چـپ و راسـت امکـان نـدارد کـه بتـوان نتيجـه          هاي جرياناستفاده از عوامفريبيبا

.توان از طريق فاشيسم و توتاليتاريسم مثل سابق جامعه و دولت را تحت کنترل درآوردنمي

اني افـزون حمايـت و پشـتيب   طـور روز هاي طرفدار استاتوي موجود که بـه با فروپاشي تدريجي دولت ـ ملت 

گيري و اقدامات دمکراتيک شدن طبقه فوقاني به نيروي هژموني حاکم، موضعدهند، ملحقخلق را از دست مي

اين تحوالت و رويـدادها کـه   . هاي خلق نيز اين گزينه اجباري و تحميلي را از دور خارج خواهند ساختتوده

زمينه حـل مشـکالت روزافـزون را فـراهم     دهند، اگرچه نتوانند روزانه درخاورميانه، به شکل گسترده روي مي

همه کشورهاي عربـي  . کند، خارج سازندکنند اما احتمال دارد که بتوانند آنها را از وضعيتي که ايجاد مانع مي

. کننـد و در رأس آنها مصر، پاکستان، ترکيه و ايران در ميان حفظ موقعيت جـاري و ايجـاد تحـول نوسـان مـي     

اما به احتمال زياد وجود پـروژه خاورميانـه   . شان به تصميمي شفاف برسندرويشتوانند در مورد مرحله پينمي
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خواهي جنسـيتي  افزون پروژه جامعه دمکراتيک ـ اکولوژيک مبتني بر آزادي بزرگ آمريکا از باال و تأثير روز

.ها آنها را از بنيان وادار به تغيير و تحول خواهد نمودخلق

دوره. تـر هسـتند  که نسبتاً دمکراتيک بوده و جوانـب عملـي آن برجسـته   دومين گزينه، نظامي است مختلط

حتـي  . پرداخت ديگر به سر آمده اسـت جانبه به تأسيس نظام و برقراري نظم مياي يکامپرياليسمي که با اراده

همـه،  ايـن بـا . تواند به تنهايي به تأسيس نظام بپـردازد باشد نميعنوان نيروي هژموني جهان ميآمريکا هم که به

ها که در گذشته نزديک از طرف اجتماعات ملي تأسيس شده بودند، نه تنها قابليت حل مسائل را دولت ـ ملت 

مواضـع مبنـي   . انداند بلکه هم در داخل و هم در خارج به منشاء و سرچشمه مشکالت تبديل شدهاز دست داده

.شودتدريج دچار سختي و مشکل ميبهبر استقالل کامل که در دوره توازن ميان نيروها وجود داشت

شدن باعث تسـريع ايـن دوره   سومين موج بزرگ جهاني. شرايط عصر حاضر، مستلزم وابستگي متقابل است

دولـت ـ ملـت تبـديل بـه شـرکت ـ دولـت         . دهدالمللي جاي خود را به دوره بين شرکتي ميدوره بين. شودمي

هاي بومي از خود از طرف ديگر، فرهنگ. دهدها ميمابين شرکتسرمايه ملي جاي خود را به سرمايه . شودمي

تـوان ايـن   تحت تأثير اين عوامـل مـي  . عنوان يک ارزش در حال رشد استبودن بهبومي. دهندپويايي نشان مي

نظام سياسي متناسـب بـا ايـن پديـده     . شدن تعريف نمودشدن و بوميشدن جهانيعنوان عصر برجستهدوره را به

ملي پيشرفته سابق بورژوازي و فاشيسم است و نه توتاليتاريسـم سوسياليسـم   واهد بود که نه دمکراسينظامي خ

صورت قرار خواهد شد که بهمانده، بلکه دمکراسي مختلطي برهاي عقبرئاليستي و رهايي ملي مربوط به ملت

هـاي اجتمـاعي ملـي و بـومي     هـاي دمکراتيـک گـروه   پيونـد . باشـد گيرنده هر دو نظام مذکور ميمتداخل دربر

حزبي هاي تکهاي مديريت داخلي و مديريت دولتي نظامراهکارها و شيوه. رودشمار ميترين راهکار بهرايج

بـدين  . دهـد حزبي و راهکارهاي مؤثر دمکراتيـک مـي  چپ و راست سابق، جاي خود را به نظام مديريتي چند

تواند با نظام جهاني از نزديـک در ارتبـاط   را داشته باشد، مينمودن خويش توانايي مطرحترتيب، هر گروه که 

.شودبوده و تحوالت تسريع يابد و مازاد عرضه تعديل مي

. هـاي خاورميانـه احتمـال بيشـتري يافتـه اسـت      اين مرحله که در سراسر دنيـا جريـان دارد در مـورد کشـور    

. را هر چـه بيشـتر روزآمـد نمـوده اسـت     ترين ساختارهاي موقعيت موجود اين گزينهضرورت گذار از قديمي

هاي خاورميانه از آگاهي و عدم برخورداري خلق. پروژه خاورميانه بزرگ آمريکا ناشي از اين ضرورت است

بودن بيداري و گشتن اراده آنها و نورسطور مستقل، تجزيههاي خود بهسازماندهي الزم براي ايجاد دمکراسي

آنها را با مشـکل مواجـه سـاخته و باعـث     جانبه گزينه دمکراتيک ندهي يکحرکت مجدد آنها، ايجاد و سازما

رغـم ايـن امـر، ايـن وضـعيت ايجـاد       علـي . شود که اين گزينه براي آينده حکم يـک اتوپيـا را داشـته باشـد    مي

هاي مبدأيي به امري اي وسيع و با دقت و حساسيت جهت برقراري سازششيوههاي داخلي آنها را بهدمکراسي

هاي خالق و آزاد دوره کائوس موجب افزايش اهميت ويژگي. سازدناشدني تبديل مياجتناب و تأخيرقابلرغي

.کندهاي مختلط فراهم ميها در نظام دمکراسيمرحله انتقالي شده و زمينه را براي پيشاهنگي خلق
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بودن ايـن گزينـه بيـانگر    جنبه اتوپيايي. دهدباشد که دولت را مبنا قرار نداده و اخالق را در اولويت قرار ميمي

درآوردن ايـن  بـرعکس، بـه اجـرا   . وقـوع بپيونـدد  تواند در زمان حال بهاين نيست که اين گزينه هيچ وقت نمي

ممکـن اسـت در بعضـي    . اي روزانـه اسـت  در هر مکاني، وظيفههاي متواضع در هر زمان ودعوي اصيل با گام

هاي دروني ها و جوامع مختلف آزاد دمکراسيدر صورتي که خلق. ادوار و جاها شدت و وسعت آن فرق کند

آورده ها و لوازم جامعه اکولوژيک را بـر خود را بر قرار نموده، آزادي جنسيتي اجتماعي را تأمين نموده و نياز

هـاي خلـق نتواننـد    اگر تـوده . شويمتر ميا هر روز بيش از پيش به اين جامعه و دمکراسي آن نزديکنمايند، م

وقت نخواهنـد توانسـت بـه آزادي و برابـري کـه آرزوي آن را دارنـد،       بدون دولت به اداره خود بپردازند هيچ

ايـن راهکـار   . دمکراسي اسـت انتظار سوسياليسم و دمکراسي از دولت در واقع انکار سوسياليسم و . دست يابند

گـر  گـرا و اسـتثمار  هاي سـلطه بيشتر نيروبار در تاريخ امتحان شده و در هر مرتبه باعث نيرومندي هرچه صدها 

. پردازنـد هاي خلق خود به دفاع از خود مـي دولتي، جوامع و تودههاي با مرکزيت غيردر دمکراسي. شده است

همه جا ـ در روستا، شهر، کوهستان، صحرا ـ مستقر شده و در برابر هر    شبه نظاميان مردمي در صورت لزوم در 

.کننددفاع ميها هاي خلق و در رأس آنها از دمکراسي خلقگونه غصب و تجاوز و چپاول، از تمامي ارزش

هاي مختلف کاري، اقتصـادي تشـکيل داد کـه بـه     هاي کمون، تعاوني و ديگر گروهتوان با کمک گروهمي

مشـکل  . شـدگي نباشـد  ت ضرر نرساند، براي سالمتي و بهداشت مردم مناسب بوده و مبتني بـر کـاال  زيسمحيط

هاي استعمار است، در جامعه اکولوژيک و دمکراتيک وجود نخواهد بيکاري که ناشي از ساختار غاصب نظام

شور زندگي , القاين جامعه که در آن حقوق و اخالق نقشي اساسي ايفا نموده و در نتيجه آموزش اخ. داشت

ترين طريق براي رسيدن بـه  در آن زياد بوده، جنگ را نشناخته و روابط دوستي و برادري حاکم است، صحيح

هـاي  طلـب کـه خلـق   اگر نظام اتنيکي قريب به جامعه اشـتراکي و مسـاوات  . باشدطلب ميسوسياليسم مساوات

اي علم و تکنولوژي امروزي عجـين گـردد، جامعـه   اند با امکاناتخاورميانه در طول تاريخ آن را تجربه نموده

.ترين ارزش معنا خواهد يافتعنوان با اصالتبهاکولوژيک ـ دمکراتيک و مبتني بر آزادي جنسيتي

مفصل چھار
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پدیده و مشکل کرد
در دوره کائوس 

خاورمیانھ

:پيشگفتار

کائوس و بحران . رد بيش از هر زمان ديگري اهميت پيدا کرده استبينانه نسبت به پديده کبرخوردي واقع

هـاي اصـلي دنياسـت کـه هنـوز تصـميمي در       اين مورد يکي از موضوع بحث. عراق ريشه در مشکل کرد دارد

بـار ديگـر سـعي    . کنـد يـابي تمـدن غـرب کفايـت نمـي     نيروي چاره. مورد چگونگي حل آن گرفته نشده است

در منطقـه تشـنج   . حلـي پيـدا گـردد   هاي جهـاني راه رگ مربوط به دوران بعد از جنگهاي بزشود با پروژهمي
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ور تـر . رشـد اسـت  روبه, شدبرخالف آنچه تصور مي" ترور"پديده , از طرف ديگر. چه به همراه خواهند آورد

عليـرغم همـه   . آميز کائوس رويدادهاي شوم در حال وقوع هسـتند در جو ابهام. سازندواقعي را هم آشکار نمي

.دم آزادي اميدوارندبه سپيده, هااين

اگـر کردهـا   . تـوان مثـل گذشـته بـر کردهـا حکومـت کـرد       اي آغاز شده است که در آن ديگر نمـي دوره

تـأثيرات  . طالت زندگي ملعون گذشته با عصر حاضر ممکن نيسـت دادن عخودشان هم بخواهند باز هم سازش

حل چگونـه و داراي  اينکه راه. دروني و بيروني هر روز بيش از پيش حل پديده کرد را سرعت خواهند بخشيد

گويا کردهـا  . گرآن را مشخص خواهد کردماهيت و آهنگ دخالت عملي نيروهاي مداخله, چه جوانبي است

اصرار کردهاي عراق بـر دولـت   . خاورميانه ايفا خواهند کرد که اسرائيل در ميان اعرابهمان نقشي را در کل

موجـب  , هـاي تمرکزگـرا  ـ ملتخارج از اراده دولت. گرا خواهد شدـ ملت تمرکزفدره باعث فرسايش دولت

اسـي و حـاد   در اينجا دو سـؤال اس . گيري فدراسيون متناسب با تاريخ خاورميانه خواهد شدتسريع جريان شکل

حل خواهد رسيد يـا بـا توافـق و    گرايي به راهشود مبني بر اينکه اين مرحله در نتيجه درگيري دو مليمطرح مي

.تسامح دمکراتيک

تـرين آزمـون خـود را در    بـزرگ , عنوان نيروي تک قطبي همه رقبا را کنار زدبه1990آمريکا که بعد از 

جايگاه کردها در اين . گيردنه بزرگ هر روز مورد بازخواست قرار ميپروژه خاورميا. دهدخاورميانه انجام مي

آمريکا و اسرائيل بـه تـدريج شـکلي اسـتراتژيک بـه خـود       , شايد روابط کردها. ترين موضوع استپروژه مهم

اي دوره, جا دارد بحث کنيم که آيا اين دوره. بايد تأثيرات اين روابط را بر منطقه به خوبي محاسبه کرد. بگيرد

بـار اسـت کـه سـير     اولـين . در منطقه خواهد درخشـيد , اي در حال اوجپر از خيانت خواهد بود و يا بسان ستاره

هـاي منطقـه را عميقـاً تحـت تـأثير قـرار       اسـتراتژي , هاروابط دروني کردها و روابط آنها با همسايگان و دولت

اي پا گذاشته است کـه اذهـان را بـيش از هـر     کرد ـ ايران و کرد ـ ترک به مرحله  , روابط کرد ـ عرب . دهدمي

.زمان ديگري به خود مشغول خواهد کرد

توليد فکر و اقدام راجع به پديـده کـرد   , ها و احزاب کردي که مسئول بازسازيآيا جنبش, از طرف ديگر

ــايي پاســخگويي بــه ايــن مرحلــه برخوردارنــد  , گرايــي ابتــداييآيــا گرايشــات ملــي, هســتند از قــدرت و توان

توانند پاسخگو باشند؛ نوسازي ايدئولوژيک و کسب قدرت ذهنيتي چگونـه  رئاليستي و ليبرالي ميوسياليستس

وقتي که رهبري کردستان عـراق کارهـا و   . پذير خواهد شد؟ و سؤاالت حادي از اين قبيل مطرح هستندامکان

ي منطقـه را تحـت تـأثير قـرار     هـا هـاي خاورميانـه و دولـت   دهد که همه کردها و حتي خلقاقداماتي انجام مي

تواننـد از سـنت تنـگ نظرانـه منفعـت طلـب و       آيا از احساس مسئوليت الزم برخوردار است؟ آيا مـي , دهدمي

بايستي چه , هاي تازه نگشايندکاراکتر شخصيتي استثمارگر خويش دست بردارند؟ براي آنکه راه را بر مصيبت

د؟ بدون شک اين قبيل سؤاالت همچنان به قـوت خـود بـاقي    تدابيري و چگونه و توسط چه کساني اتخاذ شون

هاي مربوط به آنها مجدداً به موضوع بحث تبديل شده وارائـه  حلمشکالت هر بخش از کردستان و راه. هستند
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هـاي  هـاي نابجـا فعاليـت   بـراي جلـوگيري از افـزايش درد و رنـج    . سـازد هاي قابل اجرا را ضروري مـي حلراه

حلـي ارائـه داد کـه    بايـد بـا اسـلوب سياسـي جديـدي راه     . باشنداهميت ميِتأثيرگذار حائز ايدمکراتيک توده

در هـر يـک از   . مرزهاي سياسي را تهديـد نکـرده و باعـث افـزايش اعتمـاد شـود و ايـن اهميـت بسـياري دارد         

.موضوع بحث گرديده است, حل مسائل بدون آنکه به تعويق بيفتدهاي کردستان جستجوي راهبخش

به وقوع پيوسته هنوز هم جايگاه خود را PKKسال اخير به واسطه نيروي پيشاهنگي 30حوالتي که در ت

PKKبـا آن روبـرو شـد در    1990و بعد از 1968هاي مشکالتي که جريان چپ در سال. حفظ نموده است

هايي ملـي سـير   اي حدفاصل سوسياليسم رئاليستي و رمشيمشي حزب که براساس خطخط. شدنيز منعکس مي

مشـي خـود را در   هاي داخلـي نتوانسـت پتانسـيل واقعـي خـط     کرد بر اثر فشارهاي شديد خارجي و نارسائيمي

گرياليـي موجـب تلفـات    قيـامي و نيمـه  با پراکتيکي نيمـه . معرض نمايش قرار داده و به سازماندهي آن بپردازد

هـاي  تـدريج بـا مصـرف و اسـتهالک ارزش    ها و گرايشات سرکش و عصيانگر بـه عملکرد گروه. نابجايي شد

1995هـاي  بعـد از سـال  . کردنـد خط تصفيه بالفعل و نابودي را به حـزب تحميـل  , هاي عظيمحاصل از تالش

ــالش  ــرغم ت ــاد علي ــاي زي ــود  PKK,ه ــده ب ــويش دور ش ــوهر خ ــل و ج ــون. از اص ــايآزم و KADEKه

KONGRA-GELامـا بدنـه   . حکـم نوسـازي بودنـد   استراتژيک و تاکتيکي در, با انجام تحوالت تئوريک

هاي بالفعل به بيرون سـرايت  ها و انشعابعطالت دروني خود را با تجزيه. کادر قديمي از عهده اين نيز بر نيامد

بـا  . انديشده شدPKKبازسازي , گري چپ و راست و حفظ ميراث مثبت و ارزشمندبراي مقابله با تصفيه. داد

شود الزم است کليه اين رويـدادها و تحـوالت را   اظ وارد مرحله جديدي ميتوجه به اينکه کردستان از هر لح

. وظايف را از نو تعيين نمود, مجدداً مورد آناليز قرار داد و به مقتضاي انتقاد و خودانتقادي

هاي متمايز در جامعه کردستانمشيالف ـ خط

ردستاننويس مختصري راجع به اصطالحات و تاريخ کرد و کـ پيش1

هـاي اقليتـي را جامعـه قلمـداد کنـيم      و کردها و ديگر گروه) ميهن(عنوان يک سرزمين اگر کردستان را به

. در جغرافياي خاورميانه اصطالح ميهن داراي معاني مختلفي اسـت . مشکالتي را با خود به همراه خواهد آورد

بـا  . ديـار کفـار  , ديـار اسـالم  : تند بيشـترند ميهن که بر مبناي دين هسـ تعاريف, اگر از قرون وسطي شروع کنيم

اگر . اما اين تمايزات داراي مرزهاي مشخصي نيستند, وجود اينکه تمايزاتي مبني بر قوم و اتنيستيه وجود دارند

در معنـاي کلـي   . جوابي قطعي داده نخواهد شـد , پرسيده شود که مرزهاي فالن قوم و يا فالن اتنيک کجاست
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قلمرو آن نيـز عرصـه محـل نفـوذ و     . شوندشهرها تشکيل ميهاي سياسي اکثراً بر پايهنظام. معيني تطابق ندارند

حتـي مـرز   . توانـد هـر زمسـتان و تابسـتان تغييـر کنـد      مرزهاي محل گسترش عشيره مي. تأثيرگذاري شهر است

, تـرک , کـرد , بطور کلي مرزهاي ميـان فـارس  . هاي قدرتمند نيز داراي مفهومي سياسي نيستالک خاندانام

. شودزباني آنها مشخص ميتر در خطوط کلي توسط فرهنگ و حيطهعرب و اقوام موجود در سطوح پايين

در زبـان  " کور".باشدداراي ريشه سومري مي, نهفته است" کور"اصطالح کردستان که در اساس آن کلمه 

, "هـا کوهسـتاني "به معناي " کورتي"بنابراين کلمه . بيانگر نسبت است" تي"پسوند . است" کوه"سومري به معني 

هاي ديگـري نيـز از ايـن قبيـل وجـود      گذارينام. گرددم برمي.ق3000ريشه آن به . باشدمي" اهل کوهستان"

" گوندوانا"اند براي منطقه کردستان کلمه زيستهم مي.ق1000ها که در سال لويي, همسايه غربي کردها. دارند

در زمـان  . باشدمي" روستا"هنوز هم در زبان کردي به معني " گوند. "اندبردهبه کار مي" مملکت روستاها"يعني 

همانطورکـه  . شـد به معناي خلـق رودخانـه بکـار بـرده مـي     " نائيري", ها"نائيري"اصطالح , هاحاکميت آشوري

تـر آن را  به احتمال زياد بخش وسـيع . ـ زاپ تأسيس شده استميان رودهاي دجله" نائيري"انيم فدراسيون دمي

م ايـن  .ق1300ـ 600در دوره آشوري يعني در فاصـله زمـاني   . اندنام نهاده" سرزمين معدن", "ماد", "مداين"

" بلنـد تپـه "به معناي " اور. "يشه سومري داردنيز ر" اورارتو"توان گفت که کلمه مي. ها بسيار رايج بوده استنام

بـه خـاطر   . احتماالً مملکتي که بر روي اراضي بلند ساخته شده است, هاي بلنداورارتو هم يعني سرزمين. است

مدام اصطالحات بلند و مرتفع را بـراي کردسـتان   , اندکردهها در مزوپوتامياي جنوبي زندگي مياينکه سومري

هم از همان منبع سرچشمه گرفته است و به معناي خلقي که داراي " هوري"احتمال قوي کلمه به. اندبکار برده

اسـت کـه داراي   اينام گذاري" کوماگنه. "باز هم به معني خلق کوهستان است. باشدمي, مملکت مرتفع است

250هاي فاصله سالشاهنشاهي کوماگنه که مرکز حکومت او آديامان امروزي بود در . باشداي هلني ميريشه

مهاجر هاي نيمهاسمي است که به گروه" زوم"هنوز هم به معناي " کوم. "ميالدي وجود داشته است100م تا.ق

به " کوماگنه"بنابراين . باشدميقبيله و عشيره, هم به معناي تبار" گنه. "گرددهاي سکونت آنها اطالق ميو محل

.مهاجر استمعناي ديار عشاير نيم

شـده  در معناي منطقه کردها بکار برده مي" بلداالکراد", دوره حاکميت سالطين عرب در قرون وسطيدر

دولتي هستند که براي اولين بار و به شـکل رسـمي   , کردندها هم که به زبان فارسي صحبت ميسلجوقي. است

بـويژه يـاووز سـليم بـه کـرات      بعدها سالطين عثماني . انداصطالح کردستان را در معناي ديار کردها بکار برده

67اراضي در سال در قانون نامه. اندرا بکار برده" هاي کردستانايالت", "هاي کردستانحکومت"اصطالحات 

هــاي کردســتان نيــز نماينــدگي" مشــروعيت"در دوره . شــدندهــاي کردســتان رســماً تأســيس ايالــت1848ـــ 

در دسـتورات و بيانـات خـود بـه کـرد و کردسـتان       به کرات1920هاي مصطفي کمال در سال. شدندتأسيس

هاي آسيميالسـيون صـورت   ها و همراه با افزايش سياستبعد از سرکوب قيام, انکار رسمي. اشاره نموده است

باشـد از ايـن امتيـاز برخـوردار اسـت کـه       مـي " کردهـا "و " کرد" که به معناي ممکلت " کردستان. "گرفته است
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اما از آن زمان تا به امروز درمعنايي ژئوکولتوري به کار . شودو سرزمين از آن ياد ميترين خلق عنوان قديميبه

ديگر اين اصطالح در معناي سياسي نيـز بکـار   , با ظهور دولت فدره کردستان در عراق. شود تا سياسيبرده مي

ود آورد کردسـتان  بوجـ PKKاي کـه  همراه با تحوالتي سياسـي , تر از همه اينکهمهم. برده شده و خواهد شد

اي در سـطح  گسـترده ـ اجتماعي به موقعيتي رسيد کـه بـه شـيوه   عنوان اصطالحي سياسيبه, فراتر از يک کلمه

. المللي شناخته شوداي و بينمنطقه

, هـا هزارکيلـومتر مربـع مسـاحت کـه ميـان فـارس      450اي اسـت بـا   از لحاظ استراتژيک کردستان منطقـه 

پر آب و حاصلخيز خاورميانه , جنگلي, لي قرار دارد؛ کردستان جغرافياي کوهستانيهاي آناتوها و ترکآذري

, خاک آن براي پرورش هـر نـوع ميـوه   . پوشش گياهي آن براي پرورش حيوانات بسيار مساعد است. باشدمي

انقـالب کشـاورزي در دوره نوسـنگي    , تـرين انقـالب تـاريخ   مـادر بـزرگ  . سبزيجات و زراعت مساعد اسـت 

اين موقعيت اسـتراتژيک از طرفـي باعـث    . هاستباشد؛ مهد و گذرگاه تمدنمي) م.ق11000م ـ  .ق4000(

بودن هميشه مورد شده تا کردها بتوانند موجوديت قومي خود را حفظ کنند و از طرفي ديگرـ به علت  گذرگاه

.مانده باقي بماندعقب, اشغال قرار گرفته ـ باعث شده که در عرصه تمدن

کشـاورزي و پـرورش   , خلـق کـرد همطـراز اسـت بـا کـوه      . شـود تـر مـي  ريف از جامعه کرد آسانارائه تع

در حالي که کرد از شهرنشيني بدور است اما اين اجداد کردها بودند که بـراي اولـين بـار در تـاريخ     . حيوانات

نشـين  و کوچ) اييروست" (گوندي"کردها هر اندازه . ترين پديده اجتماعي يعني روستا را بوجود آوردنداساسي

نشـيني  کـوچ نيم ـ روسـتا و نـيم ـ    , دهدهمانطور که کوماگنه به خوبي نشان مي. بودن به دوراندباشند از شهري

شـهرها را بيشـتر اشـغالگران تأسـيس کـرده و يـا پـر        . نظام سکونت و حرکت هزاران ساله کردهـا بـوده اسـت   

شـمار  . انـد و صاحب تمـدن نشـده  وقت شهر تأسيس نکردهالبته اين بدان معني نيست که کردها هيچ. اندنموده

کردها , اندماد و ميتاني را کردها تأسيس نموده, هاي اورارتوهاي شهري و در رأس آنها دولتبسياري از تمدن

هـا و  امـا بـدليل اينکـه دولـت    . بودنـد هاي ايالتي زيادي تأسـيس نمـوده  در قرون وسطي هم شهرها و حکومت

شهرها اکثراً به قرارگاه نيروهاي اشغالگر جامعه پيراموني آنها , اندزياد دوام نياوردهيس شدههاي تأسحکومت

ها در اعصار اوليه مهـر خـود را بـر    ها و هلنپارس, هاآريايي, هاآشوري, هادر حاليکه سومري. اندتبديل شده

وسطي بر زبان و فرهنـگ تأثيرگـذار   هم در قرونفارسي و عربي, شهرها و آثار فرهنگي و نوشتاري زده است

مسئوالن و فرماندهان دولتي از راه زبان و فرهنگ همسايه خـود کـار کـرده و    , بسياري از روشنفکران. اندبوده

با اينکه زبان کردي داراي ريشه و بستر فرهنگي عميقي اسـت امـا بـدليل اينکـه بـه زبـان       . اندايفاي نقش نموده

زبان و , توانسته است پيشرفت نمايد و از خود سندي به جا بگذارد اما عليرغم اينن, دولتي و رسمي تبديل نشده

هاي غيرمستقيم تا به امـروز  هاي تاريخي و راهبازمانده, هاي اتنيکيفرهنگ کردي توانسته است از طريق گروه

. موجوديت خود را حفظ کند
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به مرور زمان تبديل به بستر , که موجب وقوع انقالب نوسنگي در دامنه رشته کوه زاگرس ـ توروس شده است 

هـاي  رسد که زبـان و فرهنـگ کـردي از سـال    به نظر مي. هاي هند و اروپايي شده استها و فرهنگکليه زبان

يزيکي بلکه از لحاظ فرهنگي در سراسر جغرافيـاي هنـد و اروپـايي نشـر يافتـه      نه از لحاظ ف, م به بعد.ق9000

بعـد از  . گـردد م برمـي .ق15000م ـ  .ق10000هـاي  گيري اين زبان و فرهنـگ بـه فاصـله سـال    شکل. باشد

ترين زبان و فرهنگـي اسـت کـه    بومي, به احتمال قوي) م.ق20000ـ 15000(چهارمين دوره يخبندان يعني 

هـا  براي اولين بار تحت نـام هـوري  . م به خوبي هويدا است.ق6000اتنيسيته کرد در سال . ده استبوجود آم

هـا و معـادن   يـابي بـه جنگـل   ها به خاطر دستسومري. يابنددر صحنه تاريخ حضور مي) م.ق3000ـ 2000(

وه تهـاجم ـ تـدافع بـا     يابي به غناي تمدني به مدت هزاران سال به شيها هم به خاطر دستغني و طوايف هوري

هـا ادامـه   پارسها و هلـن , هااسکيت, هاهيتي, هاآشوري, هااين ديالکتيک تاريخي با بابلي. اندهم مبارزه نموده

نشـيني و  هـاي متقابـل ميـان کـوچ    تـرين يـورش  آيند که طوالنيکردها در رأس اقوام و طوايفي مي. يافته است

کردهـاي  , هـا هـا و پـارس  ايـون , هالويي, هاها به هيتيتقال تمدن سومريدر انت. انديکجانشيني را تجربه نموده

هـاي هنـد و   هـا و فرهنـگ  هـا بـه گـروه زبـان    تعلق داشتن اين خلـق . انداي داشتهکنندههوري و ماد نقش تعيين

.اروپايي رابطه نزديکي با اين واقعيت دارد

و زبان, هاکه مؤثرترين فرهنگ و زبان بر هلندر تاريخ هرودوت صراحتاً به اين حقيقت اشاره شده است 

ها تحت تأثير شديد مادها قـرار دارنـد؛ در ايـن دوره    م هلن.ق900ـ 400هاي تا سال. فرهنگ ماد بوده است

ها گرفتـه و از آن سـنتزي   مادها و پارس, ها بسياري از عناصر مادي و معنوي فرهنگ خود را از اورارتوهاهلن

هـاي  همچنـين ميتـاني  ) م.ق2500ـ 1500(هـا  هـوري , احتماالً اجداد کردهـا . جود آوردندغني و نيرومند بو

700ـ550(مادها ) م.ق900ـ600(اورارتوها ) م.ق1200ـ900(ها نائيري) م.ق1500ـ 1250(تبار هوري

ر به دولت و نظام در آن دوره جامعه کرد در حال گذا. انداي و پادشاهي زيستهعشيرهبه شکل فدراسيون) م.ق

به خاطر اينکـه زن  . اندرسد کردها فرهنگ پدرساالري نيرومندي را بوجود آوردهبه نظر مي. هيرارشيک است

اين نيروي خود . در جامعه کرد جايگاه درخور توجهي دارد, اي داشتهدر دوره زراعت نوسنگي نقش برجسته

عنصـر مادينـه زبـان و    . ن نيـرو انقـالب کشـاورزي اسـت    را مدت زيادي به کار برده و به احتمال زياد ريشه ايـ 

.کنداين حقيقت را اثبات مي" ستار"فرهنگ الهه 

ذهنيـت  . م پيشـرفت نمـوده اسـت   .ق700ـ 550عنـوان انقـالب ذهنيتـي کـردي در دوره     دين زرتشتي به

, باشـد و مـرد مـي  دوسـتي بـوده و متکـي بـه برابـري زن      لبريز از حيـوان , زرتشتي که بر کشاورزي استوار بوده

ها بر روي ها بر روي تمدن شرق و از طريق هلنفرهنگي است که از تاريخ پارس, عنوان تئوري اخالق آزادبه

هاي شرق ـ غرب جاي گرفته و بـا تـأثير ژرف    در خط تمايز ميان فرهنگ. تمدن غرب تأثير عميقي نهاده است

تمـدن  . گيري تمدن نقـش بنيـادين داشـته اسـت    شکلبر هر دوي آنها حداقل به اندازه يهوديت و مسيحيت در

ها در واقع از طرف مادها تأسيس شده و همراه با طوايف پارس مشـترکاً بـا هـم بـه تشـکيل تمـدن مـاد ـ         پارس
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دومين گروه اتنيکي است کـه از اول  . شوددر تاريخ هرودوت اين مورد به وضوح ديده مي, اندپارس پرداخته

اينکـه کردهـا در کليـه    .در دوره ساسـانيان ايـن وضـعيت ادامـه دارد    . يم بـوده اسـت  تا آخر در امپراطوري سـه 

.اي استاند ارزيابي واقعبينانههاي ايراني در رده دوم به ايفاي نقش پرداختهتمدن

شدن را بطـور  مرحله طبقاتي, اندهرچند اجداد کردها در اعصار اوليه داراي فرهنگ پدرساالري قوي بوده

شـدن  اند اما ضعف جريان طبقـاتي اي بودهبا اينکه داراي نظام هيرارشيک بسيار قوي. انده ننمودهاي تجربريشه

قبايل و عشايري که با هـم نسـبت خويشـاوندي    . باشداي متکي بر کوهستان مينشيني عشيرهناشي از تأثير کوچ

هنگ بردگـي بيشـتر محصـول    اين در حالي است که فر. کننددارند از رشد بردگي در ميان خود جلوگيري مي

بخـاطر  . باشـند عناصر فولکلوريک در جامعه کردها بيشتر به شـکل داسـتان مـي   . تمدن شهر و شهرنشيني است

ريشـه . انـد از دوره هيرارشيک بـر جـاي مانـده   , به احتمال قوي, آورندها را بر زبان ميها قهرمانياينکه داستان

همچنـين بـه احتمـال    . رسـد ها ميرويش عبدي تا به موسيقي سومريمم آالن و د, هاي داستاني مم و زيننغمه

. انـد ها به ما رسيدهباشند که از طريق سومريم مي.ق4000هاي ها از ابداعات طوايف هوري در سالزياد اين

. تـرين فرهنـگ خاورميانـه بـوده و از بـاالترين ارزش هنـري برخـوردار اسـت        ها و موسيقي کردي قويرقص

تـوان چنـين   همچنين مي. توان در رقص و موسيقي آنها ديدهاي موجوديت تاريخي کردها را ميانبيشترين نش

اصالت تباري کردهـا  . لباس و ظرافات حرکات آنها مشاهده نمود, پوشش, چيزي را در حرکات و رفتار زنان

رحمانـه در  بـي هـاي هميشـگي و  ها و مقاومـت در برابـر اشـغال   طبيعت خشن کوه. ريشه در عصر نخستين دارد

. گيري اين اصالت کهن نقش اساسي ايفا نموده استشکل

, م آبگار بـه مرکزيـت اورفـه   .ق3000در سال . خوريمها بر ميبه رد پاي هلني, در ورود به قرون وسطي

هاي مشـابهي بـوده و تحـت    کوماگنه به مرکز آديامان ـ ساموسات و پادشاهي پالميرا در سوريه داراي ويژگي 

هاي اولين سنتز شـرق ـ غـرب را    ترين نمونهاين دوره درخشان, تربه عبارت صحيح. اندها بودهير عميق هلنيتأث

اي از بيـانگر دوره , اندادامه داشته269ها که تا فتح روم ـ سقوط پالميرا در سال  اين تمدن. بوجود آورده است

, هـا ايـن تمـدن  . از اين دوران بـه جـا مانـده اسـت    " يراپالم"و آثار " نمرود", "اورفه. "تحوالت مهم منطقه هستند

دو زبـان آرامـي و هلنـي دو زبـان پـرآوازه و رقيـب       . انـد هايي هستند که با کردها روابط تنگاتنگي داشتهتمدن

نشـيني  کردها بيشتر به کـار کشـاورزي و کـوچ   , اندها که بيشتر مشغول تجارت بودهدر برابر اين تمدن. اندبوده

بـودن روسـتايي و   ميـان بيگـانگي شـهري و کـرد    . هـاي ايـن نظـام موجـود اسـت     هنوز هم بازمانده. اندپرداخته

.سازداي ديالکتيک برقرار مينشيني رابطهکوچ

در دوران امپراطوري ساساني هم که در اوايل قرن سوم ميالدي ظهور کرد جايگاه کردها همچنان اهميت 

ـ 276هـاي  پيغمبر ماني که در سال. گاه اصلي ايدئولوژيک استهدين زرتشتي تکي. خود را حفظ کرده است

ماني قصد داشت با ايجاد سنتزي از اديان مربوط تمامي . موجب نوسازي گرديده است, زيستهميالدي مي210

. آنرا به عنصر اصلي ذهنيتي براي امپراطوري رم و ساساني تبديل نموده و صلح و رنسـانس را بيافرينـد  , مراحل



267 اثـرات جريـان مـانوي    , عليـرغم ايـن  . ا به غضب کاهنان مرتجع زرتشتي دچـار گرديـد و کشـته شـد    ام

بـويژه  . گسترش مسيحيت نيز مصادف با اين دوره اسـت . اندعنوان خط ذهنيتي قوي تا به امروز نيز باقي ماندهبه

. تـأثير عميقـي نمـود   , ـ که مراکز اصلي مسيحيت در آن زمان بودنـد NIZIBISبر کردهاي اورفه و نصيبين ـ  

وجود زرتشتيسم مانع پيروي کامل از , در امپراطوري ساساني. کنندکمي به دين مسيحيت گرايش پيدا ميعده

.شودمسيحيت مي

ـ  216(رود که ساختارهاي ابتدايي فئـودالي در ميـان کردهـا در دوره ساسـاني     احتمال مي پيشـرفت  ) م652ـ

خود ماني هم تولد زود هنگـام حضـرت محمـد    . م اسالم زود هنگام استمانويت به نوعي در حک. کرده باشد

ـ هـاي ساسـاني و روم ـ بـويژه در خـط ديـاربکر و نصـيبين       هاي بسيار ويرانگر ميان امپراطـوري اما جنگ. است

بر عکس دوره هلنستيک، جامعه روي پيشرفت به خود نديـده  . عوارض آن ساليان متمادي بر جاي مانده است

نستوري جريان مسيحي رقيب است که بيشتر تحت . ن مسيحيت و زرتشتيسم رقابت وجود داشته استميا. است

نمودن هويت مسيحيت به خود اسم سرياني را براي خود برگزيده آشورياني که با اضافه. باشدتأثير ساساني مي

اند اسـناد تـاريخي   جام دادهکارهايي که ان. باشندميوجوش زياديدر اين مرحله داراي پويايي و جنب, بودند

تعـداد  . انـد هـا نقـش داشـته   در انتشار و گسترش دين عيسوي بيش از يوناني. شوندبسيار با ارزشي محسوب مي

, در اورفه. اندرسد که ادبيات وسيعي خلق نمودهحتي به نظر مي. اندزيادي از اسقف کاتوليک را پرورش داده

جنـدي  " (پـور گنـدي شـاه  "در تأسيس مرکز علمـي  . اندهي تأسيس کرداهاي پيشرفتهنصيبين و سيرت آکادمي

زبـان يونـاني در   . زبـان مشـترک آنهاسـت   , زباني آرامـي . اندها هم سهم بسزايي داشتهدر زمان ساساني) پورشا

.شودآرامي هم به زبان تجارت و ادبيات ـ دين در شرق تبديل مي, يابدغرب و قلمرو بيزانس رواج مي

هاي فئودالي خود را پيشبرد داده و از نظـر  سنت) م250ـ650(ن تخمين زد که کردها در اين دوره توامي

پيشـرفت فئوداليسـم تمـايز ميـان سـاختارهاي اتنيکـي را نيـز بـا خـود بـه همـراه            . انداجتماعي دچار تحول شده

انقالب اسالم در اين دوره . روابط و مناسبات فئودالي در جامعه کرد به تدريج در حال پيشرفت است. آوردمي

اسالم در واقـع روابـط بردگـي قـاطع و روابـط اتنيکـي مـانع در برابـر         . دهداز تحوالت تمدن فئودالي روي مي

پيشرفت را بر اساس شهرنشيني دچار تحول کرده و در حکم انقالب ذهنيت و ساختار ايدئولوژيک جهت نظام 

اند در اروپـا بـه   دادهي که در هند و چين به شکل تدريجي رويتحوالت. باشدتر يعني جامعه فئودالي ميمترقي

هـم  اسالم تا قرن دوازد. اسالم آخرين انقالب بزرگ در تمدن خاورميانه است. اندشکل انقالبي صورت گرفته

.کنددر پيشرفت جامعه فئودالي نقش ايدئولوژيک و سياسي اساسي ايفا مي

درميان کردها هم به سرعت پيشـروي کـرد و موجـب ظهـور     ) م650(دين اسالم بعد از فروپاشي ساساني 

هـاي تعريـب دچـار    گرا و هيرارشيک کرد که تحت تأثير سياسـت نيروهاي دولت. آريستوکراسي فئودالي شد

خانـدان  . هاي سياسي و اجتماعي در آن دوره تبـديل شـده بودنـد   ترين گروهبه يکي از قوي, تحول شده بودند

و تأثير زيادي بـر  ترين و نيرومندترين خاندان خاورميانه را بوجود آوردهبزرگ) م1175ـ 1250(کرد ايوبي 

امپراطوري را از عباسيان تحويـل  ) م1055(پادشاهي سلجوقيان که در سال , از طرف ديگر. اندکردها گذاشته
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رکوک نيـز وجـود   اين همسايگي که امروزه در ک. اندبودند همراه با کردها بطور متداخل زندگي کردهگرفته

هاي دولت. بدون اينکه موجب بروز درگيري و دشمني شود براساس مشترکات بسيار، به پيش رفته است, دارد

شـمار زيـادي از   . انـد نيز تأسيس شـده ) م990ـ 1090(مهم فئودالي مانند مروانيان شداديان و آل بويه کردتبار

خانيـان بـه مرکزيـت بتلـيس     ني تـرين بيـگ را شـرف   طـوال . اندهاي کردي نيز بوجود آمدهها و حکومتبيگ

هاي جامعه فئـودالي باعـث بـروز تحـوالت     ويژگي. ادامه يافته است" سليمان قانوني"تا دوره . اندتأسيس نموده

هاـ در هـيچ جـاي   ها ـ ايزدي اثرات آئين زرتشتي بجز در ميان زرتشتي. ذهنيتي مهمي در جامعه کرد شده است

اين رويداد در ظهور مزدورهاي کـرد نقـش يـک ضـد انقـالب را بـازي       , به احتمال زياد.ديگري نمانده است

. کرده است

زبان عربي نفوذ داشـت امـا فرهنـگ و زبـان کـردي دچـار       , با اينکه در شهرهايي که اسالم رواج يافته بود

دوره ظهـور  در ايـن " احمـد خـاني  "هـاي مکتـوب از قبيـل    کننـدگان داسـتان  اولـين تـدوين  . ماندگي نشدعقب

عليـرغم ايـن نفـوذ    . فرهنگ اسالم در کردها نيز بسان هر گروه اجتماعي ديگري ريشه دوانيده اسـت . اندکرده

کـه تـا   " هـا شـمر "اند ـ بويژه با  کردهاي جنوب کردستان با عشاير عرب که درصدد گسترش اسالم بوده, اسالم

داسـتان ايـن جنـگ و    " درويـش عبـدي  "ر حماسـي  اثـ . انـد امروز هم ادامه دارد ـ مدام در حال درگيـري بـوده   

. باشداين اثر حماسي بر ريشه زرتشتي اصرار نموده و داراي عالئم برجسته فرهنگ کردي مي. هاستدرگيري

آئين زرتشتي به نوعي مقاومت فرهنگـي  , در محيط اسالمي. روي داده باشد) م18( رسد که در قرن به نظر مي

علويت کردها کـه مـذهبي داراي پوشـش    . در برابر ازخودبيگانگي استاست؛ مقاومت اصيل فرهنگ کردي

گرايـي نيرومنـدترين مقاومـت فرهنگـي     بعـد از زرتشـتي  , باشـد ضعيفي از اسالم و طرفـدار حضـرت علـي مـي    

مذهب اسالم سني که در ميان کردهاي جنوب بويژه نزديک , عليرغم اين. گري کردهاستکردهاست؛ شيعي

ايـن نماينـدگان نيرومنـد ذهنيـت     . باشـد ده داراي پسروترين و مزدورترين کـاراکتر مـي  به دشت رواج پيدا کر

و حومه " سيرت", "ماردين", "اورفا"اند بويژه در ـ تجاري که اصالت و تبار فرهنگي خود را انکار کردهفئودالي

کردهـايي کـه تحـت    . کنندطلبانه و مزدورانه عمل ميبسيار منفعت. برندآنها در خيانت بسيار بزرگي به سر مي

هويت فرهنگي و ملي خود را همراه بـا سـاختارهاي اصـيل و    . اندتأثير ايران قرار دارند کمتر دچارتخريب شده

هـاي  ها و دولتيکي از روابط و مناسبات مهم اين دوره روابط ميان کردها و ترک. کنندشان حفظ ميحقيقي

روابطي دوسـتانه و مبنـي بـر    , ش از آنکه با درگيري سپري شودآنان است که به علت وجود فاکتور بيزانسي بي

جنگ مالزگرد در سـال  . ها هم در اين روند نقش داشته استها و سريانيمسيحيت ارمني. همکاري بوده است

ارسـالن بـه کردهـا اتکـا     يعنـي اگـر آلـپ   . در واقع جنگي متکي بر اتفاق ميان کـرد و تـرک اسـت   ) م1071(

بدليل اينکه فرهنـگ طوايـف کردهـا کـه بيشـتر      , در اين دوره. ت در اين جنگ پيروز شودتوانسکرد نمينمي

. بودند عشاير ترکمن را در ميان خود دچار آسيميالسيون جدي نموده بودنـد تر نيزساکن و مستقر شده و قوي

.با تأسيس جمهوري وارونه گشته است, ادامه يافت19اين روند که تا اواخر قرن 
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بردگي فئودالي مـدام برعليـه   . انداز آزادي و زندگي آزاد به دور مانده, اندرا تجربه نمودهشدن فئوداليطبقاتي

عليرغم اينکـه بسـياري   . اي داشته استکشاندن ذهنيت سهم عمدهبيگانگيآزادي عشيره حرکت کرده و در به

انـد چنـان تـأثير و    شـان نتوانسـته  اند به علت گرايش دولتـي مزدورانـه  از روشنفکران اسالمي کرد پرورش يافته

ترين مـداحان سـلطان و از مـزدوران    ادريس بتليسي که يکي از برجسته. نفوذي پايدار از خود بر جاي بگذارند

گروهـي در بينگـول کـه از    , 2004در انتخابـات اخيـر   . گيردباشد در رأس اين روشنفکران قرار ميدولت مي

ياووز سليم , ادريس بتليسي اينجاست"شعار عجيبي تحت عنوان , اندسعيد بودهطريقت نقشبندي و از تبار شيخ

انتظار دارند نقش دومـين يـاووز سـليم را ايفـا     , وزير فعلي ترکيهنخست, از اردوغان. اندرا سر داده" کجاست؟

تا زماني که در کردستان، خيانت طريقت نقشبندي با تمامي جوانب آن تحليل نشـود انقـالب روشـنگري    . کند

اگـر تـأثيرات   . روشنگري در کردهاي علوي به خـوبي صـورت گرفتـه اسـت    , در مقابل اين. روي نخواهد داد

هـا تحقيـق و   يقـت هاي تاريخي بر رويدادهاي روزمره را در پيوند بـا ايـن مـذاهب و طر   انگيز ديناميکشگفت

نمـودن ماهيـت روشـنگري    کنند بـا مـتهم  اينان خيال مي. اي دست خواهيم يافتبررسي کنيم به نتايج آموزنده

اگر ارتجاع و . هاي پليد خود را در ميان خلق بپوشانندخواهند توانست چهره" کماليست"جمهوري تحت عنوان

االصل قرار دارد بـه خـوبي شـناخته نشـده و     ي سنيهاهاي اين طريقتاي که در زير پوشش چهرهطلبيمنفعت

.بودن واقعي تحقق نخواهد يافتدوستي و دمکراتدر ميان کردها ميهن, رسوا نگردد

هاي صـليبي  هاي اجتهاد در درون و با حمالت مغوالن و جنگشدن باببا بسته13تمدن اسالمي در قرن 

تمدن اسالمي که . به انحطاط رفته استير قهقرايي شده و روخود نيايد وارد ساي که ديگر بهدر خارج به شيوه

بعـد از ايفـاي نقـش مشـارکتي خـويش در      , هاي خود را در اروپـا نهـاد  با نام تمدن شرق اولين گام13تا قرن 

ها هـم  گرديده و از طرف عثماني) م1500ـ 1918(و پسرفت ) م1200ـ1500(پيشرفت تمدني دچار رکود 

اگرچه امپراطوري عثماني آخرين دفـاع بـزرگ شـرق در برابـر     . زيادي ادامه يافته استهاي با تحمل دشواري

ماندگي ايدئولوژيک، سياسي واقتصـادي نظـام باعـث عـدم     اما باز هم عقب, تمدن در حال پيشرفت غرب بود

.موفقيت آن شده و نتوانسته از فروپاشي آن ممانعت به عمل آورد

هـا داراي خـودگرداني وسـيع و    ه با دوره ياووز سليم در دوره عثمانيطبقات حاکم کردها هم عموماً همرا

بـا  , ادامـه يافتـه  19اين وضعيت که تا اوايل قـرن  . اندترين حاميان امپراطوري عثماني بودهويژه بوده و نزديک

و البته نبايـد عامـل سياسـت تعيـين ماليـات بـيش از حـد       . اولين ورود استعمار غرب به منطقه بهم خورده است

عصـيان و شـورش جـايگزين    . سربازگيري از طرف حکومت مرکزي را نيـز در ايـن تحـوالت ناديـده گرفـت     

.دوستي و همکاري شده است

, هـا در حاليکه قطع روابط بـا عثمـاني  . شودتاريخ و جامعه کرد وارد مرحله جديدي مي, به بعد19از قرن 

) مبلغـان (طلبي، توسط مسيونرهاي ها به جداييو سريانيهابا تشويق و ترغيب ارمني, ها گشودراه را بر عصيان

ها هم بـه تيرگـي   ها و ارمنيآشوري, روابط ميان کردها. گشايدـ فرانسوي نيز راه را بر هرج و مرج ميانگليسي
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تـرين و  فروپاشي روابط هم در ميان خود آنها و هم ميان آنها و حکومت عثماني راه را بـر دردنـاک  . گرايدمي

بـه  1918ايـن مرحلـه بعـد از پايـان جنـگ جهـاني اول در سـال        . گشايدترين دوران در تاريخ آنها مينيبحرا

. شودها که داراي فرهنگي هزاران ساله هستند منجر مينابودي فيزيکي و فرهنگي قابل توجه ارمنيان و آشوري

ا باعـث گسسـتن و جداشـدني در    ها بطور جدي به تيرگي گراييده امعليرغم اينکه روابط قومي کردها و ترک

1920بخش ملي در سال هاي رهاييها در جنگاز اينرو کردها همراه با ترک. ها نشدها و سريانيابعاد ارمني

اند وارد سومين مرحله مهم روابط و مناسباتي که کردها با آلپ ارسالن و ياووز سليم داشته. اندم شرکت کرده

ميالدي آلـپ  1071هد اين است که همانطوريکه کردها در پيروزي جنگ تاريخ به خوبي شا. خود شده بود

و 1516هاي جنگ, 1514هاي ياووز سليم در برابر صفويان در سال در جنگ, اي داشتندارسالن سهم عمده

کردند به فتح آناتولي توسط طوايف تـرک و  در برابر مماليک مصري اگر کردها نقش مهمي ايفا نمي1517

.يافتاطوري عثماني به شرق و جنوب تحقق نميگسترش امپر

پيمـاني اسـتراتژيک کردهـا از گسـترش     سومين هم. ادامه داشته است1920هاي اين روند تاريخي تا سال

اما طبقه حاکم و سنتي مزدور کردها . گيري کرده و باعث پيروزي انقالب جمهوري شده استامپرياليسم جلو

جمهوري و فريب خوردن توسط نيروهاي امپرياليسـتي بـه عصـيان و شـورش     به علت سوء تحليل و ارزيابي از

هـاي  شـدن از پـروژه  منصـرف . هاي خـود را تغييـر دهنـد   شدند مؤسسان جمهوري سياستروي آورده و باعث

گي اين قطع و تير. ترين و ناخوشايندترين دوره روابط تاريخي آنهاستتلخ, هاآزادي مشترک کردها و ترک

آسيميالسيون اجبـاري و  , شدن آنهاداشتهنگه عقب, نمودن کردهاها با انکارراتژيک کردها و ترکروابط است

ها تا آنجا به پيش رفت که کردهـا بـه   اين سياست. رفته رفته طرد کامل از نظام را با خود به همراه آورده است

م بـروز مـوج عظـيم روشـنگري در     عليرغ1970در دهه . گشتندمورد قبول واقع مي, شدندنسبتي که ترک مي

سراسر جهان اين سياست انکار و نابودي نسبت به پديده کرد و کردسـتان راه را بـر يـک جنـبش روشـنفکري      

هـا  روابط کردها و ترک. تجلي يافتPKKکرد گشود که بعد از آن مرحله مقاومت سياسي و نظامي که در 

.رافتمندانه شده استاي بسيار دردناک و پر از درگيري اما شوارد مرحله

ترور و جنگ در کردستان, ـ مبارزه2

, موقعيت ژئواستراتژيکي و ژئوکولتوري کردسـتان باعـث شـده بـه سـرزميني تبـديل شـود کـه در تـاريخ         

دهـد ـ بـر    ها توسط وحشـت را هـدف قـرار مـي    بيشترين مبارزه، جنگ و ترور ـ خشونتي که حکومت بر انسان 

که بعد از چهارمين دوره يخبندان يعنـي  ) مزولتيک(سنگي هاي ميانصلي فرهنگمنطقه ا. روي آن اعمال شود

ــ تقريبـاً   ) کشـاورزي و حيوانـات اهلـي   (سال قبل ظهور کرده و بعـد از آن فرهنـگ نوسـنگي    20000تقريباً 

بـه دليـل   . داليل اين موضـوع را توضـيح داديـم   . گرددـ منطقه کردستان امروزي برآورد ميسال قبل12000

مرکـز جـذب اجتماعـات انسـاني     , سنگي و نوسـنگي بـوده اسـت   هاي مياننکه کردستان مرکز اصلي فرهنگآ
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اه آورده آوري گياهان به زراعت موجب توليد اضافي شده که اين نيز افزايش جمعيت را با خود بـه همـر  جمع

زنـدگي يکجانشـيني و   . دهنـد شواهد تاريخي بـه روشـني افـزايش جمعيـت را در ايـن دوران نشـان مـي       . است

ايـن وضـعيت بعضـي اوقـات     . باغ و باغچه شده است, روستانشيني باعث گسترش هر چه بيشتر فرهنگ مزرعه

بـه  . ات شـده اسـت  هـاي گيـاهي و حيوانـ   هاي حاصـلخيز و چراگـاه  سبب بروز جنگ و درگيري بر سر خاک

چنين بوده , هايي که داراي ارزشي اجتماعي و هدف اقتصادي استاحتمال زياد چگونگي بروز چنين درگيري

.بازمانده روستاهاي خراب شده اين دوره شواهدي دال بر اين موضوع هستند. است

از تغييـرات و  .ظهور اولين مبارزه وسيع اقتصادي و اجتماعي تاريخ، در کردستان جـاي بسـي تامـل اسـت    

هـايي از جنـوب عربسـتان امـروزي و     شود که تراکم جمعيت آن با آمـدن گـروه  جابجاي جمعيتي مشاهده مي

. تر آن و در شمال، قفقاز و در غرب، آناتولي بيشتر شـده اسـت  در شرق، ايران و مناطق شرقي, آفريقاي شمالي

اهـدافي اقتصـادي برخـوردار بودــ بـه درازاي      که از محتـواي اجتمـاعي و  ها ـ اولين سيل مهاجرت عظيم انسان

را براي انسانيت ايفا نموده درسـت بماننـد   " سرزمين خورشيد"سال بسوي کردستان امروزي که نقش 15000

. بـوده اسـت  , ها بسوي اروپا و آمريکـاي شـمالي در روزگـار امـروزي    شدن موج مهاجرت عظيم انسانسرازير

هـا و  ني نقـش سـرزمين خورشـيد را بـازي کنـد موجـب بـروز جنـگ        طبيعي است سرزميني که تا مدتي طـوال 

اين بار بر عکـس آن موجـب   , سال قبل9000بعد از هضم عميق فرهنگ نوسنگي در . ها خواهد شددرگيري

سال قبـل هـم از   7000دهند که فرهنگ نوسنگي تقريباً شواهد موجود نشان مي. جابجايي جمعيت شده است

ها ـ و هـم از لحـاظ فرهنگـي ـ تأثيرگـذاري ـ از اقيـانوس اطلـس بـه چـين و            انسانلحاظ فيزيکي ـ با مهاجرت  

بدين ترتيب . به افريقاي شمالي در جنوب انتقال يافته است, به سيبري در شمال, سواحل اقيانوس آرام در شرق

.کم شده است, تمرکزي که بروي مهد فرهنگ نوسنگي وجود داشته

گروه فرهنـگ و زبـان آريـايي از    ) م.ق5000ـ 3000(هزار سال قبل 7تا5گردد که تقريباً برآورد مي

ساختار . اي متحول شده استاي عشيرهاي به جامعهطريق کردستان به خوبي شکل گرفته و جامعه کالن و قبيله

در حاليکـه  . داردها را سازماندهي نمايد و آنها را به کـار وا تواند اجتماع وسيعي از انساناي ميو جامعه عشيره

تواننـد صـدها نفـر را در خـود جـاي دهنـد و       ها مـي عشيره, اندنفر عضو بوده50تا 20کالن و قبيله که داراي 

دهد در صورتي که مشکالت اجتماعي و اقتصادي شدت يابند مبـارزه و  اين وضعيت نشان مي. ارگانيزه نمايند

انـد ـ    شناسي که از اين دوره بـاقي مانـده  هاي باستانداده.اي گسترش يابدتواند ميان جوامع عشيرهدرگيري مي

هـاي اجتمـاعي تشـديد شـده اسـت امـا ايـن        دهند که تضاد و درگيـري تخريب کامل بعضي روستاهاـ نشان مي

هاي هاي حاصلخيز و آبافزايش جمعيت ناشي از خاک. اندگرفتهها بيشتر از عوامل دروني نشأت ميدرگيري

گـردد کـه   برآورد مي. دهندها را تشکيل ميداليل اقتصادي نزاع و درگيري, مع همسايگانبه همراه ط, جاري

بـدين ترتيـب ريشـه    . اي مشـخص شـده اسـت   قلمرو و مرزهاي طوايف عشـيره در نتيجه اين مبارزات محدوده

ت هـاي تحـت مالکيـ   مـزارع و يـيالق  , هـا زمـين . گـردد ميم بر.سال ق4000مناطق تحت حاکميت عشاير به 
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زبان و فرهنگ مخصوص به هر , رسد که لهجهحتي به نظر مي. توان از هم متمايز ساختمشترک عشاير را مي

کشـف  . گيرنـد هاي موسيقي، رقص و سـنت پرسـتش شـکل مـي    مايهاولين دست. اي بوجود آمده استعشيره

توان دوره مبـارزات  ا مياين دوره ر. مادر استهاي کوچک زن بيانگر فرهنگ نظام اهلي ـ بسياري از مجسمه

. اجتماعي داراي اهداف اقتصادي ناميد

. م دوره پيدايش تمدن سومري در مزوپوتاميا سفلي و تکامل آن اسـت .ق3000ـ 2330هاي دوره سال

شـده و بـه کمـک    اي از قبـل طراحـي  بار در تاريخ با برنامـه براي اولين. اندابعاد جنگ به خود گرفته, مبارزات

طلب نيروي اقتدارگرا و جنگ. هاي اقتصادي صورت گرفته استچپاول و غارت اموال و ارزش, امينيروي نظ

غصـب و  , هاي خداونـدي تقـدس و قهرمـاني   در پشت نقاب صفت. در اصل خود نيروي چپاول و غارت است

.چپاول نهفته است

اولـين اثـر نوشـتاري    داستان گلگامش کـه  . هاي اصلي پيدايش اين تمدن استکردستان يکي از سرچشمه

موضوع اصلي . کندسومريان و بشريت است سرگذشت و تاريخ چپاول و هجوم بر روي کردستان را بازگو مي

قهرمان اوروک به نام گلگامش از طريق به فحشاکشاندن زنـي کـه در گذشـته    داستان اين است که پادشاه نيمه

. کنـد و با کمک او سفر بسوي کردسـتان را آغـاز مـي   سمبل تمدن شهر بود، بربري به نام انکيدو را فريب داده 

باشـد کـه از کوهسـتان بسـوي شـهر      مـي " هـا کورتي"هاي بلند انکيدو در واقع اولين نمونه مردم اهل کوهستان

. کنـد اشغال درآوردن ميهنش پيشاهنگي ميدر به. کنندمزدوري و همکاري مي, سرازير شده و با قدرت حاکم

, داند عيد چيسـت کرد چه مي"المثل ضرب. شودبه غذا و زن خو داده مي, ادشاه دولتدر سفره پ, در ازاي آن

االصـل  شايد خود گلگـامش هـم کوهسـتاني   . گيرداز اين مرحله سرچشمه مي" نوشدها هي دوغ ميمثل احمق

يخ تصادفي نيست کـه تـار  . آيدمي" مردي به قوت گاوميش"به معناي " گاوميش بزرگ" زيرا گلگامش . باشد

هـاي  سـنگ , به خاطر اينکه سومريان احتياج زيادي بـه الـوار جنگـل   . هاستکردستان سرشار از اين نوع خائن

جنگـي کـه   . اند که مدام به شـمال حمـالت نظـامي انجـام دهنـد     ماندهاند، مجبور ميصيقل داده و معادن داشته

.گذشته استکننده تاريخامروزه نيز در عراق جريان دارد در اصل بيانگر و منعکس

نيروهـايي کـه بـه    . استيال و چپاول کردستان اولين تحول ماهوي اسـت , مشارکت نيروهاي تمدن در اشغال

در . انـد قبيله و کالن پرداختـه , کشاندن جوامع اتنيکي مانند عشيرهبه چپاول و به بردگي, اندسطح دولت رسيده

اما اين بار , هاي حاصلخيز بودجاري و زمينبه آبيابيمراحل پيشين، مبارزات به منظور دفاع از خود و دست

نمودن وي ريزي شده بر روي کشتن انسان و اسيربطور برنامه. دهدکشاندن روي ميبا هدف چپاول و به بردگي

جانبـه بـه   جـاي مانـده اسـت از قبيـل يـورش همـه      البته باز هم مواردي که از مرحله قبل بـر . متمرکز شده است

هـا  شناسـي بجامانـده از هـوري   هاي باسـتان يافته. قال فرهنگ آن منطقه به بيرون ادامه داشته استاي و انتمنطقه

هـاي قهرمـاني   هـاي دفـاعي و داسـتان   نظام. باشدهاي اين دوره ميروشنگر واقعيت مبارزات اجتماعي و جنگ

و اسـتيالگر مـدام از   هـاي اشـغالگر  م گـروه .ق2000هاي در سال. کندها و مبارزات را ثابت ميوجود جنگ
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هـا نقـش قلعـه   ها ايـن اسـت کـه کـوه    بردن به کوهعلت پناه. اندشدهمنظور دفاع در برابر اين اشغالگران ساخته

اجـداد و  ". پايگـاه دفـاع از موجوديـت اتنيکـي کردهـا     = کـوه  "ت، اين است واقعي. انددفاعي طبيعي ايفا نموده

خود را از مـوج  , اندکه بمانند قلعه استوار ايستاده, هاي کردستانهاي کوهگزيدن در قلهنياکان کردها با سکني

عـدم پيشـرفت و رشـد    . انـد انـد ، حفـظ کـرده   استيال و چپاول که بمانند سـيل از هـر طـرف روان بـوده    , اشغال

.ها رابطه نزديکي با اين واقعيت تاريخي داردنشيني در دشتشهر

. م شاهد مشارکت نيروهاي ديگري در اشغال و استيالي کردسـتان هسـتيم  .ق2000ـ 1000هاي در سال

در استيال بر تمدن هـوري ـ   " اسکيت" نامهاي بربر قفقاز تحتپادشاهي هيتيت در آناتولي مياني به همراه گروه

هـايي کـه تحـت فشـار و     بـاز هـم گـروه   . کنندمشارکت مي, هرهاي غني آشوري و بابلي در جنوبميتاني و ش

کردند اما بابل و آشور حمله مي, هاي سومرقبالً فقط دولت, زيرا. باشندگيرند اجداد کردها ميسختي قرار مي

؛ همچنين قبايل پـارس  شدندجو بودند وارد عملدر اين دوره دولت هيتيت و بربرهاي اسکيت که بسيار جنگ

. کننـد هاي اتنيکي لويي در غرب نيز با در تنگنا قراردادن کردها در اين مرحله مشـارکت مـي  در ايران و گروه

هـاي جديـد بـوده کـامالً دچـار      کرد و کردستان بدليل اينکه داراي غناي زيادي بوده و محل گذر ميان تمـدن 

طبقه فرادسـت و  . اومت و هم مزدوري بوجود آمده استکردن هم شيوه مقبراي زندگي. دوگانگي شده است

. اند مدام به مقاومت بپردازندهيرارشيک هميشه به مزدوري گرويده و ديگر اقشار پاييني نيز مجبور بوده

احتمـاالً  (هاي کـرد  آمده است که يکي از بيگ, باشدم مي.ق1600در اسناد مکتوب که متعلق به تاريخ 

" آنيتـا "هـا  مؤسس هيتيـت خطاب به اولين شاهزاده) امروزي تأسيس شده باشد" البستان"باشد که درامارتي مي

تو را بزرگ کرديم و در آنجا فرمانده قرار داديم اما نه براي اينکه تو با قشـون و لشـکر   , اي فرومايه: "گويدمي

معنـي ايـن   ". اي عمل کندادههايي که به ماخود به مرزهاي ما حمله کني و ما را تحت فشار قرار دهي، به قول

ها قرار گرفته به تدريج بزرگ شده و ميتاني ـ  ها تحت تأثير شديد هوريجمالت اين است که پادشاهي هيتيت

همچنـين پادشـاه مشـهور    . ها را که خود در کنار آنها پرورش يافته است مـورد تهديـد قـرار داده اسـت    هوري

: گويـد چنين مي) م.ق1300هاي حوالي سال(, "ماتي اوازا"ميتاني خطاب به پادشاهي , "شوپيلو ليوما"هيتيت، 

در . ايجاد ناراحتي و مشکل ننما, بار ديگر شورش نکن, تو ديگر جزو اوالد من هستي, دهمدخترم را به تو مي"

با بينيم که چگونه عليرغم وجود اختالفات ميان آنها مي". من حامي تو هستم. ميهن زيبايت براحتي زندگي کن

.کنندازدواج سياسي با هم آشتي و صلح مي

جالـب اينکـه   . شـدند و ميتاني با هم متفـق مـي  بايستي هيتيت, هادر اين دوره با ظهور قدرت عظيم آشوري

هـاي پرتحـرک   م کـه يکـي از دوره  .ق1500هـاي  سـال . ها بوده استاز ميتاني" تينفرتي"ملکه مشهور مصر 

در . هاي زيادي هم بوده استري توافقات سياسي و ديپلماتيک شاهد بروز جنگباشد عالوه بر برقراتاريخ مي

مشـهور در  " جنگ و صـلح کـادش  "تخميناً . ها مشترکاً اشغال شدم بابل بوسيله هيتيت و هوري.ق1596سال 

ار م و فر.ق1650رسد که فرار حضرت ابراهيم از نمرود اورفه در اوايل به نظر مي. م روي داد.ق1280سال 
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1750هـاي  حمورابي مشهور در سال. م بوده است.ق1300هاي حضرت موسي از فراعنه مصر در اوايل سال

. کردسـتان نقـش منطقـه مرکـزي را داشـت     , در اين دوره که لبريز از جنگ و صـلح بـود  . زيسته استم مي.ق

. وقت جنگ و خونريزي از آن رخت بر نبسته استکردستان سرزميني است که هيچ

هايي که مرکز آنها مزوپوتاميا است در آخرين مرحله تمدن, م.ق1000ـ 330هاي يباً در فاصله سالتقر

در . باشـد کننده تاريخ است در صحنه حاضـر مـي  امپراطوري آشوري که قدرت تعيين. تکامل خود قرار دارند

. يـد همسـايگان خـود مشـهور بودنـد     ها به ترساندن و تهدآشوري. افتدنينوا به پيش مي, رقابت ميان بابل و نينوا

هـاي مشـهور پادشـاهان و    سـاختن از ويژگـي  ديوارکشـيدن و قلعـه  , سـاختن هـا خـرمن  هاي از سـر انسـان  گفته

هايشان در درون کردستان و در سوريه و ترين جنگرحمسوزترين و بيخانمان. امپراطوران آشوري بوده است

ها ـ در در اين دوره هيتيت. خود را تا غرب آناتولي گسترش دهنداند تأثيراتتوانسته. مصر بوقوع پيوسته است

هـاي کوچـک شـهري    به جاي آنها پادشاهي, شدندهاي تراکيايي ـ متالشي م توسط فريگ.ق1200هاي سال

در معنـاي رود  (هـا  در کردستان هم در منطقه بوتان امروزي ابتدا نـائيري . در جنوب توروس تأسيس گرديدند

بعـد از فروپاشـي آن هـم    , م ـ تشـکيل دادنـد   .ق1200ـ 900هـاي  فدراسيون ـ تقريباً حوالي سال کن) باشدمي

ها هايي که بعد از هيتيتها و امارتها به دولتآشوري). م.ق875ـ 606(دولت مشهور اورارتو تأسيس شد 

هـاي جنگـي را   ا صـحنه هـ نوشـته شواهد زيادي و در رأس همه سنگ. اندکردهامان حمله ميبي, شدندتأسيس

ها و داليل اصلي جنگ. اي معمول بوده استها راهکار و شيوهکردن سرهاي بريده انسانحمل. کنندترسيم مي

نمـودن ايـن   ها موفق بـه متوقـف  اورارتو. هاي تجارت بوده استمعادن و راه, ها به دست آوردن الواردرگيري

. اندفاعي مهارت داشتهشود که در کارهاي دمعلوم مي. اندحمالت شده

ها بـه  تر يعني در کردستان ايران امروزي با استفاده از تجارب اورارتواي شرقيمادها در آن دوره در منطقه

. انـد آوري نيـرو پرداختـه  ها به جمعدفاعي و سياسي خود پرداخته و براي مقابله با حمالت آشوريتقويت پايه

. شـدن آن اسـت  اريخ در واقع بيانگر دوره اورارتو و فراينـد نيرومنـد  سال مقاومت و تدارک مشهور در ت300

هـاي بسـيار   بنـابراين مسـتلزم تـدارکات و آمـادگي    . شکست دادن آشور شبيه به شکست عراق از آمريکا است

نابو کاد "اش همراه با متفق بابلي" کياکسار", سرانجام فرمانده مشهور مادها. هاي تاکتيکي استوسيع و نوآوري

م .ق612مادهـا در سـال   . دهنـد کردن نينوا به موجوديت آنهـا پايـان مـي   با اشغال و ويران) بخت النصر" (نزار

تشکلي سياسي نزديـک بـه امپراطـوري بـه مرکزيـت اکباتـان ـ        ) م.ق715ـ 550هاي محتمالً در فاصله سال(

امـا حمـالت   . رومنـدتر اسـت  سـاختاري اسـت کـه ماهيـت کـردي آن ني     . اندهمدان امروزي ـ را تأسيس نموده 

. مـانع از رشـد و پيشـرفت آنهـا شـده اسـت      , ها در شمال و طوايف خويشاوند پارس در جنوب و شرقاسکيت

باعث شد قدرت به دست کوروش خواهرزاده " هاهارپاگوس و مزدوري او براي پارس"خيانت فرمانده مشهور 

. پادشاه ماد و سپس هيرارشي پارس بيافتد



275 کردسـتان تحـت   . به نوعي دولت مشترک آنهاسـت . س، ادامه امپراطوري ماد استامپراطوري پار

هـا  حتي مرگ کوروش در طي جنگ بـا اسـکيت  . استيالي اسکيت باز هم اکثراً منطقه درگيري و جنگ است

تـر يعنـي ميـديا در منطقـه جنـوب      اي امنشدن امپراطوري به طرف منطقهمنتقل. پيوندددر اين منطقه بوقوع مي

ـ 485: داراي کبير(لشکرکشي بزرگ داريوش . هاي شمالي بوده استي ناشي از خطرات و حمالت بربرشرق

200سرتاسر آناتولي به مـدت قريـب   . گيرداي اين بال انجام ميبا هدف حل ريشه, بسوي اسکيت) م.ق520

دادن به تصرف و پايانبعد به ترتيب . شوددهي ميـ ماد شکلتوسط امپراطوري پارس) م.ق530ـ 330(سال 

انـد را نيـز   هليديا و ليکيا پرداخته و همه شهرهايي کـه در سـاحل اژه تأسـيس شـد    , به موجوديت سياسي فريگيا

در ايـن دوره در گـام برداشـتن بسـوي     ) ميـديا ( توان گفـت کـه کردسـتان    مي. آورندتحت کنترل خود در مي

باعـث  , اي مـاد خانواده پدرساالر و ساختار نيرومند عشيرهنيرومندشدن. يابدبه زندگي باثباتي دست مي, تمدن

مرکـز تمـدن بـه    ) م.ق525(با اشـغال مصـر   . ها داراي جايگاه ممتازي باشندشود که مادها در ارتش پارسمي

بابل به حالتي نيمه وابسته باز هم پايتخـت فرهنگـي تمـدن    . مناطق تحت حاکميت پارس ـ ماد منتقل شده است 

. شودمحسوب مي

اند تا با تصرف سراسر آناتولي هم از هاي هلن و مقدوني طمع داشتهدهد که آريستوکراسيتاريخ نشان مي

وقـت  تهديد بزرگ ماد ـ پارس رهايي يابند و هم صاحب منابع و امکانات زيادي شـوند کـه نظـاير آن را هـيچ     

اعتقـاد  . انـد پرداختـه بحـث سياسـي مـي   پرورانـده و دربـاره آن بـه   شب و روز خيال اين را در سر مي. اندنديده

ـ 385" (ارسـطو "انديشمند بزرگ . مشترک آنها اين بود که موفقيت و پيروزي در اين امر کاري خدايي است

مـدام  , "اسـکندر کبيـر  "و شـاگرد خـود يعنـي    , اين عقيده و آگاهي را به پسر فيليپ پادشاه مقدونيه) م.ق320

اي است کردن آنها بسان مورچه به احتمال قوي انديشههاي شرقي و لهنسانحيوان پنداشتن ا. تلقين کرده است

بعـد از آنکـه اسـکندر در چنـين فضـايي و بـا آمـوزش فشـرده         . که از سوي ارسطو به اسکندر تلقين شده است

و سپس طوايـف پيرامـون   ) يونان(ابتدا هلن " شدن پدرشبعد از کشته"در سن جواني , يابداستادش پرورش مي

در . پـردازد مـي , کنـد دونيه را متحد ساخته و متعاقباً به لشکرکشي بسوي شرق که سير تـاريخ را عـوض مـي   مق

هاي در آن زمان با حمالت و لشکرکشي. دهدعنوان اسکندر کبير پاسخ ميدر مقابل داريوش کبير به, حقيقت

جـايي  . ندوسـتان بـه پـيش رفـت    ها را بسان مورچه زير پاي خود له کرده و تـا رود گنـگ در ه  رعدآسا انسان

اي به نام اربال در در منطقه) م.ق331" (گاوگماال"مشهورترين جنگ اسکندر به نام . ماند که تصرف نکندنمي

در برگشت بـه بابـل   . شودامپراطوري پارس وارد جنگ بزرگي مي. حوالي شهر اربيل امروزي روي داده است

جنگجـوي مـرد بالکـاني را بـا     10000. دهدأن خود انجام ميکارهايي در خور ش, پايتخت فرهنگي آن دوره

دختـر آخـرين   . دهـد عنوان سمبل سنتز شرق ـ غرب به يکبـاره ازدواج مـي   دختر اصيل پارس و ماد به10000

کنـد تـا بـه    اين بار در حاليکه خـود را آمـاده مـي   . رسدپادشاه، داريوش سوم را که شکست داده به خود او مي

گيـرد در  ور شود در بين راه بواسـطه ميکروبـي کـه از پشـه بـاطالق مـي      وم در غرب حملهجمهوري نوظهور ر

. جواني جان سپرد
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تـوان  مـي . آيـد بتليس از نام يکي از فرماندهان او به نام بـاليس مـي  . آثار اسکندر در کردستان فراوان است

تـوان گفـت در عرصـه    مـي .عبور کرده اسـت ) چريکي(هاي زاگرس به شکل گريال گفت که اسکندر از کوه

ها کردستان به دوگانگي ديگـري گرفتـار   ها و لشکرکشيبا اين جنگ. خدا بوده استنظامي، اسکندر يک نيم

ها کـه  ها و اختالفات امپراطوري پارتمرکز درگيري. آمده و به مرکز درگيري شرق ـ غرب تبديل شده است 

مجـدداً کردسـتان   , که بعد از اسکندر به روي کار آمـده بعد از امپراطوري پارس تأسيس شده با پادشاهي هلن 

ها از دسـتي بـه دسـت ديگـر     تمام حقعنوان پايهحق فتح به. اندهاي ارمني نيز وارد کار شدهپادشاهي. باشدمي

همـه شـهرها بـا اسـتفاده از قلعـه و حصـارها در حـالتي        . شودـ فرات پر از قلعه ميسواحل دجله. شودمنتقل مي

به (، آبگار )به مرکزيت ساموسات(هاي کوماگنه هاي هلني، پادشاهيدر دوره پادشاهي. گيرندقرار ميتدافعي 

اثـرات برگزيـده سـنتز شـرق ـ      . کننـد اي کسب مـي اهميت ويژه) به مرکزيت پالميرا(و پالميرا ) مرکزيت اورفه

هـاي بعـدي متفـاوت    و هم بـا دوره هاي قبلي اين دوره از لحاظ ذهنيتي، هم با دوره. آورندغرب را بوجود مي

و هلنـي  ) پارت(فرهنگ ايراني . عنوان دوره درخشان تمدن نيز ارزيابي نمودتوان اين دوره را بهمي. بوده است

. تبادل فرهنگي به اندازه تجارت و تبادل کاال رونق دارد. برندبصورت متداخل با هم بسر مي

هاي کردستان يعنـي منـاطق   ار از ترور روم دوباره دروازهاولين ايستگاه حواريون حضرت عيسي پس از فر

گي در حال اي است که ترورهاي سياسي و ديني به تازتوان گفت دورهمي. اورفه و نصيبين بوده است, آنتاکيا

اسرائيل و لبنان را فتح کـرده و  , سوريه, م سراسر آناتولي50هاي امپراطوري روم حداکثر تا سال. رشد هستند

شـدن حضـرت عيسـي    کشيدههاي نوظهور مسيحي بعد از به صليبگروه. فرات را هم درنورديده استسواحل

. مخفي تجربه شـده اسـت  اي نيمهمرحله. اندبردههاي زيرزميني و صحراها پناه ميپناهگاه, غارها, هابسوي کوه

هـاي  به همين خاطر کوه. ده استشاعمال مياي براي اولين بار بر روي مؤمنان مسيحيترور سياسي بطور توده

هاي هلني را به تصرف در امپراطوري روم که کليه پادشاهي. اندکردستان اولين مرکزي بوده که بدان پناه برده

م بـه  50در سـال  " کراسوس"وقتي جنازه سردار مشهور رومي . آورده به مرزهاي امپراطوري پارت رسيده بود

سر کراسـوس روزهـا مـورد مضـحکه قـرار      , ها به جشن و شادماني پرداختندها و ارمنيپارت, دست آنها افتاد

.شهري به نام تيسفون در کردستان بوده است, آنجا. گرفت

رسد؛ باز هـم شـديدترين   هاي ساساني و روم ميهاي ميان امپراطورينوبت به درگيري, از قرن سوم به بعد

شـهرهايي مثـل دريـابکر و    . اه فرات اسـت و گـاه دجلـه   مرز ميان آنها گ, گيردها در کردستان انجام ميجنگ

اي تـوان از عرصـه  نمـي . شودکردستان مدام تجزيه مي. گردندنصيبين بارها تخريب گشته و دست به دست مي

ها بصـورت گروهـي   در حاليکه در کوه. که پر از خشونت و چپاول شده است انتظار پيشرفت و رشد را داشت

تمايز آشکاري ميان جامعه اتنيکي و جامعـه  . هاي اشغالگران هستندي هم قرارگاهمراکز شهر, کنندزندگي مي

بدليل شدت و 5و 4در قرن . باشدهاي اتنيکي و اشغالگران ميميان گروهحلقه, حلقه تجار. نظامي وجود دارد

هاي بليغاتي گروههاي تفعاليت. رودآن منطقه در ظلمتي عميق فرو مي, ادامه جنگ ميان دو امپراطوري مذکور



277 توان گفـت  مي. باشندهاي جدي اجتماعي ميتنها فعاليت, مسيحي و مانوي تحت شرايط ترور و رعب

هاي آخر خود را داري کالسيک نفسدوره برده. آبگار و کوماگنه شروع دوره ظلمت است, که سقوط پالميرا

.کشدمي

روشنايي بعد از ظلمـت و پادشـاهي خداگونـه را    دهد؛ بطور مدام اميد جديدي را نويد ميدوره, مسيحيت

هـر دو  . شـود بخـش اجتمـاعي تشـکيل مـي    ارتـش آزادي . گيـرد بخش شـکل مـي  ايدئولوژي رهايي. بخشدمي

ها ابتدا روم را تجزيه و سپس يک بخش حمالت خارجي اتنيسيته. امپراطوري از درون در حال انحطاط هستند

يـابي بـه مزوپوتاميـا    در پـي دسـت  , باشدبيزانس که در حکم روم دوم ميامپراطوري. نماينداز آن را ويران مي

. آيدگري امروزي پديد ميگري و علويشدن درگيري ميان مذاهب مسيحي انشعابي بمانند سنيبا اضافه. است

در حاليکه مبارزه اجتمـاعي تحـت   . اندهاي سياسي مشارکت نمودهـ مذهبي نيز در درگيريهاي دينيدرگيري

هـاي سـرياني   پـاپ . گيرندهاي اتنيکي ظاهراً در پوشش قوم صورت ميدرگيري, گيردکسوت ديني انجام مي

هـاي سياسـي ـ نظـامي     بـه مـوازات درگيـري   . ها کامالً به شکل مبارزان دانش و معلومات هستندبويژه نستوري

مسـيح و پيـامبران   , مهـدي ايـن مرحلـه بـا انتظـار برگشـت دوبـاره       . دهـد هاي مذهبي ـ ديني روي مـي  درگيري

.شودآخرالزمان سپري مي

گيردکـه خـود وي   رفته در او قوت مياين اعتقاد رفته. بيني زماني مهارت داردحضرت محمد در شم پيش

حضرت محمد در ميان قبايل عرب و در دوره ظلمت . رودتواند همان پيامبري باشد که انتظار ظهور آن ميمي

مـيالدي  7و6قـرون  . عصر سعادت در شـرف ظهـور اسـت   . کندشيدي طلوع ميو جهالت آن دوره بسان خور

. رودکنـد و تـاريکي از بـين مـي    خورشيد طلوع مي. رودآيد و باطل ميحق مي. انددوره ظهور و صدور اسالم

ديگر جنگ براي کسب . شودهاي کردستان لشکرکشي ميسر هم و اين بار از جنوب تا دروازهفتوحات پشت

.گرددبلکه براي دين و اسالم مطرح مي, و پادشاهي نيستخانداني 

جـاي  در جـاي . شـود م در کردسـتان متمرکـز مـي   642فتوحات اسالمي بعد از شکسـت قادسـيه در سـال    

آوردن بـه مـذهب شـيعه از تمـايزات خـود دفـاع       ايرانيـان بـا روي  . شودشدن آغاز ميکردستان مرحله اسالمي

ر دين زرتشتي و پوشش ضعيف اسالم يعني علويت به دفاع از اتنيـک و قوميـت   کردها هم با اصرار ب. کنندمي

.اندخوردهکردهاي سني در واقع کردهاي خائن و شکست. پردازندخود مي

اما يک ايدئولوژي پرنفوذ جنـگ ملـي اعـراب    , کنداسالم از نظر لغوي هر چند هم که صلح را تداعي مي

هـر  . ترين عبادت در اسالم جهاد استبزرگ. جهاني گردد, ن امروزيشدخواهد بسان پديده جهانيمي. است

تـواني بصـورت   اي مـي آنهايي را که شکسـت داده . فتح گردد از آن توست) جنگ(چيزي که در نتيجه جهاد 

تنهـا بـه تصـرف    , مانند شيوه اقتدارهاي امـروزي . ها را براحتي ازآن خود کنيتواني زنمي. برده به کار بگيري

شـدگان حاکميـت و   اقتصـادي و عقيـدتي تصـرف   , هـاي اجتمـاعي  بر روي همه ارزش. بسنده نمي شودنظامي 

عنـوان  اسـالم بـه  . شـود حاکميت ذهني شديدترين نوع حـاکميتي اسـت کـه اعمـال مـي     . شودکنترل برقرار مي

زمينـه و  , قـد ديدگاه امـت واحـده و معت  . ايدئولوژي فئوداليسم مدعي بازسازي کليه جوامع خاورميانه مي باشد
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که ) تک خدايي(ايدئولوژي توحيدي . کندبستر اجتماعي را براي گسترش و رشد امپراطوري اسالم فراهم مي

اسالم که بطور . در واقع بستر ايدئولوژيک اقتدار تک نفري يعني سلطنت است, آفريده شدهبا مهارت بزرگي 

ــوده  ــان ت ــه در بني ــؤمن و در رأسماهران ــا, اي م ــلطان را ايج ــم   س ــار فئوداليس ــام عي ــوري تم ــت تئ ــرده اس د ک

.تمرکزگراست

توانستند از شبه جزيـره عربسـتان خـارج شـوند بـا ظهـور       آن زمان نميتا اتنيسيته عرب که از زمان سومري

عطـش اقتـدار هـزاران سـاله خـود را از طريـق       . دهدهاي تاريخي را انجام ميترين خيزشاسالم يکي از بزرگ

خانـدان  . نهندتمدن فئودالي باشکوهي بنا مي. کنندهاي بيزانس و ساساني برطرف ميطورينمودن امپرامتالشي

گسـترش و  . دهـد دوره اوج امپراطوري عرب را نشـان مـي  ) م750ـ 1258(و عباسي.) م650ـ 750(اموي 

هـاي  عـام قتـل , يابندهاي زاگرس و توروس گسترش ميهاي کوهآنها در کردستان نيرومند است؛ تا دامنهنفوذ 

تا به قفقاز و هنـدوکش و پيرنـه و حـوالي    . دهدحجاج حرکتي اسکندرگونه انجام مي. گيردزيادي صورت مي

کاري که قبايـل عبرانـي در   , م وارد مرحله اوج خود شده است1000هاي در سال. يابنداستانبول گسترش مي

به ترتيب سلجوقيان . دهندانجام مي. م1000قبايل عرب در سال هاي , م انجام داده بودند.ق1000سال هاي 

تحـت  , هاي بزرگ اسالمآخرين لشکرکشي. آيندبر سر کار مي, هستندـ اغوزها که از طوايف ترکو عثماني

هاي ميان عباسيان و سـلجوقيان  خط درگيري. گيردتبار صورت ميگري توسط سالطين ترکنام اسالم و سني

هـاي بيـزانس و نيروهـاي سـلطنتي بصـورت تصـرف و       بخـش وسـيعي از جنـگ   . دگذرباز هم از کردستان مي

آلپ . رسدکردن کردستان به پايان ميکار اسالمي. گيري شهرها و مناطق کردستان صورت گرفته استبازپس

با . کندم نيروهاي بيزانس را از کردستان بيرون مي1071سلطان سلجوقي در جنگ مالزگرد در سال , ارسالن

اما باز هم اسالم در حال رشد و پيشرفت , يابدهاي ترک درگيري بروز ميه در زمان سالطين ايوبي و بيگاينک

. يابـد اسـالم رشـد قابـل تـوجهي مـي     , مالطيه و العزيـز , دياربکر, سيرت, در مناطقي همچون اروفه. بوده است

.راندري و نفوذ ميفرهنگ مسيحي و سرياني و ارمني را به درجه دوم تأثيرگذا, فرهنگ اسالمي

بمانند گله ملخ باعث خسارت و شکست زيـادي در  14ـ 13هاي صليبي و حمالت مغوالن در قرن جنگ

ايـن  . گرددمنطقه بار ديگر متالطم مي. بردن به کوهستان رواج وسيعي يافتاز اينرو مهاجرت و پناه. منطقه شد

آنـاتولي  هـا بـه مرکزيـت بالکـان و     ران و عثمـاني بار خط سنتي جنگ و تجزيه در ميان صفويان به مرکزيت اي

با پيروزي يـاووز سـليم در   . کنداين وضعيت به نوعي دوگانگي ساساني ـ بيزانس را تداعي مي . شودکشيده مي

. شـود ترين نقطـه کشـيده مـي   ـ همراه با قشر سني کردهاـ مرز کالسيک شرق در شرقي1514جنگ چالدران 

اگرچـه در طـول نـوار مـرزي     . گـردد ريـزي مـي  پايه, دستان که تا امروز ادامه داردبدين ترتيب بنيان تجزيه کر

کردستان تجزيه شده 1639حمالتي پي در پي به درون صورت گرفته باشد اما با معاهده قصر شيرين در سال 

اکثريت جمعيت مزوپوتاميا و . آناتولي و نيروهاي ايراني تا به امروز رسماً کشيده مي شودو مرز ميان نيروهاي 

.مانندهاي عثماني ميکردها در درون مرز
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کردهـاي  ,مشي سني با رشد اسالم براساس خط. آرام و ساکن سپري شده استاي نسبتاً گردد مرحلهبرقرار مي

. هاي مخفي زنـدگي کننـد  شوند در جاها و کوهعصيانگر مجبور ميحالتي نيمهگر زرتشتي و علوي بهمقاومت

در زمـان صـدراعظمي مـراد پاشـاي کويوجـو      , ياووز سليم به خاطر ترسـي کـه ازامپراطـوري صـفوي داشـت     

ترين هايي از قسيعلوي و اعدام پير سلطان عبدال نمونه40000با زنده زنده به چاه انداختن ) منصوب به چاه(

عام جنبش شـيخ بدرالـدين   سرکوب و قتل, هاي تروريکي ديگر از نمونه. جا گذاشتعمال ترور را از خود بها

ها در برابر فقر شورش جاللي. کنندآن شيخ را اعدام ميکه در نتيجه , است که در پي نظام اشتراکي پيشين بود

آريستوکراسي اسالمي هاي افزايش موج ترور آنها از ديگر نشانهها و ماليات اجباري و سرکوب و سربازگيري

.رحمانه استهاي خارجي بيترور عثماني حداقل به اندازه جنگ. باشدمي

ها در بديهي است در زمان عثماني. باشدها ميکشتن برادر وليعهد و اعدام صدراعظم, از ديگر اعمال ترور

. حد وسيع و وحشتناکي بکـار گرفتـه شـده اسـت    ترور در , پرتو رهنمودهاي قرائت رسمي از اسالم يعني سني

.اندهايي به قصد ترور انجام دادهحتي عليه طوايف ترکمن واقع در کوهستان هم لشکرکشي

هـا و  عصـيان , هـا کردستان قسمت اعظم اين مرحله را با شـورش , م تا فروپاشي امپراطوري1800از اوايل 

بعـد از اينکـه مسـيونرهاي انگليسـي و     . رکوب اسـت قـرن سراسـر عصـيان و سـ    , 19قرن . بردسرکوب بسر مي

هـا و  بـر حمـالت و سـرکوب ارمنـي    , زننـد ها را با امپراطوري برهم ميها و سريانيفرانسوي روابط ميان ارمني

هـا هسـتند در   تـرين خلـق  ها که قـديمي اين خلق, 20و اوايل قرن 19در اواخر قرن . شودها افزوده ميسرياني

شـود بتـدريج نتـايج    اي کـه توسـط کاپيتاليسـم تحريـک مـي     گرايـي ملـي . گيرندقرار ميمعرض نابودي کامل 

کردها به اين دليل که دين متفاوتي داشته و مقـاومتي گسـترده از خـود نشـان     . گرددآن مشخص ميآگين زهر

.دچار عقوبت آنها نشدند, دادند

آور بـوده  هاي عصر اوليـه زيـان  يريها و درگهاي مذهبي در قرون وسطي حداقل به اندازه جنگدرگيري

شـرايط و وضـعيت   . هـا بـوده اسـت   هـا و درگيـري  عدم رشد مدنيت در کردسـتان ناشـي از ايـن جنـگ    . است

اند براي برقراري رابطه ديالکتيک با ساختار شـهرهايي  پرداختهها به دفاع از خود مياي که مدام در کوهاتنيسته

شده خود مانده و ايزولههر بخشي در وضعيت عقب. مناسب نبود, بودندگرکه مراکز نيروهاي اشغالگر و استيال

بينيم که در زير اين نقاب نيروي زورگو و اسالم توجه کنيم مي" سالم"اگر کمي به ژرفاي چهره . شودخفه مي

د در هاي زورگو و استثمارگر چهره خود را با صفات خـدايي موجـو  رژيم. استثمارگر هزاران ساله نهفته است

اگر ياغي کوهستان بـه شـکل   . نماينددهي ميشان را جهتهاياحاديث و آيات مستتر ساخته و سالطين و بنده

زباني همان کـار  عمامه و چرب, با نقاب جبه, حکمران شهر, پردازدآشکار و خشن به زورگويي و استثمار مي

.استيباطني نيست ظاهر, تفاوت. دهدرا انجام داده و به خدا نسبت مي

از طريـق  , جنگ و ترور در کردستان که در دوره نوسنگي با مبارزات اجتماعي شروع شده, محيط مبارزه

هاي فئوداليسم قرون وسـطي  هاي دوره برده داري عصر اوليه تا حدودي افزايش يافته و با ترور و جنگجنگ
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ور از ارزش بســياري آن در شــرايط جنـگ و تــر دفـاع کردهــا از موجوديــت خـويش و حفــظ   , شـدت يافــت 

هاي نيرومند و پيشرفته هم اگر به اندازه دوران تحت حاکميت تمدن, هاي اتنيکيمقاومت. برخوردار مي باشد

امـان  آن تنها عاملي است که توانسـت هويـت و هسـتي کردهـا را در ايـن دوره بـي      عليرغم همه نقايص , نباشد

.تاريخي محافظت نمايد

کردستان بيشتر مورد تجزيه قرار گرفت و خشونت و جنگ در آن , ري عثمانيشدن امپراطوبعد از متالشی

اي که نيروهاي نوظهور امپرياليستي و استعمارگر يعني فرانسه و انگليس براي خاورميانه در نقشه. افزايش يافت

ـ مونارشـي عـراق و سـوريه   , رژيـم شاهنشـاهي ايـران   , ترسيم کرده بودند حاکميت مديريت کشورهاي ترکيه

در اين شرايط که منافع طبقه فوقاني و مـزدور  . تحميل گرديد, تربه عبارتي صحيح. فرانسه داراي اعتبار گرديد

با تحريک بعضي از نيروها به عصيان و شـورش پرداختنـد کـه ايـن نيـز      , کرد محدود شده و به خطر افتاده بود

بودنـد  اده حقوق دمکراتيک و ملي برپا نشدهها به منظور اعقيام. باعث تشديد ترور و وحشت در کردستان شد

هـاي جديـد   گرفتن امتيازات و مقام و منصـب قبلـي از رژيـم   بلکه مزدوران و طبقه فئودال کرد درصدد بازپس

گرايـي و وابسـته بـه کاپيتاليسـم کـه      هاي تحت تأثير ايـدئولوژي ملـي  سهم و نصيب کردها از اين رژيم. بودند

داشـتن آنهـا در ظلمـت    نگـه , ي و ملت و دولت واحده را در پيش گرفته بودندزبانفرهنگي و تکسياست تک

عام و آسيميالسيون اجباري در فشار و سرکوب و قتل, قرون وسطايي توسط انکار و نابودي شديدتر از گذشته

, هايهوديتوان گفت که در دنيا بعد ازمي. بودندکامالً آنها را تحت فشار منگنه قرار داده. صورت عصيان بود

گرايي شوونيسـتي در سـطح   کردها اولين خلق و پديده اتنيکي هستند که دچار شديدترين ترور و وحشت ملي

شان به حال خود رهاهاي فئوداليماندگيمزدوران کرد به سبب آنکه کردها را همراه با عقب. انداي شدهمنطقه

.شدندهاي قرن بيستم مبدلبه يکي از پليدترين چهره, هاي ملي و معاصر نيز ندادندنمودند و معنايي به جنبش

" حرکـت سـيل  ", به سياستي که ترکيه بر روي بخشي از کردستان که تحت حاکميت آن است اجـرا کـرد  

نمـوده  توصـيف مـي  " خوب"کرده و اين کار خود را گذاشته تخريب و ويران ميبه هر جا که پا مي. گفتندمي

بايسـت دچـار   هـا را حـداقل مـي   ديگر بخش. شدن امپراطوري هم مزيد بر علت ميدادالبته درد از دست. است

حتي ممنوعيت زبان کردي که در هـيچ کجـاي جهـان و هـيچ رژيمـي      . کردسياست ذوب و آسيميالسيون مي

هـاي  عالوه بر مبارزات اجتماعي هزاران ساله و جنگ. سپتامبر به اجرا گذاشته شد12توسط رژيم , ديده نشده

, دادبـودن را انعکـاس مـي   ها و چيزهـايي کـه کـرد   بر روي تمامي ارزش, اشغال و استعمارگري, امان استيالبي

اي از توانـد گوشـه  هـاي علـوم اجتمـاعي و ادبيـات تنهـا مـي      ها و تالشفعاليت. روپوشي سياه انداخته شده بود

.وضعيت و واقعيت زندگي کردهاي تحت حاکميت جمهوري ترکيه را بازتاب دهد

هـاي  بـا سياسـت  , ها و اقدامات رژيم شاهنشاهي پهلوي که جـزو خانـدان جديـد امپراطـوري بـود     سياست

آغاي سمکو گرفته تا جمهوري مهاباد به داليـل  هاي کردي از اسماعيلجنبش. جمهوري ترکيه تفاوتي ندارد

گرايـي مخـتص بـه    و مليها و برخوردهاي فاشيستيسياست. شدندمشابه ايدئولوژيک و طبقاتي براحتي تصفيه



281 هاي انگليس و فرانسه در کردستان عـراق و  سياست. رژيم تروريستي متمرکزي حاکم کرد, قرن بيستم

.شدهاي سرکوب و استعمار متکي بر خاندان مزدور عرب انجام ميداشتن رژيمسوريه به شيوه حاکم نگه

به حالت حيوان , در قفس گذاشتن"سياست شودآنچه که در قرن بيستم بر عليه پديده کرد بکار گرفته مي

عنـوان  اي دال بر اينکه کردها بههيچ نشانه. کجا ديده نشده استباشد که مشابه آن در هيچمي" اهلي درآوردن

ها و اقداماتي که در آفريقـا بـه   حتي سياست. اند وجود ندارديک پديده اجتماعي در زمره انسان محسوب شده

حقوقي , سياسي, اجتماعي, هاي اقتصادياشکال معاصر سياست. کردها دريغ شده استشد ازاجرا گذاشته مي

سازي حتي در حد معمول نيز از سـر کُردهـا زيـادي دانسـته     ملي و مستعمره, و حتي نظامي از قبيل فشار اتنيکي

طيـب  وزيـر جديـد ترکيـه رجـب    در واقـع نخسـت  (انگاشـتن  مفهوم نيسـت . شده و به اجرا گذاشته نشده است

واقعيت دولت پنهان را " مشکل کرد وجود نخواهد داشت, اگر تو خود را کرد نداني: "گويداردوغان وقتي مي

هر اندازه تو خودت را از ملت و مذهب حاکم بداني و اصـل خـود را   "و ديدگاه ) راندبصورت ازبر بر زبان مي

نوعي از ترور . ترين اشکال فاشيسم استناکيکي از خطر" شويانکار کني به همان اندازه مورد قبول واقع مي

اگر تروري . سرپوشيده و تاريک است, ترور از نوع انکار. آشکار و شفاف است, ها اعمال شدکه عليه يهودي

.بگوييم بجاست" ترور سياه"شود را که عليه کردها اعمال مي

سياسـت خطرنـاک و   , بيست و يکبا ورود آمريکا به منطقه و کردستان در اواخر قرن بيست و اوايل قرن 

تصـفيه  و از طرف ديگر اعمال سياست, دولت فدرال کردي از يک طرف. متضادي در پيش گرفته شده است

شود و نتايج آن ـ بدون دخالـت   ترين بخش کردستان در ترکيه ـ جنگي که اعمال مي و بزرگPKKبر روي 

تر از بازي اي به مراتب خطرناکال وجود دارد که بازياين احتم. آمريکا و اتحاديه اروپا غير قابل تصور است

جنـگ و  , هـاي مبـارزه  توان به سياسـت مي. ريزي شودـ اسرائيل در ميان کردستان و همسايگانش طرحفلسطين

در هيچ جايي و عليه هيچ يک از اجتماعـات  , در هيچ يک از ادوار تاريخ. را اضافه کرد" دهشت"ترور صفت 

ترين انگيز و تعيين هر چيز براساس آن و هممچنين موذيانههاي دهشتاي از اعمال اين سياستبه نمونه, انساني

.خوريمترين نوع خشونت بر نميو سيستماتيک

فـارس و عـرب   , هاي ترکهاي جنگ و ترور و استعمارگريالبته بايد گفت که اگر بخواهيم اين سياست

. يضاح کنيم ناقص خواهد بود و راه را بر نتايج اشتباه خواهد گشودرا بمانند گذشته فقط با کلمه انکار و امحا ا

حتي تحليالتـي مبنـي   . شودتري مربوط ميهاي تاريخي و اجتماعي گستردهاي است که به نظامبلکه اين پديده

شـوند  ها و اقداماتي هستند که در کردستان اجرا مـي فارس و عرب مسئول سياست, هاي ترکبر اين که دولت

. باشـد گيري پديـده بـه دور مـي   از تحليل راستين ساختار و شکل. کاهدزاعي بوده و از سطح کيفي مسئله ميانت

, دولت ـ ملت. هاي آنها در ميان نيستفارس و عرب و يا دولت, چيزي به نام منافع ملي ترک, برخالف تصور

حتـي بـه نـوعي    . ولت ندارنـد ها دملت. خود يک صفت است؛ تعريفي ايدئولوژيک بوده و عين حقيقت نيست

ساله بوده که بسان گلوله برفي ـ گلولـه آتشـين     5000دولت حداقل داراي تاريخي . طبقات هم دولت ندارند

اند و ها آن را زياد به کار بردهبعضي اتنيستيه, هاي زيادي تقسيم شدهبه بخش, سرازير شده و تا به امروز رسيده
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هـاي هيرارشـيک و طبقـاتي    بعضـي گـروه  , اندشان اتنيسيته نبودهاند همهدهها هم کم؛ آنهايي که بکار بربعضي

.اندبوده

. عرب و فارس به اندازه کردها از پديده دولت ظلـم و فشـار ديـده باشـند    , ها و ملل ترکشايد هم اتنيسيته

. دها نبـوده اسـت  ها کمتر از کرها آمده و وضعيت غالمبالهايي که بر سر بدوي, اندها کشيدهآنچه که ترکمن

فئوداليسـم  , هاي مبتني بر جنـگ ترين مسئول اين سياستبزرگ. هم خيلي مهم است" کدام کردها"البته سؤال 

هـاي  اگـر قيـام  . کننـد بـودن و آخونـدي مـي   آنهايي هسـتند کـه تظـاهر بـه حـاجي     , هاميرها و بيگ. کرد است

گاه متکي بر اهداف و متدهاي استراتژيک نبوده که هيچها ـ آميز و سپس تسليمت خوار و فرومايه اينتحريک

گراي ترک و عـرب و فـارس   گرا و دولتهيچ ملي, بوداندـ نميو هميشه به خلق زحمتکش کرد زيان رسانده

بنـابراين اگـر در پـي فـاکتوري     . هاي ترور و وحشـت را بـر روي خلـق کـرد اعمـال کنـد      توانست سياستنمي

صري مضر براي خلق کرد باشد بايد در ميان کردهاي خائن به دنبـال آن  گرديم که دشمن استراتژيک و عنمي

ها براي منـافع کريـه خودشـان بـا     چون اين. البته در همه جا و هر زمان با هر شيوه و هدفي هم که باشد. گشت

خلـق  , آفرينـد هايي که وضعيتي به مراتب اسفبارتر از تراژدي فلسطين و اسـرائيل مـي  استفاده از حيله و نيرنگ

خيانـت را بـراي   . رونـد هاي مقتدر حاکم به جان هم انداخته و سپس خود از ميـدان بـه در مـي   کرد را با دولت

حتي در اماکن و شهرهاي بزرگ و ويالهاي ييالقـي خـود بسـاط پهـن     . دهندحفظ مال و ملک خود انجام مي

.دهندساله خود ادامه مي5000و خائنانههاي زشتکرده و به بازي

سـاله دارنـد ـ و از زمـان گلگـامش و انکيـدو       5000هايي که قدمتي استم تاريخ و گذشته اين سياستخو

% 99مـن مطئـنم کـه    . اند ـ هر چند که به شکل داستان و حماسه هم درآمده باشند را توضـيح دهـم   ادامه داشته

هـا و اقـدامات   يـن سياسـت  منفعتي راسـتين در ا , عنوان ملتعنوان دولت و چه بهها چه بهعرب و ترک, فارس

, دشـمني , مانـدگي بلکـه بـه خـاطر اينکـه سـبب عقـب      , بـردن کـه هـيچ   منفعـت . بلوک اقتدار نخواهند داشـت 

گـردد تنهـا ضـرر و زيـان     جا و خشونت متقابل و هدر دادن منابع و زندگي اسفبار و ناروا ميهاي بيتوزيکينه

رد و بازي جـادويي و مرمـوز از علـوم اجتمـاعي اسـتفاده      براي تحليل و تفسير اين د. رسانندبزرگي به خود مي

کنم که واقعاً بتواند اقتـداري را کـه سـبب ايجـاد سـاختارهاي      اما از علوم اجتماعي راستيني بحث مي. کنيممي

, کنم که کليـت بحث نمي" تشريحي"از علمي . گاه قرار داده تحليل نمايداجتماعي و جنگ شده و آنها را تکيه

راهبـان سـومري کـه بـر اسـاس      " علم تقدير"ي را نبيند و احساس و عاطفه نداشته باشد و متکي بر روح و زندگ

.تري را به بار آوردباشد و نتايج مخرب, گان استوار بودحرکت ستار

هاي چهره اين ها و نقابام انجام دادم اين است که با برداشتن ماسکترين کاري که من در اين دفاعيهمهم

گرايي گرايي علم است؟ سوسياليسمگرايي علم است؟ دينآيا ملي. امبيشتر به حقيقت نزديک شدهکمي , علم

اي اسـت حتـي از   پرسـتي تـوان گفـت بـت   کـاري علـم اسـت؟ مـي    گرايي علم است؟ محافظهعلم است؟ ليبرال

امـا آيـا   . ودي داشـتند ها ضرر محدپرستيآن بت. ترماندهپرستي ازمدافتاده عصر اوليه ـ پاگانيسم ـ هم عقب بت
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انـد ـ سـعي کـردم بعضـي جوانـب و        هـا و محتويـات آنهـا وابسـته    هاي مقدس و به ارزشکه اين همه به کتاب

پرسـتان اصـطالحي و   تواننـد بـه نظـرات بـت    يها را تحليل کنم ـ چگونه مـ  شناختي اين کتابتفسيرهاي جامعه

اي خودانتقادي به هاي بعدي از زاويهبا اين توضيح که در قسمت. تشريحي جسد باور کنند و از آن فايده ببرند

.گردممجدداً به موضوع برمي, اين مورد خواهم نگريست

ورزم ن امر مصرانه تأکيد مـي بر اي, اگر حقيقت اقتدار و جنگ در کردستان به خوبي تجزيه و تحليل نشود

اجتماعي و دولتي که به نوعي بـا مشـکل کـرد در ارتبـاط اسـت و بـا آن سـر وکـار دارد         , که هر گروه سياسي

هـاي خـود را مـورد تجديـد نظـر قـرار       اين ديدگاه براي اينکه طرف, به هر حال. ضربات زيادي خواهد خورد

ارزشـمندترين  , هـاي انسـاني روي بياورنـد   حـل اشته و بـه راه ها دست بردخطاها و ديوانگي, از اشتباهات, داده

ثابـت  , انـد هاي قرن بيستم بـه بهـاي دردهـا و تلفـات بسـيار بزرگـي کـه داده       تمامي جنگ. راهکار خواهد بود

خـواه تحـت نـام    , گرايـي کـه متکـي بـر فاشيسـم باشـد      گرا و چـپ ملي, گراکنند که هر گونه برخورد دينمي

. گونه شانسي براي حل مشکالت نداردهيچ, خواه استثمارگر باشد يا استثمارشونده, مگرستمديده باشد يا ست

ها و اقدامات ترور و خشونت و وحشت در کردسـتان  شود که سياستطبق تحليل ما از تاريخ مشخص مي

نظامي ها و نيروي هاي اقتدار متکي بر جنگاين بلوک. يک بلوک اقتدار مختص به خود را تشکيل داده است

هـاي جامعـه را بسـان    اند کليه نهادها و بافتهاي معين تاريخي به موجوديت خود ادامه دادهکه در تمامي نظام

هـاي گـوهري   ساختاري به نام جامعه و ملت کرد که توسط ديناميسـم . اندخمير و طبق دلخواه خود شکل داده

از زمان حضرت نوح شروع شده و در نظام هاي زور و زورگويي که سنت. گرفته باشد وجود نداردخود شکل

اين عوامل زور و خشـونت کـه گاهـاً    . کننده بوده استهميشه در ايجاد اين ساختار تعيين, انداقتدار ادغام شده

عنـوان  به, بعضي اوقات در قالب دين مقدس و در عصر کنوني با نام طبقه و ملت, در قالب اسطوره و متولوژي

در همه کارهاي جامعه دخالت نموده و سعي, اندگرايي مشروعيت و اعتبار پيدا کردهگرايي و سوسياليسمملي

ريشـه اصـلي مشـکل کـرد از     . ها و نهادهاي جامعه را براسـاس منـافع خـود تعيـين کننـد     اند کليه ساختنموده

شـکالت  اش تبديل بـه تلنبـاري از م  گيريپديده کرد بدليل شيوه شکل. هاستگيري اين پديدهچگونگي شکل

.شده است

يـابي خـود را در سـطح قابـل     جنبه دردناک و وخيم مسئله اين است که اين پديده توانايي و استعداد چاره

بايـد بـه نهادهـا و    . شدن استبودنش در حال خفهسازپديده بدليل موقعيت مشکل. توجهي از دست داده است

کـرم درخـت از درخـت    "گويند مي. باشندني ميهاي سرطاهاي جامعه کرد اشاره نمود که شبيه به سلولبافت

از زبان کـردي گرفتـه تـا احـزاب سياسـي ـ       . اندچنيني بر روي هم تلنبار شدههويت و اشخاص کرد اين". است

اش گرفته از روستايي, ترين رهبرانشدهاز زنان کرد گرفته تا به اصطالح شناخته, البته اگر وجود داشته باشند ـ 

دوسـتش  از مـيهن , اشگرايـي ش گرفتـه تـا ملـي   اگرايياز دين, ز روشنفکرش گرفته تا استادشا, اشيتا شهر

, گـر حيلـه , سـاختگي , بيچـاره , قدر يا چند نفـر مگر چه, از ديپلماتش گرفته تا سياستمدارش, گرفته تا خائنش
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داننـد؟  هـم نمـي  زيبا و راست و درست وجود دارند که حتـي الفبـاي کـار خـود را     , خوب, وحشتناک, خائن

ي کنوني و تشکيل شده در طول تاريخ که "خرده اقتدارها"مقصر کيست؟ . جواب اين سؤال بسيار سخت است

کننـد و همچنـين ابزارهـاي زور ديـروزي و     واقعاً معلوم نيست به چه کسي و چگونه و تا چه اندازه خدمت مي

ها هستند که پديده جامعه کرد اين. و جنگ آنهاداشته و هر گونه ترور امروزي که آنها را در اين وضعيت نگه

.گذاشتن آن هستندرا شکل داده و در وضعيت کنوني نيز مقصر بيچاره

هاي قيام و گريال صـورت گيـرد   مقاومت به شيوه, برعکس هنگامي که در مقابل اين ابزار سرکوب و زور

امـا اگـر پيشـرفت کنـد چنـان      , بـد يامدلي درگيري است که چنـدان گسـترش نمـي   , دهدواقعيتي که روي مي

تحت هر نـام  , طرفين. وضعيتي را ايجاد خواهد کرد که از سطح درگيري فلسطين ـ اسرائيل فراتر خواهد رفت 

اي صـحيح  گونـه خوبي و بهتوانند مسائل اجتماعي را بهآيا با اين مدل مي, و در راستاي هر منفعتي هم که باشد

هـا و راهکارهـاي   نمودن شـيوه بنابراين ترک. بينانه نخواهد بوددن واقعکرحل کنند؟ آتش را با آتش خاموش

همچنـين بايـد از   . ترين راه خواهد بـود صحيح, طلبحل مسائل اجتماعي از طرف نيروهاي اقتدارگرا و جنگ

. راهکار را بايد در جاي ديگر و از نوعي ديگر جست. کنندگان نيز پرهيز نمودراهکارهاي مقاومت

ز راهکارها و ابزار جنگي ـ بويژه راهکـار نيروهـاي اقتـدار مبتنـي بـر زور ـ انتظـار حـل مشـکالت و           نبايد ا

اولين کاري که بايد انجام داد اين است که اگر يکي از , به هر حال. انحرافات موجود در پديده کرد را داشت

آميـز و  ياسـي صـلح  حـل س راه, طرفين از راهکار خشونت و جنـگ بـراي تحميـل ادعـاي خـويش پرهيزکـرده      

, دمکراتيک را براي حل مسئله انتخاب کرد و در اين مورد صميميت خود را همراه با داليل محکم ثابت نمايد

طرف ديگر يا نيروي حاکم نيز بايد نيرو و ابزار نظامي خود را از رده خارج کند و با استفاده از همان راهکارها 

اي تيک و راهکارهاي مدني به مسئله پرداخته شود به همان اندازهاگر از طريق سياسي و دمکرا. وارد عمل شود

.که انساني است از لحاظ اقتصادي نيز به نفع اکثريت قريب به اتفاق جامعه است

کـردم زور را  فکـر مـي  . آماده نمـوده بـودم  1982را در سال " نقش زور در کردستان"اي تحت نام گزيده

امـا  . دي من ثابت کرد که اين اعتماد به نفس لبريز از نقايص بـوده اسـت  عملکرد و کارهاي بع. امتحليل کرده

اين بار حقيقتاً به دليل , گردمهنگامي که دوباره به نقش زور در کردستان برمي, بار با اين چند سطر مقدمهاين

ه چاره و حل مسائل با علم بر اينکه را. بينم که به خود اعتماد کنمبجا مي, اماي که به دست آوردهژرفاي علمي

غيـر از  , ــ طبـق ديـدگاه سوسياليسـم ـ نگذشـته بـرعکس       " خشونت مقدس"شد از برخالف آنچه که تصور مي

عميقـاً دريـافتم کـه تمـامي ديگـر      , سازنداز خود را ضروري و اجباري مي" دفاع مشروع"شرايط و مواقعي که 

کنم احساس مسـئوليت خـود را در برابـر    سعي مي.شدن هستندانواع زور و خشونت اعمال انساني الزم به لعنت

.پديده و مشکل کرد نشان دهم

هاي آسيميالسيون اجباري بر روي فرهنگ کردستانـ سياست3
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هاي آسيميالسيون که بطـور کلـي بـه معنـاي ذوب     هدف اصلي سياست. باشداند آسيميالسيون ميمتوسل شده

باشد اين است که براي سلب هر گونه قابليت مقاومت و مخالفت از کسـاني کـه تحـت حاکميـت     فرهنگي مي

کاربرد زباني بومي را که ابزار اساسي مورد استفاده ذهنيت است منع نموده و زبان حاکم , اندخويش درآورده

ارزش گرديـده و تـا   زبان و فرهنگ بـومي بـي  , از طريق زبان رسمي. يگزين نمايدعنوان زبان کاربردي جارا به

عنوان زبان ـ فرهنگ حاکم بهزبان. گرددعرصه بر آن تنگ مي, حدي که حتي در محاوره هم نقش ايفا ننمايد

زبـان و فرهنـگ تحـت    . شـود سياست و اقتصاد بـراي بکارگيرنـده آن موجـب منفعـت مـي     , تحصيل, پيشرفت

شود؛ تحت ايـن دوگـانگي مقاومـت زبـان بـومي در      يت هم براي بکار برنده آن موجب ضرر و زيان ميحاکم

بويژه اگر اين زبان به زبـان نوشـتاري تبـديل نشـده و     . شودبرابر زبان و فرهنگ حاکم روز به روز دشوارتر مي

آسيميالسـيون نـه تنهـا در    . هـا خسـران اسـت   لهجه حاکم خود را بوجود نياورده باشد عاقبت اين زبان و لهجـه 

گردد بلکه بر روي کليه نهادهاي اجتماعي ايجاد شـده توسـط اقتـدار نيـز انجـام      عرصه زبان نوشتاري پياده مي

. دين و گروه حاکم و نهادهاي آنان در هر سطحي جريـان دارد , همانندسازي و تطابق با واقعيت ملت. شودمي

لحاظ حقوقي ادي و حتي ذهنيتي بطور رسمي تعريف شده و بهاقتص, اجتماعي, هاي سياسيهنگامي که عرصه

هاي زيردست بطور اجباري يا داوطلبانـه خـود   ها و تودهنهادهاي همسان ديگر اقليت, کنندخود را گارانتي مي

هر اندازه فشار و منافع . گيرندرا بر اساس نهادهاي فرهنگي حاکم آسيميله نموده و در درون رسميت جاي مي

.دهدـ سياسي مطرح باشد ذوب و آسيميالسيون روي ميياقتصاد

تـأثيري مخـرب بـر موجوديـت فرهنگـي کردسـتان       , آسيميالسيون اجباری حداقل به اندازه جنگ و ترور

اگـر بگـويم زبـان و فرهنـگ سـومري      . گـردد قدمت اين راهکار و سياست به اعصار اوليه برمي. گذاشته است

تـوان از نظـم کلمـات و    ايـن را مـي  . آسيميالسيون است مبالغه نخواهد بودترين فرهنگ و زباناولين و بزرگ

زبـان سـومري و بعـدها زبـان بـابلي      , اورارتـويي و مـادي و پارسـي   , ميتاني, قبل از زبان هوري. جمالت فهميد

هاي آسيميالسـيون خاورميانـه در اعصـار اوليـه     ترين زبانبزرگ, تبار و آشوري سپس آرامي به ترتيبآکادي

زبـان آرامـي   . مـاد و پـارس ديـد   , ميتـاني , اورارتـو , توان در اسناد نوشـتاري هيتيـت  اين واقعيت را مي. اندبوده

عنـوان زبـان ارتباطـات    در دوران خود جايگاه زبان انگليسي امروزي را داشته و بـه " اينتراتنيسيته"همچون زبان 

هـاي نوشـتاري   ني بر اينکه زبان آرامي يکـي از زبـان  هاي بسياري مببويژه به نمونه. شدرسمي مبنا قرار داده مي

زبان بومي در کنار زبان آرامـي بـا هـم بکـار گرفتـه     . شويممواجه مي, آريستوکراسي و بروکراسي دولتي بوده

زبان آرامي هم در آن دوره ـ آکادي و سومري هم در دوره قبل از آن ـ زبان رسمي بـوده اسـت امـا     . شدندمي

بـه احتمـال   . شـود سواد بکار برده مياي براي ارتباطات گفتاري در ميان خلق بيعنوان وسيلهزبان بومي فقط به

در اسـناد مکتـوب   . کـرده اسـت  زياد طيف آريستوکرات به زبان رسمي دولتي که مزدور آن بود صـحبت مـي  

کشـورهاي  اين وضعيت شبيه به شـرايطي اسـت کـه دولتمـردان    . توان اين موضوع را مشاهده نموداورارتو مي

.کنندوابسته اکثراً به انگليسي و فرانسوي صحبت مي
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عنـوان زبـان   زبـان آرامـي در آن دوره بـه   . زبان آرامي جايگاه مشخصـي دارد , در آثار و کتيبه هاي پارس

شود که آسيميالسيون در اسناد و آثار ديده مي. شده استتجاري و ديپلماسي در تمام خاورميانه بکار برده مي

رود کـه حتـي   چنـين احتمـال مـي   . ادبيـات و حقـوق نيـز روي داده اسـت    , مديريت دولت, ه معماريدر عرص

يکـي ديگـر از ابزارهـاي    , تـر زبـان آرامـي   عنوان شکل مليسرياني به. حضرت عيسي زبان آرامي دانسته است

مقابـل آن  در, بخاطر اينکه زبان عبراني از حـوزه نفـوذ محـدودي برخـوردار بـوده اسـت      . آسيميالسيون است

رقابـت ايـن دو زبـان    . رفته در خاورميانه رواج پيـدا کـرده اسـت   هلنيسم در حال گسترش يعني زبان هلني رفته

هر دو هم در کردستان و بويژه در مناطق . بسان رقابت امروزي فرانسوي و انگليسي بوده است) عبراني و هلني(

ژرفاي فرهنگي آن تا . باشدهاي بارز اين نوع شهرها ميشهر اورفا يکي از مثال. اندپرداختهشهري به رقابت مي

امـا  . کردي و اخيراً ترکي را تجربه کرده اسـت , عربي, سرياني, ارمني, هاي آراميبه حدي است که همه زبان

تـوان  مـي . مفرط بوجود آمده اسـت ) کوسموپولتيسم(ترکيبي مختلط و چندگانه , به علت شدت آسيميالسيون

.شرايط و وضعيت امروزي اورفا نيز دريافتاين واقعيت را از

توان اين زبـان را  مي. تر استجايگاه زبان سرياني در کردستان از زبان عربي که بعدها خواهد آمد برجسته

کردهـا  . انـد ها عمدتاً ساکن شهر بـوده اين ويژگي ناشي از اين است که سرياني. عنوان زبان روشنگري ناميدبه

. انـد کـرده اسـتفاده مـي  , نشيني بـوده هاي کردي که زبان گفتاري کوچ و روستاه از لهجهعنوان خلق کوماگنبه

شمار زيـادي از آثـار و   . اما بدين معني نيست که اصالً وجود ندارد. اسناد و منابع مکتوب کردها محدود است

العين شهرهاي رأس, يمابين ترکيه و سوريه امروز, "پنارخوش" ("واشوکاني"ها شواهدي که در پايتخت ميتاني

عنـوان زبـان نوشـتاري    م بـه . ق1500هـاي  دهـد کـه زبـان کـردي در سـال     بدست آمـده نشـان مـي   ) و عامود

.شده استبکار برده مي) کردهاي نخستين(پروتوکردي 

هـاي  زبان هلني از طرف خلق, م در کردستان و در زمان پادشاهان هلني.ق300ـ 250هاي در دوره سال

و بويژه آنهايي که در شهرها ساکن بودند مدتي طوالني بکار برده شده اسـت؛ بـه نـوعي نقـش زبـان      تبار هلني

شهرهاي کردستان براساس فرهنگ و زبان بيگانه زنـدگي  , درست بسان امروز. استعمارگر را بازي کرده است

زبـان عربـي رواج   , با ظهـور اسـالم  . کنندکرده ولي خلق روستاها مطابق زبان و فرهنگ بومي خود زندگي مي

با ظهور اسالم و گسترش شهرنشيني به معتبرترين زبـان  , زبان عربي که قبالً زبان اقوام بدوي بود. بيشتري يافت

در . عربي که زبان رسمي جنگ و اقتدار بـود برتـري بزرگـي بـه دسـت آورد     . و زبان ادبيات و علم تبديل شد

تر شـد  کوه زاگرس ـ توروس بسيار قوي آفريقا تا جنوب رشتههاي شمالهاي آفريقايي و کليه زبانمقابل زبان

هـا  از ديگـر زبـان  . انـد گرفتـه فرهنگ و علم با زبان عربي پيشرفت کرده و شکل. و به زبان حاکم تبديل گرديد

توانستند به طبقه علمي پيوسته و کـار مي. شدندبردند وارد بروکراسي ميآناني که عربي را بکار مي. متمايز بود

اهميت و موقعيت امروزي خود را نيـز مـديون   . بنابراين زبان عربي زبان پيشرفت و منافع بود. علمي انجام دهند

زبـان فارسـي بـويژه در زمـان حاکميـت      . فارسي تأثيري به مراتـب محـدودتر از عربـي دارد   . اين واقعيت است
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. موالنـا مثنـوي را بـه فارسـي نوشـته اسـت      . تأسيس دولتي به مرکز قونيه نيز زبان فارسي زبان رسمي بوده است

عنوان زبـان و ادبيـات شـفاهي مـورد     هاي روستايي و عوام بهترکي هم بمانند کردي در آن زمان در ميان توده

.گرفتاستفاده قرار مي

عنـوان  که زبان عربي را بـه " ماليان"نقش طبقه . اي در کردستان داشته استنفوذ گستردهزبان عربي تأثير و 

همچنين در شهرها تمايل به شيوه زنـدگي اعـراب بيشـتر    . قابل توجه بوده است, کردندزبان عبادت استفاده مي

ار و شـجره بسـيار   تقليد از زندگي و فرهنگ عربي در پوشيدن لباس و زندگي روزمره تـا تعيـين تبـ   . بوده است

چسـباند؛ ايـن   هر کس در تعريف روايتي از خاندان خود حتماً لقب و عنوان عربي بـه آن مـي  . رايج بوده است

هنر و علم حتـي بـر زبـان    , ديپلماسي, سياست, مد, هاي آموزشيعربي در عرصه. تبديل به يک رسم شده بود

تقريباً نيمي از زبان فارسـي تحـت اسـتيالي    . داشته استتأثير و نفوذ , دولتي قوي بودهفارسي که داراي پيشينه

اين برتري تا زمـان ظهـور   . گزينندها براي خود اسم و لقب عربي برميايکليه خاورميانه. آيدزبان عربي درمي

.يابدها و رشد آگاهي ملي ادامه ميدولت ـ ملت

شـدن زبـان و   رچه بيشـتر آسـيميله  باعث ه" دولت ـ ملت "گيري داري و شکلگسترش و رواج نظام سرمايه

فشار روزافزون زبان ترکي نيـز اضـافه   , هاي عربي و فارسيبر سلطه و فشار روزافزون زبان. فرهنگ کردي شد

بـا  , زبان و فرهنگ کردي که در قالب اتنيسيته در اعصار اوليه و وسطي موجوديـت خـود را حفـظ نمـود    . شد

, کردآوري استفاده ميکم که از امکانات روزافزون دانش و فنفشارهاي وارده از طرف سه زبان و فرهنگ حا

زبان و فرهنگ کردي که حتي در قرون وسطي هـم داراي آثـار   . در معرض نابودي و ذوب کامل قرار گرفت

. از طريق فشارها و سلطه سياسي بـه تـدريج محـدود و ضـعيف شـد     , احمد خاني بود" مم و زين"ادبي همچون 

يافت به مظهر شک و ترديد تبديل گشته و حتي جرم شـناخته  زبان و فرهنگ جريان ميکردبودن که در قالب 

هـاي بـورژوازي   ـ زنـدان با اقـدامات افراطـي جـرم   . شدبودن نيز جرم و جنايت محسوب ميبه تدريج کرد. شد

ـ دولـت هـر سـه   . شدندها قرار دادهترين جرمپديده کرد و مشکالت وابسته آن در رديف خطرناک. مواجه شد

هـاي بسـيار   بـه شـيوه  , نمـودن کردهـا بـه خـود    عرب و ترک با مشارکتي همگـاني جهـت وابسـته   , ملت فارس

عنوان زبان آموزش کردي به.کردندآميز به اعمالي فراتر از نابودي و ذوب فرهنگ و زبان کردي اقدامخشونت

توانسـتند در مـدارس ملـت    تند مـي تنها کساني که امکانات داشـ .  مادري در کليه مدارس و مکاتب ممنوع شد

انتشـار هـر نـوع    . شـدند کرد و زبان کردي از همه لحاظ به بيرون از مدرنيسم رانده. مدرنيسم ياد بگيرند, حاکم

قلمـداد شـده و در زمـره جـرم سياسـي قـرار مـي        " گرايـي کـرد "موسيقي ساده کردي، کتاب و روزنامه کردي 

کردنـد کـه هيتلـر را    اي را اعمـال مـي  گرايـي شان ملـي ن و ادبياتاين در حالي بود که خودشان در زبا. گرفت

بـودن بهانـه   بود تـرک " ملت نجيب"لقب اعراب . شدشان کم نميهاياز تئوري" واالترين ملت. "نورديددرمي

گرايـي کـه کاپيتاليسـم    احساسـات ملـي  . تـرين اصـالت تـاريخي بـود    بـزرگ , بودنفارس. بودن بودخوشبخت

.پوشاندشان را ميماندگيهاي عقببه مخدري تبديل شده بود که همه ويژگيبرانگيخته بود 
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, بـودن ارزش و اهميـت يـافتن روزافـزون بـومي    , داريشدن سـرمايه اما با وقوع سومين موج بزرگ جهاني

ـ در خـارج از کشـور زمينـه و    تلويزيون, آوري ـ راديو هاي زباني به واسطه پيشرفت فنشدن ممنوعيتمعنيبي

البته مقاومت معاصـر داراي  . فرصت براي کرد و زبان کردي فراهم شده و در پيشرفت آن مؤثر واقع گرديدند

زبـان و  , ـ دمکراتيک باعث پيدايش هويت کـرد مقاومت ملي. کننده در بنيان اين روند و پديده بودنقش تعيين

طلب و نيروهاي مسبب اقتدارگراـ جنگمقاومت و دفاع در برابر نيروهاي . فرهنگ کردي و اعتماد به نفس شد

.نمودمامايي مي, آسيميالسيون اجباري براي تولد مجدد زبان و فرهنگ ملي

شدن در کردستانشدن و ملتطبقاتي, ـ اتنيسيته4

, اي و ملـي تعريـف کنـيم   طبقـه , آنهـا را در سـطوح اتنيکـي   , گيري جوامـع هاي شکلاگر در تحليل شيوه

تفـاوت آنهـا در شـيوه    . انـد جوامـع در اصـل يکـي   . پـارچگي حـائز اهميـت خواهـد بـود     لحـاظ کليـت و يک  به

پديده اتنيسيته با عبور . آيداي و ملي ميطبقه, هاي اتنيکيها ويژگيدر رأس اين تفاوت. گرفتن آنهاستشکل

هـايي در  ن گـروه عنـوا هاي تباري و شناخت و آگاهي بر آنها بـه شدن تفاوتنمايان, هاي کالن و قبيلهاز بافت

مقطع تاريخي بسيار , تر استکه کمي از کالن پيشرفته, شيوه زندگي قبيله. آيدجهت منافع مشترک بوجود مي

ها آگاهي نسبت به تبار خود پيشرفت زيادي در عملکرد اين گروه. گيرداي از تاريخ بشريت را دربرميطوالني

رسد که در دوره به نظر مي. ن شود هنوز بوجود نيامده استهايي که منجر به آاختالفات و چالش. نکرده است

شيوه زندگي از شيوه زندگي کالن , بوده) نوسنگي(که دوره ماقبل نئولتيک ) سنگيپارينه(طوالني پالئولتيک 

آن اي متعلق به خود داشته و در براي اينکه قبايل بتوانند قالب اتنيک به خود گيرند بايد منطقه. فراتر نرفته است

ها را به هم زبان و توليد مشترک عواملي هستند که به تدريج گروه. به سازماندهي و کسب منافع خود بپردازند

حمالت خارجي و عواملي همچـون قحطـي باعـث تقويـت و اسـتحکام اتحـاد آنهـا        . کندنزديک و وابسته مي

ي اجتمـاعي و حاکميـت جنسـيتي    هيرارشـ . دهـد نياز به مديريت و دفاع را افـزايش مـي  , اين تحوالت. شودمي

.شودموجب بروز پدرساالري مي

شرايط زمـاني و  . يابدشفافيت, ايمشود شکلي از تبار که آن را اتنيسيته ناميدههمه اين تحوالت موجب مي

ايم دفاع متقابـل و ايجـاد سـنتزها را    هايي که آن را فرهنگ اجتماعي ناميدهمکاني با متمايزنمودن همه اندوخته

اين امر موجـب  . شودشدن بيشتر بعضي از قبايل باعث بروز هيرارشي در ميان آنها ميمطرح. نمايدوري ميضر

موجب ظهور کنفدراسيون شده که پـس از  , اين نيز با تسريع مرحله. اي شدظهور فدراسيون اتنيکي و يا عشيره

. قبلي بلکه به پـيش خواهـد رفـت   تحليل و تفرق آن اگر شرايط مساعد فراهم گردد تحوالت نه بسوي مراحل 

توليد نوسـنگي روي داده اين مراحل و تحوالت که بر مبناي شيوه. شودشدن ميشدن و طبقاتيمنجر به دولت

دوره . باشدمي) خردگرايي(توان تخمين زد داراي سطح معيني از راسيوناليته هم به وفور مشاهده گرديده و مي
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پدرساالري در مراحل پيشـرفته ايـن دوره   . دهندمياي رويظهور روستا بصورت متداخل با ظهور نظام عشيره

. ـ مـادر حـاکم بـوده اسـت    شواهد و داليل زيادي حاکي از آن است که در ابتـدا نظـامي اهلـي   . آيدبوجود مي

ـ مادر شروع شد بعدها طي پيشرفت هيرارشي آميخته بـا پدرسـاالري بـه دوران باشـکوه     ظام اهليمرحله که با ن

.رسدخود مي

شدن نقش داشته اما در اصل به واسطه گروهي متمايز که از طرف جناح با اينکه هيرارشي در ظهور طبقاتي

ر هنرهـا و اسـتعدادهاي افـراد    روابط و مناسبات ايـن گـروه بـ   . بوجود آمده است, آوري شده استنظامي گرد

تـرين  تحت رهبري قـوي , افراد نيرومند داراي استعدادهاي شکار و دفاع. استوار است تا مناسبات خويشاوندي

پديـده  . شـده اسـت  شـود کـه در ادوار قبلـي مشـاهده نمـي     گردند و اين موجب بروز تمايزي ميآنها متحد مي

ردآمدن تحت فرمان و حکـم رئـيس قدرتمنـد موجـب ايجـاد      گ. آوردحکمراني از طريق قدرت را بوجود مي

هايي که از عشاير فرار طبقه از گروه. باشدطبقه مي, اين روابط جديد. شوداي ميروابطي فراتر از روابط عشيره

تشکيل , اند به عشيره تبديل شوندهاي کوچکي که نتوانستهبه همراه گروه) ايپيشه(اي هاي حرفهکرده و گروه

شـدن عشـيره بـه    تبديل. کندشدن مقاومت ميعشيره بنابر مناسبات و روابط خويشاوندي در برابر طبقه. ودشمي

در ذات عشـاير  . اي اعتـراف کنـد  خواهد به روابط طبقـه طبقه کار سختي است؛ عشيره به مقتضاي طبيعتش نمي

داري هميشه نظام مذکور را تهديـد  دهنظام بر" هايبربر"اين که . شدن وجود داردهميشه مقاومتي در برابر طبقه

هر اندازه که . کندشدن نيز رشد ميروند طبقه, با توسعه و رشد اقتصادي. کنند به علت اين ساختار آنهاستمي

با ظهور دولت اين روند . گرددبردگي نيز تشديد ميشدن به شيوهتالش و دسترنج برده پرثمرتر واقع شود طبقه

اگـر جـوهر دولـت را در    . داري اسـت يافته نظـام بـرده  دولت در اصل حکومت سازمان. گيردبيشتر سرعت مي

از اين منظـر رابطـه ميـان دولـت و     . منافع ملي و امنيت عمومي جستجو کنيم بيهوده خواهد بود, خداييانديشه

.باشدشدن قطعي ميطبقاتي

, انـد زباني و فرهنـگ مشـترک  هاي که شامل گروه" قوم"گيري خلق يا تجزيه عشيره بزرگ موجب شکل

هايي اجتماعي هستند که روابط ميان آنها سست بوده و کم و بيش بر زبان و فرهنگ قوم يا خلق گروه. شودمي

ايـن رونـد بيـانگر    . جا خواهد بـود قوم به= خلق= اي مبني بر اتنيسيتهبنابراين بيان رابطه. باشدمشترکي متکي مي

هـاي  عنوان اتحاد گـروه به. باشدبندي برجسته اجتماعي در قرون وسطي ميردههاي پيشرفته عصر اوليه ودوره

ها و ساساني, کنند اشغال و استيالي روم توسط طوايف ژرمنتباري در ظهور قرون وسطي نقش مهمي ايفا مي

.عالم اسالم توسط طوايف ترک و مغول رابطه نزديکي با ماهيت قومي دارد, بيزانس توسط طوايف عرب

طبقـه  , آريستوکراسـي . گـردد گزيدن بر روي خاک و تمايز فرهنگي در ميان اقوام آشـکارتر مـي  کونتس

گيـرد امـا نمايـانگر    بندي جايي مـي بودن هم در اين دستهبا اين که شهري. سرف است, بودنحاکم و روستايي

ته دانسـت کـه مناسـبات    بايد شهر را دور از روابـط قـومي و اتنيسـي   . استقاللي محدود و ساختاري مختلط است

طبقـه حـاکم و محکـوم هـر دو از     , با اينکه در فئوداليسـم . تر و داراي تشکلي ويژه استاي در آن برجستهطبقه
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آيد برده و ميداري بسيار کم پيش در نظام برده. يک اتنيسيته هستند اما بيگانگي شديدي ميان آنها وجود دارد

. ارباب هر دو از يک عشيره باشند

فروپاشـي سـاختار اقتصـادي    . آيـد شـدن بوجـود مـي   پديده ملت و ملت, تقويت و گسترش روابط قوميبا 

هـر چقـدر   . گيـري ملـت اسـت   فئودالي و بوجودآمدن بازاري پيشرفته و مشترک يکي از اشکال ظهور و شکل

توانـد  مشـترک مـي  بلکه بـازار . گر کاپيتاليسم هم باشد اما با کاپيتاليسم يکي نيستپديده بازار مشترک تداعي

بازار يک کاتاگوري کلي بـراي پيشـرفت اجتمـاعي    . هاي اجتماعي قبل و بعد از کاپيتاليسم هم باشدبازار نظام

زبان و فرهنگ مشترک حول محور . هاي سوسياليستي هم طبيعي و سودمند استحتي تداوم آن در نظام. است

پيشـرفت زبـان و فرهنـگ    , تـر بـه عبـارتي صـحيح   . تهاي ملي اسـ راهگشاي روابط و پيوند, بازارهاي پيشرفته

احتمـال دارد بـر مبنـاي ايـن روابـط نظـام       . شـود ترين پيوند و رابطـه ميـان ملـت تبـديل مـي     مشترک به اساسي

دمکراتيـک و سوسياليسـتي نيـز    , هاي غير کاپيتاليسـتي کمـوني  احتمال ظهور نظام. داري هم ظهور کندسرمايه

توان گفت آن ملت داراي محتواي بورژوازي طبقه کاپيتاليست حاکم باشد مي, اگر در درون ملت. وجود دارد

اما اگر روابـط و مناسـبات اسـتعماري    . اما در اينجا نبايد کاپيتاليسم و ملت را يکي دانست. يا کاپيتاليستي است

ياليسـت  هاي دمکراتيـک و سوس ملت, هاضعيف باشند و روابط کموني و دمکراتيک سرآمد باشند به آن ملت

.گويندمي

طبقـات اصـلي را   . يابـد گـي و اخـتالط افـزايش مـي    طبقه و جـنس پيچيـد  , روابط اتنيسيته, هادر ميان ملت

در ميـان  . يابنـد ميهاي ديگري از قبيل طبقه روستايي نيز وجوددهند اما طبقهبورژوازي و کارگران تشکيل مي

در چنين شرايطي است که اصطالحات ملت . شودميملت شمار زيادي از طبقات، قوم و جنس زيردست ديده 

زبـان رسـمي، تبعـيض ملـي، اتنيـک و      . گيـرد حاکم، طبقه حاکم و جنس حاکم وضوح بيشـتري بـه خـود مـي    

هر چند دولت ـ ملت بيانگر دولتي باشد که از ميـان پديـده ملـت     . آينددست بوجود ميهاي فرهنگي زيرگروه

گرايـي باشـد   اگر ايـدئولوژي دولـت ملـي   . گرايي استبيانگر اصطالح مليبرخاسته باشد، اما اين دولت بيشتر

تواننـد بوجـود   هاي چندمليتي هـم مـي  دولت. شودخاطر تحکيم مليت حاکم است که دولت ـ ملت گفته مي به

اگر هر دولتي را با يک ملت و . ـ ملت اصطالح و چيز ديگري بکار برددر اين شرايط بايد به جاي دولت. آيند

درنظرگـرفتن دولـت   . گرايي استهاي مليترين دروغر ملتي را با يک دولت وصف کنيم يکي از خطرناکه

هاي دولت و ملت را با همديگر آميخته سازد، عنوان ابزاري جهت سازماندهي مشترک بدون اينکه کاتاگويبه

.نمايدها ميبودن ملتکمک زيادي به آزادي و دمکراتيک

تمرکـز و تأمـل بـر روي    . المنافع و نزديک به هـم دانسـت  هاي ملي مشترکي از گروهفراملي را بايد سنتز

توانـد راه را بـر نتـايج    سـازند، مـي  هـا همـديگر را انکـار ننمـوده، بلکـه تقويـت مـي       سنتزهايي که در آن ملـت 

نهيليسـم ـ    گرايـي، نـه   ترين و بهترين راه براي نجات يافتن از مخمصه مليصحيح. آفرين و خالق بگشايدچاره
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.باشدترين راه ممکن ميامروزي بهترين و صحيح) گراييملي(گرايي ومرج ملترهايي از هرج 

ت اتنيسـيته، طبقـه و ملـت را در    توانيم واقعيـ مي, با توجه به تحليالتي که در مورد اصطالحات انجام داديم

موقعيت . بينانه استعنوان مهد پيدايش اتنيسيته برخوردي واقعشناخت کردستان به. کردستان بهتر بررسي کنيم

ترين مراکز انقالب نوسنگي توضيح ساختارهاي اتنيکي که هنوز هم بـه قـوت   ترين و کهنعنوان پيشرفتهآن به

ترين موزاييک اجتماعـات  وجوشجنبترين و پرجامعه کرد شايد هم قديمي. کندتر مياند را آسانخود باقي

بودن انقالب کشاورزي با مرکزيت هزاران سـاله کردسـتان بـراي جريانـات و     ثمرپر. باشداتنيکي در تاريخ مي

صـر  در حاليکـه در مزوپوتاميـا جنـوبي و م   . غرب نقش اساسي ايفا نموده استـجنوب وشرقـ تحوالت شمال

تر تمدن طبقاتي مساعد بوده اما در مزوپوتاميا شمالي و پيرامون آن شرايط بيشتر بـراي  شرايط براي ظهور سريع

ـ دشـت و  نشيني، دفـاع، ارتباطـات کـوه   کوچشرايط نيمه. هاي اتنيکي مساعد بوده استزندگي در قالب گروه

در واقع انقالب نوسنگي نيز زاده اين . موده استنآل ميشرايط موسمي اين منطقه را براي زندگي اتنيسيته ايده

ها و نـزاع زودهنگـام بـر سـر منـاطق سـکونت و توليـد        ازدياد سريع جمعيت باعث بروز درگيري. شرايط است

.سکونت و توليد است, ترين واحد براي دفاعاساسي, ايبنابراين نحوه سازماندهي عشيره. شودمي

شرايط . جانبه هر لحظه ممکن است متالشي شده و از هم بپاشدت همهشيوه سازماندهي دولتي بر اثر حمال

اي شانس زيادي بـراي  عشيره در يک روستاي کوچک و واحدهاي قبيله. براي ظهور زودهنگام مساعد نيستند

. نديا کوچ کند و يا مقاومت تا به آخر را برگزي, اي نيرومندتر بپيوندداين عشيره يا بايد به عشيره. زندگي ندارد

امـا  . باشدهاي کوچک اثباتي بر اين نظر ميدر قالب گروهبردن آنها به مناطقي با شرايط سخت و مقاومتپناه 

هنگـامي کـه عشـاير کـوه و     . گيرنـد ها قشري هستند که براحتي تحت حاکميت دولت قـرار مـي  ساکنين دشت

ترين بوده اما آنهايي کـه  ب و خالصشود عشايري که در کوهستان هستند نامشاهده مي, دشت را بررسي کنيم

هـاي جـدي در   بدين دليل اسـت کـه تفـاوت   . اندکنند دچار آسيميالسيون شديدي شدهها زندگي ميدر دشت

.آيدميان کردگرايي کوه و کردگرايي دشت بوجود مي

نکـه زبـان   بـه خـاطر اي  . گـردد هزار سال قبـل از مـيالد برمـي   پروتوتيپ گروه زباني کردي تقريباً به دوازده

هـاي  هـايي کـه شـيوه   گيـري ريشـه نظـام   باشد بنابراين در شکلزبان کشاورزي و پرورش حيوانات مي, کردي

ها نيز نقش مهمي ايفـا نمـوده   شدن هوريحتي در متمايزشدن و مطرح. زندگي مشابه دارند نيز تأثيرگذار است

ها داراي ي هستند اين است که اين گروه زباناي قوهاي هند و اروپايي داراي پايهعلت اينکه گروه زبان. است

بـود توجيـه کلمـات    اگر اين ريشـه زبـاني عميـق نمـي    . ساله هستنداي عميق در انقالب کشاورزي هزارانريشه

.پذير نبوداساسي در اين جغرافياي وسيع امکان

بـه نظـر   . ه اسـت لحاظ فرهنگـي موردنيـاز بـود   براي گسترش از کردستان نه تحولي فيزيکي بلکه تحولي به

هـا بـه بعضـي کلمـات کـه      در ميان هوري. گرددگيري عشيره کامل و هويدا ميسال قبل شکل6000رسد مي

زن و =ژيـن , مـرگ =حتي کاربرد کلماتي از قبيل مـرد . خوريماند برميبردهعشاير کرد مقيم کوهستان بکار مي
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. کنـد و اروپـايي ايـن موضـوع را ثابـت مـي     هاي زبـاني هنـد   در کليه گروه, ستاره=ستار, خورشيد=را, زندگي

.اي بسيار جالب توجه استشباهت ميان خدايان و نظم اسطوره

اي کردهاي اوليـه  هاي سومرـ هيتيت در تقويت ساخت عشيرهبرخورداري از موقعيت گذرگاه ميان تمدن

شـان  شـدن در تصفيهشدن زودهنگام آنها موجب سهولت بيشتربه خاطر اينکه دولت. فاکتور مؤثري بوده است

هـر انـدازه در اطـراف آنهـا     . دهندگرياليي را ترجيح مينشين و به نوعي نيمهکوچشود زندگي به شيوه نيمهمي

عشيره در ميـان کردهـا   . يابداي نمود ميدولت تأسيس شود به همان اندازه ضرورت تقويت ساختارهاي عشيره

ره از نزديـک بـه خـانواده بنگـريم وظيفـه مـادري و آزادي       اگر در ميـان سـازماندهي عشـي   . گرياليي استنيمه

در نتيجه عشيره داراي ساختار مقاوم و سرسختي بـوده و بـه شـيوه    . زن بسيار مؤثر و آزاد است. ِيابداولويت مي

بيـانگر سـطح آزادي اجتمـاع اسـت     , بار ديگر به ايـن امـر کـه سـطح آزادي زن    . کندگرياليي زندگي مينيمه

نيرومندي و شجاعت سنتي زن کرد از يـک سـنت بسـيار کهـن تـاريخي سرچشـمه       , أثيرگذاريت. خوريمبرمي

اي پيشـرفته و گسـترده   دهد عشيره به جامعهاي اين است که اجازه نمياز جوانب منفي زندگي عشيره. گيردمي

.تبديل شود

. يابنـد تـر رشـد مـي   هنـر و علـم در شـهر زود   , نوشتن و ادبيـات . شودجامعه طبقاتي باعث پيدايش شهر مي

توسـعه اقتصـادي و ازديـاد    . شودتأسيس دولت تا آخرين درجه موجب افزايش ظرفيت فکري و عملي آن مي

بلکه استعداد و توانايي بسيار و اصرار آنها , استعدادي کردهانه ناتواني و بي. اندجمعيت هردو با هم در حرکت

. داري بازدارنـد ده خود را از روند پيشرفت تمـدن بـرده  بر زندگي آزاد در ميهن خودشان بوده که باعث گردي

.اندخواهانه و برخورد تدافعي حفظ کردهالبته موجوديت و هستي خود را در سايه اين مقاومت آزادي

ترين اتنيک و خلـق  شايد هم کردها پيشرفته, عنوان معيار پيشرفت در نظر بگيريماگر آزادي را به, در واقع

اي کردهـا از بيشـترين   موقعيـت عشـيره  , م هـم .ق330تا سال , هاي مزوپوتاميار کليه تمدند. در تاريخ هستند

. اندهايي بوده که همگي به دنبال ايجاد روابط و مناسبات با آن بودهاعتبار برخوردار بوده و دربردارنده ويژگي

راند بـه تمـايالت   ا سخن ميهرودوت که به کرات از ماده. تاريخ هرودوت است, بهترين منبع براي اين مسئله

عنـوان  مادهـا کـه بـه   . نمودن براي مادها اشاره نموده استجامعه يوناني بسيار پيشرفته آن زمان جهت مزدوري

.داننداين ويژگي خود را مديون هويت آزاد خود مي, دوره بودندکردهاي آن

مـرد از نظـامي   ـ در روابـط زن  . دين زرتشتي ديني است که داراي نيرومندترين ماهيت اخالق آزاد اسـت 

بـودن  همسري خـوب . آل همسرگزيني استدربرگيرنده نظام ايده. نزديک به برابري و آزادي برخوردار است

به تربيت و پرورش کودکان دقت و توجـه زيـادي   . شودعنوان فضيلت برگزيده و اخالقي نيک محسوب ميبه

. نگفتن از اهميت بسـياري برخـوردار اسـت   دروغ . شماردينموده و حقيقت و راستي را اولين مبناي آموزش م

بودن خـانواده کـرد   آيين زرتشتي در نيرومند. داردديني است که توجه زيادي به طبيعت و حيوانات مبذول مي

.ها و فاکتورها هنوز هم در ميان کردهاي ايزيدي و علوي جريان دارداين سنت. سهم مؤثري دارد
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هـاي موجـود در   نوشـته . اي در راه ظهـور تمـدن را شـروع نمـوده اسـت     ـ غرب مرحله تـازه سنتز شرق, هلنيسم

کـوه , تا ظهور اسـالم . سازداين حقيقت را به خوبي منعکس مي, متعلق به پادشاهي کوماگنه, هاي نمرودخرابه

طبقـه آريسـتوکرات کـرد ابتـدا در     , همراه با آن. دهداهميت خود را در زندگي اجتماعي کردها از دست نمي

اي کـه از  آريستوکراسـي . گيـرد ها و بعـداً در امپراطـوري ساسـاني جـاي مـي     سپس پارت, هاامپراطوري پارس

امپراطـوري پـارس ايـن قابليـت را     شـايد قبـل از  . تواند به تنهايي تشکيل طبقه دهـد اتنيسيته جدا شده است نمي

. رودشود شيوه وابستگي بنده و عبد از آن انتظار مياما بعد از آنکه به مزدور امپراطوري تبديل مي. داشته است

اتنيسـيته کـرد هـر چقـدر آزاد باشـد      . دهـد شواهد موجود اين ماهيت طبقه آريستوکرات را به خوبي نشان مـي 

انحرافـي بـوده و   , شدني بـر ايـن مبنـا   طبقاتي. ازه ازخود بيگانه و مزدور استآريستوکراسي آن هم به همان اند

تواند در جامعـه کـرد مطـرح    روم و پارس نمي, طبقه آريستوکرات از نوع يوناني. آميخته با انکار اصالت است

" ر از پادشاهتپادشاه"توان مي. گيردبا تقليد از آريستوکراسي حاکم شکل مي" آريستوکراسي کرد"بلکه . گردد

اي بماننـد آريستوکراسـي روم يـا    اگر آريستوکراسـي . را براي طبقه مزدور کرد بکار برد) تر از آشکاسه داغ(

کرد حتماً تحوالت اجتمـاعي در کردسـتان سـير متفـاوتي     ها ظهور ميها و مصريطبقه دولتي مشابه با سومري

اما وقتي به شهرهايي . کنندشده زندگي ميهرهاي تأسيسعنوان بنده در شبلکه به. کردها شهر ندارند. يافتمي

.بينيمکنيم اين تفاوت فاحش را مياند نگاه ميها تأسيس کردهکه هلني

در . اي سـاختار اجتمـاعي اسـت   جدايي شهرـ روسـتا بيـانگر تفـاوت و جـدايي ريشـه     , در سراسر اين ادوار

و ) گـروه " (کوم", اندا نقش مراکز بيگانه را ايفا کردهشهره, حاليکه از زمان حاکميت امپراطوري پارس به بعد

شهرها مهر فرهنگ . يابداين واقعيت و وضعيت مدت مديدي ادامه مي. اندنشيني حامل فرهنگ بومي بودهکوچ

هاي بعدي را با خود ـ ملتعثماني و دولت, روم و بيزانس, هلن, پارس, آشور, سپس به ترتيب بابل, هاسومري

مانـدن کردهـا در وضـعيت و قالـب     . بيانگر کردبودن و فرهنگ کردي اسـت " کوم"روستا و , مقابلدر. دارند

رحمانه اشغال و استيال و گسترش شهرهاي بيگانه نقش از روي دلخواهي نيست بلکه شرايط بي" کوم"روستا و 

.استشدن و مزدوري بوده برده, شدنشهر در حکم بيگانه. اي ايفا نموده استکنندهتعيين

اند هايي که بيعت کردهاولين گروه. اي بر اتنيسيته و آريستوکراسي کرد گذاشته استجانبهاسالم تأثير همه

نقش آنها در رونـد  . اي استشدن آنها عميق و ريشهتسليم. هاي شهري هستندمزدوران اتنيکي و آريستوکرات

اين اقشار خـود را متمـايز   . تا امروزه ادامه داردهايي است که شدن در قرون وسطي پايه و اساس خيانتطبقاتي

.اندهاي اقتدار سازمان يافتهاز کردهاي کوهستاني محسوب نموده و در درون گروه

عنـوان اولـين عرصـه    سال است که بـه حدود هزاران. تر تحليل کنيمتوانيم اين موضوع را با ديدي عينيمي

هر . شود که شهرهايي ازآن خود داشته باشندمهلت داده نمي. اندنهشهرها کامالً بيگا. تمدني سازمان يافته است

کـاري کـه متـأخرين بايـد     . انـد ها قبل مزدوران راه را گشودهاز مدت. آيندکدام بسان فاتحي از کوه پايين نمي

فتـه تـا   شـدن گر از پارسـي , شدنشدن گرفته تا يونانياز سومري. انجام دهند اين است که اين راه را ادامه دهند
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اي کـه  آشـکار اسـت اتنيسـيته   . انـد هاي تبـاري حـاکم ذوب و آسـيميله شـده    در هر کدام از گروه, شدنعرب

.نخواهد توانست زبان و فرهنگ خود را گسترش دهد, هيرارشي خود را بر اين اساس از دست داده باشد

اند خـود را از  ها نتوانستهخانداناند اما اين هاي کرد ظهور کردهبعضي از خاندان, با اينکه در قرون وسطي

هـاي مروانيـان   مشهورترين آن خانـدان . تأثير نفوذ عربي و فارسي رها سازند و به سطح يک خاندان ملي برسند

. انـد هـاي عـرب نداشـته   بـوده اسـت کـه هـيچ فرقـي بـا خانـدان       ) م1250ـ 1775(و ايوبيان ) م990ـ 1090(

مشـي  خـط . انـد دهنـد و در ايـن راه سـعي و تـالش بـه خـرج نـداده       اند براي زبان کردي کـاري انجـام  نتوانسته

هـاي گونـاگون قبـول    بدليل اينکه خلق دين اسـالم را در قالـب مـذاهب و طريقـت    . کالسيک ادامه يافته است

فئوداليسم قرون وسطي نتوانسته است ماهيت . باعث شده که جوهر اصلي خود را تا حدودي حفظ نمايد, کرده

قوم کرد هرچند محـدود هـم کـه باشـد     , از بين ببرد و برعکس, رغم نقايص و نقاط ضعف آنعلي, قوم کرد را

نامـه  تـوان شـرف  مي. روشنفکري و ادبي موجوديت خود را حفظ کند, توانسته در بسياري از تحوالت سياسي

هاي گيهايي از سطح رشد و تکامل زبان کردي و ويژعنوان نمونهرا به) م1690حدود(وزين و مم) م1596(

.کنيماي را مشاهده ميهاي عشيرهاولين بار است که تمايز و جدايي از گروه. قومي نشان داد

هـم فروپاشـي   . کنـد اي خارج از عشيره را وصـف مـي  ناميم تودهمي" کرمانج"تمايل و جدايي که ما آن را 

عنـوان تـوده   ها بـه را کرمانجاولين حومه شهر . ها هميشه توده مذکور را تغذيه نموده استعشاير و هم گسست

تـوان ايـن مرحلـه را بـه مرحلـه      مـي . يابـد اين روند و مرحله بعد از قرن نوزدهم تسريع مـي . عوام تشکيل دادند

ميـان کـرد   . سـو و هماهنـگ اسـت   بـودن هـم  کرمانج کامالً با کرد. داري نيز تشبيه نمودسرمايه" کارگرسازي"

تصـور اســت امـا کرمـانج همــراه    شـيره بـدون هيرارشــي غيرقابـل    ع. اي و کرمـانج تفـاوت وجــود دارد  عشـيره 

ايـن گـروه را بـه    " رکارکـه "اصـطالح  . طبقـه کـارگر اسـت   , به نوعي يک کارگر کرد است. اش استخانواده

.کنددرستي وصف مي

اي در جايگـاه ويـژه  , آغـاگرايي کـه در قـرون وسـطي ظهـور کـرد      . باشـد کرد غالم و بنده آغا مي, سرف

آغاگري در دوره عثمـاني  . نمودن عشيره به سرف شده استآغاگري موفق به تبديل. اسي کرد داردآريستوکر

اگـر اتنيسـيته در   . رشد کرده است, اکثراً در روستاهايي که استعداد کشاورزي دارند. رشد بيشتري داشته است

نت خـود معـروف   آغـا بـا خشـو   . گـردد هيرارشي آن به آغاگري متحول مـي , روستاي زراعتي سکونت گزيند

عشـيره بـر مبنـاي روابـط     امـا رئـيس  . ميل به اسـتفاده از قـدرت چمـاق دارد   . عشيره تفاوت داردبا رئيس . است

باشـد  نهـادي مـي  , عنوان يک سنت عربي پذيرفته شده استگرايي بهنهاد شيخ. کندخويشاوندي حکمراني مي

داراي بسـتري اقتصـادي اسـت امـا بيشـتر      گـري عـالوه براينکـه   شـيخ . که تحت تأثير دين بوجود آمـده اسـت  

آغـاي  , تـوان از رئـيس عشـيره   مـي . هاي زيادي با رئيس طريقـت دارد شباهت. ماندانتلکتوئلي قرون وسطي مي

توجهي در رونـد  پيشرفت قابل. عنوان طبقات حاکم کرد در قرون وسطي نام بردروستا و شيخ دين ـ طريقت به 

.شدن بوجود آمده استطبقاتي



295 ادريـس  , اميـر ادريـس بتليسـي   (هـا  خـاني هـا و شـرف  طبقات که منافع خود را در ميان عثمانياين

شـان بـه عصـيان و شـورش     بعد از قرن نوزدهم با به خطرافتـادن منـافع  , ديدندمي) بتليسي رهبر معنوي آنهاست

يت قبلي آنها را به هاي سنگين و سربازگيري اجباري توسط دولت مرکزي موقعهنگامي که ماليات. اندپرداخته

گرايـي  ها به سطح مليها و قياماما اين شورش. سراسر قرن نوزده با عصيان و شورش سپري شد, خطر انداخت

گرايي ارمني و سرياني که گرايي بورژوازي غرب و حتي به اندازه ملينتوانست به اندازه ملي. کرد ارتقا نيافتند

. کوب آنها حتي موجب بروز تـأثيرات منفـي بـر روي خلـق شـد     شکست و سر. شان بوده پيشرفت کندهمسايه

. نتوانسـتند قـوم کـرد را صـاحب جنبشـي ملـي نماينـد       . آمدن سطح آزادي آنها شـد شدن و پايينباعث ضعيف

.اندسر گذاشتهتوان گفت که موقعيت و نقش سنتي خود را پشتنمي

بار در تاريخ اسـت  براي اولين. ها شروع گرديدبه بعد و با وقوع اين عصيان19سير قهقرايي کردها از قرن 

بعد . گونه نقش و جايگاه سياسي ويژه خود را ندارندکه کردها موقعيت و جايگاه خود را از دست داده و هيچ

وقتـي  . از جنگ جهاني اول و با فروپاشي امپراطوري عثماني مزدوران کرد به وضعيت دشواري گرفتار آمدنـد 

بخش ملي براي نجات خالفـت نيسـت بلکـه بـراي تأسـيس جمهـوري اسـت        رهاييشوند که جنگ متوجه مي

شکست آنهـا موجـب بـروز مـوقعيتي شـده کـه نقشـي بـه         . کنندمزدوري اوليه خود را به عصيانگري تبديل مي

بودن خويش در مقياسـي وسـيع   دادن ماهيت کردبا از دست . اندتر ايفا نمودهتر و انکارگرايانهمراتب مزدورانه

بـراي اينکـه خـود را بـه     , هـا بسـان اقليـت  . ر ايفاي نقش عامل و جاسوس در درون دولـت فروگـذار نکردنـد   د

گرايي آنان براي هر خلق گرايي و هم مليهم دين. شدندتر از آش تبديلهاي حاکم بقبوالنند به کاسه داغملت

.و ملتي خطرناک است

امکان آن را نداشته است که در اطـراف يـک   . کندشدن کرد سير متفاوت و متناقضي را طي ميروند ملت

. انـد هاي ظالمانه مانع از اين امر شدهگريها و سرکوبعصيان. بازار مشترک با زبان و فرهنگ خود رشد کند

شدن در سطحي بسـيار  ها و ظهورنکردن يک جنبش معاصر ملي موجب شده تا ملتها و قيامشکست مقاومت

توجهي در راه روشنگري کرد تالش قابل. اندهاي ملي معاصر تحول نيافتهو جنبشبه احزاب. پاييني روي دهد

اند اما تمايل آنها بـه نظـام   ها در تأسيس جمهوري مشارکت داشتهبا اينکه همراه با ترک. صورت نگرفته است

هـاي  صـيان نشناختن جمهوري اين شانس را از آنها گرفته و باعـث شـده اسـت تـا ع    سابق و کهنه و به رسميت

بـودن آنهـا بـراي آسيميالسـيون و ورود خائنانـه و بـدون       مساعد. جديد هم هرچه بيشتر به ضرر آنها تمام شود

ها بوده بـه بـدترين و   که قرن رهايي ملت20هاي سياسي ملت حاکم باعث شده تا قرنپرنسيپ آنها به دستگاه

اند مليـت و هويـت   و هويت خود را آلوده کردهبه نسبتي که مليت. آورترين قرن براي کردها تبديل شودزيان

.اندکنند را نيز آلوده نمودههاي حاکمي که در زيردست آنها کار ميملت

ـ هـاي ملـي  شـدن کـرد بتوانـد حـول بـازار و يـا بـه شـکل جنـبش         اين احتمال بسيار ضعيف است که ملـت 

گرايي بورژوازي کرد داراي چه رد و ملياينکه در حمله جديد به خاورميانه مزدوران ک. بورژوازي شکل گيرد
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به جاي اينکه در نقش متفق مبدأي ظاهر شود کامالً وابسـته بـه   . نقش و جايگاهي خواهند بود جاي بحث دارد

.کندمنافع آنها حرکت مي

هاي جامعه اشتراکي و دمکراتيک گيري به شيوه کرمانج و فعاليتماند به تحوالت ناشي از شکلآنچه مي

, شدن حول محور جامعه دمکراتيکترين و معاصرترين راهکارها اين است که ملتيکي از سالم. داردبستگي 

هاي ملي حول محور دولت کالسيک متفـاوت  اين راهکار بدليل اينکه با جنبش. اشتراکي و مدني شکل گيرد

هـاي جامعـه   اليـت بخش ملي به فعهاي درازمدت رهاييشدن به جنگدر صورتي که به جاي متوسل, باشدمي

بـويژه مشـارکت زن در   . شـدني دمکراتيـک بوجـود آورد   تواند ملتمدني و دموکراتيزاسيون اولويت دهد مي

شدن به علت اينکه عـاري  اين نوع روند ملت. دهدمراتب افزايش ميخواهي اهميت آن را به چارچوب آزادي

آزادي , متکي بـر آزادي فرهنگـي بـومي   , داشتهگرايي بوده و راديکاليسم ديني در آن جاي ناز گرايشات ملي

شدن به ترين رهيافت براي تبديلباشد؛ صحيحمحيطي ميهاي اکولوژيک و زيستجنسيتي اجتماعي و فعاليت

.باشدطلبي و خشونت ميملت دمکراتيک بدون توسل به جدايي

ه در آن شـديدترين اختالفـات   اي بماننـد خاورميانـه کـ   تواند بـراي منطقـه  شدن به ملت مياين شيوه تبديل

مثالً بـه جـاي   . يابي باشدالگويي ارزشمند براي رسيدن به چاره, گرايي وجود داردمذهبي و ملي, ديني, اتنيکي

گرايي استفاده شود اسـتفاده از راهکارهـاي جديـد غيرقابـل     بست فلسطين و اسرائيل از راهکار ملياينکه در بن

طلبـي راهکارهـاي   آميز و جدايييده است که ثابت شود راهکارهاي خشونتزمان آن فرا رس. باشداجتناب مي

هـاي ملـي توسـط تـرور دولتـي غيـرممکن       همچنين بايد دانسـت نـابودي واقعيـت   . بينانه نيستندساز و واقعچاره

و عنـوان عـاملي بـراي نگرانـي     ها و فرهنگ و اديان مختلف بايستي نـه بـه  تر از آن زندگي با ملتمهم. باشدمي

داشتن به اگر دريابيم که تعلق . اي غني و باطراوت در نظر گرفته شودعنوان راهي براي زندگيشکست بلکه به

وقت به خوبي به آن, باشدعيار مياي تمامبلکه مستلزم دموکراسي, ملت و فرهنگي متفاوت مستلزم دولت نبوده

.شود وجود نخواهد داشتاي که نتواند حلاين امر پي خواهيم برد که هيچ مسئله ملي

راه طبقـه  , اولـين راهکـار  . آزمايـد شدن کرد هر دو راهکار را با هم و بطور متـداخل مـي  امروزه روند ملت

داري غـرب بـوده و   ـ بورژواي کرد اسـت کـه مـورد حمايـت نظـام سـرمايه      گرايي ابتدايي و فئودالحاکم ملي

راه خلق زحمتکش کـرد  , مطرح نموده است؛ دومين راهکارعنوان دولت فدره کرد اکنون برنامه خود را بههم

خـواه را  شـدن بـه ملتـي دمکراتيـک و آزادي    است که نيروي ذاتي خويش را مبنا قرار داده و هدف آن تبـديل 

طلبانـه اسـاس گرفتـه شـده امـا      اي پسرو و منفعـت ديني و عشيره, روابط و مناسبات فئودالي, در اولي . باشدمي

نظرانـه گـذار   گرايي تنـگ طلبانه که از عشيرهخواهانه و مساواتناسبات دمکراتيک و آزاديروابط و م, دومي

تحـت شـرايط   , در حاليکه اولين شيوه. شودکرده و بر گرايشات فئودالي و ديني متکي نيست مبنا قرار داده مي

روي ذاتـي سـعي دارد بـا    با اتکا بـر نيـ  , دومين شيوه, اشغال آمريکا در کردستان عراق سعي در پيشاهنگي دارد

سـاز در رونـد دموکراتيزاسـيون ترکيـه بـدان نقـش       عنوان فـاکتوري مـؤثر و نـه مـانع    درنظرگرفتن کردستان به
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ـ فلسـطين جديـد تبـديل    تر بـه اسـرائيل  گستردهاينکه کردستان در ابعادي . خاورميانه بيشتر مشخص خواهد شد

هـر  . بستگي به درجه رواج يکي از اين دو شـيوه دارد , آميزحل دمکراتيک و صلحخواهد شد و يا سرزمين راه

هـاي  گرايي دوري نموده و بـه شـيوه  گرايي و مليدين, قوميتي, نظرانه اتنيکياندازه بتوانيم از راهکارهاي تنگ

بـه همـان   , آزادانه و برابر مشکالت پيچيده اجتمـاعي در کردسـتان نيـز   , حل دمکراتيک, ييمنظامي اعتماد ننما

.پذير خواهد شدشدن دمکراتيک امکانگيري ملتاندازه از طريق شکل

ـ ايدئولوژي رسمي و شيوه اقتدار در کردستان5

بايد . بودت اجتماعي ميشد گام مهمي در تئوري مدرن واقعياگر سرگذشت ايدئولوژي و اقتدار نوشته مي

اگـر  . انـد شناسي مورد تحليل کامـل واقـع نشـده   هايي هستند که در جامعهدانست که ايدئولوژي و اقتدار پديده

هـاي  گيـري ديگـر بافـت   عنوان شيوه حاکميت و تفکر مشترک در شکلابعاد و تأثيرات اقتدار و ايدئولوژي به

سياسـي و اجتمـاعي سـرانجام موجـب بـروز      , يالت اقتصـادي اجتماعي کامالً مورد شـناخت قـرار نگيـرد تحلـ    

اگر به تفاوت ميان بکـارگيري شـيوه علمـي در جامعـه و دنيـاي      . شودترين نوع جهالت اجتماعي ميخطرناک

اينکـه جامعـه بـه نـوعي خـود را      . شـود مشکل آگـاهي و عمـل هرچـه بيشـتر پيچيـده مـي      , بيروني آن پي نبريم

جـوامعي  . ترين ماهيت جوامع اسـت خود را شناساندن شايد هم از اساسي. ت استشناسد ناشي از اين واقعيمي

شـدن جامعـه بـه جسـد نيـز      توان اين را مبدلمي. توان از وجود آنها بحث کردکه نتوانند خود را بشناسانند نمي

اي ان مجموعهعنوتوان ايدئولوژي را بههمچنين مي. ايدئولوژي اجتماعي است, نام ديگر شناساندن خود. ناميد

. اخـالق اجتمـاعي اسـت   , اسم ديگر اين تعريـف . تعريف نمود, انداي مشترک تبديل شدهاز افکار که به اراده

يـابي اجتمـاعي فقـط در    هسـتي . گيري اجتماعي استبخشيدن به شکلقطعيت, عملکرد اصلي اخالق اجتماعي

حلقـه  . بصورت قدرتي ايـدئولوژيک درآيـد  شود که جامعه از خود دفاع نمايد؛ يعني اينکه صورتي محقق مي

.شودبدين شکل کامل مي

اي متفاوت در جوامع اسـتبدادي فـاکتور   عنوان پديدهبا اينکه اقتدار رابطه نزديکي با ايدئولوژي دارد اما به

. وسيله استتار خشـونت اسـت  , شدن خشونت و زور در جوامعخود اقتدار يعني نهادينه. کننده اصلي استتعيين

شـناخت يـک ماسـک مگـر بـا شـناخت ابزارهـاي        . ابراين امکان ندارد بتوان اقتدار را به تنهايي تحليل نمـود بن

خشـونت در صـورتي   . توانند به تنهايي مورد شناسايي قرار گيرنـد ها نميماسک. پذير باشدپوشاننده آن امکان

اگر . شود که به تنهايي چيزي نيستشود و معلوم ميوقت نقاب برداشته ميآن. شود که منفجر شودشناخته مي

خشـونت بيـانگر وضـعيت    . باشـد دهنده ميکننده و فريباي تمامگردد که خشونت چهرهآشکار مي, هم باشد

هاي انفجار بسيار وجـود  هر چند که در طبيعت حالت. تواند حالت انفجار آن باشدعادي جامعه نيست بلکه مي

تواننـد جلـوي انفجـارات    گـر مـي  ر حالي است که ذکاي عاطفي و تحليـل اين د. اما در جوامع نادر است, دارد

قطعـاً  , وقتي که حالت مشکل را بـه خـود بگيـرد   . را بگيرند) قيام و نزاع, ضدانقالب, انقالب, جنگ(اجتماعي 
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ي يعني اگر بگوييم غير از خشونت و راهکار نظامي چاره ديگر.باشندپذير ميهاي دور از انفجار امکانحلراه

.بينانه نخواهد بودوجود ندارد واقع

لحاظ تجزيه و تحليل ايدئولوژي رسمي و اقتـدار در کردسـتان ضـروري    به, هاي مختصرانجام اين تعريف

بخشي به موقعيتي است که اقتدار دولتي موجود در جامعه ايدئولوژي رسمي وسيله دفاع و مشروعيت. باشندمي

بـراي  . باشـد طرفه خـود مـي  دولت و اقدامات آن براي تأييد و تداوم يکايجاد کرده است؛ و دستاورد ذهنيتي

ــه مــي ــوژي ســومر نمون ــوان متول ــره    , ت ــرون وســطي را در زم ــن ق ــاي مــدرن و دي ــم اروپ ــاني و عل فلســفه يون

آنچه که . باشندکارهاي فرعي مي) هاسطح عبادات و آيين(اعمال آنها . هاي رسمي به حساب آوردايدئولوژي

.هاي اساسي ذهنيت استعنوان قالبموقعيت آنها به, باشدده ميکننتعيين

اگر هـم  , اي به نام کرد وجود نداشتههاي رسمي در کردستان مبني بر اينکه پديدهادعاي اصلي ايدئولوژي

شـدن آن بسـيار   وجود داشـته باشـد از اهميـت چنـداني برخـوردار نبـوده و اگـر هـم برخـوردار باشـد آشـکار           

اي اسـتفاده  کار از هـر راهکـار و شـيوه   براي اين. دهدد بود، يک زنجير از ادعا را تشکيل ميخطرآفرين خواه

اين روند مادامي که نظام اقتـدار موجـود و   . ريزندها مثل يخ و بعضي مثل آب جوش بر سر ميبعضي. کنندمي

و اقـدامات ايـن اسـت کـه     علت اصـلي کارهـا  . يابدادامه مي, همه چيزهاي مربوط به آن مورد تأييد قرار گيرد

جاي بسي تأسف اسـت کـه کردهـا    . اندها پيش فتح شده و همراه با آن کردها نيز تسليم شدهکردستان از مدت

هاي مشـهور بـراي   عرب و فارس، بسيار از جنگ, مداران ترکحکمرانان و قدرت. متوجه چنين چيزي نيستند

هاي خـود در ايـن   حتي از شرح روايات و قهرماني.کنندفتح کرد و کردستان تحت حاکميت خود روايت مي

اگـر دل و روي ايـن را داشـته باشـد کـه ادعـا کنـد مـن هسـتم ـ بـا ابلهـي و             کرد هـم ـ  . برندفتوحات لذت مي

کساني و چه ها چهشدهاز اين توانايي و استعداد برخوردار نيست که بپرسد فتح. دهدلوحي تمام گوش ميساده

يـافتن ذهنيـت اجتمـاعي و بـه دنبـال آن اخـالق اجتمـاعي        يت کنوني کـرد بيـانگر خاتمـه   که موقعچون. هستند

.باشدمي

هـم درسـت بسـان    آن. يابنـد ها قبل در اشکال گوناگون تـا امـروز ادامـه مـي    هاي رسمي از قرنايدئولوژي

ب سـندي  اعـرا , عنـوان نمونـه در فتوحـات اسـالمي    بـه . شناسندجداشدن و گسست نمي. هاي يک زنجيرحلقه

مگـر  ". ما فتح کرديم پـس ازآن ماسـت  . "کنندترين دليل مطرح ميعنوان اساسيخدايي در دست خويش را به

ها کمـي  فارس. کردن به نام خدا وجود دارد؟ اين ادعا هنوز هم به قوت خود باقي استتر از فتححرفي بزرگ

چيز اند که هرد پنداشته و اطمينان حاصل نمودهدوم خوعنوان خويشاوند درجهپا را فراتر گذاشته و کردها را به

يعنـي نيـازي بـه آوردن    . اندها پيش تأييد کردهها پيش تصاحب نموده و کردها نيز آن را مدتکردها را مدت

گوينـد مگـر در برابـر ايـدئولوژي و اقتـدار      رسد کـه گويـا مـي   چنان به نظر مي. بينندهاي دور و دراز نميبهانه

. کنندهاي فتحي را مطرح ميها نيز چنين سناريويترک. بودن نمودتوان ادعاي کردآنها ميهاي بزرگ دولت

انـد و ايـن ادعـا را    عنوان بخشي از آناتولي تصرف کردهسال است کردستان و کردها را بهاند که هزارانمدعي
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. زنندقاطع از ادعاي اشتباه خود حرف مي

مشـي اساسـي تـاريخ ثابـت شـود کـه       عنـوان خـط  اگر به. شايد فتح بالکان و فتح استانبول معني داشته باشد

وقت فتح نشده بلکه از زمان سلجوقيان به بعد در راستاي سياستي مشترک حرکت کرده است در دياربکر هيچ

در حاليکه مفصالً توضـيح داديـم کردهـا کـه قريـب      . شودفتح و ايدئولوژي آن قلمداد ميحکم حمله به حق 

ـ هستند هزار مرتبه بيشـتر  بودنهزار سال در اين سرزمين زندگي کرده و صاحب فرهنگ و ميهن ـ والت پانزده

بـر روي آن  , دانـ هـا را کاشـته  عنـوان سرچشـمه حـق ايـن سـرزمين     کردها حداقل به. باشداز حق فتح معتبر مي

اند، نـور  اند، مردهمقاوت کرده, اندسال قهر آن را کشيدههزاران, انداند، روستا و شهر بنا نهادهکشاورزي نموده

اند و باالخره موجوديتي اجتماعي را که با هزاران رنج و چشم خود را بر روي وجب به وجب آن از دست داده

ترک و عجم , تواند به يکباره از آن عرباند چگونه ميآن زيستهزحمت آباد کرده و سرزميني را که بر روي

توان مستحقاً گفت که شايد تو يکبار به ناحق آن را فتح کردي اما من در راه آن صدها نسل خـود را  باشد؟ مي

.کنمداده و هر روز فتح مي

د و کردسـتان را  هاي رسمي اين است کـه اصـطالحات کـر   يکي ديگر از گرايشات و ادعاهاي ايدئولوژي

حال آنکه از نظـر تـاريخي بـه    . کنندخواهي تلقي ميخطرناک و حتي مرتبط با ترور و بهانه جدايي, اهميتبي

هزاران سـال  , عرب و فارس بوجود آيند, خوبي ثابت شده که اصطالحات کرد و کردستان قبل از اينکه ترک

بـودن خـود را   يت نبوده بلکه منبع اوليـه و مـادر تمـدن   اهمارزش و بيتنها بيهمچنين نه. است که وجود دارند

موضـعي کـه   . کنـد بودن را ثابت مـي خواهياين مورد عکس ادعاي منبع خشونت و جدايي. اثبات نموده است

چـه دليلـي دارد کـه    . طلبـي اسـت  تجزيـه , باشدمي" کندصاحب باغ را از باغ بيرون مي, دزد"المثل بسان ضرب

, تجزيه کنند؟ عـالوه بـر آن  , اندخودشان آباد نمودها که با زحمت و تالش هزاران سالههايي رکردها سرزمين

پس خشونت و جنگ از بيرون به آنها تحميل . گيرنداين کردها هستند که هميشه مورد حمله و اشغال قرار مي

خشـونتي  تـرين دفـاع مشـروع تبـديل بـه     اصالً چـرا کردهـا دسـت بـه خشـونت بزننـد؟ چـرا اجبـاري        . شودمي

طلبانه شود؟تجزيه

بدين واضحي بيـان نکـرده امـا در ذات    , هاي رسمي مواردي را که ما به آنها اشاره کرديمالبته ايدئولوژي

" محمد کرد برو نگهباني, بيا برو" هايي از قبيلالمثلافکارشان را بصورت ضرب. خود چنين ادعا و نظري دارند

هـاي رسـمي ايـن    ايـدئولوژي . دارنـد بيـان مـي  " نوشـد غ خودش را مـي هي دو, داند عيد چيستکُرد چه مي"و 

حتـي  , گـري نظـامي , ديگر هنرهـا , حقوق, ادبيات, سياست, اقتصاد, ها و عقايد خود را از طريق تاريخسياست

بـراين  . شـمارند دهند و اين کار را از وظايف اصلي خود مـي علم دين و اخالق در مدارس به افراد آموزش مي

ايـدئولوژي در اينجـا کـارکردي بـه مراتـب      . آيـد د که مشروعيت اجتمـاعي ايـن چنـين بـه دسـت مـي      انعقيده

اي و انکار خورده خلق و جامعهسوءاستفاده از موقعيت تضعيف شده و يا شکست. عام داردتر از قتلخطرناک
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. باشدفلسفه و علم مي,انکار کليه حقايق خالف دين, باشد بلکه در ذات خودتنها تضييع حق مينه, هويت آن

.تواند نابود هم بکندانکارکننده مي. تر از اين وجود نخواهد داشتمشکل اجتماعي خطرناک

. گنجـد فارس و عرب در طول اين مراحل در ايـن مقولـه نمـي   , بحث مفصل درباره همه ادعاي دول ترک

در . دئولوژيک هـم وجـود دارد  از طرفـي مشـکل ابزارهـاي ايـ    . شودتنها، عملکرد ايدئولوژيک آن معرفي مي

گـرد سـپس در   ها و سـيدهاي دوره هاي دور اين افکار و ادعاهاي ايدئولوژيک توسط مالها و درويشگذشته

شود عنوان حقيقت تزريق ميراديو و تلويزيون و در مدارس رسمي و مساجد به, ها و امروزه در روزنامهکتاب

اگر فکر و تز مخـالف آن ظهـور کنـد فـوراً     . گرددبار تکرار ميبخشي به آن هر روز هزاران و براي مشروعيت

هـاي  گيرد و درحال توسـط نيروهـاي امنيتـي و ارگـان    تحت پيگرد قانوني و تابع قانون جزاي سنگيني قرار مي

ترين شرف يک خلق کـه همانـا آزادي  اگر اصلي. شودمرگ و جزاهاي سنگين محکوم مي, به زندان, قضايي

اي خواهنـد  هـا فايـده  ديگـر آن جوامـع و انسـان   , خواه حاکم باشد خـواه محکـوم  , گرفته شودبيان است از او

داشت؟

بـراي  . انـد هـاي رسـمي باعـث ايجـاد مشـکالت جـدي شـده       اين يک واقعيت واضح است که ايدئولوژي

گر حاکم ا. انددادن نظام بکار گرفته شدهبخشيدن به گوهر خشونت نظام اقتدار، مسلط و محق جلوهمشروعيت

يا محکوم درصدد باشد که با تشکيل پارادايم جامعه به تحميل ديدگاه يکجانبه خود بر جامعه بپـردازد مـانع از   

صـلح و همبسـتگي اجتمـاعي    . گردد که واقعيت ديده شده و برخوردهاي صـحيح و سـالم ابـراز شـوند    اين مي

ار مخالف را بهانه قـرارداده و اتمسـفري   هميشه ظهور افک, برعکس. کندممکن را از جوهر راستين آن دور مي

باشند کـه هميشـه بـراي    اساس ايدئولوژي رسمي مياين تزهاي بي. آفريندآميز و پر از درگيري را ميخشونت

هـا و  گشـايي بـر بـروز ايـدئولوژي    ايـن نيـز بـا راه   . شـوند تراشند و مانع از برقراري صـلح مـي  ها بهانه ميجنگ

.داردهميشه در حال تشنج و درگيري نگه ميساختارهاي مخالف، جامعه را

هـا بعـد از   اروپـايي . گـذرد يابي به يک صلح راسـتين از آزادي انديشـه مـي   دست, در عرصه ايدئولوژيک

تـرين حقـوق قـرار    برده و آن را در رديـف اساسـي  صدها سال جنگ ايدئولوژيک به اهميت آزادي انديشه پي

واقص موجود در برخوردهـاي ايـدئولوژيک را آشـکار سـاخته و آنهـا را      آزادي انديشه اشتباهات و ن. اندداده

شکستن محاصره ايدئولوژيک حـول پديـده   . گرددسازد، توليد فکري نيز از اين طريق ميسر ميتر ميبينانهواقع

م بيـان تنهـا لـواز   راديو و تلويزيـون بـه منظـور آزادي   , سينما, روزنامه, آزاد گذاشتن کتاب, کرد در کردستان

با فراهم آوردن زمينه براي درک واقعيت از سـوي جامعـه   , بلکه در اصل. دمکراتيزاسيون و حقوق بشر نيستند

. نمايـد شدن آن به جامعه علمـي ايفـا مـي   نمودن جامعه با معلومات علمي و در نتيجه تبديلنقش مهمي در آشنا

فـاکتور  . جويانه حل شوندعقالني و صلحبينانه واي واقعشود مشکالت به شيوهرساني صحيح موجب مياطالع

. انداساسي که اروپا را در جهان به ارزش تبديل نموده اين است که جوامع خود را اليق اين حقيقت ديده
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. شـوند باعث بروز خطر جـدي نيـز مـي   , کنندع استثمار خارجي ايجاد مياينکه هميشه جوي مساعد براي هر نو

هـاي رسـمي را   آنهايي که رنج ايدئولوژي. تحوالت و رويدادهای عراق اين واقعيت را به خوبی نشان می دهد

بنابراين برخالف آنچـه  . شدن و پيشرفت عقب خواهند ماندهميشه از روند معاصر, کنندبر پشت خود حمل مي

خواهي و خشونت را تحريک نموده و خطري جدي هاي رسمي هميشه جو جداييشود ايدئولوژيدعا ميکه ا

ها و کشورهايي دولت, هاي زيادي از جوامعتاريخ شاهد نمونه. کنندبراي يکپارچگي دولت و کشور ايجاد مي

هـاي فراوانـي   تجزيـه گرديـده و دچـار شکسـت و خسـران     , است که بدين داليل وارد جنگ کورکورانه شده

.اندشده

گرايي بينيم که دينمي, هاي رسمي در کردستان بنگريمتر به تأثير ايدئولوژيتر و مشخصاگر کمي عيني

هـر  . کنـد دولتي عمل ميعنوان ايدئولوژياسالم به, در هر چهار بخش کردستان. باشندگرايي حاکم ميو ملي

قع بايد بخوبي دانست که اسالم به تمامي نقشي سياسي ايفـا نمـوده،   شود اما در واچقدر که بحث از الئيسم هم 

بعضي کشـورها مـثالً ايـران ايـن     . رابطه ميان اهللا و فرد ـ در اصل رابطه فرد با دولت و اقتدار ـ فريبي بيش نيست  

بـيش از  ,در ترکيـه . دهنـد ها اين سياست را سرپوشيده انجام مياند اما برخيسياست را آشکارا در پيش گرفته

مـدارس  . حتي احتمال دارد در ايران نيز چنين شماري وجود نداشته باشد. صدها هزار کادر ديانت وجود دارد

هـاي الهيـات و   دانشـکده , هـاي قـرآن  همراه با کـالس . اندهاي رسمي نزديکبه دبيرستان) امام خطيب(طالب 

تـوان بـا زدن نقـاب الئيسـم بـر روي      نمـي . داردميليون کادر ديني وجودتوان گفت که بالغ بر نيمانستيتوها مي

يابـد کـه تفکـر دينـي     شدن راستين زماني تحقق ميدنيوي. نمودن ـ کرد جامعه را سکوالريزه ـ دنيوي , آموزش

در ايـن کشـورها   . شناختي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و توسـط ادبيـات از آن عبـور نمـود    لحاظ جامعهبه

گـي و  انجمـاد ذهنيـت نيـز ناشـي از پيچيـد     . انـد کل بسـيار نـاجوري درهـم آميختـه    مسائل ديني و علمي بـه شـ  

پـارادايم اصـيل ادبـي و تحـوالت فلسـفي      , اي است که حتي ريشه و مانع اصلي در راه انديشـه خـالق  آشفتگي

اسـالم  از . اسـالمي اسـتفاده بکننـد   دانند که بخـوبي از ايـدئولوژي  اين کشورها حتي نمي. باشدساز نيز ميچاره

ببرنـد  توانند به ايـن پـي  اما نمي. گيرندمينمودن زنان و جامعه بهره براي حفظ منافع روزانه اقتدار خود و کنترل

. نياوردن به پارادايم علمي استکه علت اصلي شکست و خسران آنها روي

سياسـت  بـا , انـد شـدگي کـه همـان ذهنيـت سـازمان يافتـه      شدگي و حـزب وقتي که طريقت, عالوه بر اين

بودن يا نبودن به تنهايي داراي چنان ارزش ديندار. شوندبست ميموجب ايجاد وضعيت بحراني و بن, درآميزند

تواند در جامعه نقش مهمي داشـته باشـد فـردي الئيـک نيـز      طوري که فردي ديندار ميهمان. و اعتباري نيست

. شناسـانه قـرار گيـرد   ديـن مـورد تحليلـي جامعـه    به همين خاطر الزم است که. تواند همان نقش را ايفا کندمي

. طوري که هست درک شـود بايد آن. احترامي نمودهاي ديني را کوچک شمرد؛ نبايد به آن بيتوان سنتنمي

اي اما اگر غير از اين باشد و فقط بـه مجموعـه  . عنوان هويت مهم جامعه ارزش دارداگر چنين برخورد شود، به

نمودن و تخدير ذهن و روح و مسدود دعاها محدود شده و فقط حفظ شود فراتر از فلجهاي عبادات و از آيين
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ـ  هاي سليقهبويژه در موقعي که حکومت. داشتساختن آنها بر روي علم، نقش ديگري نخواهد دسپوتيکاي 

بـه  . پردازنـد ه مياز طريق دين به تضعيف اراده و تخدير آگاهي جامع. برندـ دچار مشکل شوند به دين پناه مي

اي مـورد  سـوريه و ترکيـه نيـز ديـن بطـور فشـرده      , در عـراق , کنداي که ايران از اين راهکار استفاده مياندازه

بـديهي اسـت   . شناختي وجود داشتدر سياست آتاتُرک نسبت به دين برخوردي جامعه. گيرداستفاده قرار مي

امـا بـدليل عـدم    . مبـارزه او در راه ذهنيـت را انکـار کـرد    توان داده است نميکه او ذهنيت علمي را ترجيح مي

عبور نکردن از ديـن توسـط فلسـفه و کنتـرل آن بوسـيله تشـکيالت دينـي در دراز        , تحليل ژرف از سنت ديني

. الئيسمي از نوع اروپايي برقرار نشده است. مدت نتايج چندان مفيدي به بار نياورد

, عنـوان ابـزاري فاسـدکننده   ايم ديني در خدمت اهداف سياسـي و بـه  بعد از آتاتُرک و با بکار گرفتن پاراد

حـزب  "در درون حکومـت احـزاب   . دستاوردهاي جمهوريت در اين راستا تا حدودي دچار فرسايش گرديـد 

در نتيجـه  . گرفـت شدن دين بطـور آشـکار صـورت مـي    سياسي( AP )"حزب عدالت"و ( DP )"دموکرات

ترکيـه  . تحت نام سنتز ترک ـ اسالم داراي روپوش ايدئولوژي رسمي شـد  سپتامبر 12مارس و 12کودتاهاي 

)سرانجام با برسر کارآمدن حزب عدالت و توسعه. شدن شده استتقريباً وارد دوره ايراني1980بعد از سال 

AKP) ,عنـوان يـک   اسالم سياسي بـه , شودبرخالف آنچه تصور مي. ايدئولوژي اسالم رسماً به قدرت رسيد

اين تحول از طريـق  . هاي دراز مدت ديني دولت بوده استبر سر کار نيامده بلکه اين امر نتيجه سياستترجيح

تفاوت آن بـا اسـالم   . قرائت مذهبي بسيار دگماتيک از اسالم يعني مکتب سني ـ نقشبندي صورت گرفته است 

اشد با مذهب سـني ـ نقشـبندي    بتر ميمذهب شيعه که جنبه اجتماعي آن گسترده. ايراني ظاهري است نه باطني

. گراست در حال درگيري استکار و دولتکه محافظه

خواهد اين سياست را امروزه مي, را بر ضد کمونيسم در پيش گرفته بود" کمربند سبز"آمريکا که سياست 

رهبـري  با آزمودن آن بـر روي ترکيـه بـويژه بـه     . برضد اسالم راديکال بکار گيرد" اسالم معتدل "تحت عنوان 

نقش . اي آن را تحقق بخشدسازي پروژه رفرم اسالم در سطح جهاني و منطقهاهللا گلن درصدد است با پيادهفتح

از ارائـه قرائتـي   . منفي بوده است, واسطه جلوگيري از شفافيت جوامعسياسي و اجتماعي ايدئولوژي اسالمي به

.راستين از سنت اجتماعي بدور است

در ترويج و گسـترش  . در کرد و کردستان مذهب سني ـ طريقت نقشبندي است شکل غالب اسالم سياسي 

در واقـع خواسـته شـده اسـت کـه      . شيخ و مقتدايان طريقت کردها سهم بزرگي دارنـد , نقشبندي در خاورميانه

رهبـري ايـدئولوژيک بـه    , هـا بعد از دوره قيام بيـگ . گرايي پر گرددموجود بوسيله نقشبنديخالء ايدئولوژي

, 1978هاي ايدئولوژيک عصيان شيخ عبيداله نهري در سال گرايش نقشبندي انگيزه. هاي نقشبندي رسيدشيخ

و 1930شـيخ احمـد بـارزاني در سـال     , 1925و شورش شيخ سـعيد در سـال   1914بتليس ـ موتقي در سال  

تز ترک ـ اسالم   حتي در سن. برجسته بوده است1960هاي هاي تحت رهبري بارزاني و طالباني در سالجنبش

ANAP )" مام ميهن"نقشبندي با تورگوت اوزال توانست در حزب . نيز نقشبندي حاکم است1980در سال 
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هـاي تجـاري و   رسانه و شرکت, دفتر, مدرسه, وقف, سپتامبر با کمک دولت توانستند به تأسيس حزب12از 

در مقابل ايدئولوژي جمهوريت آتاتُرک يک ضدانقالب ايدئولوژيکي صورت , بطور قطع. اقتصادي بپردازند

هنوز هم کليه جوانب . مخفيانه و بدون سر و صدا انجام گرفته نه آشکارا, البته اين مدل و حرکت. گرفته است

با اينکه با آمريکا نيز در ارتباط است اما ابعـاد داخلـي و رسـمي آن    . اين حرکت ضدانقالبي روشن نشده است

.شناخته نشده است

مشـي سـعيد نورسـي ـ از     اهللا خـط شود که خواجه فتحگفته مي. اهللا گلن استفتح, يکي از عناصر اصلي آن

آن را دنبـال  ـ را احيـا نمـوده اسـت و    1960هـاي  رهبران برجسته نقشبندي از ابتداي تأسيس جمهوري تا سال

شکسـت خواجـه   . باشـد دنياي اسالم مـي " اوانگليستي"ايجاد اتفاق با آمريکا به رهبري طريقت، بنوعي . کندمي

زمينـه را بـراي ظهـور رجـب طيـب اردوغـان و حـزب        , اربکان و اجويت در هماهنگي با آمريکا و بروکراسي

. يافتـه اسـت  يک پيـروزي سياسـي دسـت   توان گفت که طريقت نقشبندي به مي. عدالت و توسعه فراهم آورد

2002بينيم که در انتخابـات  اگر توجه کنيم مي. نقش رهبري نقشبندي کردها نيز در اين موضوع اهميت دارد

، )دبيـر کـل حـزب حـق و آزادي    (شمار زيادي از رهبران مطرح نقشبندي از قبيل عبـدالملک فـرات   2004و 

عنـوان وارثـان شـيخ    و زکي ارگزان کـه بـه  ) وزير آموزش ملي(و حسين چليک ) مشاور اول اردوغان( زاپسو 

و مسعود بارزاني دبير کل YNKجالل طالباني دبير کل . شدندسعيد و سعيد نورسي هستند رسماً وارد سياست

PDKاز زمان اوزال به . باشندنيز رهبران طريقت نقشبندي بوده و حاميان جريان و روند نقشبندي در ترکيه مي

. اندد جنبش زحمتکش و دمکراتيک کردي در کنار دولت در حمالت زيادي مشارکت کردهبعد برض

توان روابط و تشکيالت آن را کند نميبه خاطر اينکه طريقت نقشبندي کردي بصورت نيمه مخفي کار مي

مـؤثر  توان گفت کـه حـداقل بـه انـدازه مـذهب شـيعه      اما مي. در اروپا و آمريکا و خاورميانه به خوبي شناخت

با آمريکا روابط استراتژيک برقرار کرده و در پروژه خاورميانه بزرگ نقش سياسي و ايدئولوژيک آنها . هستند

اين واقعيت که اين طيف طي اتفاق با آمريکـا  . اسالم معتدل در واقع اسالم نقشبندي است. جاي ترديدي ندارد

اسالم معتدل و تجديد . شودروز بيشتر آشکار ميدر چارچوب يک برنامه تا آسياي ميانه نيز پيشرفت کرده هر

خواه خلق، وهابيت عربستان گرايي کماليستي حزب جمهوريملي, گرايي بعثي عراقيافته آلترناتيوي براي ملي

. باشداهللا ايران مياخوان المسليمن مصر و حزب, سعودي

ايـن گرايشـات   20و 19ن در قـر . گرايي بورژوازي دومين نسـخه بـزرگ ايـدئولوژي رسـمي اسـت     ملي

هـاي  عنوان ايدئولوژي رسمي دولت، جهت تضعيف طبقـه کـارگر در درون و جريـان   گرايي بورژوازي بهملي

نتيجـه طبيعـي ديـدگاه    , ايـن . سوسياليستي رئاليست در خارج با دقت و حساسيت زياد بکار گرفتـه شـده اسـت   

بـدان  ) ايگرايـي عشـيره  ملـي (ست کـه اتنيسـيته   آخرين شکلي ا. به نوعي دين معاصر است. ـ ملت استدولت

در کشـورهاي غيراروپـايي   20در درون اروپـا و در قـرن   19گرايي بورژوازي در قـرن  ملي. دست يافته است

, انتقال بورژوازي نوپـا بـه دولـت   , تأثيرگذاشتن تضادهاي اجتماعيدر بي. نقش ايدئولوژي رسمي داشته است
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ها نقش مؤثري ها و اتنيسيتهمشترک و مورد حمله قراردادن سرزمين ديگر خلقبرخوردار نمودن آن از بازاري 

.ايفا کرده است

و " نامـک کمـال  "و بوسـيله  1840در سال " تنظيمات"گرايي ترک که شکل اوليه آن با صدور فرمان ملي

راهکـار آن نيـز   . برجلوگيري از فروپاشي امپراطوري و حفاظت از آن متمرکز شده بـود , ريزي شدامثال او پي

تـر  در برابر سلطنت عبدالحميـد راديکـال  1876هاي جوان بعد از دوره گرايي ترکملي. بخشي بودمشروعيت

کنترل قرار درآوردن کل ، هم اعالم مشروعيت کرده و هم با به تحت"جمعيت اتحاد و ترقي"شده و با تأسيس 

هاي آلمان لشکرکشي. اولويت دادند" امپراطوري"هاي خود براي جلوگيري از فروپاشياقتدار سياسي به تالش

گرايي تـرک شـد کـه در نتيجـه آن خلـق      به خاورميانه و آسياي ميانه باعث بروز گرايشات نژادپرستانه در ملي

. شدندآشوري و تا حدودي کردها نابود, روم, ارمني

بـا تعميـق   . زرهي در برگرفـت جامعه را بسان , گرايي دوره جمهوري با گرايش راديکال دولت ـ ملت ملي

بـه جـاي شـکل    . يک ملت و يک دولـت بـه برخوردهـاي تبـارگرايي، رنـگ دينـي دادنـد       , ديدگاه يک زبان

اشـغال  , رژيم صدساله خانداني گذشـته . سنتي ايجاد شد که در حکم يک مذهب ديني بود, کالسيک شريعت

گرايي گزين خاندان گذشته شد تأثير مليجمهوري که جاي. و ايزوالسيون در اين تحوالت نقش اساسي داشتند

با اينکه ديدگاه ملت بدون طبقه . انقالب فرانسه را تقويت نموده و برقراري اتحاد را هدف اصلي خود قرار داد

شـدن آن بــه  خطـر دچــار . کـردن آن وجــود نداشـت  و بـدون تبعـيض هــدفي ارزشـمند بــود امـا وسـيله عملــي     

گذاشـتن بـر کليـه    گرايي رسـالت سـرپوش  ملي. يدئولوژيک وجود داشتبودن و در افتادن به تعصب اانتزاعي

به خورد جامعه " گرايي واالترک"آميز هر چيزتحت شعار مبالغه. هاي اقتدار را برعهده گرفتنقاط ضعف نظام

. شدداده مي

جنبـه  گرايي مصطفي کمال در واقع دور از علم نبـوده، بـه مـاجراجويي روي نيـاورده و    عليرغم اينکه ملي

به سرعت اين ويژگي خود را از دست داد و در دست اقتـدار سياسـي بـه ابـزار     , تر بوددوستي آن برجستهميهن

هدف اين بود کـه بـا ترکيـب ديـدگاه سـني ـ نقشـبندي و        , 1980بعد از . ها تبديل شدسرکوب و تخدير توده

يـي افراطـي تـرک ـ نژادپرسـتي حـزب       گرانمودن ملـي اهلي. سنتز ترک ـ اسالم بوجود آيد , گرايي ترکملي

نقش مهمـي را در ايـن کـار بـازي     , تر از همه ممانعت از رشد جنبش کرديـ و مهم(MHP)گرايي خلقملي

بودنـد درصـدد برآمدنـد کـه از رشـد      هـاي سـنتي  نمودن طبقه فوقاني کرد به نظام که نقشبنديبا ضميمه . کرد

گيــري بــا حمايــت از در بيــرون نيــز همـان موضــع . نــدجنـبش کــردي و مشــارکت در آن ممانعــت بعمـل آور  

هزينه اين برخوردها اين بـود  . بوجود بياوردPKKاي عليه گري بارزاني و طالباني خواست که جبههنقشبندي

نتيجـه ايـن بـود کـه در ترکيـه      . که سطح قابل توجهي از ايدئولوژي انقالبي جمهوري را زير پا گذاشـته اسـت  

.سر کار آمد و در عراق نيز دولت فدره کردي خود را نمايان ساختحزب عدالت و توسعه بر 
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. عنوان جرياني بورژوازي، دولت را چندان تحت تـأثير قـرار نـداد   ليبراليسم به. اندموقعيتي نزديک به آن داشته

گـرا  هـاي چـپ  هـر چنـد کـه ايـدئولوژي    . اندها نيز به همان سرنوشت دچار شدهاي سوسيال دمکراتهآزمون

. گرايي عبور کننداما برخوردار از ادراک و افق ديدي نبودند که از دولت, مدعي مخالفت با نظام اقتدار بودند

.واقعي خود را نشان دادندهايماهيت, دادن نقش خود در مناسبات اقتدارها با نشانهمه اين ايدئولوژي

پوشـانند و اقتـداري کـه    ـ که چهره اقتدار را مـي ها ـ ساختارهاي ذهنيتي مشترک جوامع بايستي ايدئولوژي

تا زماني که مثلث ايدئولوژي . پوشاند به خوبي تحليل نمودايجادشده مبتني بر خشونت را ميواقعيت اجتماعي

سرکوب . هاي اجتماعي را تشخيص دادن هيچ يک از مشکالت و پديدهتواـ اقتدار ـ خشونت تحليل نشود نمي 

از زمـان  . براحتي تحقـق نخواهـد يافـت   , هاي اقتدار و ايدئولوژيو استثمار اجتماعي بدون بکارگيري مکانيسم

گيـري  تـرين وظـايف سياسـي ايجـاد نهادهـاي اقتـدار و شـکل       بـه بعـد يکـي از اساسـي    " دولت کاهني سـومر "

ـ   ايـن دوگـانگي کـه    . پذير ساختن زور و استثمار بوده استها ـ جهت امکان رژيم, اشکال دولتايدئولوژيک 

شـود بسـتگي بـه روابـط ژرف     آيد يا ايدئولوژي از سياست ناشي مـي آيا سياست توسط ايدئولوژي بوجود مي

سـاده و راحتـي   شود اعمال زور و استثمار در جامعه چندان هم کـار البته آن طور که تصور مي. اجتماعي دارد

عملکرد اصلي ايدئولوژي و سياست ايـن  . شوندبراي انجام اين کار ايدئولوژي و سياست وارد عمل مي. نيست

است که تمام روابط مادي و معنوي در جامعـه کـه بطـور داوطلبانـه و دمکراتيـک قابـل اجـرا نيسـتند بوسـيله          

. سرکوب و خشونت پياده گردند

ستان اشکال رسمي و معتبـر ايـدئولوژي و سياسـت هميشـه ايـن عملکـرد را       بايد در نظر داشت که در کرد

توان پديده کرد را تحليل و مشکل آن را حل نمود؛ در صـورت غفلـت   اگر چنين برخورد نشود نمي. اندداشته

اما باعث خواهد شـد , اگرچه دشوار هم نباشد, حل براي آننمودن راهتحليل پديده کرد و جستجو, از اين امر

. در بحـث تـاريخ تـا حـدودي بـه سـير تحـولي زور و اقتـدار اشـاره شـد          . مسئله بيشتر پيچيده و ناشناخته بمانـد 

انـد کـه تنهـا ار    هايي را ايجاد کـرده هاي رايجي که مورد بحث قرار داديم رژيمتحليالت نشان داد کليه اقتدار

ـ نمودن فتح، ايضاح هر چيز به آن تا حد پرستشآليزهطريق اتکاء بر حق فتحي تا درجه فتيشيسم ـ از طريق ايده

بعضـي  , اصل مطلـب ايـن اسـت کـه روزي از روزهـا     , براي آنها. پردازندبه اعالم موجوديت و دفاع از آن مي

يعنـي ايـن حـق از نياکـان     . انداي به نام کرد و کردستان را بوسيله زور و جنگ تصرف کردهاجداد آنها پديده

هـا  ايـن بيـنش از طـرف بعضـي    . روزگار امروز آمـده و برايشـان بـه ارث مانـده اسـت     آنها دست به دست تا به

کردن مقدس بصورت يک عقيده پذيرفته شده که جنگ و خشونت يگانه ريشه همه حقوق بوده يعني حق فتح

يگانـه ريشـه   , شناختي اين زور و خشـونت عريـان  اما از منظر جامعه. گيرداست و در رأس کليه حقوق قرار مي

. باشدجنگ و اقتدار مي

اروپا . ها توجيه کندعنوان يگانه منبع کليه حقتواند اين را بهاما نمي, بينانه باشدتواند ديدگاهي واقعاين مي

تـرين راه  اي که بدان رسيد اين بود کـه صـحيح  نقطه. ها و مبارزات خونين زيادي در اين راستا انجام دادجنگ
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, هر روز بيش از پيش از حق فتح دوري جسته. يت، حقوق بشر و دمکراسي باشداين است که تنها منبع مشروع

ترين راهکار تضمين حقوق فردي عنوان با ارزشهاي فعاليتي حقوق بشر و دمکراسي آن را بهبا گسترش عرصه

.و عمومي به بنيان تمامي قوانين و قانون اساسي تبديل ساخته است

, هايي که در کردستان حاکميت دارند نگاه کنيمگذاشته و تنها به دولتاگر تمامي خاورميانه را به کناري

دهند ها خود را از زمان سارگن تا به حال فاتحان مطلق اين سرزمين دانسته و اجازه نمييابيم که اين نظامدر مي

ر کردسـتان  هـاي اقتـدار مـذکور د   ها و اقدامات نظـام سياست. که خارج از اراده آنها آب از آب تکان بخورد

تواند با زبان انسان کرد نمي. تر ممکن نيستدهد که درباره اقتدار خشونت محور تعريفي از اين واضحنشان مي

, عـزم و اراده سياسـي خـود را تعيـين کنـد     , اي را بکـار گيـرد  تکنولـوژي مـدرن رسـانه   , خودش آموزش ببيند

اخل و خـارج بپـردازد و نهادهـاي دمکراتيـک و     به برقراري روابط سياسي در د, تنظيمات اقتصادي انجام دهد

دهدکه خشونت، حق فتح و اقتدار را تعيين نموده ـ به هر شيوه ممکـن ـ    اين واقعيت نشان مي. ملي تأسيس کند

هـر چنـد عـدالت ايـن را     . نمايداقتصادي و انتلکتوئل را معين مي, اجتماعي, و اقتدار هم کليه نهادهاي عمومي

.باشدکننده ميهنيتي و نهادهاي اقتدار شکي ندارند که مناسبات قدرت در اين ميان تعييننپذيرد اما ساختار ذ

بـه دلخـواه خـود و    , هاي دولتي حاکم بـر کردسـتان  بينيم که اقتدارمي, تر به مسئله نگاه کنيماگر هم عيني

کن آن ـ حتـي کشـتن    هاي سـا دهي به اين سرزمين و خلقبدون اجازه به بروز هر گونه مخالفتي، در حق شکل

تنها آنها هستند کـه  . داننداي الهي و ملي ميبلکه اين کار را وظيفه, دهندتنهاهيچ ترديدي به دل راه نميـ نههم

به چـه کسـاني و چـه چيـز را و چگونـه      , گيرند چه چيز اين خلق را چگونه مورد استثمار قرار دهندتصميم مي

چه چيـزي را  , چه کساني را صاحب کار و قدرت بنمايند, ز جمع کنندچه اندازه ماليات و سربا, آموزش دهند

اقتصادي , اجتماعي, حتي نهادهاي سياسي. براي چه کساني ممنوع کنند و چه کساني را مجرم و متهم بشمارند

فارس و عرب حتي از , طبقات و نيروهاي اقتدار ترک. تواند تعيين کندو علم و هنر را هم تنها اراده رسمي مي

, بـرعکس . کننـد نظر تئوريـک هـم نسـبت بـه اصـطالحات کـرد و کردسـتان جوانـب احتـرام را رعايـت نمـي           

تـرين کارهـاي دولـت    تـرين و مهـم  عنـوان يکـي از جـدي   اين اصطالحات به) نمودنجنايي(کردن کريميناليزه

دادن آنها ميتترين رموز همچون نشان ارجحيت و اهانجام اين کار را تحت پوشش مخفيانه. شودمحسوب مي

عنوان يک جامعـه و آنهـا را سـوژه بعضـي از     شناخت کردها به. کنندبه مسائل مربوط به امنيت ملي قلمداد مي

هـاي  هبرنامه و پـروژ . کندشان خطور نميگاه به ذهنهيچ, ها دانستن همچون ديدگاهي جهت تأمين امنيتحق

تخريـب  , و کردسـتان و پرسـمان آن بـا تمـامي جزئيـاتش     هـاي کـرد   اي را براي انکـار پديـده  دقيق و ريزبينانه

عنوان وظايف اساسي ارتش و نيروهاي هاي احياءکننده و سرکوب هر گونه قيام و شورش احتمالي بهديناميسم

ترين وظايف آنها به نهادهاي ذيربط از اصليها و نظارت بر کليهاجراي اين سياست. کنندريزي مينظامي طرح

عنـوان کارهـاي   کنند کارهـايي را کـه ارتـش بـه    پارلمان و دستگاه بروکراسي سعي مي, دولت. آيدحساب مي

ها بـه مرحلـه اجـرا رسـانده و تکميـل      نامهمصوبات و آيين, بوسيله قانون, درجه دوم اهميت باقي گذاشته است
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از اين که خشونت را . تابندکنند اما مسئله کرد را طرد نموده و آن را بر نمييابي بحث ميبراي رسيدن به چاره

عنوان راهکار حل مسئله کرد در نظر بگيرند ـ سر مار را بايد وقتي مار کوچک باشـد لـه کـرد ـ ترديـدي بـه        به

سـنتي  بـراي آنهـا سياسـت   . شودجدي بر اقتدار آنها وارد ميچون در غير اينصورت خللي . دهندخود راه نمي

العمـل نشـان   فوتبال خود به خود عکـس بمانند تماشاگران مسابقه. العمل به خود گرفته استشکل يک عکس

.دهندمي

کـردن  قبـول . کننـد سياسي به مثابه شاخه تبليغـاتي ايـن مکانيسـم عمـل مـي     احزاب سياسي و مؤسسات نيمه

نمودن ضرورت سازماندهي آن را کاري غير ضروري و مطالبات مردم از لحاظ سياسي و خاطرنشانها خواسته

حتي به ذهن خود احزاب . حزبي است که به بهترين وجه دولت را نمايندگي کند, بهترين حزب. کنندتلقي مي

باشند؛ از اينکـه  دم مينمودن مربلکه سازماني براي نمايندگي, کند که احزاب نه نهادهاي دولتيهم خطور نمي

احـزاب  . کننـد تعلق به جامعه را موردي دست و پاگير قلمداد مي. کننداحزاب دولتي هستند احساس شرف مي

ايـن را  , انـد؛ تـازه  برند که با اين ماهيت و برخورد خود به ستاد تبليغـاتي دولـت تبـديل شـده    به اين نيز پي نمي

آسـاي مشـکالت اجتمـاعي و اقتصـادي را     لقي کرده و رشـد بهمـن  عنوان تعهد ملي نسبت به دولت و وطن تبه

.گذارنداعتنايي نام سياست ميتوجهي و بيامري طبيعي دانسته که گويا هيچ ربطي بدانها ندارد و بر اين بي

باشد هميشه جانب دولت حتي نهادهاي جامعه مدني که نقش آنها محدودکردن مرزهاي اقتدارـ دولت مي

هنوز هم ديدگاه سنتي دولت مقدس . دهندطالبات فرد و جامعه را در درجه دوم اهميت قرار ميم. گيرندرا مي

اقتصـاد  . نبايد اقتصاد را هم در اين شيوه اعمال قـدرت از نظـر انـداخت   . و خداـ دولت به قوت خود باقي است

نه , کنداقتصاد را تعيين مياقتدار است که. اي است که کامالً براساس منافع نظام اقتدار تنظيم شده استعرصه

گيـرد؟ هـر چنـد کـه فقـر و بيکـاري محصـوالت        مگر با چنين قدرتي قوانين اقتصادي را جـدي مـي  . باالعکس

اينکـه هـر   . شـود گيري از آن تحت نام اقتدار همچون سياستي اساسي تلقي مـي باشد اما بهرهساختاري نظام مي

قدر با ارزش خواهند بود را در مغـز  احزاب آن وابسته شوند هماناندازه گرسنگان و بيکاران به اقتدار دولتي و

کننـد کـه اقـرار نماينـد حتـي      رحمانه بر روي کردها اجرا ميسياست اقتصادي را چنان بي. اندآنها حک کرده

.شودترين نيازهاي آنان نيز از راه وابستگي به اقتدار دولت برآورده مياساسي

هاي دموکرات دوستان و انساناي ترکيه در جاهايي که احتمال پيروزي ميهنهدر انتخابات اخير شهرداري

هـاي  شـدن آنهـا بـا کليـه دسـتگاه     شدن تمامي احـزاب دولتـي و يکپارچـه   متحد, وجود داشت چنان که گويي

هاي گريبانگير به مشقات زنـدگي و  توده, ها ليره به هر منطقهکرد، با اختصاص تريليونبروکراسي کفايت نمي

فروش تاريخي را يکبار ديگر در ازاي رأي خريدند و به زعم خودشان بار ديگـر امنيـت نظـام را    کردهاي خود

آن هم به دست حـزب عـدالت   , هيچ سر و صداييکردنشين بار ديگر فتح شد؛ بيهايشهرستان. کردندتضمين

را تصرف کرد طالهاي زيـادي  که ياووز سليم بتليس همانطور که در تاريخ آمده است حتي موقعي. و توسعه

يـاووز کجاسـت؟   , ـ اينجاسـت کـرد جاسـوس عثمـاني   ادريس بتلـيس ـ   "در بينگول شعار . به منطقه ارسال کرد
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عملکـرد کشـورهاي ديگـر بـه     . در جبهه شرق چيزي تغيير نکـرده اسـت  . شودوار تاريخ ميباعث تکرار شبح"

.ر و بازاريابي جريان داردهرچه باشد در ترکيه مکانيسم بازا. تر استمراتب خشن

هاي از ديگر مکانيسم)(SEXو سکس (SPOR)ورزش , (SANAT)هنر , "S"فرمول مخدرات سه 

تبديل بـه  , در نتيجه اجراي اين فرمول فرد بطور کلي از درون خود تهي شده. باشدناپذير نظام اقتدار ميجدايي

تقريباً ايـن راهکارهـا کـه در کليـه     . شودانداخته ميارزش گرديده و بمانند عضوي به درد نخور دورچيزي بي

در . باشـند ها و راهکارهاي برجسته قـرن بيسـتم مـي   از جمله سياست, مشکالت اجتماعي و ملي بکار برده شده

ها جهاني بدون امنيـت  ترين سياستبا امنيت. جنگ و ترور گشوده است, نتيجه راه را بر دنياي مملو از فاشيسم

هاي ما تحت نام برقراري ثبـات بـه ايجـاد    سياست: "بوش با گفتن, جمهور آمريکااخيراً رئيس. درا بوجود آور

آميز آفريد، دمکراسي راه رهايي از اين وضعيت است و ما آنـرا اسـاس کـار    دسپوتيسم منجر شد و جوي ترور

ترتيب از تغييرات مهم در بدين . هاي قرن بيستمي اذعان کرددر واقع به ماهيت سياست" خود قرار خواهيم داد 

.دادسياست خبر مي

گرايـي  بـا حمايـت از ملـي   . هاي آمريکـا بـوده اسـت   تحت حمايت1950هاي ترکيه بعد از دوره سياست

هـاي کنتراگـريال روشـن    جهت مقابله با دشمن استراتژيک خود يعني اتحاد شوروي ـ چراغ سبز براي سـازمان  

کـه از طـرف   " اتحـادي "گرايـي اينبار به جاي ملي. تحميل نمود1970ي هانمود ـ جو ترور فاشيستي را به سال 

گرايـي فاشيسـتي،   شد ـ که به فروپاشي امپراطوري منجـر شـد ـ آمريکـا بـا بکـارگيري ملـي        آلمان تحريک مي

12مـارس و  12بـا کودتـاي   . کردها را مجبور به شـورش کـرد  . جمهوري را در معرض خطر انفجار قرار داد

تـرين  هاي مخالف اجتماعي به شدت سرکوب شده و با اين کار اثبات کرد که خشـونت اصـلي  سپتامبر جريان

همـه  . خشونت و جنـگ سراسـر کردسـتان را فـرا گرفـت     , به بعد1980هاي از سال. کننده استفاکتور تعيين

ش هـا و نيروهـا اعـم از نظـامي، نيمـه نظـامي و غيـر نظـامي و خـائنين درصـدد سـرکوب و نـابودي جنـب             گروه

در ايران تحت نام انقـالب اسـالمي و در کشـورهاي عـرب از طريـق      . دوست کرد برآمدنددمکراتيک و ميهن

در کردسـتان هـزاران مـورد    . عام حلبچه روي دادنـد حوادثي از قبيل قتل. گرايي بعثي اين روند ادامه يافتملي

هاي رايج هيچ تغيير و ساختار رژيمدر ماهيت . ها هزار مورد جنايت صورت گرفتتخليه و تخريب روستا و ده

.و تحولي صورت نگرفت

کننـد صـدها هـزار    حقوق در رأس نهادهايي قرار گرفت که برخالف جوهر محاکمه و دادگاهي عمل مي

تـرين  مورد بازجويي قرار گرفتند مجرم شـناخته شـده و محاکمـه گرديدنـد؛ نامـأنوس     , شدندانسان کريميناليزه

در واقع حقوق نقش اقـدامات کـامالً   . هاي بدون محاکمه بکار گرفته شدشکل اعدامطرفه به شيوه حقوق يک

بـودن و بـويژه داشـتن هويـت کـرد      کـرد . ترين نهاد اقتـدار عمـل کـرد   بسان غير عادالنه. فاشيستي را بازي کرد

ن کـامالً  بـود بـودن و کردسـتاني  کـرد . شناختن کـافي و حتـي اضـافي هـم بـود     شرافتمندانه براي اتهام و مجرم

. غيرحقوقي اعالم شد
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عنوان کانون اساسي سياسـت بـراي سـرکوب    ها و مراکز ويژه فحشا بهخانهروسپي. ابزاري وسيعي قرار گرفتند

.مقاومت کرد و کردستان مورد استفاده قرار گرفتند

گرايانه در کردستان تـا ايـن انـدازه موجـب ايجـاد تـرس شـده و        يل اينکه اقدامات و عملکردهاي اقتداردل

نظام براساس زور . آميز نهفته استهاي خشونتتأثيري منفي بر جاي گذاشته اين است که در ذات آن سياست

فـي معاصـر بـراي آن ارائـه     گونـه تعري تـوان هـيچ  بطوري اعمال گرديد که نمي. حد و حصر استوار شده بودبي

, بـراي ايـن منظـور   . هاي کرد و کردستان را از صحنه تـاريخ و اجتمـاع بزداينـد   هدف اين بود که پديده. نمود

ها کوتـاهي  ترين شيوهگرايي خود در افراطيگرايي و دينهاي رسمي از آشکارساختن و اعالم مليايدئولوژي

.نکردند

در ترکيه اين است که جنبش مقاومت کردي را به تمامي تروريست رسمي اقتدار سياست, در حال حاضر

هـاي اسـتراتژيک و نظـامي ترکيـه و در رأس آن     تمـامي ارزش . اعالم کرده و آن را به همه جهانيـان بقبوالنـد  

هاي مربوطه و در رأس آن اياالت متحده نمودن اين سياست از طرف تمامي دولتاقتصاد اين کشور براي قبول

هـاي تروريسـتي قـرار    را در ليسـت سـازمان  PKKترکيه براي اينکه اتحاديه اروپا . به بازار عرضه شد, آمريکا

اين سياسـت در آنجـا   , وجود داشتPKKدر هر جايي که يک دفتر . دهد از دادن هيچ امتيازي دريغ نورزيد

اروپـا و بعضـي   حتـي در صـورت لـزوم،   . دادنـد به زعم خودشـان جنگـي همـه جانبـه انجـام مـي      . نيز اجرا شد

سوريه را به جنگ تهديـد  . سياست شربت و چماق همراه با هم اعمال گرديد. شدندکشورهاي ديگر تهديد نيز

.تعقيب و گريز بزرگ به مرحله امرالي انجاميد. کرد و عبداهللا اوجاالن از آنجا اخراج گرديد

هـا و  همه اين سياست, داده شدهاي پيشين توضيحهاي آمريکا در جهان و خاورميانه که در بخشسياست

شـد بـه لـرزه    اقدامات رسمي اقتدار و کليه نهادهاي روبنايي و زيربنايي آنهـا را کـه بـر کردسـتان تحميـل مـي      

, بـار ديگـر ايـران   . هاي کـرد تجديـدنظر کننـد   پديده فدره کردستان باعث شد تا در مسائل و سياست. درآورد

توانند به کردند که ديگر نميبراي اولين بار عميقاً حس. پرداختندترکيه و سوريه به برگزاري جلسات مشترک 

بررسي تـأثيرات و واکـنش عملکردهـا و سـاختار     . دارندروال معمول نظام اقتدار و حکومت خود را سر پا نگه

کميت اما در اين ميان؛ افراد تحت حا, نماييمهاي بعد موکول مياقتدار مذکور را بر فرد و جامعه کرد به بخش

حـل  گونـه پيشـنهاد جـدي جهـت راه    قابليت و توان ارائه هيچ, تحت محاصره کامل اقتدار, ـ ملت حاکمدولت

. شـدند سرمسـت . هر چه که از طـرف دولـت عرضـه شـد تـا خرخـره نوشـيدند       . دمکراتيک و انساني را ندارند

منطـق پدرسـاالري   گرايـي داشـتند براسـاس   هـايي کـه ادعـاي چـپ    هاي چپ و جامعه مـدني و جريـان  جريان

نتيجـه  . العمل مسـتقلي بـدور ماندنـد   گونه عکسدادن هرکردند و از نشانعمل" تردادن به حرف بزرگگوش"

بسـت سياسـت و   بـن , آسـا بيکاري بهمـن , هاي داخلي و خارجيافزايش قرض, هاي شديد اقتصاديآن بحران

داشتن خـود را  حمايت خارجي توان سر پا نگهاي شد که بدون کمک وعراق و ترکيه و سوريه, باالخره ايران
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باز هم محاسبات نادرست و اشتباه، ماننـد هـر زمـان    . اندنداشته و بيش از هر زمان ديگري غيرقابل اطمينان شده

). نتيجه عکس داد" (از بغداد برگشت"ديگري 

عدم مقاسيه دولت آن هم. يابيمالزم است در يک مورد به وضوح و شفافيت دست, در پايان اين موضوع

اي از جامعـه هيرارشـيک   دولت خالصـه و چکيـده  , ايمبا توجه به کليه تحليالتي که انجام داده. و اقتدار است

تـرين  گيـري اجتمـاعي و پيشـرفته   نهادي است که بيانگر باالترين سـطح شـکل  . است که تا به امروز ادامه دارد

متکـي بـر   , ه کليه مناسبات اجتماعي در آن متمرکز شدهحال نهادي است کسطح منطق تحليلي بوده و در عين

اي براي تحاکم و اسـتثمار در دسـت   تعاريفي از دولت که آن را وسيله. باشدسنت بوده و گسترده و رسمي مي

تعاريف دولت اتنيکي و يا دولت ملي هـم تنهـا   . باشنددانند داراي نواقص و اشتباهات جدي ميطبقه اقليت مي

اقتـدار هـم بيـانگر    . باشـند يعنـي از شـناخت ماهيـت آن بـه دور مـي     , کونژنکتوري داشته باشـد تواند ارزشمي

باشد که جنبه حاکميت و استثمار آنها غالب بـوده و در ايـن سـنت عميقـاً جـاي      اي مينيروهاي اجرايي مرحله

ت از اقتـدار بـدانيم   اگر دولت را نيز به تمـامي عبـار  . دولت بدون اقتدار غيرممکن است, بدون شک. اندگرفته

. ها و روابط بسياري خواهد شدشدن پديدهنظري سطحي بوده و موجب پيچيده

بايد تفاوت ميان مقابلـه  . باشدتفکيک سنت دولتي از قدرت اجرايي در کردستان مستلزم درک عميقي مي

اساس قرار دادم و همواره مورد و موضوعي که در دفاعياتم. با دولت و مقابله با اقتدار را به خوبي تحليل نمود

عنـوان ابـزاري جهـت امنيـت     دولـت بايـد بـه   . درصدد تحليل آن هستم جوهر آن با اين مسئله در ارتباط اسـت 

موارد نفع مشترک که جامعـه بـر روي آن بـه    ـ ـ و منافع همگانيکه جامعه در مورد آن همفکر استـعمومي

کوچـک امـا مـؤثر و    در عصر تمـدن دمکراتيـک موجوديـت ـ    ـ رفرميزه شده و توافق و همفکري رسيده است

مـان آن را  که در تحليالتنمودن اقتدار دولتي را ـ از طرفي ديگر رد. نهادي الزم استـ آن همچون کارکردي

, شودـ که به قول معروف تا آخـر در بـاتالق کالهبـرداري فـرو رفتـه     تعريف نموديم و شامل کردستان هم مي

دانـد  هاي اجتماعي و دمکراتيک را فرماليته ميشمرده و حقوق و ويژگيول را سياستهاي فاعل مجهجنايت

اجتمـاعي و  , توانيم مبارزه حقـوقي نبريم نمياگر به تفاوت ميان اين دو تعريف و تحليل پي. بايد اساس گرفت

لتـي جداگانـه   هاي کردي کـه در پـي تأسـيس دو   همچنين بايد ميان جنبش. دمکراتيک پايداري را انجام دهيم

اجتمـاعي و  , هستند و جرياناتي که براساس تحليالت مـا در مـورد دولـت درصـدد ايجـاد دولتـي دمکراتيـک       

به خوبي تمايز قائـل شـد و   , کننداي دمکراتيک مبارزه مييابي به سياست و جامعهحقوقي بوده و جهت دست

.ستانداز نظري و عملي حائز اهميت ادر اين خصوص برخورداري از چشم

اي از مقاومت آنـ بيداري کردها نسبت به هويت خود در کردستان و شمه6

اي از تـاريخ آن را  اين فصل کامالً به تعريف اين موضوع اختصاص داشت، حال برآنيم تا با بيـان خالصـه  

آنهـا  . شدهاي پادشاهي شروعها به تفاوت ميان خود با رژيمبردن خلقانقالبات سياسي اروپا با پي. کامل کنيم
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اين نوع ديدگاه تـاريخي در خاورميانـه   . کرده استها روايت ميها و امپراطوريگيري و تداوم پادشاهيشکل

و يا سايه خـدا همـه امـور مربـوط بـه جامعـه را       عنوان خداشاه و امپراطوري يا به. تر استدارتر و گستردهريشه

بندگان تنها . وجود داشتن موجودي و يا بدني متفاوت از آنها غيرقابل تصور بود. اندبطور مطلق مشخص کرده

حقوق بشر و خصوصـاً دمکراسـي موضـوعات    , هويت جداگانه. يافتندعنوان بخشي از بدن پادشاهي معنا ميبه

شده در برابـر تقـدس آنهـا    ها بيانگر حقيقتي نفريناين. داشتندودند که نبايستي وجود ميبايشدهلعنتي و نفرين

. بودند

توسط بعضـي از روشـنفکران   , 18يعني قبل از انقالب انگليس و در اوايل قرن 1640اين ديدگاه در سال 

يتي غيـر از پادشـاه و   سرانجام به امکان وجود خلـق و هـو  . و مورخان انگليسي و فرانسوي به بحث گذاشته شد

متعاقب آن تحت نام حقوق ملي مطالبات طبقاتي زيادي . ها و مللي غير از تاريخ پادشاهي پي بردندتاريخ خلق

در اروپـا ابتـدا امـواج وسـيع     , بـدين ترتيـب  . هر طبقه درصدد بود خـود را عـين ملـت نشـان دهـد     . شدندتعيين

.کردندي بروزهاي طبقاتي بطور پياپهاي ملي و سپس جنبشجنبش

در " تنظيمـات "در ترکيه و خاورميانـه بعـد از دوره   , هاي ظهور خلق و ملتي متفاوت از پادشاهياولين گام

روشــنفکران نســل اول و دوم . برداشـته شــد " هــاي جــوانتــرک"و " هــاي جـوان عثمــاني"توســط 1840سـال  

, بـا تأسـيس جمهـوري   . نمودنـد ادشـاهي ها و اختالفات ميان ملت و پمشروطيت به تدريج شروع به بيان تفاوت

هر چند آتاتُرک داراي جوانب پدرساالر هم باشد اما . ملت ترک با گفتماني بسيار راديکال بر زبان آورده شد

آتـاتُرک و  . متفـاوت از عثمـاني گـام بزرگـي نهـاد     , لحاظ ايجاد مفهوم و عملکرد مربوط به ملتـي جداگانـه  به

مفهـوم  , رفت که تحت شـرايط اشـغال  انتظار مي. ثير مفهوم ملي فرانسه بودديدگاه او از ملت به شدت تحت تأ

, گرايي افراطي و مجموعه تحوالت اقتصاديبعد از رهايي هم تحت تأثير ملي. گرايي راديکالي ظهور کندملي

1950هـاي  بعـد از سـال  . بـودن آن را کـاهش داد  ايـن نيـز ارزش انقالبـي   . واقعيت اجتماعي را سرکوب نمود

موجـب  , به اختالط ملت و امت منجـر شـده  1980اسالم بعد از ـسنتز ترک. گرايي آکنده از فاشيسم شدليم

عنـوان رونـدي در جهـت ايـن تحـوالت و      توان بهگرايي را ميـ اسالمنئو. تخريب شديد تضادهاي طبقاتي شد

.جريانات در نظر گرفت

شـدن بـه هويـت و    آگـاه . نيـز صـورت گرفـت   رويدادها و تحـوالت مشـابه در ايـران و کشـورهاي عربـي     

شـدن بـه هويـت    امـروزه آگـاه  . کننـد اي هستند که همديگر را تغذيه ميدو پديده, موجوديت خود و مقاومت

درک . يابنـد هـا گسـترش پيـداکرده و ادامـه مـي     فرهنـگ فمنيسم و خرده, هاي اکولوژيکاجتماعي در عرصه

ساز و تخديرکننـده  اگر تمايزات درک نشوند تأثيرات بردگي. ي داردتفاوت و تمايز آن رابطه نزديکي با آزاد

گيرند موجب ايجاد تمايزات شکل ميهايي که در نتيجه درکهويت. ها برطرف نخواهند شدشدنيکپارچگي

. شوندتر ميجوامعي آزادتر و خالق
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بـا توجـه بـه اينکـه     . انـد بردهيعنوان يک ملت و خلق پکردها در کردستان بسيار دير به موجوديت خود به

را بيـدار کنـد امـا ايـن     " کردبـودن "تا حدودي توانست احساسات و عواطـف  19هاي قرن ها و شورشعصيان

کردبـودني پادشـاهي   , کردبـودني جداگانـه  . سر گذاردبيداري نتوانست اصطالحات پادشاهي و ملکي را پشت

20تا اواسط قـرن  19بنابراين از قرن . قرون وسطي دور شودامکان ندارد که از منطق و ديدگاه سلطنتي . ستا

.هنوز بوجود خويش همچون ملت و خلق پي نبرده و بيداري ملي تحقق نيافته بود

هـاي خلـق کـرد بـه     حقايق و واقعيـت , انجام شد20هايي که در ميان روشنفکران در نيمه دوم قرنبا بحث

اي و کردگرايـي غالـب عشـيره   . يان سنت چپ ترکيه شروع شداين جريان از م, در اصل. تدريج نمايان گشت

جاي هدف اين گرايش اين بود که به. شيخي در جنوب کردستان توان گذار از گرايشات کالسيک را نداشت

سوسياليسـت  احـزاب کمونيسـتي   . شاه و حکمران کردي جايگزين شود, فارس و عرب, شاه و حکمران ترک

توانستند به اصطالحاتي متفاوت چون ملت و خلق کرد دست و فئودالي هم نميبورژوازي رئال و احزاب خرده

نتوانسـتند فعـاليتي   . کردنـد فقط از لحاظ تاکتيکي به انجام بعضي تحليالت و اشارات در اين مورد بسـنده . يابند

سـهم  آن 1970هـاي  سـال گراي ترکيه بـويژه حملـه  جريان چپ. جدي در زمينه تاريخ و سياست انجام دهند

فرياد زدن شعار برادري و آزادي ترک ـ کرد در پاي دار اعـدام    . شدن خلق کرد داشته استاي در آگاهعمده

حرکـت و برخوردهـاي بسـياري ديگـر از     . باشـد و يـارانش داراي ارزش تـاريخي مـي   " دنيـز گـزميش  "توسط 

ها همين ارزش و اعتبـار را  ها و خلقلتدر راستاي برادري م" ابراهيم کايپاکايا"و " ماهر چايان"انقالبيون بويژه 

.دارد

مقاومـت بـه خـودي خـود مسـتلزم مرحلـه       . تواند بيانگر مقاومت و عمليـات باشـد  البته شعار به تنهايي نمي

.جديدي است

گسستن از برداشت شوونيستي ملت ترک و جداشدن : متمايزگشتن خلق کرد از دو جهت صورت گرفت

شکست هژموني ايدئولوژي حاکم که داراي نقـاب  . رت متداخل پيشرفت نمودگرايي ابتدايي کرد بصواز ملي

چپ انقالبي بود از يک طرف و رهايي از جو فشار و سرکوبي کـه نيروهـاي حاکميـت محلـي همکـار اقتـدار       

تحکم ايدئولوژيکي و عملي مستلزم . وجه راحت و آسان نبوددولتي بوجود آورده بودند از طرف ديگر به هيچ

فضاي قانوني و سياسي بـراي  . شداين نيز باعث تسريع در بروز مقاومت مي. نتلکتوئل و سازماندهي بودنيروي ا

حضرت , به نوعي مستلزم سلوک و شيوه حرکت حضرت محمد در مکه. هاي سالم ذهنيتي مساعد نبودفعاليت

.عيسي در قدس و گاليله و برونو در رنسانس اروپا بود

. اني که اين دوره را تجربه کردم اگر آن را روايت کنم بهتـر درک خواهـد شـد   عنوان يکي از اولين کسبه

از . مرا به دردسـر خواهـد انـداخت   , بودن منهنوز در مدرسه ابتدايي بودم که متوجه شدم تفاوت ناشي از کرد

مـدام ايـن   ابتدايي تا دبيرستان در چنان سطحي نبودم که بتوانم در اين رابطه دست بـه فعـاليتي ذهنـي بـزنم امـا     

کـردم او مثـل سـايه مـرا     وقتي از آن فرار مي. کردبندي که مدام بر پايم ببندند خود را تحميل ميپديده بسان پا
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سنت قديمي و کهـن  , را به تمامي هم قبول کنيبودن اگر ترک. سرنخي به اندازه يک سر سوزن هم پيدا بکنم

فـرد بـا   ". مـن هسـتم  "گفت مي, بودن آنها مشخص بوداي که کرداز خانواده گرفته تا تمامي مناطق بومي, کرد

گسستن از سنت به معني گريـزي فريبکارانـه از بخـش وسـيعي از واقعيـت بـوده و       . دورويي بزرگي مواجه بود

گسستن از هويت خـويش بـه مصـداق    . گشتفرسوده مي, شخصيت. وردآاه ميشدن را با خود به همرتصنعي

از منظر شخصيت نيز به معني از دست دادن ساختار . در افتادن به خاليي کامل بود, شدن برگ از درختکنده

, کـرد آينده و جامعه راه را بر شخصيتي پاتولوژيک ـ شخصيتي بيمارـ باز مـي  , انکار گذشته. معنوي جامعه بود

بـودن ـ وضـعيت مشـابه در ايـران و      تـرک , در مقابـل . شـد اين مورد هـر روز بـه مـرور زمـان بيشـتر درک مـي      

کـه زبـانش را   " هاي دينـي آيين"نمودن ـ از راه هضم طبيعي به شيوه ازبرگرفتکشورهاي عربي نيز صورت مي

.شداعمال مي, دانستيمهم نمي

گرايي که از طريق مراسم رسمي صورت چه آموزش ترک, شدن از طريق زبان نوآشناي عربيچه اسالمي

در حالي که شخصـيت  ! فهميآوردند؛ آمين گفتن براي دعاهايي که نميگرفت هر دو يک نتيجه به بار ميمي

نمـودن  از طريق تـرک , برددر جهالت و ناداني به سر مي, کرد که صدها سال است تحت نام گرويدن به اسالم

شـدن  ترک. گرفتتخريب شخصيتش عمق بيشتري به خود مي, باشدبه ظاهر معاصر ميافراطي که همان دين 

شـدني را  ضروريات اجتماعي هـم ممکـن اسـت چنـين عجـين     . آوردن در سنين بلوغ قابل تحمل استو اسالم

توانـد بـه موضـوع   گرايي آن هم به شيوه عبادات روزانه بطـور قطـع نمـي   گرايي و ترکاما اسالم. معنادار سازد

.آموزشي معمولي و معاصري تبديل گردد

بـودن را در خـود   تبـار بودن و ترکدر دوران ابتدايي آرزوي ديندار. نمايمخواستم هردوي اينها را درک

هـاي  و در محيط روشنفکري چپ کـه بحـث  1970يافت؟ در سالهاي اما اين تا کجا ادامه مي. احساس کردم

گرايـي  گرايـي و تـرک  جريانـات چندسـاله ديـن   . ميان آمدهم به" ئله کردمس"شد نام اي در آن انجام ميفشرده

سن و ساالن جوان خود که با جسارت تمـام و  هاي همگفته. هاي چپ را نداشتندياراي مقابله با افکار و جريان

, نـد کردآزادي و برابري هر دو خلـق دفـاع مـي   , بدون اينکه تمايزي ميان کرد و ترک قائل شوند و از استقالل

, از دست دادن قهرماناني که هر کدام براي مـن بـه منزلـه رهبـري بودنـد     . کردراه راستين زندگي مرا تعيين مي

تـوان از آن دسـت   اي ناموسـي کـه نمـي   پيگيري دادخواهي آنها در اين باريکه راه را براي من بصورت مسـئله 

ليرغم تحميالت وارد شـده از هـر دو سـو    ع" کردبودن"در اين مرحله پاسداري من از . نمودبرداشت تبديل مي

.موجب تحولي تاريخي و برداشتن گامي مهم شد

تحلـيالت  . تحقيـق و بررسـي پديـده کـرد بـا حـداقل امکانـات بـود        , هـاي بـارز ايـن دوره   يکي از فعاليـت 

ي از اي بود همچنين قرائت دگماتيک سوسياليسـم رئاليسـت  گرايانه ابتدايي که داراي جنبه احساسي برجستهملي

اي به نـام کـرد   بحث بر سر اين بود که واقعاً پديده. انداز بيان حقيقت عاجز بوده" هاحق تعيين سرنوشت ملت"

هاي کافي براي تحليل تـاريخي اجتمـاع   نه اسناد و داده. وجود دارد يا نه يا اينکه کردستان مستعمره است يا نه
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از محيطي تاريـک در مـورد پيرامـون    . ان علوم اجتماعيشناسانه دانشمندوجود داشت و نه نظرات عيني جامعه

.کردندداوري مي

شـد دولـت از سـر تـرس سـنتي آن      شدن بود و باعـث مـي  جو سياسي مدام در حال بحراني, از طرفي ديگر

طرفين درصدد بودند که هر چه زودتـر بـه بعضـي از چيزهـا     . نسبت به پديده کرد مواضعي عجوالنه اتخاذ کند

ا اين وجود آگاهي و معلومات بسيار محدود و تحليالت هر چند ناقص از عصر نيـز بـراي اثبـات    ب. دست يابند

نظام حتـي  . کند کافي بوداي قابل قبول نداشته و خود نيز چيزي را قبول نمياينکه نظام و موقعيت موجود جنبه

چه برسـد بـه اينکـه بـه انجـام      ,دادتحليلي معمولي درباره يک پديده را فوراً مورد محاکمه و مجازات قرار مي

گرايـي و پديـده   چـپ , از طرفـي ديگـر  . هاي علني وجود نداشتهيچ اميدي براي فعاليت. اصالحات فکر کند

اي بود که اگر مقاومت شرايط به گونه. ساختناپذير ميچون و چرا را اجتنابزدن به مقاومتي بيکردي دست

گرفت ترين کاري که بايستي صورت ميترين و شرافتمندانهناموسبا . داشتيدست برميکردي از انسانيتنمي

, در اين وضـعيت . مشي را دنبال کرده و تحت هر شرايط و قبل از هر چيز از آن دفاع کنياين بود که اين خط

با اينکه . اي کمي طرفدار را در يک منطقه محدود به خود جذب کنندتوانستند عدهگروهي از جوانان فقط مي

تـوان  هاي گرياليـي مـي  هاي مبارزات رهايي ملي موجود بوده و اعتقاد بر اين بود که با روشري از آموزهبسيا

اگـر  , اگر گرفت چه بهتـر , منطق اين بود. رفتهاي تاريخي ثبت نمود اما باز هم از حد اتوپيا فراتر نميحماسه

.نگرفت خدا کريم است

مبـارزان علـم خـود را    ) کشـيدن رياضـت (به هر سو و چله تفرق حواريون, بار ديگر در اينجا هجرت مکه

هر آينه ممکن بود که . توانست ظهور اولين اعتراضات را سبب گرددشليک اولين گلوله مي. ساختنمايان مي

هاي تراژيـک مشـابه کـه در    دوره, تاريخ. اولين شهيدان و اولين محکومان خود را تقديم کنند, گروه معتقدان

همه چيز وقوع تراژدي را ايجاب . گنجانداعي بسياري ديده شده است را در پديده کرد نيز ميهاي اجتمپديده

خـدايان در طـرف مقابـل قربـاني     , بـه عبـارتي ديگـر   . طلبيـد دادخواهي بطور قطع فداييان خود را مـي . کردمي

.خواستندمي

. پرداختـه و نوشـته نشـده اسـت    , شدن کرد از آن گذشته و رشد نمـود هنوز هم ادبيات اين دوره که متمايز

ها امکانـات و مـواد خـام الزم را    اي است که در حقيقت کليه زمينهدوره. البته بايد حتماً نوشته و پرداخته شود

تراژدي و سينما فراهم نموده , حکايت, درام, هاي بسياري از آن بمانند اتوپياکردن ادبيات و شاخهبراي رمانيزه

هنگام بذرافشاني معلوم نيست که اين بذر خراب است يا نه؟ سبز . شودي پاشيده ميبذر: مسئله اين است. است

نهادن در گردن" بخور هي بخور, اميد نان فقير است"المثل مصداق ضرب. خواهد شد يا نه؟ تنها اميدوار هستي

.مقابل سرنوشت است

. گذشـت 1970هـاي  ل سـال سال از مقاومت و ظهور جنـبش مقاومـت کـردي در اوايـ    30تقريباً بيش از 

در حقيقـت شکسـت   . يابي در پديده کرد نبـود تنها امکانات روشنگري و چاره, ترين حقيقتي که ظاهر شدمهم
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, همه اقشـار مربوطـه را بـه زنجيـر کشـيده     همچنين ثابت شد که رژيمي که. سازي نوعي از فشار ملي بودخنثي

درس . شانس زيادي براي تداوم زندگي ندارد, حاکم را دربند محکوم و محکوم را دربند حاکم گرفتار نموده

هـيچ شانسـي بـراي    , ديگري که آموخته شد اين بود که تا زماني که از شرف اجتماعي خلـق پاسـداري نشـود   

ر اجتماعي اعتماد به نفس و پاسداري از خويش است؛ خودشناسي شرف و غرو. پيشرفت وجود نخواهد داشت

درس ديگري که آموخته شد اين بود جوامعي که چنين نيرويي را در خود نداشته باشند . و توان پيشرفت است

کردي . به ديگران هم خيرش نخواهد رسيد, اگر کسي خيرش به خود نرسد. در نظر حاکمان نيز ارزش ندارند

تواند کـدام فايـده و ارزش را بدهـد؟ حتـي اگـر      اي ميبه کدام همسايه, ازه بيچاره و محروم استکه تا آن اند

قبـل  . مستعمره هم باشد براي اينکه بتواند بيانگر يک ارزش باشد بايد راه کسب ارزش را براي خود باز بگذارد

برو بوديم که گويي در جنگلي پر رو" راهيبي"با چنان . همه درها بر روي کرد بسته بود, از اينکه حرکت کنيم

.کنياز درخت و تاريک حرکت مي

همه رنج و تلفات را دارد؟ بهترين جواب ارزش اين, احتماالً اين سؤال پرسيده شود که واقعاً چند تا درس

. شودداده مي, نمودن سؤالي متقابل که هم در مورد جوامع و هم در مورد افراد صدق کندبه اين سؤال با مطرح

شرفانه زندگي کنند؟ مگر بدون احراز و ابراز هويت کـه هـم در تـاريخ و هـم در     توانند بيآيا فرد و جامعه مي

زندگي از هيچ ارزش و معنايي برخوردار خواهد شد؟ مگر , کندروزگار امروز هر کس آنرا حياتي قلمداد مي

در نزدشـان وجـود دارد کـه بـه ديگـري      آنهايي که اين ارزش و معناي خود را از دست داده باشند آيا ارزشي 

بدهند؟

زبـان و نابودشـده را بـراي منـافع خـود      کرد بيچاره و بـي , اگر طبقه اليت و حاکمان ترک و عرب و فارس

انـد نقـش مـؤثري در    اگـر کردهـا توانسـته   . انـد سخت در اشتباه, کنندترين وضعيت ارزيابي ميعنوان مناسببه

در غير اين . اندروست که داراي ارزش و هويت بودهيه ايفا نمايند تنها از اينهاي تاريخ ترکترين دورهحساس

مشارکت نماينـد؟ در آن زمـان مـابين تـرک و     " جنگ رهايي بخش ملي"توانستند در مگر کردها مي, صورت

. کردندتقسيم و تسهيم مي, کرد شکاف وجود نداشت و آينده را با اميد به پيشرفت مشترک

هـا دوشـادوش بجنگنـد؟ جـواب ايـن      توانند با ترکنگي روي دهد آيا کردها مثل سابق مياگر امروزه ج

توانست کردهاي عراق را بمانند برادر در اگر رژيم مي. دهندکردهاي عراق داده و مي, سؤال را به بهترين وجه

افتاد؟آيا به وضع تراژيک امروزي درمي, داردکنار خود نگه 

تـرين  دچـار بـزرگ  20بع روابط کردهـا بـا عـرب و فـارس هـم در طـول قـرن        روابط کرد ـ ترک و به ط 

لحـاظ حـل   سـلطان عثمـاني ديگـري کـه بـه     , به روايت تاريخ غير از ياووز سلطان سليم. قاعدگي شده استبي

هـاي  حتـي او هـم وقتـي سياسـت    . شديدتر از او برخورد کند وجود نداشته اسـت , مشکالت از طريق خشونت

گوينـد کـه   مـي . فرسـتاد کرد اوراق سفيد امضاءکرده را براي حکـام کـرد مـي   د را تعيين ميمربوط به خلق کر

در انتهاي اين کاغذهاي سفيد ". آن در حکم قانون خواهد بود, هر چيزي که دلتان خواست بنويسيد: "گفتمي
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ز کـه در  بايـد از ايـن مثـال درس عبـرت گرفـت و قشـر اليـت حـاکم امـرو         . امضاي ياووز سليم درج شده بود

.بايد اين را درک کرده و باور کنند, ورزندتفاوتي اصرار ميبي

امـا آتـاتُرک هـم داراي يـک     . شـود عنوان يک ارزش يـاد مـي  آتاتُرک هميشه از طرف حاکميت اليت به

اگـر الزم  , گرفـت قطعاً بعد اجتماعي مسائل را در نظر مي. ديدگاه و برخورد نسبت به مسائل و مشکالت است

بدون آنکه تا صـبح بخوابـد   , کرد وگرنه اگر نوع برخورد ديگري الزم بودسرکوب مي, سرکوب کندبود که

. کس شک ندارد که وي چنـين رهبـري بـود   هيچ. آوردانديشيد و ضروريات آن را به جاي ميبر روي آن مي

يـد در وضـعيتي   سـته و مقـروض نما  اي را که تا ايـن حـد کشـور و دولـتش را بـه زحمـت بيانـدازد و واب       مسئله

توانـد  نمـي " آزادي کاراکتر مـن اسـت  " گويد هويت و شخصيتي که مي, از طرفي. داشتآفرين نگه نميخطر

بـاز  , گراي بزرگ ترک بودهاگر چه يک ملي. گرايان تقسيم کندآن را با طريقت, دادن دولتتحت نام نجات

. حلـي بيابـد  کـرد کـه راه  ي او ايجاب ميزيرا ماهيت و کاراکتر آزاد. هم درصدد شناخت و درک کردها بود

توان نسبت به آن ترديد نمود؟ مگر قبل از اينکـه شـورش و عصـيان روي بدهـد بارهـا و بارهـا از ايـن        مگر مي

بـودن و آزادي  مشـکل جلـوگيري از کـرد   , هـا هـم  احتمال بحث نکرده بود؟ حتي در موقع برخورد با عصـيان 

هاي امپرياليسـم نبـود کـه سـر     ها و نقشدانست مگر بازيه خوبي ميهمانطور که خود ب, برعکس. کردها نبود

هـا مخفـي بماننـد و بـراي ظهـور      انجام کردبودن و آزادي را از بين برد؟ ديگر تا چـه وقـت بايـد ايـن واقعيـت     

آميز اصرار شود؟مقاومت و عصيان ديگري تا کي بايد بر حرکات و برخوردهاي تحريک

بطور طبيعي هر عمليـات و کـاري کـه    . بسيار تأثيرگذار بود1970هاي سالطلبي انديشي در مقاومتجزم

تشکيل جبهـه و  , شدنهمه مراحل و روندهاي حزب. ماندنصيب نميا نديشي بيگرفت از اين جزمصورت مي

ها و عليرغم فعاليت, توان از يک جنبش نوپانمي. رفتشدن تحت تأثير شديد ذهنيت دگماتيک پيش ميارتش

مات صادقانه و فداکارانـه انتظـار داشـت کـه از تـأثيرات ذهنيـت دگماتيـک کـه مهـر خـود را بـر تمـامي             اقدا

هـاي  جنبش"و " سوسياليسم"شد چيزهايي را که از هر چند که سعي مي. اند رهايي يابدهاي اجتماعي زدهپديده

مقابـل آن حقيقتـي کـه    در , در عمـل پيـاده کنـيم   , هـاي گرياليـي فهميـده بـوديم    و شـيوه " رهايي بخـش ملـي  

زنـدگي براسـاس تئـوري بـه     . ساختشد مرزهاي خود را آشکار ميکننده بود اگرچه دچار فرسايش ميتعيين

چنـين چيـزي بـراي نظـام     . گشـت بلکه اين تئوري بود که براساس زندگي و کـار متحـول مـي   , رفتپيش نمي

تمهيدات الزم را انديشـيده و معتقـد بـود    , نظام دگماتيک حاکم خود را آماده. سرکوبگر ملي نيز صادق است

.که خود را براي هر نوع تحوالت و رويدادهاي احتمالي آماده نموده است

البتـه  . ارزيابي خواهـد شـد  , سال گذشته گرفته شده30هايي که از دوره روي ما براساس درسدوره پيش

تي که در سطح جهان صورت گرفته باشد بلکه تحوالهايي که از اين مدت مقاومت گرفته شده نميفقط درس

داده و در خـود پديـده کـرد هـم تحـوالت مهمـي روي      , در کردسـتان . هم در گستره اين ارزيابي قـرار دارنـد  

در خاورميانه بطور عام و در کردسـتان بطـور   . اما وضعيت کائوتيک همچنان به قوت خود باقي است. دهدمي
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در ايـن ايسـتگاه تـاريخي مبنـا قـرار دادن صـلح و آشـتي بـراي حـل          . حل در نظر گرفته شوندعنوان راهشدـ به

اما اگـر بـا همـان جـديت و     . اندبطور جدي مطرح گرديده, نمودن خشونت دوطرفهدمکراتيک مسائل و ترک

توزي بر روي راهکارهـاي نظـامي اصـرار شـود     ه نشود و از روي عناد و کينهبه اين موضوع اهميت داد, اصرار

.مقاومت فعال نظامي ضرورت خواهد يافته و در دستور کار قرار خواهد گرفت, براي خروج از مرحله کائوس

. نمـود مقاومت يک سرنوشت مـي . هاي سياسي و نظامي مطرح نبودانشعاب و تعدد راه, 1970هاي در سال

بـراي  . هم گفت2000هاي توان چنين چيزي را براي سالدر اين دفاعيه سعي کردم ثابت کنم که نمياما من

ها و هم تحوالت احتمالي هر دو راهکـار سياسـي و نظـامي را بـه خـوبي بشناسـيم ارزيـابي و        اينکه هم فرصت

.سال طوفاني اخير همراه با تمامي جوانبش بسيار مفيد خواهد بود30تحليل تحوالت 

فصل پنجم

PKKجنبش 
خودانتقاديانتقاد ـ

و تجدید ساختار
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PKKنويس براي ارزيابي تاريخچه کوتاه الف ـ طرح يک پيش
شدنPKKـ اولين حمله 1

خودانتقادي و تجديد ساختار ـانتقاد, ضرورت تحليلي فراگيرPKKگذاري و يکمين سالگرد پايهدر سي

.باشداي اساسي مياي حاد و وظيفهلهمسئ

توان آماتور هم ناميـد در سـواحل سـد    گروهي ناراضي شش نفره که حتي نمي1973در ماه آوريل سال 

تصميم گرفتيم اگر . ها نشستهها سرپا بوديم و گاهي وقتچوبوک در آنکارا دور هم جمع شديم؛ گاهي وقت

علـت آن  . تر خواهـد بـود  ستقل در سر دارد حرکت کنيم صحيحعنوان گروهي که هدف ايجاد کردستاني مبه

. اي بود که در اثر تحقيقات به آن دست يافته بوديم مبني بر اينکه کردستان سرزميني مسـتعمره اسـت  هم نتيجه

عنوان رازي افشا کرده بوديم و اينچنـين بـه   جمعي اينرا بهبراي اولين بار توسط گروهي شش نفره و بطور دسته

عنـوان  تـوان بـه  جمعـي را مـي  بيان آن بطور دستهيک حقايق به شيوهبهتحليل يکتحول شيوه. افتاديمحرکت 

, 75, 76هـاي  دوره سـال . کنـد اين شيوه تحليل زمينه را براي سازماندهي فراهم مي. سرآغازي در نظر گرفت

. بـود ) اتيک آنکـار عالي و دمکرادفتر آموزش(ADYÖDدوره رشد و گسترش گروه در زير سقف 1974

, ديگور, قارص, دوغو بايزيد, از آنکارا به کردستان و برگزاري جلسات مناطق آگري1977در سال سفر من 

بعـد از اينکـه   . اورفا و عنتاب به معناي راهيابي و انتقال گروه به کردستان بود, دياربکر, العزيز, بينگول, درسيم

. اي نمـود دهنـده تـأثير شـوک  در عنتاب ـ سه روز بعد از جلسـه ـ  " حقي قرار"شهادت رفيق , به آنکارا برگشتيم

نويس برنامه را در اواخر همان سال پيش. جوابي که به اين داده شد گام برداشتن در راستاي تأسيس حزب بود

, با ازدواجي پر از خيانت داخلي و بال بـه مرکـز کردسـتان   1978هاي تابستان نزديکي. در عنتاب آماده کردم

بـا  ) از توابـع ديـاربکر  (نوامبر در روسـتاي فـيس   27روز . پرواز کرديم, ياربکر که دچار خيانت بزرگي شدهد
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عنـوان مرکـز مبـارزه   توان در شهرها زياد بسر برد به ضرورت بکارگيري هم کوهستان و هم خاورميانه بـه نمي

از اورفا به سوريه و از آنجا به سـرزمين  1979مي 1در روز , واقف شديم، بسان هجرت دوم حضرت ابراهيم

.کنعان جهت جستجوي آزادي در اين راه گام برداشتيم

در آن سـپري  1984اوت 15ساله از آن زمـان تـا   10تقريباً جو ايدئولوژيک و فضايي سياسي که دوره 

.شدن آن را نيز بايد از نزديک ديد و تحليل نمودگونگي سپريشد و چ

. شوداي است که نظام کاپيتاليستي در تاريخ خود دچار شکست بزرگي ميسرآغاز دوره1970هاي سال

اروپـا مجـدداً   , آمريکا توانسته رهبري آن را بعهده بگيرد, نظام بعد از جنگ جهاني دوم به ترميم خود پرداخته

نظام سوسياليستي رئاليستي در اوج عظمت و . عنوان ديو شرق دور سر برآورده استفتاده و ژاپن بهبه تحرک ا

, درسـت در ايـن مقطـع   . گذراندنـد تـرين دوران خـود را مـي   هـاي رهـايي ملـي قـوي    شکوه خود بود و جنبش

.شروع به انقالب جديد ذهنيتي مي نمودند1968هاي جوانان در سال جنبش

آور ماعي ـ تاريخي که در اوج پيشـرفت قـرار دارد بـه مرحلـه کائوتيـک چيـزي شـگفت        ورود نظامي اجت

گـردد کـه دوره   شود ثابت ميدوره فروپاشي شروع مي, اما اگر توجه داشته باشيم که بعد از مرحله اوج. است

اصـلي  بينـيم کـه علـت    تر برگرديم مـي اگر کمي عقب. رشد آن روي داده استکائوس واقعي و تأثيرات روبه

بخش ملي و سوسيال دمکراسي عليرغم رسـيدن  رهايي, محور سوسياليسم رئاليستيهاي دولتفروپاشي جنبش

بـار  . هـاي خلـق داده بودنـد   عدم تحقق وعده و وعيدهايي است که بـه تـوده  , ساله دولتي خود150به اهداف 

, امپراطـوري روم , ا بـالعکس امپراطـوري روم را فـتح کـرد يـ    , شد که آيـا مسـيحيت  ديگر اين سؤال مطرح مي

سـنتز مسـيحيت بـا فرهنـگ و سـنت      . شايد هم هر دو تا حـدودي صـحت دارنـد   . مسيحيت را در اختيارگرفت

تـوان گفـت کـه نظـام     جو بـود امـا نمـي   طلب و صلحاگر چه مساوات. امپراطوري موجب ظهور فئوداليسم شد

ار ناپذير اسـت کـه مسـيحيت تـا حـدودي از      اما اين هم يک حقيقت انک. اجتماعي متفاوتي بوجود آمده است

.خواهي و برابري خود دور شده استماهيت آزادي

داري بوجـود  و رهـايي ملـي کـه در دوره وحشـت نظـام سـرمايه      سوسيال دمکرات, جريانات سوسياليستي

فت که کامالً وابسـته  توان گالبته نمي. يعني از آن نظام زاده شده بودند. اي از نظام بودنداند در واقع دنبالهآمده

اي دال توان گفت که جريانات مذکور هيچ دغدغـه اند اما امروزه براحتي ميداري بودهو متعلق به نظام سرمايه

رفتـه  اگر هم داشته باشند از حد شعار فراتر نمي,داري نداشتهبر عبور از راسيوناليته و شيوه زندگي نظام سرمايه

. خواه خارج از جامعه طبقاتي و هيرارشـيک اسـت  طلب و آزادياي مساواتهريشه و اساس ايدئولوژي. است

. گيرنـد ها از آرزو و خواسـت برخـورداري از موضـعي دمکراتيـک و اشـتراکي سرچشـمه مـي       اين ايدئولوژي

هـا هميشـه توسـط جوامـع هيرارشـيک و      دهد ايـن ايـدئولوژي  شواهد تاريخي بسياري وجود دارد که نشان مي

وقتـي  . انـد سيله زور و يا در قبال امتياز، جوهر و ذات خود را از دست داده و رو به فساد گرائيدهطبقاتي و يا بو

انـد  هـايي کـه بعـد از دوره رهـايي ملـي تأسـيس شـده       بحران دولـت , به فروپاشي کشورهاي رئال سوسياليستي
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توان گفت که جريانات براحتي مي,نگريمهاي سوسيال دمکرات ميکارانه حکومتهمچنين اقدامات محافظه

نشـان داد کـه ديگـر ايـن     1970هـاي  بحـران سـال  . اندمذکور هيچ کدام از سطح يک مذهب نظام فراتر نرفته

. نيز بيانگر اين واقعيت اسـت 1968هاي جنبش جوانان در سال. مذاهب يدکي فايده چنداني براي نظام ندارند

هاي توانستند به وعدهجريان موقعي که بر سر کارآمدند نميهر سه . نتايجي که بدان اميد داشتند به دست نيامد

حتي از بسياري جهات . داري و بروکراسي را بوجود آوردنديک طبقه جديد سرمايه. خود جامه عمل بپوشانند

هاي ناشي از آن و فقدان آزادي و برابري موجب شد عليرغم بحران. تر بودنداز کاپيتاليسم کالسيک هم عقب

.به نحوي ديگر آنرا نيرومند سازند, دادندم را مورد انتقاد قرار مياينکه نظا

دادن نظام مـذکور در حـال از دسـت   . داري بودخطري جدي براي مشروعيت دولت سرمايه, اين وضعيت

هاي مردم و خلق بـه جريانـات   مخالفت. هاي عظيم بودهاي خود براي تأثير گذاري بر تودهها و قابليتتوانايي

راه اين تحوالت را هموار کرده , هر چند داراي نواقصي هم باشد1968انقالبيگري . آوردتي روي ميغيردول

فمينيسم و اکولوژي و همچنـين جريانـات فرهنگـي    , هاي چپ نوها و اعتراضات زير چتر جنبشمخالفت. بود

از طـرف ديگـر   . عامل اصـلي ورود نظـام بـه دوره کـائوس ايـن مـوارد بودنـد       . بومي عليه دولت شکل گرفت

هاي امتيازدهي و تقاضاهاي ناکافي ناشي افزايش دستمزدها ناشي از سياست, زيستمشکالت روزافزون محيط

تضادهاي درونـي نظـام حـول    . ها و افزايش عرضه شده بودندموجب باالرفتن هزينه, هااز فقر و تهيدستي توده

عنـوان  بـه 1980هـاي  نئوليبراليسم در سال. يافته بودمحور روابط مثلث آمريکا ـ اتحاديه اروپا ـ ژاپن گسترش  

به منزله پيروزي نظام نبود بلکه 1990فروپاشي شوروي در سال . رفت از اين بحران درنظر گرفته شدراه برون

جديـد نئوليبراليسـم در دسـتور    " حمله جهـاني "تحت اين شرايط بود که . باعث و عامل افزايش بحران نظام بود

. هـاي سـاختگي برآمدنـد   هاي انحصاري درصـدد توليـد پـارادايم   در زير بمباران شديد رسانه. فتکار قرار گر

درگيـري  "نظريـه  . ساخت و سازهاي تئوريکي جهت تعيين اهداف جديد براي نظـام سـرعت بيشـتري گرفـت    

ر داشـتند  هـايي کـه در جغرافيـاي اسـالم قـرا     رژيـم , ويـژه به. يافتجاي ديدگاه کمونيسم رواج ميبه" هاتمدن

.گشتندعنوان موانعي در برابر منافع نظام مطرح ميرفته بهرفته

هاي چپ جنبش, چنين تحوالت وسيعي در سطح دنيا در جريان بود, 1970هاي در حاليکه در اوايل سال

گرايـي  بودند نتوانستند خود را از ديدگاه چپ و ملـي در ترکيه و جنبش کرد که درصدد حل مشکل ملي کرد

کرواسـي  , چين, چپ ترکيه توسط کمونيسم شوروي. بودندماندهاز تحوالت جهاني عقب. سيک برهانندکال

گرايـي ابتـدايي و چـپ    اما چپ کرد که جنبش روشنفکري ضعيفي بود تحت تأثير ملـي , شدو اروپا تغذيه مي

خواسـتم  . ر ارتباط بودممن شخصاً در اين دوره با هردو گرايش نيز د. اتيکتي ترکيه دچار سردرگمي شده بود

-DEVنشـأت گرفتـه از  )حزب کمونيست خلق ترکيه ـ جبهـه  (THKP-Cهوادار آنها باشم با اينکه هوادار 

GENC)جوانان انقالبي ( بودم اما توجه زيادTIIKP) نسـبت بـه   ) حزب کمونيست انقالبي کارگري ترکيـه

بخـش خلـق   ارتـش رهـايي  (THKOرهبـر  تأکيد دنيز گزميش ـ  . کردمسئله کرد مرا بيشتر مجذوب خود مي
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12با درگرفتن طوفان . درآمدم) کانون فرهنگي انقالبي شرق(DDKOدر استانبول به عضويت 1970سال 

. هايم را به خارج از چارچوب قوانين بکشـانم رآن ممکن بود فعاليتمارس و در چنين جو پيچيده تشکيالتي ه

که بعد از شهادت ماهر چايان و رفقاي او ) دانشکده عالي علوم سياسي(SBFطي سازماندهي اعتصاب توسط 

, دليل نبود شهادت کافي عليه من آزاد شدمتنظيم شده بود دستگير شدم و بعد از هفت ماه به1972در مارس 

ها اميد بسته بودم دلگرمـي چنـداني   هايي که بدانشدن از زندان متوجه شدم که هيچ يک از جنبشز آزادبعد ا

.تر خواهد بودلذا به اين نتيجه رسيدم که تأسيس سازمان و تشکيالت جديدي صحيح, دهندنمي

عـدم وجـود   نظر از وجـود يـا   در آنکارا صرف1973تصميم بر تأسيس سازمان تشکيالتي مستقل در بهار 

گرايانـه ابتـدايي   اين گرايش نه گرايش ملي. لحاظ معنايي که در برداشت حائز اهميت بودبه, امکانات اين کار

بلکه براساس تاريخ و تفسير خاص , گراي ترک بودکرد و نه يک گرايش چپ سوسيال شووني با ماهيت ملي

مشي يک تغيير لحاظ خطاين کار به. تر بودسبمنا" هاي کردستانانقالبي"عنوان جهش به, خود از اوضاع روز

اين حرکت و گرايش از لحـاظ ايـدئولوژيک در درون   . گشتتر ميو تحول بود و اهميت آن روزبروز نمايان

گرايـي ابتـدايي   گـر يعنـي گرايشـات ملـي    گرانه ملت حاکم و دنبالـه ملـت ـ اقتـدارهاي سـلطه     گرايشات سلطه

يابي به هويتي آزاد گرفتن ابتکار عمل موجب دستدستلحاظ سياسي با بهشد و از کردهاي مزدور ذوب نمي

توانست کردها اي برخوردار بود که مياز ويژگي. به صحت اين ترجيح و انتخاب اعتقاد کامل دارم. گشتمي

و شان در حرکت براي رسيدن به هويت خلق آزاد از آگاهي ها را به ميزان مشارکتو در نتيجه آن ديگر خلق

يابي به هويـت خلـق آزاد بـدون گرفتـار آمـدن بـه جاذبـه        هدف قراردادن دست. دانش الزمه برخوردار نمايد

هـا کـه   دمکـرات ملـي و سوسـيال  رهـايي , رئاليستيشده و انحرافات سوسياليسمگرايي سرکوبگر ـ سرکوب ملي

اي که تحول ذهنيت جديدي اندازهبه. داري شده بودند ضامني بجا و به موقع بودتبديل به مذاهب نظام سرمايه

تأکيد مفرط بر رهايي ملي ممکـن بـود   . کردبود به همان اندازه هم زمينه را براي سياست دمکراتيک فراهم مي

" ها به دست خويشتعيين سرنوشت ملت"در اين امر تأثير قرائت دگماتيک اصل . موجب بروز انحرافات شود

ترين قرائت از اصـل مـذکور در نظـر    عنوان يگانه تفسير و صحيحبه"لتبراي هر ملتي يک دو. "قابل توجه بود

شـد از  اين وضعيت که تاحدودي هم از ديدگاه سوسياليسم رئاليستي نسبت به اقتـدار ناشـي مـي   . شدگرفته مي

از گسترش ايـن  1978در سال PKKاما تأسيس . کردمشي جلوگيري ميايجاد خالقيت و شکوفايي در خط

خواه و مردمي مسـاعدتر بـود تـا جنبشـي از     شدن به جنبشي آزاديشرايط براي تبديل. لوگيري کردانحراف ج

با تحوالت موجود در گرايشات چپ ـ هرچند آگاهانـه   , اين پيشرفت. بخش ملي آفريقاهاي رهايينوع جنبش

.برخوردار بوددار اي آيندهمشيشدن به خطاز شانس تبديل. ـ در سطح جهاني مصادف بودهم نباشد

دليل اينکه بعد ايدئولوژيک آن شانس پيشرفت و رشد بيشتري داشت با اينکه خطي شفاف و ژرف نبود به

اينکـه سوسياليسـمي کـه مـا آن را نماينـدگي      . کـرد شدن به انحرافات مداوم و بـزرگ جلـوگيري مـي   از دچار

. باشـد وجه و عالقه ما به علـوم اجتمـاعي مـي   دهنده تخوانديم نشانمي" سوسياليسم علمي"با اصرار ,کرديممي
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تالش شد براي جلوگيري از بروز بيماري نديدن که نشأت گرفته از جزميت ايدئولوژيک بود تـدابيري اتخـاذ   

اکولـوژي و  ,مشکالت شديدي که گريبانگير علوم اجتماعي بوده و توجه آن به مسائلي از قبيل؛ فرهنگ. شود

, گزيـدن از آشـفتگي علـوم اجتمـاعي    مشي بـا دوري خط. کندمشي را ثابت ميطاهميت خ, زنان در اين اواخر

جلـوگيري از تخريبـات ناشـي از    . دادآل آزادي و برابري خود را زنده نموده و در اولويـت قـرار مـي   خط ايده

ديگر جريانات و حرکـات  . توانست محدود گرددمشي ميبحران سوسياليسم و علوم اجتماعي تنها توسط خط

دليل اينکه نتوانستند چنين قابليتي از خود نشان دهند و در ميـان کـاراکتر دگماتيـک و ليبراليسـم     ترکيه بهچپ

علت آنکه هر يک از آنها در مراحـل اوليـه بـه    به. شدن رهايي يابندنتوانستند از مارژينال, پوچ در نوسان بودند

هايي که خود گروهک. دادندنيز از دستشدن خود را هاي کوچک مذهبي تبديل شدند شانس سياسيکانون

.کردند گرفتار وضعيتي اسفبارتر از اين شدندرا چپ کرد معرفي مي

نفوذ سريع آن در . رابطه نزديکي با ويژگي ايدئولوژيک آن دارد, شدندر سياسيPKKمشي شانس خط

هم به PKKاگر . کندثابت مييابي به پايگاهي مردمي در مدت زماني کوتاه اين واقعيت را ميان خلق و دست

. شـد ها مارژينال و به حاشيه رانده مـي شد بسان ديگر جنبشنظر مبتال ميگرايي تنگگرايي و طبقهبيماري ملي

" شـدن معضل کادر"اين را بايد در ارتباط با . شدن در سطح عميقي صورت گرفته استبديهي است که سياسي

شدن که يکي از بدون تحليل معضل کادر. اش در حکم يک مانع بودريگيشکلدليل شيوهدانست که کادر به

بـه انـدازه   . دادنـد عوامل فروپاشي شوروي بود همه تحليالت سياسي و سازماني کارايي خـود را از دسـت مـي   

بکـارگيري  , جهت دفاع از خـود . شرايط براي پيشرفت مدل سازماني آن خط نيز مساعد بود, مشي سياسيخط

اما نبـود کادرهـايي کـه خواهـان     . توانست از حقيقت نيز دفاع نمايده مشروع متناسب با مرحله ميدفاع مسلحان

نمودن مسائل درصدد برطرف. مشي هميشه داراي نواقصي باشدنمودن اين راهکار باشند موجب شد خطعملي

. شـدن جنـبش بـود   ياناشـي از تـوده  , هاي محـدود بروز تحوالت و پيشرفت. و بحران درون سازماني برآمديم

.بودشدن کادر جنبش ايمشي مستلزم حرفهپيشرفت و تحوالت وسيع در خط

درصـدد  PKKروشـن شـود ايـن اسـت کـه      PKKمشي سياسـي  ترين موضوعي که بايستي در خطمهم

ت تـوان گفـ  سختي ميبا اينکه شعار کردستان مستقل زياد بکار برده شد اما به. تأسيس دولت جداگانه بود يا نه

عنـوان فـردي کـه از نزديـک بـا همـه ايـن مسـائل         من به. که اين شعار به معني تشکيل دولت مستقل بوده باشد

ام بايد بگويم که ما موضوع دولت مستقل و خصوصـاً کردسـتان مسـتقل را عميقـاً مـورد بحـث و       ارتباط داشته

لحاظ رئاليته در دستور شته باشد اما بههرچند از نظر اتوپيک گرايشي به اين مسئله وجود دا. بررسي قرار نداديم

نمـايم در  تخمـين مـي  , فراتر از اينکه چنين چيزي بخواهيم يا نخواهيم. دادن آن زياد جالب توجه نبودکار قرار

حـل همـه   , اينگونه نبـود کـه بگـوئيم تأسـيس دولـت     . يابي آن شفافيتي وجود نداشتميزان ارزش نهادن چاره

سوسياليسـم  "سـئوال  . برانگيـز اسـت  دانستيم که اين موضوع بحثئوري هم ميحتي از لحاظ ت. مشکالت است

از طرف ديگر اين واقعيت نيز . کردمدام افکار ما را مغشوش مي" ديکتاتوري پرولتاريا کدام يک؟, دمکراتيک



323 اند مشکالت و مسائل آنهـا حـل نشـده    ها و زحمتکشاني که به دولت دست يافتهوجود داشت که خلق

مـواردي هـم وجـود داشـت کـه      , وه بر اينکه موارد زيادي براي جذابيت دولت مستقل وجود داشتعال. است

همچنين به انـدازه مشـکالت   . داد دولت باعث مشکالتي خواهد شد که قابل حل و تحمل نخواهد بودنشان مي

اعي بعد از آن مشکالت اجتم, و موانعي که بر سر راه تشکيل دولت کردي در خاورميانه و ترکيه وجود داشت

مـيهن از  عنوان مـام اصطالح کردستان به, جاي دولتدر نتيجه به. نمودتر مينيز موضوع را هرچه بيشتر حساس

ترجيحي آشکار براي " دمکراتيک و سوسياليستي, کردستان مستقل"در شعار . ارجحيت بيشتري برخوردار شد

و حد متوسط نظرها بر گفتمـان کردسـتان آزاد باشـد    رسيد که توافق به نظر مي. شددولتي مستقل دريافت نمي

تر قرائتي صحيح, طرفداران کردستان آزاد= تعبير انقالبيون کردستان . ترين اصطالح انقالبي استبينانهکه واقع

منـاطق  "و " کردستانفدره"اعالم 1990در اوايل دهه . شداهميت اين مسئله در آينده مشخص مي. خواهد بود

.داشتما را در مورد اقتدار دولت بيشتر به فکر وامي, ايجاد شدندPKKي که در نتيجه مقاومت ا"آزاد شده

خاطر اينکه شکل دولت در ايدئولوژي سوسياليسم نيز بکلي حل و شفاف نشده بود باعث ازدياد ابهامات به

ـ در وسط خـود آنهـا  ها تـ در خصوص حق تعيين سرنوشت ملت" براي هر ملتي يک دولت"اما انديشه . شدمي

. آمدبحث از زور و جنگ به ميان مي, به محض گفتن دولت. شدن مسئله نقش اساسي داشتتر و ژرفپيچيده

عنوان ضرورت دفاع مشروع بلکه براي رسيدن به معضل ديگر در رابطه با اين موضوع اين است که جنگ نه به

هـا رهـايي   ملـت , آنهـم جنگـي طـوالني مـدت    , نـگ اما اين امر که بـدون ج . شداهداف سياسي مباح ديده مي

اي استراتژيک عنوان انديشهآزادي طبقاتي هم ممکن نخواهد شد به, هايابند و در صورت آزاد نشدن ملتنمي

اين قبيل مشکالت ناشي از جنگ و اقتـدار کـه در طـول تـاريخ مبـارزات راه را بـر       . گرفتمورد قبول قرار مي

.شدميPKKبتدريج گريبانگير ,انحرافات بزرگ گشوده است

يعني از ايـن  . برخورد دولت با ما در اين دوره ناشي از شيوه حرکت و فعاليت چپ و جريانات کردي بود

همـه  . شد که بتواند به کانون مقاومتي اصيل و درازمـدت تبـديل شـود   احتمال داده نمي. شدتر هم نميمتفاوت

رفتـيم يـا   دو راه بيشتر نبود يا بايستي به کوهستان مي. دادنشان ميوقوع يک کودتاي نظامي را, شواهد و قرائن

1979در سـال  . هر دو راه هم در پيش گرفته شد. کرديمنشيني مياينکه به خارج از کشور به خاورميانه عقب

دادن تلفـاتي جـدي هـر دو راه را در پـيش گيـرد از همـه امکانـات و شـرايط         براي آنکه جنـبش بتوانـد بـدون   

دورموش که غير از دستگيري مظلوم دوغان و محمد خيري. نشيني بتدريج صورت گرفتعقب. خوردار بودبر

حـزب تأسـيس شـده بـود و از مـوقعيتي      , جنبش شکل گرفتـه بـود  . تلفاتي داده نشداز روي بدشانسي بود هيچ

سپتامبر را 12ست کودتاي بنابراين توان. برخوردار بود که بتواند موجوديت خود را تا مدتي طوالني حفظ کند

البته قرار نبود که رفتن بـه خـارج از   . تدابير الزم اتخاذ شد1980بيني کند و قبل از وقوع کودتاي نظامي پيش

عنـوان يـک   چندين دوره آموزش نظامي کادرها و جنگ درازمدت گرياليي تا رهـايي بـه  . ميهن طوالني شود

.ه بود که کارها طبق برنامه و حساب پيش خواهد رفتيقين حاصل شد. شدتعبير مي" قانون انقالب"
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. در خاورميانه چند گروه آموزش ديده و به ميهن بازگشتند, 1980بعد از , طبق برنامه از قبل طراحي شده

امـا عـدم   . جبهـه متحـد مقاومـت عليـه فاشيسـم ـ صـورت گرفـت        هايي در زمينه تشکيل جبهه سياسي ـ فعاليت

بـدين  . کـرد هـاي تئوريـک را ايجـاب مـي    ضرورت اجراي فعاليت, بيني شدهامه پيشپيشرفت کارها مطابق برن

زنـدگي  , مسئله شخصـيت در کردسـتان  "هاي ضبط شده بر روي نوار در مورد سخنراني1981منظور در سال 

تبـديل بـه   " در ارتبـاط بـا سـازماندهي   "و " نقش زور در کردسـتان "و سپس " حزبي و خصوصيات مبارز انقالبي

ــادگي ) 1982(و کنگــره دوم آن ) PKK)1981بــا برگــزاري کنفــرانس يکــم . و منتشــر شــدکتــاب بــا آم

ايـن مرحلـه را   1982هاي اسرائيل ـ فلسطين در سـال   درگيري. تر به ميهن روي آورديمتر و درازمدتاصولي

.سرعت بخشيد

شـرق و جنـوب کردسـتان    هـاي  زمينه براي فعاليـت و اسـتقرار در بخـش   , با پيروزي انقالب اسالمي ايران

هـاي  در آن منـاطق رفيـق محمدکاراسـونگر کـه در درگيـري     . بر روي اين هم فکر کـرديم . مساعدتر شده بود

اما شهادت ايشان در ماه . توانست کارهاي الزم را انجام دهدسيورک نيز شرکت کرده بود حضور داشت؛ مي

آنچه از دوران کالکان و . اي بودبدشانسي جديبودن خود شد که در واقع قرباني صداقت و آماتور1983مي 

ايـن  , رفتکردن خألهاي موجود به آنجا فرستاده بوديم انتظار ميبراي پر1982علي حيدرقايتان که در سال 

قبـل از ايـن   . مشي را از جنوب کردستان هدايت نموده و آن را تثبيت کنند و در آنجا حاکم نمايندبود که خط

کورکمـاز رهبـري آن را   يجاد خط مقاومت از بوتان تا درسيم کـه کمـال پيـر و معصـوم    براي ا1980در سال 

. اي سـنگين بـود  ـ ضـربه 1980دستگيري کمال پير ـ جـوالي   . برعهده داشتند رهنمودهاي کلي ارائه شده بود

بـازي  بهبايست جهش اصلي را انجام دهند به وضعيتي دچار شدند که بسان دوران کالکان و همراهان او که مي

تـا آنجـا کـه بـه خـاطر دارم چنـين       . کـرد راه را بر تشويش خاطر بـاز مـي  , مشي براي اولين بارشدن خطگرفته

شود تکرار کنيم به اين معني است که خر را رنگ کرده و بار اگر آنچه را که در خاورميانه انجام مي:"گفتممي

همچنـين نگرانـي و احسـاس    , ورد انتظـار هـاي مـ  از يک طرف عدم انجـام جهـش  ." ديگر به صاحبش بفروشي

فرهادکورتاي و همراهان او در زندان دياربکر و شهادت کمال , مسئوليتي که در قبال خودسوزي مظلوم دوغان

از اينرو براي . موجب خشم شديد ما شده بود, دورموش در اثر روزه مرگ در زندان داشتيمپير و محمد خيري

گزاري جلسه و با حضور تعداد محدودي از کادرهاي مرکز عملکـرد بعضـي از   با بر1984بار در ژانويه اولين

.گرفتندـ مورد انتقاد شديد قراررفقا ـ در رأس آنها دوران کالکان و جميل بايک 

شدنPKKـ دومين حمله 2

بخـش شدن به يک جنبش پناهنده و معاصـر رهـايي  اي که بدان رسيده بوديم نقطه تمايز ميان تبديلمرحله

خـواهي بسـيار سـنگين    مسئوليت تاريخي سکوت درازمدت جنبش آزادي. خواه خلق بودملي يا جنبش آزادي

از ,صـورت در غير اين. شهداي زندان و محيط شکنجه زندان بطور قطع مستلزم انجام اقداماتي بود, ويژهبه. بود



325 تـا  1984اوت 15لـه  حم, هـا توان گفـت کـه تحـت فشـار ايـن نگرانـي      مي. مهر خيانت گريزي نبود

برخوردي کـه از طـرف دولـت انجـام     ,وزيري اوزالدر دوره نخست. حدودي هم با تأخير و ناکافي انجام شد

, کردبه گريال نگاه مي" يک مشت اوباش"با توجه به اينکه دولت با ذهنيت . از جديت الزم برخوردار نبود, شد

حد وحصري که به نيروي نظامي و ارتش وجـود داشـت   بيبا اعتماد. شداميد هرگونه برخورد سياسي قطع مي

دست به تبليغات وسيع و پرهيـاهويي  . ترين زمان خواهد توانست آنها را نابود کندشد که در نزديکتصور مي

اما با افزودن . ميدان براي جنگ گرياليي باز و وسيع بود. هيچگونه موفقيتي در ميان نبود1984تا اوخر . زدند

هـا و  جهـش ,به مشکالت دست و پاگير داخلي) حزب دمکرات کردستان عراق(PDKي ناشي از هاممانعت

آنچـه  .واکنش و اسـتقبال خلـق مثبـت بـود    . يافتندرفت به هيچ وجه تحقق نمياقدامات نيرومندي که انتظار مي

اين مشکل از . ندوجود نداشت کادرهايي راستين بود که بتوانند از عهده مديريت جنبش و سازماندهي آن برآي

.اول تا به آخر مهر خود را بر تخريبات زد

دو رفيـق  . بينانـه بـود  انتقاداتي که کمال پير و معصوم کورکماز در مورد مبارزه مسلحانه نموده بودند واقـع 

و معصـوم کورکمـاز   1982شهادت کمال پير در سال . توانستند از عهده امور برآيندبودند که ميارزشمندي

نشـيني نسـبي   بعـد از آن عقـب  . ضربه سنگيني بـود , در راستاي پيشبرد جنگ براساس اصول آن1986در سال 

مسئله کمبود امکانات نبـود  . هايي جهت پيشبرد بحران صورت پذيرفتتالش, 1986در سال PKKوکنگره 

رفتارهـا و  . رديـد گبلکه ديدگاه انحصارگرايانه بر امکاناتي که با هزاران سختي فراهم مي شدند تأثيرگذار مـي 

عليرغم وجود نواقص و . کردافکار و اعصاب همه را تخريب مي) کثيره يلدرم(برخوردهاي اخاللگرانه فاطمه 

هــاي الزم صـورت گرفــت و  آمـادگي 1987اي جديــد در سـال  تخريبـات زيـاد بــاز هـم بـراي انجــام حملـه     

کـه در  , بنـدي و بانـدبازي درونـي   روهاما رويداد گـ . رهنمودهاي وسيع و امکانات عظيمي تدارک ديده شدند

مسـئوليتي  کـه بـا بـي   هنگـامي , گرفـت رفته حالتي آگاهانه به خود مـي سطح وسيعي دامنگير جنبش شده و رفته

هـاي  ها و زحمات بسيار ارزشـمند حاصـل از فـداکاري   باعث گرديد فعاليت, کادرهاي مرکزي درهم آميخت

.تيجه مانده و به هدر رودنها بيالعاده شمار بسياري از انسانخارق

تـر و مسـئوليتهاي آن   موقعيـت کلـي رهبـري بـه تـدريج مطـرح      , به منظور ايضاح چنـين اوضـاع دشـواري   

هـا  وظايف و مسـئوليت . يافتتري ضرورت ميهاي ژرفشد و بر اين اساس تحليالت و آموزشتر ميسنگين

مساعدت الزم به منظور ارتقاء شرف . ه مي شدندجاي آورداي که داشتند با موفقيت انجام و بهعليرغم سنگيني

جـاي اينکـه بـراي ايـن     بـه . گرديدانقالبي اکثريت قاطع کانديداهاي کادر با قاطعيت و موفقيت تمام دريغ نمي

زحمات احترام قائل شده و خود آنها نيز در اين راستا سهيم شوند درافتادن آنها به جنگ اقتـدار داخلـي کليـه    

کور و هوگر رسماً جمال, شمدين ساکيک, باند چهارگانه شاهين باليچ. کردمات را مسموم ميها و اقدافعاليت

در "هنوز هـم آمـار و شـمار رفقـا وکادرهـاي ارزشـمندي کـه تحـت عنـوان          . عام کادرها نمودندشروع به قتل

اي از در هالـه هنوز هم مرگ بعضي از رفقاي ارزشـمند ـ   . معلوم نيست,سر به نيست شدند" درگيري کشته شد

هاي بيگناه و عـادي کـه الزم بـود هـدف قـرار      زنان و انسان,شمار زيادي از کودکان. ـ مرموز مانده استابهام
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شد اطالعاتي که دورادور به من داده مي. چيزي بنام ابتکار عمل مرکزي درميان نمانده بود. شدندنگيرند کشته

.هنوز هم از لحاظ صحت در ابهام قرار دارد

در جلوي چشـمان مـن   1990ژانويه 25ام حسن بيندال که در بعد از حادثه شهادت رفيق دوران کودکي

فطرتانه و هولناک توانستم در برابر اينگونه اعمال پست, او را از ميان برداشتند" در مانور تير خورد"تحت عنوان 

فطرتانه و غيرقابل هاي پستبودم اما جنايتدوستي و سوسياليستيبا اينکه داراي عقيده استوار ميهن. بيدار شوم

به احتمال , در اين ميان. توجهي من شده بودگرفت به تدريج موجب کمتصور که در درون جنبش صورت مي

با توجـه بـه اينکـه در کنـار مـن      . به قتل رسيده بودند, هاي بيگناه زيادي تحت عنوان شکار جاسوسزياد انسان

هايي به مراتب وحشـتناکتر  جنايت) عرصه پراکتيک(دادند احتماالً در درون ميهن يهايي انجام مچنين جنايت

و هجـوم  1991در سـال  PKKکه توافق ترکيـه و جـالل طالبـاني در مـورد     هنگامي. از اين انجام داده باشند

بود يـا تسـليم شـويد يـا اينکـه نـا      "به جنـبش و گذاشـتن دو راه در پـيش روي آن    PDKآوردن آنها به همراه 

هـاي  هـا و حمايـت  هـا و ايثـارگري  عليرغم فـداکاري , هاي داخلي اضافه شدکاريبه اين خيانت, "خواهيد شد

و 1990تـأثير برگـزاري کنگـره سـال     . گشـت پـذير نمـي  عظيم مردمي خروج از بحران به هيچ نحـوي امکـان  

ها و نواقص نتواست از انجام تياين همه کاس, در مقابل. هايي برروي آب فراتر نرفتچندين کنفرانس از نوشته

هاي خلـق بـه   آساي تودهتربيت بيش از هزار کادر در سال و پيوستن بهمن, ايتجزيه و تحليالت عميق و ريشه

.جنبش ممانعت نمايد

برخورد و استقبال مثبت تورگـوت اوزال  , زدميبراي اولين بار دولت دست به تحوالت و اقداماتي جدي

مـا هويـت کردهـا را بـه     "يي در مورد مسئله کرد و همچنين پيام سليمان دميرل مبنـي بـر   هابس و بحثاز آتش

, 1993اگـر در بهـار سـال    . با اينکه اميد بخش بود اما تضميني براي آنهـا وجـود نداشـت   " شناسيمرسميت مي

واکـنش  و در درون جنـبش هـم شـمدين سـاکيک در    ـشدمرد ـ و يا به تعبيري کشته نمي تورگوت اوزال نمي

امـا هـم   . شـد بـس منجـر بـه صـلحي پايـدار مـي      کشت شايد هم آتشسرباز را نمي33, بيهوده به تلفات گريال

هـاي  و هم خيانـت PKKگران در درون گرفتن ابتکار عمل توسط رانتهم در دست, وضعيت داخلي دولت

عناد . شد و از کنترل خارج گشتتر کارها بسيار پيچيده. بارزاني و طالباني باعث شد اين فرصت از دست برود

28همـراه بـا کودتـاي سياسـي     . باعث استهالک عظيمـي شـد  1994ـ 1998هاي طرفين بر درجازدن از سال

توجـه نخواهـد مانـد مرحلـه     با باور به اينکه دولـت نيـز بـي   1998فوريه که حاوي پيام متفاوتي بود و در سال 

ام از آن کشـور  اي وارده بـه سـوريه و خـروج اجبـاري    علـت فشـاره  بس يکطرفه را آغاز کـرديم کـه بـه   آتش

به زعم خود به فرصت . داشتدولت از حالت حمله و تهديد مدام دست بر نمي. نتيجه ماندبس مذکور بيآتش

بـا وقـوع مـاجراي اروپـا و دوره امرالـي      . دست يافته و مصمم بود که مسئله را از راه نظامي حل و فصل نمايـد 

.باشدشدن ميPKKاين وضعيت به معناي دومين حمله . دمرحله جديدي شروع ش



327 ساله 15اي بر روي اين دوره هاي چند جانبههاي گوناگون تحليالت و ارزيابيتوان از ديدگاهمي

طول کشيد 1999فوريه 15تا 1984اوت 15توان آنرا جنگ نامتراکم يا فرسايشي ناميد و از جنگ که مي

لحاظ رهبري و عملکرد مديريت سياسي و نظامي انجـام داد  توان بها را همانطور که ميهاين ارزيابي. انجام داد

توان به اندازه حقايق مسلم و اشتباهات اساسي مي. لحاظ هنر جنگ و اقتدارگرايي هم انجام دادتوان آنرا بهمي

همچنـين  . رزيـابي نمـود  بايسـتي حتمـي باشـد ا   عملکردهايي را که انجام آنها حتمي و عدم انجام برخي نيز مـي 

,1990اي از فروپاشي شـوروي در سـال   توان آن را با توجه به سطح تحوالت جهاني مبني بر تحليلي ريشهمي

. شدن مورد ارزيـابي قـرار داد  تشديد بحران عراق و گسترش موج جهاني, بر سر کار آمدن کلينتون در آمريکا

اتوپياي انقالبي و موضوعات تئوريک , گي چپ نوضرورت چگون, شدن چپ کالسيکهمچنين از رده خارج

هـاي  حتي امکان اين وجود داشت که نقص و خطاي ارزيابي. توانستند مورد ارزيابي قرار گيرنداز اين قبيل مي

.گذشته جبران و برطرف شود

PKKهايي چند در مورد ـ ارزيابي3

راي انجـام تحليالتـي چنـد بـر روي     اين توضيحات بـ . را توضيح دهمPKKاي از تاريخ سعي کردم شمه

PKKلحظـه " (آن"شـود  آنچه تحليل مـي :" اي را بکار برده بودمقبالً چنين گفته. بسيار مفيد و آموزنده است ,

پيـاده کنـيم مسـائل بهتـر درک     PKKاگـر ايـن را در مـورد    ." فرد نيست جامعه است, نيست تاريخ است) دم

همه جوانب . باشدهم تاريخ کرد و هم جامعه کرد مي, شودميتحليل PKKآنچه که در حقيقت . خواهد شد

خـوبي از آن  کافي است کـه چگـونگي تفسـير صـحيح آن را بـدانيم و بـه      . گردنداش ارزيابي ميمثبت و منفي

.درس بگيريم

اما به اين موضوع کامالً پـي  . به منزله ميالد معاصر کرد استPKKهيچ وقت به اين امر شک نکردم که 

تواند باشد و در طرف ديگر ميارزش و ضعيف و درمانده ميبي,که فرد کرد از يک طرف بسيار متضادنبردم

توانم تحليالت زيادي راجع به شخصيت انجام دادم اما نمي. فداکار و قهرمان باشد,مشيطرفدار خط, درستکار

دور " خـويش خويشتن"زان بسيار زيادي از ام چونکه به ميام و يا تحليل کردهبگويم که آن را به تمامي فهميده

هرگز متوجه ابعـاد  . نمود اما در اصل به ديگري تبديل شده بودهرچند که در ظاهر کرد مي. گردانيده شده بود

گويا نقش سومين نوع موجودات . نه قوانين انساني شامل حال او مي شدند و نه قوانين حيواني. خيانت هم نبود

.کردزنده را بازي مي

اما تجزيه و تحليـل کـرد و جامعـه    . بازي کردم جنبه ذهنيتي آن برجسته بودPKKنقشي که من در ظهور 

عليـرغم  , کننده کـرد براسـاس تئوريهـاي اجتمـاعي موجـود     لحاظ منبع منعکسعنوان يک فرد چه بهآن چه به

خطـاب بـه محمـد    1975ال از همان ابتدا يعنـي در سـ  . هايم از نواقص و اشتباهات رهايي نيافتتمامي آزمون

. هاي خود در مورد امپرياليسم و اسـتعمارگري نمـوده بـودم   وار شروع به طرح انديشهخيري دورموش زرتشت

داراي ,بدون اينکه چيزي از اهميت آنها کاسته شـده باشـد  , باشداين تحليالت که احتماالً اکنون هم در دست 
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بود کـه مهـر خـود را بـر انقالبيگـري آن دوره زده بودنـد؛ سـهم        هايي طرح بسيار خوبي از انديشه. اعتبار است

سفرهايي که بر مبناي اين تحليالت و طرحها در کردسـتان  . مهمي در مبارزه ذهنيتي انقالبيون کردستان داشت

انجـام دادم اسـتارت   1976اي که در دفتر معماران آنکـارا در مـارس   با سخنراني. انجام دادم جالب توجه بود

,سفر خود را به کردستان از آنکارا به آگري شروع کردم و سـپس بـه شـهرهاي دغـو بايزيـد     . زده بودمکار را 

. اورفا و عنتاب رفته و در ماه مي دوباره به آنکـارا برگشـتم  , ديار بکر, العزيز,بينگول, درسيم,قارص ـ ديگور  

هادت رفيـق حقـي قـرار بـود کـه طـي       ـ داده شـد شـ  ماه مـي بـه پايـان رسـيد    15جوابي که به سفر من ـ که در  

مـي بـه وقـوع پيوسـت؛ شـهادت      18ـ در چيني عالءالدين کاپان تحت نام گروه مشکوک ـ سترکا سـور  توطئه

. داداي بـود کـه سـير تـاريخ را تغييـر مـي      اين حادثه. رفيق حقي به منزله آب سردي بود که بر سر ما ريخته شد

هـاي تـرک و وابسـتگي آن بـه     رابطه احتمالي آن با بعضي گـروه عراق و هم PDKرابطه گروه مذکور هم با 

هايي بـا اهـداف مخـتلط را در دسـتور     انجام مبارزه ذهنيتي سريع عليه گروه, هاي مربوط به دولتبعضي گروه

.آميز روبرو شدشدن به ابزار مادي جنگ خشونتمبارزه ذهنيتي زودهنگام با خطر تبديل. کار ما قرار داد

نفر از هموطنان بـر اثـر   37صادف بود با اول ماه مي که در حين مراسم روز کارگر در آن روز اين دوره م

تـرين  هـاي پليـد  اي بود که عاليـم و نشـانه  دوره. توطئه کشته شدند و به جان بولنت اجويت سوءقصد شده بود

. اتخـاذ شـد  تصميم گروه به تأسـيس سـريع حـزب تحـت ايـن شـرايط       . شدهاي داخلي ترکيه هويدا ميجنگ

بعد . نويس برنامه را آماده نمودمهمچون ضرورت پيوند با ياد رفيق حقي در پائيز آن سال در شهر عنتاب پيش

اگر اين ازدواج . به دياربکر پرواز کردم1978انگيزم در اوايل تابستان از بازگشت به آنکارا و ازدواج شگفت

,دليل علـوي شخصيت کثيره به. تر خواهد بودابي کنيم صحيحسياسي و عاطفي ارزي,عنوان مبارزه ذهنيتيرا به

وقتـي بـه گـروه    . آميـز بـود  لحاظ مبارزه ذهنيتي که شروع نموده بودم بسيار تحريـک به,بودن آنکرد و دولتي

بسان آب راکد و عميقي بود که بـا فـرو   . شدنمود و مؤثر واقع ميعنوان يک زن پيشرفت ميپيوست بايستي به

يـا  ,شـدم دو راه وجود داشت؛ يـا بايسـتي کـامالً از او دور مـي    . شدکننده آن آشکار مير آن تأثير خفهرفتن د

شدن از وي راهي آسان و به منزله قبول شکسـت  دور. کردمکنندگي خارج مياينکه خطر وي را از حالت خفه

دانسـتم  تـر مـي  ر بـود کـه صـحيح   خاطر سالمتي گـروه و هـم بـدان خـاط    هم به, دادن پيشنهاد ازدواج به او. بود

چـه بهتـر بـه يـک     . عاطفي و ذهني بود, اي سياسيرابطه ميان ما رابطه. حساب اصلي را با من انجام بدهدتسويه

شد؛ احتمال داشت که مأمور دولـت هـم باشـد امـا اينکـه کـي چـه کسـي را بکـار          سوسياليست کرد تبديل مي

اين مورد هر چند که محدود هم باشد به خود اعتمـاد  در. گرفت بستگي به هوش و ذکاوت شخص داشتمي

ظاهر کرد را با وضعيت موجودش مأمور دولت حساب داشتم اما غرور من تحمل اين را نداشت که يک زن به

داشت بايستي براي رهايي يک زن هم که شـده بـا دولـت بـه مبـارزه      تازه اگر چنين چيزي هم وجود مي. کنم

جاي اين که منجر به خشونت شود طـرفين را بسـوي مسـامحه و صـلح     و مبارزه بهاحتماالً اين جنگ. پرداخت

.چنين احساسي داشتم. بردمي
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اين ازدواج اتحـاد  کردم که بافکر مي. انگيختاي برميفاکتورهاي ديگري بود که مرا به برقراري چنين رابطه

ها در عصيان درسيم و گرفتن خانواده کثيره در جبهه کماليستجاي. کردهاي سني و علوي ممکن خواهد شد

نمودن مدل سوسيال دمکـرات  از طريق پياده) خواه خلقحزب جمهوري(CHPهمچنين تداوم اين راه توسط 

. توانست فرصتي براي مسامحه و آشتي باشدميبودن سوسيال دمکرات. براي من به منزله فرصت و شانسي بود

هاي جالي ويژگي, داراي جاليي دولتي بودCHPبودن اما بعدها مشخص شد همانطور که سوسيال دمکرات

هـيچ گونـه   , سال مبـارزه ذهنيتـي  10در طول . شدبودن کثيره نيز برمال ميبودن و سوسيال دمکراتمشابه چپي

گيري سازمان موضع. ت و چپ دولتي موجود در شخصيت اين زن بوجود نيامدعلوي, اي با کردگراييمسامحه

کثيـره هـم توسـط    ,فطرتانـه مـن  شدن پسـت انگيز که همانند ربودهچه حيرت. براي کشتن وي را صحيح نيافتم

ديگر هـيچ وقـت در انظـار    , روي داد1987بعد از اين رويداد که در سال . سازمان جاسوسي يونان ربوده شد

.ه نشدديد

,شـبهه , دادن هيچ تهمتهاي فرومايه نيز هم در درون سازمان و هم در خارج از آن از نسبتبعضي انسان

در حاليکه اين دشـوارترين جنـگ بـزرگ ذهنيتـي در     . بدگويي و افترايي درباره اين رابطه به من دريغ نکردند

ويژه زن آزاد گيري کرد آزاد و بهوجب شکلانساني بوده و مطول حياتم بود که تحمل آن مستلزم غيرتي فوق 

.آزادي و عشق بود, جنگ ميهن دوستي. گرديد

ساختن مبارزات ذهنيتي در نتيجه تحريکات با ايـن نـوع   آن است که آلوده, سؤالي که در اينجا مطرح بود

گر سلطهدر سرشت سياست. اي صحيح و بجا خواهد بودآميز تا چه درجههاي سياسي و حتي خشونترويداد

بديهي است که اين نوع بيماري سياسـي بتـدريج بـه مـا هـم سـرايت       . ها وجود نداردجايي براي اين نوع سؤال

.کردمي

اين مانيفست را شخصاً . بود" مانفيست انقالب کردستان"نوشتن ,دومين حمله بزرگ ذهنيتي که انجام دادم

گر بگويم که اين تحليالت را در شرايط بالخيز اين ا. با دست خودم نوشتم1978در دياربکر در جوالي سال 

گويند در مي. ازدواج و اتمسفر پرجنگ و جدال ناشي از آن نوشتم بسيارجالب توجه و روشنگرانه خواهد بود

وقتي که به خانه محل اقامت مـن  ) احتماالً رفيق کمال پير هم(رفيق خيري دورموش و جميل بايک ,اين دوره

گويند که اين چه رفتاري است که مي. شونداز رابطه ميان ما بسيار عصباني مي, اوضاع موجودآيند با ديدن مي

دهد؟ بياييد بدون اينکه اين رفيقمان بداند او شود ـ انجام مياين زن با رهبر ما ـ صفت رهبر تدريجاً مصطلح مي

ايـن رفيـق را از شـر وي خـالص     تـوانيم  بدين ترتيب مـي . را بکشيم و سپس بگوييم چه کسي او را کشته است

نسبت به تصميم رفقا به گونـه  , اي برخوردار بودنفس ويژهپير که هميشه از عزتبرخورد و موضع کمال. کنيم

داند که چنين حرکت حتماً رفيق چيزهايي مي:"کمال پير گفته بود. کندديگري است و از روي کمال عمل مي

عنوان وصيت گفتـه  برد بهکه در زندان دياربکر در اعتصاب غذا بسر مياما هنگامي ". ما دخالت نکنيم.کندمي

مانفيست تأسـيس حـزب   , مانيفست". پوشي ننمايدبايد حزب در اين مورد هوشيار باشد و از آن چشم" بود که 
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فسـت  توان مانيمي. شودمنتشر مي"رخو بوونسه"عنوان شماره اول روزنامه به. است که در فکر اعالم آن بوديم

و 1975هـاي  دسـتورنامه , 1973عنوان يک اوج و همچنين نسخه جمـع وجـور و مرتـب شـده جلسـات      را به

. تأثير آشـکار مانيفسـت کمونيسـم بـوده اسـت     مانيفست حزب تحت. ارزيابي کرد1977هاي سلسله سخنراني

هـاي  تقيم کليـه خلـق  مانيفست نـه تنهـا خلـق کـرد بلکـه بطـور غيـر مسـ        ,آيدهمانطور که از محتواي آن بر مي

متضـمن آزادي  ,محتـوا و لحـن و مـتن آن بـيش از آنکـه ملـي باشـد       . دهـد خاورميانه را مورد خطاب قرار مي

اي کـه رنـگ ملـي    آزادي,بودني که آزادي در آن نباشد مورد قبول نيستاي که مليبه گونه. اجتماعي است

. ناپذيرگشـت حاصـل شـد تأسـيس حـزب اجتنـاب     با جهشي که از تدوين مانيفسـت  . نداشته باشد مطرود است

.بعضي مسائل جزئي تکنيکي از قبيل اسم و يا اينکه با چه کساني شروع به کار شود چندان مهم نبود

شرايط براي جوابگويي آني و سريع . تأسيس حزب مسئله شرف و حيثيت بود,دورهبا توجه به شرايط آن

فطرتـي را احسـاس   کردم پستبه هر جا که نگاه مي. وجود داشتخالء عظيم شرف , در هر قدمي. حاضر نبود

فـرد ـ   , تاريخ ـ حال ,شهر ـ روستا , دشتهمه چيز اعم از کوه ـ . گويا هر چيز دچار خيانت شده بود. نمودممي

ـ ,جامعه و اي خائنانـه  مسافر و بطور خالصـه هـر دوگـانگي   راه ـ , کودک ـ والدين ,زن ـ مرد ,هموطندولت 

, هـا شايد حزب با معنا بخشيدن با ايـن دوگـانگي  . شدحتماً بايستي کارهايي انجام مي. نگريستندکورکورانه مي

چيزي که تأسيس شده بود تنهـا محـدود بـه حـزب نبـود بلکـه       . يابي قرار دهدتوانست آنها را در مسير چارهمي

مـيهن و  ,ين همه ناسـازگاري بـا تـاريخ   ا. بخشيدتحول در هويت را ضرورت مي. يک زندگي جديد بودشيوه

اي در بايسـت حتمـاً مداخلـه   مـي , داليل و ضعفهاي ما هرچه باشد. شداي توجيه نميبا هيچ دليل و بهانه, عصر

امـا بسـان انتحـار    . شدن در اين شرايط به نوعي انجام عمليات انتحاري بودحزب. چنين وضعيتي صورت بگيرد

ي بود جهت واکنش در برابر وضعيت غير قابل تحمل جامعه براي آزمودن شانس بلکه انتحار. فردي آگاه نبود

. اي شرافتمندانه ولو به اندازه نوک سر سوزن هم که باشد؛ حتي به نـوعي عمليـات نجـات نـاموس بـود     زندگي

نمودن خود در راه اصطالحاتجاي فدابه. حزب شدگي ما شکل ويژه و متفاوتي از عمليات نجات ناموس بود

عملياتي ناموسي را انتخاب کرديم ,نمودمنظرانه ناموس که شخصاً از همان زمان کودکي از آنها حذر ميتنگ

دينـي و  , اتنيکـي ,ملـي , تـوان بـا منـافع طبقـاتي    اين عمليات را نمـي . که ارزش تاريخي و اجتماعي داشته باشد

هاي برخاسته از ميان خلـق بنـاميم کـه    انسانترآنست که اين عمليات را عمليات صحيح. گي توجيه کردخانواد

اگر . اندهاي فراوان خودسازي نموده و به حد مشخصي از روشنفکري دست يافتهها و دشواريباتحمل سختي

اگر به تأثيرات و نتـايج آن  . هاي روسي تشبيه کنيم مسئله بهتر فهميده خواهد شد"نارودنيک"اين عمليات را به 

تحـوالت و شـرايط نشـان از پاسـخگويي     . بگوييم که تحزب نقش خود را ايفا نموده استتوانيم نگاه کنيم مي

.باشندتحزب به احتياجات کلي و ضروريات زندگي شرافتمندانه مي

انجام شد بيشتر معطوف به تحليل روابط ميان سياست و 1980هاي ذهنيتي که در اويل تحليالت و فعاليت

در "و " مسـئله شخصـيت  ", "بخـش ملـي  جبهه رهـايي ", " ش زور در کردستاننق"هاي سلسله سخنراني. زور بود
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ها طول کشـيد  ها و مبارزه ذهنيتي که سالفعاليت. فلسطين در خاورميانه نيز وجود داشتهاي اسرائيل ـ آزمون

هايي سياسي اي جامعه بستگي به گامبيداري فراگير و ريشه. نست قشر محدودي از جوانان را بيدار کندفقط توا

هـا  شـدني راسـتين فقـط بـا برداشـتن ايـن گـام       حـزب . تأثير قـرار دهـد  نظامي دارد که بتواند هر کس را تحتـ

بـر اثـر يـک بيمـاري جـان      بسـان کـودکي   , در غير ايـن صـورت  . توانست رشد و تکامل خود را اثبات کندمي

هاي عرصه خاورميانه به هم پيوستند حمله گريال غير قابل اجتناب ها و فعاليتوقتي که مقاومت زندان. سپردمي

جانبـه و  دولت موضع انکار همه. العمل مثبتي که مانع اين حمله شود وجود نداشتهيچ گام و عکس. نمودمي

رسـميت نشـناخته و قبـول    ه در مـوقعيتي بودنـد کـه همـديگر را بـه      هر دو پديد. سرکوب را به خود گرفته بود

مواضع عجيب کثيره و حسين يلدرم ـ وکيلي که در  . اي براي مسامحه کاري بيهوده بوديافتن زمينه. کردندنمي

هـا وابسـته بـه دولـت     آيـا احتمـال دارد ايـن   "آن دوره وارد عمل شده بود ـ بعدها موجب شد سؤاالتي از قبيـل   

حال آنکه شـهامت اقـدام   . اما يافتن سرنخي که اين موارد را ثابت کند مشکل بود. در ذهنم خطور کند,"دباشن

هـايي  دادند چنين شـبهه کايا نيز از خود نشانمواضعي که بعدها محمد شنر و سليم چروک. به آن دشوارتر بود

بنـابراين بـه   . رفـت دي فراتـر نمـي  اگر مواضعي هـم داشـته باشـند از حـد جاسوسـي عـا      . را در ذهن ايجاد کرد

.انديشيديمگرفتن آنها چندان نميجدي

گرفت اين نبود که چرا اين عمليـات و حملـه   صورت مي1984اوت 15تحليلي اساسي که درباره حمله 

غير از شـيوه  . در آن حمله از حرکات خالق نظامي خبري نبود. بودن آن بودوسعت انجام شد بلکه درباره کم

همواره ايـن سـؤال پرسـيده شـده کـه چـرا شـيوه صـحيح عمليـات          . هاي ديگر شبيه بودبه همه شيوه, ييگريال

به نظر من دو فاکتور در . گرياليي به اجرا درنيامد؟ حتي حداقل ضروريات تحزب هم در گريال بازتاب نيافت

توانستند بـا عقيـده و آگـاهي    هايي بود که نميوجود کاراکتر شخصيت کادر,اول اينکه. اين باره نقش داشتند

هـاي عملـي مشـارکت جوينـد و همچنـين عنـاد و اصـرار مـن جهـت سـرپا           قوي در مبارزات ذهنيتي و فعاليت

هـاي تـرک   بدنه حزب بسان چـپ . ام بودالعادهداشتن اين شخصيت ضعيف از طريق تالش و کوشش فوقنگه

خواستيم که آنها را زنده نگه داشته و موجبـات  اما ما مي. خواست که با جهش انفجاري به خود خاتمه دهدمي

بعضي عناصر محلي سـريعاً وارد عمـل شـده و بـا پـي بـردن بـه خـالء         ,در اين ميان. موفقيتشان را فراهم آوريم

عنوان گروه چهارگانه باندگرايان اين تمايالت که بعدها به. اي درنگ نکردندلحظه, کردن آنفرماندهي در پر

شـدن  اقل ضروريات اجتماعيکردند بلکه حتي حدنه تنها مباني تحزب را رعايت نمي,دنددرون حزب افشا ش

ضـربات و تخريبـاتي وارد   , گرانـه وراي عملکردهاي ياغي, اين گروه و دار و دسته آنها. را نيز زير پا گذاشتند

وضـعيت  . جـام دهنـد  توانستند بطـور آگاهانـه ان  تري جاسوسان و خرابکاران هم نميکردند که حتي بزرگمي

. اي بود که موضوع بحث قرار گرفـت رودرروي هم قرارگرفتن تأثيرات ضعيف حزب و ياغيان محلي به گونه

.ادامه داشت, تحزب خنثي شداي که دومين حمله اين وضعيت تا آخر دوره
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ال آنهـا در  شاهين دونمز و امثـ , در حاليکه اولين حمله تحزب که هنوز در مرحله ذهنيتي بود توسط کثيره

هر نوع تـدبيري  . دادگراي مذکور جان ميدومين حمله در دستان گروه رانت, شدن قرار داشتتأثيرمعرض بي

گرا و باندي نقـش  هاي رانتبندي شده و بسيار منسجم گروهشد در ساختار استخوانکه در اين مورد اتخاذ مي

و مـزدوران آن در ايـن وضـعيت سـهم چنـداني      عنوان رهبري و حمالت دولت هاي ما بهضعف. شدبرآب مي

تر آن است که علت اصلي بروز اين وقايع را در عدم تخمين قـدرت و نفـوذ بانـدگرايي و عـدم     صحيح. ندارند

وضعيت . پيروزي نه از آن رهبري بود و نه از آن دولت؛ از آن باندگرايي بود. اتخاذ مواضع الزم جستجو کنيم

بانـدها کـه اکثـراً    که در اختيار دولت قرار دارند و وضـعيت فعلـي سردسـته   ) يمزدوران محل(محافظين روستا 

ايـن سـالح کـه    . هستند بيانگر واضح اين مسئله اسـت ) کنندخائناني که مسائل حزب را افشا مي(کننده اعتراف

ايـن  . زداي بود که بسان بومرنگ بـه خـود دولـت نيـز ضـربه     بعدها به آن متوسل شد داراي چنين تأثيرگذاري

حمايـت و پشـتيباني آنهـا از رؤسـاي     1990هاي همانگونه که در اوايل سال. گشتمورد در آينده آشکار مي

عنـوان  تر در نظر گرفت سبب گرديد که بـه عنوان باندهايي با ابعاد وسيعتوان آنها را بهعشاير در جنوب که مي

شـمال هـم تحـت عنـاوين محـافظين روسـتا و       هـاي مـزدوران   سردسته, شان قد علم کننددولت فدره در مقابل

توانسـتند بـا آنهـا مواجـه     بودنـد کـه براحتـي نمـي    شان جاي گرفتهها چنان در ساختار سياسي و نظاميطريقت

.گردند

بـه ميـزان   . لحاظ محتواي آن نقش خود را بيش از حد انتظار ايفـا کـرده اسـت   در اين دوره نهاد رهبري به

مشي ايدئولوژيک ـ سياسي و نظامي در برآوردن نيازهـاي آموزشـي    به خطمشارکت در حل مشکالت مربوط

لحـاظ  احتماالً به. لجستيک و مهمات هم فراتر از حد انتظار به ايفاي نقش پرداخته بود, هاارتباط با توده, کادر

ن در درون کـرد اما اگـر در ايـن مـورد مسـائل مربـوط بـه حرکـت       . تغيير مکان مورد انتقاد قرار گيرد, استقرار

مـوردي کـه بايـد بيشـترين     . ماندخوبي در نظر بگيريم جايي براي انتقاد باقي نميپوشش درازمدت امنيتي را به

رهبـري پراکتيکـي   , تأمل را در خصوص آن نمود اين است کـه بـا وجـود آنهمـه امکانـات و شـرايط مسـاعد       

اگر همه امکانـات موجـود از   . وزي مهيا بودهر چيز براي پير. نتوانست نقش سياسي و نظامي خود را ايفا نمايد

از شبکه روابط ميان تـوده گرفتـه تـا روابـط بـا      , از سنگربندي گرفته تا ارتباطات خارجي, اسلحه گرفته تا پول

شدن داوطلبانه به کادر و جنگجو گرفته تا شمار زيادي از کادرهاي آمـوزش ديـده   از هر نوع تبديل, هادولت

, نظامي و سياسي شـکل داده مـي شـدند   , تنها توسط مديريتي صادق از نظر سازماني,يدر زمينه سياسي و نظام

هرچنـد ايـن موضـوع    . يافتاگر چه احتماالً هم به اقتدار دولتي دست نمي. بودسير تحوالت بسيار متفاوتتر مي

مکراتيـک براحتـي   حلـي د يـابي بـه راه  امکان دست, عليرغم اين. ها جاي نگرفته بودچندان در اهداف و برنامه

. شـد وجود داشت که اين هم بدون آنکه طرفين متحمل آن همه تلفات شده و درد و رنج بکشـند حاصـل مـي   

و در دولـت ترکيـه و   PKKتـوان ناشـي از رواج بانـدبازي در درون    حلـي را مـي  يابي به چنـين راه عدم دست

PKKيهي است کـه دولـت و   بد. همچنين عدم احساس مسئوليت جدي اعضاي کميته مرکزي حزب دانست
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.خوبي پيشرفت دهدموذي و مزدور بوده است توانست منافع خود را به

ي در قبـال بعضـ  PKKتـرين دوره جنـگ ترکيـه بـا     رؤساي عشاير سنتي در جنوب کردسـتان در بحرانـي  

هـا کـه در مقايسـه بـا     اين خيانـت . ها دست زده بودندترين خيانتبه بزرگ, امتيازات و منافع به زعم خود مهم

ترکيـه را  , تـر انجـام مـي شـدند    تر و مخفيانهموذيانه,ترها حساب شدههاي ميدان جنگ و خيانت زندانخيانت

بـا توجـه بـه اينکـه     . انـد و ترغيـب نمـوده  گرايانـه تشـويق   هـاي بانـد  بيش از پيش به آغوش مواضـع و سياسـت  

هايي تمايل داشتند بعد از گرفتار آمدن ارتش به سياستمداران بنا بر کاراکترشان از همان آغاز به چنين سياست

ها روي آوردند و اين امر امروزه تبديل به نقطه شروعي براي ظهور ها و تنگناها به اجراي اين سياستدشواري

بلکه رابطـه  , کردبيني نمياي را پيشبدون شک حکومت ترکيه هيچ وقت چنين نتيجه.دولت فدره کردي شد

خواهد توانسـت آنهـا را هـم    PKKشدن نمود؛ مطمئن بود که با تصفيهاي تاکتيکي ارزيابي ميبا آنها را رابطه

. خبر بـود ورد عراق بيهاي آمريکا در ماز طرف ديگر از ابعاد حقيقي اهداف و برنامه. کامالً خنثي و نابود کند

ايـن را در روابـط خـود هـم بـا      . تر بودندشدهتر و حسابهاي خود آگاهرهبران مزدور کرد در اهداف و برنامه

PKKاين فرماندهي . بردندو هم با ترکيه با مهارت بکار ميPKKبودند کـه سـطحي و   و سردمداران ترکيه

ويـژه  بـه . ه بسـياري از حقـايق را آشـکار خواهـد سـاخت     تحليـل و بررسـي ايـن دور   . کردنـد ساده برخورد مي

هـاي ميـان ديـدگاه دولـت کالسـيک و ديـدگاه دولـت بانـدگرا در بنيـان          شدن و تحليل روابط و تضادآشکار

بلکـه  , PKKمداران نه تنها در درون اينکه کدام نهادها و سياست. جمهوري ترکيه حائز اهميت فراواني است

سـاختن آنهـا   اسـت کـه روشـن   از موارد اساسـي , اندها بودهصلي ايجاد خرابکاريدر درون دولت هم عوامل ا

تمـامي از  ساختار دولتـي کـامالً متفـاوتي کـه بـه     , اينکه چگونه تحت عنوان سنتز ترک ـ اسالم . ضرورت دارد

نقـش  , همچنـين در ايـن رابطـه نقـش جنـگ در کردسـتان      , ايجاد شده اسـت , مباني انقالبي جمهوري گسسته

گرايـي فئـودال چگونـه راه را بـر ضـديت بـا       گرايي سنتي و ديـن محافظين روستا و طريقت, گرايي کردرهعشي

.خوبي قابل درک استگيري تشکلي بنام دولت فدره کردي باز کرده بهجمهوري و شکل

الت اگر نقش اين تحـو . المللي در ايجاد چنين وضعيتي را نيز نبايد ناديده گرفتنقش و سهم تحوالت بين

تواننـد  و ترکيـه بـه تنهـايي نمـي    PKKرا در تحليل اوضاع دخالت ندهيم تحوالت و رويدادهاي حول محور 

شدن و انتخاب کلينتون به رياست جهموري جهاني, 1990فروپاشي شوروي در سال . وضعيت را روشن کنند

. و کردســتان گذاشــته اســتترکيــه , اي بــر خاورميانــهتــأثير عمــده, آمريکــا بطــور مســتقيم و يــا غيــر مســتقيم

همکـاري و تعـامالت   . تأثيرگذاري فروپاشي شوروي بر اراده و مواضع سوريه باعث خـروج مـن از آنجـا شـد    

با توجه به اينکـه رونـد   . از هر گونه حمايت و پشتيباني احتمالي محروم شده بود. ديپلوماتيک ضعيف شده بود

خـوبي تحليـل کـرده و    نمـود الزم اسـت مسـائل را بـه    خاورميانـه را نـاگزير از تحـوالت خواهـد    , شدنجهاني

توان تحوالت احتمالي در بسياري از کشورها و در رأس آنها در عراق در غير اينصورت نمي. ريزي کنيمبرنامه

کارانه شده و مانع از انجام اينکار با تکيه بر پارادايم قديمي موجب بروز وضعيتي محافظه. را از پيش تخمين زد
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بايستي تغييراتي را که در مواضع آمريکا بعد از روي کارآمدن کلينتون انجام خواهنـد  . شودآينده ميبينيپيش

شـد  خـوبي درک مـي  کردسـتان و منطقـه بـه   , هاي آمريکا در مورد ترکيهاگر سياست. کرديمبيني ميشد پيش

تحلـيالت ديرهنگـام و   .دادنـد احتماالً تحوالت و اوضاعي که بعـد از خـروج از سـوريه پـيش آمـد روي نمـي      

.گردددادن ابتکار عمل ميموقع و از دستسطحي موجب عدم حرکت به

. عدم ايجاد تغييرات الزم در عرصه تئوريک ـ پارادايمي نيز در بروز اين شرايط بن بست مؤثر بـوده اسـت   

بيسـتم  هاي فرهنگي و جريانات فمينيستي و اکولوژيک در مقطع زمـاني ربـع آخـر قـرن    جنبش, وضعيت چپ

اي همچنين اهميت و ارزش مبارزات جامعـه مـدني و حقـوق بشـر بطـور ريشـه      . خوبي تحليل و پيگيري نشدبه

تحـت تـأثير شـديد جريانـات سوسياليسـم      PKKهـاي  اسـتراتژي و تاکتيـک  , سـازماندهي , برنامه. درک نشد

شد از سـطح تاکتيـک فراتـر    ميتغيير و تحوالتي که در کنگره انجام. بخش ملي قرار داشتندرئاليستي و رهايي

دليل نبـود  اي باشند بهتحليالت به هر مقدار هم که ريشه. بيني اساسي تغيير نيافته بودپارادايم و جهان. رفتنمي

هنوز هم برخوردي شماتيک نسـبت بـه مسـائل اجتمـاعي     . شداي نميپارادايم جديد موجب بروز تحولي ريشه

ذهنيتي قرون وسطايي پشت . و جامعه هنوز ذهنيت دگماتيک تأثيرگذار بوددر برخورد با طبيعت. شدابراز مي

هاي شماتيک از نوع سوسياليسـم رئاليسـتي موجـب ظهـور تئـوري خالقـي در       سر گذاشته شده بود اما ديدگاه

هـا و  بـردن بـه دنيـاي متنـوع پديـده     گـرا مـانع از پـي   برخوردهـاي قالـب  . شـد برخورد با جامعه و طبيعـت نمـي  

تر اينکه شخصيتي که بيش از حد در عرصه سياسي و نظامي مهم. گرديدنمودن غناي تغيير و تحول ميمشاهده

مـرض  . بخشـيد به روابط و مناسبات جنبه هيرارشيک مـي . يافتتمرکز نموده به شخصيتي تک بعدي تقليل مي

هاست و زادي و برابري خلقاينکه انقالب براي آ. گرفتکننده همه جا را فرا مياقتدار همچون بيماري سرايت

ديدگاه . به درجه دوم اهميت تنزل پيدا کرده بود, باشدلزوم دمکراتيزاسيون که ايستگاهي در اين خصوص مي

انعکاس يافتن رفتارها و برخوردهاي مربوط به محيط نظامي در . نظامي بر کليه روابط سايه افکنده بودـ سياسي

.يماري اصلي سوسياليسم رئاليستي بوددر حقيقت مشکل و ب, ميان تمام خلق

احتماالً بدين دليل بـود کـه از اشـتباه    . شدهيچ توجهي به برخوردهاي تئوريکي جديد و تغيير پارادايم نمي

شـد کـه   ايـن در حـالي بودکـه فروپاشـي شـوروي باعـث مـي       . بودن نظرات و نتايج آنها هراس وجـود داشـت  

شـد امـا   زيست توجـه زيـادي مـي   محيطا اينکه نسبت به مشکل زن وب. سوسياليسم مورد تجديد نظر قرار گيرد

نظرانه طبقاتي هاي تنگتر نسبت به اتنيسيته گرايشبينانهنگاهي واقع. هنوز عمق تئوريکي الزم کسب نشده بود

توانست رهنمودي غني در راستاي اشـتراکي و دمکراتيـک بـودن    داشت و ميو صرفاً اقتصادي را از ميان برمي

نمـودن  شـد امـا از ژرفـاي الزم جهـت برطـرف     تري ابراز مـي هر چند به مرور زمان برخوردهاي صميمي. اشدب

آمـده بـود   2000هـاي  تا سال1970نيز که با تکيه بر پارادايم دهه PKK. بست موجود برخوردار نبودندبن

.داده بودتوجهي از دستاگر چه بکلي از هم فرونپاشيد اما کارايي خود را تا حد قابل
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تـوان  مـي . باشـد تاريخ تغيير و تحوالت بزرگ در تاريخ کرد و کردستان و در ساختار اجتمـاعي آن مـي  , حال

هـاي  ي و دگرگـوني تحـول ذهنيتـ  . را بـر خـود دارد  PKKگفت که کردستان در ربع آخـر قـرن بيسـت مهـر     

.انداز آن تاريخ شدهPKKاجتماعي و سياسي صورت گرفته توسط 

سازماندهي همچنان در مقياس بزرگي بـه رونـد و موجوديـت خـود     , عليرغم وجود مشکالت و تخريبات

هـاي کردسـتان زمينـه و پتانسـيل بـراي هـر نـوع        در کليـه بخـش  , در درون ميهن و بيـرون از آن . دهدادامه مي

. باشـد هـا و نهادهـاي جامعـه مـدني موجـود مـي      گـروه , شمار زيادي از کادر, امکانات لجستيکي, ندهيسازما

در سراسـر  PKKپايگـاه مردمـي و تـوده طرفـدار     . آگاهي سياسي خلق رشد و پيشرفت بسياري نمـوده اسـت  

ها توده هـوادار  ونهاي مجاور ميليهمچنين در خارج از ميهن و در ابر شهر. کردستان در رديف اول قرار دارند

PKKدنيـايي جديـد حـول محـور زن     . سطح بيداري و سازماندهي زن بسيار پيشرفت کرده است. وجود دارد

گـذرد؛  فاکتورهاي اساسـي تغييـر و تحـوالت تئوريـک و پـارادايمي جديـد از آزادي زن مـي       . گيردشکل مي

رهروان مصمم راه جامعه آزاد , ا هيچ کم نشدهجوانان که از شور و هيجان آنه. اندجوانان نيز در موقعيتي مشابه

تحـزب  . عنوان پرچمي در دست جوانـان دائمـاً در اهتـزاز خواهـد بـود     به" يا زندگي آزاد يا هيچ"شعار . هستند

ها هزار کادرمحلي و صدها هزار طرفدار ده, هزاران کادر, حزب با داشتن تجارب عظيم. بکلي هدر نرفته است

هنـوز هـم گـريال عليـرغم     . ولت خود را به هر شکل و جوهر مورد نيازي بازسازي نمايـد تواند بسهاي ميتوده

گيـري  در مرکز کردستان و در مناطق استراتژيک با هـزاران عضـو موضـع   ,تلفات نابجا و گرايشات باندگرايي

اي گذشـته  ههر اندازه خود را از مشکالت و بيماري, همچنين حزب. دهدنموده و به موجوديت خود ادامه مي

بينانه و قابل اجرا بيش از هر زمان ديگـري بـراي   اي واقعاي وسيع و انتخاب برنامهبا تکيه بر تجربه, عاري سازد

هنوز هم سنگرهاي دوستي و شبکه روابط خود PKK, عليرغم وجود محاصره. رسيدن به پيروزي آماده است

هزاران شهيد قهرمان منتظرند که رفقايشـان در  . هددرا در سراسر جهان حفظ کرده و به پيشرفت خود ادامه مي

.ذهنيت و پراکتيک بتوانند نماينده و شايسته آنها باشند

توان احسـاس  هيچ وقت نمي, ها و زحماتي که در راه آزادي به خرج داده شدهجوهر کالم آنکه از تالش

نياوردن وظايف در زمان و مکـان خـود   جايمگر تنها تلفات نابجا و عناد کورکورانه به خاطر به. پشيماني نمود

داننـد در  ها و مشکالت هميشه براي کسـاني کـه ارزش آنهـا را مـي    البته سختي. شوندموجب بروز درد و آالم 

,درس نيکـي ,اين بار هم از بهتـرين معلـم و آنگونـه کـه اليـق زحمـاتش باشـد       . حکم بهترين معلم بوده است

.شدخته ميحقيقت و زيبايي به بهترين وجه آمو

PKKنام ب ــ انتقاد و خودانتقادي به

. انـد ترين جنگ و مبارزه را مبارزه انسان با نفس خـويش تعبيـر کـرده   بزرگ, عالمان و پيامبران,در تاريخ

که به رضايت خود بـه هندوسـتان بـه نـزد اسـکندر کبيـر رفتـه بـود         " کاالنوس"گويند يکي از عالمان به نام مي
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, اسکندر با ديدن اصرار و پافشاري وي در انجام اين عمـل ,شروع مراسمي خود را بسوزاندخواست که قبل از

بـا  .ترين جنگجـوي تـاريخ اسـت   اسکندر بزرگ." تر را نيز از پاي درآورده استرقباي از من قوي: " گويدمي

اينکـه  . دانسـت ر مـي تـ تـر و بـاارزش  عالم با نفس خويش را از جنگجويي خويش بزرگاين همه او هم مبارزه

خوانده است بيـانگر  " جهاد اکبر"ناميده اما جنگ نفس را "جهاد صغري"ها را حضرت محمد هم جنگ ارتش

کننـده بـه منزلـه    تـوان گفـت کـه يـک خودانتقـادي اسـتوار و در حقيقـت متحـول        بنابراين مي. همين امر است

بـا  . نواقص و خطاهاي خـويش اسـت  , هاضعفخودانتقادي مبارزه انسان با. ترين جنگ براي فرد استبزرگ

گر براي گذار از خطاهاي اثرات غريزي ذکاي عـاطفي و قـرار   مبارزه ذکاي تحليل,خودانتقادي,تربيان علمي

تفاوت . البته رشد قوه عقالني نيز همين است. گر تعيين نموده استدادن آن در راستايي است که ذکاي تحليل

.باشددانايي ميگر به شيوهو پيشرفت ذکاي تحليلانسان و حيوان در رشد 

. توان گفت که هويت کرد با هويت ديگر جوامع و اجتماعات بشـري تفـاوت فاحشـي دارد   نمي,بي شک

هايي وجود دارنـد  با اينکه ويژگي. اندهاي اجتماعي مشابهشناخت و تعريف اعصار در مورد هويت کليه گروه

ويژگـي خـاص هويـت    . انـد گردند اما ديگر موارد در مقياس وسيعي به هم شـبيه ها ميکه موجب بروز تفاوت

اي از ايـن دفاعيـه را بـه تعريـف ايـن      بخـش عمـده  . گيـري تـاريخي و اجتمـاعي آن اسـت    کرد ناشي از شـکل 

گـر و  گيـري آن تحـت تـأثير نظـام سـلطه     سرکوب بـيش از حـد و شـکل   . هاي خاص اختصاص داديمويژگي

بيشـتر بـه   . آزادي و مشخصات ويـژه را در مقيـاس بزرگـي نـاقص و معيـوب کـرده اسـت       ,نيروهاي سرکوبگر

بـا انجـام   . اي مارژينـال و بـه حاشـيه رانـده شـده     شبيه اسـت تـا جامعـه   ) مريض(اي ناقص و پاتولوژيک جامعه

کـردن آنهـا   بـراي برطـرف  . هاي پاتولوژيک بپردازيمتحليالت شخصيتي سعي کرديم به تشخيص اين ويژگي

بيـانگر  ,شـود بـر خـالف آنچـه تصـور مـي     , از اين منظـر PKK. بير عملي و آموزنده زيادي اتخاذ نموديمتدا

توان در مورد درجـه موفقيـت   البته مي. باشدنُرماليزاسيون بسوي انسان معاصر ـ تبديل کرد به انسان معاصر ـ مي  

آن از چنين محتـوايي برخـوردار بـوده    هاي اجتماعي توان انکار کرد که يکي از ارزشاما نمي. آن بحث نمود

.است

اي ها و آالم زيادي است علـت اصـلي آن بـه بسـتر اجتمـاعي     همراه با سختيPKKاگر تغيير و تحول در 

تـوان  مـي , هـاي دمکراتيـک باشـد   اگر ساختار سازماني داراي ويژگي. بدان متکي استPKKگردد که برمي

درون سـازمان نفـوذ کـرده و فـرد نوظهـور را      بسـتر اجتمـاعي بـه   انتظار داشت که بسياري از اثرات موجود در

يـا هـيچ تـأثير و نفـوذي بـر      ,در ايـن شـرايط  . صورت امتـدادي از خـود درآورد  تأثير قرار دهد و او را بهتحت

تفـاوت خواهـد مانـد کـه در آن صـورت سـازمان از جامعـه منـزوي و دور         هاي اجتماعي نداشته و بـي ويژگي

گـردد  شود و مشابه جامعه مينکه ساختار سازماني کامالً به بازتاب امتدادهاي اجتماعي تبديل مييا اي,شودمي

, خواهـد متحـول کنـد   اي کـه مـي  سازمان سالمتي خود را از دست داده و تفاوتي با جامعه,که در آن صورت

کنند ه در سازمان نفوذ ميها و تأثير اتي که از جامعمدل مطلوب و متعادل اين است که ويژگي. نخواهد داشت
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خواهـد تغييـر دهـد در ايـن چـارچوب تحقـق       اي کـه مـي  ديالکتيک تحول ميان سازمان انقالبي و جامعه. يابند

.پذيردمي

مـواردي را  , شيوه عملکـرد ديـالکتيکي  . ي تحول و پيشرفت مرتبط استتفکر انتقادي با کارکرد ديالکتيک

دادن تحوالت در مجراي خـود و جريـان يـافتن    قرار. کندکه مناسب نباشد تشخيص داده و آنها را برطرف مي

رويدادها و مراحلي است که,تفکر خودانتقادي هم بيانگر شرايط. دهدآنها متناسب با سرشتشان را مبنا قرار مي

اند آنچنان که بايد با فاکتورهاي موجود پيشرفت و تحـول همـاهنگي الزم را بدسـت آورده و آنهـا را     نتوانسته

رفتارها و مواضعي که با سـير ديـالکتيکي   ,طرحها,هادادن به انديشهبسوي هدف رهنمون سازند؛ يعني با پايان 

.باشدناسازگار هستند بيانگر تمسک به عمل و تفکري صحيح مي

مرحله نُرماليزاسيون معاصر را سپري نموده و اين کار را با موفقيتي کامـل  PKKمشکل است بتوان گفت 

شـود عـالوه بـر بـروز نـواقص و      همانطوري که در تحليالت انجام شده نيز ديده مي, بالعکس. انجام داده است

ابراين بايستي مـدام تفکـر انتقـاد و    بن. در درون و بيرون هم مورد خيانت شديد قرار گرفته است, اشتباهات مهم

جنـگ  "اگر اثرات انتقاد وخودانتقادي در عمل بازتاب نيابند بدين معنـي اسـت کـه    . خودانتقادي را بکار گيرد

" جـاي آوردن ظـواهر  به"واقعي صورت نگرفته است؛ که در اين صورت بنا به گفته عالمان تحت عنوان" نفس

ايـن نيـز جـوهر شـخص مربوطـه را در      . کنـد هاي اطراف خود را اغفال ميسانآگاهانه يا ناآگاهانه خود و يا ان

در آن صـورت نـه تنهـا بايـد     . سـازد دورو و دروغگو دچـار مـي  ,به موقعيتي مجرم. دهدوضعيتي بدتر قرار مي

,افاين مجازات شـامل اعتـر  . مکانيسم انتقاد و خودانتقادي را بکار گرفت بلکه بايد مجازات سنگيني به او داد

کـه هـدف بدسـت    تا زمـاني . باشدساختن به کارهاي مختلف عملي ميکردن و وادارزنداني, انزوا,نمودنرسوا

جاي نياورد با جوهر خود اگر سازمان اين موارد را به. گر ادامه خواهد داشتبرخوردهاي اصالح, نيامده است

اگر از اين فراتـر رود  . احترامي خواهد نموددر تضاد قرار خواهد گرفت و نسبت به عملکرد و اهداف خود بي

ترين وضعيتي است که فرد متعلق به يک جامعه و يا خيانت هم بدترين و خطرناک. به خيانت دچار خواهد شد

معنـاي جنگـي آشـکار بـوده کـه در ايـن       اگر اصرار در خيانت منجر به فرار نشود به. شودسازمان دچار آن مي

.ي و يا جسماني بميرد يا کشته شودصورت الزم است ازلحاظ فکر

بـه  PKKها و تحليالتي را که راجع به حقيقت انتقاد و خودانتقادي انجام داديم در مـورد  اگر اين ارزيابي

البته ابتدا بايـد ايـن را نيـز اضـافه کنـيم کـه فـرد يـا         . اجرا بگذاريم به نتايج مهم و تاريخي دست خواهيم يافت

اي از خود به عمل آورد نه تنها ضعيف نخواهد شد بلکه و خودانتقادي سازنده و ريشهسازماني که بتواند انتقاد 

هـايي کـه ضـعيف بـوده و اعتمـاد بـه نفـس ندارنـد از انتقـاد و          تنها افراد و سـازمان . نيرومند نيز خواهد گرديد

بالعکس . له نابودي استزيرا براي اينان انتقاد به منزله شکست و خودانتقادي به منز. روندخودانتقادي طفره مي

شدن در راه رسيدن به هـدف  براي آنهايي که اعتماد به نفس دارند انتقاد و خودانتقادي به منزله قدرت و پيروز

هايي استوار و راسخ در راستاي است؛ همچنين به منزله عبور از موانع موجود بر سر راه پيروزي و برداشتن گام
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انجام خواهم داد سعي خواهم کرد کـه  PKKتقاد و خودانتقادي که بنام در مورد ان. باشدرسيدن به هدف مي

اي خـواهم  ساختن نکـات اساسـي  بلکه بيشتر به آشکار. اگر ضروري نباشد به موارد تکراري و تالي اشاره نکنم

.کننده هستندپرداخت که تعيين

رفت و ظهـور جامعـه   احـزاب معاصـر بيشـتر ناشـي از پيشـ     . ـ ابتـدا بايـد از اصـطالح حـزب شـروع کـرد      1

دوگـانگي ميـان   . انـد به کاتاگوري طبقاتي و اجتماعي آن متکـي . باشندداري در قرن نوزده و بيست ميسرمايه

خـرده  "از انبوه طبقه متوسط نيز همچـون حـزب   . دهدکارگر را اساس کار خود قرار ميطبقات اصلي بورژوا ـ 

خـواه بـا   ,هـر حـزب  . اب رسـيدن بـه دولـت اسـت    اهـداف اساسـي کليـه ايـن احـز     . شودبحث مي" بورژوازي

در رأس آن، پارلمـان و حکومـت ـ و    يابي به موقعيت دولـت ـ  دست, راهکارهاي انقالبي يا از طريق انتخابات

اين دولت خواه دولت موجود باشد خواه دولتي که قصـد  . داندگرفتن در آن را به منزله موفقيت خود ميجاي

يـابي بـه نعمـات و دسـت     دسـت , شدنشدن؛ با متعاليدولت. کندمام آنها صدق ميدارند تأسيس کنند، براي ت

اين تعريف بدون هيچ فرق و تمايزي در مورد کليه طبقات . گردديافتن بر موتور پيشرفت همسان محسوب مي

.کندصدق مي

. داشـته اسـت  خود ميل رسيدن به دولت را نيزنيز در اهداف ابتداي تأسيسPKKتواند گفته شود که مي

شدن به دولت موجـود و يـا تأسـيس دولتـي بـه دلخـواه       همه اميد خود را به ملحق,اگر چه کامالً واضح نباشد

براسـاس  . اي اساسي بودهاي خود از طريق اين دولت فرضيهساختن اهداف و برنامهخويش بسته بود که عملي

دولـت را اسـاس   PKKسـازماني و تبليغـاتي   ,امينظـ , سياسي, هاي ايدئولوژيکاين فرضيه ابعاد کليه فعاليت

اي کمونيستي بدون طبقه و هر چند از لحاظ تئوري از جامعه. يابي به آن را هدف قرار داده استگرفته و دست

غيرمستعمره بحث کند باز هم پيشاپيش اين فرضيه قابـل قبـول بـوده اسـت کـه تـا زمـاني دولـت طويـل العمـر           

يابي به دولـت در رأس فاکتورهـايي   بنابراين دست. به اين هدف نخواهد رسيد,ا نشودبن" ديکتاتوري پرولتاريا"

تـوان انکـار کـرد کـه     نمـي . گـردد را نيز شامل مـي PKKآيد که به مانند کليه احزاب قرن بيستمي اساسي مي

PKKما اينکه کردن آن را شامل گشته است اآوردن دولت و نمايندگينيز بسان احزاب ديگر تمايل به دست

توان حتي مي. براي رسيدن به اين هدف تا چه اندازه به شکلي آگاهانه و ماهرانه مبارزه نموده جاي بحث است

توان به اين نيز پرداخت که در همچنين مي. يابي به آن را مورد ارزيابي قرار داديابي يا عدم دستاحتمال دست

تـوان گفـت کـه    نمـي . تر بـوده اسـت  يک از آنها نزديکهاي بورژوازي ــ پرولتاري به کدامدوگانگي دولت

PKKدر دولت بودني کـه از  . بينانه نخواهد بودزيرا واقع, يابي به دولت نبوده استوجه درصدد دستبه هيچ

مهـم  . کند تعلق داشتن به کرد و يا هر ملت و سرزمين ديگر هيچ چيـزي را عـوض نخواهـد کـرد    آن بحث مي

تـرين  گـرفتن آن قـوي  با توجه به اينکه اساس. محور اساسي خود قرار داده است يا نهبودن رااينست که دولت

گيـري شخصـيتي براسـاس نحـوه     سازمان و شـکل , هاالشعاع قرارگرفتن فعاليتبنابراين تحت, باشداحتمال مي

بـه ايـن کـه    با توجه. دولت بودن، روندي طبيعي است که مهر خود را بر تمام اعمال و اهداف فرعي زده باشد
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انتخاب دوست و متفق و تعيين ,کارمدت متناسب با انجام اينسنگربندي طبقات در درازمدت يا کوتاه,دولت

مبـاني تئوريـک، اسـتراتژيک و    هـاي روزانـه براسـاس ايـن    کليـه فعاليـت  . شيوه سازمان و عمليات خواهد بود

.تاکتيکي صورت خواهد گرفت

اين فرضيه ما را تصديق , در اين راستاهاي قرن نوزدهم و بيستمهاي حزبي ـ جبهانجام کليه فعاليت

شود اين است که آيا توسط اين شيوه تحزب به اهداف خود سؤال اساسي که در اينجا مطرح مي. کندمي

يافته و توان گفت هر حزبي که به نام طبقه و يا ملتي تأسيس شده و به دولت دستنميدست يافته است يا نه؟ 

براي اثبات . به اهداف خود دست يافته است, موقعيت زماني مناسب براي بکارگيري اقتدار نيز کسب کرده

و بيستم اين يک واقعيت بديهي است که قرن نوزدهم . اين واقعيت احتياج به شواهد و داليل زيادي نيست

بمب اتمي . اندها روي دادهها و ويرانيتبعيض, هانابرابري,هاظلم,هاقروني هستند که در آنها بيشترين جنگ

عام و آسيميالسيون بکار گرفته قتل,انواع و اقسام سرکوب. عليه بشريت همچون تهديدي تحميل گشته است

شکاف ميان ,فقدان آزادي, جنگ,دني مملو از نابرابريدر نتيجه هنوز هم در اوايل هزاره سوم تم. شده است

احزاب پرولتاريايي نيز . گرايي اجتماعي وجود داشته و ادامه داردزيست و جنسيتآلودگي محيط, فقير و غني

شوند در برابر اين اقل به اندازه احزابي که بورژوازي خوانده ميحد,اندکه براي اهداف بزرگي تأسيس شده

رئاليستي به مراتب دانيم کارکرد و عملکرد احزاب سوسياليستهمچنانکه که مي. مقصر هستندوضعيت 

طبيعي است احزاب کمونيستي که در موقعيت رهبري . تر از کارکرد احزاب بورژوازي بوده استماندهعقب

. قرار دارند مقصر همه اين اعمال هستند

هاي آلعنوان ايدهولت قرار داده خود با سوسياليسمي که بهبنابراين تحزبي که اراده خود را بر محوريت د

تـوان انتظـار داشـت    نمـي . کنيم متضاد است؛ چون اين دو ضد و نقيض همديگرنـد آزادي و برابري قلمداد مي

بـالعکس در عمـل مشـاهده    . يابنـد احزابي که هدف آنها تشکيل دولت است بتوانند به آزادي و برابري دسـت 

کـردن ايـن   بنـابراين راه برطـرف  . گـردد عميقي ميان آن حزب و آزادي و برابري ايجاد ميشود که شکافمي

= نبـود آزادي و دولـت   = نظر بر تعاريف دولت يعني با اتفاق. محور استبرداشتن از اراده دولتچالش دست

اسـت کـه   تـرين موضـوع ايـن   صـحيح . محـور گـذار نمـود   بايستي از لحاظ مبدأيي از حـزب دولـت  ,نابرابري

صـورت اشـتباهي اساسـي ديـده و بـا      بودن به نام دولت و يا تأسيس حـزب بـراي تصـاحب دولـت را بـه     حزب

شدن به دولت و هـم هـدف   توان هم هدف تبديلنمي. خودانتقادي صميمي از اين گونه تحزب دست برداشت

من از براندازي يـا  : وجه کنيمت. وجود يکي مستلزم گذار از ديگري است. آزادي و برابري را با هم به پيش برد

هم توسط انگلـس تحـت   با آنچه که در اواخر قرن نوزد" گذارنمودن"اصطالح . کنمکردن بحث نميزير و رو

براي اينکه سوسياليسـم برقـرار شـود بايسـتي     . باشدبکار رفته در ارتباط مي" به خاموشي گراييدن دولت"عنوان 

گفته " گلوله آتشين,گلوله برفي"من به اين، تئوري . خاموشي بگرايداي آتشين به تدريج بهدولت بسان گلوله

, عنـوان سوسياليسـم  آسـا بـزرگ شـده نـه تنهـا بـه      غلتان بهمنهزاران سال است اين گلوله برفي که غلتان. بودم



340
و ها و گسترش بيش از حـد نـابرابري  آزادي و برابري را به همراه نياورده بلکه تحت حاکميت درآوردن انسان

ترين نهاد جامعه هرمـي و طبقـاتي   توان دولت را که قديمينمي. فقدان آزادي ناشي از آن موضوع بحث است

.اي براي دستيابي به آزادي و برابري انتخاب کردعنوان وسيلهاست به

بـا . آل آزادي و برابري و سوسياليسم بزرگتـرين اشـتباه را تشـکيل داده اسـت    هترجيح دولت بر هر نوع ايد

سـال در برابـر نظـام    300حتـي مسـيحيت کـه    . خـوريم هاي مشابه زيادي برمـي به نمونه, نگاهي به عمق تاريخ

آل آزادي و برابـري  عنـوان ايـده  امپراطوري روم مبارزه نمود بعد از اينکه وارد بافت دولت شد جوهر خود بـه 

هـاي مهـاجري کـه    خلـق . تبديل شدخود به بستري براي امپراطوري طبقاتي . مستضعفين را از دست داده است

يابي به دولت به سرعت از موقعيت آزادي و برابري اند بعد از دستداراي موضعي دمکراتيک و اشتراکي بوده

ترک و عرب به محض اينکه طبقـه فوقـاني آنهـا بـه دولـت      , جوامع بزرگ و مهاجر ژرمن. اندخود دور گشته

تـاريخ لبريـز از   . دادنـد طلب خـويش را از دسـت  خواه و مساواتکردند به تدريج ساختار آزاديدسترسي پيدا

اگر پرسيده شود که چرا گزينه دولت . باشدهاي مشابه بيشماري از اين نوع هدر رفتن آزادي و برابري مينمونه

.در آن موقع ترجيح داده شده است بايد گفت که اين امر با جوهر اقتدار مرتبط است

حالت اجرايـي نهـاد دولـت اسـت؛ دولـت در      , اقتدار چيست؟ اقتدار. را تحليل کنيمـ بنابراين بايد اقتدار2

هـاي دينـي و   گـروه ,اتنيسـيته کردن دولت توسط اقشار و طبقاتي همچون طبقات فوقانيپر. حال گردش است

ون هـايي همچـ  يافته متشکل از کاتاگوريهاي سازمانحاکم گشتن گروه. باشدقومي در هر يک از مراحل مي

تشکيالت و مناسـبات ميـان ايـن    , عمليات. مذهب و ملت در نهاد دولت است,خاندان, اتنيسيته, طبقات جديد

بـرخالف ديـدگاه   . شـود گر و استعمارگر هويدا شود دولـت ناميـده مـي   ها که به شکل نيروي سلطهکاتاگوري

نه خدا ـ  , ر مقدس است و نه پدر مقدسنه ماد,اودولت نه خود خداست و نه سايه ,گراهاي دولتايدئولوژي

هاي ها و اقدامات بعضي از گروهبلکه از اولين جامعه هيرارشي و طبقاتي به بعد فعاليت. شاه است و نه عقل کل

هـايي اسـت کـه    گر براي تصرف و چپاول ارزش افزوده و محصوالت و به طور کلـي اندوختـه  زورگو و حيله

هـا را  بنابراين دولت يعني قوانين و نهادهايي کـه ايـن فعاليـت   . اندآوردهجوامع با هزار و يک زحمت به دست

ها است که براي پرکردن محتواي نهادها و قوانين بـه دلخـواه   اقتدار همچون عمليات اين گروه. دهندانجام مي

.يابدخود و بکارگرفتن آنها، قابليت مي

بحث کرده بوديم در اينجا به طور خالصه اشـاره  چون در قسمت مربوط به جوامع درباره اقتدار به تفصيل 

هـاي اجتمـاعي   کرديم که جذابيت خود را مديون امتياز ناشي از بدست آوردن بيشترين ميزان اندوختـه ارزش 

بيـانگر  هـاي غنـي و بـراي تزايـد هـر چـه بيشـتر آنهـا،        شدن به اقتدار يعني بدست آوردن اندوختـه تبديل. است

هـاي زيبـا بگـوييم کـه توسـط آن      اگر با لفـافي . قدرت و راهکارهاي الزم است, اعدبرخورداري از نهادها، قو

اي هاي پيرامون و جامعـه انسان,خود, آگاهانه يا ناآگاهانه, برابري و توسعه را به ارمغان خواهيم آورد, آزادي

ب کرد و نـه تحـول ايجـاد    توان انقالبوسيله اقتدار نه مي. دهيمرا که در آن قرار داريم اغفال کرده و فريب مي
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گيـرد  دولت خواه به شکل ماليات و خواه به زور، اموال جامعه را مي. مادي نيست بلکه مکان مصرف آن است

گذاري و توليدي يعني اقتصاد دولتي نيز جز چپاول و هاي سرمايهسياست. کندو ميان منصوبان خود توزيع مي

تواند گفته شود که چرا شخصـي ماننـد لنـين کـه     در اينجا مي. عملکرد ديگري ندارد, هاي ماديغصب ارزش

سياستمدار طبقه زحمتکش بود نتوانست اين واقعيت را ببينـد؟ بايسـتي توضـيحات وسـيعي در ايـن زمينـه داده       

يـابي بـه   ساله سوسياليسـم براسـاس پـارادايم دسـت    150ر خالصه گفت که کل تاريخ توان به طواما مي. شود

به اجرا گذاشتن اين پارادايم از طريق ميانبر و تخمـين صـحيح   ,کاري که لنين انجام داد. اقتدار استوار شده بود

ترين دمکراسـي  فتهراه رسيدن به سوسياليسم از پيشر"هر چند هم که گفته باشد . هاي آن بودراهکارها و روش

اما او و حزبش رسيدن به سوسياليسـم را در کمتـرين زمـان ممکـن از طريـق ديکتـاتوري پرولتاريـا        " گذردمي

اين ديدگاه را که در صورت نبود حزب ـ . مشي تاکتيکي خويش در نظر گرفته بودندترين خطعنوان اساسيبه

اما تاريخ سرانجام . عنوان ديدگاه اساسي درک کرده بودندبه, توان در شرايط امپرياليسم دوام آورداقتدار نمي

.بودن اين طرز تفکر را اثبات کردسال هم که باشد نادرست70شدن بعد از سپري

بلکه ايـن واقعيـت فقـط    . البته اين بدان معنا نيست که لنينيسم ومارکسيسم به طور کلي نادرست و اشتباهند

بـدون  . رسـاند توانايي آن را در رهنمون گشتن به سوسياليسم بـه اثبـات مـي   بودن تز حزب ـ اقتدار و عدم اشتباه

تـوان موقعيـت آنهـا را در خصـوص دولـت و      بودند نمـي شک به خاطر اينکه مارکس و انگلس تنها تئورسين

اي بـراي مبـارزه بـا    عنـوان وسـيله  زمـاني کوتـاه بـه   اما آنها از لزوم تأسيس دولت براي مـدت . اقتدار تخمين زد

شمار زيادي از اتوپيـاگران  . گرا نيستندهايي هم وجود دارند که دولتحتي آنارشيست. کردندبورژوازي بحث

بسـياري از  . هـاي غيردولتـي هـم ايجـاد شـده اسـت      هـا دمکراسـي  در بسياري از مناطق و دوره. نيز وجود دارند

روسـيه . انـد رانـده رائيـدن آن سـخن  ها دولت را مورد انتقاد قرار داده و از ضرورت به خاموشي گسوسياليست

توان گفت هدف قراردادن و يا استفاده از دولـت  مي, در نتيجه. هاي تاريخي زيادي استشوروي داراي نمونه

برابري و رهايي نه تنها باعث رسـيدن بـه ايـن اهـداف     , اي براي رسيدن به آزاديعنوان وسيلهو اقتدار دولتي به

به اين اهداف پايبند هستيم و موفقيـت  اگر واقعاً. آوردن از آنها را نيز فراهم ميشدشود بلکه موجبات دورنمي

هاي سياسي ريزي مدلآنها را خواستاريم براي حزب و ائتالف آنها که همچون ابزارهاي مبارزاتي هستند طرح

ناپـذير و فراوانـي   صورت ديدگاه تئوريکي و پارادايمي از اهميت تاريخي اجتنـاب جداگانه و درآوردن آنها به

.احزاب جديد در صورتي که بتوانند اين مشکل را برطرف نمايند اعتبار پيدا خواهندکرد. برخوردار است

گيـرد؛ چگونـه   اقتدار نيروي خود را از کجا مي: سؤالي که بايد در رابطه با اقتدار مطرح نمود اين است که

, ء اقتداردر جواب بايد گفت که منشاو معنوي باشد؟مادي تواند صاحب اين همه نعمت و اندوخته ارزشمي

خـوبي ديـد کـه در منشـأ دولـت و در      بايد به. شونده در طي جنگ استقدرت است که قدرت نيز مورد تعيين

. قدرت و جنگ نهفته است نه عقل اجتماعي؛ يعني نه دولت بلکه در قدرت و جنگ نهفتـه اسـت  , نتيجه اقتدار

کـه ميـان عموميـت    تـا زمـاني  . شونداي براي حل مشکالت اجتماعي تشکيل نمين وسيلهعنوادولت و اقتدار به
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عنوان نيروي سلطه و استثمار تمايز قائل نشـويم دچـار   عنوان منشأ حل مشکل و دولت و اقتدر بهبه) عامه مردم(

ه اقتـدار در آن  گويا امروزه هيچ فعاليت و تحرکي اجتماعي نمانده است ک. اي خواهيم شدهر نوع سردرگمي

داري جهاني بدان رسيده اي که سرمايهمرحله. دولت حتي در خانواده نيز نفوذ کرده است. دخالت نکرده باشد

دولـت را بـه سـطحي تنـزل داده اسـت کـه هـم بـه بيشـترين ميـزان بکـار گرفتـه شـود و هـم بـه موقعيـت غيـر                  

دولـت  , بالعکس. شدن آن نيستعناي ضعيفتنزل دولت به اين موقعيت به م. ترين وسيله دچار گرددضروري

هـاي خـود   هاي امتيازدهي بـه فعاليـت  دندان به جگر گرفته و هر وقت الزم باشد با بکارگيري بيشترين سياست

شايد بسان گذشته توتاليتاريسم فاشيستي يا . نامنداين وضعيت اقتدار دولتي را توتاليتاريسم مي. ادامه خواهد داد

امروزه دولتـي وجـود نـدارد کـه     . اما باز هم دولت، توتاليتر است. تي آن سپري شده باشدنسخه رئال سوسياليس

هـاي آن ناشـي   شـدن آلترنـاتيو  بحـران آن و فعـال  , دارياين وضعيت از موجبـات نظـام سـرمايه   . توتاليتر نباشد

.شودمي

جنـگ، اسـاس   . تکوتاه اينکه دولت از زمان پيدايش تاکنون متکي بر قدرت و پديده جنگ بـوده و هسـ  

دهـي بـه جامعـه در هـر سـطح و در موقعيـت ايسـتايي        اقتـدار بـودن بـه معنـاي شـکل     . دهداقتدار را تشکيل مي

توانـد بـا   کننده اساسي هـيچ نمـي  اقتدار دولتي که عامل تعيين. باشدنگهداشتن آن با تکيه بر فرهنگ جنگ مي

ها و اقدامات دولت با سياست. يش است، سازش کندنمودن خوهاي آزادي و برابري که به معناي انکارآلايده

بنابراين احزابي . دهدبلکه انجام دادن عکس اين به قابليت خود ادامه مي. کندآلها خدمت نميخود به اين ايده

آل آزادي و برابري باشند دهند هر چند حسن نيت داشته و برخوردار از ايدهکه اين ابزار را هدف خود قرار مي

.سازندتأثير مييافتند خود را بيکه به دولت دستهنگامي

بخواهنـد  , شـوند هـاي آزادي و برابـري تأسـيس مـي    آلايـده ـ بنابراين اگر احزاب جديدي کـه بـر پايـه   3

آلترنـاتيو  . محـور بپردازنـد  ريزي جامعه و سياست غير دولتکارکردي پايدار و منظم داشته باشند بايد به برنامه

هايي را کـه  تمامي راه, شدن با دولت توسط آلترناتيوهاي خارج از دمکراسيروبرو. باشددمکراسي مي, دولت

شـود شـکلي از دولـت    بـر خـالف آنچـه تصـور مـي     , البتـه دمکراسـي  . اند هدر داده اسـت تابحال آزموده شده

ده، وادار بـه  تواند دولت را محدود کـر عالوه برآن هيچ رژيم و نظامي غير از دمکراسي نمي. کاپتاليستي نيست

نمـودن يـک دولـت بـه     براندازي و متالشي. در تنگنا قرار داده و کوچک گرداند, رعايت مباني حقوقي نموده

دولت جديدي تأسـيس شـود و يـا    ,جاي آن دولتهر آن ممکن است به. معناي عبور از فرهنگ دولت نيست

کند و با ي فعاليتي را با دولت تقسيم ميهاعرصهفقط دمکراسي است که. خالء موجود را دولتي ديگر پر کند

شـده توسـط دولـت را    هاي تصرفهمچنين ارزش. دهدکردن آن، عرصه آزادي جامعه را گسترش ميمحدود

اي غيردولتـي  در تعريف دمکراسي بايـد گفـت کـه دمکراسـي جامعـه     . سازدکم کرده و به برابري نزديکتر مي

دمکراسـي مـديريتي اسـت بـدون دولـت؛ همچنـين نيـروي        . کنـد خويشتن را اداره مـي , خود, است که در آن

شود جامعه بشري از ابتداي پيدايش برخالف آنچه که تصور مي. خودمديريتي جوامع است بدون وجود دولت
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گيري جامعـه از مـوقعيتي اشـتراکي و    اما شيوه شکل. وقوع نپيوسته باشدکشور و يا يک ملت به شکلي فشرده ب

اگر کموناليته و واکنش دمکراتيک وجـود نداشـته باشـند امکـان نـدارد کـه       . دمکراتيک برخوردار بوده است

تواند بزرگ شود و به حکمراني بپردازد که دولت تنها زماني مي. جامعه بتواند تنها براساس دولت حرکت کند

اي که دولت در آن رشد و پيشرفت نموده کموناليته ـ ضـرورت بـاهم    زمينه. يه کموناليته و دمکراسي بايستدعل

وقتي بحث از جامعه و . اي ديالکتيک وجود داردرابطه, در ميان هر دو. بودن ـ و موضع دمکراتيک بوده است 

شدن يکي به منزله وسعت محدود. شودشود تضاد و تناقض اساسي ميان دمکراسي و دولت مطرح ميتمدن مي

بـه منزلـه نبـود    ,حاکميت کامل دولت هم. عيار يعني وضعيت بدون دولتدمکراسي تمام. يافتن ديگري است

توان گرفت اين است کـه رابطـه ميـان دمکراسـي و دولـت براسـاس       اي که در اينجا مينتيجه. دمکراسي است

.مديگر استوار استبراندازي همديگر نيست بلکه براساس گذار از ه

اندازد؛ بلکه بسـان سوسياليسـم رئاليسـتي    دمکراسي دولت را برنمي. تواند براندازددولت را فقط دولت مي

مگـر  . شودکارايي اساسي دمکراسي به اين ترتيب مشخص مي. تواند زمينه را براي دولتي جديد فراهم کندمي

مانند آن بـر بدنـه اجتمـاعي بتـوان امکانـات      ختاپوسنمودن دست هاي اکردن و قطعمحدود, نمودنبا کوچک

در پايان نيز شايد دولت اعتبار خـود را از دسـت داده و بـه خاموشـي     . رسيدن به آزادي و برابري را فراهم کرد

توان گفت که تئوري کاملي در اين با اينکه انگلس و تا حدودي هم لنين اين ديدگاه را داشتند اما نمي. بگرايد

هايي که از دمکراسي برخوردارند نيز بدون شک تغييرات مهمي در شکل دولـت  در دولت. اندئه دادهرابطه ارا

امنيت " دولت بتدريج مجبور خواهد شد که از همه نهادها و قوانين غيرضروري خود بجز عرصه . دهدروي مي

به آهستگي و با تـأخير کـه   ويژه در کشورهاي اتحاديه اروپا هر چندبه. دست بردارد" عمومي و منافع همگاني

به نوعي به نام کـل بشـريت   . آورنداند و آنرا به اجرا درمياي از دولت و دمکراسي پي بردهباشد به چنين شيوه

.کنندراجع به دولت و دمکراسي ازخود انتقاد مي

ل حزب بـودني  اي که خواستيم در طي اين تحليالت بدان اشاره کنيم اين بود که از همان آغاز تا بحانکته

ايـن احـزاب خـواه دولـت     . بينـي مـا بـود   که دولت را محوريت خود قرار داده اشتباهي بزرگ در اساس جهان

توانند از طريق دولت به آزادي و تشکيل دهند و به آن ملحق شوند، يا تشکيل ندهند و بدان ملحق نگردند نمي

خواه و توانيم حزب جديد آزاديراه برنگرديم نميکه از اين تا زماني. يابندبرابري و اهداف دمکراتيک دست

شدن بـه حزبـي دمکراتيـک و سوسياليسـتي از راه تحـول در تئـوري،       بطور خالصه تبديل. طلبي باشيممساوات

برنامـه، بنـابراين نيـاز بـه تئـوري،    . گـذرد محـور و ايجـاد نـوآوري مـي    هاي دولتاستراتژي و تاکتيکبرنامه،

اگر خودانتقادي بر اين اساس . محور سوسياليست و دمکراتيک وجود داردهاي غيردولتاستراتژي و تاکتيک

. توان از وضعيت سابق رهايي يافتدر غير اين صورت تحت نام نوسازي نمي. پيشرفت يابد سازنده خواهد بود

اين موضـوع  سوسيال دمکراسي و رهايي ملي بسيار آشکارانه,وضعيت و واقعيت احزاب سوسياليسم رئاليستي

.اندرا اثبات کرده
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نمودن آن در مرحله عمـل را نيـز نشـان    بتواند بر اين اساس از خود انتقاد کند و نيروي پيادهPKKـ اگر 4

بينـيم کـه ريشـه    اگر مجدداً به عقب برگرديم مـي . دهد نوسازي و تجديد ساختار آن داراي ارزش خواهد بود

عنوان اگر کردستان را به تنهايي به. گرا نهفته استسيک حزب دولتکليه اشتباهات و نواقص، در ديدگاه کال

عنوان افق اساسـي  شدن به دولت را نيز بهعنوان دولتي مشترک و فدراتيو فرض کنيم و تبديليک دولت و يا به

رها، هاي مربوط به کادها مطابق اين افق هماهنگ شوند آنگاه ماهيت تمامي فعاليتقبول نموده و کليه فعاليت

ترين سنتهاي دولت در تـاريخ  که با کهنPKKکادرهاي . گردندسازمان، تبليغات و عمليات نيز مشخص مي

شدن به روابط و مناسبات اقتدار ـ همانگونـه کـه    مواجه هستند هنوز از علم سياست چيزي درک نکرده با وارد

کولي را به تخت پادشاهي "رب المثل که عنوان يک انتقاد ذکر کرديم ـ به مصداق اين ض بارها بطورآشکارا به

خـوبي دريافـت کـه چـرا     تـوان ايـن را نيـز بـه    مـي . کننـد عمل مـي " پدر خود را کشت, نشاندند، قبل از هر چيز

زيـرا از راه تربيـت دمکراسـي    . داري وحشـي روي آورد سال دوباره به سـرمايه 70سوسياليسم شوروي بعد از 

گويـا  ,شدن فشاربه محض برطرف. گرا دميدهاي جامعه دولتم را در ژنبا عجله روح توتاليتاريس. عمل نکرد

مانـدگي روسـيه تـزاري بـود کـه پنهـان گرديـده و        آن، عقب. وار ظاهر گشتماندگي دوره آغازين شبحعقب

بنـابراين اگـر   . سال بپوشاند70جالي کاپيتاليسم دولتي تنها توانست اين عيب را به مدت . دمکراتيزه نشده بود

اي را که هويت آن در آستانه قتل عام و نـابودي بـوده وارد مناسـبات    کادر برخاسته از جامعه, PKKبه مانند 

المثـل  بايد دانست کـه ممکـن اسـت خـود را نـابود سـاخته و مصـداق ضـرب        , سياست و قدرت و اسلحه کني

اصطالح بسيار مورد انتقـاد  پادشاهي کولي گردد؛ عملکرد شمدين ساکيک را بر اين اساس و با استفاده از اين

صـورت  بردنـد يـا اينکـه بـه    کرديم يا اصالً پي به موضوع و مسـائل نمـي  هر نهادي را که تأسيس مي. قرار دادم

تـر از  بودن سطح آموزش سياسـي و مهـم  علت اصلي اين امر نيز پايين. آوردندميسربر" هاي کوچکدسپوت"

اي و کـارکردي  قاعـده ي بـراي يـادگيري روش نهـادينگي،   گونه تمـايل هيچ. آن عدم شناخت دمکراسي است

صـورت يـک عـادت و شـيوه آسـوده      فرار از دمکراتيزاسيون به,بنابر شرايط فرهنگ سنتي. دمکراسي نداشتند

آگـاهي بـه علـم سياسـت و     ,دانـش اجتمـاعي  , بـودن شـيوه دمکراتيـک مسـتلزم علمـي    . زندگي درآمـده بـود  

زيرا نيازمند آموزش . شونداين فضائل نيز براحتي حاصل نمي. باشدتماعي ميبرخورداري از تجربه مديريت اج

.باشندفشرده و تجربه مي

اينکه در کليه احزاب مشابه، پوليت بورو و کميته مرکزي که خود را به قالب نظـام هيرارشـيک درآورده،   

ه آن دسـت يابـد، ناشـي از ايـن     و در شرايطي قرار داده که هر کس نتواند براحتي بداراي حق مصونيت نموده

ها خشن و با انسان. شودبودن با اتوريته شروع ميدولت. دهنداست که سنت دولت را اساس کار خود قرار مي

کنفدراسيون ماد را تأسـيس  , براي اولين بار در تاريخ, دياکو,وقتي که رئيس مادها. سرد برخورد خواهي کرد

دارد و بـا  د اين است که از کليه رفتارها و روابط انساني خود دسـت برمـي  دهکند اولين کاري که انجام ميمي

اکباتان را بوسيله هفـت ديـوار قلعـه، پشـت سـر هـم حصـار        , دور پايتخت جديدش. کندهيچ کس ديدار نمي
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احـزاب سوسياليسـتي نيـز مجبـور بودنـد از      . کردنـد پادشاهان عثماني دائماً از پشت پرده نگـاه مـي  . يداشته باش

شـدن چنـين   چون الزمه دولـت . مسئوالن عاليرتبه گرفته تا مسئولين سطوح پائينشان بر اين اساس حرکت کنند

م کـه ايـن موضـوع يکـي از     کـن اعترافعنوان فردي که از همان اول در اين کار جاي گرفتم بايد من به. است

هـيچ وقـت نتوانسـتم بـه شـيوه دولـت و       . انـداخت آنهايي است که بيش از هر مورد ديگري مرا به زحمت مـي 

گويا در . گراي خويش دچار شک و ترديد زيادي شدمميان طبع دمکراتيک و دولت. تشريفات آن خو بگيرم

. سـتم بـازي اقتـدارگرايي آن را درک کـنم    رشـد يافـت بهتـر توان   PKKوقتـي  . ميان هر دو سـرگردان مانـدم  

تـرين مبـارزه و   در گوهر خود بزرگ. شدمتوانم به جرأت بگويم که هيچ وقت از اين وضعيت خشنود نميمي

اي کـه آمـال و   مسـئله اصـلي  1995در سـال  . جنگ من اين بود که آيا تبديل به يک دولتمرد بشوم يـا نشـوم  

حتي اگـر  . شدمپي بردنم به اين امر بود که بتدريج از هدفم دور مي,ساختآرزوهاي مرا با زحمت مواجه مي

. کردنـد گويا در برابر مـن گـردن خـم مـي    . هاي مقابل خود پي بردمشدن انسانبه کوچک, بودمدولت هم مي

زدم که اگـر فرصـت پيـدا کننـد ايجـاد      حتي اين را تخمين مي. دانستم که اين حرکات صميمانه نيستندالبته مي

آل وجه شباهتي به نظام روابـط ايـده  به هيچ. داد اين بودرويدادي که مرا تحت فشار قرار مي. کنندهم ميخطر

تـوان موفـق شـد و اگـر هـم      بردم که با اين راهکـار نمـي  براي نخستين بار به اين امر پي . مورد نظر من نداشتند

.باشدموفقيتي حاصل شود چيزي نخواهد بود که مورد خواست و آرزوي من 

شد اين واقعيت نهفته موجب بروز سختي و مشکل ميPKKدر بطن موضوعي که در , 1995بعد ازسال 

جـاي  بـه . روابط نهادها و ساختارهاي آن حاکم شده بـود , مصرف مأمورگرايي بر کليه کادرهاديدگاه بي. بود

هـاي جديـد بـودن و    جستجوي يافتـه برخورداري از اتوپيا، دارا بودن از شور و اشتياق فراوان، هر روز در حال 

آفريدن چيزهاي نو، مشغوليت به آن را بيهوده دانستند و هر کس با تصرف ارزشي انقالبي که با هزار زحمـت  

. هـا بـود  ايـن يکـي از خطرنـاکترين بيمـاري    . ارزشي جذب شده بودبوجود آمده بود بسوي تشکيل زندگي بي

ـ مصداق کولي پادشاه ـ و مأمورشدگي آن از طرف ديگر  في انقالبي از يک طرPKKباندگرايي در درون 

هـاي وسـيعي کـه انجـام داده بـودم ظهـور       نتيجه آن همـه کـار و فعاليـت   . نيز بودPKKبه منزله از ميان رفتن 

تحليالت دوره . تالش و سعي زيادي نمودم تا اين پديده را تحليل کنم. هايي داراي شخصيت کوتوله بودانسان

امـا اگـر   . بردماسلحه انتقاد را بطور فشرده بکار مي. باشدها ميبيانگر عمق و وسعت اين فعاليت90بعد از دهه 

از اعضـاي  . توان انتظار داشت که مداوا مـؤثر واقـع گـردد   نمي,علت بيماري بطور صحيح تشخيص داده نشود

داراي ريشـه دهـاتي بـوده و    مرکزي گرفته تا کليه کادرهاي سطح پايين حزب که با توجه به شرايط کردستان 

روشنفکران آن به مأموران شدن نيمهترين باندها و مبدلصورت وحشياند، درآمدن بهآليزه نمودهدولت را ايده

. اين انحطاط و فرسودگي وجود داشت, يعني در سرشت هدف. بوداي طبيعي ميمستبد نيز بايد مسئله

مانـدن  در اينجا نوشدن و يـا قـديمي  . ز اين واقعيت استشدن نيPKKشدن مرحله دوم منظور من از خنثي

دولت هـم تشـکيل   PKKاگر . ها مسائلي ثانوي هستنداين, حمله مذکور از نظر نظامي ـ تکنيکي مطرح نيست 
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و PDKساختاري متمايل به ساختار . رفتاز بين مي, لحاظ جوهر انقالبي خودرفت؛ يعني بهداد از ميان ميمي

YNKاين مشکل را کـامالً حـل   2000تا 1995هاي مشکل بود که بتوانم در فاصله سال. گرفتيبه خود م

در پايان . اي استوار داشتشور و اشتياق و عقيده. يي اتوپيايي بودPKK، 1995قبل از PKKمديريت . کنم

تکرارنمـودني بـيش   اين دوره به اين مسئله پي بردم که در بنياد کارها و امور نقصي جدي وجود داشته و دچار 

تنها کاري که در آن زمان انجـام شـد   . دانستيم راه چاره اين مشکالت در کجا نهفته استاز حد هستيم اما نمي

وضعيتي بوجود آمد که هر کـس بـا سـيلي گونـه خـود را      . داشتن سنگرها و ايجاد چند سنگر ديگر بودپر نگه

. داشتسرخ نگه مي

تحليـل  . ريشـه ايـن مشـکالت را تبيـين کـرده و راه چـاره آن را بيـابم       مرحله امرالي باعث شـد کـه بتـوانم   

تر طبيعت علوم و در نتيجه رئاليته اجتماعي و همچنين گسستن از جزئيات دست و پاگير عرصه عمـل  بينانهواقع

% 99بود به ماننـد آنچـه کـه در    اگر بيماري دگماتيسم مزمن من ژرف مي. و پراکتيک نيز در اين سهيم هستند

مـن نـه تنهـا مارکسيسـم بلکـه کليـه       . يـابم حلي دستتوانستم به چنان نيروي راهشود نميکادرهاي ما ديده مي

شـده  ام؛ همچنين پديـده دولـت و دمکراسـي نيـز بـراي مـن حـل       اتوپياهاي آزادي و برابري را نيز تحليل کرده

.امرمز روابط ميان اقتدار و جنگ را نيز گشوده. هستند

,مانده و دور از هر گونه امکانـات آموزشـي  و اقتداربودن در افراد برخاسته از جوامع عقببيماري دولت 

بـراي ارضـاي حـس اقتـدار خـويش      . سـازد شخصـيت مسـتبد بسـيار خطرنـاکي مـي     اند وعلمي و انساني جدي

بـه چشـم   مانده بسـيار اين مورد در عناصر عقب. کندترين مشکل را هم از طريق خشونت و سالح حل ميساده

چنـان شـده بـود کـه اگـر يکـي از       . هايي وحشي بوجود آمدنـد ويژه در دوره باندگرايي شخصيتبه. خوردمي

بيرحمانـه او را بـه قتـل رسـانده و اينکـار را      , کـرد ترين رفقا به اندازه سرسوزني آنهـا را ناراحـت مـي   ارزشمند

حتـي در بسـياري از   . وحشت نيز همـين بـود  بزرگترين. کرده بودندصورت شيوه فرماندهي و رهبري تبديل به

شـدن  ترين احتياجات و يا براي خالصکردن سادهآمده بود که به بهانه تهيهاي درصورت طرز و شيوهمواقع به

البته . کردندهايي مرگبار و بدون برگشت روانه ميآنها را براي انجام عمليات, از به اصطالح شر بعضي از رفقا

شدن به اقتدار و بدست آوردن فرماندهي به جذابترين موضـوع تبـديل   تبديل. د بعدها افشا شداين رذالت و فسا

توانسـتند بـه اهـداف    چون تنها از طريق چنين اقتداري بود کـه مـي  . چشمشان را کامالً کور کرده بود. شده بود

به بهتـرين و خوشـايندترين   بازي اقتدار. بيماري ازلي اقتدار به شکل فجيعي سرايت کرده بود. پليد خود برسند

تـرين جنبـه انحرافـي    ايـن خطرنـاک  . بازي جهت بکارگيري آن براي پشت پازدن به همديگر تبديل شده بـود 

PKKهـاي بسـيار پايبنـد    حتـي انسـان  . تري بـه بـار آورد  البته انعکاس اين موارد در ميان خلق نتايج منفي. بود

.ندگرفتوارزشمند نيز مورد قهر و خشونت قرار مي

رعايـت حـال زنـان و کودکـان نيـز      . انجام شدگرفتها نيز کارهايي که اصالً نبايد صورت ميدر عمليات

واضح است که امکان نداشت انجام ايـن اعمـال آن هـم بـا نـام      . حتي حيوانات نيز تلف شدند. فراموش گشت
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شدن مأمور. اندهايي که در آن روستاها و شهرها را به تمامي از نقشه حذف کرده و زير خاک دفن نمودهنمونه

پنـاه بـردن بـه گـرايش     , در شرايط سختي که مسئله مرگ و زندگي مطـرح اسـت  . هم مرضي کمتر از اين نبود

ماندنـد بـا روابطـي سـطحي و غيـر      ي هم که باقي ميآنهاي. مأموري به معني مرگ به بدترين شيوه ممکن است

ايـن مرحلـه را تکميـل    ,دست نزدن به سياه وسفيد، قناعت به ضعف موجود و کارهايي از ايـن قبيـل  ,سازماني

بديهي است که کليه اين موارد منفي . رسيدشدن بدين صورت به پايان ميPKKهاي يکي از دوره. کردندمي

خواه و مسـاوات طلـب اعـالم کـرده و بـراي      اگر خود را آزادي. باشندايي تحزب ميگرناشي از ماهيت دولت

بـراي  . شـوي درپـي دچـار چنـين وضـعيتي مـي     تحقق آن نيز به استفاده از ابزار دولت متوسل شوي به ناچار پي

نوسازي حـزب  . گراي حزب دست برداشت و از آن گذار نمودخروج از اين وضعيت بايستي از ماهيت دولت

.پذير بودقط از اين طريق امکانف

شدن و ملت. باشدرهايي ملي از سوي آن ميناشي از تعريف ملت و جنگPKKـ دومين اشتباه اساسي 5

زيـرا کليـه آثـار    . يابي به آن از طريق جنگ رهايي ملي را همچون امري قرآنـي محسـوب کـرده بـوديم    دست

چنـان بـود کـه تـا هنگـامي کـه       . کردندين را تحميل ميهاي معاصر اهاي جنگکالسيک سوسياليسم و نمونه

راه ايـن  . يافـت داد، نه آزادي و نه برابري و حتي نه انسان معاصر تحقق ميشدن به ملت روي نميمرحله تبديل

اين جنگ همه . گذشتتوازن و حمله مي,عيار شامل سه مرحله استراتژيک دفاعنيز از جنگ رهايي ملي تمام

شهرها و در هر جايي اين کـار بـه پـيش    , روستاها,هازندان,هاکوه,خارج از ميهن,هاته بود؛ راهجا را فرا گرف

اي حالتي نزديک به ويژگـي ژنتيکـي پيـدا نمـوده،    هنگامي که با دگماتيسمي که در انسان خاورميانه. رفتمي

دن به ملتي باشـرف راهـي جـز ايـن     شبراي تبديل. شديمبايستي وارد جنگ رهايي ملي ميبرخورد نموديم مي

. تـر بـود  جنگيدن در اين راه حتي از جهاد اسالم نيـز بـا اهميـت   . جنگ به مفهومي مقدس تبديل شده بود. نبود

هـاي حـاکم در   به ماننـد ديـدگاه  : اندها مبتال به بيماري دگماتيسم شدههها و ديدگاواضح بود که کليه برخورد

.هامورد ساير پديده

بايستي بـا جامعـه   اي است که نمييابيم که در واقع بيماريعنوان يک پديده درمينمودن جنگ بهبا تحليل

هيچگونـه جنگـي مبـاح شـمرده     , همچنين غير دفـاع ازخـود در شـرايط ضـروري    . بشري همخواني داشته باشد

سرشت , هر چه قدر هم که نقاب بر چهره خود زند. چونکه جنگ در اصل زورگويي و غصب است. شودنمي

توان هر نوع حقي را به دسـت  همچنين فرض جنگ براين است که با فتح مي. سلطه و چپاول است, آن دزدي

تـرين مصـيبت و شـرارت بنـاميم راه بـه خطـا       جنگ را بـزرگ ,يعني اگر براساس اين واقعيات و ماهيت. آورد

زماني ارزشمند است که هيچ راه و روشي اي به اين امر پي برده نشده بود که جنگ تنهابه طور ريشه. ايمنرفته

چيزي که ما برداشت کرده بوديم اين بود که جنگ. ديگر براي حفظ موجوديت، آزادي و شرف نمانده باشد

ضبط و ,به انتقام. توانست از دفاع مشروع فراتر رودبراحتي مي. تواند هر چيز را مجدداً فتح کندرهايي ملي مي

اگر دفاع مشـروع در  . شداي احساس نميهاي جنگ هيچ دغدغهنسبت به اين جنبه. تصرف متقابل منجر گردد
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شـد،  هـا متمـايز مـي   هاي آن از ديگـر جنـگ  استراتژي و تاکتيک,تئوري,گشت و کليه راهکارعمل پياده مي

بايـد بـه   ها را به جنگ رهايي ملي کـه  همه اميد. دادشک اين همه ضرر و زيان و مرارت و تلفات روي نميبي

.شديافت، از منظر واقعيات عيني نيز موجب بروز مشکالت و خطرات زيادي ميپيروزي دست مي

سازماندهي و مـوارد ديگـري همچـون مسـائل لجسـتيک      ,سنگربندي نيروها,اگر به شرايط موجود جهان

. فات ممکـن بـود  گيريم که شانس پيروزي جنگ رهايي ملي بـه احتمـاالت و تصـاد   نگاهي بياندازيم نتيجه مي

توان آن را جنگ نامتراکم يا فرسايشي ناميد بعد از سال جنگ که مي15عدم تحليل اين واقعيات باعث شد تا 

توان گفت که اين جنگ نمي. تنها از طريق درجا زدن و تکرار خويش بتواند به موجوديت ادامه دهد95سال 

دليل اينکه جنگ تنهـا راه ممکـن   ارناپذير است که بهاما اين هم يک واقعيت انک. هيچ دستاوردي نداشته است

. هاي متفاوت ديگري گرديدمورد فراوان و محروم ماندن از ثمره تالشدر نظر گرفته شد سبب بروز تلفات بي

در حاليکـه اگـر جنـگ تـدافعي     . بودن آن از سه مرحله استراتژيک نيز بيانگر دگماتيسم کامـل بـود  برخوردار

ها مطابق با روابط خلق ترين تاکتيکترين مواضع و مساعدر جغرافياي کردستان از طريق مناسباي دبينانهواقع

حلـي پايـدار و دمکراتيـک    شـد موجـب ايجـاد راه   اگر بـه تشـکيل دولـت هـم منجـر نمـي      , گرفتصورت مي

هميشـه  . هنـد توانند چنين قابليتي را از خـود نشـان د  ديدگاه شخصي من اين بود که فرماندهان ما مي. گشتمي

. هاي غير قابل تصوري از خود نشان دادمفداکاري. کمک زيادي در اين رابطه نمودم. منتظر چنين چيزي بودم

باندبازي به چنـان سـطحي   . اما همان مرض اقتدار در اين عرصه نيز به شکلي بسيار خطرناکتر سرايت کرده بود

اينکـه چنـين   . تـرين رفقـايش را براحتـي نـابود کنـد     از فساد و جنايت افزايش يافته بود که طرف حاضر بـود به 

. کننده نبودچندان تعيين, شد يا نهگري و باندبازي و مزدوري آگاهانه و هدفدار انجام ميهايي يعني اخاللکار

عنـوان راهکـاري   هنگامي که در معناي خاص به,باشدبنابراين جنگ که در معناي عام، هنري زشت و پليد مي

باعـث تحريـک هـر نـوع     . آوردشد چنين نتايج مخربي را به بـار مـي  رهايي ملي بکار برده ميدگماتيک براي

.شدبروز گرايش جدايي خواهي و تشديد کائوس اجتماعي مي,خشونت کورکورانه, گراييملي

عنـوان پديـده يـا فـرم     آن را بـه ,کـرديم در حالي که اگـر مفهـوم ملـت را تـا حـد فتيشيسـم تقـديس نمـي        

يـابي بـه آزادي و برابـري و    کـرديم کـه هـدف دسـت    پذير جامعه تعريف نموده و اين را نيز قبـول مـي  فانعطا

يابي به يـک ملـت متحـد    دست. تري دست يابيم توانستيم به نتايج بهتر و واقعيمي, اي دمکراتيک استجامعه

آل ن و زيبـاترين ايـده  تـري صـحيح ,توانسـت بهتـرين  عيار باشد براي يک ملت نميکه صاحب يک دولت تمام

. بودن يـا نبـودن  نه در زير سايه يک دولت, بودن بودآنچه اهميت داشت دمکراتيک و يا غير دمکراتيک. باشد

هـاي جامعـه   فعاليـت , جانبـه بلکـه در صـورت لـزوم جنگـي تـدافعي      راه رسيدن به اين هدف نيز نه جنگي همه

توانستيم بدون اينکه بنابراين مي. در اين راستا قرار گيرندها و مناسباتي است که دمکراتيک و کليه سازماندهي

طلبـي ميـدان   گرايي ملت حاکم يا ملت محکوم قرار گيريم و بدون اينکه به خشونت و جـدايي تحت تأثير ملي

ها به دست خويش مانع از اما قرائت دگماتيک حق تعيين سرنوشت ملت. بدهيم به آزادي و برابري دست يابيم
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پايـان  هـاي بـي  گرايي اليگارشيک به شکل بسيار ترسناکي ريشه دوانيده و به دست انداختن رانـت ملي. شدنمي

لواي همان دولت و در وطني اگر کردها در زير. آوردسياسي و اقتصادي را سياستي منحصر به فرد به شمار مي

ملــت ترکيــه و تماميــت ارضــي آن همچنانکــه در جهــت عنــوان گــروه ملــي آزادي در دولــت ـ  مشــترک بــه

پرداختند عنوان عضوي استراتژيک و غيرقابل انکار به اثبات رسانده، به سياست مييکپارچگي وطن، خود را به

تـر و مفيـدتر   براي طرفين سازنده, آمدنتايجي که بدست ميها نيز در اين راستا انجام مي شدند و حتي عمليات

رابطـه نزديکـي بـا ديـدگاه     ,ايهـاي غنـي و سـازنده   عـدم انديشـيدن چنـين راهکارهـا و شـيوه     . گشتواقع مي

.شدن و جنگيدن براي رسيدن به اين اهداف داردـ ملتشدنـ دولتشدناقتدارشدن ـحزب

ـ ملـت  دولـت جنگ، ملـت و ,اقتدار,بينانه از مقوالت دولتحليلي واقعگذار از دگماتيسم سبب شد که ت

حلي ارائه دهم و بازگذاشتن راه بر حربه دفاع مشروع گسترده در صورت لزوم، سبب گرديد که زمينه براي راه

ل فقـط  البته اين تغييـر و تحـو  . اي دمکراتيک فراهم گرددمتکي بر تجديد ساختار حزبي براي رسيدن به جامعه

مشتمل بر ديـدگاهي تئوريـک و پـارادايمي اسـتوار بـر تفکـر       ,جنبه استراتژيکي وتاکتيکي ندارد بلکه در اصل

همچنـين ايـن تحـول در برگيرنـده گـذار از بيمـاري       . تـر اسـت  ژرف علمي و شيوه تفکر سياسي و تحزب غني

مبنـا  , ديـدگاه بـورژوازي ملـت   سـاله سوسياليسـم زد، دوري از   150گرايي که مهر خـود را بـر تـاريخ    دولت

هاي آزادي و برابري با اين تحوالت آلدادن ايدهدادن شيوه اشتراکي و دمکراتيک در طول تاريخ و پيوندقرار

موضـوع تجديـد سـاختار و    PKKانجام اين انتقـاد و خودانتقـادي بـه نـام     , طبيعتاً. باشداي ميو تغييرات ريشه

زبي برمبناي تحليـل جـوهري شـرايط موجـود، دفـاع مشـروع و تأسـيس        نوسازي ح. کندنوسازي را مطرح مي

کنگره جهت سازماندهي خلق مسائلي حاد و وظايف خطيري هستند که بايـد هـر چـه زودتـر مـورد بررسـي و       

.تحليل قرار گيرند

PKKج ـ مشکالت تجديد ساختار در 

بسـت رسـيده و بـا ايـن     به بن2000هاي به داليل داخلي در اوايل سالPKKقبالً توضيح داده بوديم که 

ساختار نه تنها موجب حل مشکالت نشد بلکه مشکالت را هر چه بيشتر عميق و پيچيـده کـرده و بنـابراين الزم    

در دفاعياتم عالوه بر انجـام تحليـل   . بود ميراث خود را تحت نامي ديگر و در درون ساختار متفاوتي ادامه دهد

هايي از عصـر و تـاريخ سـعي نمـودم چگـونگي و محتـواي سـاختارهاي        سيرهاي دوره جديد و ارائه تفويژگي

بر اين اسـاس و در  KONGRA-GELو سپس KADEKهاي آزمون. احتمالي جديد را نيز روشن سازم

گـرفتم معلـوم   هاي بسيار محدودي که در شرايط زندان ميبنابر معلومات و آگاهي. اين راستا به وقوع پيوست

از . بنابراين نوسازي و تجديـد سـاختار را مناسـب ديـدم    . هاي صميمانه انجام شده استيشد که خودانتقادمي

حلي دمکراتيک شود در مرحلـه  منجر به صلحي پايدار و راه1998جانبه سال بس يکطرفي براي اينکه آتش

ه ديـالوگ و  هر چند غيـر مسـتقيم هـم باشـد بوسـيل     . آمد دريغ نکرديممان برميامرالي از هر آنچه که از دست
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هـا  جاي آوردن مسئوليتهايي که در حکم ادامه بازجويي نيز بود، پيشنهادات و نظراتي را در راستاي بهمکاتبه

11امـا بعـد از حـوادث    . حلـي اميـدوار بـوديم   سپتامبر به ايجـاد راه 11تا قبل از حوادث . و وظايف ارائه دادم

دولتمـردان ترکيـه آن را فرصـت دانسـته و سياسـتي      " آنتـي تروريسـم  "سـپتامبر و حملـه آمريکـا تحـت عنـوان      

.دوره ديالوگ غير مستقيم به سر آمد. گرفتندامحاگرانه را در پيش

هـاي جديـد   قبل از تعيين جنبـه . ترکيه در دستور کار قرار گرفت2002انتخابات نوامبر سال , در اين ميان

بعـد از اينکـه حـزب عـدالت و توسـعه بـه       . يمانتخابات باشـ شدن نتايججنبش مساعد ديديم که منتظر مشخص

يابي مسئله کـرد از طريـق ديـالوگ بـه نخسـت      اي با مضمون چارهتنهايي مکان قدرت را در دست گرفت نامه

توانسـتم بـه انتظـاراتي    حداقل مـي . کرديمبا توجه به جواب نامه راه خود را تعيين مي. وزير جديد ارسال داشتم

عليرغم اين که زمان آن را بسيار تمديد نمودم اما جـوابي  . تند پاسخ شفافي بدهمکه اعضاي سازمان از من داش

را در روز يکم ماه سـپتامبر  " آميزدمکراسي و مسامحه صلح"سرانجام طي اظهاراتي پايان دوره .دريافت نکردم

خ يکم مـاه  تاري. کردديگر از آن زمان به بعد، خود راه خودش را انتخاب ميKADEK. اعالم کردم2003

تـر آن  در اين ميان پيشنهادي مبني بر اينکـه صـحيح  . عنوان حمله جديدي اعالم کرده بودندرا به2003نوامبر 

از يـک رأس تحـت   KADEKو ) کنگـره ملـي کردسـتان   (KNKجاي دارا بـودن دو رأس  است جنبش به

زماني رسمي مناسب ديـدم  عنوان سابرخوردار گردد، ارائه دادم و اعالن آن را بهKONGRA-GELعنوان 

اي رسـمي  حرکت نوين خـود را بـا برگـزاري کنگـره    زير لواي اين ساختار،2003در اواخر . که پذيرفته شد

اي جديد انجام گيرد اخبار مربوط به تجزيه و انشعاب بدنه سازمان به دو جاي اينکه حملهاما به. تصويب نمودند

.بخش، پخش شد

بـه خـاطر اينکـه بدنـه و کادرهـاي سـازمان را قـبالً        . ين چيـزي را نداشـتم  بديهي است کـه مـن انتظـار چنـ    

از ابتـداي  PKKکادرهـاي مرکـزي   . در تحليل و تفسير اوضاع بوجود آمده دچار زحمت نشـدم , شناختممي

بـراي پيشـرفت آنهـا تحـت     . جاي آوردن نوسـازي و پيشـرفت مـورد انتظـار بـدور بودنـد      تأسيس تا بحال از به

. جانبـه فروگـذار نکـرديم   هاي همهيط چه از نظر تئوري و چه از لحاظ عملي از ارائه مساعدتترين شراسخت

آمده تحولي انتظار داشتم بعد از دوره آموزشي خاورميانه و با وجود امکانات و شرايط مساعد و تجارب بدست

تأخير در انجام حمالتي . دندجهشي انجام دهند، اما باز هم از انجام کارها براساس نيات غيرشفاف خود باز نمان

مـرا بـيش از پـيش نگـران و     ,و همچنين اجراي دسـتورات بـرخالف فکـر و نظـر مـا     1984اوت 15مشابه به 

هـا و جلسـات   کنفـرانس ,کنگـره ,به بعـد سـعي کـردم بـا برگـزاري جلسـات      1981از سال . کردناراحت مي

انتقادات شـديدي از آنهـا بـه    . د عرصه عمل کنممشي و موجبات آن وارآموزشي بسياري،آنها را براساس خط

دادند تا براساس شـيوه  کردند که بواسطه آن مرا تحت فشار قرار مياما آنها بيشتر راهي را انتخاب. عمل آوردم

همچنان بر ادامه مواضع و برخوردهايي که در تحليالت قبلي نيز بدان اشـاره  . و طرز برخورد آنها حرکت کنم
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.اشاره نمودم

مشاجره و . هاي مجزاي آنها مشخص بوداز شيوه, 2000هاي اوايل بودن آنها در خودانتقاديعدم صميمي

,ـ را که به هيچ وجه بـا تـاريخ  آيد  گري ـ و خائنانه که زبانم از گفتن آنها بند مي تر از تصفيهشدني پليدگالويز

عنـوان حملـه   اخالق و تحوالت حاد سياسي تطابق نداشته و بسيار غيـر مسـئوالنه بـود بـه    , شهدا, رفاقت,جامعه

در 2004و اوايـل  2003اين رفتارهاي شوم و پليـد کـه در اواخـر    . کردندجديد به خلق و جنگجويان ديکته

رفت به هر دليلي کـه باشـد در   ايضاحي که از وکالي من انتظار ميع من ـ ها بازتاب يافته بود بدون اطالرسانه

مدت مديـدي  , بايد گفت در اين ميان. بسيار ريشه دوانيده و انتشار يافته بوداسرع وقت به من انتقال داده نشد ـ 

نتـايجي  . ترده بـود وضعيتي که من در آن قرار داشتم انزوايي در انزوايـي گسـ  . ارتباط من با بيرون قطع شده بود

. هاي بسـيار ريـزي در مـورد مـن انجـام گرفتـه اسـت       که از بعضي اطالعات محدود گرفتم اين بود که محاسبه

من کنترل مسائل و رويدادها را از دست داده بودم و با فرض اينکه من ,آنگونه براي خود محاسبه کرده بودند

ـ من را از دور خارج کرده و باندگرايان تحـت  ! ي حسن نيتزعم خود ـ احتماالً هم از رو زنده نخواهم ماند به

,هـاي سياسـي  کردنـد بـر روي تمـامي زمينـه    نام اتخاذ تدبير، آنچه را که در گريال انجام داده بودند اينبار سعي

.کامل نمايندآيد ـميالبته زبانم از گفتن جناح بنداي خود ـايدئولوژيکي و حمايت توده,نظامي

آگاهي اندعيتي نيستم که بتوانم از نيات و موقعيت حقيقي رفقايي که در اين مرحله مشارکت کردهدر وض

چيزي که براي من روشن شد اين بود که اين رفقا خـود را  . البته شناخت اين امر چندان اهميتي هم ندارد. يابم

ياتي ديدند؛ همچنين اين رفقا صـميمانه  سازماني و عمل,سياسي, ايدئولوژيکي,اجتماعي, باالتر از خط تاريخي

بـا  . انـد در تشکالت قديم و جديد مشارکت نجسته و نيروي انتلکتوئل و اراده خود را چنانکه بايـد بکـار نبـرده   

يـا از زيـر بـار    . انـد عشق و عالقه در تظلم و دعوي مقدس دمکراتيک و آزادي و برابري خلق مشارکت نکرده

اند و يا بـا خودمحـوري بـيش از حـد همـه      ي کرده و شکست عيني را قبول کردهها شانه خالکارها و مسئوليت

هاي شخصي از امکانات جنبش استفاده. اندتحوالت و مسائل را قرباني برخوردها و مواضع شخصي خود نموده

ي ها و اقـداماتي را کـه مـن چـه در طـول اقامـت در مرزهـا       تر اينکه ارزش حقيقي تالشاز همه مهم. اندنموده

. انـد ام ندانسته و براساس آن موضع اتخاذ ننمودهچه در خاورميانه و اخيراً در زندان امرالي به خرج داده,ترکيه

از درک اينکه تحزب يعني مشارکت فداکارانه در کارهـا و  . جاي آورنداند قابليت رفاقت راستين را بهنتوانسته

بـراي ارزش زن و آزادي وي  . انـد ت و تفکـر را نشـناخته  تشـکيال ,دنيـاي واقعـي سياسـت   . اندامور عاجز مانده

.انداحترام قائل نشده

انـد، آيـا ايـن    عنوان ضعف شمرده و بر ايـن اسـاس حرکـت کـرده    العاده مرا بههاي فوقحساسيت و تالش

تـوان در برابـر مواضـع اخيرشـان کـه از      توان با چيز ديگري غير از ايـن توجيـه کـرد؟ مگـر مـي     وضعيت را مي

تفـاوت مانـد و عصـيان    بـي , هاي دمکراتيزاسيون خلق نيز سرايت کردهبودن هم گذار نموده و به فعاليتبيحز

دهنـده  شاخص نشان% (10درصد پتانسيل و نيروي مردمي ما در همه جا و در ترکيه نيز هميشه باالتر از ننمود؟
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واضع و برخوردهاي ديکته شـده موجـب   اما اينکه با م, بوده است) شدن يک حزب در انتخابات ترکيهپذيرفته

. بلکـه کيفـي اسـت   , نيستاي کميمعلق بماند، مسئله% 5گرديدند تا سطح پتانسيل و نيروي مردمي ما در حد 

خواهنـد  همـانطوري کـه نمـي   . خواهنـد دمکراتيزاسـيون را درک نماينـد   کنـد کـه نمـي   اين وضعيت ثابت مـي 

اين را نيز بفهمند چگونه خلقي را که با هـزار درد و سـختي بـه    خواهند بودن و جنگ را درک کنند نميحزبي

حرکـات و  . اندگويي و تحميالت از بيرون، در وضعيتي بالتکليف گذاشتهاند با گزافهدور هم گرد آورده شده

. آمدترين خرابکاران و اخاللگران هم برنميها ابراز شد حتي از عهده خبرهمواضعي که در انتخابات شهرداري

بعـدها فهميـدم کـه حتـي     . بودن تا چه انـدازه در شخصـيت آنهـا نفـوذ کـرده اسـت      مستبدعلوم شد که خردهم

شرف از اينکه من بـر  سال اخير به کناري زده و حتي بعضي از افراد بي6احتياجات مرا به دفاعيات حقوقي در 

.شوندگذارم ناراحت ميهاي دمکراتيزاسيون خلق تأثير ميروي فعاليت

ش من درباره محاکمه عثمان اوجاالن و ارائه يکي دو جلد کتـاب در خصـوص انتقـادات نسـبت بـه او      تال

خاطر داشـتن ديـدگاه   احوالپرسي تلفني از وي بهحتي از يک, تا زمان مرگ مادرم. خوبي قابل دانستن استبه

ميان کردها هيچ کس بـه  شود درخوبي دانسته مييعني به. امکان ضرر رسيدن به هدف و خلق، کوتاهي نمودم

ها چگونـه حتـي   بعضي,اما بيا و ببين که در اين اواخر. اندازه من نسبت به مسائل خانوادگي حساس نبوده است

داري اما فراتر از اينکه رفتاري عادي باشد موضعي داراي ابعاد بسيار معنا. اندکردن من نيز برآمدهدرصدد بدنام

هـم در شـأن خـود ندانسـته و از آن دوري     مواضـعي سـطحي کـه حتـي دولـت     نشان دادن رفتارهـا و . باشدمي

حتي با چند نفـر از اعضـاي خـانواده کـه     .فطرت قابل درک نيستهاي پستاز سوي بعضي از انسان,جويدمي

مـن معنـايي را بـراي ايـن امـر کـه       . برخوردهايي نمودند که حکم ترور را دارند,افرادي عليل و مريض هستند

شدن باشد بديهي است که اين امـر بـه مـن    اگر مسئله مقتدر. ن از انجام اين کارها نجات چيست، نيافتمشاقصد

بودن آنها بودم بلکه حتي رهبر نبودن آنها را درخور لياقتشان در عين حال نه اينکه مخالف رهبر. شودمرتبط مي

طلب کرده اما نتوانسته باشـند بدسـت   سان؟ آنچه که از يک انگرفتن انتقام چه چيز هستنددرصدد, پس. نديدم

بياورند چه بود؟

خائن و اخالگـر وجـود داشـته    , چينتوطئه, پست,احمق, ممکن است در درون يک جنبش، اشخاص ابله

وجـه  اما به هيچ. صادق و با جان و دل پايبند وجود دارند,شرافتمند,آگاه,همانطور که اشخاص شجاع. باشند

حـال اگـر محـدود بـه خودشـان      . کنمبه باندگرايي سياسي تشبيه مي. وال اخير را معنادار نيافتماين اوضاع و اح

ترين نتايج را بـه بـار   نظامي و ايدئولوژيک نفوذ کند خطرناک,اما اگر فردا در مسائل سياسي. بماند مهم نيست

توانـد بـا   انسـان چگونـه مـي   . لترنـد دانند از ابوجهل نيـز جاه اند که نميدر عين حال به حدي ابله. خواهد آورد

خـواهم بـا نـام    ارزشي که شرف و ناموس و همه چيز خود را به پاي آن ريخته است اينگونه رفتـار کنـد؟ نمـي   

. اسـت ... فـرار و ,انحـراف ,بنـدي رويدادهاي اخير فراتر از گـروه . نهادن بر اين موارد بحث را به درازا بکشانم

و رسوا نموده ـ عثمان را به بحث گذاشته ـ ,در واقع. که احتياج به بررسي دارندباشد ميموارد ديگري در کار 
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, دسـت تـرين آلـت   شدن به بدترين و زشتفراتر از مبدل,اعمال و اقدامات او. ميدان مين سوق داده شده است

هـاي بسـيار   و امثـال آنهـا کـه انسـان    جميـل و دوران : اما الزم است اين را هـم بگـويم کـه   . چيز ديگري نيست

از دسـتورات  فرار و,هايي از قبيل انتحار نمودداده و خيلي از اعضاي صادق را نيز با گفتهمصرفي را فراريبي

تواننـد چنـين برخوردهـايي را    اند چگونه مـي ل کردههايي را که بر آنها اعمادستگير و مجازات, سرپيچي کرد

شان خواهم آناني را که سبب شهرتتا به کجا؟ نميبه کشتن بده؛,فراري بده,مدام تفرقه بياندازتوجيه کنند؟ 

داننـد کارهايشـان بـه چـه قيمتـي تمـام       مگـر آنهـا نمـي   . اند بگـويم اند نام ببرم و از کارهايي که انجام دادهشده

شود؟مي

گـذارم، امـا مگـر طبـق     هاي اين سه رفيق را به بحث نمـي من حسن نيت مثبت و در حد خودشان فداکاري

دهند به چه قيمتي تمـام  دانند کارها و اعمالي که به نام يک خلق و هزاران ارزش انجام ميوجدان خويش نمي

ترين مشـکلي در  اگر کوچککند؟تواند اين وضعيت را تحملمگر معيارهاي سياست و سازمان ميشود؟مي

در اينجا من هيچ در پي آن نيستم که چه کسـي  توانند در برابر آن بايستند؟مي, روند مبارزه و جنگ پيش آيد

. دهدنامند اجازه ظهور چنين مواردي را نميچيزي را که در عرصه سياست عقل مي. تا چه اندازه مسئول است

العاده خود از بروز چنين اوضاع و شرايطي جلوگيري کنـد نـه بـا هيـاهو و     خارقبيني پديده رهبري بايد با پيش

سـازماني و عمليـاتي   ,کسـي کـه مـدام در مـوارد سياسـي     آيا اين است نتيجه سـوگند خـوردن؟  . فرياد کشيدن

تـا  هايي شود؟ در اينجا بحث بر اين نيست که چه کسيتواند باعث چنين رويدادنمايد مگر ميخودانتقادي مي

توانـد بـا   فطـرت و بـه آخـر خـط رسـيده نباشـد و مـي       پسـت ,انسـان اگـر فـردي اخالگـر    . چه حد محق اسـت 

بايـد بـار ديگـر بـه     . به آلت دست ديگران تبديل نشود و حتي به چنين چيـزي مجـال ندهـد   ,گيري خودموضع

ا بـه نـام آن مبـارزه    هـايي کـه مـ   مان و کليه ارزشخلق,دشمن و هر کس يادآوري کنم که جنبش ما,دوست

کنيم هرگز سزاوار چنين مسائلي نيستند، به هيچ وجه به چنـين چيـزي مجـال نخـواهم داد و ايـن بـراي مـن        مي

.امخلق و رفقا ياد کرده,ضرورت و موجبات سوگندي است که با نام آنها در برابر تاريخ

ر قبال اين رويداد و مسائل انجام دهم اين توانم به اقتضاي شرايطي که در آن قرار دارم دتنها کاري که مي

شود کـه در برابـر رفقـايي    اين خط و مرز من شامل اين مي. است که خطوط و مرزهاي خودم را مشخص کنم

, مشـي حزبـي  برنـد خـط  هاي خلق را به پيش مـي جنگ و توده,حزب,سال است با سليقه خود20که بيش از 

نبايد از کسـي همچـون مـن انتظـار ايـن را داشـت کـه تسـليم         . ارائه دهماي خودم راعملياتي و توده, سازماني

هـا  کننـد؟ ايـن  ها چطور جرأت مياعمالي که حتي دولت هم جرأت انجام آن را ندارد اين. خواسته اينان شوم

حتي اگر مرا دشمن خود هم ببينند بايد ضروريات و. بايد بدانند که حداقل به اندازه دولت جدي برخورد کنند

کنند خواهان دوستي و رفاقت هستند، بعـد از  اي که ادعا ميحال بگونه. جاي آورندجديت دشمني با من را به

مـن بـا جـان و دل حاضـرم در     . جـاي آورنـد  حداقل بايستي بتواننـد موجبـات تفـاهم آن را بـه    , اين سن و سال

گر در آنها هم کمـي صـميميت   ا. عنوان يک گرايش قبول کنمموجوديت آنها را به, چارچوب حقايق کنگره
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هايي قابليت جاي آورده، سزاوار آن بوده و با برداشتن گاموجود داشته باشد بايستي مطلقاً موجبات کنگره را به

تـا آخـرين نفـس هـم از مـن انتظـاراتي       ,اکثريت قريب به اتفاق خلق بيدار شده ما. خود را در عمل نشان دهند

خواهم که در اين راه ايجـاد مـانع   توانند مرا ياري دهند ميودن اين انتظارات نمينماگر رفقا در برآورده.دارند

.ننمايند

عنـوان يـک گـرايش    بيننـد اگـر خـود را بـه    عنوان يک جنـاح متفـاوت مـي   آنهايي که خود را به, در پايان

,سياسـي , ئولوژيکهـاي ايـد  توانند در عرصـه مي. نگرمسازماندهي کنند من با ديده احترام به اين حق آنها مي

توانند تشکيل حزب دهند اما حتي مي. صاحب عمل باشند, اجتماعي و حياتي از خود شرح حال نموده, نظامي

نبايد افعال و اعمـالي از خـود بـروز دهنـد کـه اراده و      . اين کار مستلزم پيروي از حداقل ديسيپلين کنگره است

جـاي  ديسيپلين کنگـره پيـروي کـرده و وظـايف کنگـره را بـه      اختيارات کنگره را ناديده بگيرد بلکه بايستي از 

جـاي آوردن وظـايف و   به. البته من هم حق دارم که بنابر ضروريات مسئوليتم در راه خود حرکت کنم. آورند

. شـدن بـه انسـاني باشـرف اسـت     از موجبـات اساسـي مبـدل   ,حقوقي که اراده و تفکر آزادم به من عطـا کـرده  

ي کـه مـدتي   هـاي فکـر  براسـاس پايـه  ـPKKود را مبني بر تجديد ساختار و نوسـازي  گرفتن اين حق خبکار

هاي موجود خـود  براي اينکه گرايشات و جناح. دانمـ وظيفه اساسي خود ميامطوالني است آن را کامل کرده

. راهکار استشدن شرايط دوباره با هم متحد گردند، تجديد ساختار بهترين را بهتر شناخته و در صورت فراهم

ها انسان به پا خاسته و هزاران رفيق در حال انتظـار  در حاليکه هزاران مورد شهادت به نام من روي داده، ميليون

.توانم ابراز کنمترين موضعي است که ميهستند بر اين باورم که اين صحيح

, دوري گزيننـد مـورد خواهشي که من از رفقـا دارم ايـن اسـت کـه در برابـر مشـکالت از احساسـات بـي        

عنـوان شخصـيتي   عنوان يک فرد آگاه و دانا بلکه بـه تنها بههمانطوري که در آغاز هم اشاره کردم نه, بالعکس

کافي است . چيزي دير نشده استبراي هيچ. نظامي و سازماني راستين، اليق خلق خود و بشريت شوند, سياسي

موفقيت و اتحـادي کـه ناشـي از اصـرار     . جاي آوريمههاي تاريخي آني را با موفقيت بکه وظايف و مسئوليت

ها بر حقايق بزرگ و مواضع استوار بوده همـواره از دسـتاوردهاي تصـادفي نشـأت گرفتـه از ايسـتار       شخصيت

بايد بدانند مـن بسـيار بيشـتر از آنهـايي کـه دچـار       . تر استبنيان، بسيار باارزشضعيف هزاران شخصيت سست

گـردد، بـراي آنـان ناراحـت شـده و رنـج       شامل وضعيت بانـدگرايان سـابق نيـز مـي    اند که چنين وضعيتي شده

کننـد امـا اعتمـاد بـه نفـس      هايي لعنتي را بر ما تحميل ميمان ويژگيهر چه قدر هم واقعيت اجتماعي. کشممي

,اورنـد ترين شـرايط دوام بي اند تحت سختمن مطمئنم که اگر رفقايي که توانسته. اي اساسي استانسان مسئله

سـازماني و  ,هـاي سياسـي  غير ممکـن اسـت کـه نتواننـد جنبـه     , خود را بشناسند و براي خود احترام قائل شوند

حمايت خود از آنها را تـا  , براي آنها آرزوي موفقيت هميشگي در کارها داشته. جاي بياورندعملياتي آن را به

.دارمموقعي که در راه راست حرکت کنند اعالم مي
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هـاي نظـام حـاکم عصـر کنـوني      بعضي از ويژگـي . بر آن استوار باشد توضيحاتي ارائه نموديمPKKنوسازي 

همچنـين بطـور اختصـار    . اي و سـرزمينمان تحليـل کـرديم   منطقـه , يعني کاپيتاليسم را براساس شـرايط جهـاني  

انـداز تـاريخي نيـز    بيان تحوالت اجتماعي و دمکراتيک و چگونگي سير اين تحوالت براسـاس چشـم  درصدد

هـاي  به مثابه حلقـه , هاي آزادي و برابري در مراحل تاريخيگرفتن سير پيشرفت پروژهبرلزوم در نظر. برآمديم

آلهاي آزادي ان دهيم که ايدههمچنين خواستيم اين را نيز نش. يک زنجير اصرار نموده و بر آن تأکيد ورزيديم

گـر و اسـتثمارگر تبـديل    هاي سـلطه و برابري چگونه دچار انحراف شده، از محتوا تهي گشته و به ضميمه نظام

. هـا نشـان دهـيم   بر آن شديم واقعيت مدنيت خاورميانه و اوضاع امروزي آن را بر مبناي همان پارادايم. اندشده

ها ضـروريات چگـونگي برخـورد بـه     کرد در درون تمامي اين چارچوبدادن پديده و معضلهمچنين با جاي

را ارزيابي نموده PKKمراحل پيدايش و پيشرفت . لحاظ تئوريک ترسيم نموديميابي آن را نيز بهمنظور چاره

.بست رسيدن آن، لزوم نوسازي آن از طريق انتقاد و خودانتقادي را مطرح کرديمو با تبيين داليل داخلي به بن

فرهنگـي و  , هاي اکولوژيکهاي سياسي و تئوريک را در ابعاد جنبشهاي نوين جريانهمچنين بعضي از جنبه

گيـرد  مصرانه تأکيد کرديم که نوسازي و تجديد ساختار واقعي زمـاني صـورت مـي   . فمينيستي ارزيابي نموديم

.که همه اين موارد را دربرگيرد

هايي که ري که بايد انجام داد اين است که با تکيه بر فرضيهاولين کاPKKنمودن نوسازي براي روزآمد

دليـل اينکـه در   بـه . اي و مـيهن را تعيـين نمـاييم   منطقه,در مورد همه اين موضوعات ارائه داديم شرايط جهاني

هاي قبلي تحليالت کافي در اين رابطه انجام شده بـدون اينکـه بـه تکـرار مطالـب بپـردازيم تنهـا بـا بيـان          بخش

کاپيتاليسـم جهـاني بـه رهبريـت آمريکـا نـه       . اي از برخي موارد رابطه ميان موضوعات را برقرار سازيمالصهخ

تواند از طريق جنـگ بـه   تواند به مستعمرات جديد حمله کند و نه مانند قرن بيستم ميهمچون قرن نوزدهم مي

اگـر شـباهتي هـم    . گذشـته نيسـت  شدن هماننـد شرايط جديد جهاني. ترسيم مرزهاي جديد جغرافيايي بپردازد

تـري  ها و امکانات متفـاوت انقالب علم ـ تکنولوژي فرصت . داشته باشد حتماً از تمايزاتي ويژه برخوردار است

اسـت کـه همـراه بـا     هاي فرامليتيآن نيز انباشت سود شرکت. داري داده استبراي کسب سود به نظام سرمايه

هاي سياسي براسـاس منـافع   دهي پديدهديدن و شکلفراملي با تدارکهاي شرکت. اندشدن ظهور کردهجهاني

از ايـن شـيوه   . انـد هاي حقوقي مناسب به نيروهاي حکمران جديـد درجهـان تبـديل شـده    خود و در چارچوب

کند تغيير ايجاد مانع مي,ساختار دولت ـ ملت که در برابر اين روند . شودشدن سود هنگفتي حاصل ميشرکتي

ايجاد شده و بدين ترتيب نظـام حتـي در چنـين شـرايط و     ,ساختارهايي سياسي که ايجاد مانع نکنند,داده شده

.محيط کائوتيکي نيز سعي دارد که از راه کسب حداکثر سود خود را تحکيم بخشد

ساختار. ريشه در واقعيت فوق دارد2000روابط فشرده نظام به رهبري آمريکا با خاورميانه در اوايل سال 

. کنـد ترين مانع را در برابر پيشرفت نظـام ايجـاد مـي   اقتصادي و ذهني موجود در منطقه بزرگ, نظامي,سياسي

, بافـت سياسـي دسـپوتيک   , اسـالم راديکـال  , مشـکل کـرد  ,نفـت ,ـ اسـرائيل مواردي از قبيل درگيري فلسطين
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يدگي انبوه مشکالت ديگر، منطقه را به تنبيکاري و فقر ناشي از اقتصاد و زن محروم از آزادي و همچنين درهم

اين واقعيتي سياسـي اسـت کـه    . نظام حاکم تحمل چنين وضعي را ندارد. نظام تبديل کرده است" پاشنه آشيل"

توانند با منطق کالسيک کنند که ميها تصور مياين. خواهند آن را درک کنندنيروهاي سياسي خاورميانه نمي

عنـوان قـدرت امپريـالي نظـام بايـد بـه       آمريکا بـه . به موجوديت خود ادامه دهندملتـ سياست و تئوري دولت

هاي مردمـي  مخالفت نيروهاي ديگر که تنها براي حفظ وجهه خود در نزد توده. هاي خود عمل کندمسئوليت

. وجود استبرداري بيشتر از وضع ماين رفتار و مواضع آنها بيشتر به منظور بهره. کننده دارداست، ارزش اغفال

کليه نهادها و نيروهاي نظام با هم ائتالفي نيرومنـد تشـکيل داده و متوجـه منطقـه خواهنـد      ,اي نزديکدر آينده

اتحاديه اروپا و کشورهاي گروه هشت موجوديـت خـود را   , ناتو,هايي از قبيل سازمان مللبه تدريج نهاد. شد

نظامي تحت امر ا از قبيل افغانستان و عراق را بوسيله حملهگاهاً بعضي از کشوره. در منطقه تثبيت خواهند کرد

ها را از طريق تهديد و بعضي ديگر را نيـز بـا محاصـره و فشـارهاي اقتصـادي وادار بـه       آورند بعضيخود درمي

در صورتي که کشوري يا هر نوع ساختار سياسي درصـدد ابـراز مخالفـت برآيـد بـا      . کنندوابستگي به نظام مي

هـاي نوسـازي زيـادي بـه     نمـودن پـروژه  بـا ديکتـه  . کنند او را به زانو درآورندصره و فشار سعي ميتشديد محا

محـتمالً  . کننـد آنها را وادار به انجام اصالحات نموده و اقتصادي ليبراليستي را فرض مي, اقتصادهاي ناکارآمد

توان گفت که به کلي از نظام نمي.منطقه در يک ربع قرن آينده با نظام وارد انتگراسيوني ثمربخش خواهد شد

بسـان  . علمي و تکنولوژي ايـن گسسـت و جـدايي وجـود نـدارد     ,نظامي, هاي اقتصاديجدا خواهد شد؛ زمينه

هـاي خلـق از طـرف    نظام حاکم از يک طرف و انبوه توده. تواند زياد دوام بياوردکشورهاي عصيانگر هم نمي

بايـد افـراد و در   . اقتصادي ناکارآمد را به مدت طوالني تحمل کنندتوانند اين ساختارهاي سياسي و ديگر نمي

.شدن گام بردارندرأس همه، زنان در راه آزاد

کند پس در آن صـورت خـود جامعـه و    خود اينگونه رفتار اگر نظام براساس منطق و ساختار نهادينه شده

هاي منطقه در وضعيتي نيستند خلق. نيروهاي مردمي چگونه حرکت خواهند کرد؟ اين سؤال بسيار مهمي است

ـ ملـت تبـديل نشـده    ديگر بسان گذشته به آلت دست ساختار دولت. که نظام را همانطور که هست قبول کنند

اي متکي بر دمکراسي ذاتي خويش جهت دستيابي به اهداف آزادي و برابري مطـرح  يابيبلکه جستجوي چاره

هــا بــراي هــا و اقــدامات خلــقبــراي دمکراتيزاســيون، فعاليــتهــاي محــدود سيســتم دربرابــر تــالش. شــودمـي 

فمينيستي و فرهنگي مرتبط بـا  ,هاي اکولوژيکجنبش,محور بوده و حقوق بشردمکراتيزاسيوني که غيردولت

گـردد، حـداقل بـه انـدازه رونـد دمکراتيزاسـيون نظـام جهـاني از ارزشـي فراملـي           جامعه مدني را نيز شامل مي

ايم در اينجـا  هاي قبلي درباره جهان و خاورميانه تحليالتي ارائه دادهبا توجه به اينکه در بخش. برخوردار است

اما به مورد ترکيه و کردسـتان بطـور   . کنيملزومي به تکرار آن نبوده و فقط به اين توضيحات مختصر بسنده مي

.مفصل خواهيم پرداخت
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بيشـتر دربرگيرنـده نيـروي يـدکي     . حـل محـدود اسـت   يابي بـه راه عراق و سوريه به تنهايي جهت دست,ايران

امروزه پديده دولت . کندگذرد اين را ثابت ميمراحلي که مشکل کرد در عراق از آن مي. حل خواهند بودراه

هـاي ترکيـه و آمريکـا و متفقـين آنهـا بـه منظـور تروريسـت         يجـه تـالش  فدره کردي ساختاري است که در نت

شد که اين شيوه حـل  داد معلوم مياگر ترکيه اجازه نمي. در سطح جهاني ايجاد شده استPKKنمودن اعالم

توان تخمين زد که نمي. نتيجه اين عملکرد هم کائوسي است که عراق بدان گرفتار شده است. غيرممکن است

همچنين اينکه ساختار دولت فدره کردستان با محتـواي فئـودال ـ بـورژوازي آن در     . چه خواهد شدعاقبت آن

ويژه اينکه پس از عراق تأثيرات آن بر ايران، ترکيـه و سـوريه   درازمدت چگونه سيري را طي خواهد کرد و به

هـاي  شـديدتر از درگيـري  هـاي خطر اين نيز وجود دارد که درگيري. توان برآورد نمودچه خواهد بود را نمي

عنـوان محصـول   گرايـي کـرد بـه   اگـر ملـي  . اسرائيل در منطقه روي دهد و به ديگر نقاط سرايت کندفلسطين ـ 

فارس و ترک در منطقه همواره از پتانسـيل  , گرايي عربداري پيشبرد داده شود مليايدئولوژيکي نظام سرمايه

تـوان  مـي ,در مقابل. نيدن همه مشکالت برخوردار خواهند بودبست رساگرايي افراطي و متعاقب آن به بنملي

سـتاتوي قـانوني کردهـا را    گرايي با پذيرفتن مرزهاي سياسي موجود،يابي جديدي که خارج از مليمدل چاره

حـل هـم موجـب    ايـن راه . شناخته و آزادي فرهنگي و دمکراتيزاسيون ذاتـي آنهـا را رعايـت نمايـد، ارائـه داد     

در درون ,شود و هم با توجه به متجانس بودن هر چه بيشتر آن با واقعيت تاريخي و اجتماعيح ميبرقراري صل

هـا و نتـايج   اگر بتوان ريشه. شودتواند اجرا و ملت ميمرزها و محدوده کشورها و با رعايت يکپارچگي دولت

وي خودمـان را بهتـر تخمـين    رتوانيم تحـوالت احتمـالي پـيش   حل را بطور مفصل مشخص نمود مياين دو راه

.بزنيم

کند تـا نسـبت   جمهوري ترکيه را وادار مي,پروژه خاورميانه آمريکا: ها و کردها در تاريخروابط ترکـ2

تـرک اهميـت   بنابراين جنبه تاريخي روابط کـرد ـ  . بينانه برخورد کندها واقعبه پديده کرد و رابطه آن با ترک

بـراي آنکـه   . اي نزديـک زنـگ خطـر را بـه صـدا درآوردنـد      ارگرايانه در گذشتههاي انکسياست. کندپيدا مي

انـدازي تـاريخي و   ـ اسرائيل منجر نگردد بايستي از اين به بعـد بـا چشـم   تراژدي کردـ ترک به تراژدي فلسطين

فتمـان  عليرغم رواج نسبي گ,اما در اين اواخر. اجتماعي و ديدگاهي خالق و دمکراتيک با مسئله برخورد کرد

صـورت  صورت عملي پيـاده شـده ـ نـه فقـط بـه      مجدداً سياست انکار در سراسر جامعه و دولت به, دمکراتيک

با تکيه بـر  . سازدهاي ديگري ميکننده بوده و بار ديگر محيط را آبستن درگيريگفتماني ـ که اين بسيار نگران 

هـا و ايجـاد فضـايي باورمنـد کـه قابليـت       تجربيات خـود، ارائـه نظـرات و پيشـنهاداتي بـه منظـور رفـع نگرانـي        

.هاي واقعي داشته باشد، حائز اهميت استحلنمودن زمينه مساعد را براي آفريدن راههموار

هـاي  هاي قومي جنوب سـيبري از جملـه تـرک   هکند گروشواهد تاريخي زيادي وجود دارد که اثبات مي

آسـياي ميانـه و   ,ژاپـن و مغولسـتان  ,کره,ن امروزيم به جنوب يعني چي. ق9000ـ 7000هاي اوليه در سال

تر حرکت کرده؛ بخش ديگري از آنها نيز از طريـق تنگـه برينـگ کـه در ميـان قـاره آسـيا ـ         روبه مناطق غربي



358
هاي نژادي اين وقـايع را  شناسي و هم ويژگيهم شواهد واژه. کردندآمريکا قرار دارد به قاره آمريکا مهاجرت

اي اسـت کـه انقـالب نوسـنگي ـ انقـالب کشـاورزي و روسـتا ـ از          دوره, اين دوره در عين حال.کنندتأييد مي

رسـد  به نظر مـي . سلسه جبال زاگرس ـ توروس تا سواحل اقيانوس کبير و سواحل درياي چين رواج يافته است 

ام موجـب ازديـاد   تـداوم ايـن نظـ   . بودن انقالب نوسنگي اين اقوام را به حرکت و تکاپو واداشته اسـت که مولد

رود . کنـد قبل از ميالد در چين ظهـور مـي  2000اولين تمدن در سال . جمعيت و افزايش مهاجرت شده است

فـرات و پنجـاب در ايجـاد    دجلـه ـ  , کنـد کـه رودهـاي نيـل    زرد در پيدايش اين تمدن همان نقشي را بازي مي

دن در اطـراف رود زرد اقـوام مهـاجر بـه آن     رسد که بـا پيشـرفت تـدريجي تمـ    به نظر مي. کردندها بازيتمدن

.ور شده باشندحمله

200هـاي  هاي مکتوب چيني از حمله اقوام مهاجر به اين تمـدن در سـال  اين درحاليست که اسناد و برگه

در . باشـند اتفـاق نظـر وجـود دارد    مـي ) هـاي اوليـه  ترک(پروتوترک , در اينکه اويگورها. کنندم بحث مي.ق

. شـود قبل از ميالد شروع مي209در سال ) mete han(مي ترک نيز تاريخ آنها از مته خان نگاري رستاريخ

افغانستان و هندوستان و هم به غرب يعني قزاقستان امروزي و از آنجا , هاي اوليه هم به جنوب يعني چينترک

تـراکم  . بل مشاهده اسـت ها در اسناد تاريخي قااين مهاجرت و کوچ ترک.اندبه اروپا مهاجرت عظيمي داشته

. ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان امروزي و منطقه اويگور چين بـوده اسـت  ,جمعيتي آنها بيشتر در قرقيزستان

هايي که در راه رسيدن به چين مهاجرت. شوندها به اروپا سرازير ميدر قرن چهار ميالدي موج عظيمي از هون

عالوه بر گسترش بسوي خزر و شمال درياي سـياه بسـوي درياچـه    . کنندناموفق هستند مسير خود را عوض مي

افـزايش جمعيـت و خشـکي و قحطـي باعـث      . يابـد ها افزايش مـي آرال و جنوب خزر و افغانستان نيز مهاجرت

ايـن فشـار   . گيرددر قرن ششم ميالدي مرزهاي ايران تحت فشار زيادي قرار مي. شودها ميتسريع در مهاجرت

.هاي افراسياب و توران متعلق به اين دوران استداستان. گرددها برميپارس) امپراطوري(ره بر مرزها به دو

هـاي آسـياي ميانـه دوره جديـدي را در تـاريخ      گسترش و رواج اسالم در اواخر قرن هفتم ميالدي تا مـرز 

د همچنـين  بودنـ گـوک تـرک تأسـيس کـرده    هـاي هايي کـه قـبالً بـه نـام دولـت     دولت. ها بوجود آوردترک

تـوان  که بعدها تأسيس شد بيشتر ماهيت يک کنفدراسيون را داشتند و به همـين خـاطر مـي   هاي اويگوردولت

بطـور کلـي عـدم تأسـيس دولـت مرکـزي       . اندگفت که تجربه چنداني در ايجاد دولت نيرومند مرکزي نداشته

هايي هم کـه بـا   عمر کنفدراسيون. شودعنوان يک پديده مطرح ميالعمري تا آن زمان در آسياي ميانه بهطويل

حتـي امپراطـوري جهـاني مغـول     . يکي دو نسل بيشـتر نبـوده اسـت   ,گذاري شدهتأثير از چين و هندوستان بنيان

.نتوانسته از اين پديده گذار نمايد

ي يعنـ . از اهداف سياسي برخوردار بوده اسـت ,ها بيش از آنکه داراي داليل ديني باشدآوردن ترکاسالم

شـدن  رونـد اسـالمي  . هاي سنتي خويش ادامه دهنـد توانستند براحتي به مهاجرتپذيرفتند نمياگر اسالم را نمي



359 ,خـاني بعد از بيگهاي قـره . هاي سياسي تسريع شدبا ايجاد اولين تشکل, که در قرن نهم سرعت گرفت

.باشدمياولين امارات سلجوقي در مرو اولين تجربه دولتي آريستوکراسي قبيله ترک

خليفه اسالم در . ميالدي موجب روي کار آمدن سلجوقيان در ايران شد1040در سال پيروزي دانداناکان

مرزهـاي خانـداني خـود را از دريـاي     , عنـوان سـلطان  ميالدي در بغداد با اعالم بيگ سـلجوقي بـه  1055سال 

تمايز طبقاتي فئـودالي  , ار در ميان قوم ترکدر اين دوره براي اولين ب. مديترانه تا افغانستان گسترش داده است

بودند در قالب شمار زيادي اقشار آريستوکراتي که به دولت دست يافته. در مقياس وسيعي بوجود آمده است

ها هم که اقشار محروم و فقير بودنـد بـه تنهـايي و در سـطحي     در خاورميانه پراکنده شدند و ترکمناز امارات

هـا در  ميالدي کـه تـرک  15تا 10در فواصل قرن . دادنديل مهاجر به زندگي خود ادامه صورت قباتر بهپايين

دهـد و از طرفـي ديگـر    شـدن روي مـي  از يـک طـرف شهرنشـيني و طبقـاتي    , خاورميانه تراکم زيادي داشـتند 

و جـاي آنهـا اتابکـان    بـه ,بعـد از سـلطنت صدسـاله سـلجوقيان    . آيـد صورت متداخل بوجود ميبه, شدندولت

سـلجوقي را در آنـاتولي   ها با هم متحد شده و دولتبخش آناتولي اين امارت. هاي ديگر تأسيس شدندامارت

.باشداين اولين دولت اسالمي در آناتولي مي. به مرکزيت قونيه تأسيس نمودند

امارت عثمـاني در بسـتر امپراطـوري بيـزانس سـر      ) 1076ـ 1308(بعد از گذشت اين دوره دويست ساله 

اين امپراطوري هنگام رشد و . هاي عثماني شدترين امپراطوري فئودالي خاندان ترکبرآورد و تبديل به بزرگ

هاي ظهور قرن نوزدهم و بيستم قرن. در وضعيت دفاع از شرق در برابر غرب قرار گرفت, گيري کاپيتاليسماوج

, 1876مشـروطه اول در سـال   1840ل باشند؛ از طريق تنظيمات در ساگرايي بورژوازي ترک ميو رشد ملي

هـاي ناشـي از جنـگ    بر روي خرابه1920و سرانجام جنگ رهايي ملي در سال 1908مشروطه دوم در سال 

,مرحلـه جمهوريـت  . ـ ملت ترک آغاز گرديـد جهاني اول به مرحله دولت رسيده و بدين ترتيب دوره دولت

اي ي به شکل يک ملت ماندگار شکل گرفتـه و از جامعـه  ها در آناتولاي تاريخي است که در آن ترکمرحله

هـا در خاورميانـه اکثـراً در آنـاتولي     ساله ترک1000تاريخ . اندداري متحول شدهاي سرمايهفئودالي به جامعه

شدن نيز از حالت طوايف و قبايل به اند، همراه با دولتيافتهمتمرکز و سپري شده و در اينجا نيز به دولت دست

.اندها نقش استراتژيکي را ايفا نمودهاند و در اين تحوالت روابط کردها با ترکمتحول شدهملت

لشکرکشـي امپراطـوري   . توان به افسانه توران ـ زرتشـت نسـبت داد   کرد را ميريشه روابط تاريخي ترک ـ

وابـط تـرک ـ کـرد داده     اي بـه ر هـا ـ بعـد افسـانه   هاي اوليه ـ اسکيتپارس به اياالت محل سکونت ترکماد ـ

انـد و بـا   قبايل ترک در دوره پارتها و ساسانيان به ايالت خراسان در شمال شرقي ايـران مهـاجرت کـرده   . است

ترين تماس ميان آنهـا در  مهم. انداند تماس برقرار نمودههطوايف کرد که به داليل گوناگون از آنجا عبور کرد

ارمنسـتان و مزوپوتاميـاي   , آذربايجـان ,در عـراق . ر شـده اسـت  زمان حاکميت سالطين کبيـر سـلجوقي برقـرا   

اي که با هم هاي پيچيدههمزمان با روابط و تضاد15تا 10ها و کردها در فواصل قرون امروزي طوايف ترک

موصل اتابکان , آرتوق اوغالرها,قويونلو و قراقويونلوهاي آقبعد از سلجوقيان، دولت. انداند با هم زيستهداشته

عنـوان  اند؛ البته نقش اسالم بههاي کرد در ارتباط و همکاري بودههاي ترک با امارتو بسياري ديگر از امارت
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هاي صليبي در ارمني و بيزانس در برابر آنها و بعدها سهم جنگ,هاي مسيحيوجود جبهه دولت, دين مشترک

.اين اتحاد و همکاري استراتژيک بوده است

عنوان يک واحد مديريتي ميالدي به1155براي اولين بار توسط سلطان سنجر در سال اصطالح کردستان

دهند که دومين نيروي بزرگ ارتش سلطان آلـپ ارسـالن را در   شواهد تاريخي نشان مي. بکار برده شده است

گويند مي. اندهدادکردها تشکيل ميآميز مالزگرد ـ که در نهايت راه آناتولي را بر آنها گشود ـ  جنگ موفقيت

بـه پايتخـت دولـت کـردي مروانيــان وارد شـده و عـالوه بـر بــه        1071مــي 15کـه آلـپ ارسـالن در تـاريخ     

معنـي ايـن کـار ايـن     . نفس به همان اندازه هم نيروي عشاير جمع کرده اسـت هزار نيروي تازهگرفتن دهخدمت

اگر هم چنـين  . د در آناتولي زندگي کنندتواننها نميترک, هاي سياسي کردهابدون حمايت تشکل:است که 

يـک  : خوبي درک کـرد بايد اين موضوع را به. ها و خطرات رهايي نخواهند يافتچيزي تحقق يابد از ريسک

. دهـد مدت مديدي براساس آن توازن به موجوديت خود ادامه مي,جامعه براساس کدام توازنات بنا شده باشد

که به توازن جديـدي دسـت نيابـد بـا     موجوديت آن تا زماني,ا از دست بدهدهاي خود راما اگر آن توازن پايه

.خطرات جدي روبرو خواهد ماند

,اولـين بعـد  . بينانه خواهد بوداگر از اين پس روابط کرد و ترک را از دو بعد مورد بررسي قرار دهيم واقع

هـاي  هـاي مـابين امـارت   روابـط و تضـاد  بيانگر,اين جنبه از روابط ترک و کرد. بعد سياسي و دولتي آن است

تا فروپاشي سلجوقيان آنـاتولي  1050اين دوره از روابط و اختالفات ميان کرد و ترک از . ترک و کرد است

. ادامه دارد

اي است که طوايف کرد و اين دوره، دوره.بعد اجتماعي و فرهنگي است,دومين بعد روابط کرد و ترک

ها در واقعيت شدن طبيعي ترکآسيميله. و آسيميالسيوني طبيعي صورت گرفته استترک در هم تداخل يافته 

تا بحال . اي پربار استبودن، دورهآميزاز لحاظ فرهنگي و صلح. اجتماعي و فرهنگي کردها بيشتر مطرح است

سـيون  گرايـي تـرک و رونـدي از آسيميال   با تأسيس جمهوري و فشار بيش از حد سياسي، ملـي . هم ادامه دارد

اقتصـادي،  , اجتمـاعي ,کردها هم تحـت تـأثير عوامـل سياسـي    . اجباري در درون ملت ترک شروع شده است

.اندنظامي، آموزشي و هنري با ذوبي اجتماعي مواجه شده

ــا لشکرکشــي دوره دوم عبــارت از دوره روابــط اســتراتژيک سياســي بعــد از قــرن شــانزد  هــم اســت کــه ب

ياووز سليم بـراي اينکـه بتوانـد بـا امپراطـوري      . طان سليم بسوي شرق شروع شدامپراطوري عثماني در زمان سل

هـاي کـرد   صفوي در ايران و دولت مماليک در مصر مقابله نمايد احتياجي مبرم به حمايت و همکاري امـارت 

از هـاي پـر   کيسـه ,ياووز سليم براي اينکه حمايت کردها را جلب کند. برخوردار از موقعيت استراتژيک دارد

هـاي جداگانـه   با بيست و سـه امـارت کـرد پيمـان    . فرستادهاي کرد ميطال و اسناد سفيد امضادار را براي بيگ

دليـل  امـا بـه  . ها را در قالب يک امارت مرکـزي متحـد کنـد   داده تا همه امارتياووز سليم ترجيح مي. بنددمي

شـده و يـک امـارت بـزرگ بـه مرکزيـت       تحقق نپذيرفتن آن بنابر اختالفات داخلي، خود شخصـاً وارد عمـل  



361 با اتکا به اين همکاري و اتحاد و بـا مشـارکت تمـامي امارتهـاي کـرد در      . گردانددياربکر منصوب مي

با پيروزي در جنگ مرج دابق 1516ها را شکست داده و درسال صفوي1514چالدران در سال جنگ وان ـ

,هـاي ردانيـه  بـا پيـروزي  1517مصـري در سـال   سـاختن مماليـک  در حلب واقع درشـمال سـوريه و مغلـوب   

بود نه تنها پيروزي بر ايرانيان ومصريها اگر اين اتحاد نمي. دهدترين امپراطوري خاورميانه را تشکيل ميبزرگ

هاي ايران و مصـر  بالعکس اگر دولت. توانست از آناتولي داخلي يک گام فراتر نهدممکن نبود بلکه حتي نمي

. آنها متحد مي شدند احتمال داشت به دولت عثمـاني خاتمـه داده شـود   با,هاي کردهابا امارتجاي دشمني به

1402گونه که سلطان تيمور ترکمن با ايجاد اتحادي مشـابه عثمـاني در جنـگ آنکـارا در سـال      درست همان

.دولت عثماني را شکست داده است

کردهـا  . انـد هميشـه جايگـاه خاصـي داشـته    19قرن کردها به واسطه روابطشان با سالطين عثماني تا اوايل

اي اند که از پدر به پسر تداوم يافته و داراي جايگاه ويژههاي بسيار بودهها و ميرنشينامارت,هاداراي حکومت

در مسـائل داخلـي خـود کـامالً     . به جز کردها به هيچ يک از اتباع ديگر اين امتياز اعطا نشده اسـت . بوده است

ها اند، اين محدوديتزباني و هنري نداشته,گونه محدوديتي در مورد مسائل فرهنگياند و هيچبودهخودمختار

بسـياري از آثـار ادبـي خـود را در ايـن دوره      , زبان و فرهنـگ کـردي  . حتي به فکرشان هم خطور نکرده است

اجتماعي و فرهنگي خويش کردها همچنان برتري . نمونه بارز آن داستان مم و زين است. برجاي گذاشته است

خواسـت باخواسـت و اراده خـود يـا هـدايايي را بـه دربـار        تنها در صـورتي کـه سـلطان مـي    . اندرا حفظ کرده

هـاي سـني   آنهايي که روابط بهتري با سلطنت داشتند، بيگ. کردندها شرکت ميفرستادند يا در لشکرکشيمي

اکثـراً در سيسـتم طريقـت نقشـبندي جـاي      . مناسـبي دارنـد  ها با دولـت روابـط   امروزه هم اين بيگ. کرد بودند

بنابه همين . شوندمذهب در ايران متمايل ميدر مقابل اين، کردهاي علوي به امپراطوري صفوي شيعه. گيرندمي

40مراد کويوچو پاشـا کـه   . اندهميشه آماج حمالت بسيار بوده, دليل و همچنين به خاطر پايبندي به آزاديشان

کـردن يـک خطـر اسـتراتژيک     کـن در واقع درصدد ريشه,اندازدرا در زمان ياووز سليم به چاه ميهزار علوي

.بوده است

امپراطـوري عثمـاني کـه    . شوداز اوايل قرن نوزدهم به بعد دوره جديدي در روابط کرد و ترک شروع مي

کردهـا را تحـت فشـار    , بـاري هـاي روزافـزون و سـربازگيري اج   در برابر اروپا دچار مشکل شده بود با ماليات

هـاي  ها با پيشاهنگي بيـگ اين عصيان. شودهاي خونين آغاز ميدر نتيجه، مرحله عصيان. دهدشديدي قرار مي

هـاي بابـان در سـليمانيه در سـال     اين مرحله که با شورش بيگ. گردندداراي حق خودمختاري وسيع، آغاز مي

اين دوره با آخرين مقاومت شـيخ سـعيد   . يابدادامه مي1878ها در سال شود با شورش شيخشروع مي1806

کردهـا همگـي در   . رسـد بـا شکسـت روبـرو شـده و بـه پايـان مـي       1937و سيد رضا در سـال  1925در سال 

اند به سطح ها در سطح مکان محدودي آغاز شده اما هيچ وقت نتوانستهاين عصيان. کنندها شرکت نميعصيان

هـاي حـاکم کمـک    هـا بـه دولـت   اما باز هم اگـر انگليسـي  . شده استالي مانع اين ميساختار فئود. ملي برسند

. رسـيدند به پيروزي مي) 1923(و شورش شيخ محمود برزنجي ) 1843(کردند احتماالً شورش بدرخاننمي
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عنوان آخرين نماينـدگان ايـن خـط رهبـري هسـتند، ريشـه آن بـه نهـاد        امروزه زعامت بارزاني و طالباني که به

هاي استراتژيک کشـورهاي غربـي   آوردن آنها به بورژوازي و حمايتروي . گرددرياست شيخ و عشيره برمي

.شان که مملو از خطرات است سوق داده استآنها را بسوي آخرين شانس

نيازهاي . منطق و مبناي روابط کرد و ترک در اين دوره سياسي طوالني بيشتر جنبه استراتژيک داشته است

اگر از چنين روابطي دست بردارند، . کندمابين ايجاب مياي استراتژيک را در روابط فيطرفين هم جنبهمتقابل

هـا در اسـتانبول و آنـاتولي ميانـه دچـار      وقتي که عثماني. ناپذير خواهد شدخسارت استراتژيک طرفين اجتناب

دادند و از موقعيت نيرويي ست هاي کرد بخش وسيعي از خودمختاري خود را از دشدند بيگمشکل و سختي

روابط و همکاري استراتژيک بر پايه مستحکم تاريخي ـ اجتماعي استوار بوده  . شدندسياسي و اجتماعي خارج

.است

امروزه براي مناسبات و روابط فرهنگي و اجتماعي نه تنها بايستي ممنوعيت برداشته شود بلکـه بـه محيطـي    

حتـي در  . باشدداري مياقتدار سرمايههاي بيو ـ ها نتيجه سياستباري اتنيسيتهذوب اج. مملو از آزادي نياز دارد

در . آسيميالسيون فرهنگ از نظـر اتيـک غيرقابـل تصـور اسـت     ,اي که مورد پسند ما نيستندهاي فئوداليرژيم

ي نيـز  هـاي سياسـي قـرون وسـط    در کليـه ارگانيزاسـيون  . چنين عملکـردي هـيچ جـايي نـدارد    ,مفاهيم انسانيت

ذوب و نابودي موجوديت فرهنگـي و زبـاني خلـق ناشـي از عملکردهـاي غيـر اخالقـي نظـام         . طور استهمين

هـا قبـل از   اينکـه تـرک  . گرفتن کاپيتاليسم از مباني اتيک موجب بروز آن شـده اسـت  فاصله. کاپيتاليستي است

اند، با اين هاي ديگر روا نداشتهخلقگونه تعرضي نسبت به زبان، فرهنگ و دين ورود به مرحله کاپيتاليسم هيچ

هــاي گرايـي بـا کاپيتاليســم درآميخـت، سياسـت    کـه ايــدئولوژي ملـي  امــا هنگـامي . واقعيـت در ارتبـاط اسـت   

البته آسيميالسيون طبيعي در تاريخ هميشه موجب ايجاد سنتز و در نتيجـه  . آسيميالسيون اجباري هم شروع شد

زباني و فرهنگي ديگـر  ,ري عثماني بواسطه احترام به موجوديت دينيامپراطو. غناي فرهنگي طرفين شده است

اگـر  . تري بوده استفارس و ترک پيشروتر و داراي ابعاد انساني,هاي امروزي عربها به مراتب از رژيمخلق

ي تر از قرون وسطي بـدانيم دچـار تحريـف واقعيـت و خطـا     بخشتر و رهاييکاپيتاليسم را از هر لحاظ پيشرفته

.توان کاپيتاليسم را بربريسم مدرن قلمداد نموداز اين رو مي. بزرگي خواهيم شد

شـايد فئوداليسـم مرکـزي    . شدن به ترکيه را در چند مرحله تحليل نمـود توان ورود کاپيتاليسم و بورژوامي

ت کـه در برابـر   رژيمي اس. استترين تمدن تاريخ قبل از پيدايش کاپيتاليسم را نمايندگي کردهعثماني بزرگ

در خاورميانه پيشرفت کاپيتاليسم را . هاي مقاومت برخوردار بوده استشدن از باالترين ويژگيروند کاپيتاليزه

اين عملکرد باعث شد تا خاورميانه کامالً مورد اسـتعمار قـرار نگيـرد، هويـت     . چند صد سال به تعويق انداخت

ي را که در نتيجه مدرنيزاسيون گسترش يافتند تا بـه امـروز   اسالمي خود را حفظ کند، همچنين بتدريج مشکالت

.تشديد نموده، الينحل گذاشته و به تعويق بياندازد



363 شدن شان کاپيتاليسمارمني و سرياني که به دليل هويت مسيحي,هاي رومشدن خلقروند بورژوايي

ليل نبود توازن قدرت آنها را در معـرض  گرايي زودهنگام گشود که به دتر پذيرفته بودند راه را بر مليرا آسان

. حـرص سـودجويي و انباشـت سـرمايه کاپيتاليسـم بـوده اسـت       , مقصر اصلي اين امر. تصفيه و نابودي قرار داد

.اقليتي که زود هنگام به کاپيتاليسم دست يافته منجر به درگيري و نابودي زودرس شده است

حزب که ابتـدا بـا   . گرايي شروع کرده استبر مبناي دولت"اتحاد و ترقي"شدن اساسي را حزب کاپيتاليزه

گرايـي در  دليل رشد ملـي هويتي پان اسالميسم سعي نموده کليه اتباع اسالمي را وادار به چنين تحولي نمايد، به

. ميان اقوام مسلمان از موفقيت در اين کار بازمانده و موجب تسريع روند تجزيه امپراطوري شده است

توان در سه مرحله ارزيابي شدن بعد از تأسيس جمهوري بر روي آوارهاي امپراطوري را ميليزهروند کاپيتا

گرفتن مصطفي کمال آتاتُرک با الهام. باشددادن روبنا و ذهنيت کاپيتاليسم ميمرحله مبنا قرار,مرحله اول: کرد

ت غرب را اساس کار خود قرار داده هاي مربوط به آن ذهنياز انقالب فرانسه در تأسيس جمهوري و کليه نهاد

رفرماسيون و روشنگري را در قالب محدود ,هر چند با تأخير هم باشد اما خواسته است مراحل رنسانس. است

هاي اروپا کـه  هاي وي براي تحقق پيشرفتهر چند که تالش. گرايي و با راهکارهاي انقالبي تحقق بخشدملي

هـاي  نظر راه را بـر پيشـرفت  گرايي تنگمدت زماني کوتاه و در قالب مليدر طي چند قرن بوقوع پيوستند، در 

بلکـه فقـط توانسـته اسـت بوسـيله کاپيتاليسـم       . اما نتوانست بورژوازي انقالبـي را بوجـود بيـاورد   ,مهمي گشود

بروکراسي و کاپيتاليسم مشترک دولتي کـه تـا دهـه    . اولين مرحله را تا حدي تحقق بخشد, بروکراتيک دولتي

ـ غرب موجب بروز دوره جديدي غالبـاً متمايـل   با انتخاب شق غرب در تعادل شرق ,در حال رشد بود1950

.به کاپيتاليسم خصوصي شد

داري موج سرمايه. اي که حزب دمکرات بر سر کار بود دوره رشد و تسريع کاپيتاليسم خصوصي بوددوره

1960بـا کودتـاي   , ازمير و آدانـا بوجـود آمـد   ,لهاي بزرگي چون استانبوخصوصي و انحصاري که در شهر

ــان ســرمايه . نمــودن آن برآمدنــددرصــدد متوقــف ــري و چــالش مي ــا ناشــي از درگي داري خصوصــي و کودت

داري اليگارشـيک و  گـرا بـه سـرمايه   داري اتـوريتر و دولـت  رونـد گـذار از سـرمايه   . داري دولتـي بـود  سرمايه

در دوره حاکميت حزب دمکـرات  . ت بتدريج سرعت گرفته بودها و مشکالعليرغم بروز درگيري, خصوصي

در کردند، در دوره حاکميت حزب عـدالت که اکثراً نمايندگان کشاورزي و تجاري در اليگارشي شرکت مي

هـاي مـيهن در سـال  در زمان حاکميت حـزب مـام  . اکثريت ازآن قشر صنعتگران بود1960ـ 1980هاي سال

در دولـت نيـز ارتـش بيشـترين سـهم را داشـته       . انـد هداري مالي حرف اول را زدنيز قشر سرمايه1980ـ2000

هاي نخستين جمهوري طبقه فوقاني کرد که در دوره. انداقشار مدني موقعيت سابق خود را از دست داده. است

به همـراه اقشـار متفـاوت ديگـري هـم کـه باشـد        1950ـ2000هاي سرکوب شده بود توانست در فاصله سال

انـد  بـراي آنهـايي کـه بـه ايـدئولوژي حکومـت پايبنـد مانـده        . جايگاه خود در بخش اليگارشيک دست يابدبه

. اي در نظر گرفته شده استامتيازات ويژه
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سنتز اسـالم ـ   ,به بعد1950گرايي قرار دارد؛ کما اينکه از دهه تأثير مليايدئولوژي هر دو مرحله هم تحت

گرايي به شيوه طريقتي به تدريج در درون دولت ريشـه دوانيـده   يستي و اسالمهاي فاشيستي شوونترک، کانون

اکثراً توسط فرهنگ غرب تغذيه شده اما به ,درحاليکه ملي گرايي دوره کمال آتاتُرک و عصمت اينونو. است

گرايي هـاي واپسـ  گرايي بوسيله ايدئولوژيملي1950کمونيستي آمريکا در بعد از دهه هاي آنتيدليل سياست

گرايـي بـراي آسيميالسـيون و انکـار     طبقه فوقاني کرد فقـط از طريـق واسـطه   . فاشيسم و ديني تغذيه شده است

.کردها توانسته است موجوديت خود را حفظ کند

از قـدرگرايي  , اندداري خصوصي و دولتي قرار گرفتهخارج از سرمايه, هاي خلقي که در اين مراحلتوده

هاي کالسيک چپ بدون اينکه در ميـان  جنبش. اي دمکراتيک صورت نگرفته استهحمل. سنتي گذار نکردند

ذوب و نابودي فرهنگي کردها سرعت گرفته و تـا  ,بعد از شورش کردها. اندمردم ريشه بدوانند سرکوب شده

بيانگر شـديدترين واکـنش عمـومي در برابـر     PKK. اندبه حدي پيش رفته که از خويشتن خويش خارج شده

. اي ناقص خواهـد بـود  عنوان يک جنبش کردي در نظر بگيريم ارزيابيرا فقط بهPKKاگر . مرحله استاين

PKKگراي موجـود در ترکيـه و   نتيجه واکنشي است که در برابر تمام نيروهاي سياسي و ايدئولوژيک دولت

.هاي کردستان ظهور کرده استديگر بخش

و " داري آنـاتولي سرمايه"توان تحت عنوان کاتاگوري اساسي يداري در ترکيه را مسومين مرحله سرمايه

توان اين را انقالب کاپيتاليسم مي. ـ ارزيابي نمودـ حد متوسط سرمايه " کوبي"عنوان مرحله پيشرفت همچنين به

کـي،  در حالي کـه نسـل اول کاپيتاليسـم تر   . باشداين سومين مرحله کاپيتاليزاسيون ترکي مي. آناتولي نيز ناميد

هاي بزرگ بوده و داري خصوصي و انحصارگر شهرنسل سرمايه,کولکتيو و بروکراتيک است دومين نسل آن

داري آنـاتولي حـزب   عامل و صاحب اصلي سـرمايه . يابدداري آناتولي نظام تکامل ميسرانجام با نسل سرمايه

,)حـزب دمکـرات  (DPاحـزاب  داري آنـاتولي در دوره حاکميـت  هرچقدر سرمايه. باشدعدالت و توسعه مي

AP)حزب عدالت ( و ائتالفRP-ANAP) رشـد يافتـه باشـد امـا در دوره     ) حـزب رفـاه  , مـيهن مـام حـزب

عنـوان صـاحب   باشـد سـعي دارد خـود را بـه    حاکميت حزب عدالت و توسعه که حرکت سياسي مسـتقلي مـي  

ار بورژوازي کرد را نيز به درون خود حتي با دقت و حساسيت فراوان اقش. حقيقي کانون سياست آن نشان دهد

.کشدمي

گرايـي  مناسـبات ملـي  . شودترين مرحله خود ميـ کرد وارد بحرانيدر دوره جمهوري ترکيه روابط ترک

گرايي تـرک را بـا دو منبـع از خـارج     ملي. گيردجاي ايدئولوژي اسالم سنتي در بستر ذهنيت جامعه جاي ميبه

هـاي قـزاق   هاي برخاسته از ترکاي است که روشنفکرمعلومات تاريخي و اجتماعي,منبع اول: کنندتغذيه مي

خـارج  , سعي دارند اولين تاريخ جامع و کامل تـرک . اندتحت فشار روسيه تزاري از طريق اروپا بدست آورده

ت امپراطوري ها و اقداماتالش,گرايي ترکدهي و تغذيه مليدومين منبع جهت. را بنويسند, از خاندان عثماني

هـاي پـان   آلمان که در استعمارگري دچار تـأخير شـده بـود بـراي کشـاندن اجتماعـات تـرک بسـوي انديشـه         
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نيدن هـر دو ايـدئولوژي   تواند بـا بـه هـم رسـا    امپراطوري آلمان بر اين تصور بوده است که مي. امپراطوري بود

تـزاري  هـاي آنـان نفـوذ و حاکميـت خـود را در برابـر روسـيه       گرايي و نيز حمايت از قيامگرايي و اسالمترک

آلمان که . ها مستلزم چنين اقداماتي بودآلمانيسياست شرق ـ ـ" اُست پولتيک"دکترين مشهور . گسترش دهد

هاي دهيا گرفته و مدام امپراطوري عثماني را تحت نفوذ و جهتبه بعد جاي انگليس و فرانسه ر1880از دهه 

.امپراطوري عثماني را نيز به همراه خود به فروپاشي کشانيد,داد با شکست در جنگ جهاني اولخود قرار مي

هـا ماهيـت   هـاي خـارجي و آلمـاني   بواسـطه تأثيرپـذيري از تـرک   " پـرور اتحـاد و ترقـي  "گرايي فرقـه  ملي

گرايـي آلمـان چنـين سـاختار و مـاهيتي پيـدا       گرفتن از مليدليل الهامبه. گيردژادپرست به خود ميگرايي نملي

درصـدد  "اتحـاد "گرايـي  ملـي . انـد مورخان آلمان در پي يـافتن نـژادي خـالص بـوده    ,در آن زمان. کرده است

هـا  فـوذ و گسـترش آلمـان   گرايي نژادپرست متأثر و متناسب با خط نها تحت لواي مليدهي کليه ترکسازمان

دليل گسست از واقعيات تاريخي و اجتماعي اين ديدگاه بـراي امپراطـوري عثمـاني بسـيار گـران      به. بوده است

مصطفي کمال که بر روي آوارهاي امپراطوري عثماني، جمهوري ترکيه را در طي جنـگ  ,در مقابل. تمام شد

گرايـي کـه   ايـن ملـي  . گرايـي داشـت  نسبت به مليبخش ملي تأسيس کرد برخورد و ديدگاهي متفاوترهايي

ها استوار است را هاي آناتولي از سومريان تا هيتيتهاي فرهنگي آناتولي را مبنا قرار داده و برکليه تمدنتمدن

هـاي متفـاوت   مصـطفي کمـال بـر ايـن ديـدگاه     . دوستي آنـاتولي نـام نهـاد   گرايي فرهنگي يا ميهنتوان مليمي

جمهوري تازه تأسيس را "خواستند آتاتُرک پيشنهاد آنهايي که مصرانه مي, براي همين. ستگرايي واقف املي

تر دانسته ـ يعني به معناي کشور و ميهن نه بر  کند و اسم ترکيه را مناسبآشکارا رد مي" بنامندجمهوري ترک

گرايي يا بـه عبـارتي   واند اين مليتمطابق ديدگاه او هر نژاد و تباري مي. کندـ نامگذاري مي" نژادپرستي"مبناي 

.توان نژادپرستي نام نهاددوستي را نميگرايي و ميهناين ملي. دوستي را داوطلبانه قبول کندبهتر ميهن

ــنفکران     ــي از روش ــان بعض ــن مي ــا در اي ــاد"ام ــغ آن    "اتح ــه تبلي ــتي را رواج داده و ب ــان نژادپرس ي گفتم

بطور واضح ارتداد از يهوديت و گردآوري و پرورش افراد " يهال آتسزن"گرايي به ويژه در ملي. اندپرداختهمي

يافتـه و  هاي تغيير اصـالت  گروه. بينانه بيان نموده استانگيز و واقعاي شگفتها را به شيوهبسياري از ديگر تبار

وان عنـ انـد را هـم در دوره عثمـاني و هـم در دوره جمهـوري بـه      آنهايي که گـردآوري شـده و پـرورش يافتـه    

بوسـيله  1948اين ديدگاه در سال . کندگرايي تعريف ميها براي تخريب دولت و ترکترين گروهناکخطر

. گرايي تا بـه امـروز رسـيده اسـت    به بعد توسط حزب حرکت ملي1960حزب ملت رواج داده شد و از سال 

بـا گفتمـان   1960بعـد از  بـود، گرايي آناتولي هم که ابتدا به شکل قاطع در درون فرقـه جمهـوري خلـق   ملي

ايدئولوژي . سوسيال دمکرات بدون اينکه جوهر خود را از دست بدهد و متحول شود تا امروز ادامه يافته است

در ترکيـه  . گرا و اسالمي بکار گرفته شده اسـت گرا، راستگرايي در سطوح مختلف در کليه احزاب چپملي

دواندن و تداوم آن بـه مـوازات گسـترش کاپيتاليسـم، يـک      شهگرايي از دولت به جامعه و ريتسري اعتقاد ملي
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جـاي خانـداني قـرار    سـاالري ترکيـه، بـه   گرايي در نظـام پـدر  ملي. باشدپديده ذهنيتي اساسي در اين کشور مي

.گيردمي

عنـوان  بـودن ترکيـه بـه   مانـده در عقب. ساالري شکل گرفته استگرايي ترکيه از اين نظر در قالب پدرملي

در دوره . اسـت اما از ايدئولوژي اسالمي هم کامالً دسـت برنداشـته  . ي کاپيتاليستي نقش آشکاري داردکشور

عنوان اسالم حقيقي در تا سطح وزارت ديانت پيش رفته، عقيده اسالم سني را به" اسالم"جمهوري، سازماندهي

. الئيسم به کنترل جامعه بپردازدکند که در مقياس وسيعي توسط سياست به اصطالحگيرد و سعي مياختيار مي

. کندعنوان بخشي از ايدئولوژي رسمي دولت عمل ميشناختي نيست بلکه بهدر اينجا الئيسم يک پديده جامعه

هاي ايـدئولوژيک دوره جمهـوري بيشـتر    ساير واريته. باشدميشدهبه نوعي تطابق دين با مدرنيسم بطور کنترل

) انـد گـرا بـوده  يه احزاب چپ و راست در جمهوري ترکيه تا به حال دولـت کل(گراي بوسيله گرايشات دولت

هـاي اسـالمي کـه کـاراکتري     ليبرال و سوسياليستي که چندان هم رشـد نکردنـد و همچنـين در قالـب طريقـت     

بااينکه مصطفي کمـال شخصـاً در تبيـين علمـي     . نمايندکنند، نمود پيدا ميمخفي کار مياجتماعي داشته و نيمه

. هاي زيادي صرف نموده اما موفقيت کمي در اين امر بدست آورده استي ايدئولوژيک جمهوري تالشمبان

برانگيز است بـا سـنت اسـالم فئـودالي     بودن آنها شککاپيتاليستي بسياري که علميهاي چپ و راستگفتمان

اسي و نظامي بـر توازنـات   تأسيس جمهوري از لحاظ سي. آورندشفاف را بوجود مياي غيرتداخل يافته و زمينه

رهبري مصطفي کمال آتاتُرک از طرفي با جلب حمايـت اولـين   . داخلي و خارجي جالب توجهي استوار است

هاي ساختن تودهو از طرف ديگر با متحد1917داري در تاريخ يعني انقالب بلشويک سال سرمايهانقالب ضد

ائتالف بـه رهبـري انگلـيس درصـدد تجزيـه آنهـا       هايخلق کرد و ترک تحت استراتژي ميثاق ملي که دولت

بخش را چه در سطح محلي و چه در سطح ملي سازماندهي نموده و تحت چنين توازنـاتي  بودند، جنگ رهايي

دادن بـه  مصطفي کمـال بـا پايـان    . کندهاي زيادي هم از لحاظ سياسي و هم از لحاظ نظامي کسب ميموفقيت

سه را براي خود سرمشـق قـرار داده و انقـالب سياسـي بزرگـي را انجـام       سلطنت و خالفت، مدل جمهوري فران

هاي ديني و خانداني که هزاران سال قدمت دارند و اعـالن جمهـوري، عملکـرد    نمودن دولتمتالشي. دهدمي

.نظير بودمانده بود، رويدادي بياين امر در شرايطي که کشور تحت اشغال و عقب. انقالبي بسيار عظيمي است

حول محور توازني که ميان نظام کاپيتاليستي و سوسياليسـتي  1920ـ 1945هاي وري در فاصله سالجمه

با ورود آمريکـا بـه صـحنه بـه نفـع نظـام       1945اما بعد از اينکه توازن موجود . کندبرقرار شده بود حرکت مي

حوالت خارجي تغيير داد؛ ابتدا کاپيتاليستي به رهبري آمريکا تغيير کرد، ترکيه نيز مواضع خود را در راستاي ت

هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي سعي کرد به نظام در عرصه نظامي به عضويت ناتو در آمد و سپس در عرصه

اين مرحله در دوره حاکميت حزب دمکرات سرعت گرفت؛ تغيير و تحوالت سياسي کـه  . کاپيتاليستي بپيوندد

بـا کاپيتاليسـم مـالي و صـنعتي در عرصـه      , وري اليگارشي شدهگرايي اتوريتر به جمهمنجر به گذار جمهوريت

، با ظهور مـوج جديـد ليبـرال جهـاني، پيوسـتن بـه خـارج و دوري از مـدل         1980بعد از . اقتصادي درآميخت
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دوره پيوسـتن بـه نظـام از لحـاظ نظـامي، اقتصـادي،       . ائوتيـک شـده اسـت   شوروي بطور شديد دچار شرايط ک

عنوان پايگاه ناتو همچون جناحي در برابر ترکيه که در گذشته به. اي و فرهنگي روبه اتمام استسياسي، رسانه

هـاي  عنوان يک جبهه عمل کرده و مجـدداً بـا ريشـه   در پروژه خاورميانه بزرگ به, شوروي ايفاي نقش نموده

هاي خود ها ـ رو در رو شده و با نوسازي روابط و چالشـ بنابر تئوري درگيري تمدنجتماعي و تاريخي خودا

.درصدد خروج از شرايط بحراني و کائوتيک است

مرحلـه اول،  : ـ کرد را با توجه به تحوالت دوره جمهوري به سه مرحلـه تقسـيم کـرد   توان روابط ترکمي

, با ورود بـه دوره جنـگ رهـايي ملـي    . يابدادامه مي1940ايي ملي شروع و تا اي است که از جنگ رهمرحله

کرد و . دهدبدنه اصلي جامعه کرد تحت عنوان ديدگاه کالسيک امت پيوند خود با فرهنگ دولت را ادامه مي

اومـت  مق. دادندها در جنوب واکنشي مشترک از خود نشانو انگليسيترک در برابر تجاوز و اشغال فرانسوي

. باشـند ـ ترک مـي هاي بارزي از مقاومت مشترک کردهاي بزرگي همچون عنتاب، مرعش و اورفا نمونهشهر

, بخش ملـي از ابتدا تا انتهاي جنگ رهايي. نقاط مشترک قومي و ديني وجود دارد. يابدسنت تاريخي ادامه مي

سـالمي ناشـي از ديـدگاه امـت، نقـش      بـرادري ا . گرايـي آشـکارا بـر زبـان رانـده نشـده اسـت       ايدئولوژي ملـي 

نيز مجلس مشترک هـر دو  1920در هنگام تأسيس در سال مجلس ملت کبير ترکيه. کندتوجهي ايفا ميقابل

هيچ اختالفي قومي ميان . معرفي مي شدند" مبعوثان کردستان"عنوان نمايندگان کرد بطور رسمي به. خلق است

شود که دهد سعي ميهم که در آن زمان روي مي" قوچگيري"ن حتي عصيا. دو خلق کرد و ترک وجود ندارد

.با بينشي برادرانه خاموش شود

هـاي اسـتراتژيک   نقش کردها در تأسيس و اعالن جمهوري حداقل به اندازه موقعيت کردهـا در پيـروزي  

کتيکي هاي استراتژيک و تـا برخورد. مالزگرد اهميت داشته است1701بق و دامرج1516, چالدران1514

جدايي کرد ـ ترک و بـه خصـوص ضـديت آن     "او با بيان . اي دارندکنندهکمال در اين امر نقش تعيينمصطفي

هاي اتحاد خلق کرد و تـرک را مطـرح مـي    داليل و ضرورت" ها با هم موجب نابودي هر دو خلق خواهد شد

ين بانگ آتـاتُرک واکـنش مثبـت    اند، کردها به اغير از چند موردي که درصدد تحريک مسائل برآمده. سازد

خـوردن  عوامل گوناگوني در برهم. اي و چه اقشار باالي آريستوکراتچه طبقات مردمي و توده. اندنشان داده

بـردن بـه ايـن امـر اسـت کـه جمهـوري بـا تکيـه بـر           اولين علت پي. دخالت دارند1925اين وضعيت در سال 

خالفت و سلطنت براي هميشـه از جامعـه رخـت برخواهـد     گرايي ترک رشد خواهد کرد و ديدگاه امت، ملي

بست؛ دومين علت اين است که طبقه مزدور کرد امتيازات قبلي خود را از دست داده و به تـدريج بـه ايـن پـي     

سومين دليل، هـم مشـکل موصـل و کرکـوک     . برند که در مدل دولت ـ ملت جايي براي آنها وجود ندارد مي

هـاي عثمـاني   ها و هم ادعاي سـلطنت و خالفـت بـود کـه توسـط خانـدان      ليسيآميز انگتأثيرات تحريکتحت

توان نقش جمعيت تعالي کرد را که توسط بعضي از روشنفکران کرد تأسيس شده بود در نمي. شدتحريک مي
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بوجود آمد با تشکيل و 19گرايي ابتدايي کرد که در اواخر قرن موجي از جريان ملي. ها ناديده گرفتعصيان

.هاي کردي برآمده بودشار چندين مؤسسه و روزنامه بعد از مشروطه دوم درصدد انجام رفرمانت

هاي فئودال، ديدگاه امت هاي داخلي مابين بازماندههاي بوجودآمده ادامه عصيانتوان گفت که عصيانمي

نين بازتاب اختالف همچ. اندـ بودههاي آزناور، يوزگاتـ عصيانگرايي ترک عثماني و نسخه جمهوريت ملي

ادامه يافته 1940هاي ها تا سالها و عصياناين درگيري. باشدخواهان در ميان کردها ميعثمانيان و جمهوري

عصـيان اول در حـوالي خـاني ـ گـنج      . تـوان بـه سـه مرحلـه تقسـيم کـرد      هـاي ايـن دوره را مـي   عصـيان . است

)HaniـGenc ( هاي مقطعي و پراکنـده تـا   به شکل درگيري. دادروي 1925و به رهبري شيخ سعيد در سال

گـرايش  . تأثير شديد مفهوم عثماني امت در مراحل پاياني آن بـوده اسـت  تحت. ادامه داشته است1928سال 

هدف . رفتن امتيازات دوره عثماني نيز در بروز اين عصيان نقش دارداز دست. سني نقشبندي بر آن حاکم است

هـا بـه دولـت دينـي     تمايل آن. طنت بوده تا ايجاد کردستان و احقاق حقوق کردهاآن برگرداندن خالفت و سل

کـه توسـط روشـنفکران و بـه پيشـاهنگي      ) 1924(با دستگيري رهبران جمعيـت آزادي . آشکار و واضح است

ا هتأثير انگليسي. جاي بياورندلي تأسيس شده بود، اعضاي اين جمعيت نتوانستند نقش رهبري را بهخالد جبران

اگر از موصل و کرکوک دست برنداريد ما هم از عصـيان کردهـا حمايـت    "ها شگرد انگليسي. مستقيم بودغير

اين نيز عاملي اساسـي در  . ها بکار بردندسياسي در برابر کماليست) خواهيباج(شکل شانتاژ را به" خواهيم نمود

در 1924کمـال در سـال   است که مصطفياين در حالي. ها بودايجاد اختالف و درگيري ميان کردها و ترک

حلـي  دارد که مسئله کرد را به رسـميت شـناخته و در جسـتجوي راه   کنفرانس مطبوعاتي شهر ازميت اظهار مي

.براي آن هستند

سياسـت نـابودي کامـل و    . حـل احتمـالي را از ميـان برمـي دارد    هـاي راه هـا و فرصـت  عصيان تمـام زمينـه  

کمال حمالت مشـترک نيروهـاي خليفـه، انگلـيس و طرفـداران امـت را       صطفيم. شودآسيميالسيون حاکم مي

. ها اين اسـت علت برخورد بسيار شديد وي با آن. کندعنوان خطر جدي مبني بر براندازي جمهوري تلقي ميبه

نت ها و اقدامات آنها را بيشتر به منزله تالش براي براندازي جمهـوري و برگردانـدن امپرياليسـم و سـلط    فعاليت

هاي بعـد از ايـن مرحلـه نيـز همگـي از ايـن منظـر نگريسـته         کليه عصيان. کند تا مسئله کردمزدوران قلمداد مي

تـرين عـدم   ايـن بـزرگ  . يابـد ترس تأثيرآن تا به امروز ادامه مي) Phobe(شوند و حتي به شکل يک عامل مي

لي اسـت کـه کردهـا عضـو اصـلي در      اين در حا. اعتماد در تاريخ جمهوريت در برخورد منفي با کردها است

اي بـر سـرکوب و فشـار    اعتمـادي ريشـه  چنانکه گفتيم راهگشايي تأثير ات اين بـي . باشندتأسيس جمهوري مي

ها را از عنوان منبع تهديد، آنکردن کردها بهتلقي. نمودن آنها داردنزديکي با تهديد قلمدادرابطه, بيش از حد

دهد حتي اسم خود را بـر  اي تبديل شده است که به کردها اجازه نميسياسيمشينفس انداخته و به چنان خط

انگليس هر دو طرف را تحريک نموده و سهم . زبان بياورند چه برسد به اينکه در پي احقاق حقوق خود باشند

هـاي بـزرگ غربـي نيـز در همـان سـطح از چنـين نقشـي         ديگـر دولـت  . اي در اين تخريبات داشته اسـت عمده
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.ها بيايدهايي بر سر اين خلقکردند امکان نداشت که چنين فالکتهاي مذکور دخالت نميدولت

ا تـ 1928باشـد کـه از تـاريخ    مـي ) آرارات(عصيان دوره دوم به رهبري احسان نوري پاشا عصيان آگـري 

گرايي بيشتري بوده اين عصيان هر چند متکي به داليل مشابهي است، اما داراي ماهيت ملي. ادامه يافت1932

مشـترکاً توسـط   1928بـون کـه در سـال    تأثير ايـدئولوژيکي سـازمان جمعيـت خـوي    اين عصيان تحت. است

در دوره سوم، . لي فراتر رودنتوانسته است از سطح مح. روشنفکران ارمني و کرد تأسيس شده بود، قرار داشت

اتوريتـه حکومـت مرکـزي را    . اي آزاد بـوده اسـت  درسيم تا آن زمان در واقع منطقه. عصيان درسيم قرار دارد

, عصيان درسـيم . هاي کوچک و بزرگ مدام در حال وقوع هستندعصيان. داندبراي خود در حکم نابودي مي

. تأثير ات آن تا به امـروز نيـز ادامـه دارد   . رسداوج خود ميبه 1937ـ 1938عنوان آخرين عصيان در سال به

. مذهب و نقشبندي بود، عجين نگشتندبا عصيان شيخ سعيد که سني. منطقه اکثراً داراي سنت علوی کرد هستند

، از طرف 1925ها در عصيان دخالتي شبيه دخالت انگليسي. اين وضعيت انشعابي اساسي در ميان کردها است

ايـن دخالـت در ســرکوب   . گيـرد صـورت مـي  1936در ســال )" اسـکندرون (هاتـاي " ا در مسـئله  هـ فرانسـوي 

.آميز درسيم سهيم بوده استخشونت

ها نخواهند توانست مشکل را کمال و عصمت پاشا بر اين مسئله واقفند که فقط با سرکوب عصيانمصطفي

برند که پي به اين مي. اندروي کردهزيادهگويد که در اعدام افرادعصمت پاشا در خاطرات خود مي. حل کنند

حلي بـراي آن تـرجيح   به همين سبب فرونشاندن کامل آن را بر يافتن راه. جمهوري زخم عميقي برداشته است

برد، فرصت و مجال ـ ملت در سراسر دنيا در اوج بسر ميگرايي دولتدر حقيقت در شرايطي که ملي. اندداده

اي کـه  اگر درد فقدان امپراطوري را هـم اضـافه کنـيم، تنهـا گزينـه     . حل امکان پذير نبودديگري براي ارائه راه

اين برخورد در عين حال يکـي از عوامـل   . ماند، اين است که کرد و کردستان را نابود کنندها باقي ميبراي آن

ارائـه داده، توانسـته اسـت    هاي ليبرال را حلامپراطوري انگليس که راه. باشداصلي فروپاشي امپراطوري نيز مي

هـا و سـرکوب آنهـا را کـه بـه علـت داشـتن        توان عصيانمي. تأثير و نفوذ خود بر دنيا را تا امروز هم ادامه دهد

عنـوان دو عمليـات بـزرگ و اشـتباه     ساختاري طبقاتي و ايدئولوژيک همديگر را تغذيه و تحريک نمودند، بـه 

زاي آن نيـز  زا و اسـتعمار داري و سـاختار فاشسـيم  ايي نظام سـرمايه گرشک تأثير مليبي. تاريخي ارزيابي نمود

.اي در اين امر داردسهم عمده

توان نمي. ترين سکوت استدوره بزرگ1940ـ 1970هاي سالدوره دوم روابط کرد ـ ترک در فاصله 

در . ي نشان دهنـد انتظار داشت که کردها بتوانند در شرايط سخت جنگ جهاني دوم از خود حرکت و تکاپوي

حـزب دمکـرات بـا آوردن    . دهدها و تحوالت متفاوتي روي ميدرويدا) DP(دوره حاکميت حزب دمکرات

نمـودن  بـراي سـازماندهي  . افراد برجسته کرد را نيـز از نظـر دور نداشـته اسـت    مجدد اشراف به دستگاه دولتي،

اي اري در اختيار رهبران ديني، عشيرهامکانات بسي) CHP( هاي شديد عليه حزب جمهوري خلقالعملعکس

حـزب دمکـرات ايـن پتانسـيل را در ايجـاد و پيشـبرد نظـام اليگارشـيک تبـديل بـه           .دهدو فئودال کرد قرار مي
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گرايي دست برداشته و از موقعيت خود در دولت ممنون طبقه باال و برجسته کرد از کرد. کندفاکتوري مهم مي

هـا  گرايي آتشين با کاراکتر تاريخي آنشدن به يک ترکگرايي و تبديلالي کرديافتن از برهايي. اندو راضي

وقـت حـامالن زبـان و    دهد کـه آنهـا هـيچ   هاي مشابه بسياري از اين نوع نشان مينمونه. همخواني بسياري دارد

ار حاکم در گويي از زمان سومريان تاکنون زندگي مطابق با فرهنگ و زبان نظام اقتد. اندفرهنگ کردي نبوده

گرفتن موقعيت بهتر و ها در عصيان هم فقط به خاطرجايگيري و ايفاي نقش آن. ها نفوذ کرده استژنتيک آن

در اين دوره به جز چندين روشنفکر ضعيف کـرد هـيچ نـام ونشـاني از کـرد وجـود       . امتيازات ويژه بوده است

هايي همچنين تأثيرات راديو. مستقيمي داردغيرتوان گفت عصيان کردها در کردستان عراق تأثيراما مي. ندارد

ها هم نمي بودند، مشکل بـود  اگر اين. توان ناديده گرفتکردند نميرا که در خارج به کردي برنامه پخش مي

در اين ميان دولت در حال اجراي سياست آسيميالسيون شـديدي اسـت و   . ها پي به موجوديت خود ببرندکرد

اجازه انتشار روزنامه، مجله . اين سياست را تا مرز تهديد به پيش برده است" حرف بزنوطن، ترکيهم"با شعار 

تواننـد آن را حـل   گذاشتن بـر مشـکل، مـي   کنند که با سرپوشتصور مي. شودو کتاب به زبان کردي داده نمي

ايـن  . کـرد ساختن مسائل نقـش مهمـي ايفـا خواهـد    ها در روشننمودن ماهيت واقعي اين سياستآشکار. کنند

.وارونه گشت1970هاي وضعيت در طول سال

. شـروع شـده و تـا امـروز ادامـه دارد     1968اي است که بعد از جنبش جوانان در سال سومين دوره، دوره

در ايـن دوره  . جوانان کرد را نيز تحت تأثير قرار داده بودترکيه،چپبيشتر از طريق1968جنبش جوانان در 

گرفـت، جوانـان و روشـنفکران کـرد در     ستي در مورد حل مسائل ملي مورد بحث قـرار مـي  که تفاسير مارکسي

شـدن بـه   تأسـيس کـرده و بعـدها بـا تقسـيم     ) DDKO(هـاي فرهنگـي انقالبـي شـرق     کـانون 1970هاي سال

در نتيجه 1970ـ80هاي در فواصل سالPKK. هاي گوناگون سعي در گسترش نفوذ خود داشتندفراکسيون

ـ مهـر  ـ در کل کردسـتان 1984اوت 15اي نيرومند ظهور کرد، با جهش فشرده ايدئولوژيکي به شيوهمبارزه 

هـاي  بـراي اولـين بـار در تـاريخ اسـت کـه زحمتکشـان کـرد بـا مبنـا قـراردادن رهنمـود            . خود را بر مرحله زد

ـ ي که سبب شده اسـت هايحلخواه کرد را ـ همراه با مشکالت مهم و راه ايدئولوژيک و سياسي جنبش آزادي

.اندبدون اينکه از تأثير و نفوذ آن کاسته شود، تا روزگار امروز تداوم بخشيده

تحول اجتماعي و رفرم در جمهوري ترکيه

اي که از تاريخ روابط ترک ـ کرد در دوره جمهوري ارائه کرديم در برگيرنده داليل و علل اساسـي    شمه

دولت با ديدي امنيتـي بـه کليـه مشـکالت     . باشدنها در الک خود ميشدن آبست جامعه و دولت و محبوسبن

بـا جزئيـات   " هـا و دولـت  تـرک "چگونگي بوجودآمدن چنين وضعيتي را تحت عنـوان  . کنداجتماعي نگاه مي

انـد کـه فقـط بـا     خوبي به اين پي بـرده ها از زمان مهاجرت از آسياي ميانه بهترک. بيشتري توضيح خواهيم داد

اي هـاي قبيلـه  در ميان آنها نيز هميشـه درگيـري  . توانند موجوديت خود را حفظ کنندو جدال ميجويي جنگ
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بوسيله قـوانين  هر تحول و پيشرفتي . توانستند به پيش و يا به پس حرکت کنندبا يک دوست و يک دشمن نمي

چـون خاورميانـه از زمـان    . آيـد ممکـن بـه نظـر مـي    بدون جنگ ادامه موجوديت غير. شوندجنگ مشخص مي

کنترل وجب به وجب اين . اندآيد که از طريق جنگ و اقتدار اداره شدهها تاکنون در رأس مناطقي مييسومر

.تر پياده شديل ترک به اين منطقه هر چه شديداين قانون با آمدن قبا. باشدسرزمين مستلزم جنگ و اقتدار مي

شده و با مهاجرت محدود قبايل اجتماعي در گذشته متفـاوت  گسترش بر مبناي جنگ از سلجوقيان شروع

کشـي و راهپيمـايي از   ايـن لشـکر  . اندشدن به دولت به پيش رفتهاز سلجوقيان به بعد قبايل ترک با تبديل. است

" زيگتوار"ترين نقطه يعني قلعه سياسي و نظامي در آن روي داد تا پيشروي در غربيکه اولين تمرکز" مرو"شهر 

از دومين محاصره وين گرفته . برگشت به عقب نيز همراه با جنگيدن بوده است. در مجارستان چنين بوده است

تنهـا جامعـه خـود    ها نـه  ترک. اندفرما بودهها قوانين جنگ حکمنشينيتا دومين جنگ بالکان، در تمامي عقب

. انـد اند را بـا اتوريتـه و اقتـدار نظـامي اداره کـرده     ها بودههايي که تحت حاکميت آنها و گروهبلکه کليه خلق

جامعه و دولت را با . سلطان از نظر نظامي در موقعيت يک امپراطور است. نيروي سياسي پيشرفت ننموده است

.يدنماناميم اداره ميآنچه که به آن فرامين مي

با توجـه بـه اينکـه جمهـوري در     . در دوره جمهوري هم پيشاهنگي ارتش و نيروي نظامي اساس کار است

دها و مؤسسـات سياسـي و اجتمـاعي آن نيـز تحـت کنتـرل و نظـارت        نتيجه جنگ تأسيس شد بنابراين کليه نها

لت و کشور ديگـري  بيش از هر قوم، ماين واقعيت در روابط ترک ـ دولت . شديد ارتش شکل خواهد گرفت

. عنـوان يـک قـوم و يـک ملـت نفـوذ کـرده اسـت        ها بههاي ترکگرايي تا به ژنگويي که دولت.مطرح است

همانطور کـه  . اي حياتي استگرايي تنها ازآن طبقه دولتي نيست، بلکه براي ديگر اقشار جامعه نيز پديدهدولت

گيـر باشـد همانقـدر    ر دولـت قدرتمنـد و سـخت   هر چقد. بدون اهللا ممکن نيست، بدون دولت نيز ممکن نيست

. باشـد شدن دولت در حکـم نـابودي و مـرگ آنهـا مـي     ضعيف يا متالشي. بيندخود را در امنيت و آسايش مي

دليل اينکه در بنيه خويش به به. کند، اما داليل تاريخي و اجتماعي اين را ايجاب ميآميز استبرخوردي اغراق

اند بلکه هميشه از دست ديگران گرفته اند بنابراين اگر قرار باشـد کـه آن   ار نپرداختهشدن اقتدتأسيس و نهادينه

تواند هر نوع نابودي و مرگ را بـا خـود بـه    بنابراين مي. را از دست بدهند نيز بايد توسط ديگران صورت گيرد

.ا قابل درک استهعنوان واقعيت ديالکتيک تاريخي ترکبنابه اين داليل اين روابط به. همراه بياورد

هفـت  "خاطر اينکه در نتيجـه جنـگ در برابـر    هم براساس چنين فرهنگي تأسيس شده و هم به, جمهوريت

آمـده بـا   تحوالت بوجـود . دهدبوجود آمده است، امنيت خود و جامعه را در درجه اول اهميت قرار مي" دوئل

ت خـود را نـه از طريـق جنـگ بلکـه از      بسياري از جوامع موجودي. وضعيت جوامع غرب، بسيار متفاوت است

اند؛ مدام درصدد در تنگنـا قـراردادن   گرا حفظ کردهـ اقتدارطلبهاي جنگگيري در برابر بلوکطريق موضع

تـرين زمينـه بـراي رسـيدن بـه جامعـه مـدني و        اين فرهنگ مناسب. اندطلب برآمدهنيروهاي اقتدارگرا و جنگ
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اما باز هم سنت جنگ و اقتدار در مناسـبات اجتمـاعي   . دهدت قرار ميحقوق بشر را در اولوي. دمکراسي است

.تفاوت در ديدگاه فلسفي و فشردگي آن نهفته است. کننده استعاملي تعيين

. هم بسيار متمرکز بوده و هم با تفاسير فلسفي و ديني مقـدس عجـين گشـته اسـت    , هادولت در ميان ترک

مربوط به جامعه مدني، حقوق بشر و حتي حقوق وسياست جهاني کـه بـه   بنابراين هر نوع عمل يا رفتار، قوانين

هنوز هم اعتمادي گوهري به . شودعنوان تهديدي براي دولت محسوب مينمودن دولت باشد، بهمعناي محدود

گرايـي  حتـي بـازي دمکراسـي   . دمکراسي ندارند؛ زيرا از اينکه دولت را ضعيف و متالشي نمايد، هراس دارنـد 

اي درصـدد برقـراري آن بـوده انـد، تمامـاً بـه شـيوه       1945ميت دو حزب اليگارشيک کـه از سـال   تحت حاک

بنـابراين از هـيچ   . شـود عنوان دامي در برابر دولت قلمداد مـي دمکراسي به. زير و مطيع اجرا گرديده استسربه

.شودنوع راهکاري براي کنترل شديد آن دريغ نمي

چنان تصوري حاکم است که تنها راه . سازدرا در هر نهادي متبلور ميخود , محورديدگاه اجتماعي دولت

هاي دولتي هم شرافتمندانه است گرفتن در يکي از نهادجاي. گذردويژه از ارتش ميرشد و ترقي از دولت و به

محـور وابسـته باشـد آشـکار     اي که تا اين حد به ديـدگاه دولـت  جامعه. شدهاي تضمينو هم راه کسب زندگي

اي که به نام دولت خود را فراموش کـرده و بـراي   جامعه. کنداست که اعتماد به نفس و خالقيت آن رشد نمي

حقـوق بشـر، نيروهـاي اقتصـادي و     هاي جامعه مـدني، خود ارزش و فضيلت قائل نيست، قادر نخواهد بود نهاد

تـرين تـأثير ات   دولـت، منفـي  ها نسبت بـه اين ديدگاه و برخورد ترک. نهادهاي خالق سياست را تأسيس کند

.دهدخود را در دورهاي بحراني نشان مي

خاطر اينکه هيچ نيروي ديگري براي حل و خروج از آن وجود ندارد، شود بهوقتي دولت دچار بحران مي

ايـن  . شـود کنند؛ به مثابه لحظه مرگ و زندگي در نظر گرفته ميعنوان يک مصيبت ارزيابي مياين بحران را به

داشتن بودن هم دولت و هم جامعه اين است که بدون انتظارالي است که يکي از معيارهاي اساسي معاصردرح

ديدگاه اروپا در مورد دولـت در ايـن چـارچوب    . هر چيز از دولت آنر ا تا حدي که سربار نشود محدود نمود

.ترين موقعيت را بدست آورده استتنظيم شده و پرثمر

. باشـد تـر مـي  عنوان موضوعي اساسي بدان پرداخت، بسيار وخـيم دولت که بايد بهمسئله احزاب سياسي و 

محوري را اساس کار خود قرار مـي  صورت عيني يا آگاهانه، ديدگاه دولتبدون استثنا کليه احزاب سياسي به

ز کـارايي  دهنـد در همـان آغـا   دولت را در اولويت نخست قرار مي, دليل آنکه مانند جامعهاحزاب نيز به. دهند

گيرند که خواسته هاي جامعه را از طريـق دولـت   دهايي قرار مياحزاب در رأس نها. دهندخود را از دست مي

ه سازي و سازماندهي آن را وظيفه خود بدانند، آگا, جاي اينکه هميشه جامعه را مبنا قرار دادهتعديل نموده و به

. بيننـد خواری مـي عنوان دروازه رانتدارند و آن را بيشتر بههميشه از دولت يا انتظار انقالب يا حمايت سياسي 

دهـاي غيـر قابـل انکـار دمکراسـي هسـتند، از همـان آغـاز         هـا را کـه نهـا   اين عملکرد و موقعيـت احـزاب، آن  

چنانکه گويي يـک دولـت کـافي    . سازندتبديل مي"سايه دولت"احزاب را به دوميني . سازددمکراتيک ميآنتي



373 . گـذارد هر کس خود را جاي يک مأمور دولـت مـي  . کندبسان يک دولت عمل مينيست، هر حزبي

تـر نمـوده و   نمودن خود و اطرفيانش از دولت را مبنا قرار داده و بدين ترتيب بار دولت را سنگينبنابراين تغذيه

اگر .شودديده نمي" دولتياحزاب "تر از سنت سنتي نيرومند, مانند ترکيهدر هيچ کشوري به.رسدضرر زيادتري به آن مي

هـا  عنـوان مرکـز همـه ارزش   قراردادن دولت به. دار نيستهم چنين چيزي مطرح باشد، تا اين حد رايج و ريشه

در تعيين سياسـت، ارائـه سياسـت اقتصـادي و رشـد و توسـعه دمکراسـي و        شود احزاب قابليت خود باعث مي

بنابراين نه براي دولـت و  . آفرين به جامعه را از دست بدهندهحداقل به اندازه دولت توان ارائه راهکارهاي چار

با توجه به اينکه خلق نيز پي به اين وضعيت پي برده است، حزبي را که . نه براي جامعه کارايي نخواهند داشت

.کندارزشي آن را اثبات ميدرصدد نجات دولت باشد در هنگام انتخابات در صندوق رأي دفن نموده و بي

اي بـراي ايجـاد بحـران و مشـکل     يابي بحران شوند خـود تبـديل بـه وسـيله    جاي اينکه ابزار چارهبهاحزاب

ويـژه در دوره  نقش احزاب مطيع و سربه زير در عدم برقراري دمکراسي براساس معيارهاي معاصـر بـه  . اندشده

جامعـه نيـز فرهنـگ    انـد تـا در  بعد از جنگ جهاني دوم قابل توجه است؛ همچنين احزاب مذکور موجب شده

امـروزه احـزاب بـه جـز دوره محـدودي ـ زمـاني کـه         . دمکراسي رشد نيابد و هرچيـز از دولـت خواسـته شـود    

حـزب  . انـد شـده ـ اقتصـادي تبـديل  هاي سياسيگرا بوده و به عامل اصلي بحرانـ هميشه دولتاپوزسيون باشند

ه عامـل اساسـي تنگناهـا و انـزواي     باشـد، امـروزه بـ   که حزب مؤسس جمهوري مـي ) CHP(جمهوريت خلق 

اين وضـعيت ناشـي از ايـن اسـت کـه ايـن احـزاب در        . سياسي و عدم رشد مخالفت با وضع موجود شده است

هـاي  هاي چپ انقالبي بطور داوطلبانه از سياستو قبل از آن هم در برابر جنبشPKKويژه در برابر گذشته به

گـذاري نماينـد،   ينکه درصـدد حـل مشـکالت برآينـد و سياسـت     جاي ابه. اندکردهحکومت دفاع و پيروي مي

شـدن  رساندن خود و دولت موجب انباشـته بستشدن به بلندگوي تبليغاتي دولت را ترجيح دانسته و با بنمبدل

.اندکوهي از مشکالت شده

ن مـي  گذاري و عملکرد در ترکيه بيشتر در برخورد با مشکل و پديده کـرد خـود را نشـا   اين شيوه سياست

دولت هـم  . باشدهاي پنهان و آشکار براي شناخت دولت ميمشکل و پديده کرد در رأس عوامل و نشانه. دهد

کند يـا در برابـر هـر    يا کردها را انکار مي. کندتمايزات کردها و پرسمان کرد را مسئله کامالً امنيتي قلمداد مي

ار ترسناک که الزم است به زودي سرشان را له نمود عنوان تهديدي بسيآنها را بهگونه خواسته آزادي کردها،

.کندقلمداد مي

گرايـي چنـين   اگر بيماري ملـي . گرايي استبست ايدئولوژيکي ملياين برخورد و اقدام دولت ناشي از بن

همـانطور کـه در تـاريخ هـم مـي بينـيم       . شـد کرد، چنين برخوردي نسبت به پديده کرد ابـراز نمـي  سرايت نمي

هـا  اگر چه برخورد کردها نسبت به دولت در سطح ديدگاه ترک. باشدتر مينيرومندتحاد و اتفاق، گرايش به ا

اين وضعيت را در دوره . اندعنوان ابزار مشترک اختيار کردهدولت ر ا به, هم نباشد، در برابر تهديدات خارجي

ک دولت و يک ملت متکـي بـر   يک زبان، يديدگاه يک تاريخ، . هاي تأسيس جمهوري ديديمعثماني و سال

ها موجب شد تا کردها دچار آسيميالسـيون اجبـاري شـوند؛ خـارج از صـحنه      گرايي همراه با تأثير عصيانملي
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عنوان منشاء و منبع خطر قلمداد کردها از آن به بعد مدام به. سياسي، اجتماعي و اقتصادي نظام نگه داشته شدند

ها هم مي بـود ايـن ديـدگاه    حلي صد درصد به نفع ترکحتي اگر راه. بهترين کرد، کرد مرده است. مي شدند

" طلبـي تجزيـه "ها مهـر  ـ اجتماعي آنترين حرکت کردها و يا مطالبات سياسيکوچک. رفتتهديد از بين نمي

ايـن بجـز آنکـه    . معاصر و حتي قرون وسـطايي ديـده نمـي شـود    در اين منطق هيچ نوع معيار علمي، . خوردمي

, شـدن محسـوب گشـته   عنوان منبع تهديد و يـا دليلـي بـراي بلعيـده    گرايي بهتمايز از ديدگاه مليترينکوچک

اجتماعي و فرهنگـي هـيچ   سياسي، اقتصادي،بنابراين بجز مبارزه توسط ابزارهاي نظامي،. معناي ديگري ندارد

.شودديگري انديشيده نميچاره

ين سياست هم از طرف دولت و هم از سـوي جامعـه   اPKKبخش کرد به رهبري در دوره جنبش آزادي

بـه تمـامي اعمـال و اقـدامات تحـت نـام       . عنوان هدفي مقدس بکـار گرفتـه شـد   همچنين با چپ و با راستش به

طلبـي  ترين مطالبات طرف مقابل مهر تجزيهيکپارچگي و وحدت ملي مشروعيت بخشيده شده و بر دمکراتيک

دولت همه امکانات و سياست خارجي ، 20در ربع آخر قرن . اين افزوده شدنيز به" تروريسم"سياست . اندزده

بـه بعـد   90بحران و کائوسي بود که از دهه , نتيجه آن. بسيج کردPKKنمودن خود را براي تروريست اعالم

. هـا فـرو رفـت   اقتصـاد در بـاتالق بـدهي   . حقوق با خاک يکسان شد. جانبه اعالم شدبسيج همه. بدان دچار شد

هـا بـار   نمودن محـافظين روسـتا و طريقـت   عملبا وارد. اي براي تدابير امنيتي شدسياست صرفاً تبديل به وسيله

گراي ابتدايي کرد در جنـوب  هاي مليگروه. شدندگرايي در ميان کردها تقويتگرايي و طريقتديگر عشيره

هـاي نقشـبندي کـرد را بـه درون     شـيخ . نـد کردستان مورد حمايت قرار گرفته و تا سرحد دولت فدره پيش رفت

ايـن را حتـي   . هاي جمهـوري در اختيـار مخالفـان جمهـوري قـرار داده شـد      ترين نهاداصلي. دولت نفوذ دادند

.گرايي افراطي دانستتوان شکست سياست مليتوان خواند؛ ميهم نمي" پيروزي پيروس"

يا بـا کردهـا حرکـت خـواهي     : "نقطه اول روي دادبار ديگر برگشت به با پروژه خاورميانه بزرگ آمريکا، 

.توان طي طريق نمودديگري نميدر شرايط جديد دنياي معاصر به شيوه!" کرد يا متوقف خواهي شد

حتـي  , صـورت نگيـرد  " رفـرم جمهوريـت  "بايد گفت اگردر اين مورد بدون آوردن هيچ بهانه و توجيهي، 

دولت به . جربه يکي دوسال گذشته اين واقعيت را ثابت کرده استت. توان ساختار موجود را نيز حفظ کردنمي

کليـه مراحـل   , زنـد خاطر اينکه دست بـه اصـالحات اساسـي نمـي    به. دهداصطالح اصالحات بسياري انجام مي

. بست مواجه ساخته عيناً بدون تغيير باقي مانده اسـت چون مشکلي که آنها را با بن. مانندنتيجه مياصالحات بي

دليـل وجـود مشـکل کـرد از تنگناهـا و      اي که در شرف ايجاد تحول و گشايش بزرگي است بهواقع جامعهدر 

. گردانـد ناچار به راست متمايل شده و خود را از تغيير و تحولي تـاريخي محـروم مـي   بست رهايي نيافته، بهبن

ي آنکه مبدل به ابزارهاي دمکراتيک جامدام روبه انحطاط رفته و به, دليل اين مشکلمحور نيز بهاحزاب دولت

بست موجود در جمهوري و جامعه بن. اندشوند به مانعي جدي در برابر روند دمکراتيزاسيون واقعي تبديل شده

گـرا  کـاري راسـت  اين واقعيت که محافظه. به حدي رسيده که در ذهنيت افراد و کودکان نيز نفوذ کرده است



375 سياستي که در دوره حاکميت . درک نشده است, وري دچار شودگري جمهنبايد به سرنوشت انقالبي

به تابوي غيرقابل تغييري تبديل شده که اين نيز تلفات و خسارات زيـادي  آتاتُرک بنابه داليلي بکار برده شده، 

سـطح  کين و تنفر جامعـه را بـه بـاالترين    , سياستي و نبود رهبرينتايج و تأثير ات ناشي از بي. آوردرا به بار مي

عنوان نمودن دولت و تحول جامعه بهو رفرميزهاگر دمکراتيزاسيون راستين مورد هدف است پس. رسانده است

عنـوان عضـو اصـلي جمهـوري     شود بايد دانسـت کـه راه آن از آزادي کردهـا بـه    اي تاريخي قلمداد ميمرحله

هـاي اسـتراتژيک   د متناسـب بـا دوره  تاريخ بار ديگر به حرکتي مبتني بر همزيستي آزاد ترک و کـر . گذردمي

حل براي خروج خاورميانه از وضعيت کائوتيک از اتحاد آزاد کرد ترين مدل و راهبينانهواقع. گذشته نياز دارد

ا ند، هايي که ائتالف جهاني به رهبري آمريکا در نظر گرفتهبه احتمال قوي آلترناتيو و پروژه. گذردو ترک مي

بـيش از  برنـد، شرايطي که اعراب در حال حاضـر در آن بسـر مـي   . مسائل جديدي شودباعث بروز مشکالت و 

اي جـز  شرايط اقتصادي و سياسي موجود نتيجـه . بست نزديک استبه بنحلي باشد، اينکه در راستاي ارائه راه

انـد در  ههـايي کـه بـه اسـرائيل گـره خـورد      توان انتظار داشت سياسـت نمي. ها نداردتشديد اختالفات و چالش

بـه احتمـال زيـاد، بواسـطه ايـران      . ايران با نظام حاکم جهاني مشـکل دارد . اي نزديک کنار گذاشته شوندآينده

.تر شودبحران شديد

خـود او  هايي مثبت از معضل کرد رهايي نيابد، اگر ترکيه براساس پايه. رسدپس از آن نوبت به ترکيه مي

هاي مبتني بر نتيجه آن هم توسعه و بسط سياست. پي رهايي نخواهد يافتردهاي پيشدن با بحرانهم از روبرو

هم کل تاريخ، هـم  . ـ فلسطين ديگري خواهد شدکردها از سوي آمريکا است که اين نيز موجب بروز اسرائيل

ترين گزينه براي تحول دمکراتيـک منطقـه را برقـراري سيسـتم     تاريخ نزديک و حتي شرايط کنوني نيز مناسب

اگـر ايـن   . گـذرد اي دمکراتيک از حـل مسـئله کـرد مـي    يابيدانند چرا که چارهـ ترک ميوابطي جديد کردر

شناسانه مورد بررسي قرار گيرد، مشاهده خواهيم کـرد کـه نـه تنهـا وحـدت و      حل با ديدگاه علمي و جامعهراه

. دهـد ري نيـز در آن انجـام مـي   کند، بلکه مشارکت پايدايکپارچگي راستين دولت و ملت ترکيه را تهديد نمي

الزم بيند،گرايي شوونيسم دوري گزيده و تمايزات را سرچشمه غنا مياي که از ملي"ترکيه"بنابراين با ديدگاه 

امنيت عمومي و "که دولت را از فربهي مفرط آن رها ساخته و اختيارات دولت را به " رفرم جمهوريت " است 

اي دمکراتيک و آزادي جنسيتي اجتماعي و ديدگاه مبتني بر سياست و جامعه,نمايدمحدود مي" منافع همگاني

همـراه بـا تحـوالت    . هاي اساسي پـذيرفت عنوان گفتماندربردارنده جامعه اکولوژيک ـ تحول اجتماعي ـ را به  

اي کــه در ايــن سـه عرصــه اساســي تحقـق خواهنــد پــذيرفت، اصـالحات سياســي و تحــول اجتمــاعي    ذهنيتـي 

.باشدبست و کائوس خاورميانه ميراه براي خروج از بنترينصحيح

در نتيجه در روند تحول و اصالحات متکي بر حل مسئله کرد که فراروي جمهوريت و جامعه ترکيه قـرار  

هاي درگيـر، سـعي   هاي طرفدارد، سه طريق و سه گرايش وجود دارند که بسته به مبارزه ميان روابط و تضاد

آموزشـي، سـازماندهي و   (سـطح مبـارزه عقالنـي، اخالقـي و سياسـي      . ش خواهند کرددر تثبيت موقعيت خوي

.ميان طرفين تعيين خواهد کرد که کدام طريق و گرايش سرآمد و پايدار خواهد ماند) عمليات
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اي نزديک اعمال شـده و تـأثيرات آن هنـوز هـم ادامـه دارد،      الف ـ اولين گرايش و راهکار که در گذشته 

طلـب و  گرايانه است کـه طرفـدار موقعيـت موجـود، محبـوس در الک خـود، جـدايي       لکرد مليپارادايم و عم

لحـاظ اجتمـاعي تمـايزي    اي فاناتيک کـه بـه  کاريها با محافظهاين گرايش در جبهه ترک. باشدزا ميخشونت

سـعي  شـد،  باگراي جزمي مـي گرايي نژادپرستانه و دولتميان چپ و راست قائل نيست وآغشته به ديدگاه ملي

" ـ با ديـدگاه هميشـه پارانوئيـدي ـ از چنـان حالـت       هم دولت و هم ملت و حتي جامعه. در تداوم خويش دارد

بـوده و ديـن و ايمـان از    گرايـي در حـال فروپاشـي    اي برخوردار است که گويي آخرين قلعه ترک"شيزوفرني

در . دانندميرا وظيفه اساسي" فرد ترکبودن برايتبليغات ترک"ساعت شبانه روز 24در طول . روددست مي

توانند خود را از شر مسائل کنند از اين طريق ميکنند؛ تصور ميجاي آوردن موجبات اسالم نيز کوتاهي نميبه

اين در حـالي اسـت کـه پديـده     . مانندپرستي نيز باز نميبردن به آتاتُرکدر صورت لزوم از پناه. خالص نمايند

بـدون اينکـه بـراي ايـن گـوهر      . بـوده اسـت  20هاي تغيير و تحـول در قـرن   ترين پروژهمهمگرايي ازآتاتُرک

ايـن شـيوه اسـتثمار کـه از     . آيـد قرائتي فتيشيستي از آن بيشتر به کارشان مـي گرايي ارزش قائل شوند،آتاتُرک

راهکـار مـديريتي   تـرين  عنوان قـوي خواهي متضاد است بهبودن، زن، علم و جمهوريبسياري جهات با معاصر

هـاي  هـاي رسـمي دولتـي و هـم در عرصـه     هم در نهاد، نه گوهري، گرايي ظاهريآتاتُرک. شودبکار برده مي

.اجتماعي رايج است

و حـزب  ) CHP(اين گرايش که در ميان دوجناح فعال در عرصه سياسي يعنـي حـزب جمهوريـت خلـق    

به بعد 1990بخش کرد از است، با رشد جنبش رهايياي پيدا کرده کارانهجنبه بسيار محافظه) DP(دمکرات 

حقـوقي سـرپوش  تالش نمودند بر بسياري از حمالت غيـر . هاي کنترا گريال تبديل شدبه دنباله سياسي عمليات

گذاري در راستاي منافع جامعه را کنار گذاشته و به اصطالح دفاع از دولت را وظيفـه اصـلي   سياست. بگذارند

ويـژه حـزب   خود اين احـزاب بـه  . بروز بحراني عميق در جامعه و دولت شدنتيجه آن،. ندحساب آوردخود به

در نتيجـه ايــن  ) MHP(گــرا و حـزب حرکــت ملـي  ) DYP(حـزب راه راســت  ،)CHP(جمهوريـت خلــق  

د، در تر ارزيابي نموده بودنـ بينانهداران که اين وضعيت را واقعسرمايه. از لحاظ تاريخي خاتمه يافتند, هابحران

همـه  سـرانجام آمريکـا عليـرغم آن   . کردنـد مرحلـه جديـدي را شـروع   ) AKP(کنار حزب عـدالت و توسـعه   

آمريکـا  . وي را از لحاظ استراتژيک طرد نموده و با سرنوشتش تنها گذاشـت , اعتمادي که ترکيه به آن داشت

و هم حزب حرکـت  ) AP(هم حزب عدالت: به بعد مدام حمايت نمود1950اين گرايش فاشيستي را از دهه 

شـدن در دهـه   اما پيدايش موج جديد جهاني. کمونيستو بسياري ديگري از تشکيالت آنتي) MHP(گراملي

ابتدا بطور قسمي و سپس بطـورکلي حمايـت   گرايي افراطي آنان،کاري و دولت، با پي بردن به محافظه1980

به بعد حزب عـدالت و  2000و از ) ANAP(ميهن خود را از آنها قطع کرده، اين بار با حمايت از حزب مام 

هـاي  کـارترين جنـاح  عنوان محافظهگرا و اقتدارطلب بهاقشار دولت. موضع جديد اتخاذ نمود, )AKP(توسعه

تـوان آنهـا را   هـا مخـالف اصـالحات در جامعـه و دولـت بـوده و مـي       ايـن جنـاح  . نظام جمهوري باقي ماندنـد 
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گرايـي شوونيسـت و   مردمـي، ملـي  کـار ضـد  جمهـوري انقالبـي را بـه يـک بلـوک محافظـه      . گـردد اطالق مي

سـاختار اقتـدار دوجنـاحي    , بدين ترتيب از جمهوريت اتوريتر دوره آتاتُرک. کاپيتاليست دولتي تبديل نمودند

.يابدسپس با جمهوري اليگارشيک خاتمه ميبوجود آمد و 

بـه  , بـه فراموشـي سـپردن   , گرايـي بازتاب اين گرايش آنها در سياست اعمال شده عليه کرد به حالت انکار

نمـودن  آنهـا را سـرکوب  , تمامي کردها را خارج از سيستم نگه داشتن و همچنين در مواقع ابراز وجود کردهـا 

اي کـه بـه کـرد بـودن     اساسي اين سياست آن است کـه قشـر مـزدور سـنتي    هاييکي ديگر از جنبه. بوده است

درصدد آن PKKهنگامي که . عنوان ابزاري جهت کنترل خلق بکار گرفته شده استبه, خويش خيانت نمود

هايش اعـم از چـپ و   نظام براي مقابله با آن با کليه جناح, خواهي خلق کرد را به پيش بردبود تا جنبش آزادي

. پذيرفتنـد " سياسـت مقـدس  "عنـوان  شـدن در سياسـت داخلـي و خـارجي را بـه     صدايک. شدارد عملراست و

تمامي تبديل به جامعه به. دادندسياست، هنر و ورزش را با روح بسيج نظامي مورد استفاده قرارحقوق، اقتصاد،

ند که هرگز در روابـط  آوردمرحله، راهکار و گرايشي را پديد. گراي شوونيست و مهاجم شديک بلوک ملي

همـه از آن بحـث   گرايـي کـه آن  اي هم با آتاتُرکالبته اين موضوع هيچ رابطه. کرد ـ ترک مشاهده نشده بود 

هـيچ سـندي   . کندامپرياليستي وي تعيين ميکمال درباره کردها را موضع آنتيسياست مصطفي. کنند، نداردمي

شـايد در  . رزه با امپرياليسم، با کـرد آزاد دشـمني نمـوده اسـت    وجود ندارد که ثابت کند آتاتُرک خارج از مبا

عنوان آلت دست امپرياليسم براي براندازي جمهوريت، برقراري مجدد سلطنت و خالفت مبالغه نقش کردها به

هـا و  هـاي کليـه جنـاح   سياسـت . تواند اين را انکار کنداما حقيقت سياست او اين بوده و کسي نمي. کرده باشد

دانند، مغاير با اين عملکرد آتـاتُرک  خواه ميگراي شوونيست و جمهوريکار، مليکه خود را محافظهافرادي 

.است

ترکيه را به آمريکا و اتحاديه اروپا وابسته نموده و , براي نابودي و سرکوب جنبش و مبارزات آزادي کرد

، PKKتحـت نـام مبـازره بـا     . دخواستند از اين طريق حمايت آنها را در سرکوب مبارزات کردها جلـب کننـ  

اخيراً در تشکيل دولت فـدره  . هاي اقتصادي، سياسي، ديپلماسي و نظامي بروز کردوابستگي شديدي در عرصه

گرايي ابتدايي و با همکاري اسرائيل و آمريکا سـران ترکيـه را وادار بـه نقـش     کردي توسط عناصر فئودال ملي

واضـح اسـت   . اندت و امکان زيادي براي رشد طريقت فراهم آوردهدر درون دولت نيز فرص. اندمامايي نموده

.باشدکماليست ميکه همه اين تحوالت آنتي

ايـن  . آمـده اسـت  بوجـود شدن از گـرايش اول، ب ـ دومين راهکار و گرايش، گرايشي است که با متمايز 

و در حين 1980آن بعد از رشد و ظهور اساسي. توان گرايش ليبرال بورژواي ضعيف هم ناميدگرايش را مي

اوزال کـه تورگـوت  )ANAP(آزمون حزب مام مـيهن . شدن کاپيتاليستي صورت گرفتگسترش موج جهاني

گرايي که به اختصـار  با موقعيتاين گرايش در مخالفت. کرد، اولين نسخه اين گرايش استآن را رهبري مي

ظهور کرده و برقـراري ارتبـاط بـا بيـرون،     , طي مي باشدگرايي افرابودن کاپيتاليسم دولتي و مليعبارت از بسته



378
هـاي جهـاني فراملـي را    پيوستن بـه جريـان  . دهدآميز نسبت به تمايزات را اساس قرار مينگاه ليبرالي و مسامحه

ها عبور کرده اما براساس نسخه معاصر آن) AP(و عدالت) DP(از احزاب دمکرات . دهندهدف خود قرار مي

خواهان اما از جمهوري. براي دمکراسي کامالً مساعد و مناسب نيست. اليگارشيک نيستنتيآ. کندحرکت مي

با اين کـه ايـن گـرايش،    . قابليت برخورد مدرن با مسائل را دارد. تر استگرا نيز راهگشاکار و موقعيتمحافظه

يگـر اقشـار را در سـطح منـافع     باشد، اما قابليت اين را نيز دارد کـه د گرايش اقشار صنعتي کاپيتاليسم ترکي مي

ترين نمايندگان يکي از برجسته) داران و صنايع ترکجمعيت سرمايه(TUSIAD. مشترکي با هم متحد نمايد

. درصدد است تا به دومين نسخه اين گرايش تبديل شود) AKP(حزب عدالت و توسعه . باشداين گرايش مي

مشي خود آنها هم اما هنوز هم براساس خط. گيرديت قرار مياتحاديه اروپا و ژاپن مورد حمااز طرف آمريکا، 

هـاي اصـلي دولتـي    از کـانون . اسـت که باشد گامي جدي در راستاي اصالح دولت و تحول اجتمـاعي ننهـاده   

توان احتمال اين را داد که حزب عـدالت و  مي. استسر ننهادهگزيند و دستگاه بروکراتيک را پشتدوري مي

اردوغـان جـرأت و قابليـت    . امـا قطعـي نيسـت   , گذار باشداندازه دوره حاکميت اوزال تأثيربه) AKP(توسعه 

به احتمال قوي نقـاب چهـره او   . شدن اردوغان به بروکراسي کم نيستتورگوت اوزال را ندارد، احتمال تسليم

.اندغير ممکن است که بتواند مدت زيادي در خفا بم. در برخورد با مسئله کرد پاره خواهد شد

ويـژه تورگـوت اوزال   به. استيابي محدودي راهگشاسياست اين گرايش در مورد مسئله کرد، براي چاره

اين نيز باعث نابودي وي . خواست در تاريخ جمهوري با برخوردي ليبرالي دست به انجام بعضي اقدامات بزند

ايـن  . ابطه نزديکي بـا ايـن چـالش دارد   آن مواجه شد راي که ترکيه بعد از مرگ اوزال باوضعيت بحراني. شد

شـود، بـا دسـتگيري    خواهـان تعبيـر مـي   هاي طوالني ميان جمهـوري دوره که از آن به اولين و دومين درگيري

سياسـت و  . بحـران بـيش از پـيش تشـديد يافـت     . اي شـد عبداهللا اوجاالن و آغاز دوره امرالي وارد مرحله تـازه 

ائتالفي بولنت اجويت با مشارکت سه حزب سوسيال دمکرات ـ مام  برخوردهاي کالسيک انکارگريانه دولت 

معلـوم شـد کـه    . شده استفاده نشـد بس اعالماز آتش. کل جامعه را به خيزش واداشت, گراميهن ـ حرکت ملي 

گرايــي شــدند کــه موقعيــتهــاي رأي موجــبشدنشــان در صـندوق بــا دفــن. قـدرت درک مرحلــه را ندارنــد 

.بزرگ ديگري بخوردضربه ) استاتيکوگرايي(

جاي دولت ائتالفي بر سرکار آمد، هيچ نشان و سرنخي درباره سياست کردي حزب عدالت و توسعه که به

تواند در ايـن مـورد سياسـت وضـع     هر چند درصدد هماهنگي با آمريکا است اما به تنهايي نمي. شودديده نمي

همچنـين  . بسـته اسـت  KOMA GELـ PKKهمه هم وغم خود را به حمله آمريکـا بـه  . کند و اجرا نمايد

هـم در قالـب دولـت فـدره کـردي در      ) نقشبندي(طريقت آن ممکن است بواسطه بسياري از مزدوران کرد هم

تحت لواي آمريکـا  , جنوب کردستان و هم در قالب مأموران و مزودوران جمهوري ترکيه در شمال کردستان

پنهان و بـا منطقـي   اي نيمشود که به شيوهتر ميارتر و مشخصاين موضوع به مرور آشک. حلي دست بزندبه راه

با توجه به حساسـيت مسـئله کـرد و هـراس از نيروهـاي مردمـي       . گرا درصدد ايجاد بعضي تحوالت هستندتقيه
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پيماني ضمني بارزاني و طالباني بـا  هم, در انتخابات اخير. کنندي، اجتماعي و ديني حرکت هاي اقتصادپوشش

تـا حـدودي   ) اعـالم حمايـت نمودنـد   AKPحتي خود طالباني و بارزاني آشکارانه از (حزب عدالت و توسعه 

ن احتمـال وقـوع   دار مشکل کرد حل نخواهد شد بلکه هرآها و راهکارهاي مخفي و نقاببا اين شيوه. افشا شد

.انفجارهاي خطرناکي وجود دارد

ناک اين گرايش آن است که تحت حمايت مادي و ديپلماتيک آمريکا و اتحاديه اروپا ممکـن  جنبه خطر

گرايي ابتدايي شده و بر کشورهاي ايران، سـوريه و  است مدل دولت فدره کردي در عراق باعث تحريک ملي

را نيـز  KOMA GELکردنـد،  عنوان سازماني تروريستي اعالما بهرPKKهمانطور که . ترکيه تحميل شود

هاي تروريست قرار داده و به اصطالح خواستند با اين سياست ترکيه را تسکين دهند و در اين در ليست سازمان

از يـک طـرف جريـان    .کنـد در واقـع ايـن عملکـرد خطـر را دوچنـدان مـي      . راستا اعتماد ترکيه را جلب کننـد 

از وضـعيت  PKK-KOMA GEL, ابتدايي تا حدود زيادي تقويت خواهد شد؛ از طرف ديگـر گرايي ملي

اين نيز باعـث بوجـود آمـدن    . اي خواهد زدبرداري کرده و دست به اقدامات گستردهپر از چالش موجود بهره

ق و ترکيـه  عـرا , ايـران , اي از نوع اسرائيل ـ فلسطين که بسيار ترسناک است در دامن سوريه  بنديدومين جبهه

گرايي در هر دو طـرف نيـز احتمـال بـروز چنـين تحـوالتي را افـزايش        رشد پتانسيل گرايشات ملي. خواهد شد

.دهدمي

هـا و آزادي و  ج ـ گرايش و راهکار سوم مبتني بر محور جامعه بوده و براساس دمکراسـي مشـترک خلـق    

توانـد بـا کنـارزدن مفهـوم شـووني      عاليـه مـي  عنـوان هويـت   به" ملت ترکيه"اصطالح . آنها استوار استبرابري

در بسياري از کشورهاي جهان ديدگاه ملت مبتنـي  . ها را در زير لواي خود جمع کندهمه فرهنگ, نژادپرستانه

سوئيس و انگلسـتان ديـده   , همانطور که در نمونه آمريکا. جاي مفهوم ملت متکي بر نژاد رايج استبر ميهن به

انـد تحـت   ها هرچند داراي بافتي چندزبانه و چند فرهنگي باشند اما باز هم توانسـته شود اکثريت غالب ملتمي

عنـوان  ها کاربرد داشته باشد و بـه اينکه زباني بيش از ديگر زبان. لواي يک دولت ـ ملت مشترک گردهم آيند 

هـاي  که زباناما اين يک قانون و سياست معاصر و جهاني است. کندزبان رسمي قبول شود مشکلي ايجاد نمي

.گردندديگر نيز از حق آموزش و کاربرد در کنار زبان رسمي برخوردارند و با هيچ محدوديتي روبرو نمي

شده و تبديل به نهادي معمولي جهـت خـدمت   بودن خارجمبناي رفرم دولت اين است که از ايدئولوژيک

باعـث  . شـود هـاي جامعـه مـي   و قابليـت ديدگاه فاتح و منجي نسبت به دولت مانع بروز اسـتعداد . رساني گردد

اي الزم براي انجام اصـالحاتي ريشـه  . از دولت بخواهد, کندشود همانطور که همه چيز را از خدا طلب ميمي

در ترکيه فربهي و حجـم  . ها به جز امنيت خارجي و خدمات همگاني کنار بکشداست که دولت از همه عرصه

کاري بيشـتري  تر از جامعه بوده و نقش محافظهماندهبه مراتب عقبايبيش از حد دولت در حقيقت در درجه

اي فقط با انجام اصـالحات ريشـه  . هر کس از دولت انتظار حل هر مشکلي و انجام هر کاري دارد. کندايفا مي

اصـالح و رفـرم دولـت    . شـود تواند برطـرف  کاري بروکراتيک و اجتماعي ميدر دولت است که اين محافظه
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شـهروندان بتواننـد بـه بيـان آزادنـه موجوديـت       , آن است که هيچ تبعيضي ميان شهروندان قايـل نشـود  مستلزم 

تنها بـر يـک قشـر اتنيکـي تکيـه نکنـد و       , المللي تضمين شده بپردازندهاي بينفرهنگي خود که براساس پيمان

تغييراتـي کـه در   . ن استضمانت رفرم در قانون اساسي يک شرط بنيادي. روا نداردهاي ديني و مذهبيتبعيض

.گيرند و همچنين قوانين جديد بايد در راستاي خدمت به اين امر باشندقوانين صورت مي

گراي اجتماعي را در طي تحول اساسي اجتمـاعي بسـوي آزادي و برابـري    اگر بتوان برخوردهاي جنسيت

عنـوان يـک ملـک در    که زن را بهبايد تدابير مؤثر و محکمي در برابر عقايد و ديدگاهي. سوق داد کافي است

ـ عنوان پناهگاههايي بههاي فرهنگي ـ نه خانه  بايستي براي آزادي زن به گشايش خانه. گيرند اتخاذ کردنظر مي

.اي مهم اقدام نمودهمچون پروژه

از طرفي هر روز بـيش از پـيش بـر اهميـت جامعـه      . هاي ساختگي مانند حجاب را کنار گذاشتبايد بحث

بايـد در پرتـو آخـرين    . باشـد بودن امکانپذير مـي اي آزاد فقط با اکولوژيکجامعه. شودژيک افزوده مياکولو

در يـک جامعـه   . هاي علمي هماهنگي جامعه با شرايط اکولوژي را در سطح قانون اساسـي تضـمين نمـود   داده

بايـد  . ا جـايي ندارنـد  گـذاري و شـکاف بـين درآمـده    هايي همچون بيکاري و فقر و نبـود سـرمايه  پديده, آزاد

. سياست اقتصادي را که براساس تغذيه سالم جامعه و متکي بر مواد غذايي طبيعي باشد را در اولويت قـرار داد 

, گرا به اقتصادي گذرکرد که موجبات تغذيه سـالم و زنـدگي معاصـر را فـراهم کـرده     بايد از اقتصادي منفعت

.خوردار باشدکاالشدگي را تقليل داده و از ارزش کاربردي بر

اين گرايش و راهکار که در برگيرنده اصالح دولت و تحول جامعه است رابطـه نزديکـي بـا حـل مشـکل      

بـراي  . آميز اسـت حل دمکراتيک و صلحيافتن اين گرايش در مسئله کرد در حکم قبول راهانعکاس. کرد دارد

دمکراتيک از دو رويداد و تحول احتمالي حلبراي ارائه راه. بسي دو جانبه الزم استبرقراري صلح ابتدا آتش

بـراي انجـام ايـن    . راه حلي است که مرتبط و متداخل با دمکراتيزاسيون ترکيه اسـت , اولي: توان بحث کردمي

صورت پنهان و چه چه به, بايد موانع موجود بر سر راه دمکراتيزاسيون کردها. حل بايد دولت رفرميزه گرددراه

اي بـه زبـان   تـوان جلسـه  حـال نمـي  اينکه تا به. موانع قانوني نيز بر طرف گردند, ه شدهبرداشت, صورت آشکاربه

تـري نيـز   در عرصه عمل موانع بسـيار جـدي  . ساز قوانين استنشان از موقعيت و نقش مانع, کردي برگزار کرد

ويـژه در ميـان   بايد ديدگاه و منطق کادرسازي دولتي متکي بر انکارگرايي مزدوري سنتي کـه بـه  . وجود دارند

تغيير "اين نوع . کنار گذاشته شود,گرددها ايجاد ميرومي و قفقازي, ارمني, آشوري, اعراب, هاي کرداصالت

کند از يک طرف معاصر را بازي مي" 10چرييني"که به نوعي نقش " اصالت و گردآوري افراد جهت پرورش

را بـراي  تحريک نمـوده و از طـرف ديگـر نيـز زمينـه     گرايي نژادپرستانه را ملي, تر از آشبه مصداق کاسه داغ

ها را از بين دوستي راستين و اتحاد و همبستگي آزادانه و دمکراتيک خلقميهن. کندگرايي اقليت فراهم ميملي

ر نمودند و از آنها ديافتند پرورش داده و ارتشي از آنان ايجاد ميها کودکان مللي را که در جنگ بر آنان تسلط ميعثماني: چرييني10

.گفتندچري ميبه اين ارتش يني. کردندها استفاده ميجنگ عليه همان ملت



381 ها چه در فروپاشي امپراطوري عثماني و چه در به فساد گراييدن جمهـوري  نقش اين شخصيت. بردمي

کادرهـايي داراي هـويتي   . حلي دمکراتيک با اين نوع کادرها تحقق نخواهد پذيرفتهرا. قابل توجه بوده است

اما در فضـايل آن  . کنداز دمکراسي سوءاستفاده مي, گراييطريقت. طريقتي با دمکراتيزاسيون همخواني ندارند

ند نياز بـه يـک   کرد و ترک بتوانند در پالتفرم دمکراتيک مشترکي گردهم آيبراي اينکه خلق. شودسهيم نمي

.ها حفظ شوندبايستي اقليت. سري تنظيمات وجود دارد

حل دمکراتيک اين است که کردها خود شخصاً بـه تأسـيس و برقـراري دمکراسـي خـود      راهکار دوم راه

بست برسد طبيعتاً خودشان بـه ايجـاد نهادهـا و قـوانين دمکراتيزاسـيون خـود اقـدام        اگر راه اول به بن. بپردازند

ها بار ديگر نشان داد که هرچند کردهـا نامزدهـاي   انتخابات اخير نمايندگان مجلس و شهرداري. نمودخواهند 

دمکراتيـک و بکـارگيري امکانـات    کردند اما دولت از طريق وضع قـوانين آنتـي  مورد نظر خودشان را انتخاب

شدن نشده و مانع از عمليهيچگونه ارزشي براي نتايج اين انتخابات قائل , هاي اجباري خويشمادي و سياست

گونه اقدامات ادامه يابند عمليات و برخوردهاي دمکراتيک کردها نيـز افـزايش   اگر در آينده اين. آنها گرديد

تشـکيل مـنظم   . شروع شده به تـدريج جـان خواهـدگرفت   KOMA GELاي که بوسيلهدوره. خواهد يافت

اسـاس و جـوهر   , کننـده امـور  ان هماهنـگ تـرين ارگـ  عنـوان عـالي  بهKOMA GELهاي محلي و مديريت

فدراليسـم براسـاس   . اين اقدام دمکراتيک هيچ شباهتي با پارلمان فدره کرد ندارد. دمکراتيزاسيون کردها است

. گرايـي اسـت  از لحاظ مبـدأي مخـالف دولـت   KOMA GEL. ديدگاه دولت فئودال ـ بورژوا استوار است 

KOMA GELنهادها و مؤسساتي که تحت انسياتيو . ي دارندشدن ضديت ديالکتيکدمکراتيزاسيون و دولت

کردسـتان دمکراتيـک   . وجـود خواهنـد آورد  تأسيس شوند فـدراتيو نبـوده بلکـه کردسـتاني دمکراتيـک را بـه      

تنهـا  . سـوريه و عـراق نـدارد   , ترکيـه , ـ ملت کشورهاي ايـران هيچگونه ضديتي با وحدت و يکپارچگي دولت

. اين است که شرايط جهت يکپارچگي مبتني بر مسامحه دمکراتيک را ايجاد کنندخواهد چيزي که از آنها مي

ســوريه دمکراتيــک و عــراق , ايــران دمکراتيــک, همــان ترکيــه دمکراتيــک, بنــابراين کردســتان دمکراتيــک

. گرايـي جلـوگيري کـرد   هاي ناشي از مليتوان از بروز درگيريحل و مدل ميتنها با اين راه. دمکراتيک است

انجام سياست انکار , غير از اين طريق هر دو راه ديگر. ـ فلسطين نويني شدتوان مانع از بوجودآمدن اسرائيلمي

هـاي آموزنـده زيـادي در    تاريخ داراي نمونه. و سرکوب از يک طرف و عصيان و جنگ از طرف مقابل است

.اين رابطه است

ه در حـال گسـترش اسـت امـا هنـوز هـم بـه        حـل دمکراتيـک در ترکيـ   با اينکه موج دمکراتيزاسـيون و راه 

حتـي بسـياري از   , ايـن در حاليسـت کـه کليـه کشـورهاي اروپـايي      . بحث سياسـي تبـديل نشـده اسـت    موضوع

اي از مدل دمکراتيک براي حل مشـکالت مردمـي   آفريقايي و آمريکايي نيز بطور گسترده, کشورهاي آسيايي

. حل قبرس استآخرين نمونه آن نيز راه. يشه در اين راستاستسير امور در دنيا هم. کنندو فرهنگي استفاده مي

اين . صورت قانقاريا درآمده بود با دو طرفه دمکراسي مشارکتي روبه حل نهاده استهاست بهمشکلي که سال
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, ايرلنـد , هاي باسـک توان از مدلمي. تواند راهنماي خوبي براي حل دمکراتيک مشکل کرد نيز باشدنمونه مي

.يابي استفاده کردسوئيس و بلژيک نيز براي چاره, داسکاتلن

اگـر  . هـاي سـابق اداره کننـد   خـوبي بداننـد کـه نخواهنـد توانسـت کردهـا را بـا شـيوه        سران ترک بايـد بـه  

بايـد  . آميـز جـدي باشـند   حـل دمکراتيـک و صـلح   خواهند به سرنوشت عراق دچار شوند بايد نسبت به راهنمي

اگر گفتـه  . بينانه ديدگاه آتاتُرک درباره آزادي نداردل هيچ منافاتي با اعمال واقعحخوبي دانست که اين راهبه

هاي دمکراتيک جداگانه و يا شراکتي که خود تأسيس کرده شود که آتاتُرک با شهروند کرد آزاد و يا ارگان

گرايـي و  و کمـين ملـي  اين به منزله افتادن در توطئه , است دشمني دارد و اگر کماليسم را دشمني با کرد ناميد

کردسـتان دمکراتيـک ضـامن واقعـي بـرادري و يکپـارچگي پايـدار دولـت و کشـور ترکيـه           . نژادپرستي است

گـاهي اسـتراتژيک   عنـوان تکيـه  همانطور که کردها در تاريخ عضوي استراتژيک بودند اينک نيـز بـه  . باشدمي

. عصـيان و خطـر دخالـت خـارجي اسـت     , لکرد وکردستاني انکارشده همواره به معناي وجود مشک. باشندمي

همچنين موجب هـدررفتن منـابع مـادي و معنـوي جمهـوري و جامعـه ترکيـه و گرفتـار آمـدن آن در بحـران           

بنابراين انجـام  . منطقه و اروپا از دست بدهد, شود ترکيه اعتبار و موقعيت خود را در جهانباعث مي. گرددمي

هـاي  حـداقل بـه انـدازه جهـش    , ـ تـرک در بحـران خاورميانـه   جهشي مبتني بر دمکراتيزاسـيون مشـترک کردـ   

نديدن اين واقعيت و در عمل پياده نکردن آن بايستي دشمني با خلـق  . استراتژيک مشابه در تاريخ اهميت دارد

آميـز و  حـل صـلح  ترکيه و کردستان راه, ايشرايط و تحوالت جهاني و منطقه. و يا خيانت به وطن تلقي گردد

.نمايندرا فرض ميدمکراتيک خود

درصـدد اسـت روابـط و همکـاري خـود را بـا آمريکـا و        2000هـاي  با رشد و توسعه کاپيتاليسم در سال

بـردن  پناه. اتحاديه اروپا به باالترين سطح رسانده و بدين ترتيب ميل گام نهادن به مرحله جديد باال گرفته است

اين حربه هم براي اتحاديه . بيندرا ضروري مي) DP(به حمله دمکراسي نمايشي شبيه به دوران حزب دمکرات

مشي دمکراتيـک و پايـدار نـه از    براي استقرار يک خط. اروپا و هم در برابر ارتش به چنين سپري احتياج دارد

" کـار دمکراسـي محافظـه  "عنوان ارائه ايدئولوژي اسالم به. لحاظ اندوخته و نه از لحاظ گوهري آمادگي ندارد

هايي که در نتيجه مبارزات خارجي و داخلـي  با استفاده از شکاف. گرايي عاري نشده استنطق تقيهکلي از مبه

نمـودن سـطح سياسـي و    در آينـده نزديـک بـا شـفاف    . نفوذ زيادي در درون دولت نمـوده اسـت  , حاصل شده

.اجتماعي جايگاه واقعي خويش را پيدا خواهد کرد

ر برابر حمله اخير کاپيتاليسم ترکيه بسيار دقيق بوده و با حساسيتويژه خلق کرد بايد دکل خلق ترکيه و به

در ايجاد مرحلـه سـومي کـه در آن    , خوردهعنوان طرفي که در دو مرحله اول شکستبه. بيشتري حرکت کنند

توانـد بـه مقابلـه بـا افـزايش      حداقل نصف به نصف سود ببرد هم امکانپذير بوده و هم تنها راهي اسـت کـه مـي   

.آساي بيکاري و فقر بپردازدبهمن
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و ...) وTKPبـراي مثـال حـزب کمونيسـت ترکيـه      (هاي سوسياليستي رئال جريان. يافته و عملي نمايندسازمان

, محـور خـارج شـوند   ستند از حالت جنبشي دولتدليل اينکه در طي سه مرحله نتوانگرا بههاي چپ مليجريان

اما ايـن يـک واقعيـت اسـت کـه از ميراثـي غنـي        . اندبطور عيني جز تقويت کاپيتاليسم نقش ديگري ايفا نکرده

اي دمکراتيـک و  مسئله اينجاست که بتوان از اين ميراث حرکتـي تـوده  . خواهي و مساوات برخوردارندآزادي

تـرين  توانـد بـزرگ  پاخاسـته کردهـا مـي   جنبش دمکراتيک بـه . ات بوجود آوردباثبات مبتني برآزادي و مساو

هـاي چـپ   اي که بايد انجام شود اين اسـت کـه کليـه گـروه    کار اساسي. مشارکت را در اين مورد داشته باشد

به دمکراسي پايداري رسيده و در اين راستا با هم متحـد  , محور خارج شدههاي دولتترکيه از وضعيت جنبش

.دشون

ــ SDP ــ ODPهـايي همچـون  توسط گروه" اتحاد نيروهاي دمکراتيک"اي که تحت نام اخيراً اتحاديه

EMEPـ SHPـ DEHAPدليـل ايـن کـه محتـوا و     اي صحيح داشت اما بـه گيريتشکيل شد با اينکه جهت

ئولوژي ايـي از ايـد  هـاي منفـي ميـراث سـابق برهانـد و گسسـتي ريشـه       فرماسيون آن نتوانست خـود را از جنبـه  

آنچه ضرورت دارد اين است کـه  . نتوانست موفقيت الزم را به دست آورد, گرا و بروکراسي انجام دهددولت

اي از بطور ريشـه , محور بودهکلي دست برداشته و با سازماندهي چتري که جامعهمحور بهاز بروکراسي جامعه

بيکـاران و سـاکنين حومـه شـهرها ومنـاطق      , که دربرگيرنـده فقـرا  (اي بروکراسي گسسته و متکي بر بستر توده

هاي فمينيستي و اکولوژيک حقوق بشر و حرکت, هاي فراگير جامعه مدنيباشد همراه با جنبش...) روستايي و

هـاي  تواند همراه با ديناميسـم جنـبش دمکراتيـک کـرد در برابـر قـدرت      اين راهپيمايي مي. قدم در راه بگذارد

مان را بر يهاآزادي و برابري خلق, اند آرزوهاي دمکراتيکآناتولي تکامل يافتهاليگارشيک که با کاپيتاليسم 

.آورده کرده آنها را به پيروزي رساند

KOMA GELوظايف تجديد ساختار و دوره PKKد ـ در 

هاي که در مورد مشکالت مربوط ارائه نموده و ديدگاهPKKتحليالت و انتقادات و خودانتقاديي که بنام 

تحليالت . باشندجاي آوردن وظايف روشنگر و هشداردهنده ميبراي ما در به, جديد ساختار مطرح کرديمبه ت

يـاري خواهـد   KOMA GELحل دمکراتيک نيز ما را جهت درک و شناخت و هر چـه بيشـتر   راجع به راه

.کرد

ن سـاختار قبلـي   خوبي علت ناکارآمدشدداريم بهتر است بهگام بر ميPKKـ اکنون که بسوي نوسازي 1

عنـوان  اول مبنا قراردادن اصطالح حزب به. مورد انتقاد قرار داديم, ساختار گذشته را در سه مورد. را نيز بدانيم

در تضـادي ديالکتيـک بـا    تحزبي دولت محـور . اي براي رسيدن به آن بوداي از اصطالح دولت و وسيلهدنباله

نتوانسته بود خود را به تمـام معنـا از   PKK. دي و برابري بوددمکراتيزاسيون و پيشرفت ظاهري و گوهري آزا

همين مـورد  . دومين موردي که مورد انتقاد قرار گرفت ديدگاه آن نسبت به اقتدار بود. اين مفهوم عاري سازد
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گرفته باشد هميشه رونـد دمکراتيزاسـيون اجتمـاعي را بـه     بود که اگر حزبي در راستاي دستيابي به اقتدار شکل

جاي اينکه به خلق اند بهبنابراين کادرهايي که بر اين اساس پرورش يافته. يق انداخته و بکار نخواهد گرفتتعو

چـون زنـدگي   . دهنـد ها را در اولويـت قـرار مـي   يا شخصاً به اتوريته تبديل شده و يا اتکا به اتوريته, تکيه کنند

سه جريـان مهـم انقالبـي    , د کرديم که اين برخوردتأکي. مبتني بر اقتدار و رانت همواره براي آنها جذاب است

سوسيال دمکراسـي و  , هاي سوسياليسم رئاليستيدليل اينکه جريانبه. مهم را تبديل به مذاهب کاپيتاليستي نمود

اقتدار زودرس را اساس کار خود قرار داده بودند ابتدا اصـالت خـود را از   , جاي دمکراسيبخش ملي بهرهايي

بـدون اينکـه   . سومين انتقاد راجع به جنگ بـود . بودندبه يدکي براي کاپيتاليسم تبديل شدهدست داده و سپس

در حاليکـه  . اي مقدس در نظر گرفته شـده بـود  عنوان وسيلهبه, طبيعت جنگ از هر نوعي که باشد شناخته شود

ي اسـتعمارگر در  هـا هـا و نظـام  کليه قـدرت . غير از مواقع دفاع ضروري هر نوع جنگ يک جنايت بوده است

پيـروزي در جنـگ اسـاس    . اندکليه قواعد و نهادها وابسته به جنگ بوده. اندتاريخ براساس جنگ بوجود آمده

پـس در ايـن   . بديهي است که اين بينش و منطـق غيـر سوسياليسـتي و غيـر دمکراتيـک اسـت      . کليه حقوق بود

يابي به اقتدار را هدف قرار دهد و نه تنه دس, توانست نه دولت محور باشدصورت يک حزب سوسياليست مي

قبالً نيز تأکيد نموده بـوديم کـه بـدون    . کننده در بنيان تمامي آنهاست وابسته باشدبه جنگ که فاکتوري تعيين

آييم بار ديگر دچار اشتباهات و خطاهاي فاحشـي خـواهيم   اگر درصدد بازسازي بر, بازتعريف و شناخت خود

.شد

تعريفـي  . جـاي آورد شـده را بـه  هاي انجامبايد ضروريات خودانتقادي, ما از حزببنابر تعريف و شناخت 

بـا توجـه بـه    . محور نبوده و اقتدار و جنگ را در مرکز تحول اجتماعي جديد قرار ندهـد , الزم است که دولت

ي که هدف اينکه در بنيان آخرين نظام جامعه طبقاتي يعني نظام کاپيتاليسم جنگ و اقتدار وجود دارد پس حزب

اين نيز با تبديل موجوديت اشتراکي . آن عبور از کاپيتاليسم باشد بايد جنگ و اقتدار را از بنياد جامعه طرد کند

گـرفتن  بـا در نظـر  . پذير اسـت طلب امکانآزاد و مساوات, اي دمکراتيکو موضع دمکراتيک جامعه به جامعه

اي آزاد و مسـاوات طلـب و   کـه تحـول بسـوي جامعـه    ايحزب مـورد نظـر مـا بوسـيله برنامـه     , کليه اين موارد

اسـت کـه تمـامي اقشـار     جنـبش اجتمـاعي  11سازماني با ميسيون رکن اساسـي , دهددمکراتيک را مبنا قرار مي

بر اشکال فراگير سازماندهي و عمليات و در رأس آنهـا  , ذينفع در اين برنامه را به استراتژي مشترک پيوند داده

فرهنگـي ـ تکيـه نمـوده و دفـاع مشـروع را مبنـا قـرار         , فمينيستي, محيطيمدني ـ زيست هاي جامعهسازماندهي

.دهدمي

) يعنـي تئـوري خـود   (دهنـده تعريـف و شـناخت مـا از حـزب را همچـون گذشـته        ديدگاه اساسي جهـت 

را تـوان آن حتـي مـي  . بـه شـرطي کـه در مسـير تعيـين شـده حرکـت کنـد        نام خواهيم نهاد" سوسياليسم علمي"

عنوان پيشاهنگ ايدئولوژيک و ناظر بهPKKمنظور از اين اصطالح در اينجا اين است که حزب ): Kurmay Örgütü(رکن اساسي 11

.اشدبمشي آپوييستي ميـ اجتماعي در جنبش بر مبناي خطهاي سياسيبر کليه فعاليت
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چيزي کـه مهـم   . باشدساز ميعنوان اراده تحولعنوان دانش آزادي جامعه و سياست بهاخالق به, شناسيجامعه

انطوريکـه بـدن بـدون ذهـن     هم. حزب بدون تئوري امکان نـدارد . بلکه تعريف محتواي آن است, است نه اسم

اي کـه تحـوالت علمـي را در    تئوري به اندازه. غيرقابل تصور است حزب نيز بدون تئوري غيرقابل تصور است

عنوان يـک هنـر   ساز جامعه يعني سياست را نيز بهگيرد بايستي اخالق و اراده متحولباالترين سطح در خود مي

اي تبديل کنـد  اخالق و سياست تحول اجتماعي را به پديده, اجتماعيکه با استفاده از علوم تا زماني. دربرگيرد

که انسانيت تحت حاکميت نظام کاپيتاليستي قرار خود در ميسر حرکت قرار گيرد و همچنين تا زمانيکه خودبه

.داشته باشد ذهنيت تحزب الزم و ضروري است

علوم .خوبي شناخته و درک کندهذهنيت حزب بايد علوم اجتماعي را ب. قدرت درک حزب است, ذهنيت

باشد کـه  اي مياجتماعي که دربرگيرنده کليه تحوالت علمي و مکمل نهايي علوم است نيروي روشنگر جامعه

, فلسفي و ديني تحليل مي شـدند , ايهاي اجتماعي که در گذشته با مکاتب اسطورهپديده. نيازمند تحول است

شـناخت و تحليـل   . اندتوجيهي علمي ـ اجتماعي پيدا کرده , که باشدهر چند محدود هم, بعد از مدتي طوالني

, شناسـي بنابراين شـناخت هـر چنـد محـدود جامعـه     . شودباعث ايجاد نيروي عظيمي مي, جامعه به روش علمي

خـوبي بـدانيم کـه    بايد ايـن نکتـه را بـه   . البته اين به تنهايي کافي نيست. باشدترين جنبه تحول اجتماعي ميقوي

, اي در طول تاريخ بشري در اصل خود داراي مأخذي اجتماعي بـوده فلسفي و اسطوره, هاي دينييه فعاليتکل

. انـد آوردن موجبات آنها انجـام شـده  جايها و بهحلمشکالت و راه, هاي اجتماعينمودن واقعيتبراي روشن

فـرد را و نـه طبيعـت و اشـياء را     تـوان نـه  نمـي , بدون شناخت جامعه. وجود خارجي ندارند, يعني بدون جامعه

ـ در جهالـت و  هاي انساني ـ جنگ و اقتـدار، دولـت   ريشه تمامي مصيبت. شناخت, آنچنان که سزاوار آنهاست

گـويي  تـوانيم از ايـن نهادهـاي جهالـت و زور    تنها در صورتي که جامعه را بشناسيم مـي . زورگويي نهفته است

گر اسـت گـذار از آنهـا    و اقتدار محصول منحرف شده ذکاي تحليلبا توجه به اينکه دولت جنگ . گذار کنيم

آنهايي که با مسـئله مربـوط بـه    . پذير استگر و ذکاي عاطفي امکاننمودن ذکاي تحليلنيز تنها از طريق متحد

اقتدار و جنگ ـ و بنابراين صلح ـ سروکار دارند بايد اولويت کاري خود را بـه تکامـل و تأثيرگـذاري      , دولت

.اصطالح جامعه بدهندکافي

شـکل سـنتي شـده    , اخـالق در اصـل  . اخالق نيز بايد به جزئي جدايي ناپذير از ذهنيت حزب تبـديل شـود  

آزادي آن نيز به پايان , اخالق شده باشداي که بيجامعه. دانش است, بنابه تحليل نهايي. آزادي اجتماعي است

هاي مربوط به تحول جامعه مبنا بنابراين در تالش. يافتهاي است خاتمه جامعه بدون اخالق جامعه. رسيده است

هاي اجتمـاعي کـه وقعـي بـه اخـالق      جريان. ترين مباني استاخالقي از اساسيدادن اخالق و دوري از بيقرار

وجه نبايد رابطـه خـود   به هيچ. ساختن جامعه مصمم هستندآنهايي که در متحول. آورندنهند زياد دوام نمينمي

.خالق آزادي از دست بدهندرا با ا
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درک و بااخالق بودن تنها در صورت امتزاج با . رابطه ذهنيت با اراده سياسي بستگي به انجام عمليات دارد

بـودني بـدون سياسـت پـر از     بودن و علمـي اخالقي. شوديابي تبديل ميعمل ارزش پيدا کرده و به نيروي چاره

شدن بـه جزئـي   تبديل. گر بطور حتم خودفروشي استروهاي سلطهشدن به نيتسليم. کاري و اغفال استفريب

تـأثير  شـده و   دليل اينکه دانشمندان و بسياري از مواضع علمـي بـي  . دانش و اخالق رسمي استـاز نظام اقتدار

ايـن اسـت کـه ايـن رابطـه را اهمـال       , کننـد حتي مغاير با اهداف خود قرار گرفته و عليه جامعه ايفاي نقش مـي 

اخـالق صـرف   , ها و مشکالت ناشي از پرداختن به سياست صرفريشه همه مصيبت, در عصر حاضر. نندکمي

امروزه نشان آشکار يکي از اقداماتي که براي گذار از اين گسست الزم و ضـروري اسـت   . يا علم صرف است

.باشديابي به يک ذهنيت حزبي کارا ميدست

اگر ايـن شـيوه و طـرز کـار     . ائه داديم حائز اهميت زيادي استتعريفي که ما درباره حزب ار, از اين منظر

, هـايي کـه سوسياليسـم رئاليسـتي    بسـت ذهنيتي را اساس کار خود قرار نداده و بدان جامه عمل نپوشـانيم از بـن  

شدن بـه نيـروي يـدک نظـام کاپيتاليسـتي      ملي بدان دچار شدند و همچنين از تبديلدمکراسي و رهاييسوسيال

عنصر ذهنيتي تعريف حـزب را در اولويـت قـرار    , بنابراين در پروسه تجديد ساختار آن. هيم يافترهايي نخوا

تواند با اسـتراتژي  حزب هر اندازه از اين جهت داراي ساختار ذهنيتي نيرومند باشد به همان اندازه مي. دهيممي

تـرين  صـورت مطمـئن  در غيـر ايـن  . ترين نحو به اجرا گـذارد صحيحهاي نيرومندي برنامه خود را بهو تاکتيک

توانـد از  حتـي در صـورت پيـروزي انقـالب هـم نمـي      . آمده را نيـز از دسـت خواهـد داد   سنگرهايي که بدست

سوسياليسم شوروي از ايـن لحـاظ آموزنـده    . جلوگيري کند, فروپاشي ساختارهاي بوجودآمده بعد از پيروزي

اين است که چگونه و با برخورداري از کـدام  مهم پرسش . مسئله تنها وحدت تئوري و پراکتيک نيست. است

کند؟ تئوري و ذهنيتـي کـه شـفاف نبـوده و مطـابق      حزب را اداره مي, محتوا و مبناي تئوريکي و ذهنيت حزبي

. شـوند اهداف حزب تعريف نشده باشند در آخر تبديل به عاملي براي بـروز اشـتباهات و خطاهـاي عملـي مـي     

.اي محکم برخوردار باشدـ پراکتيک از پايهوريبنابراين الزم است اتحاد تئ

بـراي يـک حـزب برنامـه در     . کند که در برنامه انعکاس يابدارزش پيدا مياستحکام تئوريک در صورتي

مشکل است بتوان به سازمان يا هر جمعيتي کـه نتوانـد   . حکم موازين و معيارهاي اساسي تحول اجتماعي است

" قسـمت "معني لغوي حزب نيـز  . حزب گفت, د يا در صورت تدوين هضم نکنداي براي خود تدوين کنبرنامه

تـوان بـه اولـين گـروه راهنمايـان باتجربـه در       مي. اي داردسرگذشت تاريخي طوالني. است" بخش محدود"يا 

دسـته  , هنگـام پيـدايش دولـت   . اولين گروه حاکم هيرارشـي هـم در حکـم حـزب اسـت     . حزب گفت, جامعه

جامعه زيردست . کندگر را تأسيس ميحزبي سلطه, دهنده عملي و ايدئولوژيکروه سازمانعنوان گمديريت به

عقايـد  . کننـد آن را بـدون حـزب رهـا مـي    , کشي از آنخود وابسته کرده و با بهرهخود را نيز از لحاظ ذهني به

هـي در حکـم   هـاي گرو سـنت . کرده استاي در واقع بسان يک حزب عمل ميها و طوايف قبيلهتوتمي کالن

بنا به شواهد تاريخي قبيله حضرت ابراهيم هم در برابر نمرودهاي بابل و آشور و هم در برابر . انداحزابي ابتدايي



387 گـر و هـم   اين حـزب هـم عصـيان   . فراعنه مصر نخستين حزب فقرا و مظلومين را نمايندگي کرده است

.گر هم گفتتوان به آن حزب خلق عصيانمي. اي استتوده

حزبي اقشار محروم را آغاز کرده و يـا حـزب   عيسي هم براي اولين بار با تجزيه قبيله يهود جنبشحضرت

عنوان حزب محرومين به مدت سيصد سال در مسيحيت به. کندتري ميرا وارد مرحله مترقي) هااسني(مظلومان 

. ابر اشـراف مکـه شـوريد   حضرت محمد با گروه کوچکي از مظلومان مکه در بر. برابر امپراطوري روم جنگيد

هاي حزبي که نمايندگان همان اقشار قبايل محروم و عنوان جنبشقرمطيان و علويان را به, توان خوارجحتي مي

.به مثابه عناصر پرولتاريا هستند در نظر گرفت

نمايندگي قشري , شانبسته به شرايط طبقاتي و ذهنيتي. باشندهر يک از مذاهب قرون وسطا يک حزب مي

هاي سـنتي  عقايد و تشکيالت حرکت. نظام حزبي کاپيتاليسم هم شناخته شده است. از جامعه را بر عهده دارند

برنامـه همـان عقايـد اجتمـاعي     . اند هر يـک در حکـم برنامـه و سـازمان هسـتند     که در طول تاريخ ظهور کرده

عالم نمـوده و درصـدد اجـراي    هر کس تعهد خود را به آن ا, باشد که بر سر آن توافق عمومي حاصل شدهمي

توانند کساني مي. اندصورت مباني و اصول درآمدهاي هستند که بههاي عقيدتي و فکرييعني ارزش. آن است

مبـدائي و  بـي . شـان ايـن اصـول را پيـاده کننـد     به اصول خود پايبند باشند که بتواننـد در کليـه مراحـل زنـدگي    

شدن در برابر اميال و نقاط ضعف خـود  شدن و تسليمادي از جا کندههدفي و با وزش هر بيعني بي, برنامگيبي

حرکـت  , هاي مضاعفاخالقي و سياسي حاصل از تالش, بنابراين آنهايي که با اتکا بر ذهنيت تئوريک. است

.انـد ترين گـام را در تحـزب برداشـته   باشند، مهمکرده و به مباني عيني تحول اجتماعي يعني به برنامه پايبند مي

شدن آنان ناقص خواهد بود و يـا از سـطح يـک هـوادار فراتـر      اند روند حزبها را برنداشتهآنهايي که اين گام

تربيـت نفـس و   , شدن مسـتلزم تفکـر عميـق درونـي    اي است؛ حزبيشدن کار بسيار جديحزبي. نخواهند رفت

هب به تهذيب نفس اعتکاف چهـل  مثالً در تاريخ اديان و مذا. ها سال استکسب فضائل و استعداد در طول ده

هاي تاريخي زيادي را در هر سه دين توحيدي و در توان نمونهمي. خوريمها در غارها برميساله عزيزه و عزيزه

.بايد از اين زاويه تاريخي به ذهنيت و برنامه حزب نگريست. بودائيسم نيز مشاهده نمود

رفقاي زيادي از . باشدوردار از ذهنيت عظيم ميهاي جاويد و متعهد برخهم داراي شخصيتPKKتاريخ 

, زيـالن , بـرزان اوزتـرک  , تايالن اوزگـور , معصوم, فرهاد, دورموشمحمد خيري, کمال, مظلوم, جمله حقي

هـا را  همـه ايـن  . شدن برسنداند به مرحله حزبيشماري از رفقا وجود دارند که توانستهبرمال و تعداد بي, بريتان

, هـاي خـائن  تـوان بـه نمونـه شخصـيت    مي, در نقطه مقابل آن. ک کتاب ارزشمند درآوردصورت يتوان بهمي

حتـي شـمار زيـادي از    . خـور نيـز برخـورد نمـود    روزنرخبه نان, نظرتنگ, حقير, بنيانسست, فاسد, اصالتبي

.وجود دارندهاي ذهنيت و برنامه حزبي محرومند کنند اما از ارزشگونه کار ميکساني که شب و روز حمال

با توجه به اينکه هميشه تغيير و تحول وجـود  . هاي غيرقابل تغيير و نوسازي نيستندمباني و ديدگاه, هابرنامه

آنچه که نبايد تغيير کند اين است .بايد برنامه نيز تغيير پيدا کند, متناسب با شرايط آن, دارد بنابراين در هر دوره

شـدن مجـدد اسـت کـه     هاي اساسي جامعه که همان نيروي حزبيخواستهکه تالش براي تحقق دائمي نيازها و 
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شدن و تالش تا به آخرين پيروز, کردن با اين عقيدهتوانايي زندگي. هميشه بايستي زنده و فعال نگه داشته شود

.باشدنفس مي

گري صفيهنه ت, ها نوسازيبرخالف تصور بعضي. بايد اين چارچوب را رعايت کردPKKدر تغيير برنامه 

.آوردن خود تا سطح يک جمعيت سادهاست و نه پايين

هـاي  براساس آن صورت گيرد در دفاعيـات و بـا توضـيحات و نظريـه    PKKذهنيتي که بايستي بازسازي 

, آيـد به معناي ديدگاه و نظر الهـي مـي  teoria= تئوري. (تشريح نموديم, مان درباره نيروهاي جهانيتئوريک

هـاي تئـوري خـود يعنـي     بـه ويژگـي  ). بيني و پارادايم هم تعريـف نمـود  عنوان جهانرا بهتوان آن همچنين مي

ها دست شناسي و انسان و جامعه بدانزيست, شيمي, فيزيک, طبيعت, مندي که در باره کيهانهاي نظامديدگاه

داي پيدايش گيتـي تـا   از ابت, چارچوب تئوريکي ما که از کوزموس تا کوانتوم. درپي اشاره نموديمايم پييافته

آن را دوبـاره  . حداقل در سطح شناخت و تعريف مشـخص شـده اسـت   , گيردپيدايش انديشه انسان را در برمي

يعني . اما در صورت لزوم، به ذکر موضوعاتي که با آن در ارتباط باشند خواهيم پرداخت, تکرار نخواهيم کرد

توانند بـه  ه نتوانند به سطح تئوريک دست يابند نميزيرا کساني ک. هميشه براساس تئوري حرکت خواهيم کرد

راهگشـايي  , به نسبتي که از لحاظ تئوريک نيرومند گرديم. آساني رهبري يک جنبش حزبي را بر عهده گيرند

يابي عملي نيز به همان نسبت رشد پيدا خواهد کرد؛ ايجاد ساختار نيز با موفقيت صورت خواهد و قدرت چاره

.گرفت

هاي حزبي معموالً از چهار بخش تشکيل در عصر ما برنامه. ادامه بدهيم. شتر به برنامه بپردازيمالزم است بي

بـا بررسـي و تحليـل مشـکالت     , در زمينه حقوق سياسي. اقتصادي و فردي, اجتماعي, حقوق سياسي: شوندمي

تعيـين  " يمبـاد "اصـالحات و تنظيمـات سياسـي ديگـري کـه بايـد جـايگزين شـوند بـه شـکل           , رژيم و دولت

برخوردها و ديدگاه سياسي حزب جديـد در مـورد   , آيدشده برميهمانطوري که از تحليالت انجام. گردندمي

. شناختي در مورد دولت و سياست ارائه گرديده اسـت ديدگاهي جامعه. کردستان و ترکيه مشخص شده است

اسي از سطح گفتمان فراتر نرفتـه و  دمکر. دمکراتيک دولت اشاره شده استهاي اليگارشيک و آنتيبه ويژگي

مشکل کرد نمونه بـارزي بـراي اثبـات ايـن امـر      . به همين دليل هيچ تغييري در جوهر کار صورت نگرفته است

ويژه کليه احزاب به بخش تبليغاتي و آژيتاسـيون دولـت   به. دور استعرصه سياسي از دمکراتيزاسيون به. است

دليل وجود تـأثير ات  به, م خواست شديد جامعه مبني بر دمکراتيزاسيونعليرغ. انددر عرصه سياسي تبديل شده

زيسـت و آزادي زن  محـيط , حقوق بشر, قادر نيست خود را در راستاي جامعه مدني, گراييشديد سنت دولت

هنوز هم تأثير سنتي آن بر روي نظام سياسي نيرومند , هاي ارتش براي نوسازيبا وجود تالش. دمکراتيزه نمايد

.باشدکننده ميتعيينو

گـويي دولـت نسـبت بـه     بايد اصالحاتي گنجانده شود کـه از گزافـه  , بنابراين در رأس بخش سياسي برنامه

دولت بـه کلـي   PKKدر برنامه سابق . دمکراسي واقعي فراتر رفته و حساسيت آن را در اين مقوله بيشتر نمايد



389 اگرچـه چنـدان   . بايستي برانداخته مـي شـد  يعني موجوديت آن به تمامي . گشتطرد شده محسوب مي

اين ديدگاه را نه . جاي آن انديشيده شده بود ساختارهايي مشابه يک دولت کردي بودواضح هم نباشد آنچه به

بينـي مـا در تضـاد    گرايي با جهانلحاظ مبدائي دولتبلکه بدان جهت که به, ساختن آنخاطر دشواري عمليبه

را " دولت کردي تأسيس شود, جاي دولت ترکيبه"اي مانند جانبهرد محض تکنادرست دانسته و برخو, است

واقعبينانه نبوده و بيشتر دعـوت بـه   " اصالً دولت وجود نداشته باشد"طرز نگرش , دومين نکته. بينيمصحيح نمي

يـک سـنت کهـن و نيرومنـد     . شناسـد تـرک و کـرد نمـي   , همچنين دولـت . باشدنهيليسم و آنارشيسم سابق مي

خدمات عمومي آن نيز بسيار محـدود  . دهدتاريخي است که هميشه منافع قشر محدودي را در اولويت قرار مي

اما با توجه به اينکه موضوعات منافع همگاني و امنيت عمومي مسائلي نيستند که بتوان امـروزه  . و نمايشي است

همانطوري که . کنيمتعريف و تفسير ميديدگاه خود در مورد دولت را در ترکيه و کردستان باز, رعايت ننمود

. تداوم دولت بـدون هـيچ تغييـري صـحيح نيسـت     , رفتن به يکباره دولت از لحاظ علمي واقعبينانه نيستازميان

هـاي  هرچند سعي بر آن شود که در معناي کالسيک کليه عملکردهاي دسـپوتيک و اقتـدارگرا جـزو ويژگـي    

بر سر نهادي سياسي بـه توافـق   , تر آن استصحيح. ل واقع نيستطبيعي دولت محسوب شوند باز هم مورد قبو

محـدود و کوچـک شـده و معنـاي دولتـي      , رسيد که جوابگوي خدمات همگاني و امنيت عمومي جامعه بوده

.کالسيک خود را از دست داده و مظهر اتوريته عامه باشد

جمهـوري يعنـي مـديريت    . ناسـب اسـت  ايـم مت با تعريفي که ارائه نموده, اطالق نام جمهوريت بر اين نهاد

رود نـه براسـاس   اما چون اتوريته عمومي براساس انتصابات به پـيش مـي  . مردمي که مترادف با دمکراسي است

تر آن است که بگـوييم دولتـي اسـت کـه     همطرازدانستن آن با دمکراسي صحيح نيست بلکه صحيح, انتخابات

در سـايه چنـين تعريفـي جمهـوري ترکيـه بـراي       . قبول داردنسبت به دمکراسي هوشيار و حساس بوده و آن را 

. اسـت يـا بايـد باشـد    ) گـرفتن در قـانون اساسـي   از جملـه جـاي  (شدن کردها به معني شهروندي آزاد و قانوني

بـه  . شـود معني اسـت کـه هويـت کردهـا يـا عمومـاً يـا خصوصـاً رسـمي شـناخته مـي           شدن کردها بدينقانوني

ان خلق و فرهنگ توسط کردها بدان بسـتگي دارد کـه جمهـوري نيـز آنهـا را      عنوشناختن جمهوري بهرسميت

شناختن بايد متقابـل  رسميتبه. عنوان يک موجوديت فرهنگي برخوردار از حقوق سياسي به رسميت بشناسدبه

.هاي قانوني صورت گيرندو براساس ضمانت

خـاطر وضـعيت   اي کردهـا بـه  بطـور عـام بـراي تمـام ترکيـه و بطـور خـاص بـر        , از سوي جمهوري ترکيه

شـود امـا   هرچند در بعضي از قوانين و قواعد تغييراتي ايجاد مي. باشدرفرم و رنسانسي مورد نياز مي, شانوخيم

ويژه اگر تغييرات و اصالحات مربوط به مشـکل کـرد صـميمانه نبـوده و     به. توان اين تغييرات را رفرم ناميدنمي

در PKKدر حـال حاضـر کـه    . فق و سازش در قانون اساسي مشکل اسـت حصول توا, انکارگرايي تداوم يابد

حصول توافق و سازش , داندمسير بازسازي قرار گرفته و با توجه به اينکه خود را اساساً در کردستان مسئول مي

دي ها ـ دولت فدره کر اگر دولت. گيردترين موضوع در نظر ميعنوان مهمميان دمکراسي با اقتدار دولتي را به

بايد موازين آن را که همانا رعايت مسـائل  , شودـ بخواهند در کردستان پابرجا بمانندها مينيز شامل اين دولت
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وظيفه نماينـدگان خلـق کـرد ايـن اسـت کـه بـا        . جاي آورندبه, رساني همگاني استامنيت عمومي و خدمات

کردن حرکتيکجانبه. ق و اشتراک نظر برسندآوردن اين موازين و معيارها به توافجايمسئوالن دولتي بر سر به

اگـر بـه زور تحميـل    . شـود حد وحصر بودن دولت اگر مطابق با رضايت خلق نباشد مورد قبول واقع نمـي و بي

بنابراين بايد توافقي ميان اتوريته عمومي يعني دولـت  . شود خلق در مقام دفاع از خود و مقاومت برخواهد آمد

.ر از اراده آزاد و دمکراتيک حاصل شودو نمايندگان خلق برخوردا

اتوريته عمومي يعنـي  + مديريت دمکراتيک مردمي در کردستان "توان به شکل ترين ماده برنامه را ميمهم

معنـي اسـت کـه هـم بـراي      شيوه موقعيت آن تعيين شـده باشـد بـدين   کردستاني که بدين. خالصه نمود" دولت

بـدان  , اگر بگـوييم دمکراسـي کـامالً بـدون دولـت     . بري مساعد استبودن و هم براي آزادي و برادمکراتيک

بـه دولتـي کوچـک    . ايممعناست که در شرايط تاريخي موجود خود را فريب داده و دست به ماجراجويي زده

در , ايالزم به تأکيد است چنين اتوريتـه . نياز داريم که مرزهاي آن تعيين گرديده و بر سر آن توافق شده باشد

اي اسـت کـه بيشـتر معاصـر بـوده و در ظـاهر و گـوهر        ولت کالسيک نبوده بلکه نهاد عمومي اجتماعيواقع د

از طرف ديگر دمکراسي در کردستان به معني اين است که خلق جهت . خويش نسبت به دمکراسي تعهد دارد

هـاي  در دوره.. .اجتماعي و, اقتصادي, نمودن احتياج و ضروريات خود و در رأس آن نيازهاي سياسيبرآورده

چه به شيوه بومي و چه به شيوه سراسـري نماينـدگاني را انتخـاب نمـوده و بـر کـار آنهـا نظـارت         , زماني منظم

کاري که دولت بايد انجام دهد احتـرام بـه   . امورات خود خلق است. دمکراسي با دولت مرتبط نيست. کندمي

" توان فرمـول  به اختصار در آينده مي. جاي آوردبهاراده راستين خلق است و اگر هم خدمتي الزم باشد آن را 

خوبي تعريف شده و بر سر که به" عمومي عنوان اتوريتهسوريه و عراق به, ترکيه, هاي ايراندولت+ دمکراسي 

, منظور ما از يکي از مـواد برنامـه  . عنوان يکي از مواد اساسي برنامه قرار دادآن توافق صورت گرفته است را به

.توان آن را به سه تا پنج ماده تقسيم کرددر صورت لزوم مي. واحده نيستماده

اي پروژه. يک پروژه وسيع اجتماعي است, دمکراتيزاسيون کردستان فراتر از اينکه يک مسئله قانوني باشد

اجتمـاعي و اقتصـادي اقشـار    , مـديريت و نظـارت اراده سياسـي   , نهـادينگي , گيرياست که دربرگيرنده شکل

. دست خود آنان هستندها بههايي است که مخالف تعيين هويت و سرنوشت خلقاجتماعي در برابر قشر و گروه

هـايي اسـت کـه بـراي آشکارسـاختن ايـن       انتخابات فقط يکـي از راه . اي است که مدام در جريان استمرحله

ايـن مرحلـه   . باشـد يـات خلـق مـي   در واقع مستلزم سازماندهي کارآمـد و عمل . ورزندها به آن مبادرت مياراده

هاي عمـومي خلـق ادامـه    ها و کنگرههاي شهر و روستا گرفته تا مجالس شهر و شهرداريدمکراتيک از کمون

هاي همسايه اگر شرايط براي برقراري دمکراسي مشترک با خلق. دارد؛ متضمن زندگي سياسي ديناميکي است

.اتي خود را تأسيس نمودتوان به تنهايي نظام دمکراسي ذفراهم نشود مي

مستلزم احـزاب  , سياست دمکراتيک. در عرصه سياسي از وظايف اساسي است, نمودن سياستدمکراتيزه

, محوري که مطالبـات اجتمـاعي خلـق را مبنـا قـرار دهنـد      اگر احزاب و مؤسسات غيردولت. دمکراتيک است
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جناح تبليغاتي دولت عمل کرده و در صورت قرارگرفتن در دولـت غيـر از توزيـع رانـت کـار ديگـري انجـام        

است که بـر محـور حـل مشـکالت     گذار به احزاب و نهادهايي قانوني, يکي از جوانب رفرم سياسي. دهندنمي

احـزاب  , غير از احزاب دولتـي . نام کردستان هنوز هم ممنوع استتأسيس حزب ب. اجتماعي استوار شده باشند

هـا  تشکيل احزاب و ائـتالف . واضح است که اين نظام بايد عوض شود. اي براي ابراز وجود ندارندديگر اجازه

ــت   ــرتبط اس ــيون م ــا ذات دمکراتيزاس ــتان ب ــام کردس ــونت  . بن ــاي خش ــه راهکاره ــافي اســت ب ــز و تنهــا ک آمي

.درت نورزندخواهانه مباجدايي

آفـرين داراي اهميـت زيـادي    هاي تحـول در کردستان درک جامعه و سياست دمکراتيک و انجام فعاليت

نـه تنهـا   . کندويژه ماهيت دسپوتيک پديده سياست درک و اجراي معيارهاي دمکراتيک را الزامي ميبه. است

دسـپوتيک و داراي مـاهيتي   ,محـور هـاي چـپ نيـز دولـت    گرا بلکه اکثـر سياسـت  مرکزي راستهاي سياست

هـاي خاورميانـه از سياسـت    دهـد کـه چـرا خلـق    خوبي نشان مـي هاي اساسي بهاين ويژگي. باشندگرا ميرانت

تر به که کار سياست تنها اغفال و سرکوب باشد جامعه از سياست دور گشته يا به تعبير صحيحهنگامي. متنفرند

, ترين راهکار گذار از اين بيگانگي با سياسـت بهترين و صحيح. شودمداران تبديل ميابزاري در دست سياست

اگـر سياسـتي دمکراتيـک در تئـوري و     . گذاري دمکراتيـک بـر محـور جامعـه دمکراتيـک اسـت      هنر سياست

غيـر از  , گيـرد هـاي اجتمـاعي صـورت مـي    هايي که در ميان گروهتمامي فعاليت, پراکتيک اساس گرفته نشود

بايـد تفـاوت و رابطـه ميـان     . روددر اينجا با حسن نيت کـاري بـه پـيش نمـي    . نداردکردن ارزش ديگري اغفال

.خوبي درک کردوار خلق و هنر سياست دمکراتيک را بهپايبندي افالطون

تـوانيم  در صورتي مي. دهددفاعيه من به گشودن راه فراروي سياست دمکراتيک در کردستان اولويت مي

ليميت واداشتن را در افراد و نهادهـا از ميـان بـرداريم کـه بتـوانيم معيارهـاي       گشتن و به تسفرهنگ رايج تسليم

شاهد مجادله و مناقشات غيردمکراتيک وسيعي راجع به تصاحب ميراث , اخيراً. جهاني دمکراسي را پياده کنيم

PKKريشـه شکسـت   . بوديمDEHAP  ناشـي از عـدم بکـارگيري تئـوري و پراکتيـک      , در انتخابـات اخيـر

هاي کردستان در ديگر بخش. مديريت و شيوه فعاليت بوده است, يک در حل مشکالت مربوط به کادردمکرات

براي کردستاني آزاد ابتدا بايد در هر يک از , در آينده. تر استسياست استبدادي و دسپوتيک به مراتب حاکم

هاي سياسي نمود که بر مؤسسهـ اجتماعي آنها اقدام به تأسيسهاي کردستان و با توجه به شرايط تاريخيبخش

همچنين احزاب و دفاتر و مؤسسات جامعه مدني موجود را بر . محور سياست و جامعه دمکراتيک استوار باشد

علم بدان و , ارزشمندتر از گشودن مرحله سياست دمکراتيک با تمام نيرو و با ايمان به آن. اين اساس تغيير داد

.عمل به آن کاري وجود ندارد

در ابرشهرهاي مجاور که کردهـاي زيـادي در آن سـاکن    , هاي کردستاناين بايد در هر يک از بخشبنابر

هـاي  هستند همچنين در مناطق روستايي و اروپا که کردهاي بسياري در آنجا وجود دارنـد در امـور و فعاليـت   

اي کـه سـاير   پـذيري فخلـق مـا بايـد بـا انعطـا     . مناسبات و مقرراتي دمکراتيک پياده کرد, سازماني و عملياتي
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اي هاي تودهها و عملياتهاي موجود در کردستان و دوستان داوطلب را نيز در برگيرد انجام سازماندهياقليت

خلق کردستان بايد خود به تنظيم دمکراسي خويش اقدام نمـوده و بـه   . خود را در درجه اول اهميت قرار دهند

دهـد الزم اسـت در   چوب قوانين دمکراتيک را مبنـا قـرار مـي   به همان ميزان که حرکت در چار. اجرا درآورد

هـاي دمکراتيـک خـود بـه     نامـه شرايطي که قوانين دمکراتيک وجود ندارد نيز براساس قوانين اساسنامه و آئين

در هر منطقه در تمامي نهادهاي هاي ساالنهکنگرهبايد با برگزاري . سازماندهي زندگي و مبارزه خويش بپردازد

اين قاعـده شـامل   , ها را با توجه به سطح موفقيت و عملکرد آنان تغيير داده و انتخاب کندک مديريتدمکراتي

ها و راهکارهـاي مناسـب بـه تعيـين     بايد با شيوه. شودميKONGRA GELکليه نهادها از کمون گرفته تا 

در , دوره انتخـاب شـود  يـک مـدير يـا مسـئول نبايـد بـيش از دو      . نظام انتخاباتي و کانديداتوري خود بپـردازد 

.باز هم نامزد شود, تواند بعد از آن دو دورهمي, تري باشدهاي جداگانه و پيشرفتهکه داراي پروژهصورتي

ديگر شهرهاي بزرگ و در رأس آن در اروپا بايـد بـا بکـارگيري    هاي کردستان ومان در کليه بخشخلق

از کمـون بـومي   (ي مـديريت تمـام نهادهـاي خـويش     هاي مناسب و منطبق با دمکراسي ذاتي خويش بـرا شيوه

از آنها بطـور  , ترين کارنامه باشند را انتخاب نمودهنامزدهايي که داراي موفق) KONGRA GELگرفته تا 

هـا بـراي دمکراسـي وي احتـرام     اگـر دولـت  . منظم گزارش خواسته و از اين طريق بر آنها نظارت داشته باشند

در مسامحه وارد شود وگرنه بايد با راهکارهاي مناسب، به مقاومت دمکراتيک خـود  تواند با آنها ازمي, قائلند

ترين و بهترين راهي که خلق کرد بتواند از آن طريق به آزادي و برابري خـود  مناسب. تا آخرين حد ادامه دهد

.عملي سازدآن را , دست يابد اين است که دمکراسي ذاتي خود را درک کرده و تا رسيدن به پيروزي نهايي

اي، دولـت نسـبت بـه    در نبـود آزادي رسـانه  . هاي آزاد نيـز وجـود دارد  احتياج به رسانه, در عرصه سياسي

, در کردسـتان . شـود برقراري دمکراسي از خود حساسيت و هوشياري نشان نـداده و سياسـت دمکراتيـزه نمـي    

بايـد تبعـيض   . ق فردي مورد نياز اسـت عنوان حقوق عمومي و نه حقواي بهاصالح و تنظيم مجدد قوانين رسانه

.زباني وجود نداشته باشد

گرايـي،  بايـد آغـاگري، شـيخ   . کننـد بديهي است که نهادهاي فئودالي در برابر دمکراسي ايجـاد مـانع مـي   

اي مناسـب وادار بـه تحـول    بـا شـيوه  , هـاي قـرون وسـطي هسـتند    گرايي را که بازمانـده گرايي و طريقتعشيره

ين نهادهاي سربار و انگل که باعث تخدير ذهن شده و در برابر اخالق آزاد مخالفت ايجـاد  ا. دمکراتيک نمود

کليه اين . کنندحداقل به اندازه نهادهاي کالسيک دولت در برابر روند دمکراتيزاسيون مانع ايجاد مي, کنندمي

اگـر ديـدگاه تئوريـک    . ار دادعنوان مبادي برنامه قرتوان به شکل مواد مناسب در عرصه سياسي بهموارد را مي

لحاظ واقعيت نظـام حـاکم و واقعيـت    راجع به عرصه سياسي و تنظيم مواد برنامه را بر اين اساس انجام دهيم به

.شدن آن نيز زياد استبينانه بوده و شانس اجرا و عمليخلق نيز واقع

ررسـي مســائل و  تنظيمـات و اصـالحاتي کـه در بخـش اجتمـاعي برنامــه صـورت گيـرد وظـايفي جهـت ب         

هـر چنـد عرصـه    . باشـد يـابي آنهـا مـي   ديـن و هنـر و چـاره   , اخالق, آموزش, بهداشت, زن, مشکالت خانواده
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ــهبــا . اي تنظــيم کــردعنــوان بخــش جداگانــهبنــدي نمــوده و بــهآن را تقســيم عنــوان اينکــه عرصــه اجتمــاعي ب

شود اما به خاطر استثمار اقتصادي و سـلطه موجـود در عرصـه سياسـي در     ترين عرصه محسوب ميکنندهتعيين

بايـد تقويـت تـدريجي و دفـاع از عرصـه      . اي بيمار شده استگويي اينکه تبديل به بدنه. تنگنا قرار گرفته است

بايد تمرکز موجود در عرصه اقتصاد و سياست به عرصه اجتماعي منتقل . اجتماعي از موارد اساسي برنامه باشند

.شود

امکانات رفاهي و اقتصـادي را  , آوردن جامعهشده که براي به کنترل درهاي دولتي به کرات ديدهدر نظام

ه بار ديگـر انـدک انـدک آنهـا را بـه جامعـه ارائـ       , سازي جامعهاز دست جامعه خارج نموده و در ازاي وابسته

بايد از تربيت و . دادن به اين شيوه يکي از موارد اساسي باالرفتن سطح آزادي اجتماعي استاند که پايانکرده

, اين سياست که به کـرات در جامعـه کـرد بـه کـار گرفتـه شـده       . کنترل جامعه از طريق اقتصاد دست برداشت

بايـد  . گاه را در عرصه اجتماعي از ميـان بـرد  ينابتدا بايد اين کم. نموده استگدامان را به تمامي تبديل به خلق

.خلق و جامعه حق مالکيت بر منابع اقتصادي را داشته باشند نه دولت

خانواده را , نظام. اندبست رسيدهمرد و کودک در نهاد خانواده بيش از ديگر عناصر نظام به بن, عناصر زن

با توجه بـه اينکـه   . اندو تضادهاي نظام آنرا خفه نمودهها دان و نهادي کرده که کليه چالشتبديل به يک تفاله

سـر نگذاشـته، در محاصـره    زن ـ شـوهري و ازدواج را پشـت   , خانواده هنوز مناسبات و روابط فئودالي فرزندي

با اينکه خانواده در کردسـتان جايگـاه   . کندگونه را سپري ميانصافانه کاپيتاليستي حياتي کامالً حبسروابط بي

فقـدان آمـوزش و مشـکالت    , محروميـت از آزادي , دليـل عـدم وجـود امکانـات اقتصـادي     ارد اما بهمقدسي د

اي پديده. عيار استاوضاع زنان و کودکان يک فالکت تمام. کامالً در منگنه فشار قرار گرفته است, بهداشتي

زندگي بطـور عـام بـدان    در واقع بيان نمادين وضعيتي است که, شودهاي ناموسي تعبير ميکه از آن به جنايت

مردانگـي ورشکسـته   . کننـد بر سر زن منفجر مـي اند،ناموسي که جامعه را از آن عاري ساخته. دچار شده است

تنهـا بـا دمکراتيزاسـيون عمـومي جامعـه      , در شرايط فعلي. کندشده خشم و غضب خود را بر سر زن تخليه مي

هـا بـه همـان    ها از طريق رسانهان مادري و پخش برنامهآموزش به زب. شوداست که بحران خانواده برطرف مي

هاي فقير را بطور موقت تواند خانوادهحمايت ويژه اقتصادي مي. شودزبان تا حدودي مانع از نابودي هويت مي

.سر پا نگهدارد

ته وجود دارد که هيچکس نتوانس" ديگري"انسانيت, در کردستان غير از قشر محدود مزدور وابسته به دولت

هـا حـل   "ديگـري "آزادي و برابري , تا زماني که مشکالت هويتي. نه با قلم و نه با زبان از آنها شرح حال نمايد

مـرد و کودکـان   , زن, در جامعـه و خـانواده کـرد   . اندتوان گفت که از پليدترين جنگ عاري گشتهنمي, نشود

خـوردي ويـژه بـه ايـن مـوارد نگريسـته و       برنامه بايـد بـا بر  . طرفه در جريان استجنگي تراژديک و يک, کرد

.يابي آنها را هدف خود قرار دهدخالقيت در چاره
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بـاره کمکـي هـم نکنـد     اگر دولت در ايـن . آموزش هم به زبان رسمي و هم به زبان مادري بايد آزاد باشد

. يجاد مانع کندها و امکانات مردمي در راستاي تشکيل نهادهاي آموزش فرهنگ و زبان انبايد در برابر فعاليت

بايـد آزادي  . جاي آورده شودعنوان يک وظيفه عمومي بايد از سوي دولت و جامعه مدني بهمسئله بهداشت به

اي که از اخالق برخوردار نباشد هيچ کاري در جامعه. هاي هنري آزاد شناخته شودمندي جامعه از جنبشبهره

بنابراين نبايد در برابـر  . به سطح آگاهي جامعه بستگي دارديابي به اخالق آزاددست. شودبا موفقيت انجام نمي

هـاي  اين ترادف بايد در کليه فعاليـت . اي بااخالق استجامعه, جامعه آزاد. يابي جامعه مانع ايجاد کردآگاهي

تـرين سـنت و وجـدان   دليل آنکه ديرينـه گذاشتن جايگاه دين در اجتماع، بهبحثبايد با به. جامعه انعکاس يابد

هاي الزمه گذرانده و بـا علـم و فلسـفه    از رفرم, وپاگير عاري ساختهجامعه را تشکيل داده آنرا از عناصر دست

علـم و حتـي اسـطوره    , فلسـفه , يـابي بـه زبـاني مشـترک ميـان ديـن      دسـت . معاصر هماهنگ و سازگار گرداند

يـابي بـه اخـالق آزاد    در دستدر حالي که دين بيشتر. ترين عامل خروج از بحران فردي امروزي استاساسي

علم بايد رابطه خود را با جامعه از منظر خويش باز تفسير کرده و عرضـه آنـرا بـه    , کندجديدي ايفاي نقش مي

در . انـد خوبي دانست که پيامبران نيز در حقيقت مجريان اين وظيفه بودهبايد به. جامعه وظيفه اساسي خود بداند

بنـابراين هـدف اساسـي اصـالح     . دين تا اين اندازه منحط و ناکارآمد نشده استاي به اندازه عصر ماهيچ دوره

.ديني، بايد احياي دوباره کارايي دين باشد

يکي از مواردي اساسي که بايد برنامـه در عرصـه اجتمـاعي انجـام دهـد ايـن اسـت کـه ارزش و موقعيـت          

که دولت و اقتصاد را در قبضـه خـود گرفتـه    اقليت محدودي . رفته اجتماع را بار ديگر به آن برگرداندازدست

ها اي که هزاران سال است با تحمل سختيبايد از رفتارها و برخوردهاي نابودکننده و يغماگرانه نسبت به جامعه

دهي مجدد به آن را جـزو سياسـت   هاي زياد تا به امروز رسيده، دست برداشته و اعتبار و ارزشو انجام فعاليت

بايد حفاظت از جامعه هم در برابر تعرض طيف اقليـت دولـت و هـم در برابـر     . قرار دهداساسي اجتماعي خود

سـطح  , سـطح آزادي زن . سرقت و حمالت فرد، از وظايف اساسي بخـش اجتمـاعي برنامـه باشـد    , چپاولگري

کننده آن را بودن عمومي و دولت اجتماعي مراعاتسطح دمکراتيک, آزادي جامعه و سطح آزادي جامعه نيز

.دهدنشان مي

اي جداگانـه در  عنـوان مـاده  بنا به اينکه آزادي زن موضوعي محوري است بنـابراين بايـد آزادي زن را بـه   

دهـد کـه مسـئله زن پايـه اساسـي      ايم نشـان مـي  تحليالتي که در رابطه با مسئله زن انجام داده. برنامه تنظيم نمود

که سوسياليسم رئاليستي در آن شکسـت خـورد مسـئله    اگر يکي از مواردي . دهدتحول اجتماعي را تشکيل مي

زن اولين . اندزن و اقتدار دو موضوع بسيار متضاد و متناقض. باشدمورد دوم مسئله زن مي, جنگ و اقتدار باشد

اگر آزادي و برابري زن مطابق مراحل و تحوالت تاريخي تحليل نشود . شده استطبقه و ملت سرکوب, جنس

.گردد پراکتيکي موفق صورت نخواهد گرفتو تئوري آن ارائه ن
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بديهي است که مورد خيانت عصر نيز واقع . داراي ساختاري مقاوم است. هاي دوران تمدن شده استو سختي

توانـد در  حزبي جداگانه براي زنان مـي , جهاني فمينيسم متحد شوندهاي ها با تالشاگر اين ويژگي. شده است

حـزب آزادي زنـان   (PAJK. مبارزه براي دمکراتيزاسيون، آزادي و برابري اجتماعي نقش بزرگي ايفـا نمايـد  

تواند از تأثير ذهنيت مردساالري رهـايي  هرچند براحتي نمي. متناسب با اين نقش تأسيس شده است) کردستان

عملکـرد هماهنـگ ذکـاي    , بـراي آزادشـدن دنيـاي زن   . ا اصرار بـر آزادي حـائز اهميـت حيـاتي اسـت     يابد ام

, دين و علـم را براسـاس ديـدگاه زن   , فلسفه, بايد اسطوره. گر و ذکاي عاطفي زن بهترين راه خواهد بودتحليل

اگـر  . ل گذاشـته شـود  مورد بازبيني قرار داده و توسط ذکاوت مختص به زن آزاد تفسير گرديده و به منصه عم

تــر و خــواهآزادي, آميزتــرصــلح, تــربراســاس ذکــاوت زن بــه تئــوري و پراکتيــک نگــاه کنــيم دنيــاي طبيعــي

.اي پر از زيبايي خواهيم داشتو زندگيطلبمساوات

گونـه و زيبـايي   پـاکي فرشـته  , در کردستان و پيشرفت آن موجب بـروز فضـايل الهگـي   PAJKاصرار بر 

, زني که در نتيجه اين سنتز شکل گيرد هـيچ فرهنـگ مردسـاالري کـه نتوانـد تحليـل کنـد       . شودآفروديتي مي

تـا زمـاني کـه    . وجـود نخواهـد داشـت   , مشکالت زندگي که نتواند تحمل کند و عملياتي که نتواند اجرا کنـد 

بودني زنساز شديد،فضيلت زني که هم ارزش قداست الهه در اسطوره و تاريخ باشد ـ در برابر فرهنگ بردگي

مطيع و مردانگي مستبد که در طـول تـاريخ تمـدن رايـج بـوده ـ بوجـود نيايـد، آزادي و برابـري و اصـالت در           

. بـودن رهـايي نخواهـد يافـت    ارزشزندگي از بي, ها بدست نياينداگر اين ارزش. زندگي تحقق نخواهد يافت

.صورت موادي درج شودمسئله زن در اين چارچوب بايد در برنامه به

از اقتصادي کااليي و مبتني بر سود، به اقتصادي که مبتني بر گذار بايد اساس کار بخش اقتصادي برنامه بر 

گرا، نه تنها براي جامعه مضر است بلکه بر طبيعت اقتصاد منفعت. استوار باشد, ارزش کاربردي و شراکتي است

هـاي  اگر سياسـت . آيديرقابل زيست بوجود ميتدريج طبيعتي غيرقابل تحمل و غبه. گذاردنيز تأثير مخرب مي

سـودجويي افراطـي بـورژوازي و    . يک جهنم واقعي بوجـود خواهـد آمـد   , اقتصادي بورژوازي متوقف نشوند

يابند باعـث شـده جامعـه بشـري بـا      شدن اقشاري که صرفاً با گردش پول به سودهاي هنگفت دست ميبرجسته

اي تا ايـن انـدازه بـه سـود و ارزش     چ يک از ادوار تاريخ هيچ طبقهدر هي. شدن مواجه شودبدترين جنبه جهاني

سطحي از دارايي است که اقتصاد بدان رسيده , يکي از عوامل اساسي فساد و تحريف جامعه. دست نيافته است

هميشه با عرضه کاال و سودآورترين اشکال فاقد لزوم آن بـه  , تجارت و صنعتي که بدنبال سرمايه روانند. است

توانـد بـه آن   گردند که جامعه نمـي عالوه بر آنکه موجب بروز به اصطالح وفور محصول و امکاناتي مي, ارباز

شـوند کـه در   مـي " ديگـري "هاي گيري نوع انساندر عين حال سبب شکل،و مصرف کندهدسترسي پيدا کرد

تواند بيش از ايـن بـا   نميجامعه بشري. کنندابعاد بسيار وحشتناکي در زير خط فقر و مرز گرسنگي زندگي مي

آن نيز گذار . گردددر اينجاست که نقش اساسي سوسياليسم برايمان آشکار مي. اين سياست اقتصادي بسر برد

کند همچنين گذار از توليد متکي اي که مطابق ارزش کاربردي توليد ميکااليي به جامعهايتدريجي از جامعه
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برنامه بايد مبـاني  . سياست اقتصادي سوسياليسم اين است. و تقسيم استبر سود به نظام توليدي مبتني بر تسهيم

, اگر اين سياست اقتصادي در عمل پياده شود. ريزي کنداقتصادي خود را براساس اين سياست اقتصادي طرح

گرسنگي در کنار توليد بيش از حد و تخريب محيط بـه منظـور برداشـت    , فقر در عين وفور امکانات, بيکاري

.شدن به يک سرنوشت براي انسان خارج خواهند شداز حد سود، از تبديلبيش 

گرا که همزمان تنها در صورت گذار جامعه سلطه. اي سوسياليستي استجامعه اکولوژيک در اصل جامعه

اي سوسياليستي است که زيست دور شده و از خود بيگانه گرديده به جامعهبا پيدايش تمدن از طبيعت و محيط

داري رهـايي و حفـظ   تحت حاکميت نظـام سـرمايه  . اکولوژيک و جامعه اکولوژيک برقرار خواهد شدتوازن

نظيـر تـوازن   خـود بـيش از هـر چيـز و در مقياسـي بـي      , دارينظـام سـرمايه  . اغفالي بـيش نيسـت  , زيستمحيط

مشـکل  , ليسـتي سوسياشدن نظام حاکم و پيشـرفت جامعـه  تأثيربسته به سطح بي. اکولوژيک را برهم زده است

زيسـت کـاري   تـوان بـراي محـيط   اين بدين معني نيست که از همين حاال نمي. زيست نيز حل خواهد شدمحيط

زيست بر ضـرورت انجـام آن بـه همـراه مبـارزه      شدن مبارزه محيطتر انجامبرعکس براي هرچه فعال. انجام داد

.کندبراي تحول اجتماعي تأکيد مي

توليد , تخريب محيط و کاالشدگي افراطي, فقر و گرسنگي, ن بيکاري و تورممواردي چو, بايد در برنامه

خوبي تحليل کـرده و بـر اينکـه    داري هستند را بهمفرط و عدم وجود ارزش کاربردي که محصول نظام سرمايه

اين مشکالت سرنوشت جامعه نبوده و با سياست اقتصادي سوسياليسـتي برطـرف خواهنـد شـد تأکيـد کـرده و       

.ت موادي در برنامه درج نمودصوربه

مسـئله تـرجيح ميـان ارزش کـاربردي و     , يکي ديگر از مواردي که بايد با دقت در برنامـه شناسـانده شـود   

شود تمايزاتي از قبيل شدن اموال عالوه بر اينکه باعث ايجاد نظام سود و سرمايه ميکااليي. کااليي اموال است

, حـاکم ـ محکـوم   , مسـتعمره اسـتعمارگر ـ  , مظلـوم ظالم ـ , ـ آلودگيلوکس بودن, وفورقحطي ـ , فقير ـ غني 

. ستمگر ـ جنس ستمديده و در رأس آنها تمايز کار فراوان ـ بيکاري را نيز با خود به همراه خواهد آورد  جنس

در. هـايي ايجـاد نخواهنـد شـد    اما اگر اموال را براساس ارزش کاربردي آنها در نظر بگيـريم چنـين دوگـانگي   

ارزش . مثالً در هر جا درخت بلوط بکـاريم . کاراکتر جامعه سوسياليستي پيشرفتهاي زيادي بوجود خواهد آمد

الوارهـاي آن  . انـد هاي آن بـاارزش پاالموت. اما ارزش کاربردي زيادي دارد. کااليي درخت بلوط زياد نيست

توانـد  مـي . حلي بسيار عـالي اسـت  ت راهزيسبراي مشکل محيط. سايه بسيار زيبايي هم دارد, اندبسيار مستحکم

تـر اينکـه بـراي هـر     مهم. از لحاظ اکولوژيک کار مکملي است, اراضي باير خاورميانه را به جنگل تبديل کند

تواند درخت بکـارد و از آن  هر انسان آموزش نديده فاقد شغل هم مي. تواند فرصت شغلي ايجاد کندکس مي

.ن درخت بلوط دنيا رهايي خواهد يافتبا ايجاد فرهنگ کاشت. مراقبت کند

واقعيـت کردسـتان بـا    . توان براساس شرايط منطقه و جهان درنظر گرفتجنبه انترناسيوناليست برنامه را مي

گرايـي بـر ايـن اسـاس     طرد ملي. اندهاي خاورميانه همچون گوشت وناخن به هم پيوستهجغرافيا و خلق, تاريخ
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هـا را چنـدين   گرايي دينـي مصـيبت  گرايي ملت به مليشدن ملياضافه. گرايي استدادن مليمبنا قرار, فلسطين

هـاي زيـادي روي  گرفت مرارتحلي دمکراتيک مورد نظر قرار ميدر حاليکه اگر مباني راه. برابر کرده است

گرايانـه و  به وضوح ثابت شده که برخوردهـاي ملـي  . شدتر از وضعيت فعلي برقرار ميداد و نظمي مناسبنمي

هـاي  اگر جريـان . شودافراطي راهگشا نبوده بلکه باعث ايجاد دهشت و خسارت هر چه بيشتر ميگرايانهدولت

توانيم نتايج مي. آيدل ـ فلسطين بوجود مي گرا در کردستان فائق آيند نه يک بلکه چهار اسرائيگرا و دولتملي

قبرس و نتايج حاصل از مسـايل  , کوزوو, باغقره, عالوه بر آن با رويدادهاي چچن. مهمي از اين موارد بگيريم

از , عـراق در گذشـته نـه چنـدان دور    اعـراب ـ عثمـاني و کردهـا ـ     , کردها ـ جمهوري ترکيـه  , ارمني ـ عثماني 

تواند جلو تکرار اين فجايع را بگيرد آن است که بدون اتکا به ترين راهي که ميناسبم. نزديک آشنايي داريم

نمـودن در مـورد مسـئله کـرد بـا انجـام اصـالحاتي        سرپوش گذاشتن و مبدل به گدا, امحاء, هاي انکارسياست

تحقق اين مهم نيز فرمول کلي براي . صميمانه و باثبات و مبتني بر صلح و دمکراتيزاسيون به حل آن اقدام نمود

در اينجـا دولـت همـان امـور مربـوط بـه امنيـت        . در سراسر خاورميانه اسـت " دمکراسي در کردستان+ دولت "

تر اين فرمـول  شکل مشخص. باشد که در بحث از ترکيه آن را تحليل نموده بوديمعمومي و منافع همگاني مي

آزادي بــراي =دولــت نســبت بــه دمکراســيحساســيت و احتـرام + دمکراتيزاســيون در خاورميانــه "صــورت بـه 

نمــودن جلســات متحــول. منظــور از کردســتان آزاد بيشــتر کردســتان دمکراتيــک اســت. باشــدمــي" کردســتان

هاي هاي بومي و کنگره دمکراسي و غيردولتي خلقدر سراسر جهان به پالتفرم فراملي دمکراسي" پورتوآلگره"

:مانرويپيشدر نتيجه شعار فراملي مرحله. باشدجهان مي

.کردستان دمکراتيک      فدراسيون دمکراتيک خاورميانه      کنگره دمکراسي جهاني خواهد بود

بيـان و اراده فـرد   , بايد آزادي انديشه. حقوق فردي بايد در چارچوب حقوق بشر در برنامه جاي داده شود

تحت نام منـافع خـويش، فـرد را از حـق     تواند اي نميدولت و جامعه, هيچ کشور. در هر شرايطي رعايت شود

بـودن و  يابي به نقطه اُپتيمال ميان اجتماعيبايد دست. سخن گفتن و ابراز اراده خويش محروم سازد, انديشيدن

اي کـه بـر آزادي فـردي اسـتوار نباشـد همچنـين آزادي       آزادي اجتماعي. فردباوري جزو اهداف اساسي باشد

حقـوق اساسـي بشـر فقـط در صـورتي      . عي نباشد محکوم به شکست اسـت اي که مبتني بر آزادي اجتمافردي

توانـد  بودن را نقض نکرده و با آگـاهي از اينکـه فقـط از طريـق آن حـق مـي      کند که حق جامعهارزش پيدا مي

هـاي فراملـي را   بايد ديـدگاه . اجتماعي و نامسئوالنه گرفتار نيايدغير, هستي يابد به گرايشات فردگرايي افراطي

. باشـد نـه انترناسـيونال   ) وراي ملـت , فراملـي (سـوپر ناسـيونال   . المللي گذشـته را ا قرار دهد نه همکاري بينمبن

همبسـتگي رنـج و   . اي و ديني را درنورديده باشدطبقه, اي دست يابند که هويت مليها بايد به همبستگيانسان

.حائز اهميت زيادي است, تالش و همبستگي اومانيسم در اين راستا

سوسياليسم با کلمـه  , در حالت کلي. بايد رابطه دمکراسي و سوسياليسم را در برنامه بطور شفاف بيان نمود

متـرادف  , شود رسيدن به آن نيز با گذار به مفهـوم مالکيـت مشـترک   که گفته ميشود؛ چنانبرابري تعريف مي
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مهم آن اسـت کـه   "ليسم در حد گفته سوسيا. رابطه سوسياليسم با دمکراسي و آزادي نتوانست برقرار شود. بود

عنـوان کاپيتاليسـم دولتـي بـه     سرانجام به. باقي ماند" مهم نيست, چگونه و با چه نظامي برقرار شود, برقرار شود

کـه دمکراسـي بـه    هاي عملي نشان داده است تـا زمـاني  هم از لحاظ تئوري و هم نتيجه آزمون. انحطاط گراييد

سوسياليسـم، توسـط دولـت    . رعايت نشوند سوسياليسـم تحقـق نخواهـد يافـت    هاتمامي اعمال نگردد و آزادي

تـرين  وسـيع . انـد هـا از زمـان سـومريان اقـدامات کلکتيويزاسـيون زيـادي انجـام داده       دولـت . شـود تأسيس نمي

تـرين نهـاد   عنوان بـزرگ در آن صورت بايد دولت را به. اندها انجام دادههاي سوسياليزاسيون را دولتحرکت

هـاي  بنابراين اگر ديگر اقدامات و فعاليـت . نمونه شوروي ادامه همان گرايش تاريخي است. ياليستي ناميدسوس

تـر و  طلبـي آن را نظـام کارفرمـايي تعمـيم يافتـه بخـوانيم، صـحيح       هاي مساواتسازي دولت و حرکتعمومي

چون هويت مشترک همه آنهـا همـان   دار همآغا و سرمايه, جاي يک اربابدر واقع به. تر خواهد بودبينانهواقع

اگـر دمکراســي دولــت را محــدود سـاخته و برابــري و مســاوات در نتيجــه تحــوالت   . کنــدنقـش را بــازي مــي 

البتـه بايـد گفـت کـه تحقـق      . توان گفت که سوسياليسم واقعي برقرار خواهد شـد مي, دمکراتيک حاصل شود

بـا  , رابري و مساوات که در حکم نبـود سـلطه اسـت   که بتنها در صورتي. باره استآزادي شرط اساسي در اين

. شـود برابري تحميلي منجر به پيدايش سوسياليسـم نمـي  . گيردمفهوم سوسياليسم شکل مي, آزادي يکي گردد

ها واقدامات وسيع دمکراتيک در طلب است که با انجام فعاليتاي مساواتبنابراين جامعه سوسياليست، جامعه

.گيردي شکل ميمحيطي برخوردار از آزاد

بينـي  برنامـه پـيش  . توان گفت که چارچوب فکري و پشتوانه تئوريک برنامه ارائه شـده اسـت  مي, در آخر

گرايي زدوده شده و براسـاس تحـول اجتمـاعي مبتنـي بـر آزادي و      گرايي و مليشده از هرگونه ديدگاه دولت

اي بـراي ابتکـار عمـل    بينانـه امـا نقـش واقـع   , باشداي ليبرال نميبا اينکه برنامه. برابري و دمکراسي استوار است

جـاي کنتـرل   آزادي را بـه , جاي اقتداراي است که اتوريته دمکراتيک را بهبرنامه, اين برنامه. فردي قائل است

جاي بازاري ليبـرال و مبتنـي بـر کـاال و سـود و      بازار مبتني بر تسهيم و تقسيم و ارزش کاربردي را به, اجتماعي

البته بايد گفت که اين . دهدمشي خود قرار ميعنوان خطي به نقطه اپتيمال در روابط فرد و جامعه را بهيابدست

تغيير داد , توان آنها را به بحث گذاشتباشند، بنابراين مينويس ميپيشنظرات و افکار در حکم پيشنهاد يک

.و کم يا زياد نمود

, همـانطور کـه تئـوري   . کنـد آن را نيز سازماندهي تعيين ميشکل , جوهر را برنامهPKKـ در بازسازي 2

. سـازماندهي در حکـم اسـکلت بـدن اسـت     . نمايـد برنامه هم سازماندهي را تعيـين مـي  , کندبرنامه را تعيين مي

شـدن بـه   حزب نيز بـدون سـازماندهي از تبـديل   , همانطور که بدن بدون استخوان به مانند تلي از گوشت است

همانگونه که دو اتم هيدروژن و يک اتـم  . تواند ابراز اراده کند رهايي نخواهد يافتکه نمييک تلنبار بيهوده

سازماندهي مناسب کادر نيز پايه و اسکلتي که جامعـه بـر روي   , آورنداکسيژن يک مولکول آب را بوجود مي
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.ايسازماندهي کادر و سازماندهي توده:جداگانه بررسي کنيم بهتر خواهد بود

در صـورت  . انـد هاي شبيه به حزب داراي کادرهاي معتقد و بااراده بودهکليه تشکل, در طول تاريخ) الف

هنگـامي کـه   . اسـت ناپـذير  هـا در اعمـاق تـاريخ اجتنـاب    شدن بسياري از تشکلسپردهنبودن کادر به فراموشي

کادرهـاي  . کننـد جايگاه و منزلت خاصي پيدا مي, دعاوي بوسيله احزاب و کادرهاي نيرومند آن به پيش برود

آسا در عمل سيلخوبي درک کرده و با هيجانيهايي هستند که برنامه و ذهنيت حزب را بهميليتان, يک حزب

کادر الزم اسـت داراي چنـان ويژگيهـايي باشـد     . باشنداکيپي هستند که رکن ايجاد تحوالت مي. کننداجرا مي

هـا آنهـا را بـه حرکـت درآورد و اداره     که بتواند تئوري و پراکتيک را به هم پيوند داده و با سـازماندهي تـوده  

اي اخالق اجتمـاعي و خالقيـت سياسـي را در    تواند در سطح ماهرانههويتي است که مي, همچنين کادر. نمايد

بينيم که عناصر و عوامل و بازسازي آن بنگريم ميPKKاگر براين اساس به تاريخ . داندشخص خود يکي گر

دهد ناشـي از وجـود کادرهـايي    امروزه به هستي خود ادامه ميPKKاگر . اندمثبت و منفي با هم وجود داشته

موفقيـت کامـل را   اند، همانگونه که دليل عدم اصيل است که هر يک شخصيتي جاويد و يادگار انسانيت بوده

يعنـي موفقيـت و عـدم    . توان ناشي از وجود کادرهايي باشخصيتي برخوردار از مشکالت متعدد دانسـت نيز مي

اي از تضـاد اجتمـاعي ظـاهر    در شخصـيت کادرهـا کـالف درهـم پيچيـده     . باشدموفقيت آن ناشي از کادر مي

برخي ديگر از اين امر نيرو گرفته و قوي اند وشدن اين تضادها برخي خرد شدهبه نسبت آشکار. گرديده است

هـا و  عليرغم کليه تـالش . اندصورت متداخل به پيش رفتههميشه قهرماني و خيانت و تراژدي کادر به. اندگشته

هـايي کـه   بستبن. اندبوجود نيامده, مشي را به پيش ببرندکادرهايي که بتوانند خط, اقدامات آموزنده و عملي

بـاز هـم مشـکل    , در اين دوره بازسـازي . کفايتي کادر بودناشي از ضعف و بي, وي دادشدن رPKKدر دوره 

.اساسي قابليت کادربودن در حد کفايت است

هـاي  بسـت بـن , صـورت در غير ايـن . شودآميز برنامه ميشدن موفقيتشدن اين مشکل باعث عمليبرطرف

کادر يعني داشـتن اعتقـاد   . رغبتي شديد استاشتياق و, يک عشق است, بودنکادر . ديگري بروز خواهد کرد

ها را نداشته باشند و تنهـا از سـر   کساني که اين ويژگي. پايان و عزم راسخ و شفافيت در راه رسيدن به هدفبي

شدن فراتر از يـک  کادر. هميشه نتايج منفي را سبب خواهند شد, طلبي بخواهند به پيش بروندهوس و ميل جاه

پايبندي عميق به برنامه و شخصيتي که بـراي تأسـيس سـاختمان    , هاي تئوريکيبينيپيشهوس، مستلزم داشتن 

بايـد ايـن   , طبيعي است که در سـازماندهي کـادر در دوره جديـد   . باشدحزب داراي اشتياق شديدي است، مي

هر نوع سازماندهي جدي اجتمـاعي، سياسـي و اقتصـادي چنـين مفهـوم کـادري و هنـر        . موارد را رعايت کرد

.در رسيدن به پيروزي خود سهم هر يک از آنها را مدنظر دارد. طلبدرهبري را مي

مشکالت پيچيـده پـيش رو را   , PKKهاي قبلي گفته بودم که ما در تصميم براي تجديد ساختار در بخش

م مـان در ايـن راه شـهيد گشـته و بسـياري هـ      ترين رفقاياز طرفي باارزشمند. اساس کار خود قرار خواهيم داد

گـرا مثـل زالـو از درون    طلب و رانـت جاه, طلبکنند، از طرف ديگر عناصر فرصتفداکارانه کار و مبارزه مي
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اي شده است که واقعيت اجتمـاعي بـار ديگـر در درون    وضعيت به گونه. برندمکند و از بين ميها را ميارزش

بريم اما از شمار افـرادي کـه   بسر ميترين دوره تاريخبا اينکه در حساس. حزب فرصت حيات پيدا کرده است

همچنين در شـرايطي کـه   . کم نشده است, کنندطلبي خود شرم نميطلبي و اقتدارجاه, از تحميل اميال شخصي

وري يـک کـارگر سـاده    تر از سطح بهرهاند افرادي که حتي بسيار پايينکم نبوده, انبوهي از کارها وجود دارد

حاضـر نشسـتن بـه    کردند با گرايشـي همچـون سرسـفره   سعي. گذرانندوزگار ميوار زندگي نموده و رهم تنبل

ها برخوردهـا و  اين. کوشش نمودند جهت تصرف ميراث حزب معضل اقتدار را بيافرينند. موقعيتي دست يابند

.رفتارهايي کودکانه اما خطرناک بودند

منيت خود را به خطر انداخته و درصـدد  ا, در حين انجام تحليالت و تنظيماتي که به نام حزب انجام داديم

اين درحاليسـت  . حفاظت از کادر برآمديم اما اين تالش و سعي ما را با احساس مسئوليتي کافي درک نکردند

بـا  . جاي آوردن موجبات رفاقـت برآمـديم  درصدد به, اي که با آن روبرو خواهيم شدکه با آگاهي بر تراژدي

يادمـان با اينکه به کرات تأکيد کرديم که بايد برازنـده . ساس مسئوليت شدندانجام انتقادات بسيار دعوت به اح

باشند، گردند وگرنه تـاريخ آنهـا   شهيد و انتظارات خلق که درگير با مسائل و مشکالت بزرگ ميرفيقهزاران 

بـدتر نيـز   از همـه . اما به هيچ صورت نتوانستند به خالقيت و راهکار پيروزي دسـت يابنـد  , را عفو نخواهد کرد

.اينکه همراه با دوره امرالي بر سر ميراث حزب وارد بازي اقتدار شدند

کـرد و از طرفـي ديگـر وجـود     سـوزاندند و خلقـي کـه خـون گريـه مـي      از طرفي رفقايي کـه خـود را مـي   

چالش و تضـادي  , طلب که نه در ظاهر و نه در گوهر لياقت فرهنگ و سنت ما را نداشتندهاي اقتدارگروهک

بـدون شـک در   . بـود گيـري  تـرين موضـع  بنابراين حل اين تضاد از تجديـد سـاختار حزبـي صـحيح    . ق بودعمي

بنـابراين بـدون   . پرداختن به مشکالت مربوط به کادر، توازنات و محاسبات اقتـدار نبايـد در نظـر گرفتـه شـوند     

ترين راه ايـن بـود   صحيح" يمبياييد تا حزبي شو"اندکه التماس به آنهايي که خود را به حالت گروهي درآورده

تـرين اعتقـاد و   که ديدگاه تئوريک و برنامه خود را مشخص نموده و همراه با کساني که با برخورداري از واال

کنند از ميراث خود پاسداري نموده و گوهر خود را شـکلي نـو   دانش و ايستار ويژه خويش اعالم آمادگي مي

.ببخشيم

از کادرهايي برخورداريم که هم از لحاظ کمـي و هـم از   , يراث حزبي مادانيم در درون مهمانطور که مي

از آنها خواستيم که داوطلبانه در کنار هم جمع شوند . لحاظ کيفي بارها توانايي تغذيه حزب را خواهند داشت

عنـوان يـک کميتـه    نفـر بـه  12بـا انتخـاب   . و براساس آزادي کامل فکر و اراده اقدام به تأسيس حـزب نماينـد  

مشکل از نوعي نيست کـه  . به جلو برداريمهاي تجديد ساختار سعي نموديم گامي روتدارک مربوط به فعاليت

بايد همراه کادرهـايي بـا   . ها هيچ ارزشي نداردتکرار گذشته. از طريق انتصابات زودتر از موعد مقرر حل شود

جـاي آورده و  ضروريات آنـي را بـه  , زدهآينده را رقم, درايت وارد کار شد که بتوانند گذشته را جبران کرده

هـاي الزمـه را بـا    که اين کادرهـاي نـامزد بتواننـد آزمـون    در صورتي. هيچ نقص و اشتباهي را بهانه قرار ندهند
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انتقـاد و  , اند بايد گفت که بعد از انجام تحليالتبندي شدهمسائل گروه و دستهراجع به آنهايي که وارد . دهند

تـوان بـا   بايد دانست که نمي. توان درباره آنها تصميم گرفتهاي عملي ميخودانتقادي سازنده و انجام فعاليت

امـا  . ند نه حسن نيـت اکنندهدر اينجا معيارها و مباني تعيين. هاي قبلي به دور هم جمع گشته و حزبي شدحساب

به فعاليت خـود ادامـه   KONGRA GELدر زير چتر . شوندها بريده نميهمه پيوندهاي ميان اين نوع گروه

در اين صورت ثابت خواهد شد که يک حزب دمکراتيک ابتدا بايد در درون خود دمکراسـي را  . خواهند داد

.به اجرا درآورد

کـادر  500تـا  300, به نظر من. هي کادر مفيد و ضروري باشدبراي سازماند, کنم که شمار زيادفکر نمي

. نمودن هر عرصه کافي خواهد بودها و نمايندگيبراي اجراي برنامه خويش، بسيج وسيع توده

بايد به کارايي و کيفيت سازماندهي , جاي اينکه سازماندهي کادر را براساس شَما و نمودارها انجام دهيمبه

کـردن يـک عرصـه    نه صرفاً براي پر, توان انتصابات انجام دادآميز وظايف ميجام موفقيتبراي ان. اولويت داد

اگر الزم باشـد بـا   . آميز وظايف محول شده و کادرهاي آن استانجام موفقيت, معيار. فعاليتي و يا پست خالي

و ضروري است بنابراين اما با توجه به اينکه کلکتيويسم الزم . شودکميته تشکيل مي, يک يا چندين نمايندگي

هـا  بـورو و شـاخه  پوليـت , هاي مرکـزي کالسـيک  جاي تأسيس کميتهبه. وجود دو نماينده شايان ترجيح است

جاي اينکه به مسائل ظاهري و شـکلي بپـردازيم بايـد درصـدد ارائـه      به. توان به کيفيت و کارايي توجه نمودمي

تواننـد  بيننـد مـي  هايي که در خود استعداد و قدرت کار مـي آن. هايي متناسب با جوهر و ذات کار باشيمحلراه

.توان با انتصاب افرادي را موظف نمود اما نبايد به آنها تحميل کردشخصاً خود را پيشنهاد کنند همچنين مي

توان به راحتـي  مي. بايد در مناطقي که الزم باشد به تعداد کافي کادر به کار گرفته شود, هاي آيندهدر ماه

توان تعداد کمتر و يا بيشتري در صورت لزوم مي. ماه تقريباً صد کادر را سازماندهي کرد6عرض کمتر از در 

, سـرعت در کـار  . بايد کلکتيويسم و ابتکار عمل فردي با هم بکـار گرفتـه شـوند   . دار وظايف نمودرا نيز عهده

اي که حاکميت تئـوري و برنامـه الزم   زهبه اندا. گيري مواردي هستند که بايد رعايت شوندتجديد نظر و نتيجه

هاي بر روي کليه فعاليت" تروريستي"دليل وجود برچسب به. شيوه کاري و آهنگ آن نيز ضروري است, است

بايـد  . هاي علني و غير علني مستلزم فعاليتي خالق و ويـژه اسـت  اي و واحدهاي دفاعي، فعاليت در عرصهتوده

لحـن طردکننـده   . که اطرافيان را مجذوب نموده و شور و شوق ايجاد کنداسلوب و شيوه زندگي آنچنان باشد

.خطرناک است, دهنده حداقل به اندازه اخاللگريو فراري

بطور اختصار، موضع صحيح آن است کـه بـا سياسـت کـادر و سـازماندهي مشـخص آن بـه کـار و عمـل          

شدن به الگوي رعايت کامـل  همان اندازه مبدلکردن الزم است به اي که داوطلبانه کاربه اندازه. مبادرت نمود

پاخاسته و مشتاق آزادي به پـيش  کارها با اتکا به ميراث قهرماني و با خلقي به. نظم و انظباط شرط اساسي است

اي عظـيم در انجـام وظـايف    آوردن تجربـه جاي آوردن وظايف جديد بعد از بدستاي که بهبه اندازه. رودمي

ناپذير و خالقيت در کار نيـز شـرطي   به همان اندازه موضعي شکست, آور استه که هيجانبه همان انداز, قبلي
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تـرين  در عـين حـال موثـق   , يکي از معيارهاي موفقيت در عمل بـه وظـايف معيـار سـوگند اسـت     . اساسي است

.سازدمعياري است که گوهر واقعي شخصيت را آشکار مي

شَـماي کلـي آن   . مشـکل اساسـنامه اسـت   , اي حـزب هيکي ديگر از مشکالت مربوط به سـازماندهي هسـت  

کميته , ها بطور منظم، انتخاب رئيستواند شامل برگزاري کنگرهاين شََما و نمودار مي. مشخص و آشکار است

دبيرکل و , شوراي اجرايي که از ميان اعضاي مرکز يا مجلس انتخاب شده, مرکزي يا مجلس حزب در کنگره

تـر،  اي و بـومي و واحـدهاي پـايين   هاي کمـوني منطقـه  تر کميتههاي پاييني و ردهشوراهاي مرکز, معاونان او

تواند در مورد ديگر اين مورد مي(ها سازماندهي مربوط به بخش, اي و شعب وابسته به آنهاي تودهسازماندهي

ق بر سـر ايـن مـدل    من در شرايطي نيستم که بتوانم عليه يا در راستاي تواف. باشد) ها و کشورها اجرا شودبخش

شدن بکار گرفته شـده،  عنوان راه دولتدهند که اين مدل در گذشته هميشه بهاما تجارب نشان مي. تحليل کنم

توانيم بگوييم نمي. جنبه گسترش اتوريته در آن بيشتر بوده و جنبه دمکراتيک آن زياد مدنظر قرار نگرفته است

کننده در اينجا تئوري و اگر به اين نکته که عامل تعيين. واهد آوردکه اين مدل بطور حتم اين نتايج را به بار خ

اي براي اجراي برنامه است پي برده و مطابق اين امـر  اساسنامه تنها ابزاري صرف نبوده بلکه وسيله, برنامه بوده

. کـادر دارد اين مورد نيز بستگي بـه جـوهر   . نيز حرکت کنيم، دمکراتيزاسيون نيز براحتي امکانپذير خواهد بود

.کادر، اساسنامه و ضوابط با هم نسبتي تماميت دارند, برنامه, تئوري

. مسـتقلي ايجـاد کـرد   هاي آن سازماندهي نيمـه توان براي هر يک از بخشبا توجه به واقعيت کردستان مي

بـه شـکل   . دشود نه بايد کامالً مستقل بوده و نه کامالً وابسته به مرکـز باشـ  حزبي که براي هر بخش تأسيس مي

, هاهاي مرکزي مانند مطبوعات و رسانهتوان کميسيونمي. اي نيم وابسته داشته باشدتواند رابطهمي, يک بخش

دمکراتيـک  اتحاديه, واحدهاي آزادي زن. صورت متمرکز تشکيل دادرا به... حقوق و ديسيپلين و, علم و هنر

عنـوان شـاخه   تـوان بـه  را مـي ... اصـناف و کارمنـدان و   , نکشاورزا, نشينانکوچ, هاتعاوني, سنديکاها, جوانان

.اي در نظر گرفت و سازماندهي نمودهاي تودهسازماندهي

نامه مخصوص به خود بوده و در درون آنها کلکتيويسـم و  هاي مذکور هر کدام داراي آييننبايد کميسيو

.ابتکار عمل فردي بطور متناسب و سالم رعايت شوند

در اينجـا فقـط بـراي جلـب     . هاي داخلي يعني اساسنامه را بکار بردديگري از دستورالعملتوان اشکالمي

.توجه درصدد ارائه نظرات و پيشنهاداتي برآمديم

بـه چنـد   , باشـد اي مـي که تا حدودي مستلزم سياست کادري ويژهPAJKدانم در مورد در اينجا الزم مي

مشـکل کـادر زن بـيش از آنچـه     . اي باشدداراي کادرهاي هستهبايد PAJK, به نظر من. نکته مهم اشاره کنم

. آزادي و برابـري و حتـي حـل مشـکالت اکولوژيـک دارد     , نقشي کليدي در دمکراتيزاسـيون , شودتصور مي

تر آن است که ابتدا اين پروسه را بـر  توان کليه زنان را به يکباره آزاد نمود صحيحبنابراين با توجه به اينکه نمي

پـس چگونـه   , نتوانـد خـود را آزاد نمايـد   PAJKاگـر هسـته   . محدودي از کادرها به اجرا بگذاريمروي عده
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ده و افکـارم بـيش از   بايد بگويم که در اين مورد تعمق بيشتري کـر . امها و تحليالت زيادي انجام دادهديالوگ

.پيش به شفاهيت و استحکام دست يافته است

جنس و ملت بـه بردگـي کشـانده    ,عنوان اولين طبقهايم که در طول تاريخ تمدن بههم اکنون با زني مواجه

فشار و سـرکوب  . هاي عمومي و خصوصي اشکال اجرايي اين بردگي هستندشدن در خانهمحبوس. شده است

عليـه  , در طول تـاريخ تمـدن  , شوهرياشکال مختلف نهاد زن ـ . ده بلکه ريشه اجتماعي داردزن بيولوژيک نبو

شوهر هميشـه در  . شوهر بازتاب امپراطوري سياسي در خانواده است. اندزن و کالً عليه جامعه بکار گرفته شده

بلکـه بايـد   . ر فـردي نـدارد  اين مسئله هيچ ربطي به نيت و رفتـا . کندمستبد عمل ميعنوان يک خردهبرابر زن به

.عنوان يک داده تمدني درک شودبه

اي را ثبـت نمـود، در   بـا انقـالب کشـاورزي مرحلـه    ) الهـه مـادر  (علت آنکه فرهنگ نظـام اهلـي ـ مـادر     به

گانـه الهـه ـ    بندي سـه به همين دليل بود که دسته. تر خواهد بودگرفتن آغاز آزادي زن در اين دوره صحيحنظر

که تصوير کنوني از زن ـ دختر که آنها را تا زماني. اي است را ارائه دادماي اسطورهوديت که انگارهملکه ـ آفر

کليـه  . حرمـت و زيبـايي زن دسـت يافـت    , تـوان بـه عظمـت   دهـد نشـکنيم نمـي   لوح جلوه ميارزش و سادهبي

و زيبـايي خـود محـروم    ايملکـه , معيارهاي تمدن مردمحور بوده و زن از هرگونه ميـزان و معيارهـاي الهگـي   

و هنوز هم در ميـان  , دار هم که باشدديدگاه بسيار تنگ ناموسي هر چقدر قديمي و ريشه. گردانيده شده است

شـناختي زنـدگي مـن بـا ايـن گونـه       ارزشمند باشد اما ديدگاه انقالبي و زيبـايي ) خواه مرد، خواه زن(همه شما 

.گرددفرهنگ زن وشوهري يکي نمي

هنـوز هـم حساسـيت زن نسـبت بـه      , به اعتقـاد مـن  . د را درباره مادري هم توضيح داده بودمنظر و ديد خو

مرد مرکز , شوديعني برخالف آنچه که تصور مي. اي از زن استمرد به نوعي دنباله. طبيعت بيش از مرد است

, زن بکـار رفتـه  سرکوب و استعمار شـديد کـه نسـبت بـه     . کنندهاي علمي اين را تأييد ميداده. و محور نيست

هـاي مـرد نسـبت بـه زن از     رفتارها و سياست. باعث شده چهره واقعي زن هويدا نشود و به جامه ديگري درآيد

چنان رفتاري ظالمانـه و  , اين رفتار. فلسفه و حتي علم و هنر توجيه و تفسير بسيار وسيعي يافته است, طريق دين

. و عبادت در برابر چيزهايي که قبول ندارد نيز نموده اسـت دور از اصالت است که حتي زن را وادار به اطاعت 

انتظار داشته باشند که وارد بازي تمدن , کننده قدرتعنوان نيروي واقعي آزادي و متوازنبنابراين نبايد از من به

. امناختهخوبي شچهره پنهان آن را نيز به, پسندمهمانگونه که دنياي خدايان مرد را نمي. شوم و آن را تأييد کنم

.بودن اين دنيا نخواهم پيوستاين را هر کس بداند که من به خدايي

شـوند تنهـا زمـاني مـورد توجـه و      هنر و علم ظاهر مـي , سياست, دين, اين ابعاد خدايي که به شکل دولت

را جالب بودن زن با اينکه خدايي. شوند که مطابق ديدگاه خود آنها را تحليل کرده و بشناسمعالقه من واقع مي

, آميـز اما يک زنـدگي صـلح  . دانم که تحقق آن بسيار سخت و مشکل استبينيم اما اين را هم ميو جذاب مي

من , برعکس. که بر آزادي زن و نيروي تحقق آن آزادي استوار نباشد ارزش نداردزيبا و ارزشمند در صورتي
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بنـابراين  . ، اکنـون نيـز متنفـرم   امتنفـر بـوده  اي متکي بر بردگي زن به شدت ماز همان سنين کودکي از مردانگي

.نبايد انتظار داشت که اين کراهت را تأييد کنم

مـان در رابطـه بـا    بهرحال به تدريج روشن مي شود که من در سياسـت . کندباقيمانده آن را عشق تعيين مي

داخلي بـا اصـطالحات   فراتـر از مسـئله جنسـيتي رابطـه متـ     , اين ديدگاه. ورزمبر عشق اصرار مي, کادرهاي زن

مستلزم ارائه تعريفي از عشق اسـت کـه   , رهايي از فرهنگ بردگي زن. آزادي و برابري دارد, سياسي, فرهنگي

خواهانـه و  دربرگيرنده رهايي از فرهنگ مردساالري بوده و در عرصه سياسي در نتيجه اتخـاذ موضـعي آزادي  

اين عشق بايد رابطه قبيح ميـان مـرد حـاکم و زن    .طلب در فضاي توازن دمکراتيک بوجود آمده استمساوات

آنچه در تمـدن طبقـاتي بطـور عـام و     . کندباشد را رد هاي جنسي مياي سطحي و مبتني بر هوسبرده که رابطه

بودني است کـه بايـد در ميـان زن ـ    تحقق آن بسيار مشکل است، درک خدايي, داري بطور خاصنظام سرمايه

ميليارد ساله 20بودن، نيروي معنايي است که در طول داستان کيهانينظور ما از خداييم. مرد وجود داشته باشد

گر و عاطفي انسان بوجود خود پي بـرده و بـه وي هيجـاني    در ذکاي تحليل) هاي علميبر اساس آخرين داده(

مول زن بيش از مرد بـه ايـن فطـرت جهانشـ    . سرشتي است که به هستي خويش پي برده است. بخشدبزرگ مي

بودن و يا جهانشمولي زن همـين  منظور ما از خدايي. کنندهاي علمي نيز اين امر را ثابت ميداده. نزديک است

اگر در روابط زن ـ  گرداند،علم و انقالب خود را محسوس مي, سياست, اين معنا که بعضاً در دنياي هنر. است

عليرغم اينکـه اديـان بـه    . بايد اينگونه هم باشد. بحث کردبودن خداييايتوان از رابطهمرد نيز انعکاس يابد مي

با طرد زن , اندهاي ايدئولوژيک و اجتماعي مرد محوري داشتهخاطر اينکه هويتاند اما بهاين موضوع پي برده

بودن را در روابط ميانموضع ما خدايي. انداند، رساندهبودن، که خود مدعي آن بودهبيشترين ضرر را به خدايي

دليل آنکه در اين سطور نيازي به ادامـه  به. سازدبرابر و آزاد نمايان مي, دمکراتيک, دو جنس به شکلي متوازن

.دهماين بحث نيست در اينجا خاتمه مي

اي همچون تبر رومي و آيا نوع روابط حاکم امروزي با اين تعريف متناسب است؟ مگر با ابزارهاي کشنده

گيـرد؟ مگـر   عام زن از لحاظ جسماني نمـي ه از طريق کلمات عاشقانه ساختگي، قتلدشوارتر از آن ايجاد رابط

, آيد؟ روابط زن و مرد کـه امـروزه درصـدد مشـروع شـمردن آن هسـتند      مانند مرد به اجرا در نميشيوه خوک

.باشددار ميترين اشکال بردگي نقابشايد هم کريه

نسـل  , پـري (ملکـه و آفريـت   , زن منطبق با تعاريف الهـه نفر300تقريباً , PAJKبايد براي انتخاب هسته

زن الهه، زني است کـه بـه جهانشـمولي خـود پـي      . که توضيح داده شد برگزيد" معنايي"و در پرتو ) آفروديت

آزادي و برابري را در روابط اجتماعي برقـرار  , جايگاه خود را در توازنات دمکراتيک قدرت پيدا نموده, برده

عنوان زن خود به همسـري برگزينـد و بـر    است که مرد جرأت اين را ندارد که چنين زني را بهبديهي . سازدمي

توانـد  تواند به اظهار عشق و احترام خود نسبت به او بپردازد و نميروي وي حاکميت ايجاد نمايد بلکه تنها مي

کـه براسـاس   مـرد تنهـا در صـورتي   .ويژه رابطه جنسي داشته باشـد به زور از وي انتظار ابراز عشق و احترام و به
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اگـر ايـن مبـدأ    . باشـد اساسـي مـا مـي   اخالقيبايد دانست که اين مبدأ . معيارها انتظار عشق و احترام داشته باشد

اين نيز در نتيجه مبارزه قهرمانانـه در راه  . ناميم نيز بوجود آيداي که عشق ميشايد پديدهاخالقي رعايت شود،

در . خيانـت بـه عشـق اسـت    , درغير اين صورت هر نوع برخوردي. يابدو برابري تحقق مي, دمکراسي, آزادي

فقـط از طريـق   PKKعشـق حقيقـي در صـفوف    . يابـد خالقيت و موفقيت تحقق نمي, صورت خيانت به عشق

.روزي خود را به اثبات برساند ممکن استاي که با پيقهرماني

کننـد کـه   توان گفت با فرار خـود آشـکارا ثابـت مـي    توان فرار زنان ـ مردان را توجيه کرد؟ مي چگونه مي

وضعيتي بسيار تراژديک و دردناک آنکه بسياري از رفقاي ما در سـنين  . هويت کردبودن آنها پايان يافته است

مشـي  اند و هم اينکه در خطي که دربرگيرنده بردگي هستند را تجربه ننمودهسالگي هم روابط معمول50ـ40

توان گفـت تلفيقـي هـم مضـحک و هـم تراژديـک       حتي مي. دهندعشق هيچ انديشه و عملي از خود نشان نمي

ـ مرد در کنـار هـم باشـند ارضـاء    عنوان زن ها فقط وقتي که بهبعضي. اندها مجنون شدهمثل اينکه بعضي. است

. عنـوان موضـوعي سياسـي بکـار بردنـد     هـا هـم ازدواج را بـه   و بعضـي ... ها در رؤياهاي خودشوند و بعضيمي

خاطر اينکه در مقابل ارضاء غرايزشان مانع ايجاد شد، در قبال وظايف انقالبـي پروتسـتويي عينـي از    ها بهبعضي

مـن ايـن رفقـا را درک    . کردنـد لخالصه کالم اينکه فرهنـگ نظـام رسـمي حـاکم را تحميـ     . خود نشان دادند

هاي زندگي گذر کـرديم بـه همـديگر قـول     ترين آزمونهنگامي که از آتشينچه زن،, چه مرد, اما ما. کنممي

اي دمکراتيـک تحقـق   سوگند ياد نموديم که اين قول فقط با ايجاد ميهن آزاد و جامعه. برابري و آزادي داديم

.جاي آوردن و پايبندي به اين سوگند ناديده بگيريدهاي مرا در بهيتها و فعالتوانيد تالشنمي. يابدمي

مردهـا از آن  . بايد به عدالت زنان اعتمـاد داشـت  . کنمجنگ عشق را در چارچوب اين تعاريف توصيه مي

. ها به حال خود واگذار شوند به موجوداتي تبديل شوند که دست به هر نوع بدي بزنندهراس دارند که اگر زن

اما ديدگاه و تفکر من از حالت عکـس برخـورد   . گردداين سوءظن به ظلم و سرکوب هزاران ساله برميهريش

اي آزادي و برابري تحوالتي واقعي هستند که در ابعاد گسترده, در طبيعت زن عدالت. کندمرد حاکم دفاع مي

زن تـا  . و برابـري اسـتوار اسـت   آزادي , شـدن زن بـر عـدالت   جوهر اجتماعي, تربه عبارتي صحيح. در جريانند

زن به اين نکتـه کـامالً واقـف اسـت کـه زنـدگي بـا ارزش تنهـا در پرتـو چنـين           . باشدجو ميآخرين حد صلح

و سـرکوب  هاي جنگانتخاب گزينه. در درک زيبايي نيز هوشيار و برتر است. نمايداصطالحاتي پيشرفت مي

درک و فهم اين موارد بستگي به شرايط . ودن زن مغايرت داردنمو تحميل نابرابري، با طبيعت و شيوه اجتماعي

عـادل و برابـر   , توانـد انتخـابي زيبـا   هر چقدر آزادانه حرکت کند به همان انـدازه مـي  . حرکت آزادانه زن دارد

آزادي و برابـري در جامعـه رابطـه تنگـاتنگي بـا سـطح       , بنابراين تحقق اصطالحاتي چـون عـدالت  . داشته باشد

.اردآزادي زن د

شدن زن ايجاد مانع کند بلکه با شـور و اشـتياقي   مردي که اعتماد به نفس دارد نبايد در برابر اين شيوه آزاد

در چنين مواقعي ". زني که بايد آزاد شود"بايد بگويد " زن من"جاي اينکه بگويد به. بزرگ از آن حمايت نمايد
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براي اينکه بتواند انتخابي آزاد داشته باشـد شـرط اول آن   زن . توان شرايط و مباني پديده عشق را معين نمودمي

شـرط  براي اين کار نيز تحقق دمکراتيزاسيون جامعـه پـيش  . است که به اندازه مرد آزادي و برابري داشته باشد

شرط دوم اين است که مرد بايد معيارهايي کـه طـي هـزاران سـال حاکميـت بـر زن بدسـت        . شودمحسوب مي

. سـطح باشـد  خود و هم در جامعه مردساالر پشت سر نهاده و قبـول کنـد کـه بـا زن هـم     آورده است را هم در

بديهي است که مبارزه آزادي و برابري دمکراتيکي که براي تحقق چنين شروطي انجـام شـود فـرد را هـر چـه      

.شودهاي رايج ميسر مياين نيز با انکار و رد اثرات عشق. بيشتر به پديده عشق نزديک خواهد کرد

گونه به عشق عالقه و آنهايي که بدين. يابدشجاعت و دالوري راستين با اين تعاريف و تحليالت ارزش مي

اندازنـد  دختران و پسران ما که شجاعانه خود را به آتش مـي . دهند بايد مورد احترام قرار گيرندتمايل نشان مي

هـم  , مان هـم معيـار  مان و ميهنآنها براي خلق. دهند که به عشق خيانت نکنيمدر واقع به نوعي به ما هشدار مي

مـا نيـز بايـد حـداقل بتـوانيم در قبـال ايـن        . باشندمجري و هم قهرمانان واقعي پيروي از قوانين مقدس عشق مي

سـوختن  شـرحه امـا مگـر از شـرحه   . باشـند دانيم که اين معيارها بسيار سخت ميمي. قهرماني احترام قائل شويم

. داردعشق برترين حقيقت ماست که ما را به جنـگ وامـي  ! چيز ديگري هم وجود داردتر و دردناک ترسخت

اين تحليالت را به اين دليـل انجـام   . کساني ظهور کنند که بخواهند چنين باشندPAJKممکن است در درون 

خواهند چنـين رفتـار   بنابراين نبايد در برابر آنهايي که مي. کنمهايي را در اين باره مشاهده ميدهم که نشانهمي

شخصيت خود را پرورش داده، آموزش دهند و . کرده و زندگي باشکوهي داشته باشند ممانعت به عمل آوريم

احتـرام و  , اقدام به ايجـاد قواعـد و قـوانين زنـدگي پـر از عشـق      . از تاريخي لعنت شده به تاريخ آزادي برسانند

ها گرفته تا جلسـات  از کنگره. به اتخاذ تصميم بپردازندبر روي هر نوع سازماندهي و عملکردي . محبت نمايند

تر از اين چيز مگر باارزش. به نيروي عشق حقيقي دست يابند. در همه آنها نظم و نظام برقرار کنند, روزانه خود

اي نيسـت  مشکلي نيست که نتواند حل کند و وظيفـه , به چنين سطحي برسدPAJKديگري وجود دارد؟ اگر 

.جاي آوردکه نتواند به

کـه بگوينـد چنـين عشـقي در شـرايط و واقعيـت موجـود در        , از جملـه در ميـان مـا   , احتماالً باشند کساني

هاي حماسي مـا  داستان. مان نيستگويم که چنين نظري اليق تاريخ خلقاما من مي. کردستان امکانپذير نيست

درويـش  "و " مـم و زيـن  ", "مـم آالن "ن هـايي همچـو  در کنار ما حماسـه . هاي من هستنددال بر صحت ارزيابي

.بودن بسيار نزديک هستنداند به خداييهاي بوتان و سبحان و سينجار روي دادهکه در کوه" عبدي

حال آنکه من و رفقاي شهيد وظيفه کارگري راه عشـق  . هاي عشق دشوار باشدکردن حماسهشايد روزآمد

ها و ارزش اين فداکاري, آنهايي که به اصطالح در پي عشق هستنداگر تا به حال . ايمجاي آوردهرا قهرمانانه به

براي عشق چه چيـز ديگـري   . فطرتاند يا کور هستند يا مفسد و يا خائن هستند و پستها را درک نکردهتالش

شود که در انجام وظايف انقالبـي هـيچ بـه خـود زحمـت نـدهي و بسـوي پيـروزي         از ما انتظار دارند؟ مگر مي

عشـق در  . شـرمانه اسـت  بـديهي اسـت کـه ايـن رفتـاري بـي      ! خواهدا بگويي که دلم عشق و رابطه مينشتابي ام



407 , به اندازه دانايي و معرفت. ي هيچ شباهتي ندارد"يشيل چام"هاي هاليوودي و کردستان به عشق در فيلم

ي بيگانـه بـه آنجـا    سازند که دستحتي پرندگان هم در جايي آشيانه مي. گي پيروزي استمستلزم خدايي والهه

در جستجوي عشق و , اندهايي که تا خرخره تحت اشغال قرار گرفتهتوان در جاها و قلبمگر مي. نرسيده باشد

تجـارب مـن   . آورددانم چه بر سر عاشقان مـي آوري قبل از هر چيز نميآشيانه بود؟ به هر قدرتي که روي مي

تواني با يک زن معمولي موجود در نظـام  ود خيانت نکني نميکه به وظايف انقالبي ختا زماني: نشان دادند که

عنـوان  من اين ازدواج و رابطه را به. ممکن است در صفوف ما ازدواجي معمولي صورت بگيرند. زندگي کني

گـويم کـه بتواننـد وظـايف     به شرطي به ايـن رفقـا خـائن نمـي    . کنموار و براي بقاء نسل تفسير مياي بردهرابطه

اگر وظايف انقالبي را قرباني رابطـه عشـقي خـود    , صورتدر غير اين. جاي آورندد را با موفقيت بهانقالبي خو

. در مقياس بزرگي بواسطه اين نوع رابطه در خيانت فـرو رفتـه اسـت   , تاريخ کرد. اندکنند مرتکب خيانت شده

به قيمـت نـابودي عشـق تمـام     ارزش و معموليعمل آورد اين است که ازدواج بيتوان بهانتقاد ديگري که مي

. اين مورد بستگي به سن و سال ندارد؛ مـرزي نـدارد  . من هنوز هم معتقدم که بايد در راه عشق جنگيد. شودمي

, پشـتکار , اراده, عبارت از اميد, عشق در مبارزه ما. خيانت کرده است, هر کس عشق را در ارضاء جنسي ببيند

, اکاري و ايثار که شروط موفقيت در انجام وظايف انقالبي هستندجرأت و فد, جستجوي زيبايي, نيروي درک

جنـگ عشـق و   . باشـد اي شـرافتمند مـي  عقيده و ايمان الزم تـا رسـيدن بـه نتيجـه    , چه در جنگ و چه در صلح

دوسـتي و صـلح شـرافتمندانه نيـروي الزم بـراي رسـيدن بـه پيـروزي را در         ميهن, همچنين جنگ براي آزادي

.مرد آزاد شده آفريده خواهد شد, در زن آزاد شده. يافتخواهدPAJKحقيقت 

ب ـ در واقعيت کردستان به اندازه نياز به تأسيس حزب و حتي بيش از آن به نهادي هماننـد کنگـره خلـق      

KOMAيعني سازماندهي چتري که کليه خلق کردستان را در بر گيـرد نيـاز اسـت؛ ايـن شـکل سـازماندهي      

GELاز هـر زاويـه کـه نگـاه     . اي اسـت رايط کردستان مستلزم تعريف و تحليل ويژهکنگره خلق بنابر ش.است

هاي ايـدئولوژيک اهميـت بيشـتري دارنـد امـا      در احزاب جنبه. کنيم کنگره خلق با ساختار حزبي تفاوت دارد

اق بـراي احقـ  , کنگره در واقع بيان هويت خلقي است که بيدار شـده . اند تا ايدئولوژيکها بيشتر سياسيکنگره

گيري و نظارت است براي هـر  ارگان تصميم. حقوق خود به پا خاسته و در حال راهپيمايي بسوي آزادي است

که طالب آزادي مـيهن و دمکراسـي بـراي خلـق     , فکر و عقيده, مليت, جنسيت, طبقه, از هر ايدئولوژي, کسي

امـا نيـروي   , کنـد ني عمـل نمـي  گيـري و قـانو  هاي کالسـيک تصـميم  با اينکه بسان ارگان. پارلمان نيست. باشد

هم ارگاني قانوني . کندگيري و نظارتي است که زمينه را براي ايجاد يک زندگي آزاد و برابر فراهم ميتصميم

نه ارگاني دولتـي اسـت نـه ارگـاني کـه      . محور خلق استباالترين ارگان غيردولت. و هم ارگاني سياسي است

سـت کـه بـراي حـل کليـه مشـکالت اجتمـاعي عصـر از معيارهـا و          سـرآمد نهادهـايي ا  . آلترناتيو دولت باشـد 

نهاد و ارگاني است کـه موظـف بـه اتخـاذ تصـميمات الزم در کليـه       . کنندراهکارهاي دمکراتيک استفاده مي

جاي آنکه که دولت بهاي و دفاع مشروع ـ رسانه, اکولوژيک, حقوقي, سياسي, اجتماعي, هاي اقتصاديعرصه
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ـ بـوده و بنـام خلـق    تـر نمـوده  تـر و پيچيـده  نيروي حل تبديل شود مشـکالت آنهـا را عميـق   ها به در اين عرصه

.ترين نيروي مخاطب در داخل و خارج استعالي

هـم  . خوبي شناخت و تحليل نمـود شود بهبايد شرايطي را که در کردستان موجب پيدايش کنگره خلق مي

هـاي سـرکوبگر ملـي مخـالف     و هـم وجـود دولـت   گرايي بورژوازي و ساختار غيردمکراتيک آن ضعف ملي

دولـت  , محال است که خلق. شدند تا نهادي از نوع کنگره براي سازماندهي خلق الزم باشددمکراسي موجب

گيري دمکراتيک داشته باشـد وجـود کنگـره شـرط     اما براي اينکه خلق بتواند ارگاني براي تصميم. داشته باشد

شـود  ا توجه به اينکه مشکل ملي در کردستان با تأسيس دولت ملـي حـل نمـي   تر ببه بياني آشکار. اساسي است

وار با توجه به اينکه خلق ديگر حاضر نيست به هيچ وجه زندگي برده. ماند رژيم کنگره استتنها راهي که مي

, سـت نمودن آنها آشکار شـده ا تررا قبول کند و همچنين ناتواني دولت ملي در حل مشکالت و چه بسا پيچيده

.استحل دمکراتيک کنگره خلقترين وسيله براي تحقق راهتوان گفت مناسبمي

تواننـد بـا هـم وجـود     شود اين است که آيا دولت ملي و دمکراسي خلق مـي سؤالي که در اينجا مطرح مي

ه داشته باشند؟ در بسياري از کشورهاي اروپايي و حتي در بافت فدراتيو آمريکـا ايـن موضـوع امکانپـذير شـد     

گراي بورژوازي حدود و مرزهـاي دمکراتيـک را   هر اندازه دولت ملي. خوريمهايي برميبه چنين نمونه. است

هاي حـاکم بـر کردسـتان    در کليه دولت. ماندتر کرده باشد بازهم عرصه دمکراتيک مهمي براي خلق ميتنگ

ي بـراي اعـالم اراده دمکراتيـک خلـق     هيچ شانس قانوني چندان, دليل ساخت شديد يونيتر آنهاويژه ترکيه بهبه

ها و شورش اين نيز باعث بروز هميشگي عصيان. سياست داخلي اساسي آنها طرد و سرکوب است. قائل نيستند

ايجـاد و پيشـبرد اتوريتـه کنگـره     , هدف از گشودن گره کور بوجود آمـده . و در نتيجه سرکوبگري شده است

, هاي حاکم به انجام سـازش دمکراتيـک روي آورنـد   که دولتتا زماني. گيري آن استخلق و قدرت تصميم

نمـودن از  گرايـي و يـا حـذر   روي نياوردن به ملـي . بايد اقدام به تأسيس نهادهاي دمکراتيک و غير دولتي نمود

بـراي جلـوگيري از   , بـرعکس . باشـد نمودن در برابر نظـام موجـود نمـي   به معناي سر خم, تأسيس دولتي رقيب

ضرورت تأسيس مداوم نهادهاي جامعه مدني و ابزارهـاي دمکراتيـک را در   , گرايياز مليهاي ناشيدرگيري

اگر حل مشکالت روزافزون جوامع را براي دولـت موجـود يـا دولتـي کـه در آينـده       . دهددستور کار قرار مي

ربـي تشـکيل   دولـت ع 22. (تر نيز خواهند شدنه تنها حل نشده بلکه پيچيده, باقي بگذاريم, تأسيس خواهد شد

دولت در آفريقا تأسـيس شـد مشـکالت را از    50نزديک به , بست رساندندشد مشکالت را هر چه بيشتر به بن

انـد را مگـر از طريـق    هاي اروپـايي بوجـود آورده  ـ ملتمشکالتي که دولت, تر نمودوضعيت قبلي هم پيچيده

يعني اينکـه کثـرت دولـت    . دولت است52اتحاد اياالت متحده آمريکا بيانگر . اتحاديه اروپا بتوانند حل کنند

اگـرهم  , شـود با توجه به اينکه دولتي جديد به سهولت تأسيس نمي.) شودشدن مشکالت ميباعث هرچه بيشتر

تأسيس شود قدرت حل مشـکالت را نخواهـد داشـت و همچنـين بـا توجـه بـه اينکـه دول سـابق قابليـت حـل            
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. غيردولتي يعني کنگره خلق است

هايي طوالني و مبارزات زيادي بدست نمودن جنگبسياري از کشورهاي پيشرفته اين مدل را بعد از تجربه

به ايـن شـيوه حـل بـه     هاي يونيتر دولت. نديابي عاجزاما ديگر کشورها هنوز از درک اين مدل چاره. اندآورده

دوستي و تعهد مقدس نسبت به معني وطن" دولت يونيتر ملي تا دم مرگ"گفته . اندشکل امتياز دهي نگاه کرده

عراق و حتي در جزيره کوچک قبرس , ها و برخوردهايي که در يوگسالويچنين ديدگاه. شان استبه دولت

جمهـوري ترکيـه هنـوز از درک عملکردهـاي     . اي شدوجود داشت سرانجام باعث بروز نتايج غيرقابل منتظره

ترکيـه بـر ايـن بـاور اسـت کـه بـا انکـار         . بينـد دمکراسي عاجز است؛ هميشه دمکراسي را رقيبي براي خود مـي 

. توانـد مشـکالت را برطـرف نمايـد    مـي , عنوان عضو اساسي تأسيس جمهوري هسـتند موجوديت کردها که به

. دها را در تاريخ و در شرايط فعلي درک کنـد وبـه رسـميت بشناسـد    خواهد نقش استراتژيک کرهمچنين نمي

اعتمـاد بـه قـدرت نظـامي و     , البته در اتخاذ اين موضـع . کنديوگسالوي و عراقي دومين را تحميل مي, مصرانه

انگليس را بـه چـه وضـعيتي    , در حاليکه اگر بدانند بخش کوچکي از ايرلند. دهندوسعت کشور را مبنا قرار مي

با توجـه بـه   . خوبي خواهد فهميدنقش کردها را به, ساخته و يا چچن روسيه را به چه روزگاري انداختدچار 

به اين امر پي خواهـد بـرد   , طلبداينکه حل مشکالت از طريق نظامي زياد دوام نياورده و هزينه بسيار زيادي مي

چه چيزي عايدشان شد؟ خسران و ساله قبرس40بست مگر از بن. حل چقدر مهم و ضروري استکه ارائه راه

.شکست آنها آنقدر زياد است که قابل محاسبه نيست

بايد بـا تأسـيس و سـازماندهي مـدل کنگـره نقـش اسـتراتژيک کـرد و کردسـتان را بـه شـکلي برجسـته و             

ي کردستاني که مدام در برابـر ترکيـه بکـار گرفتـه شـود بـه معنـا       . نيرومندانه به دولت و جامعه ترکيه نشان داد

گـراي  بعـد از تشـکيل دولـت فـدره ملـي     . شکست اقتصادي و تهديد سياسي و نظـامي اسـت  , مشکالت مداوم

بنابراين کردستان در وضعيتي . اي کرد در جنوب کردستان تأثير ات مداوم آن بر ترکيه قطعي شده استعشيره

اي دمکراتيـک بـاز نشـوند    هـ اگـر راه . است که به سرعت به منبع ايجاد مشکل دائمي براي ترکيه تبـديل شـود  

سـال  50اين نيز باعـث پيـدايش اسـرائيل ـ فلسـطين ديگـر و       . گرايي وارد عمل خواهد شدمجبوراً راهکار ملي

تر از بار اول که به هيچ وجه به آساني سـپري نشـد و   شديدتر و آمادهPKKبار اين. شودجنگ و درگيري مي

احتماالً دولـت بـه سياسـت    . در ترکيه وارد عمل خواهد شد, دهدتر از چيزي که در عراق روي ميبسيار وسيع

اما به تمامي معلوم نيست که پروژه خاورميانـه بـزرگ بـه چـه آبسـتن      , نابودي و سرکوب هميشگي خود ببالد

اگر نقش استراتژيک کردها بر عليه ترکيه بکار گرفته شود نتايج . پروراندهرگونه خطري را در خود مي. است

با توجه به . ها و مطالبات نوين زيادي راجع به ترکيه خواهد شدباعث بروز بحث. ل خواهد داشتمهمي به دنبا

شدن وربديهي است که شعله, نتيجه مانده و خواهند ماندهاي سرکوب و نابودي بيها و تاکتيکاينکه سياست

.خواهد بودبسيار خطرآفرين, مدتچه در درازمدت و چه در کوتاه, دوباره درگيري و اختالف
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نبايد از نظر دور نگه داشت که از اين به بعد کردها نقش استراتژيک خـود را جهـت ايجـاد روابـط بـا هـر       

تــوان بــا قبوالنــدن تصــور اينکــه مــي. دولــت و قــدرتي و در رأس آن آمريکــا و اســرائيل بکــار خواهنــد بــرد 

ايـن مسـئله جهانيـان را    , برعکس. تاي بيش نيسفريبيخاطر شد خودبه جهانيان آسودهPKKبودن تروريست

مگر ترکيـه بـراي ايـن    . شود که در مقابل آن مطالباتي بنماينددر برابر ترکيه بيدار و هوشيار ساخته و باعث مي

عـالوه بـر آن   . کار امتيازات اقتصادي و سياسي کمي داد؟ واضح است که اين سياست و راهکار اشـتباه اسـت  

تر از آن اين است که بر روي دولت فدره جنوب که بـراي  وخيم. امله نيستندکردها به هيچ وجه سزاوار اين مع

چيزهـاي ديگـري نيـز افـزوده     , اي در جنوب کردستان هديه کردبه نيروهاي فئودالي و عشيرهPKKمقابله با 

نفـر مـزدور   100000نپـردازد بـيش از   PKKبـراي اينکـه خلـق بـه طرفـداري از      , در ترکيه نيـز . خواهد شد

حتــي بـه ايـن هـم بسـنده نکـرده و بـه رؤســاي       . انـد يـر را در قالـب محـافظين روسـتا سـازماندهي کـرده      مزدبگ

اين نيروها هستند کـه باعـث بـروز عـراق     . اندپست و مقام داده, گراي ابتدايي در دولتهاي پسرو مليطريقت

کردستاني که سـطح  . تخواهي و دمکراسي اسها مغاير با تمامي مباني جمهورياين سياست. دوم خواهند شد

چه بکند؟, اقتصاد آن بسيار پايين است اگر در روند اين تحوالت منفجر نشود

هـا و  معلوم نيست که اين تـالش . ارزش در امرالي تالش زيادي صرف نموديمبراي امتناع از اين اصرار بي

ت و توسـعه نتوانسـته   هيچ حکومتي به اندازه حکومت جديـد حـزب عـدال   . ها تا چه اندازه درک شدندفعاليت

دادن به تعداد زيادي از پيـروان نقشـبندي   کند که با راهاين حزب تصور مي. صدا از کنار مسئله بگذرداست بي

هـر نـوع کمـک و    , در انتخابـات . تواند در بابر مشکل کـرد سـد نفوذناپـذيري ايجـاد کنـد     در درون دولت مي

ايـن اشـتباهي   . شـدن بکـار گرفتـه شـدند    راي انتخـاب حمايتي از طرف حکومت به اين طيف به عمل آمده و بـ 

.دادن برآيندمسئوالن نخواهند توانست از پس حساب, شدن نتايج آنبا مشخص. باشداستراتژيک مي

هـم از  . عمـل آمـد  حل دمکراتيک ممانعتي دولتـي بـه  در ترکيه آشکارا در برابر ابتکار عمل ما در ارائه راه

نمـودن  کـردن و منـزوي  طـرد . تراشـي نمودنـد  مانع" اتحاد نيروهاي دمکراتيک"خارج و هم از داخل بر سر راه 

ها اشـتباه بـوده؛ بـه    همه اين اقدامات و سياست. هاي کرد را از موجبات امنيت ملي به حساب آوردنددمکرات

وانـد  تکنند که خلق کـرد نمـي  چنين تصور مي. باشندمعني اصرار بر موقعيت موجود و الينحل ماندن مسئله مي

. کننـد در انتظار اينکه همگـي براثـر گرسـنگي و فشـار تسـليم شـوند روزشـماري مـي        . راه خود را انتخاب کند

هاي اجتماعي هنوز هم بر اين اساس عمل اقتصاد و سياست همراه با سياست, نيروهاي امنيت داخلي, ديپلماسي

شـدن يـا   ق را بـر سـر دوگـانگي تسـليم    گرفتن يک استراتژي مشترک خلها با در پيشهمه اين عرصه. کنندمي

شرايط فعلي هم بسيار . ها افزوده استقدرت دين و طريقت را نيز بر سياستAKPدولت . اندمرگ قرار داده

" حـل دمکراتيـک  صـلح و راه "هـاي  کليـه فراخـوان  . بسـت دارد کننده است و هم نشان از اصرار بر بنتحريک

رود و در عين حال منافع هر کس هيچ جنبش مشابه ديگري انتظار نميبرخوردهايي را که از . جواب ماندندبي

دادند را درباره اين يعني حتي توجهي که به مسئله جزيره کوچک قبرس نشان(گرفتند ناديده, را در پي داشت
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حل دمکراتيک مشـترک بوجـود نيامـد بهتـرين و     با توجه به اينکه راه, بنابراين. در عراق چشم دوختندآمريکا 

از ايـن رو مـدل کنگـره در دسـتور     . ترين شيوه اين است که خود اقدام به تأسيس دمکراسي خود نمودمناسب

.کار قرار خواهد گرفت

. قالب يک کنگره سـازماندهي و بسـيج شـوند   ها و در خارج از ميهن بايد درخلق کردستان در کليه بخش

هـاي اخيـر بـه برگـزاري     بنـدي بايـد در برابـر گـروه   " KONGRA GEL", اي که تعريف شدطبق محدوده

اي تحليـل  کنگره رويداد و تحوالت داخلي و خارجي را بـه شـکل گسـترده   . العاده خود اقدام کندکنگره فوق

اي و دفاع از خـود تصـميمات   رسانه, اکولوژيک, سياسي, جتماعيا, در رابطه با مسائل اقتصادي. خواهد کرد

در انتطـار تجزيـه و انشـعاب   . به هيئتـي بنـام شـوراي اجرائـي مسـئوليت خواهـد داد      . الزم را اتخاذ خواهد کرد

.خيالي واهي است, نشستن

کنگـره  يـاب به تناسب توانايي خود بـراي تحقـق مـدل چـاره    , هاي کردستاناز اين پس هر يک از بخش

انـد و احزابـي را کـه ممنـوع     هاي ملي که آنها را در برابرمان مسدود نمـوده جاي پارلمانبه. تالش خواهد کرد

.هاي دمکراتيک بومي به راه انداخته شوندبايد مديريت, انداعالم کرده

.شتاي شوراي مديريتي مختص به خود را انتخاب نموده و به مسئوليت خواهد گماهر روستا و محله

هـاي درازمـدت در   حـل راه. هاي دمکراتيک روشن خواهنـد شـد  حلراهکليه زواياي زندگي خلق بوسيله

.به اجرا در خواهند آمد, تصميمات اتخاذ شده در کنگره بنابه شرايط و ظروف. پيش گرفته خواهند شد

ولت رها شود خلق نبايد به انصاف د. تا آنجا که ممکن باشد آموزش مختص خلق صورت خواهد گرفت

هايي که درصـدد شـکار خلـق در شـرايط گرسـنگي هسـتند       ها و نقشهنبايد به بازي. تا آن را به گدا تبديل کند

در مقام دفاع از خـود برخواهـد   , هاي فرهنگيدر صورت تجاوز به حقوق بشر و آزادي. شدن دادفرصت اجرا

از سـکنه  و روستاهايي را کـه تخريـب و خـالي   کردن روستاها مقاومت شودبايد در برابر تخريب و خالي. آمد

تشکل , ايدر هر عرصه. به هر قيمتي که شده بايد از گرسنگي جلوگيري شود. اند بار ديگر بازسازي کنندشده

بـا تأسـيس   . همچنين بايستي بسوي سازماندهي وسيع جامعه مدني گـام برداشـته شـود   . و سازماني تأسيس شود

.خلق به آموزش دمکراسي خود مشغول شود, اير منطقهمدارس آموزش دمکراتيک در ه

جاي سرکوبگري و انکار به. حل دمکراتيک با هر دولتي حاضر خواهد بودمدل کنگره براي رسيدن به راه

طلبـي و خشـونت را   دور از جـدايي گرايانه بر صلح و برادري اصرار ورزيده و راهکـاري دمکراتيـک و بـه   ملي

کليـه ايـن   . ين در برابر هرگونه تجاوز و حمالت احتمالي از خود دفاع خواهد نمودهمچن. انتخاب خواهد کرد

تأکيـد  . خواهي نبوده برعکس به منظور تحقق وحدت و يکپارچگي اسـت ها و اقدامات به منزله جداييفعاليت

هـا  ولـت اگـر د . هـاي نـويني اسـت   گيري از بروز تـراژدي ترين راه براي جلوخواهد کرد که اين مدل مسئوالنه

خلـق در  . خود را نيرومند ساخته و در مقام پاسخگويي بر خواهـد آمـد  , درصدد نابودي و سرکوب آن برآيند

تـر بـه عمليـات دمکراتيـک روي     تر و آگـاه يافتهبيش از هر زمان ديگر سازمان, ترين شرايط نيزتحملغيرقابل
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, سياسـي , هـاي اجتمـاعي  و نه دست از فعاليـت زندگرايانه ميچيني ملينه دست به اعمال توطئه. خواهد آورد

حال که مرحله کنگـره را بـدين صـورت تعريـف و تحليـل      . داردمشروع برمياي و دفاعرسانه, هنري, حقوقي

جهـت  , دانيم که از هر کس براي رفتاري هوشيارانه و مدبرانهعنوان يک وظيفه تاريخي بر خود مينموديم؛ به

.و مشارکت در اين مرحله دعوت نماييمجلوگيري از بروز تراژدي ها 

به تعريف و گسترش کنگره خلق الزم است با جزئيات بيشـتري بـه   هاي مختصر راجععالوه بر اين ارزيابي

KONGRAنزاع اقتدار درونـي اسـت کـه از همـان اولـين جلسـه       , نکته اول اينکه. بعضي موارد اشاره کنيم

GELسياسي و عملـي  , حل دمکراتيک تغيير ـ تحوالت تئوريک راهيابي بهدر حاليکه براي دست. شروع شد

لحـاظ سياسـت دمکراتيـک و    دهند بـه مواضع و رفتارهايي سربرآوردند که نشان مي, اندوسيعي صورت گرفته

اند و جسارت انجام اين کار را درک نکرده و يا به کناري انداختهPKKشدن در معناي سياسي, لحاظ کليبه

قبالً نيز تأکيد کرده بودم کـه چنـين برخـوردي بـا تجربيـات سياسـي       . انداي از خود بروز دادهردهرا ر ابعادگست

ايـن وضـعيت نشـان از    . حاصل از يک ربع عمـر نيازمنـد تحليلـي بسـيار فشـرده و انتقـاد ـ خودانتقـادي هسـتند         

ه بـه چـه قيمتـي تمـام     اينکـ , کنـد به شرايط توجه نمـي , تأثيرگذاري مواضعي است که قوانين را رعايت نکرده

اي آماتور است که در مسئله اقتدار هم از روابـط  به اندازه, در گوهر خود سياسي نشده, داندخواهد شد را نمي

جاي اينکه به دهد که بههايي را انعکاس ميهاي شخصيتهمچنين ويژگي. معمولي و سطحي فراتر نرفته است

قيمـت  هـاي ايـدئولوژيک پنـاه بـرده يـا تسـليم اميـال ارزان       قالبموفقيت در انجام وظايف خود بيانديشند يا به

.اندشده

PKKگيـري اين نوع رفتارها و برخوردها که از همـان آغـاز شـکل   . با اين مواضع و ايستارها بيگانه نيستم

عنـوان ادامـه مواضـع مصـرانه     هم ادامه يافت را بايـد بـه  PKKعنوان يک گروه وجود داشته و بعد از اعالم به

اند اتخـاذ  اي که تاکنون نيز توجيه نشدهاوت مواضع بسيار سليقه15هايي در نظر گرفت که در دوره شخصيت

خطاي من در اينجا بود که تحـت  . اندسال جنگ هيچ وقت احساس مسئوليت جدي نکرده15در طول , کرده

رخـوردي تـا آخـرين درجـه از     ب, هميشه بيش از آنکه براساس قوانين و قواعد برخـورد کـنم  " نجات انسان"نام 

کردم که حتماً تجربه کسـب  هميشه بر اين باور بودم و با چنين منطقي برخورد مي. روي رفاقت را ترجيح دادم

.نتيجه آن وضعيتي است که بدان گرفتار شدم. خواهند کرد و به خودشان نظم خواهند داد

, بايد بگويم که بـيش از مـن  , رستي انجام دهندهاي ناداگر بار ديگر در مرحله امرالي در مورد من ارزيابي

اند کم خواهد شـد و بـراي   ارزش و اعتبار آنهايي که مرتکب چنين خطاهايي شده و به آساني آلت دست شده

. هـاي بسـياري را مثـال زده بـودم    اين در حاليست که من بارها هشـدار داده و نمونـه  . آنان دردناک خواهد بود

بعد از اينکه جسم من از ميان رفت انجام دهيد؛ اما بعضي چيزها را حتي اگـر مـن در   توانيد بعضي چيزها را مي

کشـم  مزار هم باشم نخواهيد توانست انجام دهيد؛ همچنين گفته بودم بعضي چيزها را تـا وقتـي کـه نفـس مـي     

کننـده  ه جنبـه آزاد اما آشکار است ک. کننده دارندکننده و هم حيوانها تأثيري آزادکوه. توانيد انجام دهيدنمي



413 گرفتن من به به بازي. هاي ذيربط تذکر داده بودمو هم به دولتPKKهم به . اشتباه درک شده است

هويت , جاي آوردن ضروريات حقايق در حد توان خودهيچ ترديد و گماني ندارم که به. کسي نيستنفع هيچ

. يم اما خواسته بودم که بدانيـد مـن اينگونـه نيسـتم    هر چند که درمانده و بيچاره به نظر آ. دهدمن را تشکيل مي

. اما به کلي از شرف نيز بدور نيستم, همچنين خواسته بودم که بدانيد اگر چه شکوه و جاللي آنچناني هم ندارم

باز هم اين من هستم که برخـوردي از سـر کمـال    . البته آنها عاشق و دلباخته شيوه زندگي و مبارزه خود هستند

.شود که بايد هم اينگونه باشدکار مينمودم و آش

به KONGRA GEL, هاي درگير در داخلها از خارج و طرفسازي دولتهاي خنثيعليرغم فعاليت

اي خوانند نبايـد ثانيـه  آنهايي که خود را طرف مي. ها بماند براي بعدبحث از دولت. کار خود ادامه خواهد داد

کـار  . شان استهم موفقيت در انجام وظايفآن. دهدآنها را نجات ميهم از اين غافل شوند که تنها يک چيز 

عنوان امري مقـدس قبـول نمـوده و بـراي     اهميت و ساده هم که باشد بايد آن را بهمهم يا کم, هر چقدر سنگين

ردي اند جوانمآيا واقعاً آنهايي که اين وضعيت را بوجود آورده: نمايممن ادعا مي. موفقيت در آن تالش کنند

هـاي مـا   آن را دارند که براي نجات شرف انقالبي خود حتي يک روز هم که شده بتوانند از زحمات و تـالش 

مـان بـراي   در جنگ شرف خلـق , کشمتقدير نمايند؟ در حاليکه من از يک منفذ دوسانتيمتري به زور نفس مي

به زندگي ادامه دهم و براي حفـظ  وجه نبايد کوچک انگاشته شوند ـ در تالشم تا  هايي که به هيچحفظ ارزش

من مطمئنم اگر يک نفر در اينجا بمانـد بعـد از   (نمايم بنيه و تمرکز اراده خود کوشش مي, سالمتي, سازگاري

آميز آيا اين رفقا خواهند توانست شرف انقالبي خود را با تالشي موفقيت) سه روز حتماً خودکشي خواهد کرد

هـم ايمـان و هـم    . ت کنند؟ در اين باره انديشـيديم و پيشـنهاد ارائـه کـرديم    و برخوردي متواضعانه حفظ و اثبا

نکتـه  . انتظار داشتم که مدل کنگره موجب يک نوسازي واقعي خواهد شد و شرف خود را نجات خواهـد داد 

.اصطالح نبردهاي اقتدار بدترين و پليـدترين مـرگ را بـه دنبـال دارد    اين نوع به: ديگري را بايد يادآوري کنم

توانـد حتـي   در حاليکه يک کوه وظايف در پيش رو داشتند؛ با اين همه آيا انسان مـي . هيچ هوس آن را نکنند

حتـي  , نبايد بـا بکـار بـردن تمـايزاتي چـون حـق و نـاحق       . نمايد" هاي بيزانسبازي"خود را درگير , يک لحظه

به هيچ وجه نبايد بـا ايـن   , چيزي باشداگر هم چنين . جاسوس اخاللگر يا گفته کودتا به توجيه مسائل بپردازيم

همـواره وظـايف آنـي خـود را     . امصدها نمونه را در اين رابطه مشاهده نموده.شيوه سرنوشت خلق را فلج کرد

وارد , دانـد پيـروز نخواهـد شـد    هيچ کس بطور آگاهانه به جنگـي کـه مـي   . جاي آوردماي قصور بهبدون ذره

شدن آگاهانه به جنگي که بديهي است نه تنها براي آنها بلکـه هـر   از وارد, طرفين موجود در ميان ما. شودنمي

انـد کـه بـه فـرض     چه اميدي داشتند؟ آيا به اين فکـر کـرده  , هاي بسياري دربر داردکس و براي خلق خسارت

اينکه يک طرف پيروز شود دستاوردهاي بدتر از خيانت آن را با چه کسي و چگونه معامله خواهد نمود؟

مـرا درشـرايط انزوايـي در    ,اند که بنـام مـن  انگيزآن است که آنان چگونه جسارت نمودهبسيار حيرتنکته 

. ها خود را بشناسند و اين مسئله را به طـرز صـحيحي توجيـه نماينـد    بايد اين هويت. انزوايي گسترده قرار دهند

تي بيانـدازد کـه نتوانـد شـير     خواهد مادرش را بـه وضـعي  خورد چگونه ميانساني که هر روز شير مادرش را مي
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, پـس . هاي تاريخي قابل درکي داردريشه, روشن است. بدهد؟ من داستان نزاع خودم و مادرم را توضيح دادم

هـيچ  , نه دشمن در اين باره کـه ارزش و اعتبـارم را از دسـت داده باشـم    , اين رفقا چه داليلي دارند؟ نه دوست

تي به چه کسي و به چه جايي متکي باشند که تا اين انـدازه درصـدد   ها بايساين شخصيت, پس. اندچيزي نگفته

دادن به اين سؤاالت براي پيشرفت آنان اهميت زيـادي  شدن من برآمدند؟ جوابارزشنمودن و يا بيارزشبي

.دارد

من هم به آنهايي که مرتکب چنين خطايي شده و هم آناني که آگاهانه يا ناآگاهانه احتماالً مرتکب چنين

داوطلـب و پـر مـدعا    , مشارکت در دعوي شرف خلق مستلزم انسـاني باشـرف  : کنمخطايي شوند يادآوري مي

هـيچ  . هـا را اشـغال نکننـد   پست. از همان اول به مبارزه ملحق نشوند, اگر چنين خصوصياتي را ندارند. باشدمي

ن اين وضعيت در اصـل بيـانگر   چو, بدون مقام هم نباشند. دشمن دمکراسي است, طلبيفراموش نکنند که مقام

انـد؟ بعضـي از مسـائل را    توانند اين را انکار کنند که مباني دمکراسي را نقض کردهمگر مي. بودن استادعابي

چگونـه شکسـتن اراده خلـق را    . برنـد هاي بکار گرفته شده را حتي پادشاهان هم بکار نميشيوه. پيگيري نمودم

انـد در  نظـر هسـتند چگونـه توانسـته    که تا اين اندازه نسبت به دمکراسي تنگتوجيه خواهند کرد؟ با توجه به اين

ترين خودسـتايان ترکيـه نيـز بـا دمـاگوژي و      حتي بزرگ. ميان ما بمانند؟ بنابراين بايد دمکراسي را درک کنند

اري انـد از عهـده چـه کـ    شما بسان جوانـاني کـه هنـوز بـه سـن بلـوغ نرسـيده       , دسپوتيسم نتوانستند پيروز شوند

.خواهم از اين تفاسير خالص شوممي. نويسمآييد ؟ من به سختي اين سطرها را ميبرمي

کردند؛ امـا مـن بـازهم بـا     شخصي همچون مرا چهل مرتبه نابود مي, جاي من بودندمطمئنم اگر اين رفقا به

ل بسـيار دردنـاکي پريشـان    به شک. نمودن اين گفته که مرا بازيچه قرار ندهيدالبته با اضافه. کنمآنها حرکت مي

.خواهيد شد

بـار ديگـر پيشـنهاد    . در شرايطي نيستم که بتوانم بيش از اين راجع به کميت و کيفيت کنگره توضيح دهـم 

کنم رياست کنگره هر سال يکبار انتخاب شود ولـي اگـر دوبـار پشـت سـرهم توانسـت رياسـت کنگـره را         مي

. از گذشت دو سال از اتمام دوره رياستش خـود را نـامزد کنـد   دست آورد براي بار سوم بايستي حداقل بعد به

سـازم ايـن قاعـده    خاطرنشـان مـي  . عنوان يک حکـم اساسـي در اساسـنامه دمکراتيـک جـاي بگيـرد      اين امر به

اگـر يـک   . هاي تخصصي و غير ايدئولوژيک خلق از اهميت برخـوردار اسـت  دمکراتيک در کليه سازماندهي

اما در درون حزب و در نهادهاي تخصصـي محـدوديت   . دوره نيز امکانپذير استتوان گفت دو سال نباشد مي

.زمان بستگي به موقعيت شخص دارد

هـاي تـاريخي نيـز    بـا سـنت  , برگزاري جلسات عمومي ساالنه کنگره در ماه آوريل و در عرض چند هفتـه 

عنـوان شـهر   زديک شـهري را بـه  اکنون يا در آينده ن. کنماين پيشنهادم را هم تکرار مي. مناسبت خواهد داشت

انتخاب شوراي اجرايي و کميتـه انظبـاطي   . اين قدرت و جديت کنگره را ثابت خواهد کرد. کنگره معين کنيد

در انتخاب اعضاي شـوراي اجرايـي بايـد معيارهـا     . و رياست کنگره مواردي کلي هستند که انجام خواهند شد



415 کميتـه  7کرده بودم کـه شـوراي اجرايـي بـه شـکل      پيشنهاد . بودن آنها را درنظر گرفتوسطح مصمم

همچنـين در مـواقعي کـه    . توانند هم در داخل و هم در خـارج انتخـاب شـوند   اعضاي آن مي. سازماندهي شود

, نمـودن لـوايح  کميسيون تدارک را جهت آماده7, کميته فعال7تواند معادل کنگره نشستي برگزار ننمايد مي

ها بنابر تحقيقـات انجـام شـده در اتخـاذ تصـميمات و نظـارت سـهيم        ين کميسيونا. از ميان خود انتخاب نمايد

هايي به شکل توان بنابر شرايط و خصوصيات هر کميته سازماندهيمي. کنندشوند و پيشنهاداتي را آماده ميمي

تـوان  اتحاديـه مـي  مکتـب و , از باال به پايين و وابسته بـه دفتـر  . مکتب و اتحاديه را به آن ربط و پيوند داد, دفتر

ها احتياج مبرمي در دمکراسي. ها و روستاها به تشکيل واحدهايي اقدام نمودمحله, هابخش, مطابق کليه مناطق

ها و شماهاي سازماندهي حتي يک تـوده خلقـي نيـز بـاقي     با اين مدل. هاي محله و روستا وجود داردبه کمون

بـا توجـه بـه    . تأثير قرار نداده باشـد ازماندهي ننموده و يا تحتس, نخواهد ماند که کنگره خود را بدان نرسانده

اراده حزبـي فقـط بـا    . اما بايد علنيـت در محوريـت قـرار گيـرد    . آزمايدهاي علني و غير علني را ميراه, شرايط

ت هـاي وابسـته بـه مصـوبا    عنوان يگانتوان بههاي دفاعي را مييگان. اي شودتواند تودهسازماندهي کنگره مي

نمـودن  اداره. تواند در سطح هواداري باشدبرقراري روابط با احزاب علني مي. کنگره و مدافع آنها معرفي کرد

استقرار و پراکندگي اعضاء را با توجـه بـه وظـايف و شـرايط     . مؤسسات قانون توسط امر و دستور اشتباه است

اي گسترده مورد بحث قرار گرفته و با ري به شيوهکليه اين موارد بايد براساس نيازهاي کا. دهدامنيتي انجام مي

.تصميماتي استوار رسميت بيابند

ياب کنگره و نيروهاي دولتي در کردستان ها و روابط ميان نيرهاي چارهبه تداوم چالش, دومين مورد مهم

هاي کليه جنگبايد اين مسئله مهم را خاطرنشان نمود که تاکنون در. شودآن مرتبط مييابيو چگونگي چاره

اتوريته "و " اقتدار"فرصت و جايگاه بسيار کمي براي دوگانگي . صادق بوده است" يا همه يا هيچ"قانون , اقتدار

اين در حاليست که در کنار هم قرار داشتن نيروهاي اقتدار و نيروهاي دمکراسي . اندقائل گرديده" دمکراتيک

بطور , واقعيت اجتماعي, در اصل. ي طبيعي و عادي به نظر برسدشان بايد امرعليرغم تمامي روابط و تضادهاي

صورت مدوني بيان داشته و بـدان جامـه عمـل    اگر اين را به. شوداما بدان اذعان نمي. باشداي چنين ميگسترده

اما . حرکت کرديم" يا همه يا هيچ"اوت براساس قاعده 15ما هم در حمله . بپوشانيم بسيار راهگشا خواهد بود

گرفتن هم دولت و هـم نيروهـاي کنگـره در يـک     قرار. اندامروزه طرفين بيشتر به نادرستي اين راهکار پي برده

.اي ضرورت داردکشور بنا به شرايط مرحله

تـوان ريشـه موضـع مقاومـت     روند و نه ميها به يکباره و در عرض يک روز يا ده سال از ميان مينه دولت

با توجه به اينکه جنگ دائمي براي هر دو طرف . شان برکند و به کناري انداختها را از خاکدمکراتيک خلق

يـک مبـدأ   , زيستن و در مواقـع ضـروري بـراي جنـگ    راه مياني بيشتر براي باهم, آوردهم خسران و تباهي مي

شکل اي نزديک در کليه مناطق کردستان براساس اين مبنا زندگي و جنگ خود رابايد بتوانيم در آينده. است

امـا  . برخواهنـد آمـد  " يا همـه يـا هـيچ   "ها در ابتدا درصدد بکارگيري مبدأ خود يعني دولت, بدون شک. دهيم

وظيفه اصلي مبـارزه دمکراتيـک و هنـر جنگـي     . توان کليه حمالت را با مقاومت و دفاع مشروع خنثي نمودمي
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اي را تجربـه کـرديم امـا طـرفين     ين مرحلـه در گذشـته نيـز چنـ   . دفاع ذاتي ما اين است که راه اين کار را بيابند

. راه بردنـد جنـگ را نيـز خـارج از قواعـد آن بـه     , همانطوريکه هرگز به راهکارهاي دمکراتيک روي نياوردند

شـدن چنـين   جلـوگيري از تکـرار  . هـاي بـارز اسـت   امروزه وضـعيت اسـرائيل ـ فلسـطين يکـي ديگـر از نمونـه       

بـس دوجانبـه و انجـام    آتـش , زي را که من در امرالـي پيشـنهاد کـردم   در واقع چي. بسيار مهم است, هايينمونه

رفقاي ما هم به اهميـت  . اما مصرانه ناديده گرفته شد. گفتگو و ديالوگ براي رسيدن به سازش دمکراتيک بود

اين در حاليست که شرايط و کشـمکش خاورميانـه نشـان    . آن را صرفاً امري تاکتيکي دانستند. مسئله پي نبردند

.هاي پيشنهادي ما وجود نداردحلاي جز راهچاره, رفت از آندهد که براي برونمي

امـا امـروزه   . براي آنها نامـه هـم نوشـتيم   . داشتيمAKPانتظاراتي چند از حکومت حزب عدالت و توسعه 

بـار  نبودنـد ايـ  گرا در جنـوب کردسـتان سـپرده   اي و مليخوبي معلوم شد که نقشي را که به نيروهاي عشيرهبه

کردها و افراد برجسته اقليت مـزدور سـنتي   . آن را بازي کنندAKPاي متفاوت و از طريق خواهند به شيوهمي

حزب حرکت , CHPخواه خلق جمهوريدهي حکومت از احزابي چون حزبکردستان به سرعت و با جهت

گـرد  AKPجدا شـده و تحـت حـزب    , SPو حزب سوسيال دمکرات DYPحزب راه راست , MHPملي 

آدرس جديـد  . هـاي هنگفتـي بـه گـردش در آمـد     از صـحنه سياسـي پـول   DEHAPبراي حذف . هم آمدند

طبقـه جديـد محـافظ دولـت از     . بـود AKPايـن بـار حـزب    1990ـ 2000هـاي  گرايان سالاهللا و باندحزب

ي اسـت کـه   حرکت. اين رويدادي بسيار خطرناک است. طريقت گداياني با اتيکت نقشبندي بوجود آمده است

بکارگيري و فعال سـازي سيسـتم   . کندارزش ميحل دمکراتيک در ترکيه و کردستان را تهي و بيمحتواي راه

در حکم اعـالن  , گرددگرايي توسط دولت در کردستان که بر خلق اعمال ميمحافظين روستا به شکل طريقت

مزدوران کرد که بعـد از  . ي استگيردر واقع بطور ضمني عراق دوم در حال شکل. جنگ ويژه جديدي است

گرفتند از نظر اقتصادي نيرومند شده و ميـان آنهـا و خلـق شـکافي عميـق ايجـاد       در درون دولت جاي50دهه 

ايـن  . کردنـد تر با علوفه اقتصادي اين طيف را بر سر خلق به کشيک و نگهبان تبـديل به عبارتي صحيح. گرديد

اي در حزب عدالت و توسـعه گـرد   اما در سطح گستردهANAPطيف مزدور تا حدودي در حزب مام ميهن 

.دهدگرايي ابتدايي و طريقت نقشبندي کرد تشکيل ميهاي اساسي اين حزب را ملياند بطوريکه پايههم آمده

خواهنـد از فئوداليتـه کـردي يـک     مـي . باشـد ماهيت بستر اجتماعي دولت فدره عراق نيـز از ايـن نـوع مـي    

. دهـد شود که آمريکا اهميـت زيـادي بـه مسـئله مـي     هر روز بيشتر آشکار مي. آورندبورژوازي کردي بوجود 

هاي منطقـه و در رأس همـه آنهـا بـراي خلـق کـرد موجـب بـروز         گرايي کرد احتمال دارد براي کليه خلقملي

صـطالح  با. اندها طيفي از اقليت مزدور سنتي نيز جاي داده شدهدر ميان اين. اي شودمشکالت بزرگ و پيچيده

هـا  ايـن . شـود محافظين ايدئولوژيک نيز افـزوده مـي  , بدين ترتيب به محافظين مسلح. کنندبه دولت کمک مي

هاي دمکراتيک آنان هميشه براي کسب منافع طبقاتي خود به خلق ضرر خواهند رساند و مانع پيشرفت فعاليت

انقالبـي  دمکراتيـک و ضـد  ها و اقدامات آنتـي ها را وادار به انجام فعاليتدر بسياري از شهرها اين. خواهند شد



417 , آگـري , مـاردين , اورفـا , هـا از قبيـل شـهرهايي چـون وان    در بسياري از شـهرها و شهرسـتان  . نمودند

تحت حمايت دولت و تالش فشرده , آديامان و عنتاب به واسطه انتخابات محلي, موش, بتليس, سيرت, بينگول

خلـق را در  . هاي سياسي زيادي در کار بوداي هنگفت و بازيهپول. انقالب صورت گرفتحکومت يک ضد

البتـه تنهـا بوسـيله    . شـوند عنوان منجيان سـاختگي وارد عمـل مـي   زير خط فقر و گرسنگي قرار داده و سپس به

. نماينـد انقالبـي نيـز مـي   هاي ضـد آنها را وادار به انجام فعاليت. کنندگرسنه گذاشتن خلق را تربيت و تنبيه نمي

ويژه در برخـورد بـا مشـکل کـرد     به, مغاير با دمکراسي بودهAKPاري از حرکات حزب عدالت و توسعه بسي

از طرف اتحاديه اروپا و اياالت KONGRA GELبودن اعالم باصطالح تروريست. برانگيز بوده استشک

ي و اقليـت مـزدور   اي بـه کردهـاي سـنت   آنچه خواستند انجام دهند دادن نيروي تـازه . متحده اغفالي بيش نيست

.تحوالت و رويدادهاي عراق از اين زاويه نيز بسيار آموزنده است. جهت تداوم جاسوسي آنها بود

اصـرار و  . هـا را خنثـي کننـد   سعي خواهند کرد اين بـازي KONGRA GELواضح است که نيروهاي 

جاي ويژه ترکيه بهها و بهاگر دولت. شودها ميپافشاري دولت بر بکارگيري اين نيروها باعث تشديد درگيري

صلحي پايدار و يکپارچگي , سياست متکي بر اين مزدوران جديد به خلق و کاراکتر دمکراتيک آن تکيه کنند

دوانيـدن جنـگ و   اصرار بر استفاده از مزدوران کـرد در حکـم ريشـه   . شودو تماميت ارضي کشور تضمين مي

.خواهي استجدايي

ها گرفته تا کردستان متکي بر مزدوران بورژوا تان تحت حاکميت فئودالوقت از کردسخلق کردستان هيچ

مرحله ظهور عراق و فلسطين ـ اسرائيل   , کنم اين مرحلهمجدداً تکرار مي. کدام اجازه ظهور نخواهد دادبه هيچ

. ورندخواهند يک طبقه بورژوازي تقليدي کرد به مرکزيت دياربکر بوجود آمي. تمام عيار ديگري خواهد بود

به فاشيسـم  , خلق دياربکر که مبارزات زيادي در راه دمکراسي انجام داده و به فاشيسم اجازه ظهور نداده است

هايي را که نقاب کـرد را بـر   اهللا فاشيستاين خلق براساس نمونه حزب. سبز کردي نيز اجازه ظهور نخواهد داد

را شناخته است فريـب نقابهـاي مـدرن آنهـا را نيـز      همانطور که محافظين و معترفان . چهره دارند شناخته است

هاي ترکيه از دمکرات, روي مادر دوره پيش. دولت در اين مورد با گزينه خطرناکي روبروست. نخواهد خورد

زحمتکشان کردسـتان  . حل دمکراتيک اصرار خواهد کردبراي همکاري مشترک دعوت بعمل آورده و بر راه

يک نخواهند شد و بر ايفاي نقـش تـاريخي و دمکراتيـک خـود اصـرار خواهنـد       ها تحرو خلق آن با اين بازي

.نمود

عـدم درگيـري و   . نيروهـاي کنگـره و دولـت تشـکيل يـک دوگـانگي خواهنـد داد       , اي نزديـک در آينده

اگر دولـت درصـدد حملـه بـه مبـارزه      . خشونت ميان اين دوگانگي از نزديک با موضع دولت در ارتباط است

هـا و اقـدامات   اگـر هريـک از فعاليـت   . گيـرد و نيروهاي دفاع مشروع خلق برآيد جنگ درميدمکراتيزاسيون 

آميز خلق از طرف دولت جدي گرفته شود بيش از هر چيز به نفـع يکپـارچگي کشـور و    دمکراتيک و مسامحه

روهاي هاي جنگ خارج از کنترل گذشته بايد نيبراي جلوگيري از تکرار بازي. مان خواهد بودخلق زحمتکش

کنگره بسيار هوشيار و حساس حرکت کنند؛ اما اگر عالوه بر غصب حقوق آنها به آنها حملـه و تجـاوزي نيـز    
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نبايـد هـيچ ممنـوعيتي بـراي مؤسسـات      . اي براي دفاع از خود استفاده کنندصورت گيرد حق دارند از هر شيوه

و از جملـه نيروهـاي دولـت فـدره     دمکراتيک و قانوني و احزاب سياسي خلق از طرف کليـه نيروهـاي دولتـي   

در . بس دوجانبه بـه توافـق برسـند   بايد به آنها اجازه فعاليت آزادانه داده شود و بر سر آتش, کردي ايجاد شود

شـک نيروهـاي   بـي , آميـز را جـدي بگيرنـد   حل صلحکه نيروهاي دولتي اين مسامحه دمکراتيک و راهصورتي

KONGRA GELنيروهـاي  , صورتدر غير اين. ت از آنها خواهند پرداختبا مواضع مثبت خود به حماي

ها و اقدامات خرابکارانه و امحاکننده مقابله نموده و بـا تعميـق   کنگره در هر بخش از کردستان در برابر فعاليت

هـا و مـديريت   سياست. اي در مقام پاسخگويي به آنها برخواهند آمدايستار دمکراتيک خود در سطح گسترده

بر اين اساس به خودانتقادي از خود پرداخته و با تعهد نسبت به انجام وظايف و KONGRA GELاي دوره

.بودن در نظر خواهد گرفتعنوان يگانه راه انسانمبارزه را به, رعايت مباني

ـ  PKKنمـودن ترکيه مـدت مديـدي اسـت کـه تروريسـت اعـالم      , نکته سوم اينکه را KOMA GELـ

ايم اين سياست کـه بـا همکـاري آمريکـا بـه      به کرات گفته. در پيش گرفته استعنوان سياست اساسي خود به

نبايد فراموش کرد احتمال اينکه اين سياست مثل بومرنگ به خود . گستراندهاي بسياري را ميرود دامپيش مي

.دولت برگردد کم نيست

" علـي "بـا  «راي سياسـت  انـد حتمـاً در اجـ   را قبـول کـرده  PKKبـودن  هايي که تروريسـت نيروها و قدرت

دانيم که هدف آنها اين است که هميشه ميان ترکيه خوبي ميبه. ترندماهرتر و مايل» شودمي" ولي"با , شودنمي

بايـد بـه نتـايج درازمـدت ادعـاي      . شکاف و درگيري وجود داشته باشد و ترکيه ضعيف بـاقي بمانـد  PKKو 

بعـدها بـه چـه    , هايي که آمريکا آنها را تروريست ناميده بودنبايد فراموش کرد آن. خوبي فکر کردتروريسم به

شـمال  . انـداختن اسـت  خـود را در دام , با دسـت خـود  PKKبنابراين بهانه قراردادن نام . موقعيتي دست يافتند

.نهايت آموزنده استعراق از اين نظر بي

حـل  راب در مـدل و راه هـا و همچنـين در تمـدن ايـران و اعـ     بايد نقش و جايگاه کردهـا در تـاريخ تـرک   

KONGRA GELهـم درک شـود و هـم بـه     , بايد نقش استراتژيک کردها در تـاريخ . به کرات بکار رود

عامـل  . باشـند اين همسايگان کردها هستند که بيش از خود آنان محتاج اين نقش اسـتراتژيک مـي  . اجرا درآيد

ايـن خطـر و تهديـد    . رستي محاسبه نشده بـود دکننده در فروپاشي رژيم صدام اين بود که نقش کردها بهتعيين

توانند متحد شده و در ميان کليه کردهاي هر بخش کردستان مي. براي ديگر همسايگان کردها نيز صادق است

در اين صورت آنهايي که بيشترين ضديت و مخالفت را با کردها . خود يک استراتژي مشترک در پيش گيرند

ايـن اسـت کـه ايـن نقـش      KONGRA GELوظيفـه  . ت خواهنـد شـد  ترين شکسباشند دچار بزرگداشته 

, دليل اينکه تاکنون اين نقش ديده نشد و عملي نگرديده. استراتژيک کردها را ديده و بدان جامه عمل بپوشاند

بـه  . تداوم اين ماهيت مشکل است, اما در شرايط جديد. ناشي از ماهيت خيانتکارانه کردهاي مزدور بوده است

. کردها بيشتر به استراتژي مختص به خود آگاه شده و به نيروي اجرايـي آن دسـت خواهنـد يافـت    ,مرور زمان
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شدن از صحنه تـاريخ  کردها براي حذف. خوبي ارزيابي گردداتخاذ استراتژي مشترک ميان آنان ارائه داديم به

دولتمـردان مهـم   . عنوان نتيجه يک واقعيت سياسي به شـمار آوردنـد  اين موضع را اتخاذ نکردند؛ بلکه آن را به

بسياري (ها برقرار شود اگر اين رابطه استراتژيک با ملت ديگري غير از ترک. کردندترک نيز اينگونه برخورد

) انـد ارمنيها و اتحاديه اروپـا خواسـتار چنـين چيـزي    , يونان, روسيه,اسرائيل, اعراب, از کشورها از جمله ايران

نبايد با ادعاي واهي تروريستي کردهـا را بـه ايـن کـار تشـويق      . بيشترين ضرر را ملت ترک متحمل خواهد شد

ميراث آن هر لحظه به زعم ديگـران بـه   , حال آنکه. پذير نيستامکانPKKـ KOMA GELنابودي . کرد

ها بـه نفـع آنهـا    ويژه دشمني با ترککردها هم بايد پي ببرند که ضديت و به. شودبکار گرفته ميبدترين شيوه 

اي نيست که به نفع رابطه. است" شکست ـ شکست "دشمني کرد ـ ترک به معناي گره خوردن در رابطه  . نيست

" پيـروزي ـ پيـروزي   "ه اگر اين رابطه براساس معيارهاي معاصر شکل بگيرد به رابطـ . يکي و ضرر ديگري باشد

".ترک همه چيز است و کرد هيچ چيز"سياست , اما سياستي که امروزه در پيش گرفته شده. شودتبديل مي

هاي موجود ايـن وضـعيت را   سياست". ترک هيچ چيز, کرد هر چيز"يعني . پذير استعکس اين نيز امکان

شکسـت ـ   "موجـب گـردش سـريع چرخـه     اصرار بر تروريسم و حملـه بـه نيروهـاي کنگـره    . کنندتحريک مي

خوبي بر اين امر واقف بـود کـه مـا بـراي اينکـه چنـين وضـعي روي ندهـد هرچـه از          بايد به. شودمي" شکست

همانطور که . بنابر داليلي ساده و ارزان اين موضوع را در پيش نگرفتيم. دهيمآيد انجام داده و ميدستمان برمي

يـابي  مدل چـاره . اين موضع داليل تاريخي و اجتماعي مورد توجه قرار گرفتآيد در اتخاذ از اين دفاعيه برمي

KOMA GEL  تـرين راه بـراي   مناسـب , باشـد که مبتني بر اتحاد آزادانه و صلح و مسامحه دمکراتيـک مـي

نمـودن کامـل   آشکار اسـت کـه سياسـت محـروم    . دولت و ملت است, يابي به اتحاد و يکپارچگي ميهندست

دمکراتيـک و  آنتـي , ضـد جمهوريـت  , نمودن آنها به نيروهـاي مـزدور  يابي و پيشکشهاي چارهکردها از ابزار

در حقيقت نيز نيروهاي دمکراتيک ترکيه ديگر بايـد در وضـعيتي باشـند    . طريقتي به نفع چه کساني خواهد بود

. نماينـد بواسـطه سياسـتي کـه در مـورد کردهـا اجـرا شـده درک       , که علت به حاشيه راندن خـود را از صـحنه  

توانند سياسـت چـپ سوسـيال دمکـرات اجـرا      اند که نه تنها نميهمچنين احتماالً به اندازه کافي به اين پي برده

.توانند سياست نمايندنيز نمي) کر وکور و الل" (بازي سه ميمون"نمايند بلکه ديگر با 

از , رحلـه پرداختـه  العاده خـود بـه تحليـل صـحيحي از م    در کنگره فوقKOMA GELبايد دانست که 

ورزد گذر کرده و نشان خواهـد داد کـه   بست اصرار مينظري و بنبودن بر تنگجاي دمکراتشخصيتي که به

همچنين با اثبات . باشدآميز وظايف خود در درون سازمان ميبودن واقعي انجام موفقيتمعيار اساسي دمکرات

هـاي  هـا و توطئـه  نقشـه , از موفقيـت قابـل قبـول نيسـت    چيز ديگري غير اينکه در عمل به وظايف تاريخي هيچ

جـاي آورده و  موجبات مبارزه دمکراتيک و دفاع مشروع راستين را بـه , گرا ـ فئودال را نقش بر آب نموده ملي

.نقش خود را با موفقيت ايفا خواهد کرد
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اقي خواهـد  در حل مشکل کرد همچنان به قوت خود ب) HPG(هاي مدافع خلق ـ نقش و موقعيت يگان3

شـان در  جايگـاه , نحوه ارتباط آنها با کنگره و حـزب , اي از حزب و کنگرهجداگانهعنوان سازماندهيبه. ماند

. باشندشدن ميمبارزه دمکراتيک و متدهاي جنگ مواردي هستند که الزم به روشن

الت ملـي تنهـا از   يعني اينکـه مشـک  . اوت متکي بر حفظيات بود15دانيم که منطق جنگي ما در جهش مي

پايان مورد مدح و ستايش قرار گيرد و به خداي جنگ شوند؛ بنابراين بايد جنگ بطور بيطريق جنگ حل مي

جـاي آورده شـود؛ زيـرا در    ترين مبنا پذيرفته شود و ضـروريات آن بـه  عنوان عاليالزم است به. پناه برده شود

از تحليـل عينـي   . ن برخـوردي کـامالً دگماتيـک بـود    روشن است که ايـ ! سوسياليسم اينگونه نوشته شده است

تئوري جنـگ در فلسـفه مارکسيسـم نيـز     . تنها يک برخورد مبدأيي بود. شرايط تاريخي و اجتماعي به دور بود

هـا و  فعاليـت . بلکه از مورخان بورژوا ـ فئودال فرانسوي به عاريـت گرفتـه شـده بـود     . تحليل و درک نشده بود

بـا  . کالً نقش تئوري در تقسيمات اجتمـاعي و اقتـدار بررسـي نشـده بـود     . هگشا نبودکارهاي محدود انگلس را

بـه آنهـا   , گرفتنـد هاي ملي و نيروهاي استعمارگر حاکم اکثراً در جوامع بـورژوازي جـان  توجه به اينکه جنگ

جنـگ ملـي انجـام   , اگـر سوسياليسـت باشـي   . اي از سوسياليسم نگريسته مـي شـد  همچون کاتاگوري جداگانه

ايـم در اينجـا الزم بـه تکـرار آن     هاي مربوطه راجع بـه جنـگ توضـيح داده   دليل اينکه در بخشبه. خواهي داد

در آنجا تحليالتي صورت گرفت مبني بر اينکه اين تنهـا جنـگ و خشـونت اسـت کـه دولـت و اقتـدار        . نيست

که پديـده جنـگ تحليـل    مانيتا ز, در پس هر نظام اجتماعي جنگ نهفته است, کندمربوط به آن را تعيين مي

البته در اينجا منظورمـان ايـن نيسـت کـه     . توان کامالً تحليل نمودنشود اقتدار و جامعه و حتي اقتصاد را نيز نمي

شـدن مـورد تحليـل و تجزيـه     بلکه جايگاه جنگ و خشونت در روند اجتمـاعي . جنگ را به کلي مردود بدانيم

اي پيـروز  گ اين است که معلوم شود کدام طـرف و تـا چـه انـدازه    همچنين هدف از تحليل جن. گيردقرار مي

.گيردشناختي در مورد جنگ صورت مييعني تحليلي جامعه. خوردشود يا شکست ميمي

اوت الزم بود اما اجرا و عمل آن داراي اشتباهات و نواقص زيـادي بـوده   15به کرات گفته شد که حمله 

, به اندازه دستاوردها, ها نيز نمايان شدندفطرتيپست, هاي عظيمقهرمانيدر مورد اين جنگ که به اندازه. است

که وارث اين ميـراث اسـت بـدون    HPG. انتقاد و خودانتقادي وسيعي انجام شد. خسارات و تلفات نيز داشت

بسي که آتشبا توجه به اين. تأثير و ناکارآمد نيز نباشدالبته بايستي بي. تواند با شيوه سابق حرکت کندشک نمي

باالبردن سطح کمي و کيفي و انجـام وظـايف   , پايدار و وضعيت صلح برقرار نشده است بحث بر سر مشکالت

HPGهميشه ادامه خواهد داشت.

هـاي سـوء جلـوگيري شـود مجـدداً توضـيحاتي کوتـاه دربـاره نقـش خشـونت در           براي آنکه از برداشت

مشـخص شـده   " فـتح "و خلـق سـاکن آن از طريـق حقـوق     وضعيت سرزمين کردستان. دهيمکردستان ارائه مي

راني ازآن آنچه که بر آن حکم مي"گردد و براساس منطق که ريشه آن به سومريان برمي" فتح"اين سنت . است

هر کس براي آخرين بار سرزمين . دانداين منطق حاکميت و زور را بنيان کليه حقوق مي. استوار است" توست
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مانـد ايـن   آنچه کـه بـراي خلـق مـي    . گراي بورژوايي نيز پيوند مستحکمي با فتح داردملي. کندديني توجيه مي

مبادي انقالبيون جنگ بنا به . هاي آنان را برآورده سازداست که در برابر فاتحان خود سر فرود آورد و خواسته

شـوند مشـروعيت و   هايي که موجب بروز اسـتعمار و سـرکوبگري مـي   جنگ. شودبه گونه ديگري تعريف مي

سر فرودنياوردن و مقاومت . کننده اراده زورگويان استزيرا منعکس. فريبي بيش نيست, بنابراين حق فتح آنها

نگ ناشي شده مگر با سرفرود نيـاوردن برطـرف   ذلتي که از ج. شوداي مقدس محسوب ميدر برابر آنها وظيفه

بـاري کـه بـدان دچـار     جنگ براي ستمديدگان و مظلومان مقدس بوده و براي نجـات از وضـعيت ذلـت   . شود

.بخش اساسي استوسيله رهايي, اندگرديده

ن خواننـد کـه در آ  اي مـي دولتمردان حاکم بر کردستان امروزي هر وقت که بخواهند خود را فاتح منطقه

, مانـدگي مسـئوليت ايـن همـه عقـب    . انـد استمرار حاکميت خـود را متکـي بـر حـق فـتح قـرار داده      . قرار دارند

معلـوم اسـت کـه مشـکلي بـزرگ و      . گيرنـد محروميت از آزادي و برابري و خطر نابودي خلق را بر عهده نمي

ران سـال اسـت بـر روي    خلقي که هزا. جوهر آن متکي بر خشونت و زور است. باشدجدي در اينجا مطرح مي

بفرما بيا ما را به اين وضع "اند خوانيم هيچ وقت به کسي نگفتهمي" کرد"کنند و آنها را ها زندگي مياين خاک

توان اين موقعيت زورمدار را پشت سر نهاد؟ اين کار دو راه با توجه به کاراکتر عصر حاضر چگونه مي". بينداز

زنـدگي  . اگر آن هم امکانپذير نبود از طريق خشونت در برابـر خشـونت  , يا از طريق مسامحه دمکراتيک: دارد

فرهنگـي  زباني و بـي بي, بيکاري است, خارج از اين وضعيت به تمامي مغاير عصرحاضر است؛ گرسنگي است

اگر در هر يک از کشورهايي کـه بخشـي از کردسـتان در آنهـا قـرار دارنـد نظـامي دمکراتيـک وجـود          . است

.جايي براي مبادي زور و خشونت وجود نداشتداشت احتماالًمي

هـا بـه مجـاري نادرسـت کانـاليزه شـده و در درون       هـا و مواضـع دمکراتيـک خلـق    به علت آنکـه فعاليـت  

ــ   بازي. بيگانگي فراهم شده استموجبات از خود, اندهاي دولت خنثي شدهچرخه هاي انتخاباتي که هـر چهار

هـيچ ربطـي بـا عملکردهـاي امـروزي      , دهندعبد مورد پرستش قرار ميپنج سال يکبار دولت را همچون يک م

مشـروعيت بخشـي بـه دولـت و     , چندان مهم نيست که انتخابات چند حزبـي باشـد يـا نباشـد    . دمکراسي ندارند

ها دمکراسـي  اگر امروزه به اين نوع بازي. نمودن آن به مديريت عمومي خلق يک فريبکاري بيش نيستتبديل

محصـول کمپـين فريبکـاري    . داري اسـت ين امر ناشي از قدرت دسـتگاه تبليغـاتي نظـام سـرمايه    شود اگفته مي

.باشدمي" شودديوانه مي, اگر چهل مرتبه به عاقلي بگويي ديوانه"المثل مصداق ضرب

پايبندي به آزادي , ها قبل از هر چيز به منزله دفاع از هويت خويشموضع و حرکت دمکراتيک براي خلق

وقتـي  . آگاهي هويتي خلق براساس تاريخ و واقعيت اجتماعي استوار است. مديريت ذاتي خود استو تشکيل

بنابراين . شوديابي به آزادي ميگردد و نيرو نيز موجب دستسازماندهي شود باعث نيرومندي مي, که آگاهي

, در صـورت آزادشـدن هـم   . که خود را سازماندهي نکنند و نيرومند نگردند آزاد نخواهند شدها تا زمانيخلق

بـا  , اگر آزاد شوند اما نتواننـد خـود را مـديريت نماينـد    . يابي به مديريت ذاتي خود گامي ضروري استدست



422
توان کليه موارد مذکور يعني آگاهي خلـق  اگر دمکراسي را از اين زاويه تعريف کنيم مي. عقل و اخالق است

. نمـودن ايـن مرحلـه را عمليـات دمکراتيـک ناميـد      و رهبريفعاليت سازماندهي در هر سطح , بر هويتي دائمي

اگـر خلـق   . توان اين مرحله را مرحله گذار از موضع دمکراتيک به راهپيمـايي دمکراتيـک نيـز تعبيـر کـرد     مي

آزادي و , به مبـارزه بـراي دفـاع از موجوديـت    , هاي انتخاباتي به دولت وابسته شودجاي اينکه از طريق آئينبه

در . توان گفت در آن صورت عمليات دمکراتيک انجام داده استخود شتاب بيشتري بدهد ميمديريت ذاتي 

, گرفتن رأي اعتمـاد از خلـق بـراي ادامـه حاکميـت     صورت کسب مقام و پست در نظام اقتدار دولتي وغير اين

.اي مهلک بر پيکر دمکراسي راستين استضربه

خيـانتي اسـت بـه    . بيانگر خيانت به دمکراسـي بـود  , ددچار آن ش20و 19وضعيتي که دمکراسي در قرن 

.روسو در قرن هجدهم به آن اشاره کرده بودژاکتر از خيانتي که ژانتر و وسيعايمراتب ريشه

در جـوهر  , وگرنـه . انجام مبارزه دمکراتيک کردستان در چارچوب اين تعريف ارزشمند واقع خواهد شد

چند وقت يکبار در بازي انتخاب ارباب همـان اربـاب را در رأس خـويش    ها که هر اي از بردهخود با مجموعه

آزادي , يابد که هويت اجتماعي خلـق فعاليت حقيقي دمکراتيک زماني تحقق مي. هيچ فرقي ندارد, قرار دهند

, سازي و سازماندهي خلق در هر محلهانجام فعاليت آگاهي. و مديريت ذاتي آنها را اساس کار خود قرار دهد

هاي الزمه بـراي حـل مشـکالت    اتخاذ تصميم, هاي خلق وجود داشته باشندتا و خالصه هر جايي که تودهروس

يک عمليـات  , خلق با مشارکت خود خلق و انتخاب و تعيين آنهايي که موظف به اجراي اين تصميمات شوند

بخشـي بـه نظـام    شـروعيت گرا که به ابزار مگرا و ملياينکه احزاب با اتيکت چپ ـ راست دين . دمکراسي است

اند رابطه بسيار نزديکي و به دفعات در صندوق انتخابات دفن شدهاند مورد استقبال خلق قرار نگرفتهمبدل شده

گرايــي در چــارچوب نظــام بــيش از آنکــه پليــدترين ابــزار بــراي  حــزب, در کردســتان. بــا ايــن واقعيــت دارد

تـر و اسـتعمارگرتر از   کننـده تحريـف , تـر سـيار عوامفريـب  ب. بخشي به نظام باشد نقش ديگري نداردمشروعيت

.هاي ديني گذشته هستندطريقت

دمکراسـي آتـن کـه مـا     . انجام عمليات دمکراتيک کاري بسيار بااصـالت اسـت  دن وحزبي دمکراتيک بو

پسنديم از يک طرف رژيم پادشاهي اسپارت و از طرف ديگر امپراتوري گسترده دويسـت  چندان هم آنرا نمي

اگـر  . در تـاريخ گـردد  " عصـر طاليـي  "اله پارس را توانست از طريق دمکراسي متوقف نموده و باعث ظهـور  س

اي است براي تربيت و پرورش شهروندان آزاد و ترين رژيم بوده و مدرسهواقعاً دمکراسي پياده شود بافضيلت

هـيچ  , در سياسـت . ظـت نماينـد  آگاهي که بتوانند کشور و خلق را در برابر هرگونـه مسـتبد و اشـغالگري محاف   

ها از فرزنداني کـه عاشـق   بنابراين برخورداري خلق. فعاليتي ارزشمندتر از عمليات و فعاليت دمکراتيک نيست

هـر نـوع   . تـرين ضـمانت بـراي آنهاسـت    بزرگ, دمکراسي بوده و بتوانند در راه تحقق دمکراسي فعاليت کنند

غيـر از انکـار دمکراسـي نتيجـه     , ي و با نام هر کسي که باشـد تحت هر عنوان, محور در کردستانفعاليت دولت
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.و پيشبرد حرکتي در اين راستا وجود ندارد) آميزترتر و صلحبخشآزادي, راهگشاتر(

خاورميانه در حال حاضر دچار شرايط جنـگ و  . اصر محروم استاما کردستان هنوز از يک دمکراسي مع

اي که نگاه کنيم از هر زاويه. کردستان در مرکز اين جنگ وکائوس قرار دارد. کائوس قبل از دمکراسي است

بينيم که خلق در دفاع از خويش با مشکالتي جدي روبرو است و اين امر مستلزم آن است که براي دفاع از مي

مطابق با معيارهاي , عنوان ابزاري براي ارتباطات اجتماعي استتوان از زبان که بهحتي نمي. مل شدوي وارد ع

. انـد دار و جديمعاصر استفاده نمود و اين خود دليل محکمي است بر اثبات اينکه مشکالت دفاعي بسيار ريشه

جنـگ در چـارچوب   , مـت علت نبود شـرايط و امکانـات مسـاعد و کـافي بـراي جنـگ مقاو      از طرف ديگر به

هاي حاکم انجـام  مقاومت و جنگي که در برابر نيروهاي سياسي و نظامي دولت. ناپذير استمحدودي اجتناب

هـاي  متراکم و بعضاً از هر دوي آنها هم محدودتر شده و بـه نـوع جنـگ   جنگي است نامتراکم يا نيمه, شودمي

هدف از جنگ و مقاومت از . کندتسليميت محض باز مينکردن راه را بر مقاومت. کندسلولي شباهت پيدا مي

هاي حاکم نيست بلکه در شرايط فعلي عصر حاضر بهترين راه است که بتـوان بـا آن از در   ميان برداشتن دولت

تـا زمـاني کـه    : را چنين تعريف کردHPGتوان نقش و عملکرد مي. اي دمکراتيک درآمدمصالحه و مسامحه

. بوجود نيايد موظف است دمکراتيزاسيون خلـق را پيشـبرد داده و از آن دفـاع نمايـد    زمينه مسامحه دمکراتيک 

گذرد که نيروهاي مزدور به همراه دولت راهگشايي بر تحقق دمکراتيزاسيون از برداشتن موانع غيرمستقيمي مي

.کننددمکراتيک و زورمدار ايجاد ميآنتي

بـراي نـابودي آن اسـت کـه در ايـن      HPGله بـه  سازد حميکي ديگر از شرايطي که جنگ را مشروع مي

براي اين منظور تا نهايت از شـيوه جنـگ گرياليـي اسـتفاده خواهـد      . شودصورت مجبور به جنگ تدافعي مي

از مسائل لجستيکي گرفتـه  , موظفند کليه مشکالت از سنگربندي و استقرار نيروها گرفته تا روابط با خلق. کرد

آيد که همـه  مواقعي پيش مي. هاي سياسي را حل کنندگرفته تا روابط و کانالاز پرسنل فرماندهي, تا آموزش

ها و اقدامات مسئوليت پاسداري از کليه فعاليت. يافته به آن متکي شوندهاي خلق و کليه نيروهاي سازمانتوده

و سـازماني  بنـابراين بايسـتي خـود را از لحـاظ سياسـي     . گيـرد دمکراتيک و گسترش آنها بر عهده وي قرار مي

بايد وظايف خود را با توجـه بـه شـرايط کمـي و کيفـي خـود انجـام داده و اسـتراتژي و         . خوبي مجهز نمايدبه

هـايي کـه   کنگره و آن عده انسان, بايستي مسئوليت امنيت حزبHPGهمچنين . تاکتيک خود را تعيين نمايد

وظـايف سـخت و مهـم را در مقابـل نيروهـاي      اين. در ميان خلق در موقعيت خطر قرار دارند را بر عهده بگيرد

.آوردجاي ميديده نظامي و ديگر نيروهاي امنيتي بهآموزش

هاي من قبل و بعـد از جهـش   فعاليت. يکي ديگر از موارد مهم نقش و جايگاه من در مبارزه مسلحانه است

سال اخير انجام شد 15که در اما ميان جنگي . اي انجام دادمهاي گستردهفعاليت. دانداوت را هر کس مي15

با توجـه بـه اينکـه در ايـن بـاره انتقـاد و خودانتقـادي        . و ديدگاه من راجع به جنگ تفاوت فاحشي وجود دارد

, دانستم که چنين انحرافاتي روي خواهـد داد اما اگر مي. لزومي به تکرار آن نيست, اي صورت گرفتگسترده
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. بـودم مـي ) عرصـه پراکتيـک  (هـاي مـيهن   ه هشتاد و نود در کوهسـتان بايد بگويم بهتر آن بود که در اوايل ده

دچـار وضـعيتي اسـفبار    , شـدند روانـه مـيهن مـي   , هـايي کـه جهـت انجـام مأموريـت     داليل اساسي اينکه گروه

بودنـد  خبرشناختند و از اندوخته سياسي و تغذيه ايدئولوژيکي يا بيگشتند آن بود که طبيعت جنگ را نميمي

بجانيـاوردن موجبـات   . و آگاهي کمي برخوردار بودند که قادر به درک اين مسائل نبودندز آموزشيا چنان ا

ام را بايـد در ايـن   علت اساسي وضعيتي که بدان گرفتـار آمـده  . فرماندهي از داليل اصلي تلفات و شکست بود

ملـي بـدين گونـه بـراه     توانايي و استعدادهاي من در مورد جنگ از لحاظ تئوريـک و ع . واقعيات جستجو کرد

بـا  1995بايدصراحتاً اعـالم کـنم کـه اگـر مـن بعـد از       . آنچه که بوجود آمد دور از انتظارات ما بود. برده شد

انتظـار  , 1993در سـال  . بـود تر مـي افتادم صحيحاي ميهمه تکرار و درجازدن به فکر تغييرات ريشهوجود آن

اما اصرار بـر کادرهـايي کـه    . مهم بود1993-1995حمله . موفقيت از کادرهاي فرماندهي کار نادرستي بود

دانيم که حمالت قبـل  مي. موجب تکرار وضعيت قبلي و درجازدن شد, قبالً آزموده شده اما موفق نشده بودند

.اي جدي نبوداز آن نيز متکي به فرمانده

اما دغدغه من اين بـود کـه   .توانستم به ميهن بروممي. ناشي از اين واقعيات بود1998خروج من در سال 

بر آن بـودم  . اي براي نابودي کامل جنبش خواهد شد به همين خاطر آن راه را نيازمودماگر به ميهن بروم بهانه

حداقل فرجي بـراي مسـامحه دمکراتيـک حاصـل شـود دسـت از مبـارزه        2002سپتامبر 11که اگر تا تاريخ 

نيتي براي مسامحه دمکراتيـک از سـوي سـران ترکيـه ديـده      حسنسپتامبر هيچ 11اما بعد از . مسلحانه برداريم

يابي حاضر است شد دولت براي چارههمين که معلوم مي2002به نظر من بايستي بعد از انتخابات نوامبر . نشد

چون شرايط من در زنـدان  . گرفتماما اين تصميم را نبايستي من مي. شدحربه دفاع مشروع بکار گرفته مي, يا نه

تاکتيـک و  , اتخـاذ اسـتراتژي  . انتظار اتخاذ دستورات توسط مـن صـحيح نيسـت   . دادزه چنين چيزي را نمياجا

شيوه جنگ براساس تحليل وسيع شرايط دوره جديد بر عهده کادرها و مسـئوالني اسـت کـه بـه خـود اعتمـاد       

جنگ را همچون اهرم , ر منخاطديدم که بهصحيح نمي, از نظر اخالقي. من آنها را کامالً آزاد گذاشتم. دارند

ساختن مطالبات تاريخي غيرقابل اجتنـاب  جنگ عملياتي است که تنها در راستاي برآورده. فشاري بکار گيرند

براي همين گفته بودم که با خلق مفصالً صحبت کنيد و خودتان در اين رابطه به نتايجي . گيردخلق صورت مي

.کنمهنوز هم بر اين نظرم تأکيد مي. دست يابيد

تـري  هاي تئوريک خودم را در مورد جنگ بيان نموده بودم؛ در اين دفاعيه بطـور مفصـل  بعضي از انديشه

برخوردهـاي  , مان و طبيعـت جنـگ مقاومـت   در ارتباط با نقش زور و خشونت در سرزمين. آنها را شرح دادم

هـايي بـراي هرچـه بيشـتر     طـرح انديشـه  البته اين افکار و نظرات دستور يا فرمان نبوده بلکه. مبدأي ابراز نمودم

راجـع بـه   , هـاي زنـان  در رابطه با موقعيـت يگـان  : هايي نيز نمودمتوصيه, در اين ميان. شدن مسائل بودندروشن

ها نيز جزو نظـرات  اين. هاي جنگ دفاع از خلقهمچنين در رابطه با ويژگي, ايجاد مناطق مستقل و دمکراتيک

خاطر اينکه احتمال دارد شـرايط جنـگ در عـرض بيسـت و     به. ان مدنظر قرار دادتوو پيشنهاداتي هستند که مي



425 در اين جور مواقع هر چيـز  . ضرورت تغيير تاکتيک هر آن وجود دارد, چهار ساعت به کلي تغيير کند

عامـل اساسـي و   . عنـوان فرمـان و دسـتور نگـاه کـرد     توان به پيشـنهادات مـا بـه   بنابراين نمي. شودتغيير داده مي

با اتکا به تئوري و پراکتيک خـود اتخـاذ تصـميم    . باشداراده خود جنگجويان مي, کننده در ميدان جنگتعيين

بـه  . هم در برابر پيروزي و هم در برابر شکست خود را مسئول خواهنـد ديـد  . نموده و آنها را اجرا خواهند کرد

.ي کرده يا بدان روي آورندتوانند از جنگ خوددارتجربه و تئوري خود مي, نيرو, تناسب شرايط

. اممـان تـذکراتي داده  تاکنون چندين بار بطور غيرمستقيم هم که باشد به نيروهاي دولتي و نيروهاي کنگره

اما با مشاهده تحوالت و رويدادهاي اخير که اراده و موجوديت کنگـره را زيـر سـؤال بردنـد بنـا بـه مسـئوليت        

بگيرم و براساس تعهد نسـبت بـه اراده کنگـره بـا ارائـه      PKKختار ام مجبور شدم تصميم به تجديد ساتاريخي

بايسـتي حتـي در   به هر قيمتـي کـه باشـد مـي    . العاده را پيشنهاد نمايماي فوقبرگزاري کنگره, پيشنهاد و نظراتي

حـت  با اينکـه از نبـود راه ارتبـاطي بسـيار نارا    . ساختماين پيشنهادات و نظراتم را مطرح مي, لحظه آخرين نفسم

اخيـراً بواسـطه ايـن دفاعيـه توانسـتم در ارتبـاط بـا هـر         . آيـد انجـام دهـم   بودم اما سعي نمودم آنچه از دستم بـر 

.موضوعي نظراتم را بطور مدون توضيح دهم

از ايـن بـه بعـد    . اميدوارم اتفاق خاصـي نيفتـد  . کنم کنگره حداکثر تا تابستان به پايان خواهد رسيدفکر مي

کسـاني کـه بنـام    . باشـد اوت در انتظار رفقاي مسئول و ذيـربط مـي  15تر از تر و سنگينوظايفي به مراتب مهم

وجـود  . پذيرند بـا اعتمـاد بـه نيـروي ذاتـي خـود حرکـت خواهنـد کـرد         مسئوليت ميHPGکنگره و , حزب

طبيعي است که سعي خـواهم  , هرچند مشکل سالمتي من حاد هم باشد. معناستبي, ازحد از منانتظارات بيش

در شـرايط  , داشتنداما اين را هم بايد بگويم که اگر رفقاي راستين وجود مي. کرد تا آخر شرفتمندانه کار کنم

گويند وقتي کمال پيـر از عمليـات فرهـاد کورتـاي و رفقـاي او مطلـع       مي. کردمگونه برخورد نميموجود اين

دانيم بـر ايـن اسـاس عمليـات     همچنانکه مي. "داديماين عمليات را بايستي ما انجام مي: "گويدشود چنين ميمي

امـا  . بيـنم هـاي انتحـاري هسـتم و آن را نادرسـت مـي     من بطور قطع مخالف عمليات. روزه مرگ را آغاز نمود

مظلوم دوغان و فرهادکورتاي و امثال آنها را همچون , محمد خيري دورموش, عمليات رفقايي چون کمال پير

ترين فرصـتي بـراي   اگر کوچک"همانطور که خودشان بر زبان رانده بودند . کنمعمليات انتحاري ارزيابي نمي

, "شد آن را ترجيح داده و تا آخرين لحظه شرافتمندانه زندگي خواهيم کـرد يک زندگي شرافتمندانه يافت مي

ک براي پاسداري از شرف انسانيت تنهـا يـ  . دهداين تحليالت آنها معيارهاي ضروري براي زندگي را ارائه مي

بودن خـود را  دانيم خيري دورموش مصمممي. طلبانه را نيز به انجام رساندندراه باقي بوده آن عمليات مقاومت

شرف انسانيت پيروز خواهد "شعار آنها به شکل . بر زبان رانده بود" پيروز شديم"در انجام اين عمليات با گفتن 

.ل و عملي شودسنت جنگ مقاومت ما اين است و بايد درست تحلي. بود" شد

ارزش ايـن را دارد کـه برداشـت آنهـا از     . اند در نـزد شـما هسـتند   بسياري از رفقايي که از زندان آزاد شده

اوت بسـيار انجـام   15که در طول مرحلـه  , هاي انتحاريکسي انتظار عمليات. زندگي را مورد بررسي قرار داد

ايط و امکانات براي هـر نـوع عمليـات دمکراتيـک و     اما شر. چنين چيزي مورد قبول هم نيست. داديد را ندارد
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تواند از نبود يا نامساعدبودن شرايط مکاني و زمـاني بـراي حرکـت    حتي کسي نمي, جنگ تدافعي مساعد بوده

توان انکار کرد که براي دفاع از شرف خود و خلق امکانـات و شـرايط الزم   بنابراين نمي, آزادانه شکايت کند

را جدي گرفته و بر اين باور بودم 2000خودانتقادي شما بعد از سال . باشداي مهيا ميبراي آزمودن هر گزينه

اما نتيجه اين بود که ميراث ما را بسان يک جنازه به دو قسمت تقسـيم  . که نتايج عملي مثبتي را خواهيد گرفت

نتيجـه  . خواهـد بـود  بديهي است که جنگ شـرف چنـين ن  . مان براي ما فرستاده شدکرده و در جواب انتظارات

هايي کـه نويـدبخش آزادي بـوده و در ميـان انسـانيت آزاد و خلـق       هاي عظيم اين است که بر بلنداي کوهرنج

ها تالش فراموش نکنيد براي آنکه هر يک از شما به اين موقعيت دست يابيد به اندازه کوه. غيورمان قرار داريد

تـوانم حرکـات و رفتارهـاي شـما کـه      وقت نمـي اما هيچ. امادهداشتي انجام دمن اين را بدون هيچ چشم. نمودم

بايد بفهميد که شـرف خـود را بـه چـه     , فراتر از خلق. را تأييد نمايم, مان استگرفتن شرف خلقبازيبيانگر به

مـن بـه کـار    . ام که سزاوار رفتاري اينگونه با من باشدايد؟ درباره شما دچار خطايي نشدهحال و روزي انداخته

ود مبني بر قرائت صحيح از جنگ دفاع از شرف انسانيت و پيگيري روند اجرايي ضروريات آن ادامه خواهم خ

.داد

نمودن زوايـاي پديـده و مشـکل کـرد پرداختـه و در ايـن       هايم به روشندر پرتو بعضي تحليالت و ارزيابي

عنـوان جـواب بـه طـرفين ذيـربط نيـز       بـه توان اين پيشنهادات و نظرات مرامي. رابطه پيشنهاداتي نيز ارائه نمودم

جواب هر يک از طرفين ذيربط بسته بـه سـطح احسـاس مسـئوليت آنهـا بـه پـيش        , از اين به بعد. بحساب آورد

.خواهد رفت

اوت را بـر زبـان   15وسيله توانسته باشم بعضي از اشـتباهات و نـواقص خـود در دوره    کنم بدينتصور مي

کـنم کـه در اوايـل    قبـول مـي  . هـاي مـا چنـدان واضـح نبـود     خواسته, در اوايلدر رأس آنها اين بود که. آورم

انتقادي صحيحي بطور کافي شفاف و راهگشا نبودم و مطمئنم که در اين دفاعيه برخورد خود1980هاي سال

. شـد ينبودن در رابطه با راهبرد عملياتي بود که بايستي انجام مـ شفاف, دومين خطا و نقص. امرا به عمل آورده

در . هاي الزم را به طرفين مربوطه بـدهم ام در اين مورد هم به شفافيت الزم دست يابم و جواببه نظرم توانسته

:از اين به بعد. اينجا دو نوع عمليات مطرح است

در اين رابطه بسيار مصرانه و فراگير عمل کـرده و واضـح   . يابيعمليات دمکراتيک و امکانات چاره) الف

يابي به شفافيت الزم در اين مورد عدم دست. يح و اولويت اساسي من نيز در اين راستا بوده استاست که ترج

ترين تالش و چله و رياضـت آن را  بزرگ, اگرچه به تأخير افتاده باشد. خود نقصي جدي بود, 1990تا اوايل 

و قابل اجرايي را که با توجه هاي دمکراتيک قابل درک حلهاي عملياتي و راهاما شيوه, باشممن متحمل شده

پشـت  . هاي مهمي بوده وحائز اهميت بسياري اسـت بخش پيشرفتدهم نويدبه شرايط تاريخي معاصر ارائه مي

سر ما هزاران نفر که آمادگي خود را براي مبارزه دمکراتيک اعالم کرده و همچنين نيروي عظيم ميليوني خلق 

اي و ميليتاني که حتي بدون استفاده از اسـلحه و  ان نيرويي است تودهچن. که براي آزادي بپا خاسته وجود دارد
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توان با توسـل  مي. اند در برابر تاريخ مسئول خواهند بودداراي مسئوليت هستند اما از اين پتانسيل استفاده نکرده

بـه آزادي بـراي مـيهن و    , هـا انسـان  هاي جامعه مـدني و دمکراتيـک و مطالبـات ميليـون    ه هر نوع سازماندهيب

باشـد؛ چيـزي کـه    تنها چيزي که براي اين مسئله مورد نيـاز اسـت زمـان مـي    . دمکراسي براي خلق دست يافت

مـان آورده و بـا خلـق    به هـدف خـود اي  , ماند رهبري سياسي دمکراتيکي است که دمکراسي را هضم کردهمي

شود که ابتدا قوانين در صورت لزوم تبديل به جنگجويي حقوقي مي. مثل گوشت و استخوان عجين شده است

.غيردمکراتيک را به حقوقي که موجب تحقق دمکراتيک و آزادي باشد تغيير دهد

هـاي قـرون   مانـده هاي چپ که تاکنون هم اميد خلق را بـه باز دمکراتاگر حداقل اثري از هويت سوسيال

ديـن و  , جـنس , با حداقل دمکرات بودني که تفاوت و تبعيضي ميان ملـت , مانده باشد, اندوسطي محول کرده

صلح و برابري که نتوان , برادري, مذهب قائل نشوند در کردستان و ترکيه امروزي هيچگونه دادخواهي آزادي

.به پيروزي رساند وجود نخواهد داشت

هاي موذيانه جنگ جوابي داده نشود و با شيوه, مانهاييرغم کليه هشدارها و فراخوانياگر عل: راه دوم) ب

هايمـان ادامـه   و ديگـر خلـق  ) کرد(برابري و دمکراتيک خلق , ها و اميدهاي آزاديويژه به سرکوب کليه گام

هـاي  شـيوه يکپارچگي و تماميت ارضي کشـور و , دهند و در مواضعي که حتي با معيارهاي انقالبي جمهوري

مانـد ايـن اسـت کـه بـه جنـگ       تنها راهي کـه مـي  , با اصرار تحميل گردند, معاصر ملت و دولت منطبق نيست

هـايي کـه جريـان دارنـد ايجـاب      اما بـازي . باشدواضح است که اين ترجيح ما نمي. جانبه بپردازيمتدافعي همه

از انجام جنـگ  , ر وقت که ضرورت يافتکنند که در اين مورد تا آخرين درجه داراي آمادگي باشيم و همي

واضح است که در خصـوص مـديريت و شـيوه آن حتـي اگـر      . مقاومت و دفاع ذاتي ترديدي به دل راه ندهيم

توانم بگويم از اين کار دست توانم جلوي آن را بگيرم و نه مينه مي. توانيد مرا مسئول بدانيدنمي, نيز, بخواهم

هـا و اسـتراتژي  خودشـان تاکتيـک  , ها و نيروهاي دفاع از خلق استهده دولتمسئوليت تاريخي بر ع. برداريد

بايـد همـديگر را   . حرکت گسترده يا محدود به سطح نيرو و توانـايي آنهـا بسـتگي دارد   . کنندخود را تعيين مي

.سپس حرکت کنند, خوب بشناسند

بـس دوجانبـه ابتـدا بايـد     برقـراري آتـش  بـراي  : بيـنم دارم خود را جدا از آن نمياگر اين موراد را بيان مي

حتي در مورد جنگ هم بايـد چنـين باشـد يعنـي قبـل از وقـوع       . صورت چندين ماده اعالم نمودبس را بهآتش

المللي جنگ در آن مندرج است را به اطالع افکـار عمـومي و طـرفين    اي که موارد و قوانين بينجنگ اطالعيه

اگـر چنـين وضـعيت و شـرايطي روي     . بس را هم اعـالم کـرد  ن سند آتشتواحتي مي. المللي رساندذيربط بين

نيروهـاي دولـت و نيروهـاي    : در کردستان فقط دو نيرو در وضعيت بقا يا نـابودي قـرار خواهنـد گرفـت    , دهد

هـا  توان از اينمي. احتمال دارد نيروهايي که در حد فاصل اين دو نيرو قرار دارند به سرعت نابود شوند. کنگره

سـالمندان و زنـان بيهـوده    , کودکان, مردم عادي, حداقل طوري نباشد که افراد مدني. عمل آورددعوت بهنيز

درهاي برخوردهاي انسـاني را بيشـتر بـاز خواهـد گذاشـت؛      , رعايت قوانين جنگي توسط طرفين. آسيب ببينند
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هي اسـت کـه بـراي    بـدي . بس گرديده و راه را بـر مسـامحه دمکراتيـک خواهـد گشـود     شدن آتشباعث مطرح

ممکـن  . خلق و کوهسـتان اسـت  , گاه اصلي گريالتکيه. امکانات لجستيکي و انساني ضرورت دارد, ماندنزنده

هـا توسـط هـر دو طـرف     گرفتن و بستن راهبه غنيمت. شهرها و روستاها نيز کشيده شود, هااست جنگ به کوه

هـرکس بايـد بدانـد کـه     . اي هميشگي بوده اسـت گرفتن از کارهسربازگيري و ماليات. بکار گرفته خواهد شد

.براي اينکه زندگي کند اهداف خود را چگونه معين نمايد و مطابق آن عمل کند

. اميدوارم که هيچ وقـت ايـن مسـائل در دسـتور کـار قـرار نگيرنـد       . بينم توضيح دهمبيش از اين الزم نمي

البته احتمال دارد وضع از اين هم . طرفين تذکر دهمعنوان سناريويي براي هشدار به خواهم اين نظرات را بهمي

شود که بيهوده ايـن مسـائل را توضـيح    با توجه به موارد اسرائيل ـ فلسطين و تراژدي عراق معلوم مي . بدتر شود

بـر  . اي که عليه من صورت گرفت به اين موارد بپردازمدانم که براي تحليل توطئهمن وظيفه خود مي. ايمنداده

پايبندي آن به دمکراسي , يکپارچگي دمکراتيک ميهن و در خصوص دولت, رم که در خصوص ترکيهاين باو

کنـد کـه بـه اشـتراکات تـاريخي      ضـرورت اعتقـادي مـن ايجـاب مـي     . حقيقي مشکالتي نيستند که حل نشـوند 

, ه مبادي معاصرـ بواسطتر آن استـ هر چند محدود گردانيده شده باشد اما باز هم برايم ارزشمندمان هايخلق

موردي کـه  . شکي نيست که براي هر فداکاري در اين راستا حاضرم. آزادي و دمکراتيک نيرو ببخشد, برابري

اما بـديهي . اي دردناک روي دهداي از خون کسي ريخته شود و لحظهاز آن بسيار بيم دارم اين است که قطره

اجتماعي و خلقي من در نظـر  , را جدا از هويت انسانياست که نبايد توضيح و تشريح تا نهايت گسترده موارد 

کـردن  تـوان بـه امکـان زنـدگي    البته بدون وجود چنين چيزي زندگي نه ارزش خواهد داشت و نه مـي . گرفت

.دست يافت

ممکن است اين سؤال مطرح شود که چه ربطي ميان دفاعيه دادگاه حقوق بشر اروپا و ايـن مسـائل وجـود    

دهند کـه  دهند نشان مييني که در حول و حوش پروژه خاورميانه بطور روزانه روي ميحتي تحوالت نو. دارد

نـه دعـوي مـن و نـه روابـط ترکيـه بـا        , بدون تحليل تمدن غـرب . دفاعيه چه رابطه تنگاتنگي با اين موارد دارد

نـدگي  اگـر ايـن روابـط بطـور صـحيح تحليـل نشـوند مشـکالت ز        . شـوند اتحاديه اروپا و آمريکا شناخته نمـي 

با توجه . هاي خاورميانه و در رأس همه آنها ترک و کرد بدون پاسخ خواهند ماندگونه خلقکائوتيک و جهنم

اي اجتمـاعي دعـوي را ناديـده گرفتـه و آن را فقـط بـه مسـئله       به اينکه اتحاديه اروپا و دادگاه حقوق بشر جنبه

. دورنـد ايـت حقـوق بشـر و دمکراتيزاسـيون بـه     دهد که هنوز هـم از رع اند نشان ميشخصي و فردي تنزل داده

ام را بـه ايـن   دفاعيـه " نتيجـه "فصـل  . طلبي تمـدن اروپـا اسـت   همچنين بيانگر بيماري شديد فردگرايي و منفعت

پـذير  نشان خواهم داد که عدالت فردي تنها در صورت عدالت اجتماعي امکان. موضوع اختصاص خواهم داد

.گذرددي فردي از آزادي خلق و اجتماعي که آن فرد بدان متعلق است ميثابت خواهم کرد که راه آزا. است
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نقش دادگاه حقوق بشر اروپا و اتحاديه اروپا در دعوي عبداهللا اوجاالن

گذار بر تمدن کشاندن حضرت عيسي که يکي از فاکتورهاي اساسي تأثيرصليبتحليل صحيح حکايت به 

در اينجا فراتر از بعد ظاهري حکايـت،  . نمودن دعوي من نقش مهمي ايفا خواهد کرددر روشن, اروپايي است

, شناسـانه دربـاره متـون مربوطـه و در رأس آن انجيـل     با توجه به تحليالت جامعه. محتواي آن مورد نظر ماست

شود که فرهنگ و آئيني که در شخص حضرت عيسي نهادينه شده بود، ناشي از شکاف روزافزون ص ميمشخ

کرات و بروکراتيـک سـنتي کـه حـول     در يک طرف اتحاد نيروهاي آريستو. اجتماعي در آن دوره بوده است

هـا  مي فرهنگمحور امپراطوري روم به سرعت در حال رشد بوده و در طرف ديگر نيز دنياي محروميني از تما

ترين قدس در رأس مهم, در آن زمان. قرار داشت, ها که شمار آنها با همان سرعت در حال افزايش بودو خلق

اي بودنـد  حتي قبايل عبراني که متکي بر پيشينه تاريخي طوالني. آمدمراکز شرق درياي مديترانه به حساب مي

عنـوان  مرکز آن قدس بوده و بـه . عبراني بوده استيهوديه يک پادشاهي کوچک . را با انشعاب روبرو ساخت

پادشاهي و طبقه بـاالي عالمـان دينـي داراي    . بخشي از انشعاب اجتماعي، عالمان ديني را نيز تجزيه کرده است

اي بـه مـزدوري امپراطـوري روم تـن     بعـد از مقاومـت حماسـي طـوالني    . رابطه و يکپارچگي نيرومندي هسـتند 

.انددرداده

هاي مخالف بسياري ايجاد کانون. اي به تندي در حال وزيدن استطوفان عصيان گسترده, تدر اين وضعي

به شدت با مزدوران يهوديـه  . شخصي بنام يحيي پيشواي اين طريقت بود. سرآمد اينان بودند" هااسني. "اندشده

عنـوان  تن جـدا نمـوده و بـه   سرش را از , در درون يهوديه"کاييربه"هاي در نتيجه توطئه. پردازدبه مخالفت مي

حضـرت عيسـي قبـل از    . شـود پيشـکش مـي  , شان در معرض خطـر قـرار گرفتـه بـود    قرباني به آنهايي که منافع

هـاي  يعني ديگر وظيفه پيشاهنگي نارضـايتي . شده بودعنوان خليفه و جانشين تعيينشدن حضرت يحيي بهکشته

اما در قالب يک طريقت دينـي  . دهددي طبقاتي را انجام ميدر واقع، نبر. اجتماعي بر عهده وي قرار گرفته بود

, هاي سنت پيغمبري که در آن دوره رايج بودترين حلقهعنوان يکي از مهمبه, در واقع. شودمحرومين ظاهر مي

عنـوان نماينـده کليـه    تمايزش در اين است که براي نخستين بار از جامعـه يهـودي گسسـته و بـه    . شودظاهر مي

در حقيقت، بافـت  . آوردبه نوعي در برابر ناسيوناليسم يهودي به انترناسيوناليسم روي مي. کندهور ميها ظخلق

هاي خاورميانه تحت بار ديگر خلق. کوسموپولتيک روم زمينه عيني الزم را براي اين مسئله فراهم نموده است

و حـزب محـرومين در حـال    دوحـزب، حـزب ثروتمنـدان    . شـوند درهم آميخته مي, حاکميت امپراطوري روم

اين سنت براي . هاها و فريسيصدوقي: در دوره هلنيسم نيز در يهوديه انشعابي مشابه صورت گرفته بود. زايشند

. آورداولين بار توسط حضرت عيسي با گذار از مرزهاي قوم يهود، از محرومان هـر قـومي دعـوت بعمـل مـي     

يسي به هراس افتـاده بودنـد از پالتـو والـي روم خواسـتار      کاهنان برجسته يهودي که از اين عملکرد حضرت ع

با اينکه شخص پالتو در ابتدا در برابر خواسته آنها مقاومت کرد اما بعد از اينکه . مجازات حضرت عيسي شدند
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.دکنعيسي را قبول مي

يونانيـان  . بريم که چه نوع ديني زائيده شدها به اين پي ميهو عزيزبعد از آن، از حکايات حواريون و عزيز

ـ قومي بدين ترتيب مقاومتي ديني. ترين شيوه به دين جديد گرويدندشايستهقومي بودند که به , ناراضي از روم

خوبي در درون امپراطوري جـاي  نان بواسطه دين جديد بهجزيره يوويژه در آناتولي و شبهبه. را گسترش دادند

مهـر خـود را بـر روم شـرقي     , شوند و تحـت نـام بيـزانس   با امپراطور کنستانتين در دولت شريک مي. گيرندمي

تـرين اقـوام آن دوره بودنـد    ها که از نيرومندترين و بافرهنـگ ها و سر يانيهمچنين تحت نام آشوري. زنندمي

هـم در داخـل   . زننـد ويژه در بخش شـرقي امپراطـوري دسـت مـي    جديد به اصالحات فرهنگي بههمراه با دين 

دين محرومين بعد . کنندجايگاه ويژه مشابهي کسب مي, امپراطوري بيزانس و هم در داخل امپراطوري ساساني

رسـمي  هاي بـزرگ بـه ايـدئولوژي   از گذشت سيصدسال از مرگ عيسي در نتيجه نفوذ تعداد زيادي از اسقف

مسيحيت کـه بافـت اساسـي ايـدئولوژي فئوداليسـم اروپـايي در       . اي آن تبديل شددولت مربوطه و پايگاه توده

قرون وسطي بود، در نتيجه رفرماسيون به ايدئولوژي سرآمدي براي ظهور کاپيتاليسم عصـر جديـد نيـز تبـديل     

.خواهد شد

است که چه کسي خون حضرت عيسي را ريخـت  دنبال پاسخ آنم اين سؤالي را که به, با اين شرح مختصر

عنوان پادشاهي دنيوي امپراطوري روم به. دنيوي شد؟ اين، خود تمدن غرب است, و با نوشيدن آن بسان شراب

نوشيد و تبديل به پادشـاهي معنـوي ـ    , پاپ نيز از آن خون شرابي ساخته. خون عيسي را ريخت, تمدن اروپايي

.وي تمدن اروپايي را بوجود آوردهاي اساسي معنارزش. اخروي شد

سختي و عذاب و تعقيب وگريز نصـيب حضـرت عيسـي و بازمانـدگان فقيـر و      , چيزي جز کشت و کشتار

, دهنـد در تحليل اين تحوالت و رويدادها که اسـاس تمـدن غـرب را تشـکيل مـي     . زحمتکش بعد از او نگشت

.خش و ارتقادهنده آن بوده استيابيم که نظام مذکور هم قاتل اين قرباني و هم نويدبدرمي

داستايوفسـکي در  , بطوري که نويسنده مشهور روسي. تضاد اساسي تمدن غرب در اين واقعيت نهفته است

ــاره مصــلوب رمــان هــاي شــدن حضــرت عيســي توســط اســقف هــاي خــود بطــور گســترده از چگــونگي دوب

, قـاتالن , کنـد امـا در تمـدن غـرب    ت مـي قاتل را عباد, مقتول, در برخي مواقع. کندشده بحث ميازخودبيگانه

کليـه  . ، صحيح نخواهد بـود البته اگر اين واقعيت را تنها به تمدن غرب نسبت دهيم. کنندمقتوالن را عبادت مي

, هاها و مبارزات خلقکليه جنگ. کنندگر و استثمارگر از خون و عرق جبين مظلومين تغذيه ميهاي سلطهنظام

رهـايي  , بخشيدن بـه اربابـان خـود   ها نيز از اصالتاما در پايان اين حکايت. ضاع استحکايت رهايي از اين او

.يابندنمي

يکـي از کسـاني کـه در جـايي نزديـک بـه       , درست بعد از گذشت دوهزار سال از حکايت حضرت عيسي

آمريکـا  امپراطوري, بار به جاي امپراطوري روماين. من هستم, مکان و فرهنگ او دچار وضعيت مشابهي شده

آمريکا بيشتر نقش نابودکننده آن را ايفا , اگر روم نيروي بوجودآورنده تمدن غرب باشد. وارد عمل شده است
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. احتياج شديدي بـه مـزدوران دارد  . يابدبه سرعت در خاورميانه گسترش مي, او هم درست بمانند روم. کندمي

در کنـار احـزاب مـزدور    . کنـد شـتر تجربـه مـي   جامعه خاورميانـه انشـعاب سـريع ثروتمنـدان و محرومـان را بي     

. کردهـا هسـتند  , ترين خلق منطقهمبار محرواين. اندمحرومين نيز تعداد زيادي حزب تأسيس نموده, ثروتمندان

امـا  . دارماين را نه بدان خاطر که از حکايتم راضي باشم، بيـان مـي  . تحت فشار و سرکوب مضاعفي قرار دارند

ابراز مخالفت و نحوه دسـتگيري مـن هـم بلحـاظ ظـاهري و هـم       , نگي نفوذ من در نظامچگو, شيوه رشد, تولد

عنوان خاسـتگاه و  ترين خلق خاورميانه را بهمحروم. بلحاظ گوهري به سرگذشت حضرت عيسي نزديک است

هـا و  گـروه . مشخصـه بـارز مـن اسـت    , جستجوي ايدئولوژي و ذهنيت جديـد . اماي خود قرار دادهپايگاه توده

عنوان امپراطوري روم جديـد بـوده بـه همـراه     آمريکا که به. هاي متعهد و پايبند زيادي بوجود آمده استودهت

قـرار  تـرين مـزدور  همچنين دولت يهوديه در موقعيت پروپاقرص. مزدورانش از اين وضع بسيار ناراضي هستند

ونـاني بـا خيانـت مرگبـاري بسـان يهـودا       کاالنـدريس ي . در ميان يونانيان نيز، طرفداران پروپاقرصـي دارد . دارد

شاهان کرد يهودمانند از پيشرفت کردهاي محروم نيمچه. دهداسکاريود، طرفداري پروپاقرص خود را نشان مي

موقعيـت و موضـع ايـدئولوژيک ـ     . انـد همه مزدوران نيازمند اسـتحکام موقعيـت خـود در منطقـه    . انددر هراس

اي در راسـتاي منـافع آنهـا صـورت     شرايط براي اينکه توطئه. سازدد ميهمه آنها را بشدت ناخشنو, سياسي من

.کافي است که مستبدان را اندکي بيشتر تغذيه نمايند. گيرد بسيار مساعد است

دوبـار سـفر قربـاني    بعد از يکـي  , ترين حواريون بودکه يکي از بزرگ" پاولسنت"هر چه که باشد حداقل 

الزم . اما من در سفر اولم بـه اروپـا ربـوده و دسـتگير شـدم     . حه برخورد کردروم تا حدودي از روي مسام. شد

ابتـدا از آتـن   , وقتي من بطـور رسـمي  . به کليه مراکز مذهبي سر زدم. نيست به شرح دور و دراز داستان بپردازم

محاسـبات  به اين امر پـي بـردم کـه در    , ها ديدار بعمل آوردمها و روم التينسپس از مسکوي روس, هايوناني

ورزي متکـي  از پرداخت بهاي سنگين خطاي سياسـت . مانند آنها جايي براي من وجود نداردپرستانه يخمنفعت

هـا و  دادند که ايدئولوژيآشکارا نشان مي. يافتمرهايي نمي) باشدهرچند گوهري نبوده و ظاهري (ها بر دولت

آنها از مدتها پيش جاي خود را به پول و ثروت داده عقيده و فکر. ها در ازاي منافع هيچ ارزشي ندارنددوستي

کردنـد  با مهارت بزرگي، همان کاري را مي, گري که در آن بسيار مجرب بودندهاي توطئهاز طريق شيوه. بود

اگـر اتوريتـه روم   . روم بـود , کنندهاتوريته تعيين, در زمان حضرت عيسي. کردشان ايجاب ميکه پول و ثروت

کننـده در دسـتگيري مـن، آمريکـا     اتوريته تعيـين . شدنه دستگير گشته و نه به صليب کشيده ميعيسي, بودنمي

نقشي که به دولتمردان و مسئوالن تـرک داده  . شد دستگيري من غيرممکن بوداگر آمريکا وارد عمل نمي. بود

عنـوان نيـروي حقـوقي    ه بـه نقش اتحاديه اروپا هم اين بود کـ . رفتشده بود از جالد و نگهبان زندان فراتر نمي

توان ارتباط و پيونـد ميـان ايـن عوامـل را کـه بسـيار کلـي        مي. در محاکمه من حرف آخر را بزند, تمدن غرب

.تر شرح دادتر و ملموستوضيح داديم واضح
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بسان تمـدن هلنـي بعـد از    . پذير نبودهاي صليبي در شرق امکانازن قدرت بروز جنگفئودالي بدليل شرايط تو

توسط ناپلئون در مرحلـه رشـد کاپيتاليسـم در سـال     , اولين حمله منظم. يافتاسکندر از ذوب شدن رهايي نمي

.امپراطوري عثماني در مقام ايجاد مانع در برابر آن برآمد. صورت گرفت1898

نمـود، تبـديل   بر تمدن مستحکم ميعنوان قدرت نوين حاکماپيتاليستي موقعيت خود را بههر اندازه نظام ک

بعد از آنکه سالطين عرب که به نماينـدگي از تمـدن   . برتري قطعي ازآن اروپا بود. شدبه مرکز تمدن اروپا مي

سـرخورده  ) 1683(يـن  هـا هـم از محاصـره دوم و   شرق در اواخر قرن پانزدهم از اسپانيا رانده شدند و عثماني

ديگر امکان مقاومت و ايستادگي در برابر تمدن در حال پيشـرفت  . تمدن شرق وارد سير قهقرايي شد, برگشتند

انگلـيس همچـون ابرقـدرتي در    , با شکست ناپلئون. زمان آن بسر آمده بود, از مدتها پيش. اروپا وجود نداشت

که راه حاکميت بـر جهـان از راه حاکميـت بـر خاورميانـه      امپراطوري انگليس با آگاهي بر اين. صحنه ظاهر شد

امپراطوري عثماني که ميان روسـيه تـزاري   . به بعد درصدد لشکرکشي به خاورميانه برآمد1800از , گذردمي

در تنگنا قرار گرفته بود با استفاده از سياست توازن توانست صدسـال  , از شمال و امپراطوري انگليس از جنوب

چيزي که در ارتباط با اين سياست توازن مهم است تحوالت مربوط بـه قربانيـان آن   . ود بيفزايدديگر بر عمر خ

و " ارمنيـان آنـاتولي شـرقي و کليکيـا    ", "هـاي آنـاتولي  ايـون "در حاليکه سه قوم تاريخي و مهم يعنـي  . باشدمي

کردها تنها توانسـتند  , ود شدنددر نتيجه اين بازيهاي توازن در مقياس وسيعي ناب" آشوريان مزوپوتاميا"همچنين 

.موجوديت فيزيکي خود را حفظ کنند

براي امتيازگيري از امپراطـوري عثمـاني از   , فرانسه و روسيه که درصدد حاکميت بر منطقه بودند, انگليس

اران يعني اينکه منافع کاپيتاليسم از فرهنگ هز. کردندکننده استفاده مياي تهديدعنوان وسيلههاي منطقه بهخلق

هاي خـود دانسـته و   نشينيخلقها را عامل عقب, هاي عثمانيترک. شدتر محسوب ميها ارزشمندساله اين خلق

خوبي به هاي خطر تاريخ بهديگر زنگ, با بروز جنگ جهاني اول. نمودندشان را مسدودتر ميهر بار راه تنفس

کردها بـا  , باختندا در زير آوار امپراطوري جان ميهها و آشوريارمني, هادر حاليکه ايون. صدا درآمده بودند

کشمکش قريب بـه هشتصدسـاله ميـان    . ها تنها توانستند موجوديت فيزيکي خود را حفظ کنندبردن به کوهپناه

در , يافتسالطين ترک و نيروهاي دولتي فئودالي و کاپيتاليستي اروپايي که با پيروزي و برتري اروپا پايان مي

اين داستان اندوهبار قربانيان به همراه داليل , هادر تاريخچه. گذاشتزده برجاي مينياني مصيبتپس خود قربا

واضح اسـت  . زيرا چهره کريه و زشت قاتل در آينه حقيقت فاش خواهد شد. شودو نتايج راستين آن ذکر نمي

قـبالً  . باشـد زرگ اروپايي ميهاي بدولت, دادهساله اخير در خاورميانه رويکه مقصر اصلي آنچه در دويست

از طريق ايجاد توازن در درون امپراطوري توانستند از . کردندها بر روي اين سرزمين زندگي مينيز همين خلق

اما . تر نبودندماندهها عقباز نظر سياسي هم از ترک. گشته و بلحاظ فرهنگي آسايش يابندلحاظ اقتصادي غني

تـرين قمـار را بـازي    بـزرگ , دستيابي به دولت و نيز اعتمادي که به اروپا نمودندبينانهبدليل محاسبات غيرواقع

جانشـينان آنـان بـا آنهـايي کـه از دم شمشـير       . دچار شکست فاحشي گرديدنـد . کرده و يا به بازي گرفته شدند
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هـاي  مينسـرز "بـا اتوپيـاي   . بسوي اروپا و آمريکـا سـرازير شـدند   . به غرب مهاجرت کردند, يافته بودندرهايي

.به زندگي پرداختند" مقدس موعود

ــان در   ــه برگــزاري کنگــره صهيونيســتي يهودي ، در آمريکــا و 1896امــروزه حرکــات و اقــدامات شــبيه ب

پروژه خاورميانه بزرگ آمريکا، موجـب اميـدواري آنـان گشـته     . کشورهاي اتحاديه اروپا سرعت گرفته است

ترين نامزد بـراي  کردها مساعدترين و نزديک. ده استاي پرتحرک شاشغال عراق موجب ظهور مرحله. است

هدف از اين پروژه آن است که زيربناي اقتصادي و روبنـاي  . باشندشدن به متفق اصلي پروژه مذکور ميتبديل

داري و موجوديـت اسـرائيل ايجـاد مـانع و تهديـد      ـ سياسي منطقه را که در برابر پيشرفت نظـام سـرمايه  ذهنيتي

عنوان دو نيروي فعال ديپلماتيـک و  يافته نظام يعني سازمان ملل و ناتو بهدو نيروي سازمان. دهدتغيير, کنندمي

نيز از بکارگيري قـدرت اقتصـادي خـود دريـغ نخواهـد      " 8گروه ."دار شدن هستندنظامي پروژه در حال وظيفه

.کرد

العملـي  چـه عکـس  , انيعنوان صاحب ميـراث عثمـ  مشکل اصلي در اينجا اين است که جمهوري ترکيه به

شرايط داخلي و شرايط خارجي براي جنگ رهايي ملي ديگـري مسـاعد   . نسبت به اين مرحله نشان خواهد داد

با . آميزتر نخواهد بودمقاومت و ايستادگي در برابر نظام از عراق و يوگسالوي و حتي از روسيه موفقيت. نيست

بـه همـان شـکل ادامـه     1950ايط توافقـات بعـد از دهـه    شـر . شدن کامل نيز کاري از پيش نخواهد بـرد تسليم

بسـيار بـا تـأخير و تعليـق     . براي اين کار هم اراده ندارد. ماند مرحله رفرم استتنها راهي که مي. نخواهند يافت

کـه روزانـه زيسـتن در    کاري افراطـي با ذهنيت محافظه. کندعنوان سياست قلمداد ميحرکت کرده و اين را به

شرايط . آيددرصدد محافظت از جمهوري ترکيه بر مي, کندت فعلي را همچون منفعتي قلمداد ميدرون موقعي

.هاي پاياني عثماني داردموجود ترکيه شباهت زيادي به دوره

پنهـان و  تا زمانيکـه چهـره  . بردتوطئه عليه من در حالي صورت گرفت که ترکيه در چنين شرايطي بسر مي

توان از عهده هـيچ مشـکلي برآمـد و تفاسـير صـحيحي دربـاره عاقبـت        نمي, شوندطرفين درگير توطئه درک ن

.جمهوري ترکيه انجام داد

نماينـدگي حرکـت دمکراتيـک کليـه     , ها و خطاهـاي جـدي  توان انکار کرد که عليرغم وجود کمبودنمي

سـازماندهي يـک   اوت درصدد 15بديهي است که تا عمليات . ويژه خلق کردستان را برعهده دارمها و بهخلق

بايستي اين ساختار و بافت ذهنيتي را از ترکيب بايد گفت که در وضعيتي قرار گرفته بودم که مي. ذهنيت بودم

تـر  يافتـه اي توسـعه بخش ملي فراهم نمايم اما بايد پذيرفت کـه بـراي مرحلـه   ذهنيتي سوسياليستي رئال و رهايي

سال طول کشيد مرحلـه  15که 1999فوريه 15تا 1984وت فاصله زماني از پانزده ا. کردقدرتم کفايت نمي

گوينـد کـه   مـي . اي بود که عمليات در درجه اول اهميـت قـرار داشـت   مرحله. عمليات سازماندهي ذهنيتي بود

اين مرحله پراکتيک باعث شد که من هم خود را به بهترين شيوه تعريف . بخش استپراکتيک، بهترين روشني

هاي ام راهاي که من در طي اين مدت آن را نمايندگي نمودهن گفت بنابه واقعيت پديدهتوامي. کرده و بشناسم



435 مبالغـه  , "مـن "گـويم  اما در اينکـه مـي  . اميابي فرد و ساير مشکالت را به خوبي آزموده و سنجيدهچاره

خلـق اصـيلي   واقعيت اجتمـاعي , شودآنچه که ظاهر مي. اندواسطه, راهکارهاي من. ننمودن حائز اهميت است

امـا  , امبـودن را بـه خـوبي تحليـل کـرده     بـا اينکـه خـدايي   . است که در طول هزاران سال سرکوب شـده اسـت  

.استبودن بسيار نزديکام به علمياي که بکار بردهترمينولوژي

ـ انکيـدو  گـامش گـل از دوگـانگي  (ساله اين خلـق  مزدوران هزاران, با آشکارشدن واقعيت خلق کردستان

تحـت حمايـت امپراطـوري    . انـد ابراز نارضايتي بسياري کـرده , و فاتحان آن) تا مزدوران برجسته کنونيگرفته

اي سياسي که دربردارنـده  در مورد برنامه. مرحله آنکارا و واشنگتن را آغاز نمودند1998در , کنوني آمريکا

در مقابـل  . شـد ارا به راه برده مـي اين برنامه تحت حمايت سران آنک. دولت فدرة کردستان باشد، توافق کردند

اين توافق بـه  . گرديدتصميمي مشترک اتخاذ ميPKKبودن اين، در مورد عبداهللا اوجاالن و اعالم تروريست

گرفت اما يک مفسر سياسـي  مخفيانه صورت مي, با اينکه توافقات. بود" نابودي و تصفيه"شکلي عيني به منزله 

ـ مـابين آنکـارا   1998سـپتامبر  17توافـق  (ن پـي ببـرد کـه در پـس ايـن پيمـان       توانست به ايبين براحتي ميتيز

طرفين سعي در فريب همديگر دارند و از برخـوردي تـاکتيکي   , تضاد و چالش بسياري وجود داشته) واشنگتن

ي عمليات بزرگ گريز و تعقيب عليه عبداهللا اوجاالن که در سطح جهان, بواسطه اين توافق. فراتر نخواهند رفت

. کـار تصـميم قطعـي گرفتـه بـود     هاي آمريکا بـراي ايـن  حداقل يکي از جناح. گرفت، تسريع يافتصورت مي

کـار  در حاليکـه انگلـيس بـراي ايـن    . توجه بودفشارها و حمايت وسيع جناح راست اسرائيل نيز در اين امر قابل

اي در ايـن  هـاي جاسوسـي ماهرانـه   ليتـ موساد هم با انجام فعااي تدارک ديده بود، اسرائيلطرحريزي ماهرانه

, وزيـر وقـت  بعد از عملياتي تخريبي که با پرداخت پنجاه ميليون دالر از طرف نخسـت . طرح مشارکت نمودند

تنـي  هـاي محـل سـکونت مـن توسـط بمبـي يـک       انهـدام سـاختمان  (در شـام 1996در ششم مي , تانسو چيللر

توطئـه اخيـر   , ـ اقتصادي با سـران اسـرائيل  فق نظاميصورت گرفت و پس از توا) شده در يک خودروجاسازي

اين توطئه با اولتيمـاتوم فرمانـده نيـروي زمينـي ترکيـه بـه سـوريه در طـي         . عليه من در دستور کار قرار گرفت

حکومـت  , وقتي که موضوع جنگ با سوريه به ميان آمـد . سپتامبر يک گام ديگر به پيش رفت17سخناني در 

.راهي ديگري نداشت, "خواهي بروهر طور که مي"يد سوريه غير از اينکه بگو

بسـوي آتـن حرکـت    , رسمي دولت که هنوز هم زواياي داخلـي آن روشـن نشـده   بعد از يک دعوت نيمه

. آل بـود براي من بسـيار ايـده  ميهنهاي رفتن به کوهستان. شروع شد" ماجراي آتن"کردم و بدين ترتيب دوره 

بـه نظـر   . ممکن بود به خاطر من باعث مرگ هزاران نفر شود به تأخير انداختمبنابه داليل اخالقي سفري را که 

هنگامي که بعضي اطالعات از طرف تشـکيالت  . حل سياسي در اروپا بهتر و بيشتر بودفرصت و شانس راه, من

عتم در باشدــ قنـا  به دستم رسيد ـ که بر اين باورم سرچشمه اصلي آنها ارتش مـي  ) به بعد1997از(ما در اروپا 

, که از پيشاني خداي مردان" آتنه"اي اما در آتن نه دوستان حقيقي من بلکه فاحشه اسطوره. اين مورد بيشتر شد

را به جنگي نابجا کشانده بود به استقبال من آمدند؛ مـرا در  , هکتور, آفريده شده و قهرمان مشهور تروا, زئوس

در ازاي آن هم بايسـتي  . پرست به جنگ واداشتنديتي منفعتميداني مرگبار با نيروهاي تمدني برخوردار از ذهن
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مـن و  . شـد يا اينکه حداقل در اين راستا فرصت چنين سياستي ايجاد مـي . گرفتندو قبرس را مي) آناتولي(تروا 

بخش ملي قرن بيستم تغذيه مشي ايدئولوژيکي سوسياليسم رئاليستي و رهاييهمه کساني همچون من که از خط

اي در برابـر  مگـر دانـايي و شـجاعت خاورميانـه    . هاي معماگونه را برمال سازندتوانستند اين حيلهنمي, شدندمي

اندـ که حتي اسکندر و ناپلئون نيز از آن بحث نمودهـ" آتنه"هاي ها و مکاريگريسنت دولت يونان که از حيله

آمد؟کاري از دستش برميتغذيه نموده چه

رابطـه فـرد و   , وي من در مرحله دادگاه حقوق بشر اروپا مورد انتقاد قـرار گيـرد  موردي که بايد درباره دع

, در پيشـرفت نـوع انسـان   , امام هـم بـه تفصـيل بحـث کـرده     طوري که در بخش اول دفاعيـه همان. جامعه است

در . تفريبـي بـيش نيسـ   , بـودن نباشـد  تعريفي از فرد که مبتني بر اجتماعي. بودن در اولويت قرار دارداجتماعي

اين ديدگاهي است که با پيشرفت و قدمت جامعه مـرتبط  , جوامع شرقي هميشه بعد اجتماعي حاکم بوده است

ـ روم و هـم در قرائـت   هم در مرحله يونان. بعد فردي تأثير نيرومندتري دارد, اما در پيدايش تمدن غرب. است

فرديت در رنسانس و بعد از . وده استهاي فردي هميشه حاکم بديدگاه, مسيحيت قرون وسطي در مراحل بعد

ازحـد رشـد   سـاله شـرق بـيش   بودني که در جوامع هـزاران اجتماعي. آن به تمامي دچار يک انقالب شده است

انقالب علمي و روشنگري از هم پاشيده , رفرماسيون, شدن فرد شده بود، از طريق رنسانسيافته و موجب خفه

ازحد فرد نيز شاهد پيشرفت و رشد بيش20و 19امعه بوجود آمد و قرن شد و بدين ترتيب ابتدا توازن فردـ ج

اي که بسـيار شـدت گرفتـه و جامعـه را فرسـوده      بيماري, باراين. گرايي بر عصر ما زده شده استمهر فرد. شد

ي وي ـ جامعه بسوکفه ترازوي توازن سالم فرد , گيري فردبا اوج. گيردگرايي سرچشمه مياز فرد, نموده است

ايـن فردگرايـي مفـرط بـه نـوعي      , در واقـع . شـود عنـوان بردگـي قلمـداد مـي    بودن بهاجتماعي. کندسنگيني مي

گونـه در ابعـادي بـاالتر و شـرايطي جديـد      اي پريمـات مدرن و بازگشت دوبـاره بـه زنـدگي   شدني پستحيوان

.باشدمي

نشـان از سـرايت ايـن    " عـه فـردي  مراج"برخورد دادگاه حقوق بشر اروپا با دعوي مـن در چـارچوب حـق    

چيز خود را در اين راه عرضه کرده اسـت  اگر فردي که به تمامي اجتماعي بوده و همه. بيماري به حقوق است

اين امر بـا عـدالت کـه    . کامالً يک حيله حقوقي است, و خلقش جدا در نظر گرفته شودبه کلي از اراده جامعه

نمودن يـک واقعيـت   نين آگاهانه يا ناآگاهانه به ابزاري جهت مخفيهمچ. مبناي حقوق است نيز مغايرت دارد

از حقانيـت  . دهنـد بخش سياسي خلق کرد را خارج از حقوق قـرار مـي  جنبش آزادي. سياسي تبديل شده است

, بودن اتحاديه اروپا در برابر مسئله کردپوشي کرده و بدين وسيله بر مقصربخش خلق کرد چشمجنبش آزادي

بـه اصـطالح تحـت نـام     . شـود تر ديده مـي اين واقعيت در مسئله ليال زانا و رفقايش واضح. گذارندسرپوش مي

کـه محبوسـيني در زنـدان سـر بـاز      ( حمايت، چه آنهايي کـه در درون و چـه آنهـايي کـه در بيـرون از زنـدان       

بـه  . دازنـد پرهستند را از خلق کرد جـدا کـرده و بـه اصـطالح بـه رعايـت حقـوق بشـر مـي         ) شوندمحسوب مي



437 . دهـد را بپـذيرم  اي که تمدن اروپا نسبت به پرونده و دعوي مـن صـورت مـي   توانم حيلهوجه نميهيچ

.رود اين است که حکمي صادر شود که توازن ميان فرد و جامعه را پذيرفته باشدآنچه انتظار مي

منيتـي ترکيـه در   حکمـي کـه دادگـاه ا   , 2003دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور حکمي در ششم ماه مـي  

در . رد کـرده بـود  " امدادگاه مستقل نبوده و عادالنه محاکمـه نشـده  "مورد من صادر کرده بود را به بهانه اينکه 

دستگيري مرا که در نتيجه دادگاهي که مستقل نبوده و در وضعيتي نبود که حکمي عادالنه صادر کند،, مقابل

ايـن حکـم و ديـدگاه    . م شد متناسب و مطابق حقوق دانسته اسـت انجا20ترين توطئه قرن ترين و پيچيدهوسيع

شـده  طراحـي عنوان بخشي از برنامه ازپـيش توان گفت که بهمي. کامالً سياسي بوده و به منزله ادامه توطئه است

.قبلي بوده است

جايي کـه  باشد، همچنين استرداد من بهقرارداد حقوق بشر اروپا مي5ماده2ربودن من به تمامي ناقض بند

هـاي مـن   امـا عـدم مراجعـه آنهـا بـه بـازجويي      , باشـد مرا از آن آورده بودند از موجبات قرارداد و حقـوق مـي  

نه يک دليل بلکه هزاران دليل وجـود دارد کـه نشـان    . دهنده آن است که پيشاپيش حکم صادرشده استنشان

اگر . امنوان خاک اروپا قلمداد شود ربوده شدهعتر اينکه من از جايي که بايد بهمهم. امدهند من ربوده شدهمي

ديوان عالي دادگاه حقوق بشر اروپا خواهان آن است که در مقابل حقـايق محترمانـه برخـورد نمايـد، بايـد بـه       

و " ديـالن "هـا و سـخنان   توانـد بـه بـازجويي   اگـر لزومـي بـه ايـن نباشـد مـي      . هـاي مـن مراجعـه کنـد    بازجويي

همچنين بايد به نظرات و داليل قـوي و محکمـي   . نوان شاهدين قضيه مراجعه کندعو ديگران به" کاالندريس"

ترين حـق مـن اسـت    اين طبيعي. شدن باکي ندارممن از محاکمه. که وکالي من در اختيار دارند نيز توجه شود

ب عنـوان يـک طـرف آن محسـو    هايي که ترکيـه نيـز بـه   دکه در دادگاهي عادل و مستقل و مطابق روح قراردا

سـازي بـراي برگـزاري چنـين دادگـاهي      وظيفه اساسي دادگاه حقوق بشر اروپا زمينـه . گردد، محاکمه شوممي

اما با حکمي کـه دادگـاه صـادر کـرده ايـن      . باشداين اولين گامي است که ثابت کند دادگاه عادالنه مي. است

دادن بـا نشـان  . مـرا بهتـر يافـت   هرچند از اعدام جلوگيري کرد در عوض فرسودن ابـدي . شودزمينه فراهم نمي

هزاران سال است که از طـرف نيروهـاي   , اين روش. کند به ماالريا راضي باشدانسان را وادار مي, چهره مرگ

اگـر  . رود، به هر حال آنقدر فاقد ادراک نيستم که نتوانم اين را تحليل نمايماي بکار ميعنوان حيلهگر بهسلطه

بايد مـوارد ذيـل را در نظـر    , خواهد دادگاهي واقعاً عادالنه برگزار کنداروپا ميديوان عالي دادگاه حقوق بشر

:گيرد

هويت يک پناهنـده سياسـي را   , با توجه به حکمي که دادگاه استيناف روم در مورد من صادر کرده, اوالً

.سند اين پناهندگي در دست دادگاه است. دارم

من بايد در محدوده مرزهـاي  , آتن در رابطه با من صادر کردهطبق حکمي که دادگاه احکام سنگين , ثانياً

بودن . يعني از لحاظ حقوقي و طبق حکم دادگاه من هنوز هم در محدوده مرزهاي يونان قرار دارم. يونان باشم

سـؤالي کـه بايـد    . اين بسـيار واضـح اسـت   . من در زندان انفرادي جزيره امرالي خارج از محدوده حقوق است

اکنـون بايسـتي در کشـور    , دادگاه در جستجوي پاسخ آن باشد اين است که اگرچه مطـابق قـانون  ديوان عالي 
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تا زماني . اميونان باشم، چگونه شد که شش سال است در زنداني انفرادي بسر برده و به حبس ابد محکوم شده

در کـرده ثابـت   تأييـدنمودن حکمـي کـه دايـره يکـم دادگـاه صـا       , که جواب شفافي براي اين سؤال پيدا نشود

اگر دادگاه حاضر است از کليه جزئيات ربودن من خبردار شود و . کند که کامالً سياسي برخورد شده استمي

هـاي مـن و شـاهدان عينـي رويـداد را      بايـد کليـه جزئيـات بـازجويي    , اگر پيشاپيش حکمي صادر نشـده باشـد  

آن وقت مقيم در محدوده مرزهاي اتحاديـه  , اي صادر کنداگر حکم منصفانه. نموده و مدنظر قرار دهداستماع

در آن صورت در دادگاهي مستقل ادعاهاي طرف کرد و ادعاهـاي ترکيـه اسـتماع    . اروپا محسوب خواهم شد

ـ چهـل هـزار   عنوان مسئول مرگ سـي ترکيه هميشه مرا به. گرديده و حکم حقوقي و عادالنه صادر خواهد شد

ساختن بخش کوچکي از آمـار تـراژدي و خسـران خـود کـه      با مطرحطرف کرد هم . کندنفر انسان معرفي مي

هـاهزار  بـيش از صـد  , هاي فاعل مجهولهزار جنايتبيش از ده, شامل تخريب و تخليه تقريباً چهار هزار روستا

هـزار گـريال و نقـض حقـوق بشـر اروپـا و       شهادت بيش از سي, شکنجه دائمي, پناهندگي, تبعيد, مورد زنداني

اگر دادگاه حقوق بشر اروپا اين موارد را در نظر نگيـرد  . در دادگاه حضور خواهد يافت, اسي بودهمباني دمکر

تواند به صدور حکم بپردازد؟چگونه مي

ـ چهل هزار تنهايي نتوانسته است سيهرگز يک تروريست به, در طول تاريخ. اين، آمار يک جنگ است

صـورت بـا   رسميت شناخته شود در آنگشته بهخلق کرد تحميلاگر جنگ نابرابري که بر. نفر انسان را بکشد

انداختن دادگاهي بسان نورنبرگ که بعد از جنگ جهاني دوم برگزار شد يا دادگاه الهه که بعد از بوسني راهبه

و هرزگوين تشکيل شد و يا دادگاه تحت حمايت سازمان ملل در بعضي از کشورهاي آفريقايي، هم براي مـن  

هـزاران مـورد از شـکايت    . اي عادالنه برداشته شـده اسـت  گام اول در راستاي محاکمه, هاي ديگرو هم طرف

آيـا اينهـا هرگـز آمـار و ارقـام جنگـي را تـداعي        . در دادگاه حقوق بشر اروپا موجـود اسـت  , کردهاي متضرر

ننـد اروپـا کـه علنيـت در     اما آيا در سـرزميني ما . اندهنخواهند کرد؟ همواره در طول تاريخ کردها را فريب داد

اي در آن وجود دارد باز هم فريب داده خواهيم شد؟ وجدان بشر چگونه ايـن را تحمـل خواهـد    سطح پيشرفته

کرد؟ خلقي که هنوز هم بطور فعلي ممنوعيت زبان مادريش برطرف نشده را با هزاران حيلـه و نيرنگـي کـه بـا     

دادگاه حقوق بشر اروپا چگونه به انجام , نمايندم ميسازند در شخص من محکوهاي اروپايي هماهنگ مينرم

نمايد؟ نموده و در آن مشارکت ميچنين عملي جسارت

جواب سؤاالت حقوقي از اين دست و صدها سؤال شبيه به آن ثابت خواهد کرد که آيا دادگاه مسـتقل از  

؟ اگـر دادگـاهي   گرفتـه اسـت يـا نـه    اي عادالنـه را درنظـر   آيا امکان محاکمه, تأثيرات سياسي عمل کرده يا نه

به پوسيدن ابدي در ) باشندها ميليال زانا و همکاران او نيز جزو اين(عادالنه تشکيل نگردد و من و هزاران رفيق 

وقت آشکارا اعالم خواهيم کرد که اين خود اتحاديه محکوم شويم آن) خروج از آن مسئله ديگريست(زندان 

همچنـين  . انـد کند و سران ترکيه تنها همچون ماشه مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه    ياروپاست که ما را دادگاهي م

سـاله اخيـر   هـاي نـابرابر دويسـت   شويم خشم و عصبانيت خود را از ايـن واقعيـت کـه مقصـر جنـگ     مجبور مي
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ايوني و آشوري کافي نبوده و حاال نوبت به کردها رسيده است , هاي ارمنيو اينکه گويي نابودي خلقپيوسته

.را آشکارا اعالم داريم

کردهـا و مـن   , کشـورهاي اتحاديـه اروپـا   , هاي اصلي اين دعويبينيم که طرفبا نگاهي کلي به مسئله مي

هايي که کشورهاي اتحاديـه اروپـا بـا همکـاري     تالش.دادن دعوي به ترکيه فريبي بيش نيستکرايه. باشيممي

. انـد آشـکارانه انجـام گرفتـه   , آمريکا و اسرائيل براي طردکردن من از محدوده حقـوق اروپـا بـه خـرج دادنـد     

. جنگ رواني شـديدي را بـه راه انداختـه اسـت    . حکومت ايتاليا با همه قدرتش در اين راستا تالش کرده است

مهمـان  "عنـوان  با اينکه به انگلستان و سـوئيس نرفتـه بـودم امـا مـرا بـه      . يج نموده استامکانات مالي خود را بس

آلمان و فرانسه رسماً در دادگاه از من شکايت کرده . معرفي کرده بودند) Persana non Grata" (ناخوانده

جانبـه  ه همـه در کل يـک حملـ  . بسياري از کشورها حق پناهندگي سياسي مرا پيشاپيش لغو کرده بودند. بودند

سروصـدايي  هاي مخفيانـه و بـي  پيمان, در همه اين رويدادها. رواني را به منظور تضعيف من آغاز نموده بودند

. اندطلبانه بسيار پليد خود با ترکيه آغاز نمودهنهفته است که بعد از پانزدهم اوت بر مبناي پيشبرد روابط منفعت

نمودن نيمـي از  هاي متفاوت ، گويا با پيشکشدولتي ترکيه در دورههايدانيم که هر يک از کابينهخوبي ميبه

بخش کرد را اعالم نمودن جنگ آزادي" تروريست"و PKKگزيدن از تز دوري, ترکيه به کشورهاي اروپايي

ي افتـاد فـوراً بـه مـن پناهنـدگ     هاي اروپايي بوسيله من به خطر نمياگر منافع پنهان حکومت. اندبه آنها قبوالنده

.دادندسياسي مي

آشـکارا نقـض شـده    , ايطلبانهدر نتيجه وجود چنين روابط منفعت) قرارداد حقوق بشر اروپا(حقوق اروپا 

سـوق دادن مـن   . کردن من از گستره حقوقي اروپا بوده استهدف از ربودن من به خارج از اروپا خارج. است

هـاي حقـوقي اروپـا و    ر دادگاه حقوق بشر اروپا واقعاً به نـرم بنابراين اگ. شان بودخاطر اين منافع کريهبه کنيا به

دادگاه "و " دادگاه استيناف روم"اگر . بودن را رد کندهاي مربوط به آن پايبند باشد بايد اين غيرحقوقيقرارداد

انـد دادگـاه حقـوق   احکام مثبتي که صادر کـرده , در عمل داراي اعتبار چنداني هم نباشند" احکام سنگين آتن

دهند و هـم اقامـت   هم پناهندگي سياسي مرا مورد پذيرش قرار مي, اين احکام. کندبشر اروپا را نيز مکلف مي

همچنين اين احکام، دادگاهي امرالي و مرحله اجراي حکـم قضـايي   . دانندآزادانه مرا در خاک اروپا مجاز مي

حکمي که ديوان عالي دادگاه حقوق بشر اروپا .نمايدداند و رد ميصادره را به تمامي مغاير با حقوق اروپا مي

طبـق احکـام   (صادر کند اين است که بر مبناي حقوق اروپا حق اقامت آزادانه مرا در اروپا به رسميت شـناخته  

حکـم  (حقوقي دوره امرالي را رد نموده و اگـر محاکمـه ديگـري    ، بي)هاي آتن و رومصادره از طرف دادگاه

اگر بر اين . بودن آن را فراهم نمايدطرفالزم باشد بايد زمينه عادالنه و بي) ر اروپادايره يکم دادگاه حقوق بش

توان گفت که دادگاه براساس قـرارداد حقـوق بشـر اروپـا حرکـت      وقت ميآن, اساس حکم مثبتي صادر شود

ياسـي تبـديل   ديوان عالي دادگاه حقوق بشر اروپا نيز به ابزار توطئـه بـزرگ س  , در غير اين صورت. کرده است

.خواهد شد
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ايـن  . ام نيـز همـين اسـت   ام را به تحليل درباره تمدن اروپا اختصاص دادهعلت اينکه بخش مهمي از دفاعيه

مداران بخاطر چندسال اقتدار و منـافع اربابـان خـود هـيچ ترديـدي در مـورد       سياست. کندتمدن، ما را نابود مي

اي هـم عـدالت وجـود    امـا اگـر ذره  . دانـيم ما اين را مي. هنددحذف هر خلقي از صحنه تاريخ به خود راه نمي

بـا  " اي شخصـي پرونـده "کارانه و در چارچوب داشته باشد بايد نهادي مثل دادگاه حقوق بشر اروپا بطور فريب

در غرب بايـد بـا رعايـت اصـول يـک      . دعوي من برخورد نکرده و حکم متناسب با جوهر مسئله را صادر کند

با توجه به اينکه ترکيه يک طرف جنـگ اسـت   . بينانه و معاصر، حکم الزمه را صادر کنندقعوا, محاکمه عيني

عنـوان  اگـر مـن و سـازمانم بـه    , )کنـد داند و خود ترکيه هم آشـکارا ايـن را اعـالم مـي    که اين را هر کس مي(

اهد گرفت؟ محاکمه عادالنه و مستقل چگونه صورت خو, ايمترين دشمن معرفي شدهترين و خطرناکبزرگ

هاي ديگري هسـتند کـه   ها و بازيآيد؟ يا اينکه نقشهعقل دادگاه حقوق بشر اروپا چگونه با اين مسئله کنار مي

اي براي اين سـؤاالت  کنندههاي قانعچرا دعوي مرا پذيرفت؟ اگر پاسخ, صورتاطالعيم ؟ در اينما از آنها بي

اي بطـور کامـل ادامـه دارد؟ بنـابراين     شدهسياسي از قبل طراحيآيا بدين معنا نخواهد بود که بازي , پيدا نشود

آوردن موجبـات وجـدان و ادراک   جـاي غيـر از بـه  , براي اينکه خود و خلقم را به ابزار اين توطئه تبديل نکـنم 

.خودم چاره ديگري نخواهم داشت

. اش باشـد ز بعـد حقـوقي  اي ارائه دهم که بعد سياسي آن بيشـتر ا کند که من دفاعيهاين واقعيت ايجاب مي

بعد , اينکه حقوق اتحاديه اروپا با اصرار. المللي جايگاهي ندارندکردها، هم در حقوق ملي و هم در حقوق بين

دهـد کـه ايـن    شخصي قضيه را تحميل نموده و واقعيت تـاريخي و اجتمـاعي آن را ناديـده انگاشـته نشـان مـي      

در . ن ديدگاه از زمان پيمان لوزان تاکنون در جريان استاي. مشکلي نيست که از راه حقوقي حل شود, مشکل

ها واگـذار شـده   ازاي اينکه موجوديت جمهوري ترکيه بدون کرد شناخته شود، کرکوک ـ موصل به انگليسي 

عنوان يک سيستم قبول نمايد در لـوزان مـورد تأييـد قـرار     همچنين در ازاي اينکه ترکيه، کاپيتاليسم را به. است

عنوان اقليت قبول کرده اما در مورد کردهـا  ها را بهها و آشوريارمني, هاهاي غربي، ايونيکشور. گرفته است

تفاوتي آنها در مقابل حذف فرهنگـي  چند فيزيکي هم نباشد به معناي بياين برخورد هر. اندهيچ ضمانتي نداده

سـاله اخيـر ميـان    هاي دويسـت درگيريها و چالش, بايد نتايج روابط. باشدو سياسي کردها از صحنه تاريخ مي

ماندگي امروزي خاورميانـه و  عقب. هاي امپرياليست غربي به خوبي تجزيه و تحليل شوندسران ترکيه و دولت

بايد پروژه خاورميانه . هاي آن زمان بوده استمحروميت آن از آزادي و دمکراسي، ناشي از روابط و درگيري

ويـژه  بـه . خوبي تحليل شودبايد محتواي آن به. ساله اخير دانستناپذير دويستعنوان نتيجه اجتناببزرگ را به

. ترين عنصر و عامل اين پروژه بايد خود را از هر جهـت مـورد ارزيـابي قـرار دهنـد     عنوان استراتژيککردها به

. يکي از اهداف اصلي دفاعيه من نيز همين است

ي و تشکيل دولت فدره در کردستان عراق بسيار واضـح و  شدن من در امرالرابطه ميان دستگيري و زنداني

شما بوديـد کـه کردسـتان فـدره را در ازاي     . خوبي درک کنندسران ترکيه بايد اين واقعيت را به. آشکار است
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ـ فلسطين را فـراهم  ن اقدام شما شبيه به حرکت و اقدامي است که زمينه درگيري اسرائيلاي. مسئول خواهيد بود

خواهي نقض شده و هم اينکـه محيطـي مسـاعد بـراي هرگونـه      هم معيارهاي انقالبي جمهوري, کاربا اين. کرد

ه بـه هـم   گرايانـ ها با تحريکات مليهدف اين است که خلق. گرايي بوجود آمده استتحريک احساسات ملي

ور شوند و بدين ترتيب نظام حکمراني آنها تا چندصباحي ديگر و در اشکال جديدي به موجوديت خود حمله

بخشـي بـراي   ـ اسرائيل بـه مشـکل قـرن تبـديل شـده و بـه بهانـه مشـروعيت        گويي درگيري فلسطين. ادامه دهد

عت کردها نيز هدف همان بـازي  در حال حاضر به همان وس. ترين سران خلق عرب تبديل شده استکفايتبي

.شودگرفتن آنها ميقرار گرفته و سعي در بکار

زيـرا مـن و   . المللـي بـه خودگرفـت   اي بـين جنبه, اي که عليه من صورت گرفت از اين منظربنابراين توطئه

خالفـت  حتي از پتانسيل م, کردم نه تنها با بازي آنها سازگار نگشتيمموجوديت جنبشي که آن را نمايندگي مي

کردن کردها از کنترل ما و قراردادن آنها در دست يعني اينکه خارج. تأثيرنمودن آنها نيز برخوردار بوديمو بي

هاي ملي عرب، توانستند دولتچون از اين طريق مي. نيروهاي امپرياليستي براي آنها اهميتي استراتژيک داشت

کردي , با اصرار. هاهزار کرد براي اين منظور آماده شدنددر اروپا و آمريکا ده. ترک و فارس را تأديب نمايند

از طريـق خـانواده بـارزاني    1945اي کـه اسـرائيل بعـد از    دوره, در واقع. منطبق با ذهنيت خود بوجود آوردند

هـا ارزشـمند   همين خاطر بود که کردها در نظر غربيبه. از طريق اين تحوالت گسترش يافت, شروع کرده بود

تحـت  . اي نيـز مجـدداً بـه کردهـاي خـود روي آوردنـد      هاي داراي ديدگاه فتح سنتي خاورميانـه دولت. شدند

نيز قسم سوم PKK. دستگاه اطالعاتي و نيروهاي محافظ کردي را بوجود آوردند, فرماندهي نيروهاي امنيتي

بـدين  . ددوستي و دمکراسي سـازماندهي کـر  يعني کردهاي محروم و زحمتکش را براساس خط ميهن, کردها

اتحاديه اروپا و اسرائيل؛ اينان همـان اقشـار   , نخست کردهاي وابسته به آمريکا. ترتيب سه نوع کرد بوجود آمد

از طريـق حمايـت مـالي    . انـد اي سابق هسـتند کـه در مسـير بورژواشـدن قـرار گرفتـه      هـ عشيرطبقه باالي فئودال

برنامه سياسي و اساسي آنها دولـت  . فوذ خود دارنداي سعي در افزايش نها و بکاربردن احساسات عشيرهدولت

هـاي  اي خـود بـه نيروهـاي امنيتـي دولـت     هدف کردهايي که با پول و احساسات عشيره. باشدفدرة کردي مي

آنهـايي هـم کـه بـا     . فقـط کسـب پـول و اتوريتـه محلـي اسـت      , کننـد فارس و ترک خدمت مي, عرب" فاتح"

شـان دموکراتيزاسـيون و کردسـتاني    هـدف , پايبندندPKKتيک به دوستي و دمکرااحساسات و آگاهي ميهن

هـا و حرکـات را در   بسياري از تشـکل , هايي که دارندبندي با روابط و چالشاين سه گروه و دسته. آزاد است

اي پرتحـرک  سـاله بيـدار گشـته و وارد مرحلـه    کردستاني کـه بـه تـازگي از خـواب هـزاران     . پرورانندخود مي

حتي ايفاي نقش گوناگون . گيري توازن جديد در خاورميانه تبديل شده استاملي مؤثر در شکلبه ع, گرديده

. آنها در بسياري از سناريوها فراتر از آن است که بايد باشد

هـا بکلـي هويـت آنهـا     در نتيجه عصيان, باشندعنوان عنصر اصلي تأسيس جمهوري ترکيه ميکردها که به

انـد، ايـن امـر هرچنـد بـراي ترکيـه معنـاي        رصه حقـوق و سياسـت قـرار داده شـده    گرديده و خارج از عانکار
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ترين خطاهـا و  نمودن اين سياست به يک اصل و مبنا يکي از وخيمـ داشته باشد اما تبديلـ مقطعيکونژنکتوري

يـن اشـتباه را   چالش حاصل از ا, نيروهاي امپرياليستي: ام کهمصرانه بر اين عقيده. باشدترين اشتباهات ميجدي

ايران , تأثير نمودن سران ترکيهسازي و يا بيهاي کرد وابسته به خود بکار گرفته و سعي در وابستهبه نفع تشکل

دارند و همچنين بطور آگاهانه اقدام به نابودي کردهاي زحمتکش و , و اعراب که با آنها در تضاد منافع هستند

اگر اولين ثمره و نتيجه اين تضـاد و چـالش تشـکيل    . ديدندن ميمحرومي نمودند که اميد آزادي خود را در م

در واقع هنگامي حکومـت ترکيـه بـه    . باشد، ادامه آن نيز در پي خواهد آمددولت فدرة کردي در شمال عراق 

نارضـايتي  . ور شـود هاي عـراق بـه کردهـا حملـه    سوريه و بعضي از عرب, دام خواهد افتاد که با همراهي ايران

ورگردانيـدن کردهـا عليـه    با حمله. هاي تاريخي دارد و بر همگان آشکار استها ريشهاعراب از ترکايران و 

, ارمنسـتان , هـا ادعاهـاي ايـون  . ها مجـدداً بعضـي از مشـکالت و اختالفـات تـاريخي زنـده خواهنـد شـد        ترک

ر احيـا و مطـرح   هـاي تـوروس بـار ديگـ    کوهگرجستان و ايران و حتي ادعاي حاکميت تاريخي اعراب تا رشته

.عقب رانده خواهند شد16ها به موقعيت و شرايط خود در قرن ترک, صورتدر اين. خواهد شد

جلـوگيري از  , همچنانکه سياست اتخاذ شده ياووز سليم در قبال کردها توانست اين خطر را برطرف کند

ساس روابط آزادانه با کردها برا1920چنين خطري بواسطه اتفاقي که مصطفي کمال آتاتُرک نيز در سالهاي 

ها در آناتولي در خصوص مناسبات آنها بـا کردهـا داراي رابطـه   تاريخ ترک. ايجاد نمود امکانپذير بوده است

ها متوجه باشند يا گسستن اين روابط و تبديل آن به دشمني کامل، خواه ترک. ديالکتيکي تنگاتنگي بوده است

. هـا هـر دو طـرف مقصـرند    در مورد عصـيان . هاستتراتژيک براي ترکنباشند، به منزله بزرگترين شکست اس

اي اسـتراتژيک و برقـراري   بردن به رابطههاي ديني فئودالي از پيگرايي ابتدايي و شوونيستي همراه با سنتملي

نـو  آتاتُرک و عصمت اينو. رودبا افراط در سياست نابودي کردها رابطه استراتژيک از بين مي. آن عاجز بودند

تجديـد فئوداليتـه کـرد بعـد از     . پـذير نبـوده اسـت   اما جبـران آن امکـان  . سرانجام به اين موضوع پي برده بودند

بعـد  . اعتبارشدن آن منجر شـد شان به شکست هرچه بيشتر رابطه استراتژيک و بيدر ازاي انکار اصالت1950

. رابطه استراتژيک را بکلي ناديـده گرفـت  گرا بود اين ازحد ديني و ترکـ اسالم که بيشسنتز ترک1980از 

اعتنـايي بـه   هاي منطقه نارضايتي سنتي خود را از ترکيه در قالب بـي نيروهاي غربي و دولت, در چنين شرايطي

هاي ايـران و سـوريه در تشـکيل    ها از جمله حمايتتمامي اين نيروها و دولت. ابراز کردندPKKهاي فعاليت

هـا را  تـرين گـام  هـاي تـاريخي مهـم   شـدن مجـدد بـازي   کـرده و بـراي مطـرح   دولت فدره کردي ايفاي نقـش  

ها را به تمامي گرايي استوار باشد، رابطه استراتژيک خود با ترکاي که بر اساس مليجنبش کردي. اندبرداشته

. اشـد بـ چچن و يوگسـالوي بـا بالکـان مـي    ـ فلسطين و روسيه اختالف اسرائيل, نمونه آن. پايان خواهد بخشيد

در . از درک اهميت روابط استراتژيک و تاريخي بدورند, روابط سياسي روزمره که فقط ارزشي فريبنده دارند

رانت سياسي و اقتصادي نيز آنها را به وضعيتي , گرايي چشم آنها را کور کرده استگرايي و مليکه دينحالي
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.تالش زيادي به خرج دادم, ها مورد استفاده قرار نگيريمبازي

هنوز مشخص . تحوالت در گستره پروژه خاورميانه آمريکا سرعت خواهند يافت, در آينده نه چندان دور

در دهـه  . ه اسـت تـرين متفـق پـروژ   بـه اصـطالح قـوي   . نيست که ترکيه در اين پروژه هدف خواهد بود يا متفق

. آمـوز بودنـد  نتايج تا حـدودي عبـرت  . شدنيز بحثهاي بسياري در خصوص متفق استراتژيک انجام مي1990

اگـر بـر   . بطور قطع نخواهد توانست موقعيت قبلـي خـود را حفـظ کنـد    , ترکيه خواه هدف باشد يا متفق پروژه

حـال آنکـه، عـراق و    . خواهـد شـد  موقعيت قبلي خود اصرار ورزد دچار سرنوشـت عـراق و يوگسـالوي دوم   

هـا و منطـق   قالـب . هاي تحت حاکميت خـود امتيـازات و حقـوق بسـياري قائـل بودنـد      يوگسالوي براي مليت

اگـر  . کنـد هاي شوونيستي زندگي ميهاست که با اين قالبخلق سال. شوونيستي ترکيه از همه نيرومندتر است

نيز براي اثبات اين فعاليت کـافي  PKKدرگيري با . ير استناپذها اصرار بورزد شکست آن گريزبر اين قالب

گراي ترک و کرد روابـط تـاريخي و اسـتراتژيک مـابين خـود را از بـين       مؤسسات و تشکالت ملي. بوده است

گرايي ترک بسـوي  ابتدا ملي. به اجرا درآمده است" آگاهانه"50اين طرح بعد از دهه , به نظر من. خواهند برد

حتـي قبـل از جنـگ جهـاني     . گيرنداين تحريکات از خارج سرچشمه مي. گرايي سوق داده شدفاشيسم و دين

کسي که توانسـت ايـن حقيقـت را    . اسالميسم توسط نيروهاي خارجي تحريک شدندترکيسم و پاناول نيز پان

ي جلـوي ايـن دو جريـان ايـدئولوژيک را گرفتـه و حرکـت بسـو       . بهتر از همه ببيند مصطفي کمـال پاشـا بـود   

.اي که راهگشاي آزادي بوده را شروع کرده استدوستيميهن

. هاي کـرد ايـن سياسـت و رابطـه اسـتراتژيک ميـان دوطـرف را از بـين بردنـد         عامالن اخاللگر در عصيان

حتي ضياء گوک آلـپ کـه   . گرايي افراطي با تصور حذف کامل کردها در واقع به بازي گرفته شده استملي

تواننـد  نمـي " ترک بـدون کـرد و کـرد بـدون تـرک     : "شود گفته است کهي محسوب ميگرايعنوان پدر مليبه

بعـد از  . بر کردها حـائز اهميـت زيـادي اسـت    1950تحليل مجدد تأثير تحوالت بعد از سالهاي . زندگي کنند

ه باز هم منبع و نيروي خارجي در اين امـر مـؤثر بـود   . گرايي کرد رشد و شتاب يافته استملي, 2000سالهاي 

هاي منطقه توانسـته اسـت تـا    با برخورد انترناسيوناليستي نسبت به خلق, عليرغم همه کمبودهايشPKK. است

نمايـد بـدان   را قبول مـي PKKبودن " تروريست"درنگ اگر آمريکا بي. حدودي اين بازي را نقش برآب کند

اگـر  . درگيري ميان طرفين اسـت بلکه هدف از اين سياست تشديد . معنا نيست که دلباخته ترکها گرديده است

در , داشتنداند به مسئله کرد مبذول ميدرصد توجهي که به مسئله قبرس نمودهدهمآمريکا و اتحاديه اروپا يک

سياستي شايسته حيوانات يعني . اما از اين کار خودداري کردند. شدديگر به ترکيه اضافه مي" ترکيه"واقع يک 

خواري غـرق  هاي سياسي و اقتصادي که در باتالق رانتجناح. ر پيش گرفتندرا د" تازي بگير, خرگوش بدو"

ترکيه در چنان وضعيتي دچار شده که هرآن احتمـال  . با آغوشي باز از اين سياست استقبال نمودند, شده بودند

. شدن آن وجود داردسقوط و غرق
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بعـد از اينکـه در طـي مقـاومتي     درست در اين شرايط مترصـد آن بودنـد کـه بـا اسـترداد مـن بـه ترکيـه و         

در آن صورت . روابط کردـ ترک را به کلي متالشي نموده و برهم زنند, کالسيک جان خود را از دست بدهم

خـوبي  تـوانيم بـه  رويدادهاي متعاقب آن را امروزه مي. توانستند جنبش کرد را کامالً در کنترل خود بگيرندمي

گرايي کـرد دسـت   روپا داراي نيت مثبتي بودند بازهم از حمايت مليحتي اگر آمريکا و اتحاديه ا. درک کنيم

غـرب  , گرايي کرد نباشداگر ملي. گرايي کرد استاسرائيل بطور قطع محتاج ملي, در خاورميانه. داشتندبرنمي

ه اي بکار گرفته کرا به گونهPKK. ها را تحت کنترل درآوردايران و ترک, تواند به دلخواه خود اعرابنمي

هـردو طـرف   " تـازي بگيـر  , خرگـوش بـدو  "يعني اينکه در سياست . براي هر دو طرف تبديل به دام شده است

گرايـي کـرد بعـد از سـال     اگر ملي. نيز اجرا شده است1925چنين سياستي در سال . شوندمتحمل خسارت مي

احتماالً هردو طرف بـه  . هاي مدرن دست يابد، ديگر مقابله با آن مشکل خواهد بودبه تکنولوژي سالح2000

مثـل هميشـه پيـروز ميـدان،     . اما قطعاً دچار تلفـات سـنگيني خواهنـد شـد    . يابندپيروزي استراتژيک دست نمي

گرايـي کـرد در   سياست انکار کردها و غصب حقوق آنهـا بـه انـدازه ملـي    . نيروهاي امپرياليستي بوده و هستند

گذاشتن مشکل کرد در طول هفتاد و پـنج سـال چـه    نحل باقيترکيه از الي. باشدايجاد چنين شرايطي مقصر مي

اي برده است؟ اين در حالي است که شخص بايد کور باشد تا اين حقيقـت را نبينـد کـه سياسـت انکـار و      بهره

امحا در عصر تکنولوژي، گذشته از اينکه سودي نـدارد بلکـه هـر روز آتـش درگيـري ميـان کـرد و تـرک را         

باري در اتحاد جماهير شوروي و عراق بستن به قدرت نظامي باعث بروز نتايج مصيبتپشت. سازدورتر ميشعله

تأخيرانـداختن حـل   بـه . اکنون مساوي با بحـران اقتصـادي اسـت   لشکرکشي به کردستان حتي از هم. شده است

دادن آن بسـوي جنـگ احتمـالي ديگـري، باعـث      نساختن آن از وضعيت درگيري و سـوق خارج, معضل کرد

مجـدداً تکـرار   . ها در آناتولي خواهد شـد هاي اصلي استراتژيک هزارساله ترکشي کامل يکي از ستونفروپا

.يا دشمن خلق باشيکنم، عدم درک اين حقيقت مستلزم آن است که خائن وطنمي

مـن  . شدن داشته باشدانتظار تسليم, فرساستها و زحمات طاقتکس نبايد از جنبشي که حاصل تالشهيچ

اي کـه بـراي کليـه    گيـري تـرين موضـع  منطقـي , ايـدئولوژيک ـبا فراگيرترين ايسـتار سياسـي  , به بعد1998از 

در حاليکـه رفقـا   . مان سودمند باشد را با صبري عظيم براي خود و سازمان اتخـاذ نمـودم  ميهن و خلق, هاجناح

اگـر  . دي راهگشا نيز از خود نشان ندادتوجه نبوده اما برخورخوبي از آن استقبال کردند، دولت هم کامالً بيبه

هـاي  کردسـتان را نـه بـه دولـت    , PKK. بيش از اين در انتظار بسر بريم فرصت به کلي از دست خواهد رفـت 

وقت چنـين ادعـايي نداشـته    هيچPKK. گرايي ابتداييگرا و واپسگرا واگذار خواهد کرد و نه به مليموقعيت

وقـت از پـروژه کـرد و کردسـتاني آزاد و دمکراتيـک نيـز دسـت        ما هيچا. که حتماً بايستي دولت تشکيل دهد

سازترين راهکـار  ترين و چارهدر اين شکي نيست که ديالوگ دمکراتيک پيشرفته. برنداشته و برنخواهد داشت

درخـواهيم يافـت کـه موقعيـت     ايران و اعراب نگريسته شود، , تر به تاريخ ترکاگر کمي دقيق. تاريخي است

در فدراسـيون نيـز تنهـا راه جلـوگيري از بـروز      . تـر بـوده اسـت   رميانه هميشه به ساختار فدراسيون نزديـک خاو
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.بوجود نيامده است

بسـوي  PKKويـژه  تمـام کردهـا و بـه   ترين نقش را جهت جلـوگيري از سـوق يـافتن    تواند مهمترکيه مي

شـرايط تـاريخي و روابـط    . هـاي خطرنـاک ايفـا کنـد    شدن آنها بـه موقعيـت  هاي جديد در منطقه و دچاربازي

پذير است و نه سودي کني کردها از صحنه تاريخ نه امکانريشه. کنداستراتژيک با کردها نيز اين را ايجاب مي

اگر انتظاري غيـر از ايـن   . ها جاي بحث نداردند حياتي کردها و ترکاهميت پيو, برعکس. ها داردبراي ترک

اگر ديالوگ دمکراتيـک برقـرار   . داشته باشيم زمينه روابط ثمربخش احتمالي را بسوي فرسايش خواهد کشاند

سطح و چگونگي جنگ نيز بستگي به برخورد طرفين . کردها به مبارزه آزادي وسيعي خواهند پرداخت, نشود

.ي خارجي داردو نيروها

لـذا بايـد تحـوالت    , گذاشتن مشکل کرد، هرچـه بيشـتر در کـائوس خاورميانـه فـرو رفتـه      ترکيه با الينحل

اکنـون مشـخص اسـت کـه سـه قـدرت بـر سـر کردسـتان بـه           از هم. خوبي تحليل و ارزيابي نموداحتمالي را به

هـاي  قدرت, گروه دوم. نان استاسرائيل و کردهاي مزدور آ, آمريکا, گروه اول. کشمکش خواهند پرداخت

اي مـزدور و بـورژواي   هنظاميان و قشر عشيرهمراه طيف محدودي از شبهايران و عرب به, گراي ترکموقعيت

هـاي محـروم،   گروه سوم کـه در اکثريـت خواهـد بـود عبـارت اسـت از؛ تـوده خلـق        . باشدکمپرادور کرد مي

به احتمال قـوي کردهـاي   . گيردبار صورت مياي اولينبندي براين گروه. دوست و دمکراتزحمتکش، ميهن

تـوان از  مـي . کنند به مرور زمان از صحنه حذف خواهنـد شـد  گرا حرکت ميمزدوري که با نيروهاي موقعيت

هـاي خـود   ايران و اعراب در سياست, اگر سران ترک. اي را دريافت نمودموقعيت کردهاي عراق چنين نتيجه

دوسـت و  احتمـال دارد ميـان کردهـاي مـيهن    , حت حاکميتشان رفرم بوجود نياوردنددر قبال مسئله کردهاي ت

ممکـن اسـت   , در کـل . کردهاي مزدور امپرياليست در اشکال و سطوح متفاوت همکاري و توافق ايجاد شـود 

ايـران و عـرب فرصـتي بـراي مسـامحه      , اگر سران ترک. همه کردها در ائتالفي به رهبري آمريکا جاي بگيرند

حل دمکراتيک بس و راهتوانند با نيروهاي ائتالفي بر مبناي آتشميPKKد نکنند کردهاي تحت رهبري ايجا

, پيمـان آمريکـا  . اي اسـتراتژيک خـورده اسـت   تبار عراق از اين رابطه ضـربه حکومت عرب. رابطه برقرار کنند

ه مشکل کرد از طرف ترکيه موجب تأخيراندازي پيوستبه. اسرائيل و کردها بود که عراق را به تسخير درآورد

گـذاري  امتياز کاپيتاالسيون و سـرمايه . تر از مشکل قبرس خواهد شدتر و پيچيدهبروز نتايجي به مراتب مخرب

ترکيه ديگـر  . اندهاي غربي داده شده بود ديگر کارايي خود را از دست دادهالسکوت به دولتعنوان حقکه به

ـ هرچند که موقعيت آن ماننـد دوره بعـد از پيمـان رسـمي سـور پـس از جنـگ        تواند در پروژه خاورميانه  نمي

ـ ملتي که حاصل از توازنات داخلـي و خـارجي بـود بـر موقعيـت      جهاني اول نباشد ـ در قالب جمهوري دولت 

.خود اصرار ورزد

ترکيه در مرحله گـذار ي حتمـي بـوده و چگـونگي خـروج آن از مرحلـه کـائوس بسـتگي بـه بـازتعريف           

وضـعيتي در حـد واسـط    , اگر بجاي مسامحه با کردها جنگ ادامه يافته و شـدت يابـد  . قعيت جديدش داردمو
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اي دمکراتيک حل شود محتمالً ترکيه نيز بـه همـراه   شيوهاگر مشکل به. پيمان لوزان و سور بوجود خواهد آمد

صـورت روابـط   ايـن در غيـر  . کردها بـه موقعيـت پيشـاهنگي در خاورميانـه دمکراتيـک دسـت خواهـد يافـت        

گونـه  اين. شدن در آناتولي مياني قرار خواهد گرفتاستراتژيک از ميان رفته و ترکيه در معرض خطر محاصره

مدت يـا درازمـدت ترکيـه قـرار     ميان, مدتدر دستور کار کوتاه, تحوالت بعضاً به آهستگي و بعضاً به سرعت

بر مبنايي دمکراتيک تجديد , ي اول ايجاد گرديدـ ترک که بعد از جنگ جهاناگر سازش کرد. خواهد گرفت

شود که هردو باعث مي) پروراندـ بورژوا خطرات زيادي را در خود ميگرايي فئودالروابط مبتني بر ملي(شود 

از ) اما اينبار بـا اتحـادي آزاد و دمکراتيـک   , متناسب با گذشته تاريخي خويش(ها عنوان نيرومندترين طرفبه

ناپـذير  اجتنـاب , صورت کردستاني که در حکـم اسـرائيل دوم باشـد   درغير اين. نه خارج شوندکائوس خاورميا

.است

اي مواجـه اسـت   گيري تاريخيدر پايان بايد گفت که ديوان عالي دادگاه حقوق بشر اروپا با چنان تصميم

وطئه سياسي نقشـي اسـت   نمودن تخنثي. طرف را فراهم نمايدتواند زمينه برگزاري محاکمه عادالنه و بيکه مي

بدين وسيله چهره واقعي حقوق اروپا در برخورد . تواند در حل دمکراتيک مشکل کرد ايفا نمايدکه حقوق مي

شـود عـدم   علت اصـلي اينکـه محاکمـه تحـت ايـن شـرايط سـخت برگـزار مـي         . با صلح نيز نمايان خواهد شد

ربـودني کـه روايـت آن    . مشموليت حقـوقي بـود  خاطر خارج نمودن از به , ربودن. شدن حقوق اروپاستپياده

يـک ربـع قـرن اسـت کـه      . بعدي بسيار فراتر از جنبه شخصـي دارد , تواند تبديل به موضوع يک رمان شودمي

مـان کـه در   مبـارزه خلـق  . پردازنـد بخش خلق کرد به معامله مـي هاي غربي بر سر مبارزه آزاديترکيه و دولت

اي داري بـه شـيوه  بدليل طمـع سـودجويي نظـام سـرمايه    , يابدجريان ميشرايط بسيار سخت و محروميتي وسيع

. گردداعتبار ميتقليل داده شده و بي, در مورد شخص من" نقض حقوق فردي"بسيار ناعادالنه و ارزان به سطح 

ر شخص اي که در اين ميان دطرف اصلي. رسنداتحاديه اروپا و ترکيه بار ديگر بر اين اساس با هم به توافق مي

اي نشدن دادگاه حقوق بشر اروپا به آلت دست چنين بازيمبدل. شود خلق کرد خواهد بودمن دچار تلفات مي

چگونه و با چـه دليـل   , گرفتن اراده من آشکار استدر حالي که ميزان و چگونگي به بازي. حائز اهميت است

هـاي هنـدي   ف خواهد شد؟ حتي با خوکچهطراي عادالنه و بياي از ترکيه خواستار برگزاري محاکمهحقوقي

.گيردهم چنين برخورد و رفتاري صورت نمي

ويژه در قبال کردها با دستورات از باال به پايين اين واقعيت بر همگان آشکار است که محاکمه در ترکيه به

خـورد بـا   در بر. گيـرد هـاي اساسـي فاشيسـتي قـرار مـي     نهاد قضايي در ترکيه در رأس کانون. گيردصورت مي

طـرف از  اي عادالنـه و بـي  انتظـار محاکمـه  . شودترين ويژگي حقوقي در سيمايش پديدار نميکردها کوچک

نام ما، فرهنگ ما و موجوديت ما بـه  . آميز نسبت به من و خلق من استبرخوردي حقارت, سوي چنين نهادي

اگـر واقعيـت حقـوقي ترکيـه ايـن      . دشوبودن ناديده انگاشته ميحقوق کردها و کرد. شودرسميت شناخته نمي

طرف را داشت؟اي عادالنه و بيتوان انتظار محاکمهاست پس چگونه مي
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پـس چگونـه شـد کـه     , ببيننـد توانند به راحتـي  ها هم ميام؟ اين واقعيتي است که حتي بچهبه ترکيه تسليم شده

دادگـاه  : تواند صحيح باشددايره يکم دادگاه حقوق بشر اروپا از تشخيص آن عاجز است؟ فقط يک توجيه مي

سال جنگ نابرابر عليـه  20از گذاري بر بيشحقوق بشر اروپا در ازاي منافع و سودي که اروپا در نتيجه سرمايه

در واقـع آنچـه   . ي دين و بدهي به نمايندگي از سوي نظام اسـت در حال ادا, خلق کرد در ترکيه بدست آورده

حکمي است کـه توسـط دايـره    , سازدطرفانه مسدود مياي بيوجه عادالنه نبوده و راه را بر محاکمهکه به هيچ

ديوان عالي دادگاه بايد ايـن حکـم را لغـو کـرده و ضـروريات      . يکم دادگاه حقوق بشر اروپا صادر شده است

صورت است که واقعاً زمينه براي محاکمه عادالنه و تنها در آن. داد حقوق بشر اروپا را بجاي آوردحقوقي قرار

تلفات و خسارتي کـه خلـق کـرد متحمـل شـده بـه مقـدار        , شدن آالمامکان تالفي. طرف هموار خواهد شدبي

اروپا، کشوري خواهـد  در آن صورت ترکيه در راه پيوستن به اتحاديه . بوجود خواهد آمد, کمي هم که باشد

اي متعهـد بـه حقـوق اروپـا ضـامن      ترکيـه . بود که از شانس بيشتري براي تعهد به حقوق برخوردار خواهد شد

موقعيت اتحاديه اروپا را که حاصل خودانتقادي , صورت تمامي اين حقايقدر آن. اساسي صلح نيز خواهد بود

عنـوان  بـه , ها پذيرفتـه اسـت  ترين فضيلتعنوان متعاليهگذشته پر از جنگ اروپا بوده و صلح و حقوق بشر را ب

.ناپذير حقوق و دمکراسي به اثبات خواهد رساندقلعه تسخير

مفصل ھفت
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ھویتي کھ تعریف صحیحي 
طلبدمي

جـاي تکـرار   هبـ . بـود دادم کمبود مهمـي مـي  ام هويت خودم را مورد بازتعريف قرار نمياگر در اين دفاعيه

. کننده آنها اشاره خواهم کردموارد قبلي به بعضي مطالب در مقام تمام

" انکيـدو "نمودم چيزي که ذهنم را مشغول کرده بود شخصيت و هويت هنگامي که اين قسمت را آماده مي

ش آمده است گامکه در اولين داستان نوشتاري و داستان ما گل" انکيدويي"نمودم که سعي ميدر هنگامي. بود

سـوي شـهر و دولـت سـرازير     به اين نتيجه رسيدم که انکيـدو سـمبل هـر انسـاني اسـت کـه بـه       , را درک نمايم

صـورت نوشـتاري   ـ شهر در تاريخ است که حکايت آن بـه عنوان اولين شهر و دولتشهر اوروک به. شوندمي

بـه نظـر   , اسـت " ميش بـزرگ گـاو "گامش در کردي بـه معنـاي   گل(گامش گل, قهرمان مشهور. موجود است

از پادشاهان نيم ـ خداي معروف شهر ) رسد که داستان مذکور از منابع پروتوکردها بسيار تغذيه نموده استمي
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دور هـاي مسـتحکم بـه   حصارها و قلعه, ک طرفاز ي. پيوسته آماج حمالت قبايل بيگانه و حيوانات بوده است

انتخـاب  . انـد پرداختـه هـاي عظيمـي بـه دفـاع از آن مـي     بـا جنـگ  , شـود و از طـرف ديگـر هـم    شهر ساخته مي

.اي است که در تاريخ بسيار رايج بوده استجنگجويان قوي و نيرومند از ميان جوامع بيگانه پديده

از ميان قبايلي که در سرزمينهاي کوهستاني و جنگلي شمال گامش شاه هم جنگجويان نيرومند خود راگل

شهر اوروک زنـدگي و  . روش کار او بسيار عجيب بوده است. کرده استاند انتخاب ميزيستهعراق امروز مي

يکي از . توجه بوده استزرق و برق زندگي شهري بسيار جذاب و جالب. فرهنگ جديدي کشف کرده است

عبـارت بهتـر زنـدگي پـر از لـذات و      بـه . گري زنان بـوده اسـت  ندگي شهري روسپيعامالن اساسي جذابيت ز

هـاي عمـومي و   شـدن در خانـه  گري زن که به تدريج از مرتبه الهه ـ مـادر مقـدس بـه محبـوس     براساس روسپي

جديـد امکـان زنـدگي سرشـار از     برده. براي مردان بسيار جالب و جذاب بوده است, خصوصي دچار شده بود

کـه نـام قبلـي وي    (, الهـه اوروک , مبـارزه ميـان اينانـا   . دهـد اني نامحدودي را در اختيارش قرار مـي خوشگذر

هاي مادر است که تمدن نوسنگي را بوجـود  از تبار الهه. يعني الهه منطقه کوهستاني بوده است" خورساکنين"

, و اولين خداي مکار مـرد ) اي است که حول محور مادر تشکيل شده استهويت و نماد خدايي جامعه. آورد

عنـوان کـااليي بـراي    بيشترين چيزي که در برابر آن مقاومـت کـرده موقعيـت زن بـه    . بيهوده نبوده است, انکي

از اين رو بـر سـر الهگـي بـه     . هاي خصوصي بوده استو خانه) خانهفاحشه(هاي عمومي خوشگذراني در خانه

ترين عاملي بوده که انکيدو را ابيت زنان روسپي اساسيدر داستان آمده است که جذ. پردازدجنگ بزرگي مي

حتي کسي کـه انکيـدوي بيگانـه را در کنـار     . کننده استاين برخوردي قانع. مجذب شهر اوروک نموده است

وي مبـدل بـه بهتـرين سربازــ     , با وابستگي کامل انکيدو به زنان شـهر . آب شکار کرده نيز همان زن بوده است

اي شـيوه عنوان اولـين نمونـه بـه   به, گامش ـ انکيدو بعدها در داستان ماجراي گل. ه استگامش شدفرمانده گل

.يابدجاودان بازتاب مي

کـنم در درک اينکـه ايـن    وقتي دوران ابتدايي و اولين سفر خودم به شهر را با حکايت انکيـدو مقايسـه مـي   

وري يکي از خاطراتم خالي از فايده نخواهد در اينجا يادآ. امترديد نکرده, باشدشرح حال من نيز مي, حکايت

که روستايي بزرگ و در همسايگي روستاي " جيبين"اي که در روستاي ها را براي رفتن به مدرسهمن بچه. بود

مـن اولـين عمليـات گرياليـي را بـر      . وجود داشت" شوکت"در ميان آنها دوستي بنام . کردمتشويق مي, ما بود

امـا بعـد از اينکـه    . تـرين زنـان روسـتا بـود    مادرش از فقيرتـرين و سـاده  . ام دادمانج" جمو"روي برادر کوچک 

. توانستند آن را بگوينـد ترين پروفسورها هم نمياي گفت که حتي بزرگبه مدرسه پا گذاشت جمله" شوکت"

سـرانجام در دفاعيـه  , "شوکت ما حکومـت شـده  "يعني " Şewkete me buye hukumet"چنين گفته بود 

. بود که توانستم معني اين عبارت را تحليل کنماخيرم

در حال گسستن از جامعه ـ  . هريک از ما در واقع بسان انکيدويي بوديم که در پي شهر و دولت روان بوديم

. شدمان در برابر برتري شهر محو ميروستاي. نمودارزش و خوار ميرفته رفته روستا در نظر ما بي. مادر بوديم
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اي و خانوادگي خود را به سخره گرفتـه  روابط قبيله. داددريج اهميت و ارزش خود را از دست ميتمادرمان به

ديگر رهايي از تأثير . کردشهر و دولت موجود در آن مثل ميدان مغناطيسي ما را جذب مي. نموديمو تحقير مي

. انگيـزي بـود  اتي هـراس خود به شکلي عيني يک وسـيله تبليغـ  , شهر و دولت موجود در آن. شدآن مشکل مي

پـوش و سـرمه بـه    اي شيکردنمودن فاحشه. اي رديف شده بودالعادهچيز شهر به شکل خارقگويي اينکه همه

برد روستاي کوچک ما در حاليکه شهر همه چيز خود را براي اثبات برتري خويش بکار مي. چشم ممکن نبود

تـرين کارمنـد دولـت بـراي مـا ارزش اهللا جديـدي را       نپـائي حتـي رده . کردمثل يتيمي در پشت سر ما زاري مي

از طرفـي بـه   . يعني نفوذ و تأثير وي آنچنان آماده شده بود. اي جديد بودهر زينت و سخنش خداوندي. داشت

, شـدن ـ دولتـي شـدن بنابراين رهايي از اين وضعيت مساوي بـود بـا شـهري   . داده بودند" داردم"کردها هم لقب 

بودن خـود  کرديم بلکه رفته رفته از کردا با ديدي تحقيرآميز به روستا و خانواده خود نگاه ميتنهنه. شدنترک

بايسـتي در ميـان   سراسر دنياي ما مي. ديديمها را بسان زنجيري بر پاي خود مياين. کرديمنيز احساس ذلت مي

. ن اندازه انسان خـواهي شـد  به هما, دولتي شوي و ترک شوي, هر اندازه شهري شوي: شداين مثلث سپري مي

مجـدداً  . کـرد دين ما و عرفان ما بر اين اساس اهميت و ارزش پيدا مـي . عرف و عادت جديد جامعه ما اين بود

. شديماجتماعي مي, در پيرامون اين مثلث

. شـدن اولويـت دارد  شدن بر طبقه و ملـت اي که در اينجا بدان دست يافتم اين بود که شهري و دولتينتيجه

بسـيار زود  , باشـند شدن ميشدن که فاکتورهاي اساسي اجتماعيشود شهري و دولتيبرخالف آنچه تصور مي

شدن در برابر مـا قـدعلم کـرده    عنوان ثمرات شهري و دولتيبودن بهپرولتاريا و سوسياليست. پيوندندبوقوع مي

کل گرفتــه هنــوز در شخصــيتي کـه در محــيط شـهر و دولــت شـ   . بســان صـفات خــداي دولـت هســتند  . اسـت 

شخصـيت روسـتايي و کمـوني و شخصـيت شـهري و دولتـي       . شناسـي مـورد تحليـل واقـع نشـده اسـت      جامعه

ها مورد تجزيه و ها و تفاوتاگر اين پديده. هاي زيادي با هم دارندشناختي هستند که تفاوتهايي جامعهپديده

در ميـان  . سوسياليسـم و دمکراسـي ارائـه داد   ,تـوان تحليلـي صـحيح و پايـدار از طبقـه     تحليل واقع نشوند نمـي 

اي ها و تضادهايي ريشهاند و جامعه روستايي و کموني تفاوتاي که شهر و دولت مهر خود را بر آن زدهجامعه

روستايي جامعه, گرا و اتوريتر باشددولت, اي که مهر شهر و دولت را بر خود داردهراندازه جامعه. وجود دارد

تـرين چـالش اساسـي در    در ايـن معنـا مهـم   . اسـت ) آزاد(و دمکراتيک ) طلبتمساوا(کموني هبه همان انداز

مبارزه اصلي در ميان اتوريتريسـم  . روستايي ـ کموني وجود دارد گرا و جامعهتاريخ ميان جامعه شهري ـ دولت 

.بردمپي ميديدهمن بعدها به اين پ. دهدـ کموني روي ميگرا و جامعه روستاييجامعه شهري ـ دولت

سوي شهر و دولت در اثر شور و اشتياق ما در رفتن به مدرسه سياسي ـ نظامي سرعت بيشـتري   حرکت ما به

دويديم نه اينکه يابي به اتوريته سياسي و نظامي بايستي ميبراي دست. کنداتوريته را جذب مي, اتوريته. گرفت

وقتي نتوانستم به . گشتمشد بسيار متأسف مير سر راه من پيدا ميوقتي مانعي ب. داديمراهپيمايي عادي انجام مي

جــذابيت زن شــهري جــذابيت , در ايــن مرحلــه. تــرين بدشــانس ناميــدممدرســه نظــامي بــروم خــود را بــزرگ
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توانستيم مي. شدترين شکل دولت شناخته مينقصعنوان بيسوسياليسم به. کردي ارزش پيدا ميگراينوع دولت

عصيانگري . اي براي پرواز بودجديد و مدرن و همچون وسيله, آن. با آن به بهترين وجه پيشرفت و ترقي کنيم

کردگرايـي هـم   . شـد ما در چارچوب حسرت نسبت به گذشته و همچون واکنش در برابر نوخواهي قلمداد مي

.شداحساس مي, نمودن خويش بودعنوان مشکلي که هميشه درصدد آشکاربه

داد با جان و دل باور تر نشان مييابيدستاي قابلگونهخود را به, گرايي ما در خاورميانهکه دولتهنگامي

, چـه قابـل اعتمـاد هـم نباشـد     اگر. مـان رهسـپار شـويم   سوي اهدافتوانيم با اين وسيله بهنموديم که گويي مي

. آميخت از سرعت حرکت ما چيـزي کـم نکـرد   که امکانات متکي به دولت با اهداف انقالبي ما درميهنگامي

بار احساس نمودم که شخصيتم از لحاظ معنايي دچار فرسايش براي اولين, بايد به صراحت بگويم در اين دوره

تـوان از طريـق   بردم که نمـي به اين پي مي. دادا از دست ميرفته ارزش و تقدس خود رزندگي رفته. شده است

شدن به ماشـين دولـت بـدان    نسبت به هدفي که با سوار. بلکه مايه شکست خواهد بود, دولت به پيروزي رسيد

امـا بـا توجـه بـه اينکـه مسـافت زيـادي را طـي کـرده بـودم           . کـردم احساس شک و ترديد مـي , يافتمميدست

هـر چنـد شخصـيت    . حـل ديگـر بسـيار دور بـودم    يگـر برگـردم و از چگـونگي انتخـاب راه    توانسـتم بـار د  نمي

پـر از  , کدامين راه را يافته و در پيش خواهم گرفـت , رفت اما اينکه با هويت جديدگراي من از ميان ميدولت

بردن من پناهشرف . اي که مورد نظر من بود اعتبار خود را از دست داده بوددولت سوسياليستي. مجهوالت بود

دليل اينکه روابط من با دولت سوريه از همان آغاز در سطح تاکتيکي به. کردبه دولت کاپيتاليستي را قبول نمي

هاي کردستان ديـر شـده بـود و هـم ثمـره و      هم براي رسيدن به کوهستان. ساختبود تحملش را امکانپذير مي

. داشـتم محسوب مـي , نوعي مورد خيانت واقع شدههخود را همچون کسي که ب. حاصل زحماتم را نديده بودم

. فشار اين افکار و احساسات به سفر پر ماجراي اروپا ـ آتن مبادرت نمودم بسـيار رنجيـده بـودم    وقتي که تحت

همه چيز بر روي . استوار بود) ازبرکردن(منطق من بر حفظيات . زده بودمشتافتم هيجانسوي دولت ميوقتي به

سـر  گـري پشـت  چنين شخصيتي را از طريق انقالبي. دين و ايمان بود, رتبه و پول. کز شده بودرتبه گرفتن متمر

تـر  اي قطعياتوريته. رفتگراي انقالبي به پيش ميواسطه شخصيت دولتگري بهاما اين انقالبي. گذاشته بودم

توانسـتم بـدان   بـود و نمـي  جاي دولتي که از مـن دور  من به, در واقع. نمودکه من در رأس آن باشم جذاب مي

جسـتجوي مليـت و   , چيزي شبيه ديـن جديـد  . شتافتمسوي دولت خودم که به من نزديک بود مييابم بهدست

ام را مليـ لبنان چنان بود که گويي آرزوي دولتسوي دياربکر و حرکت من به سوريهپرواز من به. جنگ بود

.ردبحتي نسيم آن هم مرا با خود مي. دادنوازش مي

نمود کـه گويـا در   ها و زحماتم گوهر شخصيتم چنان احساسي را در من تلقين ميهمه تالشاما عليرغم آن

انحرافي که سوسياليسم . گرا مرا از من ربوده بودذهنيت دولت. دهمچيزها را از دست مياعماق وجودم بعضي

, در مثلث آتـن ـ مسـکو ـ روم    . دادن ميمحور دچار آن بود در شخص من نيز خود را نشاگري دولتو انقالبي

توانستم من نمي. شدندها کليه تضادها و تناقضاتم به تمامي آشکار ميگونه محاسبات اروپائيدر دنياي سرد يخ
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توانستم بـه زنـدگي غربـي    من نمي. آمدممن به محاسبات کاپيتاليسم گرفتار نمي. چنين دنيايي شوم) مهره(آدم 

حتي موقعي که خيانـت  . رسيدرنگ به پايان ميگويي اتوپيايي سطحي و کم. يان آمده بودسفر به پا. خو بگيرم

توانست حيله يونان را ناظري دقيق مي. توانستم چيزي احساس کنمچنان شده بودم که نمي, "آيممي", گفتمي

هاي آخـر  توجه به اينکه سالبا. ناگزير به ادامه آن بودم, دادماما من اعتقاد به دوستي را ادامه مي. درک نمايد

حتـي وقتـي کـه    . يافـت تا آخر نيز بايستي اينگونه ادامه مـي , شخصيت من با اتکا بر اين دوستي سپري شده بود

".تو دوستي"گفتم مي, "من خيانتم"گفت مي

ذرهزد و بـا ذره در واقـع زن بـه طـرز وحشـتناکي فريـاد مـي      . در مسئله کثيره هم وضعيت از ايـن قـرار بـود   

تا زمانيکه عاشـق شـوي بـا مـن خـواهي      "گفتم من هم مي". به من نزديک نشو, من خيانتم: "گفتوجودش مي

, عشـقم "گفتم مي, صدا سرود همان خيانت را سر مي دادندرفقا و دوستانم همگي يک, در حاليکه عشقم". بود

که راننـده  هنگامي. ر به گفتنش بودممجبو, "دهنددوستي سر ميـ ميهنرفقايم و دوستانم چه زيبا سرود انقالبي

برد آگاهانه ماشين را به هواپيمايي که قرار بود مرا به کنيا مرا با جيپ به فرودگاه مي" کورفو"يوناني در جزيره 

يـک , گوينـد به آن کورشدن بصيرت مـي . دادمبا اين همه بازهم اعتماد به دوستي را ادامه مي. کوباندمي, ببرد

, سـوي مدرسـه ابتـدايي   درواقع چيزي که روي داده بود بيانگر شخصيتي بود که به. داده بودچنين چيزي روي 

هاي شهري و دولتي کـه  شد که مرا از کليه ارزشبايد چنان مي. خوردبايد شکست مي. دويدشهر و دولت مي

ايـن  . نابود کنـد دولت درصدد بود دولت نهفته در شخصيت مرا . ساختتبديل کرده بود عاري مي" من"مرا به 

اگر هيچ قصدي مبني بر بندگي ارزان بـراي آنهـا   . دولت آمريکا و اتحاديه اروپا بود. دولت بزرگ حقيقي بود

رهايي از آن . داري بودسرمايهشدند که اين حقيقت دولترا نداشتم با فروش پرسود من از شر من خالص مي

, اين کار موفق شوي و بتواني تن عريانت را نجات دهياگر در . جادوگر واقعي در آن شرايط بسيار سخت بود

. سرش را از دريا بيرون آورده و نشان داده بود" لوياتان"چون ! آفرين بر تو

تـرين  مهـم . صحيح بود, حرکت بر مبناي دوستي تا به آخر, به نظرم. ها بودترين لوياتاندولت يونان بزرگ

دوسـتي از آن  , خيانت براي آنها بمانـد . گرفتميستي آنرا به بازي مينبا. اين بود, بعد بجا مانده از شخصيت من

. بـود ) متولـوژي يونـان  (اي افسـانه ) چـاه جهـنم  " (تارتـاروس "رفتن به کنيا درواقع انداختن مـن بـه   . بودمن مي

داشـتني آفريقـايي وظـايف   زنگيـان دوسـت  . هاي معاصر زئوس از اتکا به اين گناه هيچ باکي نداشتندحرامزاده

وقتـي کـه   . مـن در حدفاصـل رؤيـا و حقيقـت بـودم     . آوردنـد جاي ميرا به نحو احسن به" تارتاروس"خود در 

ـ انسان بودم که معلوم نبود نـيم  شدم در موقعيت يک موجود نيمهامرالي بسته ميوار از جهنم به صخرهپرومته

خـداي  , دولـت :"گويـد هگـل مـي  . ه بـود انکيدو بسيار جنگيده اما به طرز فجيعي مرد. ديگر آن چه خواهد شد

شدن کليه خدايان جهان به من گويي اينکه به تمامي مرا به تبار پرومته نيم ـ خدا و نـيم ـ    ورحمله". مجسم است

شد بازهم قدرت و نيـروي تـرميم و بهبـود آن را از    اگر دلم روزي هزار مرتبه خورده مي. انسان پيوند داده بود

جامعـه شـهري و   . انـداختم خوردند باز هم آنرا بکار ميها مغزم را نيز ميهر روز کالغاگر . دادمخود نشان مي
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اکولوژيـک ـ   ـ دولتي با جامعـه روسـتايي و کمـوني يـا بـه تعبيـر امـروزي جامعـه        جامعه شهري, بنابراين. کنم

بلکه با دوگانگي ديالکتيکي زنـدگي کننـد؟   , نه با صلحي ساختگي, توانند در کنارهمچگونه مي, سوسياليست

ام که بايد بر روي آنها آناليز صورت ام به برخي نتايج اشاره کردهدر دفاعيه. درباره اين مسئله بسيار فکر کردم

آمـوزي و  ارزش پنـد , اي بدون مکر و حيله هستندو انديشهفرسادليل اينکه حاصل يک زندگي طاقتبه. گيرد

.آناليز را دارند

معتقـد بـود مـن بـا چنـين      . يکي از اختالفات من و مادرم بر سر ديدگاه شخصيتي من در مورد رفاقـت بـود  

توجـه  جويي و ميل دوستي در من بـراي او جالـب  به نظرم حس رفاقت. دهمتنها خودم را فريب مي, ديدگاهي

مادرم به اين پي برده بود که من تنهـا خـواهم   . ديدآنرا با هنجارهاي اجتماعي موجود چندان سازگار نمي. بود

هـر چنـد بهتـرين و    . اين حقيقـت را نيـز بسـيار ديـر فهميـدم     . ماند و رفقايم به منافع خود چشم خواهند دوخت

توان رفت؟ بـه نظـر مـن کـاري نبـود کـه       جا ميتا به ک, توان انجام دادبا آن رفقا چه مي, ترين رفقا باشندپايبند

گـامش ـ   پايبندي عميق رفاقـت مجـدداً دوگـانگي گـل    . هدفي نبود که نتوان بدان دست يافت, نتوان انجام داد

شـايد هـم يکـي از    . اي وجـود داشـته اسـت   همواره در طول تاريخ چنـين دوگـانگي  . کردانکيدو را تداعي مي

مـن از همـان   . اندنيازمند رفاقتي عظيم, انداني که خواهان راهپيمايي عظيمآن. ضروريات دوآليسم کيهاني باشد

باند لعنتي چگونـه بـه   . حاصل اين جستجو بود" حسن بيندال. "اوان کودکي در روستا در چنين جستجويي بودم

ر تعادل بـازي  اما اگ. هنوز هم براي من سؤالي است که نياز به تحليل دارد. اش نمودتوطئهاين پي برد و قرباني

از . مرا نيز در همـان وقـت هـدف قـرار مـي دادنـد      , گشتميکامل, اي که بر روي رفيقم به اجرا درآمدتوطئه

.رو رفيق من رفيق بزرگي بوداين

بسيار مشکل بتوان شخص ديگري را يافت که به اندازه او حساس و . پير هم از آن رفقاي بزرگ استکمال

اش در زندگي بازتـاب داده شـود بـاز هـم کـم      ي داشته شود و ويژگيهاي شخصيتيهر قدر گرام. هوشيار باشد

اهميت آنها نه . کنم هنوز هم آنطور که بايد درک شده و در زندگي سرمشق قرار گرفته باشدگمان نمي. است

م توانسـت يعنـي اينکـه مـي   . هـا زنـدگي بخشـيدن اسـت    زيستن و بدانزيستن بلکه براي رفقاي خوددر براي خود

البته استثمارگران بزرگي نيز . هزاران نمونه اينچنيني موجوديت خود را تداوم بخشيدند. رفقاي خود را بيافرينم

اينکـه  . انـد فطرتـي مـورد سوءاسـتفاده قـرار داده    پيونـدهاي اصـيل رفاقتمـان را در کمـال پسـت     . سر برآوردنـد 

مـن هميشـه بـه    . گشـت دادهاي بعدي درک مـي از روي, شدهتر از آن بود که تصور ميسوءاستفاده بسيار رايج

, ايـن امـر  . گونه ايفاي نقش خواهند نمودکردم که تا به آخر بدينهميشه فکر مي. عظمت رفقايم اعتماد داشتم

نتوانستم ايـن را کـه دونـدگي مشـتاقانه     . هم ناشي از اعتماد بيش از حد به خود و هم ناشي از هيچ انگاشتن بود

توانسـتم  براحتـي مـي  . تحليل نمـايم , هايي فرو بردولت قادر است فرد را به چه کسوتشهر و د, جامعه طبقاتي

هـا  با تصور نمون هر کس بمانند خويش و شايد هـم از خـود آنهـا بـدان    . گيري خود را تعميم دهمشکلشيوه

در اين کار افراط بايستي اين واقعيت که من . گرا بودمبسيار اتحاد. شدن در پي رسيدن به اتحاد بودمترنزديک
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قـوانين دنيـا   . کرده و گفته مادرم را عليرغم اينکه درسـت از آب درآمـدن آن بـرايم دشـوار بـود قبـول نمـايم       

بـا اينکـه   . اش افتادن در دام دگماتيسم بودنتيجه. نمومبايستي اين را درک مي. کردنداي ديگر عمل ميگونهبه

خـوبي و براسـاس مبـادي بـه پـيش      من مبني بر اينکـه کارهـا بـه   رفت اما اعتماد راسخخوبي پيش نميکارها به

سوي دوگانگي سياه ـ سفيد نيز  اين ذهنيت راه به. ها پيش مرا گرفتار دگماتيسم نموده بودخواهد رفت ار مدت

شايد هم اين تا حـدودي از رسـوبات باورداشـت سـنتي زرتشـت      . پاياناي بياي مکمل يا بدييا خوبي. بردمي

. باشد

. فريـب داد , ها را وابسـته سـاخت و از جنبـه ديگـر    اي از يک جنبه سازماندهي نمود و انساناين بينش ريشه

. ضـرورت دارد PKKبسـت  مشـاهده ايـن ديـدگاه در بـن    . مانع از آن شد واقعيت را آنطـور کـه هسـت ببيـنم    

سـطحي و مکـانيکي   موجب بـروز طـرز تفکـر   . ـ سفيد برخورد ديالکتيکي چندان خالقي نيستدوگانگی سياه

سرزنده و کارا , اي متنوعدر نتيجه من هم با گرفتار آمدن به طرز تفکري سطحي و مکانيکي از انديشه. شودمي

آليسـتي کـه در   ايـن نـوع انديشـه ايـده    . ديالکتيک سطحي در واقـع دگماتيسـم ديالکتيـک اسـت    . دور ماندمبه

, قهرمـاني , خوبي, نهايت عظمتبدين جهت ميان بي. ه بودگريبانگير من نيز شد, رئاليستي رايج بودسوسياليسم

. شـد با اضداد آنها دوگانگی ديـالکتيکي برقـرار مـي   PKKهاي سرشار از زيبايي موجود در حقيقت و ارزش

اي نشـده  PKKآنهـايي کـه حقيقتـاً    . بردندعموماً هويتهاي پوچ نظام از اين نوع دوگانگي ديالکتيکي بهره مي

توانسـتند حتـي دو بـز را    کسـاني کـه نمـي   . را گستاخانه مورد سوءاسـتفاده قـرار مـي دادنـد    همه فضايل, بودند

دليل آن وجود ديدگاه ناشي از . رويدادي از روي عمد نبود. شدندرهبران سازمان و فرماندهان گريال, بچرانند

رنـد و هميشـه موفـق    تواننـدکارها را بـه بهتـرين نحـو بـه پـيش بب      رفقا مي: "گفتحسن نيت آغازين بود که مي

تـوان بـه منطـق    اما اينکه چگونـه مـي  . توان موفق گرديداما درک شده بود که با اين ديدگاه نمي". خواهند شد

.هنوز تحليل نشده بود, يافتجديد سازماني دست

عي به بعد در حد توان خود با آناليز واقعيت اجتما1980هاي از سال. تر بودايمشکل حتي از اين نيز ريشه

من در ايـن حـين بـا شخصـيتي     . نمودن او انجام دادميابي مسئله فرد و متحولاي براي چارهکرد تالش گسترده

. ورزيـد عناد مي" من تغيير نخواهم کرد"کردم بر موضع خود مبني بر روبرو شدم که هر چقدر آن را تحليل مي

, بستبن, هرزگي, خواري, شرفيبي, پا در خيانتبا اينکه از سرتا به. بردارنددست" خودشان"توانستند از نمي

البتـه انسـانيتي کـه    . اين واقعيت انسـانيت بـود  . باليدندارزشي غرق شده بودند اما بسيار به خود ميشکست و بي

. به نـان مبـدل کـرده و خورانيـدم    , گويي خود را همچون آرد نموده. سرنگون گشته و به آخر خط رسيده بود

در . ورزيدندطرز جنگ خود اصرار مي, بر شيوه زندگي خويش و به قول خودشان. کردنديانصافي مبازهم بي

شان تنها کفايت يک شليک را گذاشتيم ذخيره باروتاگر آنها را تنها مي. آمدحقيقت کاري از دستشان برنمي

عنـاد مـن نيـز    . کـرد عمرش از يک سال تجاوز نمي, زدترين مليتان را بر سينه ميايآنکه سنگ حرفه. کردمي

همه چيز را به کنـاري نهـاده و بـه جنـگ زنـده      . داشتمحتماً بايستي رفقا را زنده نگه مي. عنادي تغييرناپذير بود
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. ام درک کرده بودبي مرا در سنين کودکيخودفري. داشت همين بودبه عصيان وا مي

عنوان دو فرزند پا ک ناحيه درياي سياه گويا حيران و مشتاقانه پايبنـد شـيوه رفاقـت    قرار بهپير و حقيکمال

فوراً و قبل از همه ما به , ترين و دشواري و زحمتي متوجه من نشوداين دو براي اينکه کوچک. من شده بودند

امـا انتظـار   . دانستند و نه با عرف و عادات آن آشنايي داشتند رهسپار شده بودندن آن را ميکردستاني که نه زبا

کدام از هيچ. بودچندان صحيح نمي, اي از فرزندان سرزميني که مورد خيانت واقع شدهچنين حساسيت روحي

يـا  . شـده بودنـد  " ي ناموسيبال"گويي گرفتار . کردندـ قلبي حرکت نميواسطه اتحاد فکريآنها داوطلبانه و به

آنچه بر سر . دانستنددادن شرف مياينکه براساس واقعيات خويش حرکت نموده و به زعم خودشان آنرا نجات

سـعي نمـودم   . اي بـود کـه پشـيزي ارزش نداشـت    گرايـي گرايـي و شـرف  ورزيدند ديدگاه ناموسآن عناد مي

" حقيقتـاً "هر چيزي را کـه بتواننـد   . گذاشتختيارشان نميهايي بدانها ارائه کنم که دولت و خانواده در اارزش

درسـت در ايـن نقطـه بـود کـه کـار نکـردن را همچـون         . شـان کـردم  تقـديم , شرف خود را با آن نجات دهند

شـدن را  PKKمرحله اول . جاي نياوردن ضروريات شرف راستين پيش روي من گذاشتنددستاويزي جهت به

اما نسبت بـه  . توانست به يک عضو شايسته حزبي تبديل شودر يک از آنها ميه. با موفقيت پيش رويشان نهادم

, هـاي کردسـتان  شـدن را در کوهسـتان  PKKدومين مرحله بزرگ , باراين. اين امر متواضعانه برخورد نکردند

بـار از وفـور امکانـات دچـار     امـا ايـن  . شان نهـادم رويروستا و شهر پيش, در خارج, هاي کردستانهمه بخش

. حتي نخواستند درک نمايند. سرگيجه شدند

در سوريه بودم حتي يک روز هم نتوانستم به آسودگي يک وعده غذا صرف کرده , وقتي که در خاورميانه

بـراي اينکـه   . ها هزار دختر و پسـر را پـرورش کـردم   بيش از ده. خاطر سر بر بالين بگذارماي با آرامشو لحظه

بعدها فهميـدم  . جان خريدمناپذير را بهفشارهاي تحمل, ار نگشته و عظمت يابنددشان لکهشرافت, آزاد بمانند

هـاي  کـم نبودنـد آنهـايي کـه در خيـال     . همتاي مرا نيز به غلـط تفسـير خواهنـد کـرد    که حتي اين فداکاري بي

ه اعتمـاد بـه   ي ک"دوران کالکان"ياد دارم هنوز هم به. پنداشتند که من زندگي شاهانه دارمشان چنين ميواهي

دادن به تماس تلفني يکي از رابطان ما هنگامي که براي جواب, گفتن داشتنفس داشته و سعي در شيوا سخن

توانسـت بـه   اش آنچنان بود کـه مـي  ايدقيقهکردن و ارتباط چنددر آنجا شيوه صحبت, به يکباره ظاهر گشت

در عملکردهاي بعدي مشاهده نمـودم  . کردصحبت ميهابه اصطالح کامالً مثل انقالبي. همه روابط پايان دهد

هـم  , طـور عينـي از اول تـا بـه آخـر     امـا بـه  , که هرچند به شـکل جـوهري داراي شخصـيتي فـداکار هـم باشـد      

. وجـه متوجـه چنـين چيـزي نبـود     اما خود وي به هيچ. شودگري ميگري نموده و هم باعث بروز تصفيهتصفيه

. يابد کـه چـپ تـرک چگونـه خـود را تصـفيه کـرد       ت او به اين نتيجه دستتوانست با تحليل شخصيانسان مي

توانسـتند  گذاشـتي نمـي  پس ديگر رفقا چطور بودند؟ اگر آنها را تنها مـي . هاستدر ميان ما از بهترين" دوران"

هـا شان ديگـر بـه معجـزه   دست بگيرند زنده ماندنحال آنکه اگر اسلحه هم به. حتي شکم خود را هم سير کنند
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بايسـتي شايسـتگي   , بخاطر عناد در برابر مـادرم هـم کـه شـده    . کردمبازهم عذابش را من تحمل مي. وابسته بود

. کردمرفقايم را ثابت مي

علت استبداد هزاران سـاله دچـار   اي که بهمشاهده شخصيت جامعه, تر به اين پديده نگريسته شوداگر ژرف

مسـتبد  , برده و اگر فرادست باشد, گونه اگر فرودست باشد"عبد"شخصيتي . باشدامکانپذير مي, جمود گرديده

, خـرج دادم هايي که براي رشد ايـن شخصـيت و تحليـل آن بـه    بخش وسيعي از زحمات و تالش. خواهد بود

ابتـدا پـدر خـود را بـه دار     "بـود کـه   " پادشـاهي کـولي  "شان از فرماندهي مصداق درک. دادنتيجه معکوس مي

بـه خـوبي بـر    . تأثير ساختن همديگر بودنمودن و بيتصفيه, توانستند انجام دهندي که ميبهترين کار". آويخت

, هـاي جهـان بودنـد   ترين انسانشدن صدها رفيقي که از شايستهاين واقفم که آگاهانه يا ناآگاهانه موجب تلف

شـر رفيـق خـود    شـدن از  دل و داراي چنان ذهنيتي بودند که بـراي خـالص  سنگ, فطرتچنان پست. گرديدند

در نهايـت ايـن نـوع    . اي تبديل شده بودپا افتادهبه کار پيش, نمودناي او را روانه سفر مرگبدون هيچ دغدغه

ها بـه  سه نفر از اين نوع شخصيت. گر تا سرحد نابودي من نيز نفوذ خود را گسترش دادندهاي توطئهشخصيت

به احتمال قوي براساس روابطي که کانـال آن هنـوز هـم    " جانگير حاضر"و " شنرمحمد","شاهين باليچ"هاي نام

ام روسـتايي رفيـق دوران کـودکي و هـم   , طي تمريني به منظور تصفيه من1990در اوايل دهه , ناشناخته مانده

فطرتانه به شهادت رساندند و چنـين وانمـود کردندکـه ايـن     اي پستاي به شيوهسازيرا با صحنه" بيندالحسن"

کنم همـه آنهـا آگاهانـه کـار جاسوسـي      فکر نمي. پس از آن تشکيل يک باند دادند, بوده استواقعه تصادفي

ايـن نـوع   , وارنمـودني کـولي  منظـور حاکميـت يـافتن بـر سـازمان و پادشـاهي      به احتمال زيـاد بـه  . کرده باشند

آنهـا در  متـدي اسـت کـه    , بـردم کـه ايـن راهکـار    بعـدها پـي مـي   . آميز را شـدت بخشـيدند  راهکارهاي توطئه

ارتش ترکيه گريال را , شدبرخالف آنچه تصور مي. اندهاي کردستان به گونه بسيار رايجي بکار بردهکوهستان

.تأثير کردندفطرتان بودندکه سازمان را از درون ضعيف و بيبلکه اين پست. شکست نداد

) گـردد معصوم کورکماز آغاز مياز(ترين رفقايم توانم نام صدها تن از برگزيدهدليل نبود تحقيقات نميبه

يکي , درمقابل. در اينجا ذکر نمايم, که همگي نمونه شجاعت و دالوري بودند و آنان را اين گونه شهيد داديم

را بـه بهتـرين   " پادشـاهي کـولي  "اش بسنده نکرد و از آناني بود کـه  از مشهورترين کساني که به نظام عبدگونه

ترين اعضاي کميته مرکـزي بـود و انتظـارات    جميل بايک که از صادق. دشمدين ساکيک بو, وجه پياده نمود

جـانگير  ", "محمـد شـنر  "جاي اينکه از آنها حساب بخواهـد حتـي نتوانسـت جلـوي فـرار      زيادي از او داشتيم به

متوجه . بردندبودم همه آنها را با چند ضربه از بين ميدر اصل اگر من نمي. را بگيرد" شمدين ساکيک"و"حاضر

از افــراد بيچــاره تحــت , "پـاالنش را مــي زد , زورش بــه خــر نمــي رســيد"مصـداق  . چنـين چيــزي هــم نبودنــد 

سوي پروا سازمان و گريال را بهدر حاليکه از اعمال افرادي که بي. خواستندرحمانه حساب ميشان بيفرماندهي

ي و تطابق بـا زنـدگي سـازماني    نوجواناني که تنها مشکل سازگار, کردندچشم پوشي مي, کشاندندنابودي مي

. هـاي از ايـن قبيـل بسـيارند    نمودند؛ نمونـه آوردن ضروريات ديسيپليني مجازات ميجايداشتند را تحت نام به



457 هنگامي که در اورفا معلم بود جزو اولين افرادي بود که به گروه ما ". سايمه آشکن"دختري بود به اسم 

از اينکـه شـنيدم در اولـين پراکتيـک کمـپ در      . و آمـوزش ديـد  بـه خـارج رفـت    . بسيار فـداکار بـود  . پيوست

زده به مرگ محکـوم شـده اسـت شـگفت    , هاي ميهن به فرماندهي دوران کالکان و علي حيدرقايتانکوهستان

زد و از تمـامي فـرامين   کليـه نظـم و انظبـاط نظـامي را بـرهم مـي      :"نمودنـد چنين توجيـه علت اعدام را اين. شدم

ايـن نيـز از   . نـاگزير بـودم بـه گفتـه آنهـا اعتمـاد کـنم       ". ناپذير بودز اينرو مجازاتش اجتنابا, نمودسرپيچي مي

هر انـدازه  , نظرمبه. اي از قلبم جاي داده بودماما رويدادي بود که ياد آن را در گوشه. ضروريات ديسيپلين بود

. توانستم کاري انجام دهمهمه نمييناما با ا. شدهم جرمش سنگين باشد نبايستي بدان شيوه از ميان برداشته مي

گرا در روسـيه نيـز   سوسياليسم دولت. دل مرا نيز منجمد کرده بود, )سوسياليستي آندر معناي رئال(دگماتيسم 

ها روستايي و دهقـان  ميليون. قتل رسانده بودرا بدين گونه به...) زينوفيف و , بوخارين(ترين رفقايش ارزشمند

گشت که اين نه سوسياليسم بلکه شيوه وحشي بعدها مشخص مي. وستاها را زيرورو کرده بودرا از بين برده و ر

اين حالت مورد خيانت واقع شده انقالب کبير اکتبري بود که اميدهاي بزرگي , در واقع. کاپيتاليسم روسي بود

براي عاملين آن همچون خيانت, هاي بزرگ نيز مشاهده شدههمانگونه که در بسياري از انقالب. را آفريده بود

اما براي اينکه ايـن  . ها استتاريخ لبريز از اين نمونه, هاها گرفته تا عيسوياز محمدي. منفعتي باقي مانده است

ام ضمن ارائه رهنمودهـاي تئـوريکي عـالي آن را توضـيح     در اين دفاعيه, عنوان سرنوشت قلمداد نشودروند به

هرچند کم . امکه اين را آفريده و حتي شخصيت خود را نيز تحليل کردهکنم شخصيتيچنين تصور مي. امداده

. بخشي استتالش تسلي, هم که باشد

شـجاعت  , هاي بزرگعليرغم اينکه قهرماني. تصفيه بود, بر سر خويش آوردPKKواضح است که آنچه 

شده و جادوگران نظام شته لعنتاما گذ, آالم و تلفات را در طول تاريخ معاصر از خود نشان داد, هاو فداکاري

بـا اينکـه راهکارهـاي رهـايي ملـي و اجتمـاعي       . داري امکاني براي آزادي و پيشرفت به او نمـي دادنـد  سرمايه

راهکاري کـه  . صلحي شرافتمندانه برقرار نشده بود. دويست سال اخير را آزموديم اما دستاوردها محدود بودند

1975هـاي  بـود کـه حـداقل بـه انـدازه سـال      " حـل دمکراتيـک  راهحمله صـلح و  ", درصدد آزمودن آن بودم

امـا  . انتظار داشتم مخاطبان با ديدگاهي باز از آن اسـتقبال نمـوده و در آن مشـارکت جوينـد    . برانگيز بودهيجان

تحقيرآميـز  عنـوان تالشـي  حتـي آنـرا بـه   . ام بـه مـن اعتنـا نکردنـد    کردند کامالً شکست خوردهچون تصور مي

ها آشکارا مـرا  بعضي. انديشيدندمتأسفانه در درون سازمان نيز کم نبودند کساني که اينگونه مي. نمودندارزيابي

کردند که من ناگزير به اين نقطه اغلب ديگر رفقا تصور مي. کردندمتهم مي, امشده" تسليم بورژوازي"به اينکه 

جـاي بسـي تأسـف اسـت     . کردنـد آماده ميخودشان را براي دوره جديدي, از اينرو به زعم خويش, امرسيده

تدريج آشـکار  به, رقابتهايي که در چارچوب به اصطالح محاسبات مرحله جديد بر سر ميراث ما درگرفته بود

اصـل و  خـوراني بـي  هر يک خـود را بسـان ميـراث   , آنهايي که در حدي نيستند تا بدانند ميراث چيست. شدمي

اند بدون آنکه بدانند در موضع رسيدن به مين افرادي است که اينگونهروي سخن من با ه, نسب نشان مي دادند

بـر ايـن واقـف    . دسـت بياورنـد  توانستند آنچه که گروهي را سرپا نگه دارد بهمي. شودشان رو ميميراث دست
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مدلي را توصيه کرده بودم کـه چنانکـه تشـريح    , يي که خود را تصفيه نموده بودPKKبر روي ميراث . گشتم

KONGRA-GELو در ادامـه  KADEKرونـد تشـکيل   . اراي ساختاري با جوهري دمکراتيک بودشد د

طـور صـميمانه براسـاس تئـوري و پراکتيـک      درصدد بودم کليه دفاعيـاتم در مرحلـه امرالـي را بـه    . اينگونه بود

ي هـا توانسـت بازمانـده  ايـن برخـورد مـي   . جوهرش چنين بـود , اگر محدود هم باشد. دمکراسي گسترش دهم

حمله دمکراتيک ارزشمندي که در ميـان خلـق   . بردگي و دسپوتيسم موجود در شخصيت افراد را تحليل نمايد

توانسـت  مرحلـه مـي  . توانست هم به گشايش سياسي و هم بـه برقـراري صـلح کمـک کنـد     گرديد ميميپياده

از اقدامات احتمالي ترکيه سپتامبر 11ضمن اينکه آمريکا بعد از رويداد . همچون فرصتي مناسب ارزيابي شود

برنده صورت ياب و پيشنيز حرکتي چندان چارهKADEKمشخص بود که تحت نام , عمل آوردممانعت به

هـاي نظـامي   تـر از جنـگ  اين را درک نکرده بودند که جنگ براي صلح و دمکراسي بسيار سخت. گرفتنمي

امي بيشتر از جنگ بوده و تنهـا بـا تشـکيالت و    توان درک اين را نداشتند که صلح مستلزم تالش و اهتم. است

.يابدعمليات دمکراتيک عظيمي تحقق مي

ـ  ) گـرا حزب حرکـت ملـي  (MHPدر ترکيه بعد از اينکه دولت ائتالفي  ـ  ) حـزب مـام مـيهن   (ANAPـ ـ

DSP)کـرد سـقوط کـرد   به رهبري بولنت اجويت که در دنياي خيال زنـدگي مـي  ) حزب سوسيال دمکرات ,

هـا  چپي. از خالء تاريخي موجود استفاده کرده و به قدرت رسيد) حزب عدالت و توسعه(AKPنام ائتالفي با 

و KADEKوضـعيت  . دمکراتهـا حتـي از تحليـل و درک آنچـه روي داده بـود نيـز عـاجز بودنـد        و سوسيال

KONGRA-GELت ديدم بـه بعضـي از اقـداما   تر اينکه ميهم تفاوت چنداني با آنها نداشت و حتي وخيم

در شرايط دشوار انـزوا بـا   . چشم دوخته بودند, خواستيم انجام دهيمدمکراتيک که با هزار مشقت و سختي مي

, بايک باعـث گرديـده  هزار مشقت از اين وضعيت که مخالفت دو گروه تحت رهبري عثمان اوجاالن و جميل

KONGRA-GEL      بـاخبر  , رددهـايش متوقـف گـ   به وضعيتي دچار شـود کـه خودبـه خـود در اولـين قـدم

کند که امور را به شـکلي ملمـوس بـه    تنها زماني در درون يک جنبش مشروعيت پيدا مي, بنديگروه. شدممي

توانند خود را از مهر خرابکاري و فسـاد  صورت حتي اگر نيت مثبتي هم داشته باشند نميدر غير اين. پيش ببرد

گـردد  هـاي کنـوني نيـز مـي    بنديکه شامل گروهPKKهاي درون بنديطور کلي همه گروهبه. رهايي بخشند

تـاريخ مـا ايـن    . مشـروعيت ندارنـد  , انـد رساندن مبارزه راه را بر تصفيه گشودهبستدليل اينکه هميشه با به بنبه

هاي قرون وسطي توسط يک بـازي  در حاليکه در درون جمهوري ترکيه بازمانده. واقعيت را ثابت کرده است

هـم کسـاني کـه داراي آنچنـان     PKKدر , اي روي آورده بودنـد رايي به انجام حملهگبرانگيز دمکراسيبحث

" بـازي دمکراسـي  "تنها احتياجي بـه  نه, مانده قرون وسطي محسوب نمودتوان آنرا پسساختاري ذهنيتي که مي

در . نـد پرداختجويي شاهانه خويش براي اقتدار به رقابت ميکردند بلکه به اصطالح براساس لذتاحساس نمي

از عدم ارتباط آن هاي تهي و پسرو خويش که گذشتهدرون هردو جناح هم از راه تحميل گرايشات شخصيت

درصـدد نقـش بـرآب سـاختن     , تر از شرايط و اوضاع عمومي بودنـد ماندهحتي بسيار عقب, بودنبا دمکراتيک



459 بردم چنين تصور کـردم کـه   که به نتايج انتخابات محلي پيهنگامي. هاي دمکراتيک ما برآمدندتالش

نمودن را بايستي با ايسـتار خـويش نشـان    لذا ضرورت مقاومت. اماز سوي هردو جناح مورد تعرض قرار گرفته

با حمله دمکراتيک خود چنان موضعي را نشان دادم که ديگر نخواهند توانست آن را به بازي بگيرنـد  . دادممي

پـروا بـه چنـين    هاي کسـاني کـه بـي   نمودن نقشهضرورت خنثي,و حداقل تا زمانيکه شرف خود را نجات دهم

که درصدد نوشتن اين دفاعيه برآمدم به اين امر هنگامي. پردازند را همچون وظيفه خويش دانستمهايي ميبازي

جانبـه  از اين رو سعي کردم جـوابي مفصـل و همـه   , ها دست داردنيز واقف بودم که اتحاديه اروپا در اين نقشه

از طرف مـن اهميـت   " اي دمکراتيکدفاعيه"وقتي مسئله جنگ آمريکا در عراق هم مطرح شد ارائه . دهمارائه 

. بسيار يافت

نمـودن دولـت   توانست از طريق دمکراتيزهمدل مذکور مي. ساز بودبسيار چارهKONGRA-GELمدل 

يفه حل معضالت مربـوط بـه   وظ, ترين رهيافتهاي دمکراتيکاز مشکالت مربوط به آن گذار کرده و با مناسب

توانست معضالت شخصيتي را نيز در ميانه پراکتيک در عين حال مي. جاي آوردآزادي و برابري خلق را نيز به

هاي معاصر بـدان دچـار   بستي که انقالبرفت از بنجهت برون. آموزش داده و برطرف نمايد, مؤثر دمکراسي

شايد سـاده بـه نظـر برسـد امـا      . اي دمکراتيک خلق امکانپذير نبودهتر از کنگرهاند يافتن راهکاري مناسبشده

جـاي  بـه . ترين فضيلت شناسـاند آن را همچون ارزشمند, بودن راستين و در عصر ماتوان در تاريخ دمکراتمي

, انجامـد حـل شـوند   هـايي کـه بـه کشـتار جمعـي مـي      اينکه مشکالت از طريق تکنولوژي پيشرفته و يـا جنـگ  

آميز و با اهتمام تواند در محيطي صلحهاي آموزشي در سطوح باال برخوردار است مياز جنبهاي که دمکراسي

انتقاداتي مبني . يابي را فراهم آوردترين راهکار چارهبه مصالح همه تنوعات و تمايزات موجود موجبات انساني

چنـدان  , نيسـت قـدرت نظـامي  شود و يا اينکه پاسخگوي توازن خوني ريخته نمي, بر اينکه چندان خشن نبوده

. اخالقي نبوده و از اينرو ارزشي انساني ندارد

هـايي سـطحي بـه نظـر برسـند امـا در       دار دمکراتيـک هرچنـد کـه گـام    ريشـه مواضـع , در معضل کردستان

هـا را از بکـارگيري   هايي قطعي و پايدارتر را ايجاد نموده و دولتحلتوانستند تحت نام خلق راهدرازمدت مي

توانستند در روند دمکراتيزاسـيوني کـه خاورميانـه نيـز بـه      بدين وسيله مي. هاي نابجا منصرف گردانندونتخش

زمينه و شرايط تاريخي ايـن  , امدر دفاعيه. شدت بدان نياز دارد بيشترين مساعدت و تأثيرگذاري را داشته باشند

طور مسلحانه نيز تا برقراري صـلح  دفاع ذاتي بهتوانستند در چارچوب همچنين مي. را قبالً نيز توضيح داده بودم

اي در صـورت لـزوم و در هـر عرصـه    , دمکراتيـک در برابـر هـر نـوع اعمـال آنتـي     . پايدار از خود دفـاع کننـد  

توانستند سـطح نيرومندسـازي خـود را از    براي اين منظور نيز مي. توانستند از حق دفاع مشروع استفاده کنندمي

محور حزبي گـذار نمـوده و   اتوريتر و دولت, نظرتوانستند از فرهنگ تنگمي. ء دهندلحاظ کمي و کيفي ارتقا

صـورت  تحول شخصيتي خود را نيز به, هايي که عمليات دمکراتيک خلق مستلزم آن استضمن کسب قابليت

کي ارائه لحاظ تئوريکي و پراکتيامکانات مورد نياز آن به. جاي آورندشدني دمکراتيک بهمتداخل با اجتماعي

اي از عشـق  اگر گوهر آنرا درک کرده و بهـره . شده و شيوه و شماي اين کار نيز در اختيار آنان نهاده شده بود
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علت اينکـه چنـين   اما به. به دمکراسي برده بودند براي هر مبارزي کاري وجود داشت که با موفقيت انجام دهد

توانسـت  سياسـت نمـي  . افتادبايستي عکس آن اتفاق مي, بنابه مباني ديالکتيکي, تحول مورد انتظاري روي نداد

در حاليکه کردهاي مزدور با تکيه بر روابط خود با آمريکا دسـت بـه   . خالء را تحمل کند, در لحظات حساس

, هاي تـاريخي نارسايي, رسيدندبايستي تحت نام خلق به پيروزي ميآناني که مي, هاي مهمي زده بودندفعاليت

ها و نيات شخصي و محدود خود را به حالت معضل در آورده نظرانه و ديدگاههاي تنگبنديگروه, ناشيگري

. بودند

آنـاني کـه از عهـده    . گرايي متوجه اين نبود که وارد بازي ساختگي اقتدارگرايي شده اسـت گرايش دهاتي

جـاي اينکـه انبـوه    بـه . نـد آوردائماً به مشاجرات درون خانواده روي مـي , آيندهاي تاريخي برنميبرداشتن گام

همواره در لحظـات حسـاس بـر    , اي مناسب و با توجه به تحوالت مثبت بيروني حل نمايندمشکالت را به شيوه

بـرم ايـن محاسـبات را    شـرايط خطرنـاکي کـه در آن بسـر مـي     . انـد سر تقسيم ميراث خانواده به جان هم افتـاده 

بـه تشـکيل   , ن سياسـي و نظـامي راسـتيني را عملـي سـازند     بـود تواننـد ارتـش  آنهايي که نمي. کرددوچندان مي

هاي زيادي تحت انحصار امکانات و قابليت. کنندهاي سطحي تکيه ميهاي مبتني بر روابط و رفاقتبنديگروه

اي در حـدي  مطيـع کـردن خلـق بـا گرسـنگي     , خـون و آالم , مگر به زحمـات تـاريخي  . آنها قرار گرفته است

شد و با لنگيدن بـه چـپ و   رفيق زنداني اعتنايي داشتند؟ اهميتي به اين مسائل داده نميغيرقابل تصور و هزاران 

را KONGRA-GELتوان مرحلـه نخسـت   مي. کردندتراشي ميراست کردن براي عدم ترقي خويش بهانه

توانند وظـايف تـاريخي خـود را بـا     هاست نميدر خصوص آنهايي که سال, اين وضعيت. اينگونه ترسيم نمود

اي را چنـين شـيوه  PKKاند اين است که ميـراث  آنچه که تفسير نکرده. جاي آورند قابل فهم استموفقيت به

تحمل نخواهد کرد و اين حقيقت را بار ديگر بـه آنهـا خاطرنشـان خواهـد کـرد کـه بـه چـه وضـعيتي گرفتـار           

.اندآمده

مان ابتدا پديده اتوريته و اقتدار به مذاق من از ه. با توجه به اين واقعيات بود که تذکرات الزم را انجام دادم

پيگيري امور مقدس مربوط به خلق . اما نسبت به يک نظم کاري مناسب نيز بسيار حساس بودم. آمدخوش نمي

تا زمانيکه بـا  : امبه کرات چنين هشداري به آنها داده. اي ايماني و عقيدتي بودتحت هر شرايطي براي من مسئله

کسـاني کـه ايـن    . هاي خلق کرد که حفظ گردند نيز وجود خواهد داشـت برخي ارزش, شودنام من يادآوري

ديگـر  . اند دير يا زود پي خواهند برد که سرشان به سنگ محکمي خورده استموارد را مورد توجه قرار نداده

.ستسرشان به سنگ محکمي خورده ا, هم در داخل و هم در خارج, زمان آن فرا رسيده است که بفهمند

موضوعي نيسـت کـه چنـدان    , اينکه در اطراف جميل بايک و عثمان اوجاالن گروه تشکيل شده است يا نه

شدم که قبـل از هـر   وانگهي دعاگوي آنها مي, داشتندهاي نيرومندي نيز ميحتي اگر گروه. جدي گرفته باشم

به خصم يک ضـربه و بـه مـن سـه     داشتند تا اگر هاي اقتدار نيرومندي مياي کاش گروه. کس مرا تصفيه کنند

ها آگاهانه يا ناآگاهانه اينکه همه آن گروه, داشتنداما اگر هم مي. گفتمزدند بازهم به آنها آفرين ميضربه مي
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دادن انرژي و از دست, تلف کردن زمان. نشيني و تلفات استبه مثابه عقبخود, ايگشودن بر چنين مرحلهراه

. شرف است

اي کـه عثمـان   موضوعي که بيش از هر چيز به من ارتباط دارد اين است کـه چـه در قالـب نـام خـانوادگي     

وانمـود  در ظاهر , رسيدکشد و چه مواضع گروه ديگر که انعکاس آن تا به من مياوجاالن با خود به يدک مي

تـر  عبـارتي صـحيح  بـه . اما در اصل متوجه آن نبودند که با من درگير هستند, اندکردند که به جان هم افتادهمي

پراکتيـک و کـار   , کينه و نفرت خود را نسبت به من بـه شـکل تشـکيل دو گـروه    , بسان بسياري از موارد ديگر

توانسـتند ايـن   تنها با فرار مـي . داختن ممکن نبودمستقيماً به ضديت پر, در اين مرحله. ساختگي نشان مي دادند

. شـد توزي انجام مـي صورت غيرمستقيم و با کينهمبارزه بر ضد من به. اين نيز به منفعت آنان نبود. کار را بکنند

بايسـتي راهـي بـراي    . دانشان چيزهاي زيادي انباشته بودند تا به روي من قـي کننـد  ها بود که در چينهچون سال

ام بايـد  موقعي که به آن پي برده. گونه بوداي دهاتيگريحساب, گرياين حساب. کردندها پيدا ميينتخليه ا

يا اگر صداقتي وجود داشـته باشـد در آنصـورت مقابلـه بـا هـر نـوع دسيسـه و         . امقبول کنند که فريب نخورده

. پردازنـد ايف تاريخي خود مـي کند آنها به انجام وظتحريکات داخلي و خارجي تنها راهي است که اثبات مي

, را دارد" مـن صـادقم  "بنابراين براي هر رفيقـي کـه ادعـاي    , اگر خشم و غضب آنها از اصالتي برخوردار باشد

بار ديگر با شناختن اين . باشدموضع ارجح موفقيت در انجام وظايفي است که مورد انتظار همه خلق و رفقا مي

طرفين از درک عمق رويـدادها عاجزانـد در آنصـورت بـه آنـان تفهـيم       دارم که اگراذعان مي, حق براي آنها

.نمايم

باشـند امـا بـازهم الزم    هـا در اصـل يکـي مـي    گـروه , چندان مهم ظاهريهاي نهبه عقيده من عليرغم تفاوت

باشـم  هاي ناقص ارزيـابي نادرسـتي ارائـه داده   اگر بنابه داده. بينم به چند نکته ديگر در اين مورد اشاره کنممي

منظـور جلـوگيري از   جبـران آن بـه  , امعنوان کسي که همواره خود را مـورد انتقـاد قـرار داده   دارم بهاذعان مي

.شدن اعتبار رفقا کاري نيست که از عهده آن برنيايمدارلکه

ها و انحرافاتي که در ظاهر با همديگر مخالفت دارند و در اصل بازتـاب واکـنش  بنديمن درباره اين گروه

متـرادف بـا   , آنچه در تاريخ جنبش ما روي داده. امباشد بسيار انديشدهآنها در برابر واقعيت رهبري راستين مي

القيدي و تحريک هميشگي در برابر يکـديگر  , عدم تشکيل مديريتي ذاتي, مانعدم اتحاد در واقعيت اجتماعي

کننـد اولـين   ي و منـافع خـود حرکـت مـي    آنهايي کـه براسـاس فردگرايـ   . شودبوده و از اين فرهنگ تغذيه مي

هدفشان اين است کـه بتواننـد حاکميـت    . شوند تشکيل يک گروه کوچک استراهکاري که بدان متوسل مي

موفقيت تاريخ سازماندهي ما بـا گـذار از تـأثيرات ايـن فرهنـگ در      . ايجاد کنند] از سازمان[ خود را بر بخشي 

پا افتـاده و سياسـي نبـودن در ايـن نـوع      هاي پيشجوييبهانه, يهودههمچنين در جامعه ما سخنان ب. ارتباط است

تحليالت وسيعي انجـام  , در اين رابطه. توان درباره بستر عيني آن مفصالً تحليل نمودمي. شودمواضع متبلور مي

.داده بودم
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هـم  ." ربايدميزندگي ما را PKK :"کردند کهبعضي از عناصر ـ هنوز هم به ياد دارندـ چنين ادعاهايي مي 

بسيار طبيعي اسـت  . کردندبسياري از گرايشات خرابکارانه چنين ادعايي را مطرح مي, در زندان و هم در بيرون

نظرانه فردي و اجتماعي در جاي اهداف تنگبه, رهبري که خواهان نجات خلق خويش و آزادي ميهنش باشد

اي صحيح بکـار  و هم جان افراد خود را به شيوههم زندگي , بخشيابي به اهداف متعالي و آزاديجهت دست

اي بـراي  شان نيز واسـطه ادبيات زندگي اجتماعي. نه سازمان وجود خواهد داشت و نه رهبريت, واگر نه. گيرد

دهـي بـه زنـدگي    تـوان نظـم  , بايد دانست آنهايي که قـادر بـه زنـدگي سياسـي و نظـامي نباشـند      . اين کار است

اي از خـود بيگانـه   زندگي, اگر هم امکان چنين چيزي وجود داشته باشد, ند داشتاجتماعي خود را نيز نخواه

تـوان  مـي , اگر اين وضعيت را براساس معيارهاي قهرماني واقعـي و حيثيـت آزادي ارزيـابي کنـيم    . خواهد بود

ن يـا  داشـت , گفت براي آنهايي که نتوانند مبارزه خويش را در سطحي حداقل هم که باشد به پيـروزي برسـانند  

مبارزان واقعي هرگز نبايـد ايـن حقـايق را    . زندگي اجتماعي و همسر و فرزندان ارزشي ندارد, نداشتن خانواده

.در غير اينصورت بايد خود را به گونه ديگري تعريف کنند. فراموش کنند

به خود نمايم رنگ و بوي خانوادگياي که آن را نمايندگي ميشود براي اينکه رهبريبه خوبي دانسته مي

بازهم من بودم که بعضي از گرايشات شـناخته شـده عثمـان اوجـاالن را بـه      . تالش زيادي به خرج دادم, نگيرد

عليـرغم ايـن تـالش بـراي پيشـبرد گـرايش رهـايي از        . شدت مـورد انتقـاد قـرار داده و بـا آن برخـورد نمـودم      

ين اشـتباهاتم و يـا بـا بهانـه قـراردادن      تـر در داخل و خارج از سازمان با سوءاسـتفاده از کوچـک  " اوجاالنيسم"

تا زمانيکـه از کماليسـم و اوجاالنيسـم    "هاي چنين نوشته بودند؛برخي در روزنام. آور استبسيار تعجب, عثمان

راننـد در  بايد دانست کساني که چنين سـخناني بـر زبـان مـي    ." جنبش چپ پيشرفت نخواهد کرد, رهايي نيابيم

اگر اين افراد بتوانند براي يک روز هـم کـه   . بسيار الاُبالي و غافلند. برندبسر ميترين نوع فردگرايي ميان پست

اي اينـان بـه انـدازه   . شرايط زندگي مرا تحمل کنند حاضرم کليه ميراث خويش را به اين شـيادان ببخشـم  , شده

محـروم خواهنـد   اند که حتي به اين نيز پي نبرده اندکه اگر ما نباشـيم از حـق زنـدگي هـم     غافل و پست فطرت

.ماند

مـرا نيـز در شـرايط    , همه مي دانند که مدت مديدي است عثمان اوجاالن با نواقص خود عـالوه بـر جنـبش   

توانسـت  احساساتي بود و نمي. توانست مرحله را تحمل کندبه بعد نمي1980از سال . دشواري قرار داده است

دور از نتيجـه بخشـي بـه   , لي انجـام دهـد  خواسـت بـا کورمـا   کارهـايي کـه مـي   .در مسائل تئوريک ژرف شـود 

در جنـگ  1992وضـعيت وي در سـال   . چنـدان دشـوارنبود  , گرفتار آمدن وي به مواضع سطحي و اشتباه.بود

در صورتي که تدابيري در خصوص گرايشي کـه بـدان   . خيانت نيروهاي جنوب کردستان نوعي بيچارگي بود

هـاي جميـل و   امـا از لحـاظ عينـي گـروه    . شـد اني تبديل ميشد به آلت دست طالباتخاذ نمي, گرفتار آمده بود

هايي کـه  دادن هر چيز به شکل پاسداري از ارزشجاي از دستموضع من به. جمال را از امحاء نجات داده بود

سـعي نمـودم معضـل خـانواده را از     . هر کسي از نتايج محاکمه عثمان اطالع دارد. به ميان آمد, انديافتنينجات
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اين احتمال وجود داشت که موجب بروز وضعيتي خطرناک , دليل عدم تعمق در تئوريروزانه آگاه بود اما به

رکـزي بـه خـوبي    اگر از سوي عضو باهوشي از اعضاي کميته م. البته اين کارها از شخصيت او بعيد نبود. شود

از اين رو بايستي بسيار سياسي و از روي تدبير برخورد مي . توانست بسيار فايده بخش باشدمي, ارزيابي مي شد

اي مسـاعد بـراي   عرصـه . اش با طالبـاني بـود  شايد هم روابط اخير او با آمريکا شبيه به رابطه قبلي, دانمنمي. شد

صـورتي کنتـرل شـده در ايـن روابـط بکـار       اشـت کـه وي را بـه   امـا ايـن امکـان وجـود د    . ارتکاب به خطا بود

. کـردم بايسـت برخـورد مـي   اگر من مي بودم آنچنانکه مـي . دادن کليه اختيارات به او نگران کننده بود.گرفت

حتماً رابطان مسـتقيم يـا   . کنم او خود به تنهايي توانسته باشد با آمريکا در اين سطح رابطه برقرار کندگمان نمي

.مستقيم داشته استغير 

خود را نشان " دادن جنوب و غيرهمبنا قرار, کردنسياست, ازدواج, زندگي مدرن"صورت دومين رابطه او به

. توانست نتيجه بگيردنمي1992بسان عملکرد , اگر نيت سوء هم نداشته باشد. با اين گرايش آشنايي دارم. داد

. بـه روابـط ديپلماتيـک اعتمـاد نداشـتم     1992من در سـال  . افتتوان اين را درياز مواضع آمريکا و ترکيه مي

ارزيابي " دهدخطايي کودکانه انجام مي"آنرا به شکل , دادانعطاف نشان مي1993در سال " اوزال"که هنگامي

ديـالوگي کـه در امرالـي انجـام نشـود چگونـه در       , در شگفتم. دانند که بعدها چه بر سرش آمدهمه مي. نمودم

مخالف استفاده از , اما اگر باز هم فرصت و امکان براي چنين کاري وجود داشته باشد. ام خواهد شدعراق انج

در PDKو YNK, آمريکـا , سـوريه , اگر برقراري روابط سياسي و ديپلماتيک با نيروهـاي ايـران  . آن نيستم

. ط از موجبات سياست استنمودن هميشگي اين روابتجربه, حکم تسليميت نبوده و تا حد پناهندگي تنزل نيابد

همراه با . هاي گسترده در درون ميهن استداشتن سنگر مستحکم و فعاليت, البته شرط اساسي اين نوع سياست

نيـز مـواردي هسـتند کـه مسـتلزم تحليـل       " ازدواج"و " زندگي مدرن", تعيين مواضع و نظراتم در اين چارچوب

مانـد بـه آن   مـولي اجتمـاعي و بيولوژيـک محـدود مـي     اگر مسـئله در سـطح يـک مسـئله مع    . باشندوسيعي مي

اين مسائل از لحاظ شخصـي نيـز بـه مـن     . باشداين مسئله داراي نتايج سياسي و عملياتي جدي مي. پرداختمنمي

.شوندمربوط مي

ناکافي مانده و دچار , احساس کردم چنان اتمسفري بوجود آمده که گويا در موارد زندگي اجتماعي و زن

بينـد و خـود را   اي به اين عظمت را نمياين برخوردي بسيار جاهالنه و خطرناک است که مبارزه. امدهاشتباه ش

اي اجتماعي را در موقع پرداختن به اين دفاعيه سعي نمودم مبارزه. کندلوحانه تحميل مياي بسيار سادهبه شيوه

گويـا  (هايي که احتمال ظهـور داشـتند   اهسالگي بدان وارد شدم در مقام پاسخگويي به ديدگکه از دوران هفت

بحث . يادآوري کنم) عنوان جهالت و برخوردي واکنشي استآنرا تحليل نکنم به, اگر آنطور که سزاوار است

سالگي نيروي مبـارزه در برابـر حـق زنـدگي اجتمـاعي      در مقابل کسي که از هفت" زندگي اجتماعي مدرن"از 

ايـن تنهـا جنگـي اجتمـاعي     . به معناي اعالن جنـگ در برابـر او اسـت   , هاعطا شده از طرف مادرش را نشان داد

براي اينکه مسئله به خوبي روشن شده و تفهـيم شـود مثـال کثيـره را     . باشدنيست بلکه داراي ابعاد سياس نيز مي
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بلکـه بـراي عصـر حاضـر در     PKKنه تنهـا بـراي   , "آپو و زن", عدم درک مسئله من و زن. مفصالً شرح دادم

تـرين مبـارزه را بـراي زن در عصـر حاضـر انجـام       از جمله کساني هستم که بـزرگ . خالء و فقدان استحکم 

اجتمـاعي  , کنم کسي به اندازه من روابط سياسيگمان نمي. در اين مورد اعتماد عظيمي به خويش دارم. امهداد

. خواه نظـامي باشـد يـا سياسـتمدار    , شناس باشد يا عاشقخواه جامعه. و نظامي پيرامون زن را تحليل نموده باشد

هاي بسياري از رفقـاي دختـر و پسـر شـجاع و قهرمـان حائـل قـرار دادم و از آن        بايد گفت براي نخستين عشق

اي اتخـاذ نمـودم کـه در عقـل     هـاي تئـوريکي  براي اين منظور تدابير عملي و رهيافـت , عمل آوردمممانعت به

. دارمتوان فرمول آن را نيز بيانمي. گنجندنمي

توانسـتم  . دهـم تنها براي تکميل آنهـا توضـيح مـي   , امها به تفسير به اين موارد پرداختهچون در ديگر بخش

هـا  مربوط به خاورميانه که از شخص مادرم و متعاقب آن از سنت خلق کرد و ساير خلق" ناموس"مسئله جنگ 

سياست و , نگي معنايابي آن را در جامعهناشي شده بود را از محتواي سطحي صرفاً جنسي خارج نموده و چگو

جـنس و ملـت مسـتعمره و    , يـافتم ايـن بـود کـه زن اولـين طبقـه      اي که بدان دسـت نتيجه. جنگ نيز نشان دهم

طبقاتي , گونه مبارزه و فعاليت دمکراتيک و سوسياليستي تا زمانيکه از آزادي جنسيتيهيچ. شده استسرکوب

جنسـيتي و عشـق بـر    , در جامعه کرد اگـر روابـط ازدواج  . نتيجه نخواهد رسيدطور قطع به به, و ملي زن نگذرد

هاي تئوريکي و پراکتيکي براي تحقق اين هدف محور آزادي زن و برابري استوار نگردد و در راستاي فعاليت

اتـر  از تکرار اين باکي ندارم که روابط مذکور ارزشـي فر , اگر چه معذب شوم. قرار نگيرند هيچ ارزشي ندارند

, امرفاقت من با زن و پيمـاني کـه بـا وي بسـته    . ندارند" هاي عمومي و خصوصيخانهگري در فاحشهفاحشه"از 

آزادي و برابـري  , دوسـتي تاريخي و اجتماعي بوده و محتواي فعاليتي عملي در راه ميهن, داراي ارزشي فلسفي

در , رد که من عالوه بر تئوري راسـتين عشـق  چه دردناک است اگر نتوان به اين پي ب. پروراندرا در خويش مي

.امعمل نيز در راه تحقق آن مبارزه بزرگي را انجام داده

برابـري و دمکراسـي   , جنـگ , بـودن محـيط بـر روي عشـق در صـفوف مـا بـراي آزادي       نظر من گشـوده به

دوسـتي و  يهنمـ , برابـري , آزادي, اي که بر روي عشـق بسـته باشـد   محيط و جامعه. ناپذير استضرورتي گريز

اگر زن اعتالء نيابد هيچ يک از دعاوي شرافتمندانه خلق به پيروزي دست . دمکراسي در آن رشد نخواهد کرد

است که جنبش اين در حالي. ها قرار داردترين ارزشآزادي زن در رأس اساسي, در جنبش من. نخواهد يافت

انقالب . يابدتازگي در سطح جهاني گسترش ميهاي اجتماعي است که بهزنان يکي از جوانب اساسي انقالب

. زنـدگي و تـاريخ اسـت   , درک مجـدد جامعـه  , درک گرديـدن زن آزاد . انقالبي در درون انقالب اسـت , زن

. تـرين وظـايف اسـت   نمودن زن از ارتجاع فئوداليسم ديني و کاالشدگي مفرط براي کاپيتاليسـم از اساسـي  رها

زن از ازدواج و اخالق مرد حـاکمي اسـت کـه از سـوي فئوداليسـم و      نجات, همچنين از ديگر وظايف اساسي

.کاپيتاليسم پرورش يافته است
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نمودن دعلمق, ام در واقع بيانگرشدن زني که در تحليالت اخيرم بدانها اشاره کردهفرشتگي و آفروديت, الهگي

. زن را بـه وضـعيتي اسـفبار دچـار سـاخته اسـت      , اين فرهنـگ . باشدساله مرد مي5000زن در برابر حاکميت 

تـا زمانيکـه آزادي زن تـأمين نشـود     . باشـد ترين تهديـدات نسـبت بـه زن مـي    ازدواج مبني بر ملکيت از بزرگ

زنان مبارزه وسيعي انجـام خواهنـد   . سعه دادارزشمند و معنادار را تو, اي آزادتوان در هيچ موردي زندگينمي

, شـود عشق برخالف آنچه کـه تصـور مـي   . دوستي و برابري تحقق نخواهد يافتميهن, در نبود اين جنگ. داد

توان به احساسـات و اميـال سـطحي    باشد؛ عشق را نميشناختي ميمستلزم ارائه تئوري و پراکتيکي کامالً جامعه

توانـد عاشـق   آنکه پيروز نگردد نمـي . طلبدجاعت و پيروزي و محبت عظيمي ميش, عشق. دو نفر محدود نمود

, رنج عشقي کـه بـدنبال آن دوانـم   . باشدسيماي عشق هميشه معطوف به جنگ پيروزي آفرين آزادي مي. شود

. باشداينگونه مي

در , حاضرکنيم در حالاما نبايد فراموش. انددانيم که افراد از دو جنس متفاوت تشکيل شدهالبته اين را مي

زنـي  . زناني بنام زنان ما وجـود ندارنـد  , انددليل اينکه فاتحين همه چيز ما را به يغما بردهبه. ميدان جنگ هستيم

اگر مبارزان آزادي با اين نـوع  . که اکنون وجود دارد زني است که تبديل به کاال شده و بسيار تنزل يافته است

خواه نيز با اين نوع مردها رابطـه  اگر زنان آزادي. گيرندجوهر خود در تضاد قرار ميبا, زنان رابطه برقرار کنند

هـايي  آلاز زمان افالطون تاکنون از طريق ايـده . افتندبرقرار کنند بسيار بيشتر از اين با جوهر خود به چالش مي

متکي به غريـزه درونـي جنسـي    تداوم موجوديت فيزيکي آن نيز . دهدخود را ادامه مي, خوانندشان ميکه مهم

مان باقي گذاشته شده تا بـه موجوديـت خـود    تنها راهي که براي خلق. شناسمغريزه دروني جنسي را مي. است

مهم آن است که بتـوان نسـل خـود را بـه     . آنهم به باليي بر سر وي تبديل شده است. ادامه دهد همين راه است

آنـاني کـه قـادر بـه     . هاي فلسـفي و اجتمـاعي بزرگـي اسـت    جنگآن نيز مستلزم . آل تداوم بخشيدشکلي ايده

هـاي زيـادي در مـورد آن    کـه در ترکيـه بحـث   " پوشروسري"توانند شيوه زن پيشبرد عشقي انقالبي نيستند مي

شدن و بـه شـرط   نشينآنکه به صحنه سياسي و نظامي سرايت کند و در صورت خانهبي. گيرد را بيازماينددرمي

کنم که اين نـوع  مجدداً تکرار مي. وار آنها اجازه دادتوان به ازدواج بندهدر وظايف خويش ميخيانت ننمودن 

. هاي سياسي و نظامي سرايت کنـد هاي نظام رسمي بوده بنابراين نبايد اجازه داد که به بخشازدواج, هاازدواج

حتـي در  . و سرايت خواهـد کـرد  ساز فئودالي و کاپيتاليستي در همه جا نفوذدر غير اينصورت فرهنگ بردگي

. هاي رسمي هم چنين چيزي وجود نداردارتش

منظـور از پيشـنهاد مـن    . تاريخي اسـت , لحاظ اهميت زيادي که دارداي که در ميان ما جريان دارد بهپديده

شـدن تنظـيم   فرشتگي و آفروديـت , توانند براساس اصطالحات الهگيمبني براينکه گروهي از رفقاي دختر مي

در ايـن  . باشـد ساز ايجاد شده عليه زن در خاورميانه مياعالن جنگ در برابر فرهنگ وحشتناک بردگي, وندش

صدها نفر از آنها با ايستار قهرمانانه عظيمي در شهادت . مراحل تاريخي احتياج به چنين زنان اصيلي وجود دارد

هنـوز هـم معتقـدم    . ز اهميت بسياري اسـت داشت ياد آنان حائگرامي. خويش اين حقيقت را به اثبات رساندند
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عـادل و  , هاي بـزرگ بـا شـهامت   به تازگي شخصيت. که شمار زيادي از زنان شجاع و قهرمان ما وجود دارند

هـاي  شخصـيت , گر و عاطفي هستندهاي برگزيده ذکاي تحليلدادن اينکه نمونهبا نشان. گيرندعاشق شکل مي

حتي مـن نيـز بـه خـود جـرأت      . قطه عطف تاريخي بسيار ارزشمندي استن, اين تحول. سازندخود را از نو مي

, دهم که نسبت به زنان برخوردار از چنين جوهري رفتاري مالکانه داشته و يا با ذهنيت نظام رسمينداده و نمي

در حقيقـت  . براي نيرومندي زنان هر چقدر تالش به خرج دهيم بـازهم کـم اسـت   . آنان را به همسري برگزينم

بـه نظـر مـن    . رفقاي ارزشمند بسياري که مايه افتخار هستند وجـود دارنـد  . نمايندگان عشق کلکتيو هستندآنان

هاي آزادانـه در شـرايط صـلح قطعـاً     ازدواج. عشق و محبت خصوصي شده در اين مرحله چندان سودي ندارد

ويژه در عرصه جنگ از نحوه بودن ازدواج آزادانه در شرايط موجود و بهآفريناما مشکل. تحقق خواهند يافت

.اثبات شده است, گرددازدواج برخي از رفقا که حتي شامل من نيز مي

يـا  , اي سياسـي بـوده  احتماالً داراي جنبه. من بر چهره پنهاني ازدواج عثمان با زن ايراني االصل واقف نيستم

يان سازمان تروج يابد گرايشي بسـيار  عنوان ازدواج مدرن در ماگر اين ازدواج به. اينکه ازدواجي معمولي باشد

در گذشـته بعضـي از   . اي نيـز خطرنـاک اسـت   حتـي جسـارت اقـدام بـه چنـين مسـئله      . خطرآفرين خواهد بـود 

: کنممجدداً تکرار مي. هاي چپ ترک با اين شيوه و راهکارها سازمان و تشکيالت خود را از ميان بردندگروه

, تي و شهري روي آوردند و نيز آناني که در پي چنين چيزي هسـتند دها, بورژواييکساني که به ازدواج خرده

بدون اينکه رنگي سياسي به آن ببخشند و به شرطي که مقيد به انجام وظـايف خـود بـه نحـو احسـن بـوده و بـا        

اي از طريق تصميمات شخصي و سـليقه . توانند وارد اين نوع رابطه شونداجازه و تحت کنترل سازمان باشد مي

سـوي پيـروزي در   بلکه دوره گام برداشتن به. زمان تنها زمان بقا و تداوم نسل نيست. يزي ممکن نيستچنين چ

, ازدواج, زن ـ شـوهر  , اگر زمينه اين کارها فراهم نشود. باشددوستي نيز ميسياسي و ميهن, هاي ذهنيتيآلايده

امـا اگـر فلسـفه و    . پايـان قـائلم  ام بـي من بـراي عشـق احتـر   . شود وبسبچه و خانواده و عشق تنها بالي جان مي

بـراين بـاورم کـه در    . گـويم مـي " نـه "فريبي تا به آخر به خود, عملياتي که به اين منجر شود وجود نداشته باشد

راه را بر عشـق و محبـت راسـتيني    , ترهاي پراکتيکي به مراتب آزادانهچارچوب اين اصطالحات بتوان با تالش

.گشود, که در حسرت آنيم

زندگي , العادهبه زندگي در حالت فوق. اي نيستندندگي مدرن و پناهندگي متکي بر جنوب نظرات ارزندهز

سـالمندان و  , کودکـان . برخوردهايي براساس پناهندگي از هر لحـاظ خطرنـاک هسـتند   . شودانقالبي گفته مي

عنوان اردوگـاه  توان بهرا مي" رمخمو"اردوگاه . توانند زندگي پناهندگي داشته باشندبعضي از زنان معمولي مي

اگر . شدن در ميان کردهاي عراق نه منفعتي براي خاص دارد و نه سودي براي عامذوب. مهاجرين معرفي نمود

از اينکـه در ايـن مـوارد بحـث     . آمدنـد کرديم اين بالها بـه سـرمان نمـي   ما هم در سوريه پناهندگي را قبول مي

. شـفاف اسـت  , نظـرات و عملکردهـاي مـا در مـواردي شـبيه بـه ايـن مسـائل        امـا  . اطالعي ندارم, شود يا نهمي

KONGRA-GELترين راه براي عثمان اوجاالن و گروه همراهش پيروي از قـوانين انضـباطي   شرافتمندانه



467 هاي اصيل جنبش و سازمان را به هراس بگذارند نتايج اگر به مواضعي روي بياورند که ارزش. باشدمي

بـه  . اين موضع آنها بسيار حياتي خواهد بود, ستي از هر لحاظ خود را وقف پيروزي کنندباي. آن مشخص است

مواضـع  , آوردن بـه رفتارهـاي انتحارگونـه   اي که نبايد به نيروهاي خارجي پناه ببرند به همان اندازه روياندازه

. تري انجام دادل عينيتوان تحليتري در اين مورد ميدر صورت دريافت اطالعات کامل. قابل قبولي نيستند

در عرصـه  " رضـا "فعال نبودن و عـدم خالقيـت   . مطلع نيستيم" رضا"و " دوران", "جميل"بندي از سطح گروه

هـاي  امـا بنـابر داده  , دخالت شده يا نهDEHAPبا اينکه معلوم نيست در مورد . فعاليتي اروپا بازتاب داده شد

با اينکه شـايعه  . مشارکت ننموده است, زاسيون آنطور که بايدگردد که در پيشبرد دمکراتيدريافتي مشخص مي

بندي در خارج اما مدت مديدي است که شرايط عيني حاکي از وجود اتمسفر گروه, گيرمکودتا را جدي نمي

شـگفتا اگـر بـه حـال خودشـان گذاشـته       . ثمر و مخرب بوده اسـت بسيار بي, سرانجام وجود دو جناح. باشدمي

گشـت و  ها و شوراي اجرايي غالبيـت کلکتيـو برقـرار مـي    انجاميد؟ اگر بين کميتهبه کجا ميشدند کارشان مي

تـرين موضـع مـورد انتظـار در چنـين شـرايط       مناسـب , شـدند جـاي آورده مـي  وظايف اساسي به نحو احسن به

لـق و مـا   مانـدگي شـده و تـأثيرات منفـي بـر روي خ     برداري اينچنين از مرحله باعث عقـب بهره. اي بودبحراني

اگر رويدادهاي بوقوع پيوسته در . عمل نيامده استآنطور که بايد و شايد انتقاد و خودانتقادي به. گذاشته است

دهنـده اسـتقرار عملـي    نشـان , عمـل آيـد  بـاره بـه  خوبي تحليل شده و انتقاد و خودانتقادي الزم در اينکنگره به

. خواهد بود

نتقاد و خود انتقادي بهتر درک و مسائل کامالً شفاف گردند بايستي براي اينکه اوضاع و شرايط در مرحله ا

: موارد ذيل تبيين و توجيه شوند

بـودن بـر سـينه    شود پس از اينکه در امرالي زنداني شدم بعضي از رفقايي کـه سـنگ مرکـزي   ـ آشکار مي1

جاي ها بهه اين حسابجاي بسي تأسف است ک. اي افتادندهاي جداگانههر يک به فکر حساب, زدندخود مي

اين رفتار و برخورد آنها در . اندبراساس اصول و اهدافي اشتباه بنا شده, اينکه از روي برخوردي مسئوالنه باشد

اين خصوصـيات کـه از همـان    . کردندخطابش مي, نشدن با نهادي بود که رهبريواقع عدم هماهنگي و عجين

در انتظـار ايـن   . شـدند آشـکار , دشواري کـه در آن قـرار دارنـد   واسطه شرايط حساس و به, آغاز وجود داشتند

همچنين از جمله نخستين خصوصيات آنها که . تسليم خواهم شد يانه, اند که آيا من زنده خواهم ماند يانهبوده

نيروي زن و , هارسانه, سازماندهي سياسي, اينيروي توده, آشکار گشته اين است که بر سر حاکميت بر گريال

ايـن گـرايش در واقـع دنبالـه     . انـد بدون اطالع من به جدال و مناقشه پرداخته... الً برخي امکانات مادي و محتم

هـاي  و حتـي سـال  1992, اوت15هـاي حسـاس و دشـوار ماقبـل عمليـات      گرايشاتي بوده به ترتيب در دوره

بـديهي  . موجـود اسـت  جزئيات اين گرايشات در تاريخچه جنبش ما . کم و بيش بروز کردند, 1987, 1986

درصدد , اي به شأن رفاقت وارد نکندام و با انتقاداتي مستمر که لطمهاست که همواره پي به اين گرايشات برده

مورد مهـم ديگـري اسـت کـه آشـکار      , عدم ارزيابي صحيح ايستار مبتني بر رفاقت من. امگذار از آنها برآمده

. گرديد
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ها خود را به خوبي اما براي اينکه طرف, بينماسامي را زياد معنادار نميذکر, با اينکه در مسئله انشعاب اخير

گـروه اول شـامل جميـل    . توان به تفصيل توضيح داددر صورت لزوم مي. کنمبشناسند به ذکر سه نام بسنده مي

ين الـدين تـاش و خـدريالچ   نظـام , دوران کالکان و رضا آلتون و گروه دوم متشکل از عثمـان اوجـاالن  , بايک

تر آن اسـت کـه   بينانهواقع. يافته هستندهايي کامالً سازمانمشکل است بتوان گفت که گروه. باشندمي) سرحد(

دانم آيـا در ميـان آنهـا    نمي. باشندالبته افرادي هم هستند که در حد فاصل آنها مي. نام انسياتيو بر آنها بگذاريم

من پايبند باشند يـا نـه و اگـر وجـود دارنـد چـه کسـاني        اشخاصي وجود دارند که از لحاظ ظاهري و باطني به

مگـر در  , انـد پيشـنهاد شـده  PKKنفـري کـه بـراي تـدارک امـور بازسـازي       12ميزان پايبندي گـروه  . هستند

هر چند هيچ اعتراضي نسبت به شخصيتشان ندارم امـا اينکـه در ظـاهر و بـاطن بـه چـه       . پراکتيک مشخص شود

خـواهم کسـي را   رو نمـي از ايـن . ند در عرصه پراکتيک راستين ثابت خواهد شـد سازميزان افکارم را عملي مي

. تحت فشار قرار دهم

بايد گفت که ذهنيت و شيوه مبـارزاتي هـر دو   , اگر بخواهيم با بياني ساده وضعيت موجود را ارزيابي کنيم

, وز در قيـد حيـات اسـت   کـه هنـ  " من"مان و حقيقت رهنمودهاي تئوريکي, مانهاي اصيلبرازنده سنت, گروه

در برابـر سـالمتي مبـارزه و    , شـان خـواري هرگز انتظار نداشتم که بـا شـيفتگي اقتدارطلبانـه و ميـراث    . باشدنمي

بدين وسـيله توانسـتم سرشـت    . احترامي بنمايندمان مواضعي مخالف اتخاذ نموده و نسبت به من اينهمه بيخلق

, انـد همچنين از اينکه هيچ يک از تذکرات مرا مراعات ننموده. سمراستين انسان را هرچه بيشتر از نزديک بشنا

. انـد شديدي شـده ) انکارگرايي(جامعه و اتنيسيته را نشناخته و دچار نهيليسم , يافتم که ذهنيت يک طبقهدر مي

ينکه بعضـي  اند يا ابايد به خوبي بر اين امر واقف گردم که آيا اين رفقايم خود را به شکل فجيعي روبه فنا برده

گيـري پـرداختن   باکانه بـه موضـع  همچنين تا اين حد در برابر هم بي. موارد هستند که من از آنها اطالعي ندارم

بايسـتي بالفاصـله ايـن را اضـافه کـنم کـه مـن        . نمايدوجود تأثيرات عوامل خارجي را به ذهن خطور مي, آنها

وضعيتي که آنهـا خـود را بـدان    . از اين رفقا ندارمهيچگونه ارزيابي سوبژکتيو و احساساتي نسبت به هيچ يک 

از اينکـه بـدون هـيچ    . بيـنم تـر مـي  ام بسيار دردناکاند را از وضعيتي که خويشتن بدان دچار گشتهدچار ساخته

. اممتحير مانده, انددليلي جدي خود را به چنين وضعيتي دچار ساخته

دانـم هـر دو   با اينکه به خوبي مـي . ن رفقا نخواهم نمودآميز نسبت به ايهرگز برخوردي تحقير, عليرغم اين

اما تنها اين حقايق را شـرح  . کنماند اما بازهم از بکار بردن چنين اسلوبي خودداري ميطرف مرا به بازي گرفته

: خواهم داد

هـم  در بسـياري از اوقـات کـه بـا     . دوستي و دشمني با من بايستي آشکارا و جوانمردانه باشـد , رفاقت) الف

تأثير نمايند؟ اين در خواهند اينچنين مرا بيچگونه مي: کنم کهتعجب مي. کردنداحترامي نميهرگز بي, بوديم

دانند که آن همگان مي. امها تالش به خرج دادهکوهحالي است که براي نجات شرف هر يک از آنها به اندازه

خيزد را چگونه بـا مقـدم دانسـتن آنـان بـر خـود بـا        رميزيبا و آزاد که شميم تاريخ از آنها ب, هاي محتشممکان



469 بلکـه اينـان   . امها را من آفريـده گويم که همه ارزشنمي. هاي بسيار برايشان آماده نمودمصرف تالش

هاي بيم, هاگرسنگي, مانهايي هستند که همه از آن خلق بوده و در نتيجه اشک ديده خلق بسيار محرومارزش

انـد کـه بـا هـزار و يـک رنـج       بوجود آمـده , اندهايي که از خيانت خوردههمه ضربهز آنآنان و همچنين پس ا

من حتـي جـرأت ايـن را بـه     . شان استها از آن آنها و از آن ميهناين ارزش. امشان برآمدهدرصدد گردآوري

. باشـد شان مـي ميهنها از آن خلق واي و همسري داشته باشم؛ زيرا همه ارزشخانه, ايام که تپانچهخود نداده

ام خود را شديداً سـرزنش نمـوده و بـراي هرچـه بهتـر و زيبـا       ها نبودههمواره از اينکه به تمامي اليق اين ارزش

.امشدن آنها هميشه در حال تکاپو و جنگ بودهترگشتن و موفق

هزار گريال هفتسرمپشت"هاي برخي را تا اين درجه که گيريموضع, در حاليکه شرايط بدينگونه بود) ب

. نشناسانه يافتمآور و نمکشگفت" آورمچپ نگاه کند چشمانش را از حدقه درمياگر کسي چپ, وجود دارد

گريالها را وادار به فرار نمـوده  , گفتند در اينکه به اندازه همان تعداد گريالرغبت رفقايي که چنين سخناني مي

ترين شـرايط بـه جنـگ وا    گي آنان را در دردناکترين و وخيمهاي صحيح جنو يا در نتيجه عدم اتخاذ تاکتيک

تفاوت رفقايي کـه در کنارشـان شـهادت هـزاران جگرگوشـه      مواضع فردي و بي. قابل درک است, داشتندمي

, هـا براسـتي اينـک در مقابـل ايـن واقعيـت     . نشناسانه استداد نيز به همان اندازه دردناک و نمکجوان رخ مي

را بايستي چگونه تعريف کرد؟ ناچار بايستي بـازهم از  " دار خواهيم شد يا نخواهيم شدوظيفه"مناقشاتي از قبيل 

توانسـتم يـک تکـه    به اين پي برده بوديد که حتي نمي, بر اين باورم قبل از اينکه دستگير شوم. خود مثالي بزنم

اقليم دريـايي امرالـي و در   در حاليکه به مدت شش سال است که در . نان را نيز در آسايش خاطر صرف نمايم

امـا  , کـنم مکاني بسيار کوچک براي بقاء بيولوژيک خود با مشکالت تنفسي و جسمي دست و پنجـه نـرم مـي   

از پشت خنجر زدن . براي خويش متأسف نگشتم. براي يک لحظه هم که شده اولويتي براي خويش قائل نشدم

, هاي جهاني هيچ روزنه اميدي بـاقي نگذاشـته بودنـد   در شرايطي که تمامي قدرت. را بخاطر خلق قبول ننمودم

. ممکـن سـاختم  , از غيـر ممکـن  . بخاطر رفقا و خلق و انسانيت به آفـرينش بهتـرين انديشـه و مواضـع پـرداختم     

در اينجـا بايـد   . هـا و زحمـات مـن باشـد    نمودنـد کـه برازنـده ايـن تـالش     اي عمل ميکم بايستي به گونهدست

گيري از شرايط و موقعيت من و تان در نتيجهناآگاهي, دادن جديت از سوي شمانخاطرنشان سازم که عدم نشا

بدشانسـي  , پسـنديد اي که هيچ آنرا نميها حتي به اندازه جمهوري ترکيهدرس نياموختن از جذر و مد سياست

.بزرگي است

به اصطالح جنگ آنـرا  حساب اقتدار و. دانيدشايد اين را نمي. آيداما محاسباتتان درست از آب درنمي) ج

اگر يک روز شانه بـه  . تر از گل داريدشخصيتي به مراتب متزلزل, حال آنکه در موضوع اقتدار. دهيدانجام مي

زيـرا شـما دوسـت و    . خوانـدم نمودن فرا ميهميشه شما را به مؤدبانه برخورد. نابود خواهيد شد, زير آن بدهيد

پيشينيان در انتظار شماست يا تن سپردن به خيانتي ننگين است يـا  سرنوشتي که بسان . همکاري نخواهيد داشت

هـاي  راهکار, اين آلترناتيوها. آفرين خواهيد ماندمرگي که برازنده شما نباشد و يا اينکه همچون هميشه مشکل

.مناسبي نيستند
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بايسـتي جـواني   . وظيفه تاريخي من اين اسـت . ربودم, آري. امهمواره ادعا شده که من جواني شما را ربوده

. ايـد از ايـن مسـئله بسـيار عصـباني شـده     . نمـودم را فـداي دعـوي آزادي خلـق و مـيهن مـي     شما را ربـوده و آن 

تـوان سـهم   نمـي . ايد در حکم انتقـام اسـت  تصميماتي که شما در کنگره در مورد ازدواج و مسائل ديگر گرفته

هميشـه  . کسـازي ميـدان مـين ناديـده انگاشـت     شدن عثمان در نقش خري بـراي پا مهارت شما را در وارد عمل

همـانطور کـه گفـتم شـما نـه از      . ام که در خدمت دعوي آن باشـد براساس آزادي طرفدار آفرينش عشقي بوده

اي دهيد اين است کـه بـه شـيوه   تنها کاري که در اين رابطه انجام مي. فهميد و نه از همسرداريعشق چيزي مي

يقين داشته باشيد که من زيبـاترين  . خواستم شما را از اين کار برحذر دارم.سازيدسنتي همديگر را چرکين مي

دختران دنيا و دالورترين پسران را بخاطر اينکه حتي براي يک روز هم که شده عشق راستين را بشناسند به آن 

مـا مگـر در شـما    ا. کشانيدم, شودياد مي" هاتخت خدايان و الهه"عنوان های مقدس که در تاريخ از آنها بهکوه

دل و مغزي براي درک اين مسائل وجود دارد؟ عده کثيري از آنها را بدون نيل به هيچ موفقيتي در جاهايي که 

اگـر  , جاي آنکه نشسته و ياد وخـاطره آنـان را تـازه نمائيـد    به. حتي مزارشان هم معلوم نيست به خاک سپرديد

نموديد؟يد چگونه برخوردي ميکنبوديد با آنچه که بر من تحميل ميجاي من ميبه

. کنيـد دانم نسبت به هم چه برخوردي داريد و با هم چگونه رفتار ميمي. برايم از تز مخالف بحث نکنيد) د

مفصـالً بـه اثبـات ايـن     . حرکات و رفتارهاي شما دو طرف بر ضـد مـن اسـت   . بينمتفاوتي نيز در ميان شما نمي

براي اينکه نتوانستم شما را از ايـن راهکارهـا برحـذر    . اشتباه استليکن اين شيوه جنگ شما. نخواهم پرداخت

حتـي در  . من توانايي انجام کارهـايي را دارم . اما بازهم مرا بسيار ضعيف نپنداريد. دانمخود را مقصر مي, دارم

فـوراً  , ي خوداز شما استدعا دارم که براي سالمتي و امنيت جان. کارها را انجام خواهم داداين, قبر هم که باشم

. بارکاري جوانمردانـه انجـام خواهيـد داد   کم براي اوليندست. به اين راهکارها در درون جنبش ما پايان دهيد

از خلـق و  . خـواهم اسـم شـما را هـم افشـا کـنم      حتـي نمـي  . خواهم نيرويي را برضد شما سازماندهي نمايمنمي

د حتمـاً از ايـن عفـو اسـتفاده کـرده و بـا خـدمت        شما هم باي. اعضاي سازمان براي شما طلب عفو خواهم کرد

. اولين راه اين است. مدت خويش آنرا جبران کنيدطوالني

در . اما به اندازه يک گروه نيرو يا گريال داريـد , هزار هم که نباشدشايد در درون سازمان هفت: طريقه دوم

. توانيد آنرا نامگذاري نيـز بنمائيـد  اگانه ميعنوان گرايشي جدبه. اينکه از خود دفاع کنيد و بجنگيد آزاد هستيد

کسي معلوم نيست چه. شوم از خود دفاع کنمزيرا در آنصورت مجبور مي. اما اين نيرو را عليه من بکار نگيريد

تـان را  هـاي تـان و هـدف و خواسـته   شيوه جنگ و صلح, ديگر اينکه در برابر دوست و دشمن. شکست بخورد

خواهيد چگونه بجنگيد؟ براي آنکه هر کس اين مخالف چه هستيد و مي, سي هستيدچه ک. آشکارا اعالم کنيد

اگر ايـن  . توانيد ارزش واقعي خود را اثبات نمائيدبدين ترتيب شما نيز مي. را بداند و در اطراف شما جمع شود

آخـرم مشـخص   مباني و اصول دفاعيـه . را بر مبناي حقايق کلي انجام دهيد من هم از شما حمايت خواهم کرد

به جنگ تدافعي و مقاومت دست يابيد من هم آنرا به خوبي مورد اسـتقبال  , اگر توانستيد به اين شيوه. باشندمي
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.مساعدت و حمايتي نمونه خواهد بود

خالصه آنکه محاسبات اقتدار تا جايي کـه در راسـتای   . دانيدي مرحله اخير ميموضع مرا نسبت به باندگراي

. بنـابراين الزم نيسـت بـدين منظـور همـديگر را مقصـر بدانيـد       . معنادار خواهد بـود , خدمت به منافع خلق باشد

. رداريدبايد از اين شيوه دست ب. کنددهيد الشخورها را در ذهن تداعي ميهاست شما انجام ميجنگي که سال

ها ها و سالواضح است کاري که شما ماه. شدن و خدمت به خلق نداريدهيچ راهي جز متحد. آئينه همديگريد

عنـوان تـالش رقبـا جهـت از کـار انـداختن جنـبش        تواند بـه تنها مي, ايدها انجام دادهها و روزنامهدر تلويزيون

هايي که شما به آنهـا  خلق و ارزش. زه هم بدون حامي نيستمان تا اين اندااما بايد بدانيد که خلق. ارزيابي شود

, اگر اليق باشيم ما را با دل و جان قبو ل خواهنـد کـرد  . ايد بيشتر از همه ما داراي نيرو و پربهاترندچشم دوخته

هرگز فرامـوش نکنيـد   . بايد اين موضوع را درک کنيد. در غيراينصورت در يک روز ما را نابود خواهند نمود

.کشيدنفس مي, هاي خلق که در شخص من تبلور يافتهبا تکيه بر اين نيرو و ارزش, شما اکنون همکه 

بديهي است که اگـر صـادق   . کندمتواضعانه و جدي دعوت مي, اي صميمانههر چيز شما را به خودانتقادي

, ز راه باند چهارنفرهصورت راه شما جدر غير اين. جاي آوردن موجبات آن درنگ نخواهيد نموددر به, باشيد

. کايا و امثال او نبوده و برخي نيز عملکرد جاسوسان و اخاللگران را خواهيد داشـت محمد شنر و سليم چروک

تـوان آنـرا از راهپيمـايي    وجـه نمـي  گريال و رهبري ايدئولوژيک ما خود را محافظت نموده و به هيچ, مانخلق

. مصمم به دعوي زندگي آزاد باز داشت

هماهنگي و يکپارچگي راستين و نوسازي باور دارند , انتقاديام براي آنهايي که به ضرورت خودعيهـ دفا2

يابي به آگاهي و مسئوليت وجداني الزم هستند بـه منزلـه منبـع نيـروي عظيمـي      و با عزمي راسخ خواهان دست

سـفه بـراي پاسـخگويي بـه     بلکه فل. گيردانتقادي به منظور نجات وضعيت انجام نميضرورت خود. خواهد بود

خواهنـد بـه قـدرت انتلکتوئـل     براي آنـاني کـه مـي   . آيدتاريخ و خلق است و جهت کسب پيروزي به عمل مي

البته قابل درک است براي آنـاني کـه نتواننـد ذهنيـت خـود را متحـول       . حائز اهميت بسياري است, يابنددست

تـرين مسـئله را حـل کنيـد و     ايد حياتيا بحال نتوانستهاگر ت. اي بنام ا نقالب وجود نخواهد داشتسازند دعوي

گرايـي راه بـه   با گـروه . علت اساسي آنرا بايد از خود بپرسيد, هنوز هم اين مسئله در دستور کار شما قرار دارد

بلکـه  . شـوند با انداختن تقصير و گناه خود بر گردن گروه ويا افرادي ديگر مشکالت حل نمـي . بريمجايي نمي

. تر نيز خواهند شدپيچيده

ارزش ايـن را  . ام محتوي موضوعاتي است که بتواند پاسخگوي تحول پارادايمي جديد باشدآخرين دفاعيه

نبايـد بـا   . توان به نيروي عظيمي دست يافـت با درک و فهم آن حداقل مي. دارد که جمله به جمله هضم گردد

تمـدن دمکراتيـک و سوسياليسـم    , ويـک قـرن بيسـت  هـا در  به اتوپياي خلق. ديد کتابي معمولي بدان نگريست

ام داراي ارزش تئوريکي و پراکتيکـي بـااليي   بر اين باورم که دفاعيه. اي تقديم نموده استرهنمودهاي ارزنده

. رفقا به شدت به درک و هضم آن احتياج دارند. تواند راهگشاي اين مرحله شودمي, ترعبارتي صحيحبه. است



472
هـاي بـزرگ در عرصـه پراکتيکـي تنهـا براسـاس اتوپياهـاي قـوي و تفکـرات و عقايـد           يابي به موفقيـت دست

شـدن ذوب گشـته و يـا اينکـه     در غير اينصورت يا از طريق منحرف. دمکراتيک و سوسياليستي امکانپذير است

.شدن به آلت دست نيروهاي بيگانه امکانپذير نخواهد بودرهايي از تبديل

انتقادانـه  تاريخي بر عهده بگيرند الزم است با آگاهي عميـق و بـا نگـاهي خـود    رفقايي که بايستي مسئوليتي 

ساله اخير که در 150بخش ملي طي هاي رهاييمحور و جنبشنسبت به گسستن خويش از سوسياليسم دولت

اق ها بـا شـور و اشـتي   اقدام نموده و براي بازگشت به گزينه تاريخي خلق, حکم مذاهب نظام کاپيتاليستي بودند

ام در ام که تا چه حدي توانستهام توضيح دادهدر دفاعيه. عظيم و تحول ذهنيتي نيرومندي به کار مبادرت ورزند

در غير اينصورت همانطور که . رفقا بيشتر از من به چنين تحول و تمرکز فکري نياز دارند. اين باره به پيش روم

خودانتقادي نـه بـه   . در جاي خويش باقي خواهيد ماندايد هموراه بسان کنده درخت خود شخصاً تجربه نموده

ام بدانها اشـاره  باشد بلکه نشأت گرفته از مسائل اساسي است که در دفاعيهبودن شما و گروهتان ميخاطر محق

اگر در اين کار پيروز شـويد چنـان اسـت کـه گـويي      . بايست چنين برخوردي را از خود نشان دهيدمي. نمودم

چنـان  . آسـا خواهـد خروشـيد   مطمئنم اگر در اين کار موفق شـويد شخصـيت شـما سـيل    . ايددوباره متولد شده

. دانيد که شـديداً بـه ايـن احتيـاج داريـد     شما هم به خوبي مي. توانيد گذار کنيدخواهيد شد که از هر مانعي مي

زومـي دارد کـه   هاي بزرگي کسب کند و زندگي ارزشمندي داشته باشد چـه ل تواند پيروزيوقتي که انسان مي

هاي پيرامون خويش اصرار ورزد؟در نابودي خود و انسان

ام قـرار گرفتـه و   تـأثير دفاعيـه  آنچنـان تحـت  . هـاي دريافـت کـردم   چندي قبل از يک روشنفکر آلماني نام

اميدوارم و براين باورم که همه اعضاي ما بتوانند از صميم قلب . زده شدمزده شده بود که من نيز شگفتهيجان

ام آنچنان که بايد و شايد بهره عنوان کمکي رفيقانه به آنها عرضه داشتهاي که بهو با ديدگاهي باز از اين دفاعيه

دادن قابليتي جاي اينکه به منشاء مشکالت تبديل شوند ضمن حل کليه مسائل با نشانگرفته و با استفاده از آن به

.مبدل سازندجاي آورند و به نيروي پيروزيعظيم وظايف را به

هاي عليرغم اينکه پيام. باشند و بايستي شفاف و آشکار شوندـ مواردي هستند که مربوط به شخص من مي3

يکـي از  , واسطه دستورات مراتـب بـااليي  کند اما عدم اجازه ورود آنها به زندان بهمن از موانع دولتي عبور مي

... تر آنکه وضعيت عثمـان  صحيح. باطي با عثمان نداردهيچ ارت) خوردگي وجود داردقلم. ...(موارد مهم است

)اي وجود داردخوردهدر اين ميان بخش قلم(

, رسـاني از بيـرون  به اندازه عدم اطالع. روشن شده است که عليه من جوسازي شديدي صورت گرفته است

هـا  سـازي انم ايـن مـانع  دمي. اندهاست مسکوت گذاشتهخواستم ارائه دهم را سالبعضي از رهنمودهايي که مي

اي توان با عثمان توجيـه کـرد بلکـه توطئـه    پس توطئه را نمي. گيري عثمان نيز انجام گرفته استپيش از موضع

, است که از آوردن من به امرالي تا به حال در جريان بوده و احمد اوکچي اوغلو آن را آشکارا بـر زبـان رانـد   
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. توجيه نمود" عثمان دختر را برداشت و فرار کرد"همچون 

توانند موضع من در زندان را قبول نکنند؛ ممکن است اين موضع در نظر آنـان بـه حـد کـافي انقالبـي و      مي

اساسـاً سـازمان تحـت    . طور آشـکارا انجـام دهنـد   بهتوانندهاي ذيربط مياين کار را جناح. دوستانه نباشدميهن

دليل اين است که از تعهد و پايبندي توانند آشکارا به اين نوع کارها دست بزنند بهحاکميت آنهاست؛ اگر نمي

اند در واضح است که مرا براي اهداف خود بکار برده و براي اين منظور خواسته. خلق نسبت به من در هراسند

.تأثير سازندقرار داده و بيانزواي کامل 

خـواهم  مـواردي کـه مـي   . بينمتوضيح بيشتر در اين خصوص را معنادار نمي. شواهد ديگري نيز وجود دارد

:ها هستنددرک نمايم اين

هـا پخـش   هاي من به داخل انتقال نيافتـه و در رسـانه  آيا مدلي سازماني بکار برده شده است؟ چرا پيام) الف

نشده است؟ 

پس در مقابل اين چـه جـوابي   , ر تالش براي ضربه زدن به من در شخص عثمان صحت نداشته باشداگ) ب

در شرايطي اين رفتارها و برخورد را از خود . ها را در انزوا قرار دهنداند همه اورفاييدارند؟ مثل اينکه خواسته

.گرا نيستمگرا و همشهريدانند من خانوادهاند که به خوبي مينشان داده

اين را , باشنداند ميبه احتمال بسيار درصدد به حاشيه راندن افرادي که نسبت به من صادق و پايبند بوده) ج

کنند؟ چگونه توجيه مي

يافتن بر همه سازمان چه کـاري انجـام دهنـد؟ هسـتند کسـاني کـه از اقـدامات        خواستند پس از دستمي) د

اند در پي روابط زن ـ شوهري  است همه افرادي که با عثمان رفتهبديهي . هاي جدي دارندنگراني, گرانهتصفيه

ناکافي هم که باشد احتماالً هنوز نسـبت بـه   . باشندها داراي شرف شخصي ميشمار زيادي از اين انسان. نيستند

گ ايـن رفقـا کـه از جنـ    . ترسـند آيا اساساً درصدد حمله به اين مورد بودند؟ ايـن رفقـا مـي   . باشندمن پايبند مي

اند؟ترسيدند چگونه به اين حال افتادهنمي

بايستي براي جذب آنها تالشي به خرج باشند آيا نمياگر اين رفقا و اشتباهات و نقايص جدي هم داشته) ه

ها دانند براي جذب حتي يک انسان سالشد؟ چرا ناگهان در موقعيت فرار قرار گرفتند؟ در حاليکه ميداده مي

دادن زحمـات  تواننـد بـه هـدر   دوسـتي مـي  انساني و مـيهن , گرياساس کدام اصول انقالبيبر, امزحمت کشيده

آمدند حـداقل قريـب بـه    زدن توجيه کنند؟ اگر اين رفقا درصدد مقاومت برميهمبهساله را در يک چشمچند

شد؟چگونه ايضاح مي, مسئوليت اين. هزار رفيق جان خويش را از دست مي دادند

مـتن اصـلي قلـم    ... (سـابق مشـاهده گرديـد   هاي مسـلحي بـه شـيوه   ن بار ديگر تحرکات گروهدر اين ميا) و

کننـد؟  چرا به پيشنهاد من مبني بر انجام عمليات دمکراتيـک توجـه نمـي   . چيزي درک ننمودم) خوردگي دارد

نمايند؟اين را چگونه توجيه مي
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همچنين تحميل و انتصاب کليـه , بپرسنداز عرصه انتخابات بدون اينکه نظر ما راDEHAPنشيني عقب) ز

اين مورد حتي به تنهايي نيـز بـراي اثبـات اينکـه سـازمان از کليـه       . نامزدها از باال به پائين انکار دمکراسي است

دمکراتيـک کـه   اين برخوردها و مواضـع آنتـي  . کافي است, هاي انقالبي و دمکراتيک خود تهي گشتهويژگي

هايي مرگبـار بـر پيکـر    ضربه, نمايند که اين مواضعيه خواهد شد؟ مگر درک نميبسيار رايج شده چگونه توج

باشند؟ سازماندهي مي

اگـر چـه از روی   , PKKيازي بـر کليـه ميـراث    اين اقدامات نه در برابر عثمان بلکه احتماالً براي دست) ح

اند مرا کامالً از بـين  حتماالً خواستهتأثير کنند؟ ااند مرا بياما چرا خواسته. صورت گرفته است, نيت مثبت باشد

تر آن نبود که ابتدا اين موارد آيا صحيح. ببرند و يا شايد داليل ديگري وجود دارد که من از آنها آگاهي ندارم

آمديـد؟ درصـدد بکـارگيري    را توجيه کرده و سپس با اعالم مانيفست خود درصدد حاکميت برسازمان برمـي 

ايد؟اين کار را چگونه به خود قبوالنده. انددهمدلي مخفيانه و مافيايي بو

آيا در آنصورت تعيين اسـتراتژي و تاکتيـک و بـه    , فرض کنيم سازمان را تحت کنترل خود درآورديد) ط

يافـت؟ بـا توجـه بـه اينکـه نتوانسـتيد چنـين        هزار نفـري ضـروريت نمـي   حرکت درآوردن نيروي نزديک به ده

يد اين نيرو را به چه چيز و به کجـا وابسـته سـازيد؟ اگـر نيروهـا وارد کـار       خواستپس مي, اي انجام دهيدحمله

آيا به مسئوليت چنين چيزهايي فکر کرديد؟ بـه نظـر شـما    . شوندنشوند يا فرسوده شده يا متالشي و پراکنده مي

تـر از  برابـر خطرنـاک  شـود؟ آيـا گرايشـاتي ده   ها و طرق سابق باعث بروز کـائوس نمـي  ورود به ميهن با شيوه

کردند؟اوت بروز نمي15باندگرايي دوره 

امـا سـؤاالت   . ممکن است رفقا نيتي کامالً مثبت هم داشـته باشـند  . سؤاالت زيادي از اين قبيل وجود دارند

بـه احتمـال قـوي تحـوالت و رويـدادها خـارج از اراده شـما صـورت         . مطرح شده هرکدام يک واقعيت است

. بـار آورده اسـت  نيد که نبرد اقتدار در درون سازمان چه نتايج وخيم و مخربي بهدابهرحال اين را مي. اندگرفته

.کنيدايد که اين کار به همان سادگي نيست که شما تصور ميبردهحتماً به اين هم پي

ممکـن اسـت   . ـ شايد گفته شود پرداختن بـه نبـرد اقتـدار درون سـازماني در شـرايطي خـاص الزم باشـد       4

احتماالً هر دو گروه هم در . شما را به اتخاذ تدابيري در اين راستا واداشته باشد, مرحله تصفيهدادن من درقرار

اما ديديـد  . کنندچيناني که نيت سوء دارند معرفي نمييعني شما را توطئه. اندابتدا با نيت مثبت دست بکار شده

هم , شما هم به خودتان. زشي نداشتهم درداخل و هم در خارج هيچ ار, که شيوه جنگ سياسي و نظامي شما

تان باشد اما شخصيت شـما کـه   اگر چه از حسن نيت. سازيدبه من و هم به خلق تلفات نابجا و مخربي وارد مي

قبل از همه خودتـان را نـابود خواهـد    , نظامي و سازماني متحول نماييد, هرگز نتوانستيد آن را به هويتي سياسي

هـا را بـا   ايد که ايـن جنبـه  گويا سوگند ياد کرده. هاي مثبت بسياري نيز داريدهاين در حالي است که جنب. کرد

ورزيـدم؟ بنـام رفقـات و دوسـتي چـه      اگر خواهان چيزي از من بوديد آيا از شما دريغ مـي . خود به گور ببريد

آنقـدر  هـاي مـديريتي   کليـه پسـت  , چيزي خواستيد که من به شما ندادم و براي شما آماده نکردم؟ حال آنکـه 
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خود را از بين ببريد؟, دست خودبه

بلکـه از  . از نوسـازي شخصـيت خـود نترسـيد    . در خودانتقادي اين موارد را نيـز بايسـتي مـدنظر قـرار دهيـد     

هاي شخصيت شما صبر بيست سال است که در برابر اين جنبه. اشيدشخصيت موجود خود بسيار واهمه داشته ب

اي از بـدون هـيچ تـرس و واهمـه    . خواهم يک قطره خون از دماغ شما جاري شودهمين خاطر نميبه. ورزممي

آن توانيد از عهدهاي را که ميهر کاري و وظيفه. عمل آوريدانتقادي واقعي را نسبت به خود بهخود, تانآينده

بـا ايسـتار دانـائي    . نه دشمني پيشه نمائيد, نه قهر کنيد. متواضعانه بخواهيد و آنرا کوچک درنظر نگيريد, برآئيد

پيـر و مظلـوم   راستين که در خور شما باشد و نيز با تعهد باطني و مصمم در برابر ياد قهرمانـاني همچـون کمـال   

. بادرت ورزيددوغان و هزاران شهيد گرانقدر ديگر به انجام وظايف خود م

اين کار هم از نظر زماني و هم از نظر شيوه و . ايدطلبي شدههاي رياستـ آشکار است که وارد کشمکش5

همين دليل دچار اشتباهات زيادي به. ايدشناختي مرا درک نکردهاوالً فونکسيون جامعه. اشتباه بوده است, طرز

البتـه ايـن اصـطالح را    . انـد معرفـي کـرده  " کماليسم کردي"ن عنواها مرا بهدر اين اواخر بعضي جناح. شويدمي

مورد نياز بـوده  " اوجاالنيسم"و " کماليسم"گويا براي پيشرفت چپ گذار از . برندبيشتر در معناي منفي بکار مي

بـرداري از  اين يک واقعيت آشکار است که درصدد گرته. هايي ارائه داده بودمدرباره کماليسم ارزيابي. است

اين را نيز به کـرات  . شودمشاهده مي20و 19بنابراين در کاتاگوري عمومي انقالبات قرن . الب فرانسه بودانق

نويسـنده  . اماز روزآمـد کـردن آن بسـيار صـحبت کـرده     . ام که بنابه شـرايط محلـي محـدود مانـده اسـت     گفته

در اين باره به رشته تحرير درآورده هايي که به اين موارد تسلط دارد و کتاب" آندرو مانگو"سرشناس انگليسي 

. کندنيز از ضرورت اين نوع روزآمد کردن بحث مي

هـا بـه   تنها براي کماليسم بلکه از زمان آمدن ترکيکي ديگر از موارد مهم اين است که روابط با کردها نه

ايـن رابطـه در   عليـرغم اينکـه   . نقش کليدي داشته اسـت , شدن آنهاخاورميانه و درچارچوب همه مراحل ملت

امـا امـروزه ايـن پيونـد     , خـوبي بکـار گرفتـه شـد    در سـطح اسـتراتژيک بـه   1920و 1515,1070هـاي  سال

بنابراين براي روزآمد کردن آن بايد ابتدا در روابط کرد . استراتژيک در معرض خطر گسستن قرار گرفته است

هـا و  بط کرد ـ ترک تبديل به درگيري در غيراينصورت روا. بينانه و جوهري صورت گيردـ ترک رفرمي واقع

. اختالفات استراتژيک خواهد شد

هـاي اساسـي زيـادي نيـز بـا      کنـد امـا تفـاوت   طور قسمي کماليسم کردي را تـداعي مـي  با اينکه نقش من به

من کردها را به . مشي دمکراتيک هستمگرا نبوده بلکه داراي خطمن دولت, برخالف کماليسم. کماليسم دارد

بلکه رسانيدن آنها در چارچوب مدل خلق دمکراتيک جهت تحرک و , دهميک دولت ملي سوق نميتشکيل 

با توجه به اينکه کماليسم عصر ملي خاورميانه را شروع و . ايجاد اتوريته خود برايم مبدأيي اساسي و مهم است

فاصله ميـان  . قرار داريمنمايندگي نمود ما هم در موقعيت آغازگر عصر دمکراتيک خاورميانه و نمايندگي آن 

, هـدف مـن از روزآمـد کـردن    . توان آنها را يکي دانستاما در عين حال نمي. دو به اندازه کوه قاف نيستاين
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. باشدبودن کردستان يا بررسي امکان سازش اين دو مورد ميگرايي کماليسم و دمکراتيکايجاد سنتزي از ملي

عـالوه بـر آن   . هـا دارد کليـدي در حـل مسـائل کردهـا و تـرک     نقشـي  . مورد بسيار مهمي است, مشياين خط

هـم شـرايط تـاريخي و هـم شـرايط      . ترين حلقـه بـراي رهـايي خاورميانـه از کـائوس اسـت      ترين و اساسيمهم

گرايـي  ملـي . کند که اين نوع سنتز خواهد توانست نقشـي تـاريخي ايفـا نمايـد    ژئوپولتيک و اجتماعي ثابت مي

گرايي ابتدايي کردي همراه با ايـدئولوژي اسـالم از قابليـت    و ملي) رکي چپ و راستگرايي تملي(شوونيستي 

هـاي  دادن قابليتي که بتواننـد خـود را از وابسـتگي بـه قـدرت     دور بوده و يا اينکه از ماهيت نشانحل بهارائه راه

ها بسيار ضعيف بوده و در اي اين ايدئولوژيپايگاه توده. اندمحروم, هژموني نجات دهند و مستقل عمل نمايند

.شونداصل از آبشخور نيروهاي خارجي سيراب مي

بـا تحريـف و   . سر نهادن من ابتـدا بايـد گرايشـات ايـدئولوژيک خـود را شـفاف نمائيـد       بنابراين براي پشت

عده کثيري خـود  . اين کار مشکل است, حتي اگر بميرم نيز. بريدهاي من کاري از پيش نميبکارگيري انديشه

هـا  بهرحـال از توانـايي درک ايـن نمونـه    . شـدند در اين مورد آزمودند اما به اوضاع بسـيار اسـفباري گرفتـار   را

عنوان يک رقيب در مقابـل مـن   ايد گمراهانه و يا آشکارا بهدانم که شما تا چه اندازه خواستهنمي. برخورداريد

مشـي معنـاداري باشـيد و آنـرا از روي     هـر خـط  دارم که اگر در پـي  اما اين را به صراحت بيان مي. قرار گيريد

. کندقطعاً اين را ايجاب مي, هويت دمکراتيک من. کنمعنوان حقتان ارزيابي مياين را به, دشمني انجام ندهيد

امـا اگـر برخـوردي    . دوسـتي و آزادي بـا هـم متحـد شـد     معيار اين است که براساس تعريف حداقلي از مـيهن 

گيري از يعني اگر با بهره. از حق دفاع از خود استفاده خواهم کرد, ليه من ابراز شودآميز عغيرصادقانه و توطئه

اي مرگبار به من و بدون هيچ توجيه ايدئولويک پايداري بخواهند بـه اصـطالح بعضـي مـوارد     شدن ضربهوارد

در . خواهـد بـود  اين در حکـم کودتـا و توطئـه   , تالي را بزرگنمايي نموده و سازمان را به کنترل خود درآورند

تنها تعريفـي از آنـرا ارائـه    . شرايط و وضعيتي نيستم که بگويم رويدادها و مسائل بدين منوال جريان يافته است

. استفاده از اين راهکاري که در فرهنگ سياسي ترکيه رواج دارد را به هيچ وجه توصيه نخواهم کرد. نمايممي

.بخش هستنداين نوع راهکارها کامالً زيان

هايي که هرچنـد ميـزان   که از آن بحث نمودم و دريافت برخي داده" انزوا در انزوايي"ر اين اواخر شرايط د

هـا  ام و بعضـي داده" تشـکيل خانـدان  "چنان اتمسفري را ايجاد نموده که گويا مـن  , صحت آنها مشخص نيست

. گيـرد تا چه سـطحي نشـأت مـي   دانم اين موارد از کدامين نهاد و چه کسي ونمي. درصدد براندازي آن هستند

هرچند به ميان آمـدن مسـئله   . دهند که چنين هوايي وزيدن گرفته استولي شرايط عيني در اين رابطه نشان مي

بـه احتمـال زيـاد    . کننـده نيسـت  گيري اين جو نقش داشته باشد اما تعيينعثمان و شيوه بکارگيري آن در شکل

گرايـي ابتـدايي و چـپ    ملـي . گرددها قبل برميآن به مدتني و ريشههاي بيروني و دروگرايشي است با دنباله

انـد و اکنـون تسـليم    حتي بسياري از کساني کـه قـبالً در ميـان مـا بـوده     . برندترک اين گفته را پيوسته بکار مي

دال عينـي  هاي اخير درس نگرفتن از اين رويـدادها و جـ  اشتباه اساسي گروه. راننداند نيز اين را بر زبان ميشده
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صادقانه نيـز کـم   البته وجود برخوردهاي غير. جناح جهت وانمود کردن به پايبندي هر چه بيشترشان بوده است

.موردي است که بايستي آشکار گردد. نيست

هر گروهي . آورمعمل ميشي بگيرد خوشحال خواهم شد و از وي حمايت بهاز اينکه کسي بتواند از من پي

الزم نيست که درصدد برانـدازي مـن باشـند؛    . باشمکه مثبت و موفق عمل کند بازهم آماده حمايت از وي مي

, اگر در درون سازمان عليه مـن جوسـازي شـود   . گذاردزيرا شرايط اسارت من ضرورتي براي اينکار باقي نمي

زيرا مشخص است حمايت ما براي هر فرد وگروهي که در پي کسب موفقيـت  . باشدگري ميآن تصفيههدف 

گـري نتيجـه   اعتبارگردانيدن من غيـر از تصـفيه  بديهي است که بي. تا چه اندازه نيروبخش و حياتي است, باشد

گرايي هستم تأکيد ندانگرايي و خابا توجه به اينکه يکي از مخالفين سرسخت خانواده. ديگري نخواهد داشت

گرايشاتي مبني بر ايجاد سازمان در درون , بديهي است که در زير چنين پوششي. بر مسئله عثمان صحيح نيست

ها دراين مورد بسيار حساس بوده بنديبايد گروه. گويا اين راه هم امتحان شده است. ناپذير استسازمان امکان

. خودانتقادي خويش را در عمل نشان دهند, اندث بروز چه عواقبي شدهو با آگاهي براينکه در شرايط عيني باع

بهر حال ضروريات بايد . دهدشدن با حقيقت رهبري به طرزي صحيح گوهر سياست کادر را تشکيل ميعجين

.با موفقيت صورت پذيرند

نمـودن  راي متوقـف فراخوان فوري من بـ . تواند معنادار باشدـ انتقاد از من درباره مسائل جنگ و صلح مي6

اي که نابودي همه افراد را هدف قرار اما توطئه. چندان اصولي نبوده است, ها تحت تأثير شرايط توطئهعمليات

بـديهي اسـت ايـن    . اي داشـته اسـت  تعيين کننـده در اتخاذ اين تصميم نقش, داده و نيز در کمين نشستن خيانت

مـان از  دور ماندن درازمدت نيروهايهرچند که به. بکار گرفته شدفراخوان نه تنها به نفع من نبود بلکه عليه من 

خـود نيروهـا و   , ميدان جنگ و عمليات قسماً از من نيز سرچشمه بگيرد اما عامل اساسي در ايجاد اين وضعيت

گويـا همـه   : اما خطايي اساسي که صورت گرفته چنين ديدگاهي را بوجود آورده است که. اندفرماندهان بوده

ها و کارهاي صددرصد نابجا نيز اسم مـن  حتي در بسياري از عمليات. شده استا دستورات من انجام ميچيز ب

بعد بايستي از اين به. ام در اين راستا از من استفاده ابزاري شودوقت نخواستهروشن است که هيچ. بکار برده شد

همـواره تأکيـد   . ر حسـاس برخـورد کـنم   سعي کردم در اين موارد بسيا. در اين مورد بسيار بادقت حرکت کنم

نه بخاطر من بلکـه بخـاطر خلـق در جسـتجوي شـرايط      , ام که نيروهاي ما بايستي براساس ظرفيت خويشکرده

. توانست معنادار باشدبندي آنها براين اساس ميشيوه گروه. صلح يا جنگ باشند

اي گونـه ام بـه ايـن آخـرين دفاعيـه   ديگر بايستي آشکارا اعالم کنم که نظراتم در مـورد جنـگ و صـلح در   

اي اگر هم چنين خواسـته . در شرايطي نيستم که بتوانم دستور جنگ يا صلح صادر کنم. شفاف ارائه شده است

تان با پيشـنهاداتم را  مدتهماهنگي طوالني. دهدداشته باشم شرايطي که در آن قرار دارم اجازه انجام آنرا نمي

شـود کـه مقامـات دولتـي چنـدان      اما معلوم مـي . قلمداد نمودم, ايدن روا داشتههمچون احترامي که نسبت به م

حتـي در قبـال   . بجنگنـد , گويند اگر قـدرت دارنـد  رسانند که ميجايي مييعني کار را به. توجهي به آن ندارند
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اي در ارادهبس دوجانبه بحث کـرده و نـه  شود نيز نه از آتشترين برخوردها ايجاد ميشرايطي که با متواضعانه

خواهـد آمريکـا را هـم درگيـر     مـي . دولت در تصفيه و نابودي مصمم است. شودخصوص صلح نشان داده مي

باتوجه بـه اينکـه تسـليم نخواهيـد شـد      . يا کامالً تسليم گشته يا مقاومت خواهيد کرد: دو راه بيشتر نداريد. کند

در . هاي خودتـان خاتمـه دهيـد   بندبه اين گروهبراي اين منظور الزم است هرچه زودتر. مقاومت خواهيد کرد

مسئوليت توسعه . يابد از ايفاي نقش اخاللگرانه رهايي نخواهيد يافتغير اينصورت آنچه که با اصرار ادامه مي

تنهـا در مقابلـه بـا نيروهـاي مسـلح      نـه . تان به تمامي برعهده شماستهاي جنگيجانبه استراتژي و تاکتيکهمه

بايد به همديگر در . د در برابر حمالت احتمالي هر نيروي سياسي و مسلحي آمادگي داشته باشيدترکيه بلکه باي

بايد در ابتدا خلق را . تذکر دهيد, گيردها را دربر ميرونده جنگ و اينکه شهر و روستا و کوهپيشمورد آهنگ

بايـد مسـائل مربـوط بـه     . نمائيـد بس و صلح بار درخواست آتشبايستي براي آخرينمي. مطلع و هوشيار نمائيد

سـازي کمـي و کيفـي خـويش را     بايستي شـيوه نيرومنـد  . مناطق جنگي و مشکالت لجستيکي خود را حل کنيد

.هاي ذاتي شما بستگي داردخالصه آنکه کليه اين موارد تنها به تالش. بدانيد

مـن در  : کـنم انه تأکيـد مـي  مصـر . ديگر همچون گذشته بر شيوه خود مبني بر بکارگيري من اميدوار نباشيد

همواره تالش نمائيد که از طريق نيروي . دهي کنمهاي شما را جهتشرايطي نيستم که بتوانم عملکرد و فعاليت

" اوليا"درغير اينصورت بايد منتظر کرامت . نيروي استراتژيک و تاکتيکي خويش به نتيجه دست يابيد, گوهري

مادامي . تان به نيروي جنگ و صلح بسيار مهم استشدنمبدل. نداردهم با شرايط عصر همخواني باشيد که آن

. ها قدرت جنگي راستين شما را نبيننـد هـيچ گـامي در راسـتاي صـلح برنخواهنـد داشـت       که دولت و يا دولت

اما يک واقعيت , تلخ است. مطرح است" شودهر اندازه جنگ روي دهد به همان اندازه صلح برقرار مي"فرمول 

امـا  . اين رفتاري بسيار انسـاني بـود  . شدن حتي يک سرباز و گريال نيستمگفته بودم که راضي به کشته.باشدمي

تـان  شايد جنگ شـديد گرياليـي  . دولت درصدد است از راه نظامي وارد کار شود. گيرددولت آنرا جدي نمي

.شرايط صلح را فراهم کند

جـاي تلفـات   تار بسيار و وارد آوردن تلفات مـالي بـه  جاي کشتوان شيوه دفاعي و به اسارت گرفتن را بهمي

همچنين اگـر  . شود درنظرگرفتاي که موجب ايجاد صلح ميمشي عملياتيهاي خطعنوان تاکتيکجاني را به

اميـدوارم  . تر خواهد بـود االجراي جنگ از قبل مشخص شوند انسانيالزمبس دوجانبه و شرايطمقررات آتش

.رب ديالوگ گشوده گردددر لحظه آخر هم باشد د

هاي مرا در رابطه با اين ها و فعاليتتواند تالشکس نميهيچ. ترين موضوعات هستندجنگ و صلح پيچيده

بـه انـدازه ارزيـابي    . توانم اقدامي انجـام دهـم  فعالً در مورد جنگ و در مورد صلح نمي. دو موضوع انکار کند

هاي جنگي خودتان نيـز در محـدوده وظـايف شـما مـي      تواناييها وواقعيتارزيابي, صحيحي از ارتش ترکيه

اين وضعيتي . بودن من اين است که بار جنگ و صلح دوطرف نيز بر عهده من قرار داردفشارعلت تحت. باشد

تسويه ) يعني شما و نيروهاي دولتي(تان با هم اي جز اين نداريد که با تمام مهارتديگر چاره. رحمانه استبي
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نه پايبندي عاطفي نسبت بـه مـن و نـه مخالفـت     . گستره و شيوه جنگ کامالً بستگي به مهارت شما دارد, مدت

اده ذاتي شـما بـه پـيش    اين جنگ با نيروي تفکر و ار, کنممجدداً تکرار مي. بامن بارتان را سبک نخواهد نمود

هم به خود وهم , سعي نکنيد با حرکات و راهکارهاي انتحارگونه. درست وعاقالنه حرکت کنيد. خواهد رفت

هـاي  نمودن اميـد و خواسـته  بايد اين را درک کنيد که من به تنهايي قادر به برآورده. برسانيدبه ديگران آسيب

.شما مبني بر صلح و جنگ نيستم

بـين و زرنـگ   واقـع . دهيـد شما هنوز هم متوجه نيستيد که با اتکا بر من به زنـدگي ادامـه مـي   کنم تصور مي

دوسـتان و دشـمنان   , تنها درصورتي که خلق. بريدهاي کوچک فقط خود را از ميان ميبا تشکيل گروه. باشيد

حرکت کردن در مسير , وبغير از اين چارچبه. يابيدتوانيد به امکان رهبريت دستتان را ارج نهند ميپيروزي

: کـنم مجدداً تأکيد مي. اگر در مراحل تاريخي موفقيت کسب نکنيد نبايد از رهبريت صحبت کنيد. فساد است

کنند اگر آگاهانـه  فهمند اما بدان عمل نميآنها که اين را مي. هر دو گروه مثل گوشت و ناخن به هم محتاجند

اي جـز  گويـا چـاره  . وضـعيتي خطرنـاک بوجـود خواهـد آمـد     خود به موقعيت رهبـري روي آورنـد   يا خودبه

. باشد و موفقيت در آنها نداريدتان ميآوردن به کارهايي که در حد توانروي

ايـن  . ـ خاورميانه امروزي به گسترش تئوريک و پراکتيک جنبش دمکراتيـک نيـاز تـاريخي مبرمـي دارد    7

هـاي اساسـي   پوتيسم دولتي و دفـاع از حقـوق و خواسـته   راهکار بهترين راهکار سياسي براي مقابله با سنت دس

هاي خاورميانه به مرحله تمدن دمکراتيک مصادف اسـت بـا تحـول مـاهوي شـرايط      ورود خلق. باشدخلق مي

کننـده در  عـاملي تعيـين  , واسـطه دمکراسـي  رهايي خاورميانه ازکائوس به. ژئوپولتيک و مقاطع تاريخي جهاني

.به عصر صلح و دمکراتيزاسيون خواهد بودطلب تحول عصر اقتدارـ جنگ

راه دمکراسـي خاورميانـه از پيـروزي    . کنـد نمودن کردستان از اين منظر نقشـي کليـدي ايفـا مـي    دمکراتيزه

از اين رو تحزب دمکراتيک خلـق  . گذردراهکار و مبارزه دمکراتيک خلق کرد در برابر دولت دسپوتيک مي

هـر انـدازه در ايـن امـر پيـروزي حاصـل گـردد رونـد         . کنـد يدا مـي هاي کردستان اهميت پدر هريک از بخش

.هاي خاورميانه را سرعت خواهد بخشيددمکراتيزاسيون زنجيروار خلق

هم , شک نظام سلسله مراتبيبي. موضوع ديگري که اهميت دارد چگونگي تشکيل حزبي دمکراتيک است

فرد و گـروه تنهـا در صـورتي کـه عاشـق      . داردازلحاظ ماهوي هم از لحاظ ظاهري با دمکراتيزاسيون مغايرت

صفت دمکراتيک , سازماندهي و عمليات بپردازند, دمکراسي بوده و در ميان توده هاي خلق هميشه به آموزش

يـک نظـام دمکراتيـک داراي پـارادايمي متفـاوت در مـورد زنـدگي بـوده و بـا فلسـفه و شـيوه            . کننـد پيدا مي

انتخابات و مقـام و پسـت تنهـا در حکـم بخـش کـوچکي از دمکراسـي        . ددهنمودن آن تشکيل کليت ميپياده

يافتگي و شعور و آگاهي مسـتمر جهـت دفـاع از آزادي و شـرف خلـق      اساساً دمکراسي بيانگر سازمان. هستند

يک حزب راستين دمکراتيک تنها متناسب با ايـن  . اي خودي استيابي به مديريت ذاتي و اتوريتهدست. است

اداره خلـق بـه   . تواند خود را به اثبـات برسـاند  اي و انجام عمليات گسترده مياندهي وسيع تودهتعريف و سازم
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اي اسـت کـه حـزب دمکراتيـک بـا      ـ رمگي نتيجه فرهنگ و سياست دولت استبدادي بوده و مسـئله شيوه شبان

.مبارزه مداوم خود بايستي از آن گذار نمايد

هي و عمليـات دمکراتيـک خلـق اثبـات ننمايـد لياقـت صـفت        هيچ کادر يا رهبري که خـود را درسـازماند  

يـابيم کـه از خـط مشـي     ها نظري بيافکنيم در ميبندياگر بر اين اساس به گرايشات گروه. دمکراتيک را ندارد

هاي سـطحي و متظاهرانـه   دور بوده و آنچه که بر آن اصرار مي ورزند از حد روابط و رفاقتدمکراتيزاسيون به

همچنانکه قبالً تحليل نمودم اين ديدگاه و موضع آنها ناشـي از نـاتواني آنهـا در درک رهبـري     . دفراتر نمي رو

مانـده اجتمـاعي   هـم وجـود ذهنيـت و اشـکال عقـب     علت آن. نگشتن با آن استدمکراتيک اجتماعي و عجين

يـز عـدم نيرومنـدي    همچنين ناشي از عدم توانايي آنان در گذار از آن توسط آموزش و پراکتيـک و ن . باشدمي

مشي عمليـاتي  کند بلکه در خطهاي محدود حزبي بروز ميتنها در فعاليتاين مورد نه. باشداراده آزاد آنان مي

هــا بــا خلــق در ســطح يکــي نشــدن ايــن عرصــه. شــودو ســازماندهي احــزاب قــانوني و کنگــره هــم ديــده مــي

گـرا  کارهاي آزموده شده اقتدار هيرارشيک و دولتعموماً با راه. يابدنشدن نهادهاي اساسي بروز مياجتماعي

صـورت مخفيانـه آميختـه    همچون انتصاب از باال و نظارت بر امور بدون دخالت مستقيم و اجراي اين موارد به

اقتدار و اتوريتـه  , اي که درصدد ايجاد هيرارشيقدرت و طبقه, فقط نمايندگان غيردمکراتيک جناح. شوندمي

محـور حتـي   هـاي معاصـر دولـت   ها و جنـبش کليه سازماندهي. کنندز اين راهکار استفاده ميبر جامعه هستند ا

.سوسياليسم رئاليستي نيز از اين راهکار بهره گرفتند

اتـوريتر و  , عنوان جنبش براي گذار از ديـدگاه هيرارشـي سـنتي   عنوان شخص و هم بهبراين باورم که هم به

هر چند در ابتدا به شکلي طبيعي بر . ايمهاي زيادي انجام دادهو فعاليتهاتالش, نظرانه گروهيحکمراني تنگ

هـاي بـزرگ کيفيـت تئـوريکي و     کرديم اما اينکه بعـد از توطئـه دولـت   اساس اين موضع دمکراتيک عمل مي

ــه حالــت آگاهانــه  ــه انــدازه کــافي درک نشــده اســت تــري ســوق دادهســاختاري آنــرا ب جســارتي کــه . ايــم ب

درصـدد بودنـد سيسـتم کانديـداتوري و انتخـاب      . کنداخير از خود نشان دادند اين را ثابت ميهايبنديگروه

شدند را از طريق انتصاباتي که حتي يافته خلق تعيين مينمايندگان که بايستي توسط اراده دمکراتيک و سازمان

بـه مواضـع و   , از بـاال ايـن مواضـع و برخوردهـاي انتصـاب    . نورديـد انجـام دهنـد   اختيارات پادشاهي را درمـي 

توجـه اينجاسـت   البتـه نکتـه جالـب   . رسـاند مان آسيب بسياري مـي هاي بسيار ارزشمند دمکراتيک خلقفعاليت

اي بـه انجـام فعاليـت دمکراتيـک از خـود نشـان       آنهايي که از سازماندهي خلق برخوردار نبوده و هـيچ عالقـه  

.شودشان در اينگونه موارد برمال ميهويت, دهندنمي

. مـوفقيتي هـم حاصـل نخواهنـد کـرد     . مشکل است بتوان با چنين ديدگاهي فعاليت دمکراتيـک انجـام داد  

هـاي انتصـاب از بـاال و تحميـل     بايد اين سياست. کندخوبي اثبات ميوضعيت چپ در ترکيه اين واقعيت را به

علـت اساسـي   . گذاشته شودطور قطع کناربودني واقعي قرار دارد بهشده بر خلق کردي که در حالت دمکرات

تشـکيل نـدادن   , گرفـت مـی بايسـت صـورت مـي    DEHAPتـا  HEPعدم پيشرفت دمکراتيزاسيوني کـه از  
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دولتگـراي هيرارشـيکي نهفتـه    علت اصلي آن نيز در اتوپيا و فرهنگ . نمايداست که جناح چپ آنرا تجربه مي

. است که از آن بحث نموديم

مشـي  هم از لحاظ تئوري و هم از لحاظ عملي به يک خط, امبا علم به اينکه جنبش ما با اين آخرين دفاعيه

انتقادانه مجـدداً وارد عمـل   بايستي با برخوردي خود, اي دمکراتيک روي آورده و آنرا هضم نموده استريشه

هـاي سـطحي و   انتقـادي اگر بخواهند اين واقعيـت را همچنـان از طريـق خـود    . ر مشارکت جستشده و در امو

, برنـد گرا ادامه دهند و چنان وانمود کنند کـه کارهـا را بـا يکـديگر بـه پـيش مـي       عملکردهاي اتوريتر و گروه

گ جامعـه  تـز فرهنـ  عنـوان آنتـي  مشـي دمکراتيزاسـيون مـا بـه    خـط . اي جز شکست در پي نخواهد داشتنتيجه

واسـطه تئـوري ژرف و عملکـردي اصـيل     ارتقاي دمکراتيک خلق کـه بـه  , هزار ساله هيرارشيک و طبقاتيپنج

بايستي دانست هر چقدر هم در درون سازمان به تشکيل سازمان پرداخته و به . کندگرفته را نمايندگي ميشکل

ازهم در برابـر پايبنـدي دمکراتيـک خلـق     بـازي بپردازنـد بـ   نظرانه گروهي روي آورند و به باندگرايشات تنگ

اگر فرزندان عاشق دمکراسي وجـود  , پايان کالم اينکه. نسبت به رهبري قادر به رهايي از شکست نخواهند بود

ـ فريـب و دگماهـاي انقالبـي   هـاي عـوام  اتوريتـه , هـا تحـت روابـط سـنتي بردگـي     داشتن خلقداشته باشند نگه

.اهد بودسوسياليستي ساختگي امکانپذير نخو

تـاکنون وجودشـان بـه نـوعي طبيعـي      PKKبايستي از همان آغاز جنبش هايي که ميبنديگروه, در نتيجه

بندي و محتواي آنها تا حد قابـل تـوجهي شـفافيت    اگر در مرحله کنوني با ساختارهايي که شکل, شدديده مي

. گري نتيجه ديگري به بار نخواهند آوردغير از تصفيهيافته درآميخته نگردند و بر موضع خود اصرار ورزند به

هـا در  بنديها و جناحبندياما به شرط اينکه اين گروه. ها مطقالً مضرندبنديتوان گفت که کليه گروهنمی

يابي شده و از هر گونه مضمون و اشکال سازماني پسرو مبدل به نيروي چاره, سطح باالتري با هم يکي گرديده

.گذار نمايند

اي کـه درصـدد متبلورسـاختن آن در    سـازماني و اخالقـي  , سياسـي , مشي ايـدئولوژيک ن باورم خطبر اي

حقيقت ذهنيـت انقالبـي   , منظور من از ايدئولوژي. امشخص خويش هستم را تا حد قابل توجهي شفاف نموده

مربوط بـه کـارکرد   جدال افکار و عقايد بزرگ به گوهر قوانين. باشدباشد؛ پارادايم جديد دنيا و کيهان ميمي

. ام اگرچه محدود هم که باشد اين ديدگاه را آشکار سازمدر دفاعيه اخيرم سعي کرده. کيهان نائل گشته است

ام بر اين باورم که توانسـته . امبا اينکه در جوهر آن رنسانس اروپا وجود دارد اما درصدد گذر از آن نيز برآمده

. اي کامـل تحليـل نمـايم   خاورميانه زاده شده و رشد يافته را به شيوهگرايي که درپارادايم هيرارشيک و دولت

ساختن فرديتي که بعد از رنسانس اروپـا روبـه افـراط نهـاد را بـا فرديتـي کـه در        ام چگونگي عجينسعي کرده

اي جامعه شرق مورد انکار قرار گرفتـه و بـيش از حـد ذوب شـده اسـت در قالـب تحريـف صـحيح اجتمـاعي         

از , تحـت نـام فردگرايـي   . ديدگاه تعادل صحيح ميان فرد و جامعه مـدنظر قـرار داده شـده اسـت    . توضيح دهم

.از فرد دست برداشته نشده است, جامعه و تحت نام جامعه
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يا : ام با من همراهي نمودتوان در راهي که با بلوغ تئوريک و ايدئولوژيک خويش پيمودهاز دو طريق مي

انه و متواضعانه؛ يا مشارکتي آگاهانه و تالش معرفتي ژرف با تکيـه بـر گـوهر    صميم, مشارکتي از روي اعتماد

کمـال  , هزاران رفيق و در رأس آنها رفيق حقـي قـرار  , PKKدر درون . يافتگي ايدئولوژيکتئوريک و کمال

براساس هماهنگي , هاي عظيمي هستنددورموش و معصوم کورکماز که بيانگر ارزشخيري, مظلوم دوغان, پير

آنان را تا به آخرين , اين پيوند و مشارکت جوهري. اندمشارکت خويش را نشان داده, تعادل ميان هر دو شيوهم

اند نه صميمانه و نه متواضعانه آنهايي که نتوانسته, در مقابل. ترين مواضع برخوردار نموده استحد از قهرمانانه

مشي مشارکت کنند هميشـه افتـان و خيـزان    ر خطهاي گسترده تئوريک و ايدئولوژيک دو نه براساس فعاليت

گـر و گرايشـات   هاي تصفيههاي سطحي و بعضاً به شکل گروهاند؛ گاهي اوقات با روابط و رفاقتگام برداشته

آنهايي که نتوانند قدرت ذهنيتي مرا درک کنند و براي آن احترام قائل . اندگي گشتهباندگرايي موجب پراکند

با قابليت اجرايي بااليي از لحاظ تئوريک مشارکت جويند مشکل است که بتوان با آنها به شوند و متواضعانه و

برخورداري از ذهنيتي قوي و پيشرفته , چيزي که الزم است در آن مشارکت شود. ذهنيتي مشترک دست يافت

.مانده موجب انحراف مي شوددادن به ذهنيت عقبوگرنه امتياز. است

ام از ايسـتار طبيعـي   مشـي سياسـي  يستي مورد توجه قرار گيرد ايـن اسـت کـه خـط    مورد دوم ديگري که با

. دمکراتيک به سوي دمکراتيزاسيوني آگاهانه و مبتني بر عمليات ارتقاء يافته و بـا خلـق عجـين گرديـده اسـت     

ل هاي سوسياليستي رئـا که من نمايندگي آن را برعهده دارم از لغزشPKKشايان توجه است که نهاد رهبري 

در شرايط و واقعيت . و رهايي بخش ملي نجات يافته و به گرايشات زندگي بورژوازي نيز التفاتي ننموده است

آزاديخـواه و  , مشي سياسي دمکراتيـک محور بلکه خطگرايي دولتتسليمت و نه خط ملينه خط, کردستان

آنچـه کـه از کادرهـاي    . ه اسـت طلب هم از لحاظ مفهومي و هم از لحاظ عملي به موفقيت دست يافتمساوات

PKKهـاي خلـق انتقـال    مشي سياسي را هضم و درک نمـوده و بـه تـوده   رود اين است که اين خطانتظار مي

, کردن آن فعـاليتي گسـترده صـورت نگيـرد    مشي به خوبي درک نشود و براي پيادهتا زماني که اين خط. دهند

گـري ديـر و يـا زود بـه عـاملين آن      در قالب تصفيه, شودلحن و اسلوبي سياسي که براي انجام آن بکار گرفته

در ايـن  . باشـد هنري اسـت کـه مسـتلزم پـرورش و حساسـيت بـااليي مـي       , سياست. ضربه وارد خواهد ساخت

دور از حساسـيت  ضعف اساسي نيروهاي ما اين است که بدون برنامه حرکت کرده و هميشـه بـه  خصوص نقطه

شدن به ابزاري تبديل. شکست زود هنگام است, سرانجام اين شيوه. ي هستندبوده و فاقد موضع مصرانه ديناميک

تحمـل خـالء را نـدارد لـذا     , با توجه به اين که سياسـت . هاي سطحي استگري و روابط و رفاقتبراي تصفيه

. زندگي توأم با پراکتيک شرط اساسي موفقيت است

در . اماي را مبنـا قـرار داده  يافته و فعاالنـه ازمانسالگي به بعد همواره زندگي سبايستي دانست از سن هفت

جنبـه حـاکم ايـن شـيوه از     . يـافتگي اسـت  يافتگي مستلزم فعاليت و فعاليت نيز مستلزم سـازمان سازمان, حقيقت

درافتادن به تالشي تخريبي در موارد بسيار . ساخت و توليد اساس کار است. گي است نه تخريبزندگي سازند
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, شخصيتي فعال و اهـل عمـل مطـرح اسـت کـه هـر نـوع تخريـب        , در اينجا. اندبراي تخريب مساعد ديده شده

گـاه  هـيچ . ديدگاه رفاقت من هميشه در راستاي کارهاي اصيل بوده اسـت . کندغصب و تصرف را محکوم مي

بايستي اين جبنه از حقيقـت  . امها رابطه برقرار نکردهطلبي و سردوانيدن با انسانمنفعت, گذرانيبراساس خوش

تحـت  , در غير اينصورت. گيري شودکنم با دقت و حساسيت بسيار درک و پيرهبري که آن را نمايندگي مي

آنـاني کـه نتواننـد مـدام     . مليـاتي بحـث کـرد   يافته و عتوان از اتحادي سياسي و زندگي سازمانرهبري من نمي

شان در نهاد رهبري تقريباً غيرممکن يافته از خود بروز دهند موفقيتاي توأم با عمليات مثبت و سازمانزندگي

. است

الزم است بـا  . بودن فراتر از يک وظيفه بايستي همچون حالتي از زندگي درک شودسازماندهي و عملياتي

بـه حقيقـت   , ي بدون سازماندهي و عمليات بماننـد زنـدگي بـدون آب و هـوا امکـان نـدارد      علم به اينکه زندگ

هدف بالي جان مخرب و بي, هاي بيهودهوگرنه تشکيل سازمان در سازمان و انجام عمليات. رهبري ما پي برد

ئولوژيک مشي ايداي مؤثر براساس محتواي خطترين نوع پايبندي اين است که سازماندهيصحيح. خواهد شد

موضـعي اسـت کـه باعـث     , اين موضـع . دار تکميل نمودو سياسي انجام داده و آن را با عملياتي پرثمر و هدف

هاي تاريخي را هدر نداده و از هر آجري براي بـاالبردن ارتفـاع سـاختمان اسـتفاده     فعاليت, حصول نتيجه شده

هـيچ  , حتي در جنگ مسلحانه به چنين مـوقعيتي جز ارتقادادن ديدگاه عملياتي و سازماني نيروهاي ما . کندمي

.شانس ديگري براي پيروزي وجود ندارد

سياسي و سازماني شيوه , مشي ايدئولوژيکاي که بر محور خطموضع اخالقيPKKدر حقيقت رهبري 

ايـن  . اي مشـتاقانه اسـت  فراتر از قوانين و مقررات بيانگر پايبنـدي , بودن بوجود آمده استجديدي از اجتماعي

شـدن جديـد   اجتمـاعي , زندگي. کندعنوان شيوه موجوديت يافتن زندگي قلمداد ميبودن جديد را بهاجتماعي

, فراتـر از يـک زنـدگي مؤمنانـه    . کاوش زندگي و مفري غير از اين بـه معنـي پـوچي و شکسـت اسـت     . ماست

عنـوان تـالش بـراي    را بـه بودن را مبنا قـرار داده و آزادي سياسـي   اي است که عمليمهارت و حکمت زندگي

اي را از کسي که نتواند چنـين تـوان و قابليـت اخالقـي    . بودن معاصر استکند؛ مؤمندستاورد نوين قلمداد مي

دادن زندگي اخالقي در اصل بيانگر نشان. دهد به انحراف دچار خواهد شدخود نشان دهد هر کاري که انجام 

هـاي  ارزش. باشـد ده آزاد در شيوه پيدايش جامعـه انسـاني مـي   نيروي الزم جهت مشارکت مداوم ذهنيت و ارا

آنهـايي کـه درصـددند    . دست آوردند که داراي اين موضـع اخالقـي بودنـد   را کساني بهPKKعظيم راستين 

. اي باشنداستوار سازند بايد داراي چنين قدرت اخالقيPKKمشي زندگي خود را واقعاً براساس خط

کـنم نشـان   ريف از رهبري کـه در چنـين شـرايطي شخصـاً آن را نماينـدگي مـي      اين تع, جوهر کالم اينکه

دهد که هرکس چگونه شيوه مشارکت خويش را مـورد تجديـد نظـر قـرار داده و مجـدداً بـا ايـن حقيقـت         مي

کل کيهان و شيوه انسانيت موجود و حقيقت اجتماعي ما و آزادي , مشيرهبريت در اين خط. درآميخته گردد

اگر نـواقص و اشـتباهاتي   . باشدشمول نيز ميفقط جنبه ملي ندارد بلکه جهان. لق را در خود دارددمکراتيک خ
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در غير اينصورت اگر تصور شود با زندگي در سـايه  . ها آن را جستجو نمودداشته باشد بايد در اين کاتاگوري

دفاعيـه  . رفتن اسـت بيراههو حتي بهغفلت, وار و خودخواهانه بتوان روزگار بسر بردآن و نيز ايجاد دنيايي برده

اي که برعهده عالقمندان اولين وظيفه. باشدکننده کليه خصوصيات اساسي رهبريت تحقق يافته ميمن منعکس

, اگـر مـوارد اشـتباه و نـاقص وجـود داشـته باشـد       . خوبي درک کنندگيرد اين است که آن را بهبه آن قرار مي

اگر کسي در ظاهر چنان نشان دهد کـه  . از ضروريات رفاقت است, شاندننموساختن آنها و تکميلخاطرنشان

احتمـال دارد  . اسـت " منـافق "به تعبير پيشـينيان  , برده است اما در عمل ساز ديگري بنوازدبه حقيقت رهبري پي

اي مناسـب اعـالم نمـوده و حـق دارد از آن     در چنين وضعيتي آن را به شـيوه . کسي حقيقت رهبري مرا نپذيرد

جـاي نيـاورد   ولـي ضـروريات آن را بـه   " بدان پيوستم"و بدان نپيوندد يا بگويد " فهميدم"اما اگر بگويد . بگسلد

. مسئوليتي خواهد بود که ارزش و ثبات نخواهد داشتاصالت و بينشانگر زندگي بي

کسـي داراي  اگـر  . شـود از اعتقاد و حکمتي عظيم تغذيه مي. شيوه رهبري من هرگز مبتني بر تحميل نيست

تواننـد بـه ايـن شـيوه     افرادي که عصر ما آنها را بيمار نمـوده اسـت نمـي   . چنين قدرتي نباشد بايد دوري گزيند

هاي اخير نيز در عدم درک بنديريشه گروه. دست نخواهند آورداي بهاگر هم بپيوندند نتيجه. رهبري بپيوندند

اگر به ما احترام و توجه . ام قرار داردرهبري ارائه نمودهو نپيوستن به باز تعريفي که از همان آغاز در خصوص

عزم و عمل , سياسي و سازماني از ادعا, دهند و واقعاً براي حرکت مشترک براساس خط ايدئولوژيکنشان مي

. کننده نيسـت زندگي يا مرگ جسماني من تعيين. بايد آنها به من بپيوندند نه من به آنان, الزم برخوردار هستند

البته اين تنها من نيستم بلکه آنچه کـه در مـن بـه    . کننده هستندام تعييناراده و اخالقي که بدان دست يافته, نامع

آزادانـه و  , نوسـازي دمکراتيـک  . انسـانيت موجـود و حقيقـت اجتمـاعي مـا اسـت      , آيد تمامي کيهـان زبان مي

. مان با تکيه بر آنهاستطلبانه خلقمساوات

خلق مظلوم و , لرزندل و در رأس آن شهدا که در برابر ياد و خاطره آنها بر خود ميهاي اصيتمامي ارزش

همگـي را فـرا   , مشي ما که راهگشاي خالقيت رفقا بـوده زحمتکش و ديدگاه انساني و برادري ما براساس خط

ساني است کـه  درود و احترام صميمانه ازآن ک. اي غير از اتحاد و پيروزي فرصت ندهندخواند تا به زندگيمي

در باال براهميت و ضروريت انتقاد و خودانتقادي صميمانه و . اندهاي اصيل گردهم آمدهلواي اين ارزشتحت

موضع و نظر من در اين رابطه . آيدبودن راستين تنها براين اساس به وجود ميايPKK. منظم تأکيد شده است

را PKKسر گذاشتن مواضعي که پشت. بودترين موضعصحيحPKKمشخص و معين است؛ تجديد ساختار 

مراحـل تـاريخي بـه معنـاي     . باشدبه منزله تولدي دوباره مي, اندشدن آن جلوگيري کردهتأثير ساخته و از نوبي

کساني کـه از عهـده ايـن وظـايف برآينـد هميشـه در دفتـر شـرف خلـق و انسـانيت           . باشندوظايف تاريخي مي

.شان محفوظ استجاي

معمـوالً عـدم تفسـير صـحيح زنـدگي مـن       . وره آخر داستان زندگي من حائز اهميت استدرک صحيح د

ها خوب استفاده نکرده و موجب بـه هـدر رفـتن آن    از فرصت, شود رفقا دچار خطاهاي بزرگي شدهباعث مي
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شـوند وظيفـه اول آنهـا زنـده     رفقـايي کـه از زنـدان آزاد مـي    . کنمپير را يادآوري ميمجدداً رفتار کمال. ردندا

هزاران نمونه از اين . شودالبته بسان نماد تمام رفقاي ديگر قلمداد مي. باشدداشتن ياد و خاطره کمال پير مينگه

اي نيست کـه نتوانـد از آن   ها باشد وظيفهم اليق ايناگر کسي بتواند به اندازه يک ده. ارزش اسير وجود دارند

يـابي بـه پيـروزي    رفقايي که در محيط و اجتماعي آزاد هستند هيچ راه نجاتي غيـر از دسـت  . سربلند بيرون آيد

تـرين مواضـع را اتخـاذ کـرد و نتـايج      اصـيل , زمان آن فرارسيده است کـه بـزرگ انديشـيد   . ارزشمندي ندارند

.ودآميز کسب نمموفقيت

اوت فعاليت و تالش نمودم به همان اندازه نيـز بـراي دوره   15اي که براي شروع براين واقفيد که به اندازه

قطعـاً  . طلبداندوخته فکري و قدرت تحمل مي, صلح حداقل به اندازه جنگ. خرج دادمصلح و آشتي تالش به

سـعي کـردم هـم    . سـيار بيشـتر اسـت   هاي آن از جنگ بمشکالت و سختي. کاري نيست که ساده انگاشته شود

هرحـال از مسـائل و رويـدادهاي سـوريه     بـه . نسبت به جنبش و هم نسبت به دولت برخوردي متعادل نشان دهم

! به چـه وضـعي دچـار شـد    , روابطي که نفس به نفس و با حساسيتي بسان زرگر برقرار کرديم. گيريددرس مي

قبـول شکسـت   . گونه شـد صلح دمکراتيک در ترکيه نيز اينهايحتي فعاليت. طورهاي اروپا هم همينفعاليت

هنگـامي کـه آغـاز کـرديم در کيلـومتر صـفر       . برخاسته از شخصيت بيمار گذشته بود, عنوان يک سرنوشتبه

, مان گيـر کـرد  پاي"جوابي که داديد غير از . در نيمه راه پيست دو ميداني پرچم را به شما تحويل داديم. بوديم

هـاي نـادان   اندوه و رنج انسان. آوري نيستداشتن زندگي رنج, مسئله. معني ديگري نداشت" به زمين خورديم

در غيـر اينصـورت چـه    . آوردهاي اصيلي است که اين زندگي پر از رنج به بار مـي مهم پيروزي. ارزشي ندارد

نـرفتن  آنچـه کـه در خـور شماسـت ايـن اسـت کـه بـراي هـدر          . ارزشي دارد که مـوي سـرتان را سـفيد کنيـد    

. تـان بگيريـد  دوستان و حتي رفقاي, تانتان حتماً راهي را پيدا کنيد که بتوانيد حق خودتان را از رقيبزحمات

باشد اين است که از هوايي افسون شده که در پيرامون من ايجـاد  تان ميچيزي که از شما انتظار رفته و برازنده

. آميز انجام دهيديتهاي آزادي جهشي موفقشده است رها شده و در عرصه

هاي من براي صلح بـا ترکيـه در مسـاعدترين    پايان و پشتيباني شما از تالشگويم که اعتماد بيآشکارا مي

هـايي کـه بـه نظـرم دولـت      برم و عدم برداشـتن گـام  اما شرايطي که در آن بسر مي. رفتاري رفيقانه بود, شرايط

. کنـد سپتامبر به بعد بسيار اسرارآميز برخورد مي11لت از دو. داشت در حکم خسران بزرگي بودبايستي برمي

هنـوز هـم نتوانسـته تـأثيرات آن را     . آوري شدفکر کنم تحوالت جنوب کردستان موجب بروز تأثيرات شوک

در سطح غيرقابل . يابي مسائل توسط آمريکا دست برداردتواند از سياست خود مبني بر چارهنمي. سر نهدپشت

آمريکـا بـه   . بعد همه چيز را با مساعدت آمريکا به پيش برده استبه1950از . کا وابسته استتصوري به آمري

اکنون نيز جاي سـياه را سـبز گرفتـه و نظـامي کـه      . آن چراغ سبز نشان داده و فاشيسم سياه را پياده نموده است

دالت و توازنـات جديـد   ناگزير ترکيه به تعـا . شدن استهنوز کامالً ماهيت آن مشخص نيست در حال تأسيس

اگر مسئله کرد را حل نکند تغييردادن اين معادالت به نفع خود حتي از مرحله بعد از جنگ . روي خواهد آورد
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نمودن تروريست اعالم"اين احتمال وجود دارد که متمرکزنمودن نيرويش جهت . جهاني اول نيز دشوارتر است

PKK "دانيد اصرار ما مبني همانطور که مي. وارونه داشته باشدايبسان سياست آن در جنوب کردستان نتيجه

حل دمکراتيک مسئله کرد است , آميز و پيروزمند ترکيه از کائوس خاورميانهبر اين که تنها راه خروج موفقيت

هرگـز  . به تجزيه ما و حمايـت آمريکـا پشـت بسـت    . عنوان نشان ضعف و يا برخوردي تاکتيکي ارزيابي شدبه

دانم چگونه با کمک آمريکا بـه شـما   نمي. از ديدگاه مقدس پنداشتن راهکار نظامي دست بردارندخواهند نمي

هـاي الزم را از آن  محـتمالً درس . دانيـد کـه چگونـه بـه مـن هجـوم آوردنـد       اما اين را مي, حمله خواهند کرد

ثمان با آمريکا برقرار کرده فاقد اي که عاما اينکه رابطه. گويم که با آمريکا رابطه برقرار نکنيدنمي. آموزيدمي

صدا گشته و به واسطه تصـميمات  به احتمال زياد بعد از کنگره يک. آشکار گرديده است, ارزش و اعتبار بوده

.دهدترکيه اين راه را ترجيح مي. هايش به ايجاد رابطه خواهيد پرداختالزمه براساس يادآوري مسئوليت

بايـد پيشـاپيش   . تـان توضـيح دهـم   وضعيت و شرايط خـود را بـراي  خواهم مجدداًدرست در اين نقطه مي

15هايي به مراتب شديدتر از مرحلـه  مان جنگرويبگويم که متأسفانه اگر اينگونه تداوم يابد در مرحله پيش

گونه نقشي از مـن  ايفاي هيچ. حساسيت من براي جلوگيري از وقوع اين جنگ کافي نيست. يابداوت بروز مي

يعنـي احتمـال   . ريـزي باشـد  در حال طـرح , شايد نقشه جنگي که شما را با خاک يکسان کند. شودنميخواسته 

از دولت تانسوچيللر AKPالگوي اقتدارطلبي دولت . اين وجود دارد که دولت بخواهد جنگ را تحميل کند

ان را کـرد نناميـد   اگـر خودتـ  "گويـد  وزيـر مـي  نخسـت . دهنـد آميزي را نشان ميتفاوتي مخاطرهبي. بهتر نيست

گيرنـد  صـورت مـي  ) SIRT(هاي که در سيرت گرياخالل". مشکلي به نام مشکل کرد وجود نخواهد داشت

هـا بـا يـک    بايد پرسيد که اين. اينان انجام دادند, از انجام آن عاجز بودMHPهرکاري که . اندغيرقابل تحمل

جام دهند؟ خواهند انگراي ابتدايي کرد چه کاري ميمشت خائنان ملي

. شما بايد منتظـر بـروز جنگـي وسـيع باشـيد     , اگر گامي با ثبات در راستاي صلح دمکراتيک برداشته نشود

با اينکه چندين بار از طريق نامـه و پيغـام   . اندها بر محور تصفيه شما صورت پذيرفتهکنم همه حسابتصور مي

با صرف تمام نيرويم سعي نمودم از طريق ايـن  , يقتدر حق. اندوجه جدي گرفته نشدهام اما به هيچهشدار داده

ها را نه تنها با شما بلکـه بـه کـرات بـا     اين. ام خط يکپارچگي دمکراتيک و صلحي سودمند را ارائه دهمدفاعيه

اند الزم اسـت شـما يکبـار    دليل تذکرات مکرري که ناديده گرفته شدهبه. اممقامات دولتي نيز در ميان گذاشته

ام بلکه طرفين ديگـر نبايـد   نه به خاطر اينکه من خسته و يا فرسوده شده. حساب کنيدا همديگر تسويهديگر نيز ب

اگـر اراده اسـتوار   . سازدگي ميچون اين مرا بيش از حد دچار فرسود, از من انتظار قبول مسئوليت داشته باشند

به خاطر عدم وجود درک متقابـل و  صبوري من نه به خاطر ترس بلکه . زدمداشتم به هر تحرکي دست مينمي

دهـم بـه   شخصي هستم کـه تـرجيح نمـي   . بود, اينکه احتماالً تحوالت بعدي آنها را به انصاف وا خواهد داشت

مهـم ايـن   . اي فدايي حرکت کنم اما در حال حاضر ارزش زندگي تحت تهديد مرگ باقي نمانـده اسـت  شيوه

امـا اگـر   . اي از مـرگ نـدارم  تـرين واهمـه  کوچک. کنداست که انسان با منطقي صحيح به وظايف خود عمل



487 . دهنـد ارزشـمندند  هايي که در وقت خود روي مـي مرگ. مرگ در وقت خود نباشد ناخوشايند است

کردنـد  ها فکر ميفطرتبسياري از پست. امگونه آماده کردهمنظورم اين نيست که خود را براي حرکت فدايي

. انديشـيدند شان بـه عاقبـت مـن مـي    ها بنا به منافع سياسيبعضي از جناح. وردمن چند سال بيشتر دوام نخواهم آ

دبير کـل سـابق شـوراي امنيـت ملـي     . آزمودشايد دولت هم براي اينکه بداند به چه حالي خواهم افتاد مرا مي

)MGK (  فرسـايي را بـر روي وي اجـرا    سيسـتم طاقـت  "اي ايـن چنينـي نمـوده بودکـه     تونجر کلنـيچ ارزيـابي

سال ديگـر نيـر تحمـل    6اگر الزم باشد . اما من تحمل نمودم". کشيمنه يک بار بلکه هر روز او را مي, کنيميم

نـه فقـط از نظـر زمـاني     . نمودني مطلوب صورت پذيرفته استتحمل. اما اين چندان اهميتي ندارد. خواهم کرد

العـاده نيـز مسـئوالنه برخـورد     ر شـرايط فـوق  توانم دمي. امبلکه از نظر معنا و محتوا به خوبي از پس آن برآمده

.اما حقيقتاً بيش از اين ممکن نيست. دهماگر بازهم کاري برعهده من گذاشته شود انجام مي. نمايم

در سياست کادر . خواهم با شما در ميان بگذارمطرز تفکري که درباره همه شما در من بوجود آمده را مي

مـان بـراي   رويمعتقد بودم که شرايط و تحوالت پـيش . مدت شما بدهمسعي کردم اولويت را به زندگي دراز

بـيش از  . دانيد که اين اعتماد من نسبت به شما چندان واقعبيانـه نبـوده اسـت   مي. شما بسيار آموزنده خواهد بود

مــن هميشـه نقــش  . نتوانسـتيد نـه مطــابق مـن عمــل کنيـد و نـه مطــابق خـود      . حـد غيـر مســئوالنه برخـورد شــد   

هـاي  به نظرم نتوانستيد استعداد و قابليـت . اکثر شما به سن بااليي رسيديد. اماي در اين امر ايفا کردهندهکنتعيين

حمايت بيش از حد من و نيز در اختيار قراردادن . بايد علت آن را از خود بپرسيد. خود را در زندگي پياده کنيد

هـم بـه   , تر اين است که شمااما خطرناک. داردصورت حاضر و آماده به شما در اين وضعيت نقش ها بهارزش

ها و در رأس آن بسـياري از افـراد جـوان و    سوي تباهي کشانده و هم اينکه بسياري از ارزشسادگي خود را به

عدم لياقت شـما در پاسـداري از   . ثمري دچار ساختيدفرسودگي و بي, رفقاي کنار دستتان را به وضعيت امحاء

ويژه براي ممانعت از زندگي کـم  به. استاند مرا بسيار عصباني کردهندگي صرف شدههايي که در راه زتالش

ديسپلين بيشتري هم به شما و هم , سعي کردم که در راه زندگي معاصر و آزاد, تانسوي تباهي رفتنارزش و به

ان رانـدن آنهـا   ها و رفتارهـاي شـما کـه مـن از برزبـ     العملاما عکس. چنين چيزي ضروري بود. به خلق ببخشم

. کارانه و واپسگرا بوده استگردم بسيار محافظهمعذب مي

حداقل انتظاري کـه داشـتم ايـن    . نقصي از شما ندارمراستي من انتظار اتحادي ايدئولوژيک و سياسي بيبه

کلـي  العمـل  دانيد که عکـس خوبي ميبه. بود که به پراکتيکي دست يابيد که بتوانيد از شرف خود دفاع نماييد

بودنـد زنـدگي   جوانان هم نتوانستند مطـابق عهـدي کـه بسـته    . ويژه اعضاي مرکزي چگونه بوده استشما و به

بايسـتي بـه   . دانيد يکي از موارد اساسي که مرا به اين وضعيت انداخت چنين چيزي بودمي. کرده و موفق شوند

ونه عمـل خواهيـد کـرد حتمـاًً در اوايـل      دانستم بدين گاگر مي. آمدممحض دريافت اين نکته به کوهستان مي

هـا تـا حـدودي آشـکار     واقعيت1990ويژه در اوايل دهه به. رفتمقبل از هر کس به ميهن مي1980هاي سال

هـا  اما علت همه اين. به نظرم نيامدن من در آن زمان خسراني بزرگ بود. آمدمبايستي آن وقت مي. شده بودند

اگر هم بخـواهم  . تان را استمرار ببخشمپنداشتم دفاع کرده و زندگيتان ميرفيقبدان منظور بود که از شما که 
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اگر واقعاً اندکي براساس . نيز ديگر به حرکت واداشتن و دفاع از زندگي شما همچون سابق معنادار نخواهد بود

م تجربـه و قـدرت   ذهنيت کمال پير و امثال او از مفهوم شرف برخوردار باشيد و اگر با اتکـا بـر اندوختـه عظـي    

ناحقي و ناسـازگاري و بيچـارگي را فـرض    , مسئوليتيتان در برابر عناصر و ساختارهايي که هر گونه بيدرک

بايد به شما بگويم که در انجام اين , حسابي تاريخي انجام دهيدکنند به مقابله برخواسته و با همه آنها تسويهمي

بايد حـق متقـابلي را کـه بـه گـردن داريـم بـر همـديگر         . تانفهاين هم حق شماست و هم وظي. کار آزاد هستيد

نبايـد براسـاس سياسـت    . اما بايد در جنگ و صـلح حـق زنـدگي آزادانـه خـود را بـه دسـت آوريـد        . ببخشاييم

کشت و کشتار تنها در برابـر وظـايف بسـيار حسـاس تـاريخي ارزش      . حرکت کنيم" کشت و کشتار"ارزش بي

اين نوع مردن و کشتن نيز بخاطر عشق وافرتان بـه زنـدگي شـرافتمندانه و    , مال پيربنابر گفته ک. خواهند داشت

. بودنتان استذيحق

احتمـاالً بعضـي از شـماها    . من آنان را متوقف نمـودم . ممکن است بعضي از شما جنگجوياني شجاع باشيد

هيچ شانسي براي موفقيـت  هايي کهفعاليت. از اين هم جلوگيري کردم. داديدبراحتي جان خود را از دست مي

خالصه اينکه آنچه در . خواستم انجام دهم را مانع شديدبسياري از اموري که مي. نداشتند را نيز متوقف نمودم

تجـارب  . موي سر بسياري از شما سفيد شـده اسـت  . خواستيم انجام نشداي که ميشأن من و شما باشد به گونه

. توانيد موفقيت بزرگي کسـب کنيـد  ا به شرفي متعالي تبديل کنيد ميبه نظر من اگر آنر. ايدزيادي کسب کرده

ها هزار شهيد از اين کار دسـت بکشـيد و   شدن رهايي يابيد فکر نکنم بعد از دهتوانيد از خطر پناهندهحداقل مي

دگي اصالتي لعنت بفرستيد و بـراي زنـ  بايد بر هر نوع بي, حتي اگر من بخواهم. اصالت خود را از دست بدهيد

, اين نـوع تصـميمات از راه تحمـيالت بيرونـي    . آزاد حتي در يک بخش از ميهن که باشد مصرانه تالش نماييد

دليـل  به. توانيد با اراده آزاد خود تصميم بگيريدبلکه شما مي. شدني نيستنداتخاذ, حتي از سوي من نيز که باشد

را براي هر بخـش کردسـتان   " يک دمکراسي+ ولت يک د"ام فرمول در دفاعيه, اينکه اين مورد را تخمين زدم

بينانه و متناسب با جـوهر مـا   اين برخورد واقع. گفتيم که هيچ دولتي نبايد باقي بمانداوت مي15در . ارائه دادم

يـک  "بـازهم فرمـول   . گرفـت گر کرد مـي شدند جاي آنها را دولت سلطهيعني اگر دول فاتح متالشي مي. نبود

. همانگونه که دولت فاقد دين است بر اين باور نيستم که داراي مليت باشـد . الزم بود" يک دمکراسي+ دولت 

بودن دولت فقط امـري ظـاهري بـوده و    بودن يا عربيترکي, بودنايراني. هميشه ائتالف منافع يک اقليت است

ام دفاعيـه اي اسـت کـه بـه تفصـيل آن را در     جوهرش متفاوت بوده و بـه گونـه  . برخوردي کونژنکتوري است

اگر آنها درصددند بـا نهادهـاي دولتـي موجوديـت خـود را      , خواهد باشدشان هر چه ميمليت. امتوضيح داده

هاي اصلي ابراز وجود خصوصا دمکراسي بومي عرصه. حفظ کنند ما نيز با دمکراسي ابراز وجود خواهيم کرد

مان باشد در هر جايي که خلق. خواهيم کردها دفاع در صورت لزوم در کوهستان از آن عرصه. ما خواهند بود

اگر اجازه بدهند علني کـار خـواهيم کـرد وگرنـه نيمـه      . در آنجا واحدهاي دمکراتيک به راه خواهيم انداخت

احتماالً اين سؤال را مطرح خواهند کرد که آيا امکان چنين چيزي وجود . علني و مخفيانه فعاليت خواهيم نمود
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.ديگري براي زندگي نداريمگزينه" ما

وگرنه مبارزه تا به . جاي آورندها واقعاً طرفدار مسامحه و تساهل هستند بايد ضروريات آن را بهاگر دولت

د بـا آگـاهي و اعتقـاد بـه اينکـه دمکراسـي مسـتلزم        باي. راهي است که پيشبرد دهنده زندگي خواهد بود, پايان

طـور گسـترده توضـيح    هاي تئوريـک و عملـي آن را بـه   جنبه. حرکت کرد, گذارانه استتالش و فعاليت بينان

اي که براي دفاع از خود مساعد توانيم در هر منطقه و جايي از ميهن مستقر شده و در هر منطقهحداقل مي. دادم

ديدگاه اتوريتـه  . ديگري براي خلق نيز باقي نمانده استراه . ظ کمي و کيفي تقويت نماييمباشد خود را از لحا

خواهنـد بفهمنـد کـه مـا در چـه      حتـي نمـي  . نمايـد وجود اتوريته دمکراتيک خلق را فرض مي, هامطلق دولت

است و کـرد  ملت و دولت حاکم هر چيز "تنها چيزي که بدان معتقدند اجراي فرمول . کنيمعصري زندگي مي

بودن اين فرمـول و ارائـه شـکل صـحيحي     همانطور هم که در باال بدان اشاره کردم اثبات اشتباه. باشدمي" هيچ

بايستي نوبـودن ايـن اقـدام را از بسـياري جهـات درک نمـوده و برطبـق آن        . باشدناپذير ميجاي آن اجتناببه

.هاي خود را مشخص سازيداستراتژي و تاکتيک

هاي مربوطه از موضع شما و موضع دولت. گونه بيان نمودمار خود را راجع به دوره جديد ايننظرات و افک

اي طـور گسـترده  باشد اين اسـت کـه بتـوانم انتظـارات احتمـالي از خـود را بـه       آنچه که مهم مي. اطالعي ندارم

, ير اينصورت در دراز مـدت در غ. ام هيچ شکي ندارمترين موضع را ابراز نمودهاز اينکه مناسب. گو باشمپاسخ

بايد نقش کردهايي که صدام آنها را سازماندهي . هر کدام از آنها به وضعيتي همچون صدام دچار خواهند شد

سوريه و ايران , ترکيه. بايد درک گردد که احتماالت ديگري نيز امکان پذيرند. کرده بود به خوبي درک شود

کند اما اين خطر را رفع نمي. شايد هم اين گونه باشد. آورندحساب ميخود را در برابر کردها بسيار نيرومند به 

حال آنکه عنـاد هـر سـه دولـت مـذکور از عنـاد       . اي دربر نداشتعناد صدام فايده. کندبلکه بيشتر تحريک مي

بيش از حد به جاه و مقـام و قـدرت   . خواهند شرايط کائوتيک خاورميانه را درک کنندنمي. صدام بيشتر است

چرا که به نفع هـيچ  . کنداين امر مرا بسيار عصباني مي.بودن کردها معتقدندبيش از حد به ضعيف. بالندود ميخ

معرفـي شـما   . کنند که کردها را از بين خواهنـد بـرد بسـيار ابلهانـه اسـت     اگر تصور مي. خلق و کشوري نيست

دانـم  نمـي . زنـد بدتر نيش مـي , زخمي کنياگر مار را. هاي القيد و تروريست نيز خطاستعنوان مشتي انسانبه

. خواهند چکار کنندمي

هميشـه  , هرحـال بـه . شوند بلکه توانايي ايجاد جهش در جنگ را نيز دارنـد برخي از شما نه تنها تسليم نمي

طور صحيح بکار گيريد اگر بتوانيد تجارب عظيم و قدرت تحمل خود را به. نقش ابلهان را بازي نخواهيد کرد

بايـد زمـان زيـادي را صـرف     . توانيد در برابر هر کشوري ايستادگي نماييدگروه سيصد نفري گريال ميبا يک

اي قبل از اينکه جنگ گسـترده . هاي ذيربط نيز توجيه نماييدتفکر درباره اين مسائل نموده و آن را براي دولت

هاي محلي از تشکيل مديريت, جنگبس دو جانبه گرفته تا قوانين و مقررات روي دهد از تعيين مقررات آتش

طور کلي هر چيز خود را هاي متقابل و بهنظارت خود درآوردن آنها گرفته تا مقابله به مثل و دستگيريو تحت
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. در هر فهرستي تحت عنوان قوانين صلح و جنگ آماده نموده و به همديگر ارائه داده و به خلق نيز اعالم کنيد

هـاي  واسطه مرحله عمليـات بسيار متمايل بودم که مشکالت به. فت اين بوداوت صورت نگر15چيزي که در 

بـاز هـم کـار بـه     . هاي عملياتي چنداني در ميان نيستهاي دمکراتيک و شيوهاما ارزش. دمکراتيک حل شوند

ار هاي آن بگويم که تاريخ و الههگرايي درک شود اما باز هم ميهر چند بسان قدر. ها خواهد کشيدکوهستان

اي تاريخ در چنـان نقطـه  . دانمکشيد را نيز نميميريد يا مياکنون مياينکه هم. خواهندديگر چنين چيزي را مي

توانيـد بـه   مـي . روسـت دمکراتيک روبهجويانه دمکراتيک و يا اقدام جنگجويانهقرار گرفته که يا با اقدام صلح

اما اگر . احتماالً بتوانند راهي را پيشنهاد کنند, زرگي هستندهاي بها دولتاين. آمريکا و ايران هم هشدار بدهيد

توانيـد بـه حملـه پيـاپي     مـي , با اصرار به شما جنگ تحميل شـد بـا بـاور بـه اينکـه قـدرت تحمـل آن را داريـد        

.بخشي روي آوريدنتيجه

ب جايگـاه  سه گزينه و اشکال پيچيده آن در کائوس خاورميانـه درصـدد کسـ   , در دوره پيشروي ما, نتيجتاً

: اساسي خواهند بود

هـاي موجـود   نظام. کننده کردستان استهاي فتحگراي مربوط به سنت دولتسياست موقعيت, اولين آنها

سـعي خواهنـد   . چه در داخل و چه در خارج مقاومت خواهنـد کـرد  , کننده دوره جديددر برابر عوامل متحول

. دادن امکانـات بسـيار جزئـي آنهـا را اغفـال کننـد      ز طريـق نمود کردها را انکار کنند و اگر اين ميسر نگشـت ا 

احتمـاالً  . داشـتن چمـاق در بـاالي سـر کردهـا کوتـاهي نکننـد       سياست اصلي آنها اين خواهد بـود کـه از نگـه   

.ايران و عرب درصدد انعقاد پيمان و توافق ديگري با هم باشند, گراي ترکيههاي موقعيتدولت

گـراي ابتـدايي در   اروپا با حمايت از کليه کردهاي ملـي و اسرائيل و اتحاديهآمريکا , در برابر اين سياست

. اي بـراي ايـن سياسـت اسـت    قبرس پيش زمينه. هاي کردستان بر ستاتوي فدره اصرار خواهند کردکليه بخش

يـاده  تالش خواهند کرد به تدريج اين مدل را در سراسر خاورميانه پ. نوبت به فلسطين و کردستان خواهد رسيد

گراي خاورميانه از يک سو در برابر اين تحوالت مقاومت کـرده و از طرفـي ديگـر    هاي موقعيتدولت. سازند

احتمـال ايـن وجـود    . نيروهاي سنتي خود را بکار گرفته و شبه نظاميان مزدور کرد را بيشتر مسلح خواهند کـرد 

تحـت نقـاب   , در واقـع . گرفته گسترش دهـد دارد که ترکيه سياستي را که نسبت به بارزاني و طالباني در پيش 

نقـش  ) AKP(گـراي ابتـدايي شـمال کردسـتان در حـزب عـدالت و توسـعه        گري به کردهـاي ملـي  نقشبندي

مجاهـد  , زکي ارگزن, حسين چليک, ملک فرات, بايستي با چنين ديدي به افرادي چون جنيد زاپسو. دهندمي

ها تحت نقاب نيمه فئـودال و نيمـه   اين. ديگر نگريستايزول اهل سيورک و چندين نفر, مصطفي زيدان, جان

شـاهد چنـين چيـزي در حـين انتخابـات      . گرايان ابتدايي کرد بورژوا را ايفا خواهنـد کـرد  نقش ملي, کمپرادور

, دادنـد در واقـع  سـر مـي  " يـاووز کجاسـت  , ادريـس بتليسـي در اينجاسـت   "کساني که در بينگول شعار . بوديم

ويـژه در آمريکـا در حـال آمـوزش و     احتمـاالًَ در خـارج و بـه   . کردندوار بيان ميهصورت خالصحقيقت را به

هـا چـه   اهللا گولن بـراي تـرک  فتح. باشندهاي جديد اسالمي از کردها براي کل خاورميانه مينمودن مدلآماده
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پرسـتان کـرد را   نقش مليت. باشنداهللا خاورميانه هستند که طرفدار غرب ميشکلي از حزب. کردـ اسالم هستند

.کنندايفا مي

وزير اردوغـان  گفته نخست. ترکيه تا حدود زيادي تحت تأثير دو شاخه طريقت نقشبندي قرار گرفته است

گرايـي در مـورد   هـاي تقيـه  سياسـت ." يز وجود نخواهد داشتاگر عنوان کرد بکار برده نشود مسئله کرد ن"که 

. کندحجاب و ساير موضوعات مربوطه را تداعي مي

واقعيتـي کـه در دوره انتخابـات    . کار است يا نـه حزبي دمکرات محافظه) AKP(هنوز مشخص نيست که 

گرا و تحت نظارت راست" حزب دولتي"بخشد که حزب مذکور يک اخير آشکار شد اين احتمال را تقويت مي

هايي هستند که احتمـاالً بـراي انحـراف و بـه     گويگزافه" الئيسم"و " حجاب"هاي بحث. باشدبرخي نيروها مي

تـر خالئـي کـه حکومـت     بـراي پرکـردن هرچـه سـريع    . اندانداخته شدهراه هاي اصلي بهفراموشي سپردن بحث

گـراي  حزب کـامال دولـت  , برانگيختکه شکست خورد و نفرت خلق را MHPو DSP ,ANAPائتالفي 

CHP کنـد و همچنـين حـزب باندگراــ کنتـراي      را بـازي مـي  " محافظين جمهوري"که نقشDYP ,  بوجـود

هاي متوسط و انحصارگر به همراه بخشي از دولت وارد در نتيجه اقدام مشترک شرکتAKP حزب, آوردند

. باشـد کار ميرو و دمکرات محافظهم ميانهپوشش و نقاب ايدئولوژيک اين حزب مخلوطي از اسال. صحنه شد

ويـژه  بـه . کندها را تداعي مياي از شرکتگراتر است؛ ائتالف مجموعههم راستANAPاين حزب حتي از 

اگـر  . ـ تـرک را بوجـود آورده اسـت   براي جلب حمايت آمريکا و اتحاديه اروپا ائتالف ساختگي سنتز اسـالم 

اگـر مخـالفتي   . هم سـريعتر سـقوط خواهـد کـرد    )ANAP(ميهن حزب مامتحوالت اجتماعي تسريع يابند از 

. گـراي مرکـزي بـاقي خواهـد مانـد     عنوان حـزب راسـت  حزب مذکور به, دمکراتيک و با ثباتي در ميان نباشد

. شـوند جمـع مـي  AKPـ نقشبندي درگرايي ابتدايي ضعيف و ديدگاه ديني سنيواسطه مليکردهاي مزدور به

.بارزاني بيهوده نيستحمايت طالباني و

گراي ابتدايي و سني ـ نقشبندي که در جمهوري  خوبي درک شود که اتفاق وسيعي از نيروهاي مليبايد به

ايـن  . به وجود آمـده اسـت  PKKجهت مقابله با , گيردترکيه بوجود آمده و بارزاني و طالباني را نيز در بر مي

باعث بروز , ته شد و بعد از آن آمريکا آن را بکار گرفتتوسط اوزال در پيش گرف1990سياست که در سال 

انگيز اين است که آيا بلوک کردهـاي  يکي از موارد بسيار متناقض و بحث. تنش در ترکيه امروزي شده است

خواهد شد يا اينکه به جمهـوري ترکيـه روي   فئودال ـ بورژوا متمايل به مثلث آمريکا ـ اسرائيل ـ اتحاديه اروپا    

مشـي  خـط . يعني شرايطي است که هر آن هم براي درگيري مساعد اسـت و هـم بـراي مسـامحه    . ردخواهد آو

هـاي تحميلـي   در مقابله بـا ايـن سياسـت   PKKدوستي و مقاومت دمکراتيک مرحله نوين تحت رهبري ميهن

ادامـه  ,تاکنون اتخاذ نموده اسـت 1990گرانه خويش که از اوايل دهه بايستي به موضع مقاومت, گراموقعيت

.بودن استوار استييPKKگرا بر آنتي زيرا بنياد نيروي مزدوري موقعيت. دهد
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ممکـن  . سياست و استاتوي جديد وارد عمل شـود , ممکن است که در برابر تحوالت احتمالي از نوع دوم

يت گرايش يابد به تقوگرايي ابتدايي کرد براي خروج از کائوس خاورميانه که هر چه بيشتر عمق مياست ملي

ترکيـه و سـوريه نيـز در    , احتمال دارد بحث مشارکت کردهاي ايران. اي متمايل گرددتأسيس دولت جداگانه

در اينصورت ممکن است روابط با آمريکا . چارچوب مدلي همچون دولت فدره کردي در عراق روزآمد شود

تـوان  در واقـع مـي  . گستره جاي دهنـد را نيز در اينPKKو اتحاديه اروپا و اسرائيل گسترش يافته و بخواهند 

در . انـد مشـاهده کـرد   بوجود آمدهKONGRA-GELهايي که در درون بنديواسطه گروهاين تمايل را به

صــورت نيــروي سيســتماتيک خــود را بــهPKKاگــر . نيــز درصــدد بودنــد ايــن راه را بيازماينــد1991ســال 

شـدن نخواهـد   اي جـز ذوب و تصـفيه  هاي شخصي نتيجهبنديمشارکت در قالب گروه, اي در نياوردجانبههمه

, ـ فلسـطين احتمال دارد تحوالتي چند از نـوع اسـرائيل  . گرايي کرد گسترش پيدا خواهد کردموج ملي. داشت

ايـران و سـوريه سـعي خواهنـد کـرد کـه بـا        , ترکيـه , در مقابـل . چچـن و کـوزوو روي بدهنـد   , قبـرس , عراق

هم بايد براساس تجديد ساختار خود از PKK. گيري کنندموضع, وضعيتهاي مشترک در مقابل اين سياست

عالوه بـر اينکـه راه را بـر رشـد اتوريتـه دمکراتيـک خلـق        . دفاع کند" کردستاني آزاد و دمکراتيک"مشي خط

اسـتراتژي و  , هـاي هاي مستحکم و ژرف تئوريکي و برنـام هموار خواهد کرد با هوشياري و دقت بسيار از پايه

يـک  + يـک دولـت   "همچنين بايد با اصرار و خالقيت مطابق فرمـول  . مشي نيز دفاع خواهد نموديکي خطتاکت

.حرکت کند" دمکراسي

واسطه تجديد بهKOMA GELو PKK. گزينه صلح دمکراتيک است, سومين گزينه سياسي احتمالي

گرايـي  هـاي ملـي  نيز سياسـت هاي سنتي دولت فاتح و سياست. باشدساختار خود قدرت اساسي اين مرحله مي

يابي شده و تعميق هرچه بيشتر اين هبست و عدم چارابتدايي کرد که تحت حمايت آمريکا قرار دارند باعث بن

ويـژه در ترکيـه   رو بـه از ايـن . ها محتمالً راه را بر پيشبرد گزينه صلح و حل دمکراتيک خواهـد گشـود  سياست

گـراي راسـت   گرا ـ دين هاي مليجاي سياستا و دمکراتيک بهگرهاي اميدبخش چپپيدايش و رشد سياست

هاي قبـرس  ورزد همانطور که در ترکيابي اصرار ميگرايي که برعدم چارهموقعيت. حائزاهميت زيادي است

اي بـه  اگرچـه چـپ بـه شـيوه پيوسـته     . ماندگي دچار خواهـد سـاخت  هاي ترکيه را نيز به عقبترک, ديده شد

. توانست بـا بکـارگيري گزينـه چـپ بـه قـدرت دسـت يابـد        AKPبديل نشده است اما موضوع بحث ترکيه ت

آميز خط دمکراتيک حتي عدم اجراي موفقيت. بودAKPکننده در پيروزي بست و بحران چپ عامل تعيينبن

بار ديگر ثابـت شـد کـه سياسـت بـه      . هايي بردارددر کردستان نيز گامAKPسبب شد که DEHAPتوسط 

هاي کردستان و در طور وسيع و فشرده در هر يک از بخشاگر فعاليت دمکراتيزاسيون به. دهدنميخالء مهلت 

در . سـازد خيال را بـه واقعيـت تبـديل مـي    , مشيترکيه صورت گيرد و اتوريته دمکراتيک بوجود آيد اين خط

ق ادعامنـد بـوده و   اما کادر و رهبريتـي کـه جهـت فعـاليتي خـال     . باشدحقيقت گرايش معاصر در اين راستا مي

مشي را از لحاظ مفهومي و عملي درک و هضم نموده و در کردستان و ترکيه بـه اجـرا بگـذارد    بتواند اين خط
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هاي تاريخي جغرافيايي و فرهنگي خاورميانه که پايه, ساختار دموگرافيک, امهمانطورکه بارها هم اشاره کرده

مشـي  اين خـط , کننديافتن آن را فرض ميو اجتماعي آن با فدراسيون دمکراتيک متناسب هستند و حتي تحقق

.دهدرا به موقعيت بهترين گزينه سياسي سوق مي

ها از قانون سـياه ـ سـفيد    ينهگز. به احتمال زياد در عرصه عمل ترکيبي از هر سه گزينه روزآمد خواهد شد

. هميشه متداخل بوده و هـر چنـد وقـت يکبـار يکـي از آنهـا نقـش اول را ايفـا خواهنـد نمـود          . کنندتبعيت نمي

گرايـي  گرايـي و ملـي  با توجه به اينکه گزينه موقعيـت . پذيرندصورت ساختاري ديناميک و متغيير تحقق ميبه

عنوان حل دمکراتيک در کردستان بهوفقيت ندارد گزينه صلح و راهابتدايي در دراز مدت شانس زيادي براي م

KOMA GELو PKKاي که در آينده بيشتر مورد بحث بوده و روزآمد خواهد شد تحت رهبـري  گزينه

هاي خاورميانه گسترش پيدا کرده و به پيـروزي خواهـد   عنوان اميد کليه خلقکه تجديد ساختار نموده است به

. مشي بستگي داردنمودن اين خطآميز در پراکتيزهايي و برخورد خالقيتبه درک ريشهچيز همه. رسيد

رفت مدلي را براي گزينه دمکراتيک ارائـه دهـد در عمـل    که انتظار مي" اتحاد نيروهاي دمکراتيک"اينکه 

و احتمـاالً  SHPهاي رفتار و سياست. گرديدشود از رويدادهاي بعدي بهتر درک ميثباتي جدي ميدچار بي

ODP به همراه بخشي از خودDEHAPها نسـبت بـه   ييDEHAP  اي در بـر داشـت  گرانـه نتيجـه تصـفيه .

زنند ـ و تشديد انزواي وي ايـن   ناخوشنودي از عبداهللا اوجاالن ـ که خلق از وي دفاع کرده و نام او را فرياد مي 

دنيـز  "و CHPاي عينـي از نـوع سياسـت   ه گونـه اين برخورد ب. سازدمان مجسم ميواقعيت را در برابر ديدگان

اتحـاد  "شـانس موفقيـت   . واکنش خلق در برابر اين مورد در ميزان آراي آنان آشکار گرديـد . باشدمي" بايکال

اي سر نهـاده و بـه شـيوه   را پشتCHPگرايي هاي دولتبه اين بستگي دارد که سياست" نيروهاي دمکراتيک

اگـر  . باشـد اي جـامع محـور مـي   در سطح تئوريـک و هـم در سـطح عملـي گزينـه     کند که همقانع کننده ثابت

اي مستقيم يا غيرمستقيم ادامه دهند محوم به فروپاشـي خواهنـد   خود را به شيوه" ـ آپوييستيآنتي"هاي سياست

ز حـزب  گاه امحور خلق کرد هيچخوبي بدانند واقعيت دمکراتيک و غيردولتبه" نيروهاي اتحادگرا"بايد . شد

.هاي اساسي آن دست برنخواهد داشتيافته و آگاه است و از سياستخود که تا آخرين درجه سازمان

خالصه

از ظهور اختالف با مادرم بر سـر  , دوره اول. ام را به سه دوره تقسيم نمودتوان زندگي فردي و سازمانيمي

دادن واکنش در برابر شروع شده و با نشان, کردمبودنم را بايد خود ايجاد ميادعاي من مبني بر اينکه اجتماعي

رفتن بـه مدرسـه ابتـدايي اولـين گـام مهـم در تمايـل بـه         . ابتدايي ادامه يافتخانواده و روستا و رفتن به مدرسه

در مسـير  . داردسوي جامعه دولتگرا بر مينخستين گام تحول را از جامعه کموني به, شخصيت. شدن بوددولت

, مقـاطع راهنمـايي  . شـد هاي روستا واالتر محسوب مـي هاي شهر از ارزشارزش. گرفته استشدن قرارشهري

شـدن بـه يـک انسـان دولتـي      ايي براي تبـديل کارمندي و تحصيل تا آخرين سال دانشگاه پيش زمينه, دبيرستان
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شـدن و  شـته دانگـه واپـس . شودـ شهري حاکم ميدر اين سن و سال در هر کس شخصيتي شديداً دولتي. بودند

هـاي چـپ غيـر از    تمايل به جريـان . شودالعمل در برابر دولت ميملتي که سرکوب گرديده باعث بروز عکس

شخصـيت در ايـن مرحلـه از    . خـواه معنـاي ديگـري نـدارد    طلب و ترقـي جستجونمودن دولتي عادل و مساوات

صـيل روسـتايي در مقيـاس    جامعـه کمـوني مـادري و جامعـه ا    . هاي شديد جامعه سنتي گسسته اسـت وابستگي

اش جاي آن شخصيتي مارژينال بوجود آمده است که در وجود خود گذشتهبزرگي مورد انکار قرار گرفته و به

را انکار و تحقير نموده و در برابر بزرگي شهر و دولت به سجده افتاده و کورکورانه به زندگي در نظام رسـمي  

. اژيک شخصيتي روي داده استعام ترتا حد قابل توجهي قتل. آوردروي مي

, نزديکـان , روستا, برادران و همسايگان, اي که جامعه سابق پدر و مادراين شخصيت تازه به دروان رسيده

بيند در همه کشورهاي در حال توسعه تبديل به اصل و تبار و طبقه خود را خوار مي, زنان, کودکان, سالمندان

هاي اجتماعي انساني در بيگـانگي  محتوا در مقابل تمام ارزشيسمي بيواسطه مدرنبه. آفتي اجتماعي شده است

اين شخصيت که در شرايط برتري مطلق نظام کاپيتاليست بوجود آمـده حتـي در   . برددار بسر ميعميق و ريشه

گسستن وي از جامعه هر . باشدآورد باز هم مارژينال ميگرايي ميسوي چپهنگامي که با واکنش ساختگي به

کارگري در شهر و کارمند دولتـي ايـن شخصـيت را از جامعـه و     , مدرسه. يابدبيشتر تعمق يافته و ادامه ميچه

, هر چيز ايـن شخصـيت انکـارگرا   . مبدل ساخته است) توخالي(هاي آن دور ساخته و به شخصيتي حلبي سنت

اي که با کاپيتاليسم و جامعههاي وابسته به حقوق ماهيانه و مجذوب فاحشگي شهري در برابر ارزش, تفاوتبي

سوسيال دمکراسي و رهـايي  , علت اينکه سوسياليسم رئاليستي. آن به ضديت پرداخته محکوم به شکست است

هـاي اجتمـاعي کليـه    پايـه . ملي نتوانستند تحول اجتماعي راستيني ايجاد کنند ناشي از اين نـوع شخصـيت بـود   

. گيري شخصـيتي اسـتوارند  و منحرف عصر ما براساس اين شکلها و عملکردهاي توتاليتر فاشيستي ايدئولوژي

به بعد اعتبار خود از دست داده و با درافتـادن بـه   1990اين شخصيت که با انقالب فرانسه جهش نمود از سال 

. اي نرماليزاسيون خاتمه يافتمرحله

لوژيک بـا هـدف   دومين دوره با بريدن از جامعه و دولت بـورژوايي و تشـکيل يـک گـروه مسـتقل ايـدئو      

شدن براساس خوانـدن ادعيـه   اولين مرحله اجتماعي. تأسيس نظام سياسي و اجتماعي معاصر خويش شروع شد

آوردن بـه افکـار و   شدن براساس رويدر مقابل دومين مرحله اجتماعي, ديني و رفتن به مدرسه صورت گرفت

گرا و چپ بـراي  هاي مليهر چند جريان. ايدئولوژي ملي و چپ به همراه دانشجويان دانشگاه به وقوع پيوست

اند امـا  اي مختص به خود بودههاي کاپيتاليسم و شوونيسم ملت حاکم در تکاپوي تشکيل جامعهمقابله با ارزش

شان هايتالش, ها و معيارهاي زندگي کاپيتاليستي را نداشتندسر نهادن نرمها توان پشتجريانبخاطر اينکه اين

شـدن ناميـد در   PKKتـوان اولـين دوره   ايـن دوره را کـه مـي   . حقيقي خويش دور ماندنـد از رسيدن به هدف

امـا بـا   , هـر چنـد کـه از جامعـه سـنتي گسسـته بـود       . ان برگـي سـرگردان در بـاد بـود    بس1970شرايط طوفاني 

. دادي ميشدگي و مارژينال گشتن رواي نظير مذهبمرحله. هاي ماهيتاً کاپيتاليستي نيز عجين نگشته بودارزش
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واسطه کنکاش تئوريک و پراکتيکي جامعه و مـيهن  اند بهدرصدد بوده. دولت بسان درگيري فيل و مورچه بود

به جامعـه  . شدگيري ميهان مد شده بود پيگرايي که در آن زمان در جچپ, در حقيقت. را از نو کشف کنند

. ماندسپس در اين خيال که احتماالً پيوند مؤثر واقع شود منتظر پيروزي مي. شدزده مي) قلمه(کهن يک پيوند 

توانيم خـود را متفـاوت   مي. يابدگروه ما از نظر تعداد نيز گسترش مي. ديگر طرز تفکري مختص به خود داريم

مصداق کرمکي که تـازه سـر از پيلـه بيـرون آورده     . بخش باشد زياد استاينکه پيوند نتيجهاحتمال . تلقي کنيم

نهادن به خارج از ميهن به سرعت وارد مرحله اعتماد به نفس شده و خود را دالور و جوانمرد نشان با گام, باشد

اي موجب تقويـت هـر   ودهيافتن از حمايت گروهي به حمايت تدست. به تحقق اتوپيا اميد وجود دارد. دهدمي

هـاي  هاي گرياليي به شيوه جنبشگروه. با قدرت اسلحه آشنايي يافته است. گرددچه بيشتر اعتماد به نفس مي

زمان انجام حمله تاريخي . العبور ميهن دست يافتندمسلح گشته و آموزش ديدند و به مناطق صعب, ملي معاصر

.جديد فرارسيده است

گيـرد از زاويـاي   ام را دربـر مـي  زنـدگي 1972ـ1984هـاي  مرحلـه کـه سـال   جا دارد اولين بخـش ايـن  

توان آن را مرحله بيداري خلق مرحوم کـرد در عصـر حاضـر نيـز تعبيـر      مي. گوناگون مورد ارزيابي قرار گيرد

و توان از آن بـه غريـو نـاموس   مي. توان آن را اولين عصيان يا اولين شليک به سرنوشت شوم نيز ناميدمي. کرد

نيـز تشـبيه   " جـالوت "آميز حضرت داوود در برابر توان آن را به اولين عمليات موفقيتمي. شرف نيز تعبير کرد

تـوان آن را  مـي . هـاي جسـورانه در راه آزادي انديشـه نيـز بـه شـمار آورد      توان آنرا يکي از اولين گاممي. کرد

عنوان توان آن را بهمي. زاران ساله نيز قلمداد کرددار ههاي بردگي ريشهعنوان حمله گسستن و رهايي از نرمبه

تـالش  , يابي به پارادايمي جديد که ارزشمند بوده و موفقيت آن مستلزم اندکي شانسمرحله تولد دوم و دست

. و اعتقاد است نيز نامگذاري کرد

15اين مرحله . باشدمي1999فوريه 15تا 1984اوت سال 15ام از مقطع دوم از دومين مرحله زندگي

توان اين مرحله مي. باشد مرحله تشديد مبارزه مسلحانه استشدن ميييPKKساله که در حکم دومين حمله 

در مقطـع  . قرمطيان و حسن صباح در تاريخ خاورميانه تشـبيه نمـود  , خوارج, هاي بابکرا به وهله ظهور گروه

. انـد يب موسويت و آيين محمدي نفوذ بيشتري داشـته اول تأثير عيسويت قابل توجه بوده اما در مقطع دوم ترک

نيازمند قابليت و تالش " هاي موعودسرزمين"کنند به وظيفه هدايت گروه مهاجريني که به دشواري حرکت مي

کند عمليـات جنگـي نيـز شـيوه جنگـي      شيوه حضرت موسي را تداعي مي, در حاليکه هدايت. باشدبزرگي مي

بـه  . چنين اتمسـفر روحـاني لبريـز از ايمـان و اعتقـاد حـاکم اسـت       . آوردطر ميحضرت محمد در مدينه را بخا

جنـگ  . کردندبا ايمان به سوسياليسم علمي حرکت مي. ايي کامالً مؤمنانه خود را وفق عقيده نموده بودندشيوه

ف هـد , شـود انگاشـته مـي  " هـيچ "تدريج در حـالي کـه فـرد    به. تبديل به يک عمليات کامالً مقدس شده است

شخصـيت  . گـردد بردن به بيماري اقتدارطلبي که بارز است بسـيار دشـوار مـي   حتي پي. گرددتلقي مي" هرچيز"

مهـارت  , ها تحت بمباران فرهنگ شهر و دولت قرار گرفته غير از چسبيدن بـه اقتـدار  ضعيف روستايي که سال
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ي که به شکلي افراطـي توسـط نظـام    شخصيت. گرايي رهايي يابدتواند از يک جانبهديگري ندارد و يا حتي نمي

که در سيستم خودي قرار گيرد اين بـار بـا گـرايش معکـوس     هنگامي, داري تنها و منفرد گرديده استسرمايه

هـر چيـز خـود را فـدا     , بارزترين ويژگـي اسـت  , ترين عملياتبا اعتقاد به اينکه مقدس. شودبسيار اجتماعي مي

.کندمي

هـدف همـه   "برعکس با اعتقاد بر اينکـه  , زندگي است, ترين ارزشد مقدسکه الزم بود گفته شودر حالي

ايـن نـوع از دگماتيسـم يعنـي قـدرگرايي و      . آيدشخصيتي فاناتيستي بوجود مي" زندگي هيچ نيست, چيز است

آاليـش و انتزاعـي   پارادايم بوجود آمده بـي . شدن شناساندتوان نوعي از دينيپايبندي به بعضي از مبادي را مي

اي مـردن و کشـتن کـامالً بـه مسـئله     . گرددذکاي عاطفي دچار خفقان مي, گرگيري ذکاي تحليلبا اوج. است

با . عشق به سود در کاپيتاليسم بر محوري ايدئولوژيک استوار است, طبق تحليل نهايي. فرعي تبديل شده است

يک مذهب جداگانه هم که هر چند به شکل . کاراکتر عمومي عصر مطابقت و هماهنگي صورت گرفته است

ترين سطح اندوخته گرايش کاپيتاليسم در انتزاعي. باشدداري زندگي کرده و شناور ميدر دنياي سرمايه, باشد

وار در پـي ايجـاد تشـکل سياسـي و     گرايي کسب نمـوده و ديوانـه  خويش را از کليات سوسياليستي رئال و ملي

. به عصر ممکن نبودراه ديگري براي رسانيدن خود. دويدنظامي مي

. نظام داراي فرمانروايـان مخـتص بـه خـود بـود     . گرفتصورت نمي" شهر هرت"جوش در والبته اين جنب

فوريه 15توان روز مي. آوردنددنياي حکمراني خويش را به جاي ميبراساس قوانين و قواعد خود ضروريات

. ارزيابي نمود, با هزار و يک حيله حلقوم مرا فشار دادعنوان روزي که نيروي عزرائيلي کاپيتاليسم را به1999

1982بايسـتي در سـال   . ام اشـاره نمـود  بايست به بعضي از اشتباهات استراتژيک در اين مرحلـه از زنـدگي  مي

. کردمتربيت نموده و سپس روانه ميهن مي, توانستند رهبري گروه مسلحانه را برعهده بگيرندکادرهايي که مي

تر از طريق جنوب با گروهي بزرگ1982بلکه سال , 1980ير و رفقاي همچون وي را نه در سال اگر کمال پ

دادن .توانسـت راهگشـاي مرحلـه گـردد    بود و ميتر ميبسيار صحيح, کردمو شرق کردستان به ميهن اعزام مي

باعـث نـواقص   حيدر و محمد کاراسونگر خطايي اسـتراتژيک بـود کـه   علي, مأموريت به گروه دوران کالکان

بـرداري از مراحـل خاورميانـه و آن هـم تکـرار شـيوه       کپيـه , اسـاس ايـن خطـاي اسـتراتژيک    . بسياري گرديـد 

پرداختن به کارهاي , لياقت رفقا را نداشتن, بيگانگي از خلق, قرارگرفتنPDKنفوذ تحت. مانده آن بودعقب

و YNKو PDKهـاي  جـا در درگيـري  دخالت بـي , اندکارهايي که حل و فصل شدهکردنتکرار , موردبي

شان از جمله فرصتي که در نتيجه جنگ ايران و عراق بوجـود آمـده   ها و امکانات فرارويارزيابي پتانسيلعدم

اين خطا باعث شد که در لحظات حساس و . بود از ديگر خطاهاي اين استراتژي بود که خود را نشان مي دادند

هـاي فعـاليتي مناسـب بـا ايـن مواضـع اتخـاذ        راهکارها و شـيوه , اده نشدههاي الزم نشان دالعملتاريخي عکس

در چنـين  . اي و عاري از معنا ابراز شده و ضربه استراتژيک به کارهـا وارد گـردد  برخوردهاي سيلقه, نگرديده

.اندهايي هستند که راه جهنم را مفروش کردهها و نيات مثبت تنها در حکم سنگشرايط و موقعيتي تالش
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. يکي ديگر از نتايج دگماتيسم است, اين کار را برعهده رفقاي مورد اعتماد گذاشتن. و کافي در برابر آنها بود

بـردم و آن را متوقـف   هاي اصـيل را بـه هـدر مـي دادنـد بـدان پـي مـي        بايستي هنگامي که آنها اين همه ارزش

توجيـه  . وارد نمـوده اسـت  PKKهـاي اصـيل   تـرين ضـربه را بـه تـالش    اين نـوع رويـدادها بـزرگ   . کردممي

شـدن  سـادگي تسـليم  بـه . حيواني گرفتـه بودنـد سـخت اسـت    هايي که درحد غيرقابل تصوري خويشخصيت

ديگري اسـت کـه درک آن بـه    موضوع, اعضايي که با زحمات بسياري پرورش يافته بودند به چنين عناصري

, دهنـد کارهـا را بـه بهتـرين شـيوه انجـام مـي      : پايان من مبني بر اينکـه ديدگاه رفاقت بي. مراتب دشوارتر است

طور کلي چنين اعتقاداتي کـه بـه   حواريون معاصر هستند و به, آيدشان بر ميهر کاري از دست, اندترينصادق

کـه  هنگـامي . ديرهنگام از خـواب غفلـت بيـدار شـديم    . مؤثر بوده استانجاميد در اين رويدادهادگماتيسم مي

هاي مـادي و معنـوي و   از لحاظ استراتژيک هم زمان و هم بسياري از ارزش, بيدار شده و به واقعيت پي برديم

.هايي عظيم بودند را از دست داده بوديمدر رأس آن جنگجويان جوان و خلق که محصول تالش

اگـر در شـرايط بحرانـي    . آمـوختم مـي 1992ـ 1993تري از رويداد و مسايل وزندههاي آمبايستي درس

يعني گـامي را کـه   . تر بودبودم صحيحهاي گرياليي در ميهن ميبا گروه1991جنگ عراق ـ کويت در سال  

اهميت قـرار  هاي خاورميانه را بايد در درجه دومفعاليت. داشتمميبار بايد بربرنداشته بودم اين1982در سال 

. اما همين برخورد مرا متقاعد کرده بود که اگر نيروهاي زيادي وارد عمل شـوند پيـروز خـواهيم شـد    . دادممي

همواره اميدوار بودم که در ميان هزاران کادر مستعد حتماً کادرهايي پيدا خواهند شـد کـه جوابگـوي مرحلـه     

هـا را  همـه فعاليـت  , مرکزي در قلب جنـبش نه کميتهاما گرايشات باندگرايانه و برخوردهاي غيرمسئوال. باشند

بـيش ازايـن بـا انضـباط و فـداکاري      . انجاميدتاريخ به شکست مي, در مقابل چشم همگان. کردنقش برآب مي

YNKگونه عثمان اوجـاالن بـا   توافق تسليميت. ها دفاع نموده و وظايف را به موفقيت رساندشد از ارزشنمي

راستا شده و از ييالن و جميل بايک همها و اقدامات انتحارگونه مراد قرهصادفاً با فعاليتت1992در اواخر سال 

بايسـتي  . شد همـين بـود  ايي که بايستي از آن درس بزرگي گرفته مينکته. وقوع تلفات سنگين جلوگيري کرد

ايـي تحليـل   طـور ريشـه  کليـه کادرهـاي مرکـزي را بـه    , بـودم توجه نميعالوه بر اينکه نسبت به داخل ميهن بي

هاي تکراري کادر در سوريه که براي تالفي اين مورد انجام شد و فعاليتهاي آموزشيافتتاح دوره. نمودممي

کـردن درنـگ   شخصـاً در مداخلـه  . ها ديگـر معنـاي چنـداني نداشـتند    تالش. مرا بيش از حد دچار مشکل کرد

گشـايش  . وانسـتم بـه خـود اجـازه دهـم مداخلـه نمـايم       تهمه ارزش ديگر نميشدن آنبعد از تلف. ورزيدممي

احتمـال داشـت   . تـر بـود  هاي نظامي منطقيبست موجود از طريق آزمودن راهکارهاي سياسي به نسبت شيوهبن

امـا فعاليـت و راهکـار سياسـي امکـان حرکـت همـراه بـا         . راهکار نظامي منجر به انتحار و نابودي کامل گردد

همـين شـيوه حرکـت تـا هنگـام      . حرکـت يکنواخـت نيروهـا ادامـه يافـت     . کـرد يپتانسيل بيشتري را فـراهم مـ  

KONGRA-GELهاي اخير داخلي در واقع تـداوم شـيوه رفـتن بـه مـيهن     ريشه بحران. نيز ادامه پيدا کرد ,

اي ههـا بـه شـيو   خودانتقـادي . هاي بنيادين آن دوره اسـت طرز فعاليت و ذهنيت تاکتيک, استقراريافتن در آنجا
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ايـن نيـز در هـر    . ورزيدنـد کاري سابق اصرار مـي بر شخصيت و شيوه. انه و سازنده صورت نگرفته بودندصادق

آالم و نهايتـاً تصـفيه و نـابودي    , وظـايف بـه جـاي نيـاورده شـده     , معنااي جز تلفات بيزمان و هر مکاني نتيجه

.نداشت

هاي کموني و دمکراتيک که ويژگيعلت وجودبودن و همچنين بهمحورام بخاطر دولتدوره دوم زندگي

. کـرد هـا مشـخص مـي   نتيجه را درگيـري ايـن چـالش   . سپري شدنرفته بودند در تناقض و چالشهنوز از دست

محـوري وارد آورده  ضربه مرگباري به ديدگاه و حرکـت براسـاس دولـت   , در واقع1999فوريه 15حرکت 

ايـي کـه کليـه دول    بنـابراين ضـربه  , ع بيمـاري باشـند  گرايي يک نومحور و دولتگرايي دولتاگر حزب. بود

حال نقش يک درمان و قابله را براي سـومين  بر من وارد ساختند در عين1999فوريه 15کاپيتاليستي در روز 

. کردزايش من بازي مي

شـروع  به بعد 1999فوريه 15ام که اگر بتوان نام و جوهر آن را زندگي ناميد از سومين مرحله از زندگي

طـور عـام و از زنـدگي مـدرن     محور بـه آغاز آن با گسستن از زندگي دولت, مشخصه بارز اين مرحله. شودمي

. گردمبه ده هزار سال قبل بر نمي. آورممجدداً به زندگي وحشي روي نمي. باشدطور خاص ميداري بهسرمايه

هاي آن مرحله تا زماني که ارزش. نهفته استهاهاي اساسي انساني در آن سالطور حتم بسياري از ارزشاما به

لحاظ علـم و تکنولـوژي   که تمدن با هزار و يک حيله و زورگويي بدان خاتمه داد با سطح پيشرفت انسانيت به

. گشتپذير نميرهايي و آزادي حقيقي انسانيت امکان, شدعجين نمي

داشـتن از شخصـيت مغـرور و    بـر دسـت , برعکس. محور پسروي نيستگسستن از زندگي مدنيت و دولت

يـابي بـه   اقتدارطلبي که بر خون و فريب و گسسـتن مرگبـار از طبيعـت متکـي اسـت شـايد هـم موجـب دسـت         

اي بسـته و دچـار   از جامعـه , اي سـالم اي بيمار به جامعـه گذار از جامعه. شودترين سالمتي شخصيتي ميبنيادي

اي باشد بـه جامعـه  شدن ميشهري شده که به نوعي سرطانيزيست و بيش از حدفربهي مفرط و بيگانه با محيط

اي کموني دمکراتيک و آزاد و برابر مورد اي دولتي سرتا به پا اتوريتر و توتاليتر به جامعهاز جامعه, اکولوژيک

عام انسان توسط قتل, عام حيوانات توسط فرهنگ شکارهاي سياست زنجيروار قتلرهايي از حلقه. بحث است

دروازه را بـر روي انسـانيت جديـد خواهـد     , داريتمدني و فالکت بوجود آمده در طبيعت توسط سرمايهنظام

ـ  , طلـب صـلح , بـا طبيعـت آشـتي کـرده    , شخصيتي اخالقي و سياسي که با حيوانات دوست بـوده . گشود آزادـ

ن بوده و نيروي علم و اي لبريز از عشق داشته و متکي بر ساختار توازن قدرت با زنازندگي, طلب بودهمساوات

اي که انکيدو را مرا به اندازه نيروي جاذبه, آوري را از بازيچه دست جنگ و اقتداربودن خارج ساخته استفن

مطمئنـاً از حسـرت و   . باشـد مجذوب خـود سـاخته و در نظـر مـن معنـادار مـي      , به شهر و دولت وابسته ساخت

از يک پارادايم فکري و روحي بـزرگ بحـث   . کنمنميآرزويي که زندان انفرادي در من بوجود آورده بحث

هـاي معاصـر و مربـوط بـه     زنـدگي , هاي بـزرگ اطاعت از قدرت, من واقعاً از برخوردهاي تشريفاتي. کنممي

.ام و هم از آن متنفرماند هم بيزار شدهوبرق و فريبندهپر زرق, هاي خونها که در زير لکهتمامي تمدن



499 ام را با عذرخواهي از پرندگان و حيواناتي آغاز کنم که آنهـا را در  ندگيخواهم دوره جديد زمي

با حيله گرفتـار سـاخته و   , هاي من نفوذ کرده بود آزار دادهواسطه فرهنگ شکاري که تا ژنهنگام کودکي به

زندگي در قصرهاي مجلـل نيسـت  , به عقيده من سعادت راستين. بريدمبه هم زدن سرشان را ميدر يک چشم

معتقـدم کـه انسـان بـا گـوش فـرادادن و       . باشـد اي در محيط سرسـبز طبيعـت مـي   بلکه در مکاني همچون کلبه

توانـد بـه فضـيلت و سـعادت زنـدگي      هـا و معنـاي آن مـي   رنـگ , شدن با طبيعت در درون تمام صـداها عجين

باشـد  ي بـزرگ نمـي  هـاي اقتـدار و شـهرها   براين باورم که پيشرفت حقيقي در گـرو ايجـاد اتوريتـه   . يابددست

براين باورم که زنـدگي در مکـاني   , باشند؛ در نقطه مقابل آنترين سرچشمه بيماري ميها بزرگاين, برعکس

که هم زندگي روستايي کهن و هم زندگي شـهري جديـد را درنورديـده و ضـروريات سـکونتي اکولوژيـک       

به عقيده . باشدد يک انقالب راستين ميکنهاي علمي و فني برآورده ميرا توسط آخرين داده) محيطيزيست(

معتقدم که اگر قرار اسـت راهپيمـايي   . باشندمزار بشريت مي, مانده از تمدنالجثه به جايمن ساختارهاي عظيم

نمايد که براساس اين حقايق صـورت  سوي آينده وجود داشته باشد اين راهپيمايي در صورتي ارزش پيدا ميبه

.گيرد

معتقدم که در اين مورد به . گرا و هيرارشيک استادي گسستن از تمدن طبقاتي دولتترين خودانتقبزرگ

تـاريخ  , من بيشتر خواهان آنـم کـه وارد دنيـاي آزاد و يکسـان دوران کـودکي بشـريت      . پيروزي خواهم رسيد

کودکـان و , ها و همچنـين دنيـاي آزاد و يکسـان موجـود در اتوپياهـاي زنـان      شده زحمتکشان و خلقفراموش

.سالمندان بشوم و در آن موفقيت کسب کنم

اي هستند بـراي نجـات از زنـدگي در درون    اما برخي اوقات اتوپياها تنها روزنه. باشندها اتوپيا ميهمه اين

. البته در ابتدا بايد از طريق اتوپياها از ساختارهاي برتر از گورستان امـروزي رهـا شـد   . ساختارهاي بدتر از مزار

با توجه به اينکـه بهتـر   . خواهم که مشابه باشدضمناً نمي. به وضعيت هيچ انسان ديگري نيستوضعيت من شبيه

انساني که براسـاس معنـا و احسـاس زنـدگي کنـد      . نمايم در راه راستي قرار دارمکنم و بهتر حس ميدرک مي

. نخـواهم شـد  " نمـودن گهاي بـزر مرتکب گناه خود را مشابه انسان"طور قطع بار ديگر به. قويترين انسان است

. تـر اسـت  گذشته بشـريت واقعـي  . امام و نه از عهده آن برآمدهداشتن به بزرگان را نه زياد خواهان بودهشباهت

. خواهم يافت و مجـدداً آغـاز خـواهم کـرد    , زندگي را در آن جستجو نموده, براي آن ارزش قائل خواهم شد

.ري نيستها چيز ديگآينده غير از روند انجام اين تالش

PKK. تواند چيزهايي را به کل جامعه بشريت بياموزدام ميدفاعيه. کنم؟ خيرآيا هميشه به خودم فکر مي

KOMA.منـد و برخـوردار از معنـا را متحـد سـازد     تواند کليه دوستان اصيلم و رفقاي ارادهنوسازي شده مي

GELدر برابـر هـر نـوع    . راتيک گردهم آوردتواند کليه خلق کردستان و دوستانش را تحت ساختار دمکمي

وارد عمل شده و در مقام دفـاع برخواهـد آمـد؛ از    HPGمان حمله احتمالي نسبت به زندگي و ميهن و جامعه

که کمال و PAJKلواي توانند تحتترين زنان ما مياصيل. ظالمان و القيدها حساب خواهد خواست, ناحقان
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, و ارجمندي فرشته و زيبايي آفروديـت را در هويـت خـود جمـع کـرده     پاکي , ذکاوت الهگي در تمام اعصار

.متحد گردند

هاي بنيادين انساني خود را از طريق اين دفاعيه به ارگان قضايي اتحاديه اروپا که آلحال که ديدگاه و ايده

, کـنم ا تقديم ميبالد يعني دادگاه حقوق بشر اروپبسيار مغرور بوده و به خود مي, عنوان آخرين وارث تمدنبه

به خاطر اينکه نخواهد توانسـت فراتـر از آلتـي در دسـت افسـونگري      , جاي آنکه انتظارات مثبتي داشته باشمبه

.کنمابراز تأسف مي, سود نظام نقش ديگري ايفا نمايد

.دارماي دمکراتيک آزاد و عادل احترامات خود را تقديم ميبا آرزوي جامعه

2004آوریل 27
انفرادي ـ زندان

ـ بورسامودانیا
عبد اوجاالن


