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  دمکراتيک؟غير بر بستر دمکراتيکمشارکت 
   ـالدين خديو  قلم آقای دکتر صالح  به»در ميان برزخ« پيرامون مقالة  همالحظاتی کوتاـ 

  

  ناصر ايرانپور

  

 . نمودم مطالعه »ت هــهژۆڕ ۆــب«در سايت وزين  را » در ميان برزخ« تحت عنوان ة زيبايی مقال الدين خديو، ، آقای دکتر صالح زانهنظر فر از پژوهشگر و صاحب
   بطور اجمال گفته. است هانديشی برآمد  و در تالش چاره پرداختههای حيات سياسی ما  گره يکی از  به درستی   بهی ژرف خودورز وی با قلم متين و انديشه

انفعال و تقابل برهانيم و  است ما خود را از اين برزخ   شايسته  است کهبر اين باور  باشم ـ  ايشان را درست برداشت نموده ضمنی مقصود  ـ چنانچه وی شود که
 .ـ باشيمموجود در جستجوی راههايي برای مشارکت سياسی و فعال شدن در حيات سياسی خودمان در داخل کشور ـ با وجود دشواريهای غيرقابل انکار 

گرا و  وجود ساختارهای بستة حاکميت سياسی مطلق (پراکتيکی لحاظ  ما به ضروری است، ا  لحاظ تجريدی درست و  هستم اين کار، اگر چه بهمعتقدمن 
  .غيرممکن است اًتقريب) توتاليتر

 حاکميت بر ناپذير  خشن و انعطاف عملکرد  مواضع و سياستهای احزاب کردستان ايران در انعکاس به  کهمن با اين تلقی موافق هستم  البته

اند و اين  بسيار محدود موجود در داخل کشور نگذاشته از امکانات   جملهمنگيری از همة شرايط،  ای بهره برجايياند و  مبنای  تقابل بنا شده

معتقد نيز  .نامم  می»بحران مشارکت«آن را   خود خالء محسوسی را در کردستان در ارتباط با مشارکت سياسی بوجود آورده است که من

عد و ميدان تأثيرگذاری بايد تالش نمود، بدست کم .  کرد بست انديشه بناين رفت از  ی برونبحران، برااين بايد برای گسست از   هستم که

   .  از نظر شيوة فعاليت و مبارزه لحاظ مطالبات و چه  ه ب ، آنهم چهحاکميت بر سياست و سياستگذاری خودی را محدود نمود

عد از منظر سياست کالن و از ب. قابل يا تعارض و ت و باشدفعال و انانطباق يا  اصولی و راهکارسياست  رسد که  نظر نمی بهاما 

گيری از هر دو   رسالت هر اپوزيسيون واقعی ـ حتی در کشورهای دمکراتيک ـ بهرهاًاساس.  و هم آن درست باشد هم اين،استراتژيکی شايد

،  حاکميت رد و طرد صددرصدة يا جنب، از کاروسازهای موجود ه اپوزيسيونی، جنبة انطباق و استفادفعاليت از   کدام جنبه اما اينکه. ابزار است

  و اند نموده   آنها اشاره  اختصار به  هم بهآقای خديو   دارد که»موانع فنی مشارکت«   به قولی  شرايط مشخص و به  بهسنگينی کند، بستگی

  . شوند  تنها از سوی حاکميت تعيين میاًتقريب

رسانند، نقش و  بست می  بن کنند يا به  می  را کاناليزه  روندهای سياسی جامعه ی سياسی که کنشها و بستر و چهارچوبها اينجاست که

، يعنی در صورت فقدان مکانيسمها و کاروسازهای دمکراتيک، »موانعی«در صورت وجود چنين . کنند  پيدا می ثانوی  و نه اول درجهاهميت 

 قدرت  چنانچه ، نهياگرا سياست نرم و مصالحهآری، .  جايی نخواهند برد  به ل اپوزيسيونی رهتدابير و راهکارهای هر چند نرم و غيرراديکا

پراکنی، زدوبند با  مماشات، توهم(نتيجة معکوس ممکن است حتی  باشد،   ظرفيت جذب و ادغام درست آن را نداشته سياسی مطلقه

 نوعی اپوزيسيون خود را نيز   هر حکومتی بههر حال،  به...  باشد ال داشته دنب  به را)باوری مردم  و بیارگانهای حاکميت، انفعال و يأس

دولتهای مستبد و . کند  تحميل می تعيين و را نيز ة ویحتی نوع مبارز  بلکهدارد، نسازد و تنها در شکلگيری مطالباتش نقش اساسی  می

 کنند و دولتهای مردمی و نامتمرکز و باز اپوزيسيون نرم ز خود را خلق می اپوزيسيون راديکال و براندا  ، ناخواسته يا ، خواستهمتمرکز و بسته

   از قطبی شدن جامعه بدين ترتيبآورند و را بوجود می  آن در حيات سياسی جامعه مشارکت دمکراتيک  جذب و انضمام امکان  به،خود

 ... در آن قرار داريم همين است که برزخی اًاتفاقو .  اولی سروکار داريمةدر ايران با نمون. کنند جلوگيری می

 اً اتفاقدانم،  آن وارد می  به عليرغم انتقاداتی که) ت اس ای ه جداگانة خود مقول منهای پژاک که (ی راکُرد من اپوزيسيون  ، اين احوالةبا هم

و . ک.ک. ايران با پستانکرديک جنبش ملی ـ دمکرات قياس .دانم  میپراگماتيستی  و سياسی و  جاافتادهبسيار و منعطف و غيرافراطی

  وداردساختی   تکبافت درون تشکيالتی هرمی، نظامی و. ک.ک. پ فراموش نکنيم که. درسان  استنتاجات سهوی می جنبش فلسطين ما را به

 برخوردارن بحرا و   و مناقشه مجادلهاپوزيسيون و اقليت و  از کنش و واکنش سياسی، از خود درون دربرعکس احزاب کردستان ايران 

غيرمنعطف . ک.ک.همين پ.  پذيرش حداقلی از انعطاف فرسخها دور استاز هم هنوز  از طرف ديگر دولت ترکيه. اين مثبت نيست. نيست

  ه فعاليت سياسی بدهند، حاضر است از خواستهای حداکثری خود و از مبارزة مسلحانة وی اجاز  تنها به   که چنانچه  اعالم نمودهبارها و بارها 

اسرائيل .  اسرائيل و فلسطين نيز نيستکشمشوضعيت ما مشابه با .  چيزی غير از تسليم يا نابودی آن راضی نيست  به  اما ترکيه.دست بردارد

 شخصيت و   که و ايران دست کم بمانند ترکيه، ساختار دمکراتيک درونی دارد يک ،باوجود سياست غيردمکراتيکش در مقابل فلسطين

   کرده همت اين اواخر با تشکيل يک دولت فلسطينی موافق منکر وجود ملت فلسطين نيست و تازه  قائل نيستند،کُرد برای هويت مستقلی

 سياستهای   است، بخشی از آن ـ در کنار درايت رهبری آن ـ بطور مستقيم و غيرمستقيم به  با اسرائيل را گشوده  باب مذاکره»فتح«اگر . ستا
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 مردم غيرنظامی   از سوی آنها متوجه ها و ترور و کشتاری که ناپذيری فلسطينی  انعطاف ، آنهم با آن همهگردد رمیمنعطف خود اسرائيل ب

   . و همچنان هست است  بودهاسرائيل

ی غير از  چيز  و بهناپذير است پذيرد، انعطاف هيچ قواعد دمکراتيکی را نمی  اين قدرت سياسی است که.  دقيقا برعکس است در ايران معادله

 جای خود،  ی و چپ و سوسياليستی بهکُرداپوزيسيون . دهد شوند ـ رضايت نمی  می  از سوی وی دشمن شمرده نابودی و محو مخالفان ـ که

 با قانون اساسی بغايت غيردمکراتيک   مخالفتی دارند و نه  با واليت فقيه  نه  را دارد که»خودی«مگر اين حکومت ظرفيت پذيرش مخالفان 

 گيريم؟   بتوانيم از آن بهره آيا امکان مشارکت دمکراتيک و شکلگيری يک اپوزيسيون نرم و منعطف در چنين شرايطی وجود دارد کهن؟ آ

گيری   نرفتند، در پيش و پس از قدرت ها که بوسی  دست  اينها نکردند، چه  به  خدماتی که هايي چون داريوش فروهرها چه»گرا ملي«

 1350اواخر دهة  با رويدادهای   در رابطه و از جمله» حزب ملت ايران« و »نهضت آزادی« و » ملیةجبه«ر احزابی چون روحانيون اسالم، د

 اصال صحبت   در مورد کديور و سروش و منتظری که. شد  آيا سرنوشت آنها بهتر از سرنوشت دکتر بختيار و برومند و غيره.کردستان ايران

 نظام اسالمی در  اصولی موافق ترور شخصيتی اين سه.  برانداز هستند  مخالف و راديکال و رژيم اند که دعا نکرده آنها حتی ا  که کنم، چه نمی

 اين نظام توانايی. شتنداو ديگران نوع خود تفاوت اساسی با ترور فيزيکی مخالفان واقعی چون دکتر قاسملو، دکتر رجوی، دکتر برومند 

 5000 دهد و ديگری را يکی را فراری می. را هم ندارد) فريدون فرخزادچون (و غيرخودی ) م نبویابراهيچون (خودی افراد  طنز حتی

مردم کردستان پاسخ درپيشگيری انعطاف و عدول از خواستهای . کشد  می  سالخه  به»مهرورزی اسالمی« با   واليتکيلومتر دور از

.  گرفتند اسملوی کبير با نمايندگان حکومت اسالمی يک بار برای هميشهجويانة دکتر ق  خود را در جريان مذاکرات مصالحه»حداکثری«

   ما در آن قرار داريم و  اين است آن سنگ گرانی که آری، مشکل اينجاست، برزخ را بايد اينجا جستجو کرد، اين است آن دوزخی که

اند از تبعات   خود نيز هرگز نتوانسته البته. اند عالی آنرا گرفتهاند و جلو رشد و ت  ايران بسته ة بر پای جامع  مستبد که حاکمان متواتر هميشه

 .استمحبوس چون زندانی در زندان  زندانبان هم  اند که  ناحق نگفته به. ناگزير آن بگريزند

 مشارکت دادن مردم کردستان در  با انفعال و در جهت  مقابله است راهکارهای نوينی را برای  اين احوال شايستهةبا هم

 محال، اما  نهدر عمل  اين مهم  کاوش نمود، هر چند که  های مردم کردستان در زندگی سياسی جامعه شان، برای فعال کردن توده سرنوشت

   مفيد به  را نه»انتخابات« شرکت در  پيچی کنم ـ   باشم برای کسی نسخه  خود را مجاز شمرده  ـ بدون اينکهاما من بالشخصه .بسيار دشوار است

 انتخابی در کار است و   نه در واقع امر نظام سياسی و انتخاباتی ايران  به با عنايت ، چرا کهدهندگان  سود رأی  به  و نهدانم می ها»اکانديد«  لحا

 وی، ولی ة از سوی نمايند  ميزان و مالک و معيار در ايران اسالمی رأی الهی است که. از پای بست ويران است  خانه.راستين  کانديداتوری نه

اين را مردم  ؟ باشد تواند داشته  معنايی می خوب در چنين شرايطی انتخابات چه.  مردم شود و نه  اعمال می،شورای نگهبانحربة ايشان،  و  فقيه

 »دستاوردهای«.  است  بوده  کنونی تاکنون چهدرپی  پی اصطالح انتخاباتهای  حاصل و دستاورد اين به دانند که می. دانند  خوبی می نيز به

   پادگان و پايگاه افزايش تعداد غير از  دهة گذشته  اين شهر در سه دانند که می. پيش رو دارند را ، مناطق کردنشين، مثال مهاباد (!)»نمايندگان«

 ميزان   بايد گفت کهاً انصاف  البته. است  نداشته ديگری »پيشرفت« زندانی و مواد مخدر  زندان وو سرباز و بسيجی و پاسدار و اطالعاتی و

 بخش خصوصی و عمومی ظرفيت جذب آنها را ندارد و آنها بايد دير يا زود، جالی ديار کنند و    البتهکه ( التحصيالن ما افزايش يافته  غفار

 ة منطق  بههمزمينهايي ). دن طوالنی دار تراژيکاً خود داستان بخش که( نيز داريم  شگاه دان ، دو نيمچه)در شهرهای مرکزی جويای کار شوند

 سال اخير 28و ارمغان اين همة بيالن    بر اين امر واقفند کهمردماما . خورند  چشم می  و ساختمانهای زيبايی نيز در آن به  شده شهری افزوده

د تغييری در سياستهای وحشتناک ان توانسته ناًتاکنون مطلق مردم »نمايندگان« اين   که آگاهند  ويژه به.  است حاکميت اسالم در کردستان بوده

 کام و پای حکومت   آبرو و حيثيت و اعتبار خود را به و اين درحاليست که ( استان بدهندةآميز دولت مرکزی و دولت در ساي تبعيض

 در اين »کالن« ةپروژ حداقل چهار   حاکميت استبدادی شاه  دهه  در سه؟جذب کننداند  توانسته توليدی را ةکدام پروژ آنها اًحقيقت ).ريختند

 يکشايد ذکر .  است و بس  تنها افزايش بيدادگری بوده ة حاکميت اسالم دهة گذشت  در اين سهدياراما نصيب مردم اين .  اجرا درآمد بهشهر 

   از جمله57ا سال  ت  مهاباد که»کاخ جوانان«تنها :  تصوير کشد وار به خصلت حاکميت ناب محمدی را برايمان  بتواند  شخصیة و تجربنمونه

 »انقالب«  پس از پيروزی ) بودم و من هم افتخار شنا در آن را پيدا کرده (کردند استخر بود و کودکان و نوجوانان و جوانان در آن شنا می

 »انقالب« پس از  ه، اين درحاليست ک) در آن را داشتم»مهمانی« »افتخار« باز من نيز چند صباحی  که ( زندان تبديل شد  به  از جمله اسالمی

   پايگاه  کاخ جوانان هم به؟ شد  چه نتيجه.  تبديل شود  دانشگاه  پادگان مهاباد نيز به که)  از سوی همين آقای فروهر از جمله( شد   داده وعده

   چنين وضعی تعجبی دارد کهآيا با.  افزايش يافت  فقرهندين چ  بهعمالًو مراکز نظامی  تبديل شد و تعداد پادگانها  جواناننظامی و زندان
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  نپيوندند ـ»راديکال« اپوزيسيون   ـ اگر بهوکنند  در بازيهای حکومت اسالمی ايران شرکت   باشند که  اين نداشته مردم اعتماد و رغبتی به

   . ما در آن قرار داريم  کهشواریدآن اين است  ؟کنندن  انفعال پيشه

فراموش . باشد میتر از مناطق ديگر ايران ن رسد فراگير نيست، دست کم گسترده  نظر می  به که آن قدر نيز »انفعال« ميزان اين  البته

 در پهنة   در کردستان، بلکه  ـ آنهم نه تنها  کمتر دانشگاهی، فضای فرهنگی و سياسی ديگری حاکم بود چند سال پيش، آن زمان که  نکنيم که

های بسيار   يکی از نمونه.داشنی با ارگانهای مطبوعاتی نيرومند خود فعال نبکُردانشجويی  فعاالن جنبش د  در آن کهشد يافت میايران ـ 

و  تبريز   در دانشگاه» روانگه« و اطالعات غنی در اين عرصة مهم است و با نشرية   صاحب تجربه برجستة آن خود آقای دکتر خديو است که

تعداد در آن دوران  .دشدننگاری کردستان   جنبش روشنفکری و روزنامه ايانی بهخدمات شمنشأ  »پيام کردستان« و »هاباد مه«بعدها در 

 اگر .داشتيم  ما امروزی وضعيت متفاوتی میاًدادند، يقين  اگر اجازة ادامة اين روند را می. بود نشريات و کيفيت آنها بسيار قابل مالحظه

 نکنم، آن  اگر اشتباه.  باشد، منظور همين است ضای دمکراتيک آماده برای هر حرکت و مشارکت دمکراتيک بايد بستر و ف گويم که می

 آنها   بنابراين چنين نيست که. توصية شرکت در انتخابات را نمودند درستی ـ  عقيدة من به ـ بهی کُردحزب معارض چند   حتیهنگام

 سياسی و دمکراتيک در کردستان اگر بيشتر  و ظرفيتظتغل.  باشند  مشارکت داشته آميز در زندگی سياسی جامعه  شيوة مسالمت نخواهند به

 تا ايالم، بيشتر از   گرفته تمام مناطق کردنشين ايران، از ماکو  اگر در نظر بگيريم که. کمتر نيستمطمئناً از بسياری از مناطق ديگر ايران نباشد

   بالقوهی نيرو با ه حزب با سابق چنديناز  بالنسبه کم جمعيت  همين د، اگر در نظر بگيريم کهنده در خود جای نمیرا  درصد جمعيت ايران 15

فعال  خارج از سازمانهای سياسی   هستند کهکُرد تعداد بسيار زيادی از روشنفکران   برخوردار است، اگر درنظر بگيريم کهخودو بالفعل 

 را در نظر بگيريم، اگر فعاليتهای  ـو سال و اندی پيش مانند اعتراض و اعتصاب سراسری د ای کردستان ـ به ، اگر حرکتهای تودهباشند می

   بهکُرد اتفاقا صدای .شود  نمی  دست داده ای به تشکلهای مدنی کردستان و بگير و ببندهای داخل آن را در نظر بگيريم، تصوير نوميدکننده

اين .  است را دست کم نگيريم  در ايران داشتهدکُر مبارزة  اعتباری که. نسبت درصد اندک جمعيتی آن در ايران بسيار هم پرطنين است

  شناسيد که شخصيت سياسی و فرهنگی ايران را میسازمان و حزب و کدام .  است های زياد بوجود آمده  بهای تالشها و قربانی اعتبار به

   البته ـ ون از پتانسيل سياسی بسيار باالجنبش و مردم کردستاحتی از نظر حاکمان نيز .  ياد نکندکُرد تنش بارزد و با حسن کالم از  سرش به

نامد و ديگری   می»سر مار« ـ مهاباد ـ را 59 و 58 در سالهای  مرکز سياسی آن، يکی ازيکی  اينکه.  برخوردار است ـآنهاخطرناک برای 

 با  حکومتای دارد و  ويژه جای نيزکردستان در محاسبات حتی حاکميتبنابراين . کند  از همين واقعيت حکايت می»آتش زير خاکستر«

در  سياهی لشکر حکومت تبديل شوند، اگر  اند به  نداده اجازهاگر اين مردم اما . دکن  آن برخورد می  به ويژهريزی  احتياط و حساسيت و برنامه

 تنها اين   هستند، بلکه»منفعل« تفاوت و  بی  آنها، اين نيست کهوجود ندارد »انتخابات« در نمايشهای ممتد حاکمان چون  شرکت  رغبتی بهآنها

 اصطالح  به (کُرد در ضديت و تقابل با  که آن  بهها  خواهند با شرکت در اين برنامه  نيستند و نمیقائل مشروعيتی برای حاکميت  است که

 و .اعتباری و رسوايي ببار بياورند  و برای خود بیحقانيت ببخشند است،   گذاشته  مسابقه  و سوريه  با دولتهای فاشيستی ترکيه)»اصيل ايرانی«

   .باشد  و مقاومت منفی و مدنی می  شدة مبارزه  و يکی از اشکال شناخته نيست اين در شرايط فعلی اشتباه

 در جنبشهای صنفی، متشکل و فعال شدن،  است  مانده  باقی کردستان و ايران برای مردم در شرايط کنونی من تنها راهی کهة عقيد به

 مشارکت در جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش دانشجويی،   من باب نمونه.ت مردمی و شرکت در حرکتهای اعتراضی استابتکارا

نگاران، تشکلها و حرکتهای حقوق بشری، جنبش برای لغو مجازات اعدام، جنبش برای آزادی زبان   روزنامه  ويژه  بهجنبش برای آزادی بيان

از اين  هيچکدام . اين راهکارها باشندةتوانند از زمر  می» متحد کردةجبه«ری، ايجاد تشکالت سياسی چون مادری بعنوان زبان آموزشی و ادا

فضا را بايد :  ختم کالم.دند باشنتوان  و نمیندو ضروری، اما، بديلی برای فعاليت احزاب اپوزيسيون واقعی نيستکارهای بسيار با اهميت 

   . آن»انتخاباتی« طبق قواعد بازی حکومت و شرکت در بازيها و نمايش  اما نه نمود،  شکست، با انفعال بايد مقابله

 اين ديگر سقوط   که ، چه کند ديکته ما  بهنيز  ارزشهای خود را  است ـ  ما تحميل نموده  سلطة خود را به  ـ حال کهنگذاريم حاکميت

 شايستة يک . هستيمما شايستة يک زندگی بهتر. ز نيستل و نوميدی جايانفعا.  چيزی کمتر از آن  خواهد بود و نه ارزشی نيز نظامو انحطاط

 يک  تنها نخبگان اين مهم تنها با اهتمام همة فعاالن، و نه.  هستيمآفرينی بدور از خشونت و مرگساختار سياسی دمکراتيک و مدنی و 

 فعاالن از سوی  ت و قدردانی است؛ حال اين تالشها چهدر اين راستا هر گام و تالشی ـ هر چند کوچک ـ شايستة حماي. ، ميسر است عرصه

ند، ا ه محنتها کشيدراستا در اين   دهة گذشته  در سه احزابی که از سوی   و چهدن باش صورت گرفته  و حرکتهای خودجوش مدنیلهاتشک

  . ندا هها داد قربانی
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