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 فھرست

 

 ... آتن ي دادگاه موتلفھ يئت منصفھ ی اعضا ھ ودادستان يرابـ 

 

  اولبخشـ ١

 ک دوره یان ی اروپا و پايماجرا

  دوم بخشـ ٢

  و ترکھا تمدن ھلن و روابط آن با کردھا

  سومبخشـ ٣

 جاد جو توطئھ ی در اي ـ فلسفياسی سي برخوردھاينقش برخ

  چھارم  بخشـ۴

 وستھ استیر پا گذاشتن حقوق بوقوع پی نقض و زيجھ یتوطئھ آتن در نت

 بخش پنجم ـ ۵

 ا پاسخ بھ توطئھی بھ راه حل در بحران کرد يابیدست

َ 

کھ مرا تحت فشار  رغم این یم شده بود را علي تنظ،سیتیوس پلوماری، آندنز آتنیی دادگاه تمدادستان کھ توسط يفرخواستیک

ي اسی سيرھبرورود یک ": بدین قرار بودمن  مورد فرخواست دریکي  خالصھ. بررسي نمودمصبورانھ قرار داد، 

بھ ھمین . ساز بوده و ممکن است دستاویزي براي یک جنگ محسوب گردد مشکل) یونان(الورود بھ جمھوري ھلن  ممنوع

ي دوستي و صلح بین متفقان آن بویحه ترکیھ ارزیابي گردیده و در رابطھ با این  زننده سبب این ورود یک حرکت برھم

 ." خواستار اجراي حقوق ملي جزاي مربوطھ گشتھ است



 

ار تنگ یرد ـ بوده و بسین خلق ھلن را در برگی ـ کھ منافع راستيخیچشم انداز تار فاقد ھر گونھ ن طرز برخوردیا

 است کھ حاضر ي حاکم و سنتي برخورد طبقھ ن برخورد،ینکھ، ایبدتر ا.  و ناقض حقوق بشر است خودخواھانھ،نظرانھ

 بھ يافتھ ـ اقرار کرده و حتین حقوق بشر خلق کرد ـ کھ در من تبلور یک تری اراده و خواست دمکرات،تیست بھ موجودین

 نقض ين برخورد حتی ا.داند يم" بربر" را يگانھ ای واپسگرا ھر بو يستی شوونيدگاھی و با د.ردی آنرا بپذيار جزئیشکل بس

ت داشتھ و از آن بھ یا مشروعیربودن من گو. ـ استباشدیمھ ی آن اتحاد ازيز عضوین] ونانی [مان حقوق بشر ـ کھ خودیپ

خ صورت نگرفتھ و ی تاري ن توطئھیترمن و مھیبزرگترق ی از طريانتی خ انگار کھنیھمچن. ر شده استیتعب" اخراج"

 . ھستندامر ن یدرصدد قبوالندن ا

 برتر دانستن ر الزم،ی و غيد بر موراد جزئی، تاک در دادگاهي نگري کھ منجر بھ سطحیيا برخوردھيھمھ  خواھند يم

ک ی شود را در قالبی م از شر آن شدن و رھايات و حقوق انسانی خصوصي  فرد از ھمھيز محروم سا،زیدولت بر  ھمھ چ

بتوانند توطئھ انجام شده و بھ "  صلح ھلني ھستم برايمن خطر"نکھ ی ايدر نظر دارند تا با تکرار متوال.  ارائھ دھنديدعو

ت ی اھمي آنرا ب،يزی ناچين ممکن نباشد با صدور حکم سزای اگر اایافتھ را پنھان کنند و یت وقوع انین خیتبع آن بزرگتر

. ت شده استیفشان ابراز رضای وظايستھ ی شايش از اجرایشاپی نکرده و پين اصلیمجرم ھم بھ ي اشاره ايحت. جلوه دھند

فرخواست تعجب ی کيم کننده یتنظد شده از برخورد یاست حاکم ھلن تولیاز طرف س" يبیعوامفر"نکھ اصطالح یبا توجھ بھ ا

 آورده است کھ يچنان ماھرانھ بجار و ی بھ او محول شده با تاخياسی را کھ از طرف مقامات سيفھ ایاو وظ. میکنینم

 . نندی نبيچ ضرریاربابانش ھ

 از يکی سقراط کھ ي دعوي بھ اندازه ين دعویا. ن منطق شوندیم اید تسلیئت منصفھ نبای محترم ھيقضات و اعضا

 يخیرج تایت و نتای اھميدارا. شودی بزرگ انسان محسوب ميھ یباشد و بعنوان سرمایخ آتن میک تاری تراژيھایدادگاھ

 کھ کردھا  ـين درد و رنجیم و جان باختن آنھا و ھمچنی رفقايق خودسوزیداد از طرین رویم ای وخيجھ ین نتینخست. است

 ربط ي مرتبط با ھم بيدادھایوستن روین ھر چند ورود من بھ آتن و بوقوع پیبنابرا. کندیروز مـ بشود یروزانھ متحمل م

 .باشدی ميادیت زی اھميداراده شوند، ید



 

اگر . دشویم يسپرن بار مردن سخت تر ی از چند،ھر روز من. کنمی مي را سپري تراژدن سالی پنجمدر حال حاضر

نده ی آيدھای خود بلکھ بھ اميخیت تاریم نھ تنھا بھ واقعییآتن است برآت موجود من، ی وضعياصلنکھ عامل یانکار ادرصدد 

" یيبای ـ زيخوب" کھ در راه یيت حقوق بشر و آنھای خواستار رعا پاک و منزه ويانسانھا. م نمودیانت خواھیز خیمان ن

 نقاب بر چھره دارند و خود را از يان و توطئھ گران واقعائنشوند کھ خی مجرم و گناھکار شناختھ مي در حال،کنندیتکاپو م

گر دوستان یو د کرد ـ ترک فھ ھم بخاطر خلق  ھلن و ھم بخاطر خلقین وظیتوانستم از انجام اینم. ده ھا نھان ساختھ اندید

م یتوانیف روابط فقط مین تلطی ما در برابر ا.دیی گرايونان بھ گرمیل دادن من روابط ترک ـ یبعد از تحو.  کنميشانھ خال

مصرانھ بر .  خواھد بودي عاقبت آن خسران و تباھن استوار نگردد،یادی بنيتھای واقعبرن روابط یااگر . می کنيابراز خشنود

 در جھت ي بر عکس بعنوان گام، بلکھ و صلح نبودهي دوستي برايدیکنم کھ  ورود من بھ آتن تھدید می تاکن نکتھیا

ن ورود من یم ایر مستقی غيجھ یونان نتیترک ـ  کاذب يھمچنانکھ دوست.  موثر خواھد افتادي و صلح واقعي دوستيبرقرار

طراب و  ھمھ اضياگر خطا.  خواھد بودي واقعيست صلح و دوي آن ھم برقراري واسطھ يم و بی مستقيجھ ینت. بود

 اما من اشتباه و  ھم باشد ـيزم ـ ھر چند از موجبات فرھنگ سنت را کھ متحمل شده ام را بھ گردن خلق ھلن اندایيھایسخت

بت  نسيتیت و شخصین را بھ ھوی بلکھ ا.دھمیسم نسبت نمیفرخواست مرتکب شده را بھ ھلنی کيم کننده ی را کھ تنظیيخطا

ن کار باعث تحمل ی و با ان کذاب را بھ صورت فرھنگ در آورده کھ ترسو و خودخواه و عبادت خداونداخواھم داد

 با يف فرھنگ آناتولی روابط ھر چند ضعيانگشت را بر رو. باشدی مسم شده،یھا از طرف ھلنی عقب ماندگ رنجھا و،ھایخراب

 را يادی زيخ نمونھ ھای را ـ کھ تاري عالم و خردمندياز انسانھا ياری بسيرسم و خط مش. سم خواھم گذاشتیفرھنگ ھلن

  ـ ترک، ھلنيژه خلقھای منطقھ و بويان خلقھای در روابط مي صلح و دوست،يانگر فصل مشترک آزادیاست ـ کھ بشاھد 

 .  بوده اند مدنظر قرار خواھم داديکرد و ارمن

ط سخت و با وجود حداقل یھ ام را در شرای ھدف داشتھ باشم دفاعنیشبرد ای در پينکھ سھمی ايدم کھ برایبر خود الزم د

 .ر درآورمی بھ رشتھ تحري و علمي فلسف،يخی تاريامکانات بر مبان



 

 خلقمان ،تین نفس در برابر انسانی تالش خواھم کرد تا آخر، من نخواھد بودي برايچ طلب شخصینکھ ھی از ايبا آگاھ

گاه ی نموده و بھ جارھا يستمی قرن بیيرسوا محاکمھ را از ،ن برخوردیدوارم ایما.  آورميت خودم را بجایاحساس مسئول

 . دآم خواھد يبجان ی راستيستھ اش خواھد رساند و موجبات دادگاھیشا

 

  اولبخش

 ک دوره یان ی اروپا و پايماجرا

 

 در يستی مدرن)دگاهید (میاراد بھ بعد در واقع پا ـق آتن بھ اروپا رفتمیکھ در آن روز از طرـ  ١٩٩٨ اکتبر ٩از روز 

 نتوانستم ، اميار شکاک و سطحیت بسیر ساختار ذھنییم در جھت تغی تالشھايرغم ھمھ یعل. دیشخص من بھ شکست انجام

 ينده ی قدرت نما ـ مرا مجبور بھ سفر بھ اروپا،ن موانع موجود بر سر راهیافتھ؛ بنابرای دست يموفقبخش و یآزاد يرویبھ ن

 يخیداد تارین رویا. باشدی خود مي ذاتيروی بھ ني اعتمادي خود نشانگر بنیا.  واضح استيزین چی نمود و اـ قدرتمند تمدن

جاد یانھ و ایمبارزه و تالش در خاورم) ١٩٧٩ـ١٩٩٩( سال ٢٠با وجود . دبو يقی بن بست عم نشانگرو مکاناز نظر زمان 

 ده و گره کور است ـ یچیانھ ـ کھ دچار مشکالت پی خاورمي جامعھ يژگین وی خود را از امار مھم باز ھم نتوانستیتحوالت بس

 .  ارائھ کنميداری آن راه حل پايبراده و یرھان

ن ینکھ ایل ایدل. بود" يجنگ کوھستان "يریکردم رفتن بھ کوھستان و بکارگید انتخاب می کھ بایيگر از راھھای ديکی

توانستند ی چگونھ م، مسلحيروھای نقداستم از ینکھ بگذریگر ایبود و در شده یار دینکھ بسی ايکینھ را انتخاب نکردم؛ یگز

 ي بھ راه حليابید مرا بھ دستی ام،نی وا؟دیانجامیمن ھم يج بدتری چھ معلوم کھ بھ نتا، آورنديخواستم بجای را کھ من ميزیچ

ن د نھ تنھا امکان راه حل آسا موجويھاروین يسنگربندت و ینکھ با توجھ بھ موقعیگر اید. نمودیف میساده و آسان تضع

 ي و اخالقير فلسفیز غین نی اشتباه و نادرست افراد بوده و اينشان از مش" ر و بکشیبم"خطر وجود نداشت، بلکھ با بروز 

 بھ راه حل يابی اما دست،کردی فراھم مراک ی ـ تاکتيرفتن من بھ کوھستان احتماال امکان بھبود و اصالح تکنولوژ. بود

حرکت کنم و ) لکتوئانتل( روشنفکرانھ ام ين فکر بودم کھ با توسل بھ جنبھ یدر اوستھ یمدام و پ. ز بودیرانگ شک بیينھا



 

 ي در جامعھ يزی بروز جنگ و خونرينکھ بجای بر اين خود مبنیقیچوقت در یھ. میفا نماینگونھ ای خودم را ايخینقش تار

ن دو یان ایدر م. د ننمودمی ترد، بھ حل مسئلھ اقدام نمود)انتلکتوئل (ي روشنفکريق راھکارھاید از طریانھ بایکرد و خاورم

 نداشتم ين شکیاز ا. ندز بودیدر ستمن با ھم  روشنفکرانھ در يارھای و معي خونيارھای مع انگار کھ.دمبونوسان در دگاه ید

با توجھ بھ . ار نخواھم کرد فروگذي ـ روشنفکرانھ لحظھ اياسی سيوه یدا کنم از کاربرد شی پين فرصتیکھ اگر کوچکتر

بر آن  رام بود، يریجا بودن خشونت و درگی ارزش و بياز ب يحاکل ین ـ اسرائی فلسطي موجود در مسئلھ ينکھ بن بستھایا

 pkk ـ کھ در درون یيای مافي طرز فکر فاسد و انحراف.ل قرار دھمیرا مورد تحل"  خشونتيفلسفھ "گر یداشت کھ بار د

 ي ھمھ ينکھ سرچشمھ یز اعتقاد بھ ایات نین واقعی ايدر ورا. ن کار مصمم تر شومید تا در اباعث شـ ظھور کرد 

سرانجام با فراھم شدن . دمشیه مپار دو یيگو. کردی مين حرکتی مرا مجبور بھ چن، مدرن اروپا استيمشکالت و راه حلھا

 .  دست بزنمين اقدامید من بھ چن موجب ش،ھیھ بر سوریامکان ورود من بھ آتن و فشار روزافزون حکومت ترک

 دوباره مواجھ ي ـ ختم شد مرا با تولديروبیا ـ نای رم و مجددًا آتن و در آخر بھ کن، کھ از آتن شروع و بھ مسکویيماجرا

 .ساخت

 کھ يجھ اینت. اد ارزش نخواھد داشتی زيھا و جوھر خودم دفاع کنم از لحاظ فردی فعالت،تینجا از حسن نیاگر در ا

م یریھ را نشانھ بگیم؛ اگر با انگشت اتھام فورًا ترکدھمچنانکھ گفتھ بو. دن استیب کشی آمده نھ فقط اعدام بلکھ بھ صلبدست

 تفکر يم در راستایرمستقیم و غیم مستقیابی و عمق آن در نيخیتاروسعت ھ داده را از نظر ی بھ ترکيجھان کھ نظام يو نقش

 دادگاه حقوق بشر اروپا ارائھ کرده ي کھ برايھ ایدر دفاع. م گرفتیقرار خواھ کردن خودشان ي بر مخفيتوطئھ گران مبن

 کھ  ـده کرد رایت و پدی موجودي درصدد اثبات و ارائھ ، منيھ ین دفاعیا.  موجود پرداختھ امي نظام جھانيبودم بھ چگونگ

ک مشکل نصف یح ینکھ شناخت صحی از ايھبا آگا. باشدی م ـد شده بودی ناپد]يطبقات [يطبقات يدر درون نظام تمدن جامعھ 

 خارق العاده ي اشغال عراق را بھ شکلي من درباره ي ھاينیش بین کار نھ تنھا پیا. ن کار دست زدمیراه حل است بھ ا

دن و یب کشیستم بھ صلی س. ظھور رساندي آنھا را بھ منصھ ، راه حليش فرصتھای بلکھ عالوه بر افزا، کردقیتصد

ک ی کالسي بھ نمونھ ھاي نظام حاکم بکار گرفتھ شد ـ شباھتي ـ کھ از سوھ صخره ھا بسان پرومتيروبر خکوب کردن یم



 

سلطھ "خلقھا در برابر " ي جھانيدمکراس"د یگر بتوان از وجود جدیده بود کھ دی زمان آن فرا رس. نداشتيادوار اسطوره ا

 .  بحث کرديھ داری سرماينظام جھان" يو تجاوز جھان

ن ی بوده و بھ ايادی زمرگدن و ی پوسخ مکانی با آنکھ در طول تاري امرالي انفرادزندان يد گفت کھ دوره ین بایھمچن

 تمام ي شخص من و خلق کرد بلکھ براي را نھ تنھا براي و علمي و عملي فلسفيکرد کھ بتوان راه حلی ثابت م،خو گرفتھ

 زنده و يک گوھریت ی موجود حفظ خطا بوده و ام گذاشتھتماممھر اتھام بر زدن د گفت کھ یپس با. جاد نمودیت ایبشر

 ام ارائھ خواھم يات و اظھارات قبلیل دفاعی را در خصوص تکمين مواردیبنابرا. قت استیگر از حقی ديز جنبھ ای نحقبر

 .  خواھد آورد بھ ھمراهيج آشکار و روشنیو ترک نتا ھلن کرد يده ھای پديرو ام بر يکی تئوريامتحان تزھا. کرد

رئال "ن دو و برخورد نسبت بھ ی معاصر برخاستھ از ايھ داریاست و نظام سرمای س، از دولتيالف ـ مشکل اصل

 ي جزميکنم کھ نتوانستھ ام جنبھ ین اقرار میبھ ا. شودی ميد ـ ناشظھور کرن نظام ی ايل برایـ کھ در مقام بد" سمیالیسوس

استھا و ی آن است خصوصا سين مرحلھ یشرفتھ تری کھ پيھ داریسرما عموما و نظام يطبقاتدگاه خود نسبت بھ تمدن ید

اد یار زیرغم کاربرد بسیعل. مھنبود را پشت سر ) يھ داریسرما(ن نظام یو ای آلترناتيسم کھ مدعیالی رئال سوسيراھکارھا

 ي کليھاقالبر بھ شکستن قاد. ج خالق الزم فراھم نشدی بھ نتايابیار امکان دستی بسيو تالشھا" يسم علمیالیسوس"اصطالح 

 يسم رویالی بھ سوسي کھ بتازگيھنگام.  پشت سر گذاشتھ نشد، نظامھايل رسمیسطح تحل. ش نوشتھ شده نشدمی پاز و يگرا

محمد : " خواندم و با خود گفتم١٩۶٩ آنرا در سال ،دتم افتابھ دس" سمیالی سوسيالفبا" بنام ي کتابي بطور تصادف،آوردمیم

، اما نتوانست  ھم باشندي جداگانھ ايکیدئولوژی ايھای رھبريھر چقدر در اصل دارا". روز شدی پ مارکس،شکست خورد

 ي جزم گراک طرز جزم گرا بھ طرزیقع از در وا. سم را پشت سر بگذاردی موجود در مارکسيشھ ایک و کلیسطح دگمات

ـ  يستیسم مارکسیالی و سوس)اسالم (يقرون وسطرومند ی و ني انقالبيدئولوژین ای مابیين شک تفاوتھاودب. افتمیگر سوق ید

قت را در ین حقین است کھ بتوان اینجا ای مسئلھ در ا،فقط.  وجود دارد ـ بوديھ درای نظام سرمايو شدن برای آلترناتيکھ مدع

 دست  کھ ما بداني سطحيول. باشدیق می عميخی تاريز مستلزم داشتن آگاھین نینمود و ا يابی و مناسب ارزينیط عیراش

 از آن است، نتوانست ي محصولسمیالیرئال سوس کھ يسمی مارکس.ک نبودیتی سميخیم قادر بھ گذار از طرز فکر تاریافتی

 ين جامعھ ای از چني در ظھور نوع وحشي حتي حتي گذار از جامعھ طبقاتي نھد و سواپشت سر را يطبقاتتمدن جامعھ 



 

 لعاب داده شده نھ  تنھا از حل يستی مارکسيک جالینھ ھم کھ کامال با ای روح خاورميت بیشخص. فا کردی ايز نقش موثرین

انات چپ و راست و  ی جري ھمھ ،خران اویدر ا. ز بدور استینآن ح یل صحی از درک و تحليتناقض عاجز است حت

. زندیری ميھ داری نظام سرمايکیدئولوژیاب ایانھ آب بھ آسی در سراسر جھان و خاورمیي گراي مل،یين گرای ديمنطقھا

ر و تحول یی تغيستینکھ بایبا توجھ بھ ا. ت استین واقعی بارز اي نمونھ ١٩٩٠در سال سم یالیع رئال سوسی وسيپاشوفر

شتر بھ وخامت یت ھر چھ بی وضع،اما با بروز موانع و عوامل مانع ساز ،گرفتین سالھا سرعت می اي در طيکیدئولوژیا

 يابیدر صورت دست. ماندیم" ندیآیانسانھا فقط در لبھ پرتگاه بھ پرواز در م"ن کھ ن سخیت من ھم بھ مصداق ایوضع. دییگرا

 نظام يرحمانھ ی بيدر برابر حملھ " بالدار "يشد کھ با تفکریر می نھفتھ در آن امکان پذيعیقت طبی و حقي انسانيبھ مبان

 . طھ بودین حی در اي داد تا حدودي کھ رويزی چيعنی. شدی ميستادگیا

د بھ یبا. افتی دولت و تمدن معاصر تبلور ،استیل سیار آشکار در تحلی بسي من بھ شکليکیدئولوژیر و تحول اییب ـ تغ

 بر يات ما مبنی فرضيحت. باال در نظام دولت بودم يدن بھ پست و مقامی رسيشھ در آرزوی ھمين اقرار کنم کھ در کودکیا

 ،گری د.ن بودیز ھمینگاه نیکم. گذاشتیس دولت خودمان نمیتاسز پا را فراتر از یق انقالب نی دولت از طريبرانداز

ست، یالیھ دار، سوسی سرمايدولتھا. باشندیي رھاي برايلھ ایتوانستند وسیالت من، نمیگرا براساس تحل دولتيھایدئولوژیا

 خود بھ ،يطبقاتست و طبقھ جامعھ یط زی مح،ي نژاد،ي جنس،ينی حل مشکالت دي بجاستیک فدرالی واحد و دمکراتيمل

 ي فوق جستجو کرده و ھمھ ينابعمر از ید راه حل را از ھر لحاظ از منابع غیبا. ن مشکالت بدل گشتھ اندی ايسرچشمھ 

 يتیخ در موقعی تارد شده و افراد و خانواده را کھ در طولی ناپديخیر آوار تاری تاکنون در زي کھ از عصر نوسنگیيخلقھا

ت ی واقعينی دي گروھھا، کھ ھنوز ھم در کوھھا و صحراھا بھ مقاومت پرداختھيری عشا،قرار گرفتھسخت و فشرده 

 ي فرد بھ آزاديابی جامعھ و دستي اصلي از نھادھاين پاسداریک نقاب درآمده و ھمچنی زنان را کھ تحت ھزار ومقاومت 

ط و ی تعادل محيمدن طبقاتنکھ جامعھ و تیبا توجھ بھ ا.  نموده و بھم رسانديزیھ ریپا" نینو يخط "ياش را بر مبنا

ش یش از پیھ بر علم بیک با تکی اکولوژي جامعھ يجاد و برقرارین ضرورت ایبنابرا.  را بر ھم زده انديعیستم طبیاکوس

 بر ارتقا طبقھ از برده بھ ي مارکس مبنيدگاه طبقاتیرفتن دین حرکت نپذیر قابل اجتناب ای و غيمحور اساس. ابدیینمود م

 سرف شدن و کارگر شدن را بھ عنوان ،سم اساس گرفتھ شود کھ برده شدنیالیدگاه سوسید دیبا. باشدیر مکارگ) سرف(غالم 



 

ب و کارگر خوب  سرف خو،برده خوب. در کيستادگی مبارزه اعملکردھان ی در برابر ايطیده و تحت ھر شرایر دیتحق

 ،می آزاد شدن داشتھ باشياگر ادعا است و ي آزادت ازیت و محرومیانگر دور شدن از انسانیھر سھ طبقھ ھم ب. وجود ندارد

ده یکند با دیده ھا مقاومت مین پدی کھ در برابر ايده اجتماعید بھ ھر پدین بایبنابرا. میده ھا مبارزه کنین پدیھ اید مدام علیبا

 ي و جنگلھا زندگھا کھ ھزاران سال در صحرایيھ توسط قومھا کيستادگید گفت کھ مقاومت و ایبا.  ارزشمند نگاه کرديا

ن مرتبھ از مقاومت و مبارزات ی انجام شده چند ـ زن ـ کھ توسط جنس سرکوب شده خانوادهين مقاومتیکرده اند و ھمچنیم

دمان را بر ی جدي فلسفھ و راھکارھا،د جامعھیبا. باشندی م تريشھ دارتر و مترقی، با سابقھ تر، ربردگان و سرفھا و کارگران

 يغمبری چون پیيده ھایتر و با محتواتر از پدی ھستند کھ ھزاران مرتبھ قویيده ھای پد،ده ھاین پدیا. مین مبنا استوار سازیا

 را کھ يعی وسي ـ اجتماعيخیل تاریمن تحل. باشندیبرال و معاصر می ل،يستی مارکسي حرکتھا،ي عالمان سنت،ھزاران سالھ

ان کردم و آنرا بھ یب" کیک و دمکراتی اکولوژيجامعھ  "ينعی ي کليجتماع باشد را بھ شکلاو عت ی طبيبر اساس فلسفھ 

 .عنوان ھدف راه حل در نظر گرفتم

ک ی کالسيھم راه حلھا . شوديابیل و ارزی تحل،ن تحولی ايز بر مبنای مربوط بھ آن ني کرد و راه حلھايده ید پدیج ـ با

 خود ي سنياسالم با قرائت رسم.  انددهیانجامست  شک بھست کھیر زمانید غرب یي گرايانھ و ھم راه حل ملی خاورمياسالم

ف و ینظام ضع. دیفزای بشی خوتی سال موجود١۴٠٠ول ط در يگری دي کردھا حلقھ ير بردگیفقط توانستھ است بر زنج

 و ير از نابودی غيجینتا خود ي داخلي اجتماعيانھایگان و چھ در بیان ھمسایم چھ در يھ داری سرمايرژوازو بيدیتقل

 يده کرد کھ ھمھ یمنشانھ بھ پد و آزاد چاره سازياورده برخوردیاه نر بھمي فئوداليب مانده تر از دوره  عقيانکار

شرفت یر و پیی در تغستھ است،یقا زیعم را يطبقات ي  جامعھيون نظامھایالسی و آسمي بردگي جانفرسايآزمونھا

 بوده بتواند يا ـ کھ مھد تمدن طبقاتیا ـ مزوپوتامین جغرافین باورم کھ ایمن بر ا. افتھ استین یراست من تبلور يکیدئولوژیا

 .ز خواھد بودیو آن نی مھد آلترنات،ک تمدن استیاگر مھد . ز شودین تمدن نیو ای آلترناتينده یزا

ن ی سوم حملھ بھ بيره ھزال یاواباشند در ی ميھ داری سرماي نظام جھانحرکھ ميرویکا کھ بعنوان نیس و آمریانگل

 ،بدون شک.  من صحھ گذاشتیيگوشی پتن بر صحیو ا. اده کردندیپ" کی دمکراتيعراق" را تحت شعار ي سفلنیالنھر

ن امر باشد کھ شده ی اي برايتواند واسطھ ای بلکھ م،ن را برقرار کندین سرزمی ايم نخواھد توانست شخصا دمکراسنظا



 

 حقوق بشر اروپا آمده يھ ی کھ در دفاعيخیز نظام تارینال از آيجھ اید بھ عنوان نتیبا. ستی نيداد تصادفیک روین یا. است

 گذار از تمدن يدر مرحلھ .  مطرح استيخی تاريک نوسازیانھ ی خاورميان جوامع و خلقھایدر م.  شوديابی ارز،است

گر ی بار د،ي طوالنيبعد از خواب. میقرار دار" ک خلقیتمدن دمکرات "يعنیو آن ی پنج ھزار سالھ بھ آلترناتي طبقاتيجامعھ 

ن ی اي بھ سرچشمھ ي طبقاتيجامعھ  از يری با انتقام گ انگار کھکردھا ھم. باشدیمگر ی ديل انسانی اصيجھشخ شاھد یتار

 و يسم اسالمیفئودال.  گراي است و نھ مليدھا نھ اسالمن راه حل کریبنابرا. ل شده اندیک تبدیک و دمکراتی اکولوژجھش

 یيشرفت کردھا طبق الگویظھور وھم پ ھم ،زیھمھ چ. د کردھا از آن گذر کنندی ھستند کھ بایيده ھای پد گرايسم ملیتالیکاپ

 .دینمای و مجبور مدهرودر رو قرار داک یک و اکولوژی دمکراتي  تمدن جامعھي نقش مامايفایخواھانھ را با ایآزاد

 ي کماني در دامنھ ھاينیانقالب شھرنش سومر و ي و بھ تبع آن ظھور جامعھ طبقاتي انقالب روستا ـ کشاورزکھیانطورھم

 . می روبرو ھستيدادین رویز با وقوع چنیل شده اند امروزه نی تبدي جھانيرشتھ کوه زاگروس ـ توروس بھ انقالبھا

 آن ارائھ ي بجايوی نبوده، برعکس خود را بعنوان آلترناتيا تمدن جامعھ طبقاتی بھ دولت يابی دستدیانقالب جدھدف از 

ک خود ی تنگاتنگ با علم جامعھ اکولوژيش گرفتھ و با داشتن رابطھ ای طبقھ بودن را در پي دولت بودن و بيبکرده؛ ھدف 

ن راستا ین اگر در ای بنابرا.ندیافری ھستند ـ بير قابل اجتناب زندگیات غیوانات آن ـ کھ از ضروریاھان و حیرا ھمراه با گ

 .باشدیز میبخش نی آزادينانھ تر بوده و از موجبات محتوای واقعبمییوبگ" کیک و دمکراتیانقالب اکولوژ"بھ انقالبمان 

ا نظام مذکور ی بوجود آمده ي جھانيھ داری گذشتھ توسط نظام سرما سال٢٠٠ کھ در یيان برداشتن ساختارھایاز م

وه ی و شيریا با درگید ا کامال بھ آن وابستھ شیشود کھ ین نمی بر ايلی آنھا برآمده، دلي از فروپاشيریت و جلوگیدرصدد حما

ن یت آتش بس، ھمچنیاستفاده از حق دفاع مشروع و تعھد نسبت بھ آن و قرار گرفتن در موقع. ستادی در مقابل آن اي خوني

 نھ انحراف يکی و تاکتيکین از نظر استراتژی مابي جھت حل مشکالت فياسی سي مشترک و راھکارھايارائھ راه حلھا

 .يکی و اکولوژيکی تحوالت دمکراتيست در حرکت بسویانھ ای و واقعبي عملياه حلھابرعکس ر. تیمیاست و نھ تسل

 یيگو. شوندی مي جھانيتی موقعي دارا،دادهانجام  ي جھش،شرفتھاین پی بھ ايابیگان خود با دستیگر ھمسایکردھا در کنار د

 زردشت کھ  کھيمانند نقش. کنندیفا میا را کیک و دمکراتیکولوژ ایيانھ بر مبنای خاورمي جامھ ينوسازغمبرگونھ ینقش پ

 .فا نمودیا. م. ق١٠٠٠ ي سالھا بود در اوج انقالبيات و کشاورزوانیح  بايغمبر دوستیبعنوان پ



 

 کرد يده ی مشخص و معلوم شدن کامل ضعف موجود در پد،وستیمن بوقوع پت یشخصن دوره در ی کھ در ايتحوالت

 در چارچوب يعنی اروپا يھ داری سرمايجامعھ انھ و ی فئودال خاورميت اجتماعیعش از واقی بيجھ ایده و نتیاگر فا. بود

 در شخص من آنچھ کھ. ن را ببار خواھد آوردی سنگي فشار و شکست،ک حاکم مورد نظر باشدیدئولوژی ـ اياسی سيساختھا

 ين شکستھایجھ ای در نتيستیبای م منيکیدئولوژی تحول ا.ن بودیز ھمید نیک بار بلکھ ھزاران بار بھ منصھ ظھور رسینھ 

 مبھم ي ھدف، نابود. بود" مرگانیاز ممرگ "نھ یگزانتخاب شد یل می کھ بر من تحميزی در واقع چ.وستیپی بوقوع ميادم

 نجای کھ در ايزیچ. شدی حاکم بکار گرفتھ مي توسط نظام جھانيادیق کھ بھ دفعات زی عميق توطئھ ھایمن بود کھ از طر

ن تحول ین ایبنابرا.  بودندي مھم عملي از دستاوردھاي در بعضيکیدئولوژی ايدون چون و چرات بیمطرح بود، حاکم

 جامعھ و ي چگونگيستین ضربھ برآمد باینکھ بتوان از پس ای ايبرا.  و ساده بودي معمولي تحوليستی نبا،يکیدئولوژیا

 . دیرسی نميجھ این کار بھ نتی ا،شدیمعت حل و فصل نیان جامعھ و طبب اگر منطق و زيعنی. عت را خوب درک کردیطب

جوھر  بر يدگاه مبتنی د،دی در ابتدا اساس گرفتھ بودم و بھ شکست انجام  کھيمی پارادايم کھ بجایبگوتوانم با جرات یم

 ين اساسیقوان بر ي مبتنيک شده ام، اعتماد من نسبت بھ زندگی نزديعت را اساس گرفتھ و بھ آن بسیعقل جامعھ و طب

 و نھ يد قویگر نھ بھ عقایمن د. افتھ استی دست يشرفت قابل توجھی بھ پيف قبلی و ضعيسھ با اعتماد سطحیر مقاجامعھ د

در .  استي من منتفيبودن آنھا برات و چاره ساز ی و جذاب نبوده چنان قائلي اعتمادير زندگی در مسي قوي عمليبھ اراده 

ھا و ن سلطنتی زبان خون،تین واقعیا. اورندی خود را بھ زانو دربيابقکھ رن بوده است یشھ بر ای ھميخ رسم قھرمانیتار

 مشخص است کھ ،ن کار مساعد باشدی ايلت دانستھ و برای کھ کشتار را فضيدئولوژین ایچن. باشدیر می ناپذيریاستعمار س

کھ حق " ر و فشار زويتئور. "دیده بنمای محروم و ستمدي انسانھاي مساوات و آزادي در راستايچ خدمتیتواند ھینم

 وجود ي حقوقي نظامھاي حق دفاع مشروع ـ کھ در ھمھ يت نشناسد و بر مبنای آزاد جامعھ را بھ رسمي زندگيضرور

 از پس يکیدئولوژیھ حساب اید با تسویبا. دی سلطھ گر ـ استعمارگر درآي بھ ابزار دست طبقھ يدارد ـ استوار نباشد و براحت

م ـ ی بود سابقي شورو از آن درينکھ شاھد نمونھ ا ھم برسد ـ ھمچنايروزی اگر بھ پيسابق حتسم یالیدگاه سوسید. آن برآمد

 در واقع ،دیآی انتقاد بعمل مانت،یشھ از آن بعنوان خی کھ ھميرین موضعگیا. افتی نخواھد یي رھاياز شکست و فروپاش

 . باشدیت می انساني مھم برايدستاورد



 

 ي اشکال جامعھ ي با ھمھ  و قطع رابطھيدا نموده دوری پيتگت و برجسیشفاف من يکیدئولوژی کھ در تحول ايزیچ

 . ت استیک انقالب ذھنیز در حکم ین نی کھ ايطبقات

گر ید. باشدیز می حل نيتناھیدن بھ قدرت الی رسيعت بھ معنی جامعھ و طبين انقالب بر اساس عقل ذاتی اياستوار ساز

 بھ راه حل يابی عدم دستي و دغدغھ ھايشھ ای ري بن بستھاي برایيد بنفس من جا اعتمايت حاکم و دارایشخصم یپارادادر 

 بزرگ باز يقتھای و حقرومندین آزاد يکھ کشنده نباشند راه را برزندگی در صورت،م ی عظيھایتلخو ھا ی بد.وجود ندارد

نھا را یو این بروز آلترناتی ھمچنکنند وی کھ بھ آن خدمت ميتی شخصيھایژگی حاکم و وياگر شکست نظام جھان. د کردنخواھ

 .می نرفتھ اخطاھ  بمی و از نو زاده شدن بناميکیدئولوژیبعنوان انقالب ا

 

  دومبخش

  آن با کردھا و ترکھا وندیپتمدن ھلن و 

 يل نمود جلویح تحلیھ بطور صحی ترکي ھلن را با مشکل کرد و جمھوريونانی يروابط جمھوراگر بتوان امروزه 

. ردیگیز در بر می اروپا را نيھ ی روابط اروپا و اتحاد،ن موردی ايحت. تباھات فاحش گرفتھ خواھد شدبروز خطا واش

ھر دو . کندیشود تمدن ھلن ھم خود را بھ عنوان مھد تمدن اروپا قلمداد میده می بعنوان مھد تمدن نامنین النھریبھمانطور کھ 

 ياند، آشفتگینمای مسئلھ قبرس کھ ظاھرا ساده مي ورا دري حت.ه ھستندن کنندییقت را دربرداشتھ و تعی از حقيز بخشیمورد ن

توطئھ ونان و یورود من بھ انت در رابطھ با یداد خیقبول رودرک و  در مورد عدم . وجود دارديخی تاريده یچیق پیو حقا

 کرد ـ ترک و کال رابطھ يھزار سالھ ١٠٠٠ يکھ رابطھ ین تا زمانیبنابرا.  نھفتھ استيخیات تارین واقعیز ایھ من نیعل

مان از ین کشورھا و خلقھایدر بتوان امروزه ی نم،ل و شناختھ شوندیح تحلی بطور صحيخی تاري ـ ھلن در گستره يآناتول

ـ کھ بھ گره کور ل ین ـ اسرائی فلسطيسئلھ توان گفت کھ روابط بسان روابط  می ميحت.  صحبت نمودي  واقعيصلح و دوست

 را ي از روابطينمودار اگر بتوان . طلبدیالت میت و وسعت را در تحلینرو حساسیاز ا. دل گشتھ است است ـ مبل شدهیتبد

 ـ ياسی سيری بھ کانون درگ،میم نموده و درک کنیھستند را ترس  و خطري تراژد بروزموجبز یش از ھر چیبکھ 

 .میافتھ ای خودمان دست يکیدئولوژیا



 

ز جلوه ید آنرا اغراق آمید آن را انکار کرد و نھ باید آنرا کوچک شمرد و نھ باینھ با. ت استیک واقعیالف ـ تمدن ھلن 

کھ امروزه مطرح " ونانیپارادوکس " فھم ين کار برایم و ایل کنی تحلي ظھور آنرا بھ دوستيد سرچشمھ ی با،خصوصا. داد

 . استيز ضروریاست ن

انھ برخاستھ اند را بھ اروپا یب شھر را کھ از خاورم و ھم انقالي عصر نوسنگيتمدن ھلن ھم انقالب روستا ـ کشاورز

 آشنا ي با عصر نوسنگيق آناتولیاز طر. م. ق٧٠٠٠در . کندیفا مین رابطھ نقش واسطھ و ابزار را ایو در امنتقل ساختھ 

 يره زندگین شبھ جزیترانھ در ای مديای دري از نوسنگيند بعنوان مرحلھ ایاینکھ بھ صورت ھلنھا دربیقبل از ا. شودیم

. شودیز آشنا میم با تمدن شھر نیشاھد بود" اترو "ر کھ در شھر مشھويھم بمانند نمونھ ا. م. ق٢٠٠٠در سال . کنندیم

 يبھ قاره تھا یتیھا و ھیق ھوری از طرين سومرین النھری ب تمدنق آنی است کھ از طريدر واقع در حکم دروازه ا" اترو"

 يورک برایوی کھ شھر ني بھ اندازه ا.ردیگیمت خود ین موقعیز از ایبزرگ خود را نت یارزش و اھم. ابدیاروپا انتقال م

 شبھ يبراا ز تروین. م. ق٢٠٠٠در سال .  دارديگاھیجانقش و ا فلورانس در رنسانس اروپا چھ یت داشتھ ی اھمکایآمر

 تمدن را بھ غرب انتقال يسالھ  ھزاران يارزشھا. باشدیت می ارزش و اھمي کل اروپا دارايج برایبتدرونان و یره یجز

 قائلند از تروا ي برایي کھ روشنفکران اروپايادیت زیاھم.  بودن استي غنينده ی بخش و نماي در حکم روشنیيگو. دھدیم

واقعا مھد تمدن اروپا "شود؛ سوال یار مطرح می کھ امروزه بسيسوال. ردیگیخ و گذشتھ شان نشأت میح تاریشناخت صح

شاھد کوچ . م. ق٢٠٠٠ يدر سالھا. ل شده استی مبھم تبديک مسئلھ یل بھ ی؟ و تبد"ونانی يره یبھ جزا شی است يآناتول

ن در شرق یر و سواحل چیانوس کبی اقيک در اروپا بھ سوی آشنا شده و از سواحل آتالنتيکھ با عصر نوسنگ" اقوام شمال"

ز بھ ی ھند و مصر ـ کھ آنھا نيع و مراکز پرجاذبھ تمدنھار ثروت و منابیکھ تحت تاثن اقوام یاحرکت . میباشی م،حرکت کرده

 ين مرحلھ یتریعال بود کھ در یيلھ ھایشدند ـ قرار گرفتھ بودند، بسان حمالت قوم ـ قبیھ مینوبھ خود از تمدن سومر تغذ

 و در آخر بھ يتی ھ،يرانی ا،ي ھند،ينی چي حل شده و بھ شکل تمدنھاينیسرانجام در درون تمدن شھرنش. ستندیزیت میبربر

 است از ين محصول در حکم سنتزی ا.شوندی ميدی جديخی تاري ھلن در آمده، وارد مرحلھ يعنین نقطھ آن ی تريغربشکل 

 .  استيخ نوشتاری در گذر بھ تاري اساسي از گامھايکیداد ین رویا. ينی شھرنشيمیو تمدن قد" سمیبربر"خون تازه 



 

ن از ین النھری از تمدن بيریبھره گ از ي ناش،باشدی اروپا مي اوج قاره يقطھ  کھ نيت ھلنھا بھ ھمان اندازه ایاھم

 از تمدن مصر ـ سومر کھ يم سنتزید انتقال مستقیبا. باشدی مکرتق ی از تمدن مصر از طري و برخورداريق آناتولیطر

ن شاخھ یاز ا. م. ق١۵٠٠در سال  ھلن کھ يلھ ھایمسئلھ قب. ز اضافھ نمودیق لبنان صورت گرفتھ را نیھا از طرینقیتوسط ف

] ھ از شانس آوردهیکنا" [دا کردهی پ ماليغربم" کرده اند بھ مصداق ضرب المثل ي بھره برداريعی تمدن بھ شکل وسيھا

بنا . م. ق١٢٠٠در سال . ندیافزای تمدن کرت بھ وسعت خود مين تمدن کھ با براندازیا. است" کنیم" تمدن ،گام اول. ماندیم

ت یگر موجودیل آسا بار دی سيبا حمالت. م. ق١٠٠٠گر در سال ی منقرض شده و بار ديلھ ای قبيورشھای و ياخلل دیبھ دال

وھا شکل گرفتھ و بھ یونھا و آی ا،ورھا ُد،ي غربي سواحل آناتولي نامھاتحتابند و بعد از سقوط زود ھنگام شھر تروا ییم

ان و مطرح شده ی برومندین يوه ایاد ھومر بھ شیلیتاب مشھور ان مرحلھ در کیا. ابندیی دست ميعیار سری بسيشرفتھایپ

ن قلعھ ی از بزرگتريکی  بارنی اوليبرا. شودی مينجا ناشی از ا، غرباد در فرھنگیلی کتاب ايت و ارزش ادبیاھم. است

در  يکشو لشکرر اشتنشود و راه را بر ایر مینھا تسخ ھليعنی غرب دهینورس مستحکم تمدن شرق از طرف فرزند يھا

ھم " ایاقوم در"ر کنندگان کھ بعنوان ین تسخین ایبنابرا. کندیسقوط م. م. ق١٢٠٠شھر تروا در . کندیر شرق باز مسراس

اه تحت نام ی سيایا و در سواحل دریترانھ بنام فلسطی مديایدھند در شرق دریمل یشتر  آنھا را ھلنھا تشکیده شده و بینام

 يرگذارید درصدد امتزاج و تاثی جديت فرھنگی مختلف با ھوي مختلف با نامھايقوم ي از گروھھاياریپوستولوسھا و بس

در . باشدیشرفت میک و منطق ظھور و پیالکتین دی چنيخ دارایتمدن بزرگ ھلن در تار. ندیآیانھ برمیمتقابل با تمدن خاورم

 ھا قرار گرفتھ و در آخر آنھا يا و لوئیکی ل،ایدی ل،ایگی فر،ھایتیل ھی از قبياری بسير خلقھا و فرھنگھاین مرحلھ تحت تاثیا

ت نھفتھ ین واقعی شدن اي درذات عصر ھلن،يدر آناتول. کندیون با خود ھمراه کرده و در خود ذوب میالسیرا با زور و آسم

. تھ اندافی و توسعھ  شدهيزیھ  ریپا. م. ق٨٠٠٠ يھ در سالھا ھستند کیينھا تمدنھایا. ي غني بھ دست آوردن تمدنيعنی. است

.  برخوردار استي دوم ھلنيدرجھ  يژگیووستھ و از یا بوقوع پیتالی و الیسیا بھ سیز از اسپانین نیھ بھ ای شبيدادیرو

 .  داده استي اژه رويای تحوالت مھم در دو ساحل در،اساسا

. باشدی ماد و پارس م، اورارتو،ي آشوريھایکنند امپراتورین دوره حرکت ھلنھا را در شرق متوقف می کھ در ایيروھاین

 ھلنھا و عقب راندن آنھا يکھ منقرض نشده اند نقش بازدارندگی تا زمان،کنندی ھا قدعلم ميتی ھيھا کھ بعد از فروپاشیآشور



 

" اکساریک"حاکم ماد بنام   راي و بازدارندگقف توينقش اساس. فا کرده اندین ایھ بھ ای شبياورارتوھاھم نقش. کنندیفا میرا ا

ن یااز لسوف شخصا یتالس ف. جاد کندی ايخط حائل " قزل ارماق"با جنگ در سواحل . م.ق۵٨۵ه و توانستھ در سال فا نمودیا

 "ایدیم"اصطالح . ب و جالب استیار عجی بسيھایژگی وي ھلنھا دارايخ و اسطوره یتار. بردیجنگ بحث کرده و نام م

پارسھا چندان . شودیش از ھمھ از مادھا بحث میخ ھرودت بیدر تار. شودیشھ بکار گرفتھ می مستقل ھميک ماده یبعنوان 

ز در نزد ھلنھا ی در آن زمان ن،کا استوار استیھمچنانکھ امروزه محور اتفاقات بر روابط با آمر.  ندارندير و نقشیتاث

اساس . بود با مادھا مد ي رابطھ و ھمکاريبرقرار . ت بودیار مورد توجھ و با اھمی با مادھا بسي و ھمکاریيمادگرا

شتر یت ھر چھ بین وضعی پارسھا اي در زمان امپراتور،بعد از مادھا. ن مادھا استوار بودین و مخالفی متفقياست بر مبنایس

 تا زمان سلطھ يعنی. م. ق٣٣٠ تا ۵۵٠از سال . ر خود قرار داده بودی را تحت تاثي ابعاد زندگيج ھمھ یافتھ و بتدریتوسعھ 

 و ھضم ھنر اقتدار يریادگی با بودن حال مصادف ین دوره در عیا. ت ماد ـ پارس برقرار بودیک حاکمی اسکندر کامال ي

 از يفھ کاین ھلنھا با تغذیبنابرا. ھ کردندی ھم تغذياسی سينسبتا از تمدن مصر در عرصھ ھا.  شرقي در کاخھاھلنھا

. گذراندی ـ مکنندیف میار از آن تعریخ بسیر کھ در تا ـ آتنير حملھ ی قدم در مسياسی و سي و اجتماعي اقتصاديعرصھ ھا

اعد  است مسياست بلکھ مرکز"  مختلطيمکان دادگاھ "نھ تنھا .کندیدا می، اصالت پدیآین بوجود مت آتی کھ بھ مرکزيسنتز

ن یا. استپرورانده  بزرگ را ياستمداران و ھنرمندانی س،لسوفانیست کھ در بطن خود فیتمدن.  خالقيجاد سنتزی ايبرا

 .  استي تمدن امروزي اساسيھ ھای از پايکیستھ است، یز. م. ق۶٠٠ـ٣٠٠ ي زماني در فاصلھ یيدن کھ عصر طالتم

 ي پارس و سلطھ ي موجود در قصرھايست در برابر اندوختھ ھایمبارزه ا در واقع مخالفت و ،سم اسکندری ھلنيحملھ 

او ھم . کندید میل تق،.)م.ق۵٢٠ـ۴٨۵(ر یوش کبیر دا، پارسي امپراتوري حملھ يوه ی از شیيگو.  آنيست سالھ یدو

 عرصھ يب درب ھمھ ین ترتیبد. دوستان را بھ تصرف خود درآورد در ھنگنگ تا سواحل توانستھ است از سواحل تونا

 .  تمدن ھلن باز شده استيبھ روگنگ ندوس ـ ی گرفتھ تا اتونا تمدن غرب ـ شرق از يھا

 يتمدن مصر تحت امپراتور. شوندیس می برده دار تاسي از دولتھايادیتعداد ز ،ال و متصرفاتین استی ايجھ یدر نت

افتھ و دوره ین تمرکز ین النھریشتر در بی بسوفولکس ھا. دھدیت خود ادامھ می نو بھ موجودي در مرحلھ ا"تولومھیپ"خاندان 

 سنتز ين دوره یسم باشکوھتریخ ھلنین دوره از تاریا.  اسکندر را شروع کردنديقتر از دوره یعتر و عمی بھ مراتب وسيا



 

.  استيده دارن قدرت خالق تمدن بریآخر. ادامھ داشتھ است. م. ب٢۵٠تا. م.ق٣٠ ي زمانيب کھ در فاصلھ غرشرق ـ 

 ي و سطحين دوره ظاھریھا در اینیسھم الت. پروراندیم فھم را يروین روح و نیم ھم در ذات خود او ر برده داريامپراتور

 گذشتھ از ،میخ ھلنسیدر تار.) م. ب١۴۵٠تا . م. ق۵٠٠با یتقر(زانس ی بزرگ رم و بيھایگاه امپراتوری جات ویموقع. است

ج استعمار و ی ترو،ن دورهیتھ اس برجيژگیو.  تمام استيولعحرص و  قبول سنتز شرق ـ غرب با ،نی در ايداشتن سھم

ت در واقع یحیاسالم و مس. باشدیرق انجام گرفتھ م شي مناطق غني کھ بر رويق اشغال و تصرفاتیت از طریفشار بر بشر

 ي بھ سويک و نظامیدئولوژی ـ اياسیشھ در تمدن شرق داشتھ و از نظر سیزانس کھ ری رم و بي امپراتوريدر برابر برتر

 . باشدی و صلح میيام و حرکت رھای راه نجات ق،ل شده اندیغرب متما

 ي زندگيوه ید از دولت و شی جدي بلکھ نوع،ک شھر استیھ تنھا آتن ن.  شھر آتن است،ب ـ مرکز ظھور تمدن ھلن

س بھ مبارزه پرداختھ یل مختص بھ خود در درون با دولت اسپارت و در خارج با دولت پرسپويوه ایبا ش. باشدی ميفرھنگ

 يبرابر ھمھ ن سالح نھ تنھا در یجھ ایدر نت. است  بکار برده ـي ـ دمکراس برده داري طبقھ يرفتھ اشیسالح پ. است

 ينھ را برایز بھ اثبات رسانده است و زمی ني شرقيشھرھاگر ید خود را  در مقابل يروز گشتھ بلکھ برتری ھلن پيشھرھا

ر از طرز تفکر ا در گذين کننده ایینقش و سھم تع.  فراھم کرده استين شکل تمدن برده دارین و خالقتریظھور کاملتر

 يلسوفانیف. فا نموده استی اير خود داشت بھ تفکر فلسفیت انسان را در تسخیھن کھ ھزاران سال ذي و اسطوره اينید

 جدا شده و بھ ينین و رسوم دیین بار آی اوليھنر برا. ن راه ھستندیغمبران ای افالطون و ارسطو در حکم پ،ھمچون سقراط

 نقش يد زندگی جديوه یجاد شیو در اده ورشد نماد یار زی با سرعت بسي و ادبيمکاتب فلسف. افتھ استیاستقالل خود دست 

افتھ ی دست يشرفتھ تری علوم بھ مراحل پيگر شاخھ ھایات و نجوم و د یاضی ر،کیزی ف، ھندسھ،طب. فا کرده اندی ايموثر

 .  آتن را منکر شدين تحوالت و دمکراسین ای موجود ما بيتوان رابطھ ینم. اند

ھ کرد؟ یتوج دین تناقض را چگونھ بایا. ز فروگذار نکرده استینـ باشد ی کھ نماد تمدن م ـ آتن از اعدام سقراطنی ھميول

گر ی ديرفد از ط ظھور کردنيانسانل ی اصگرانک طرف سنتزیدر آتن از . ستیت متناقض آن مشکل نی بردن بھ شخصيپ

 قرار ، پرداختھي بھ حکمراني و استعمار برده داريلھ گری حيوه ھای شيریق بکارگی کھ از طريستوکراتی آريھم طبقھ 

ت ین واقعیگر ای ديجنبھ . ند کمر خود را راست نگھداردیبی ھنگام غذا خوردن الزم نمي است کھ حتيچنان طبقھ ا. ندشتدا



 

نکھ بھ یا. آورندیثل رمھ بھ حرکت درم م خلق پرداختھ و خلق رايبی بھ عوامفرين طبقھ با استفاده از دمکراسین است کھ ایا

 تیوضع. ردیگی آن سرچشمھ ميتر ذاتکازاست کاری نازک ني و دروغھايبی عوامفر، استيد دمکراس کھ مھيھمان اندازه ا

 در کنار افراد.  ھم دارديھ این ھدیت چنی بشريآتن برا. ص دادی تشخيبیعوامفر را از يتوان دمکراسی کھ نمچنان است

محاکمھ سقراط .  وجود دارد ـنگرندی اغماض ميده یدبھ  يانتی ھر خاستمداران ـ کھ بری س،کلسیپرواقعا دمکرات مانند 

 . ت استین واقعی از اي کوچکينمونھ 

  نستوهھ ھکتوری را کھ عليز ھمان توطئھ ایھ سقراطھا نی عل ـشودیاد از آن نام برده میلیکھ در کتاب اـ " آتنا "الھھ یيگو

ن یدر واقع ا. بھ جنگ پرداخت ـ بکار گرفتھ استنکھ بھ لباس برادرش درآمد و با او ی بر ايمبن ـ ر انجام دادیشکست ناپذ

م یفھاگر بھ ت. در ابتدا در بطن فرھنگ ھلن وجود داشتھ استک و استبدادگر یستوکراتی آريژگین است کھ ویانگر ایمسئلھ ب

انھ قادر  توطئھ گريوه ی و شيبیق عوامفری فقط از طر،ارگر حاکمثم استيد کھ طبقھ یم دی خواھ،می برده دار بپردازيطبقھ 

 اگر زئوس را بھ عنوان مظھر. ه استدی خود آفريبانی آتنا را از پشت،شود کھ زئوسیگفتھ م. بھ اداره و سلطھ بر خلق است

 کھ بھ نام يده شده و شھری او آفريشانی بھ شناخت و درک آتنا کھ از پي براحت،میرینظر بگحال صعود در استبداد ھلن در 

 آتن ببرد يژگین وی بھ اي مانند سقراط نتوانست پيسوفینکھ فلید از ای نبايحت. م بردیخواھ ي شده پي نامگذار ـ آتن ـاو

.  پرداختھ استي و طبقھ اي استبداد فردي بھ استقرار و برقراري دمکراسيشھ تحت نام و جالیآتن ھم. میشگفت زده شو

ھم کھ  يود در مقابل آتن در قالب پادشاھ خياسپارت از اصالت و جوانمرد. ستیھوده نی اسپارت بم و برحقیعظ ينھ یک

نھ بھ دل ی آتن سخت کيھایھ گرلیر از حیوش کبیدار:  نوشتھ شده استين جمالتیدر کتاب ھردوت چن. کندیدفاع مباشد 

".  ھا را فراموش نکنيآتن!  پادشاهي ا،یيد بھ من بگوی بايم غذا آوردیھر وقت برا: "دیگویبھ آشپز خود م. گرفتھ است

 ، افالطون، سقراط، آتني دمکراسک طرفیپس در !"  ھا برسمين آتنی بگذار بھ حساب ا! زئوسيا: "دیگوی منیھمچن

توان یم. لھ گر وجود دارندیان حیبھا و دروغگویمفرا از عويادیگر آن شمار زیکلس قرار دارند و در طرف دیارسطو و پر

 در ، استیي راستگو، فرھنگ شرقي اساسيژگیو. دام دین کاراکتر متناقض فرھنگ ھلن را بھ کل فرھنگ غرب تعمیا

گر از تحول ی دي جلوه ايعنی . کرده استیين در فرھنگ غرب خودنمایبعنوان ضد ا يبی و عوامفریيکھ دروغگویحال

ق فرھنگ ھلن قرار اعماکھ در ـ  يرومندیراث نیت از مین واقعیا. کندیشرفت می پ،جاد ضد خودی با ايراست. يکیالکتید



 

 پنھان ي بناچار برا،ھ شده باشدیتغذ)  مصر و کرت،ھینقی ف،يآناتول (ين فرھنگ از چھار سویاگر ا. شودیم ي ناش ـدارد

ن یز آن پرداختھ و از ایت آمی خالقانھ بھ ھضم موفقيھلنھا با برخورد.  دست بزنديعی وسيبید بھ عوامفرین بایکردن ا

 قابل ھضم بوده را ریغ) در معده و مغز( آنھا ي را کھ برايمواردگر ی اما د،فا نمودهین تحول ای در ايق نقش مھمیطر

در  نکھیبا ا.  بھ دل راه نداده انديدیچ تردین کار ھیبانھ از آن خود نموده اند و در ایک و عوامفری دماگوژلھ عناصریبوس

از نوع ) اتیالھ (يتئولوژ ،ده و محصول خود آنھای اما آفر، ساده از مصر و سومر وجود دارديدی تقل،ان ھلنینظام خدا

. باشدی م ـدھدیل میات سومر تشکی از آنرا الھيکھ بخش مھمـ  يات مدل ھلنیغمبر الھیس در واقع پدوویسَھ.  استيانسان

 . باشدی ميتی ـ ھيل گمش در زمان مدل ھوریافتھ داستان گیز جوھر و شکل توسعھ ی ن،ھسیاد و ادیلی ا، ھومريھاتانداس

 نماد خدا يرنده یانگر و دربرگید کھ بیم دیم خواھی کنياگر با دقت بررس  اما،ات سومر اصل بودهی الھنکھ اسطوره ویبا ا

ط یق دادن با شرایل بوجود آمده و با تطبین ساختار اصی در اي با دستکاري بعديات ھایالھ. باشندی ميـ شاه تمدن برده دار

ق یر عمیز تحت تاثی فلسفھ و علم ني ھنر و حتيگر بخشھایات و دی ادب،در راس ھمھ.  بھ خورد مردمان خود داده انديبوم

 را يانیخدا" تر استی من قويخدا"نکھ یصدام و بوش با گفتن ا. ر خود ادامھ داده اندین سنت قرار گرفتھ و تا امروز بھ سیا

 کھ بر یي تمدنھايھ ھم.  محل جنگ زاده شده اند در بس تلخ است کھ ھر دو ھمي جنگ فرستاده اند تصادفيکھ بھ آرنا

 ي با ھمھ ، از دست بدھنديزیچخود  ي ذاتيژگینکھ از وین اود ب،د انسان بنا شده اندیدسترنج و مازاد تول تصرف يمبنا

 ي فقط برايبیعوامفر.  استناک وحشتيتی، وضعنی ا،دھندیت خود ادامھ می بھ موجودشی خوي ساختھا و روبناھاریز

 ھر چھ دن کشانتیمیتسلبھ  يز براین و ھنر نی فلسفھ و د،رود و از علمیت بکار میواقعن ی کردن ايسرپوش گذاشتن و مخف

ب یتوان بھ صورت صلیق آن را میزند کھ مصادی میي دست بھ قتل عامھا،ن جوابگو نباشدیااگر . کندی انسان استفاده مشتریب

تواند بھ یم. ان کردی انسانھا ب بلند از سريھا قلعھ يوانات درنده و بنایدن انسانھا توسط حی خوران،کشاندن ھزاران نفر

 ھمھ نوع شکنجھ بدون کم و کاست در يریزندانھا و بکارگ.  بدھدیي تقدس خداين قتل عامھا ارزش قھرمانی بھ ايراحت

 ينجا طبقھ ی کھ در ايکار. ستی نناکخ وحشتین تاری جز گردن نھادن بھ ايزیت و خلقھا ھم چیسھم انسان. ان استیجر

از طرف سقراط بھ صورت  شوکران دن جام زھرینوش.    استي دمکراسيفانھ یرار ظیف بسی تحر،دھدی ھلن انجام محاکم

 .  استي از فرھنگ دھشتناک ھلنيداوطلبانھ ناش



 

 از آن يسم را کھ جزئی و ھم ھلني ھم تمدن طبقاتيستیت باین واقعی درک ايمن ھم بعنوان آپو برا. د شگفت زده شدینبا

 ،دمنموی مت را شخصا لمس و حس ین وضعی کھ خود ايورتن کار را در صیل کرده و واضح بود کھ ای تحليرستاست بھ د

 . بھ درک و شناخت آنھا برديتوان پی نم،تھا بدون لمس و حس کردن آنھای از واقعيچون بعض. توانستم بھ انجام برسانمیم

م قتل ی استعمار و رژيوه یب خود را از شیده دم تمدن نصیسپ خلقھا در ھمان يھمھ : ز خاطرنشان کنم کھین را نید ایبا

 ھمھنوز . شان حس کرده انددر ذره ذره وجودن را یده اند و ای ارباب و مستبد دي طبقھ يب و دروغگویعامگر و عوامفر

 يسع يھمھ .  برخوردارندي نسبيک آزادین خودشان از ی در بيطبقات يتھ یاقتدار و اتور.  استایک رویآزاد فرد و خلق 

اه یجھ سرنوشت آنھا را سینت ي و بي واھيھایال پردازید کرده و با خین است کھ خلقھا و افراد را ناامیو تالش آنھا بر ا

 . ندینما

ن ی ھا در زمان نشر تمدن سومر بھ بيتیھ. دشونی بھ ھم مرتبط م ھايتیھق یسم و کردھا از طریتوان گفت کھ ھلنی مج ـ

ل ی متمايھ ـ کھ بھ درون آناتولی اوليھا ـ کردھای از ھوريھ بوده و بعنوان شاخھ ای ھمساياقوام کوھ از ،ين شمالیالنھر

 ي بوميلھ ھایمحصول اختالط عناصر تمدن و قب]  ھايتیھ [يریاد ظھور و شکل گیبھ احتمال ز. شوندیشوند شناختھ میم

 . باشندیھا میر و ھویيای آري خانواده جزواز لحاظ زبان و فرھنگ . باشدیبربر م

 يافتھ و نقطھ ی اژه امتداد يایتا سواحل در. م. ق١٧٠٠ـ١٢٠٠ يکھ در سالھا" خطوشاش"ت ی بھ مرکزيتی ھيامپراتور

در . ن تمدن کردندیل سرزمی تبدرا اژه يای ھا سواحل دريتین بار ھی اوليبرا. باشدی آن شھر تروا مخودگرداناوج و 

 ،آمدندی کھ از گردنھ ھا میيروھایبھ ھمراه ن. شدیگفتھ م" اقوام آب" ھلن کھ بھ آنھا يلھ ای قبيروھاین. م. ق١٢٠٠ يسالھا

 با ياسی سيس ساختارھایھمزمان با تاس.  وارد شده انديفی ملوک الطوايھا بھ مرحلھ ی ھا توسط آشوريتی ھيبعد از فروپاش

 يگری دي شاخھ ،انھین مین النھریھا در بیکان ھور در محل اس،ا در غربیکیا و لی کار،ایدی ل،ایگیل فریشتر از قبیتمرکز ب

 ي آنھا امپراتوري شدند و بجايھا متالشی ھا توسط آشوريتیھا ظھور کردند؛ آنھا ھم ھمراه با ھیتانیھ بنام می اولياز کردھا

 يمی مستقي ن بار برخورد و رابطھی اولي برا،در زمان اورارتوھا. بوجود آمدت وان یبھ مرکز.) م. ق٩٠٠ـ۶٠٠(اواراتو 

داده  و شروع بھ ر خود قرار یگر خلقھا را تحت تاثی د، توانستھ باشنديد ھلنھا در غرب آناتولنھر چ. شودیبا ھلنھا برقرار م

 يخیراث تارین امر وجود میعلت ا. دن بگذاريادیزر یل کرد تاثیر ـ قبای باز نتوانستھ اند بر عشا،ندکنب ون آنھایالسیآسم



 

 مھم در آن دوره ي و نھادھاي فرھنگيبھ ھستھ  يابیبھ بعد ادامھ داشتھ و دست. م. ق١٠٠٠٠با از ی کھ تقريعصر نوسنگ

ق و مداوم لمس نکرده است و از آن ی را بطور عمي نوسنگي مرحلھ ،ر از خلق کرد در آن مناطقی غيچ خلقیھ. است

ت در یک از اقوام اسکیچ ین ھیبنابرا.  استانکارقابل ر یغز ی صعب العبور و خشن نياینقش جغراف. ھ نشده استیتغذ

 در غرب نتوانستھ اند بر کردھا تسلط کامل داشتھ و در فرھنگ آنھا نفوذ يل ھلنی در جنوب و قبايل و اقوام سامیاب ق،شمال

 يمی عظي و اجتماعياسیل شد ـ اتحاد سی ـ کھ بعد از اورارتو تشکون مادیکنفدراس کردھا با اوراتوھا و .ر داشتھ باشندیو تاث

 برخاستھ از ماد عناصر يھا کھ الگويبگونھ ا. دھا بوده است ھلنھا از روابط آنھا با مايریرپذین تاثیشتریب. برقرار نمودند

  .دھندیل می را تشکفرھنگ ھلن ياصل

 ي کھ براين اتفاقاتیھمچن. دینمای جالب و برجستھ ميلیا خیدی تئوسوس با مي، رابطھ س شھر آتنی تاسي در اسطوره

ان ی بيا بھ شکل اسطوره ایدی ميده ی پد،ھر چند. دداریمواار بھ فکر ی انسان را بس،دھدیم يا در زمان سفر آرگونھا رویدیم

 اورارتو و ماد ،يتانی م،ي ھور،يتیروابط ھلن با ھ. ا سخن رانده اندیدی ميرویشتر از نی اما ھلنھا در اصل ب،نشده باشد

 . ق و تجربھ داردیارزش تحق

شتر بحث از روابط ھلنھا با یز بین مورد نی اما در ا،خ ھرودت شرح داده شدهیبا پارسھا در تار] ھلنھا[نکھ روابط یبا ا

 اسکندر جھت حل اختالفات ھلن ـ ماد ـ يوه یش.  دارديادین مورد سھم زی مادھا با ھلنھا در ايگیالبتھ ھمسا. مادھا است

 يخی تاري فرھنگ سنتزو از اختالط د او. و درس گرفتن را داردلیلح امروزه ھم ارزش تي است کھ حتي موضوع،پارس

 یينھایدر سرزم. ر استیخ کم نظیز و پر محتوا از فرھنگ شرق ـ غرب در تاریت آمین سنتز موفقیچن. بدست آورده است

کوماگنھ . رده اندت خود را حفظ کی قرنھا موجودي و فرھنگياسی سھ تشکل سھاسکوفول بعد از س،دباشنی م کردت آنیکھ اکثر

 تیھ با مرکزی در شمال سوريگری آبگار با مرکز اورفھ و د،يامان امروزی آدي مرزھايت ساموسات در حوالیبھ مرکز

.  کرده اندي خود را سپري فرھنگين دوره ھایپر رونقتر. م. ب٢۵٠تا . م. ق٢۵٠ ي زمانيباشند کھ در فاصلھ یرا میپالم

ات و ی الھ،نیل دی از قبي معنوي و ارزشھاکاال فرھنگھا و زبانھا و تجارت ي تداخل ھمھ  سالھ با تبادل و۵٠٠ ين دوره یا

 ي از مذاھب تصوقيادی شمار ز،تیحیتوان مسیمن دوره، یاز محصوالت ا. شده استل ی تبدي جھانيشھ بھ مرحلھ ایاند

 .  بردم ناي مانين برجستھ ییو آ) کیگنوست(



 

 و رم برخاستھ و در حکم ي ساسانيھای بھ مقابلھ با امپراتور، بودينی ديانھایجرن یتری کھ در آن زمان از قوتیمانو

 يلھ یسم بوسیھلن. افتھ استیا نشر ی دجلھ ـ فرات بوده و از آنجا بھ سراسر دنيانیمحل ظھور آن حوزه م.  بودي جھانينید

ران بعد یدر ا. گر از نو زنده شدینس بار دزایشرفت بیاما بعد از ظھور و پ.  خود بدور ماندي از جوھر قبليت تا حدیحیمس

ب  و جنگ شرق ـ غريریگر درگی بار د، بر تخت قدرت قرار گرفتندي شده و سلسلھ ساسانينکھ سلسلھ پارت متالشیاز ا

 کند وی وارد ميری بھ ھر دو طرف درگيادی زيضربات و ضررھا. م. ب٢٠٠ـ۶۴٠ ين جنگ در سالھایا. شعلھ ور شد

 بھ ين شمالین النھری ب،با ظھور اعراب و اسالم.  و فالکت بودي فروپاشي وسط آن قرار داشتند دوره  کردھا کھ دريبرا

کھ تمدن جامعھ   ـي عصر قرون وسط،ن دورهیدر ا. ل شدی تبديحی مسزانسیان اعراب مسلمان و بیجھاد مدان جنگ و یم

 بھ خود ينی شرق ـ غرب رنگ دين اختالف و دشمنیابنابر. ظھور کرد ـ  شدي برده دارين تمدن جامعھ یگزی جاي فئودالي

ان یکنند و میدا میاصطالحات کافر و مرتد رواج پ. رد سپيگانگیود را بھ دور شدن و ب خي جايتبادل فرھنگ. گرفت

زانس بعنوان یان جنگ با بیان و عباسیامو ، حکومت اعرابيدر دوره ھا. شودیجاد می اي فئوداليوارھایھ دی ھمسايخلقھا

 از ي پاسداري مصرانھ در تالش برا،زانسی ب. استهشدید محسوب می جديندگز زیدستاو مقدس شمرده شده و يادجھ

 اسالم يانھ بر روی ميایران و سراسر آسی اي دروازه ھا،ي ساساني امپراتوريبا فروپاش.  رم استيراث امپراتوریم

روز با ی ديھ ی دوست و ھمسايخلقھا.  درآمده استتیحیگشوده شده و اختالف شرق ـ غرب بھ شکل اختالف اسالم ـ مس

 در ي معنيو ب  نابجايھایجاد دشمنی توانستند با اي فئوداليروھاین.  روبرو شدندي و مذھبينی با دشمن د،جدا شدن از ھم

در . ابندی  بھ منافع خود دستيکیدئولوژی و اياسی سياستفاده از راھکارھا و نھادھا و با ي سلطنتيان خلقھا تحت نظامھایم

 ي ارمن،ي آشوري شده يحی مسي خلق کرد مسلمان شده و خلقھا،دندیگر ضرر دیشتر از ھر خلق دی کھ بیي خلقھا،انین میا

ف شده ین خلقھا و فرھنگشان مدام تضعی موجب شده کھ اينی ديجنگھا. باشندی م، بودندي آناتولي کھ جزو ھلنھایيھایو روم

 در قرن يبی صليد گفت کھ حمالت و جنگھایالبتھ با. ون روبرو شوندیالسی و آسميبود حکام با خطر ناير سلطھ یو در ز

 بھ گماشتن  کھ حکام اعراب با مشکل مواجھ شده انديھنگام. بمراتب اسفبارتر را بوجود آورده است يتیوضع.  م١١

خاندان صالح . اد آنھا را جلب کرده اندن کار اعتمی کرد و ترک اقدام کرده اند و با ايان فئودالھایم از فرماندھان از يبعض



 

ھا و مغوالن بشمار یبی صل،زانسین اساس اسالم در برابر بی ترک تبار بعنوان مدافعي کرد تبار و سلسلھ سلجوقيوبین ایالد

 . روندیم

 خود ي در کنار ھم جايصدھا سال زندگ.  ھستنديگانھ ای سپرده شده و عناصر بيگر در نزد کردھا بھ فراموشیھلنھا د

 بر عھده داشتھ ي از اسالم را بھ درون آناتوليت نشر وپاسداری مامور،ترکھا.  داده استينی ديھایبھ اختالفات و دشمن را

 .رندیگی مي جا ـ کھ روز بھ روز در حال گسترش است ـھا و کردھایان رومی مترکھا در شکاف. اند

ھا و یریروابط شامل درگن یا.  استيصر قرون وسطانھ در عیخ خاورمی از تاريد ـ روابط ترک ـ ھلن قسمت مھم

 ترک و حفظ و نشر يگ زاده ھایو حفظ اسالم از طرف سلطانھا و ب ت نشرین انجام ماموری است کھ در حيروابط

ھا بھ یرین روابط و درگی تعادل موجود در ا. م١٠٧١در جنگ مالزگرد .  داده استيھا روحت ـ ارتدوکس توسط ھلنیحیمس

 يبرا. کنندیشھ میپ  با کردھا راياست ھمکاریشتر سین بین النھریترکھا در ھنگام گذر از ب. کندیدا میر پییتغسود ترکھا 

ن یا. کنندی توافق ميابند با کرد بھ عنوان متفق اسالمی دست ي بر پخش شدن در آناتولينکھ بتوانند بھ ھدف خود مبنیا

  حملھ وريون آناتول بھ دري پادشاھان بزرگ سلجوق.شودیده میار شفاف دی مالزگرد بساست در جنگ آلب ارسالن دریس

 يھایمدام بھ ضرر روم يرکھا بھ آناتول تيلشکرکشحرکت و . آورندی مي بھ سمت غرب روي آناتولي سلجوقھا،شوندیم

 يوه یشر یتاث.  قرار گرفتھ استيت برتری در موقعيز از نظر فرھنگیان اسالم نین میدر ا. تمام شد ھای و ارمنيحیمس

 ي عثماني ھم در دوره يآناتول. زانس قابل توجھ استیسھ با حکومت سرکوبگر بیر و باز ترکھا در مقایحکومت انعطاف پذ

 در ،ن دورهیدر ا. رسدینوبت بھ بالکان م.  شده استيعی وسي و اسالم زدگيھا دچار ترک زدگی سلجوقيو ھم در دوره 

 و ياسی سي و ترک شدن در عرصھ ھايرات اسالم زدگیینھ تنھا تغ. جود دارد ويار محافظھ کاری بسياروپا نظام فئودال

 حاکم يطبقھ . ابدیی دست ميشرفت قابل مالحظھ ایھم بھ پ يستان کوھ مناطق بلکھ در دشتھا و،وستھی بوقوع پيکیدئولوژیا

.  بکار گرفتھ انديان دربار را بعنوان زبي ـ فارسيزبان عرب کرده و انتخاب ي حکومتي را بعنوان مذھب رسميمذھب سن

 گسترش . را بکار برده اندي آورده و زبان خالص ترکي رو، داشتت مخالفي کھ وجھھ ايز بھ مذھب علوی مردم نيتوده 

 .افتندییو ظھور طبقات در کنار ھم و با ھم تحقق م



 

اقامت و سال  ٢٠٠٠ يجھ ی نت.دھدیخ انجام می را در تارينین عقب نشیسم بزرگتری ھلن،١۴۵٣با فتح استانبول در سال 

ن دوره توسط یا. ده استی تحت اشغال ھلنھا رسينھای سرزمينوبت بھ تصرف و فتح ھمھ . شودیاسکان با شکست مواجھ م

است یس. ندیآیر سلطھ درمیاه ھم بھ زی سيای واقع در دريپونتوسھا. رسدیان می بھ پا١۴٧٠سلطان محمد فاتح در سال 

) اسقف اعظم(ک ی پاتريسایکل. کنندیحفظ مبا ی خود را تقري و فرھنگينیات دیخصوص.  ندارديقیر چنان عمی تاثيعثمان

توانند ی نميونانیان یروستائ. دھدیت خود ادامھ مین نھاد بھ موجودیرومندتریسا بھ عنوان نیکند و کلیدا می عمل پيآزاد" فنر"

 کھ در اروپا رشد يھ داریتمدن سرما.  دارنديشتریب نفوذ يتجار رم در درون امپراتور. ان و شورش بزنندیدست بھ عص

 است و رفتھ رفتھ ي ارزش قابل توجھي کھ در اروپا داراي تمدن ھلن.دھدیر قرار میھا را در درجھ اول تحت تاثی، ھلنکندیم

سا در ی کليشاھنگیان مورا بھ پی بعد از عص،عصر مدرن. شودی میي گرايک احساسات ملی باعث تحر،ابدییات مید حیتجد

دار شده و کامال بھ خود ی است کھ تازه از خواب بيمیسی ھلنیيگو. ابدیید ظھور می جدي بھ عنوان مرحلھ ا،١٨٢١سال 

رفتھ رفتھ .  کھ در آن گرفتار آمده عاجز استيتی از قبول وضع،عی و وسي  غنيخی تاري با وجود گذشتھھلن . امده استین

ر یتاثتحت  و ھم ي غربير اروپایروابط ترک ـ ھلن ھم تحت تاث. شودیدتر میقتر و شدیبا ترکھا عم) سمیھلن(دشمن آن 

 يبا فروپاش.  درصدد جبران خسارات برآمده است،در ھر فرصت بوجود آمده. دیگرای و وخامت ميھ بھ سردیروس

 يخی تاريا در نظر آنان فرصتھ١٩١۴ يقبل و بعد از جنگ جھان. رومندتر شدیشتر و نین حرص بی اي عثمانيامپراتور

ن را یر ای با اشغال ازم،دهی رسينکھ نوبت بھ فتح مجدد آناتولی البا قبو. کنندی بالکان بسنده نمي در جنگھايروزی بھ پ.است

ن شانس ی کمال بھ ايت مصطفیاما واقع.  آنکارا امتحان کرديھایکیگر شانس خود را تا نزدیسم بار دیھلن. کنندی ميعمل

 ي غربيروھایانت نی کھ از خخطرساز یيجاد جوی ايجھ ی نتدرھا در غرب یھا در شرق و رومیارمن.  ندادي عملياجازه 

ز و ی صلح آمي کرد در جو، ترک، رم،ي ارمني خلقھا،شیدر واقع قرنھا پ. دندی خود را در معرض خطر د،شدی ميناش

ز یجو دوستانھ و صلح آمن یبود ای نم حاکم بورژوا و فئودالي طبقھ یياگر حرص سودجو. کرده اندی ميدوستانھ با ھم زندگ

جاد ی مقدس را مسموم کرده و با ايدوستن یسم ایتالی کاپیي گراي مليماریب. ماندی مين خلقھا حفظ شده و باقیان ایدر م

 و صلح ھزاران ي بر دوستيروابط مبتنب ی تخر فئودال موجبينی دياھیریار خطرناکتر از درگی بسيھایری و درگيدشمن

. شودیردست می طبقات زي سرکوب و نابود،حاکم و استبداد طبقات يکتھ تازیز منجر بھ ین نیھا شده است کھ ا خلقيسالھ 



 

 خطاھا و جرمھا را بھ دولت ياگر ھمھ . ر قابل انکار استیسا محرز و غی حاکم ھلن و فرھنگ کليستی شوونينقش طبقھ 

 را بھ يادیات خود ضربات زی با رفتار بدور از واقعيارمن ترک و ي گراھايمل. نانھ نخواھد بودیم واقعبیترک نسبت دھ

 و توافق با ھم ي کردھا و ترکھا را بھ ھمکار،ھا وجود داشتیھا و ارمنی کھ از جانب روميخطرات. خلقھا وارد کرده اند

دن بھ ی در رس١٩٢٢ در سال ي بخش ملیي رھاي و ھم در جنگھا١٠٧١توافق ھم در جنگ مالزگرد در سال ن یا. سوق داد

بھ راه ت و استقالل ی حاکمي برايآناتول  کمال پاشا دري کھ توسط مصطفيجنگ. فا نموده استی اي نقش موثريروزیپ

 کردھا در آن يعنی.  داشتينیارزش ع  کردھاي اما برا، بودهي و ذھنينی و مفھوم عي معني ترکھا داراياانداختھ شد، بر

 ترکھا اجرا یي رھاي بھ وسعت پروژه ينتوانستھ اند پروژه ا. مشارکت کردندت ی اما با حسن ني محدودي مليجنگ با آگاھ

 ، من ھم الزم استي برا، او الزم باشدي کھ برايزیچ" بر يت مبنی برادرانھ بھ مسئلھ نگاه کرده و با ذھنيبا منطق. کنند

دگاه ین دی ا،ر جنگ شرکت کرده استد" ز خواھد داد و من ھم خواھم گرفتی بھ من ن،ردیبگ و او  کھ بھ او داده شوديزیچ

 ي تنگ نظرانھ خارج از گستره یي گرايدگاه ملی کھ کردھا را با دياگر برخورد. ز حاکم استی ني سنتيت جامعھ ی ذھنبر

نکھ کردھا با ی بر اي مبنیيدھد اشتباه باشد بھ ھمان اندازه احتماالت و ادعاھایا ضد آن قرار می ي آناتولي ملیيده رھایپد

ز ی ن، خود را بر زبان نرانده انديت فرھنگیت و موجودیچگونھ درخواست ھویاما ھ، ن حرکت قرار گرفتھ اندیکھ در انیا

 يکھ بتواند آزاد" یيرھا يپروژه  "ينکھ دارای اين است کھ بجاین دوره ای کردھا در اياشتباھات و خطا. باشدیح نمیصح

 ي آنھا بجاينکھ خواست و آرزوی مشارکت نموده اند؛ بعد از ايره ایعش و ينی ديدگاھین کند نبوده و با دیآنھا را تضم

 ي خطاھا بھ جمھوريھر اندازه نسبت دادن ھمھ .  آنھا نداشتھ استي برايچ سودی زده اند کھ ھیيانھای دست بھ عص،امدهین

ح ین حد صحیز تا ای دانستن ني معنيانھا را پسرو و بین عصی اي اشتباه باشد ھمھ ي مقاصد انقالبيس شده و دارایتازه تاس

 خود ياستھای ساختن سي عمليم کھ براین و مزدوران آن ھستیسم و متفقیالی امپرياستھای سيامروزه ھم شاھد اجرا. باشدینم

 ي براي را بھانھ اي آورده و مشکالت اجتماعيرو" يخرگوش و تاز"است ی موصول ـ کرکوک بھ س،در مورد عراق

ر مھم انقالب فرانسھ قرار گرفت و یس شد تحت تاثی تاس١٩٢٣ کھ در سال يجمھور. دھندیرار مخود ق بھ منافع يابیدست

 يم پادشاھی رژي برعھده ي رھبر، ھمي ھلنھا بھ آناتوليدر حملھ .  را از آن گرفتھ استياسیک و سیدئولوژیاصطالحات ا

. کندیت میحما] ھیترک [ي ھم از جمھوريب شوروانقال. ت از آن قرار دارندیسم در حمایالی حاکم امپريروھاین. ونان استی



 

مھ مستعمره جھان ی مستعمره و ني بخش در کشورھایين جنگھا و مبارزات رھاین و جسورتری بھ عنوان اولیياروین رویا

 ١٠٠٠ کھ در سال يفرھنگ. آوردیک ببار می تراژديجھ ای ھم نتي آناتوليھای رومي اھداف ھلن برايبزرگ. شودیقلمداد م

 ناروا و ي برخوردھا،یي ماجراجو، توطئھيوه ھایش.  روبرو شده استي خطر نابودا سال ب٣٠٠٠ظھور کرده بعد از . م.ق

ن موارد را بھ طرز یترکھا ا. است و جنگ بھ صورت ھنر در آمده و بکار گرفتھ شده اندیدر س) پارادوکس(متناقض 

 .  بدست آورده انديج مھمی بکار گرفتھ و نتايماھرانھ ا

توان یم. ل کنندی را بھ ترک و مسلمان تبديت آناتولیت جمعی توانستھ اند اکثري بخش ملیيق جنگ رھایاز طررکھا ت

 توانستھ ، غربيکیدئولوژی سالح ايری با بکارگ،گریاز طرف د.  ندارديگاھیگر جای دي ھلن در آناتوليده یگفت کھ پد

ن یبردن ابکار .  ثابت کند، بر سر آن با غرب وجود داشتيری از شرق کھ ھزاران سال درگياست تسلط خود را بر قسمت

 يخی تارين دوره یانگر چنی کمال بيدر مورد سلطان محمد فاتح و مصطف" لوس گرفتھ شدیخانتقام ھکتور از ا"جملھ 

گر در یان داشت بعد از چھار ھزار سال بار دیر سر شھر تروا جرب. م. ق٢٠٠٠ ي کھ در سالھايریرگد. باشدیم

 یي رھايھ بھ مبارزه ین زاوی اگر از ا.ان استی در جرانھی خلق خاورمي فرھنگيارزشھابر سر " چاناک قلعھ "يھایکیدنز

ن فرھنگ شرق ـ غرب را ی ابعاد و عناصر موجود در روابط و تناقضات ما بيم ھمھ یتوانی م،می بنگريت آناتولیو حاکم

ان ین موارد را بھ صورت شعر و برجستھ بی ناظم حکمت اي ملیي رھاياد ھومر و ھم حماسھ ھایلیھم کتاب ا. می کنهمشاھد

 .نموده اند

. دھندیت خود ادامھ میباشد کھ در حال حاضر بھ موجودی مي و کشمکش شرق ـ غرب ظھور دو جمھوريریجھ درگینت

 اما ھنوز ھم با شک و  آنھا عضو ناتو ھستندينکھ ھر دویو با ا. باشندیونان میھ و ی ترکيھای جمھور، مذکوريدو جمھور

ده یا "يایکھ اتوپیتا زمان. ن نوع روابط نخواھد بودی اي برايانیھ اروپا پایت در اتحادی عضويحت. کنندید با ھم رفتار میترد

اما در . ز ادامھ خواھد داشتیدآمی برخورد مشکوک و ترد، ترکھا وجود داشتھ باشنديال امپراتوریسم و خیھلن"  بزرگي

افت و ی دست يجھ ای سابق جنگ و مبارزه بھ نتيوه ھایبا شمتوان ینگر ی ديکی و تکنولوژيحوالت علمحال حاضر با ت

ل بھ صلح ییمشکل اعراب ـ اسراختھ شود باز ھم مثل یھر چقدر خون ھم ر. ن امر اجازه نخواھند دادی بھ اياسی سينھادھا

ن تمدن را ی خونيوه ھا و راھکارھای کاربرد شيزه  اجا٢١ت قرن ی و ذھنياست و تکنولوژیس. شد  خواھدي منتھيو آشت



 

 تر ينانھ تر و انسانی واقعب، ھر چند کند ھم باشد"کیاست دمکراتیس "يوه ی بھ شيخی مشکالت تاريحل ھمھ . دھدینم

 . ز صادق استیدر مورد روابط و اختالفات ھلن ـ ترک ن ،نیا. خواھد بود

 ي رابطھ ي برقراري برايھ من انجام شده بھ فرصتی کھ عليانتی و خ کھ توطئھمنیبی من مي وقت، استيبیعجاتفاق 

 در روابط ھلن ـ يجاد اصالحاتیل شده باعث ای کھ بر من تحميزلزلھ ا. ل شده استیان ھلن ـ ترک تبدی ـ صلح در ميدوست

ان ین میو ھم در ا نات،ت شده استیکا ھداین کار ھم توسط آمریو ا" ياعلکوج "ي شده نھ زلزلھ ٢٠٠٠ ي سالھاترک در

ا ینکھ آی بلکھ نسبت بھ ا،ستمیناخشنود ن]  روابط ھلن ـ ترکياشاره بھ گرم[دادین رویمن از ا. فا نموده استینقش واسطھ ا

ھمھ . د دارمیز خواھد بود تردیت آمیح و موفقیچقدر صح، ھ من مطرح شدی کھ بعد از توطئھ عليزی و صلح آمياقدام دوست

اگر بھ مورد قبرس .  است و از آن تجاوز نخواھد کرديکیت کھ سطح روابط ھلن ـ ترک در حد تاکتن اسی از ايشواھد حاک

ک و مستبد یگارشی طبقات حاکم الي من؛ حکمرانيدگاه فلسفیبنابر د. میبدست آور جھ راین نتیم ایتوانی ميم براحتینگاه کن

دا یاگر فرصت پ. ان ملتھا برقرار کنندی ميداریلح پا و صي دوستيتوانند رابطھ ی نم، ھم باشدي اگر تحت نام جمھوريحت

 ،داری و صلح پاي دوستيالزمھ . کنندی مکاذبق آتش بس موقت و شکننده و صلح ی روابط از طريکنند اقدام بھ برقرار

 وجود داشتھ باشد بھ ھمان اندازه صلح برقرار يھر اندازه دمکراس"فرمول .  ھمھ شمول استي دمکراسيمھایوجود رژ

 .  کندیار صدق می بسزی ن روابط و اختالفات ھلن ـ ترکين فرمول در عرصھ یا. نانھ استی واقعبي فرمول"ستا

د از آن چشم ین نبای بنابرا.ک استیده و تراژیچیخ پیک ھلن ـ ترک ـ کرد در تاریالکتیتوان گفت کھ ساختار دیدر آخر م

 روابط و ، برعھده دارندي فرھنگي ـ غرب را در جبھھ ھا شرقيری کشمکش و درگيندگین خلقھا کھ نمایا.  نموديپوش

 . ز ادامھ داردیاختالفات آنھا تا امروز ن

ت ی با قرار دادن فلسفھ در درون ساختار ذھن، شرق استوار استيراث ھزاران سالھ ی ھلن کھ بر ميساختار فرھنگ

 سنتز شرق ـ ين جنبھ یعتری است کھ وسيفرھنگ. ن مورد استی در اي سھم بزرگيفا نموده و دارای را اي نقش مھم،تیبشر

ترکھا . ل شده استی بھ مھد تمدن اروپا تبد،ت بھ اروپایحی مسينیسرانجام با انتقال تفکر د. غرب را در خود پرورانده است

ھ شده انی مي و اروپاين آن در آناتولی قدرتمند و آخري فئودال موجب ظھور شاخھ ھايھم با تبادل قدرت از انقالب اسالم

 خالق تمدن ين بازوی تمدن ترک ـ اسالم ھم آخر، استي خالق نظام برده دارين شاخھ یکھ تمدن ھلن آخریھمانطور. اند



 

درجھ . ده استیانجامھ ی ھلن و ترکيبھ ظھور دو جمھور) قدرت(ن دو شاخھ ی ھزار سالھ ايری درگيجھ ینت. باشدی ميفئودال

 ھم بھ ھمان اندازه يس جمھوریھ و تاسی در فرھنگ ترک،ھلن چھ اندازه باشدده دم فرھنگ یت و نقش کرد در سپی اھمي

.  و صلح و توافق بر سر مسائل اژه و قبرس ھستندي خواھان دوستي ھر دو جمھور،امروزه. ر قابل انکار استیمھم و غ

 و صلح مذکور يدوست ي بھ برقرارين دو بستگی زد و خورد و شروع سازنده در روابط ايان دوره یتوان گفت کھ پایم

 را ين آزادی سرنوشت ا،شد ھ من انجامی کھ عليل توطئھ ایتحل. گذردی کردھا مي از آزاديخیل تاریز بنابر دالین نیا. دارد

 .رقم خواھد زد

 

  سومبخش

 جاد جو توطئھی در اي ـ فلسفياسی سي برخوردھاينقش برخ

ست ی نيزی چ، اجرا شدهیياروپا] يکشورھا[گر یرف دکال از طھ من خصوصا از طرف دولت آتن و ی کھ عليتوطئھ ا

ان شده یات بی جزئيھ ق و با ھمیفرخواست بھ اصطالح بطور دقیا در کی انجام شده باشد ي معموليھ فردیکھ تصادفا عل

  ويخیت تاری از آن شده و اھميل درستی و تحليار واضح است اما الزم است کھ مجددا بررسینکھ بسیباشد؛ باز ھم با ا

 يھ مفصلین دفاعیاج بھ چنی احت،شدی بھ شخص من مربوط م مسئلھاگر فقط. دوز مشخص شیجاد تحوالت مھم آن نیقدرت ا

 زحمات و ين کار خواستھ اند ھمھ ی و با امستی خلق و دوستان نينده ی من نمایيکنند کھ گویآنچنان برخورد م. نبود

 . رندینافع خود بکار گ انجام شده را در خدمت مي کھ در راه آزادیيتالشھا

اشاره بھ . ندن مسئلھ دست داری در ايادی زيرفھاط. ستیح نی بھ آتن نسبت دادن صحطانت را فقیالبتھ اتھام توطئھ و خ

 ،ھ اروپای دول اتحاد،کایل آمریاز قب از دولتھا ياریبس. ده نخواھد بودی از فاي آنھا ولو بھ صورت مختصر خاليھمھ 

در .  کرده اندين کار نقش بازیگر در ای دي از دولتھاياریھ و بسیل و روسیی اسرا، عربيرھا از کشوي بعضيریموضعگ

 بکار گرفتھ شدن و يکھ براـ  یيھایژگی کرد و ويده ی موجود در پدي بدون شک ضعفھا:د گفتین مسئلھ بایان علت ایب

ن خلق حکم رانده یگانھ بر ای بيروھایو ھم نخ ھم طبقات حاکم مزدور یدرتار.  است ـباشدی شدن مشکل کرد مساعد ميقربان

 ينھ ای و ھزيچ ضررینکھ ھی بدون ا، استفاده کرده اند خودن مردم بھ عنوان توده و کشوریو ھر وقت خواستھ اند از ا



 

 کھ خواستھ اند یيآنھا. امده استی باشد بوجود ني کھ قادر بھ حسابخواھي روشنفکرياسی سيروین. بپردازند و متحمل شوند

 ي دچار سرنوشت فالکت بار، بوده انديجھ ای برخورد کرده و خواستار بدست آوردن نتين کار جدیاگر در ا،  بکننديکار

ا مصداق یگو. اد ظھور نکرده اندی ز، کننديرند و حسابخواھی آنھا را بگي کھ بتوانند ردپايبعد از آنھا ھم کسان. شده اند

ک قانون در یبھ عنوان ]  کردھايشگیت ھمیھ از محکومیکنا" [ي نگھبان برو،کرد محمد ،نجا ـ برو آنجایا ایب"ضرب المثل 

 از منطق و طرز يوه ای بنده و غالمان شير و نگھبان، در روابط کاربری در مثال فاحشھ خانھ و رابطھ مد.آمده است

 ھر چھ الزم باشد ، قدريسفھ م شدن بھ فلیبا تسل.  خود آگاه استيفھ یش از وظی ھر کس کم و ب. وجود داردي تجاريزندگ

 بمراتب يبدل بھ صحنھ اقدامات و عملکردھا دچار شده کھ ميتیکرد بھ چنان وضعجامعھ  يده یکردستان و پد. دھندیانجام م

ن نسبت بھ ی سنگيانتی کرد با ارتکاب خفرد. ستی در کار نيچ حساب و کتابیھ. باشدی م بغداددواپسگراتر از نظام چھل دز

خاطر مرغ و سگ ب.  ھستندار آگاهیا خائن بسیاوه گو و ی ایا جاھل محض ین آنھا ین ترییدوران حاکم تا پا مز، از خود

 يانقالب نوسنگ ،تین انقالب بزرگ عصر بشری اوليراث فرھنگی اما درصدد زنده ساختن و حفاظت ماندازد،یجنگ براه م

 و حزن و تاسف در يشگفت. کندی ھم نمي اقداميحتمن راه یامده و در ایبرن خود ي سالھ ١۵٠٠٠ يت فرھنگیو موجود

 . نجا نھفتھ استی در ايدروغ و عقب ماندگ، یي زورگو،ھمھ گونھ لعنت. نجاستیا

کھ ـ  یي دولتھايا ھمھ تاز مزدوران گرفتھ . ده شدیچین تومار پی ا، بخشیيجنبش رھا جادیبا حرکت و ظھور من و ا

ان ین اقدامات بھ صورت فشرده جری ا، بھ بعد١٩٩٠از سال .  برخاستند با منابلھبھ مقـ گرفت یمنافع شان در خطر قرار م

بھ ن مورد یانھ در ای خاورميگر کشورھایھ و دی روس، اروپايھ ی اتحاد،کایل آمری از قبیيمخصوصا کشورھا. داشت

 ھر کس و ھر ،ل نخواھم شدیتبد بھ ابزار دست آنھا ينکھ ثابت شد کھ من براحتیبعد از ا.  دست زدندي گسترده ايتھایفعال

ن بار ی ا، بردنديز پیاست ھا نین سی در مقابل ا من بھ مانع بودنيوقت.  آوردي خود روي براياpkkس ی بھ تاسيمرکز

. کردندنغ یز دریک نی دمکراتي و رفتارھاين حقوق انسانی تري از اساسيحت.  من زدنديدست بھ طرد و رفتھ رفتھ نابود

 و یيکای آمر،سردمداران ترک.  آشکار ـ پنھان پرداختنديھایمزدور خود باز کنند بھ ھمکار کرد  يرا برادان ینکھ می ايبرا

ز ی نيط واشنگتن ـ لندن ـ آنکارا بھ توافق در امتداد خي با مزدوران کرد عراقي و ھمکار رابطھي برقرار دري حتيسیانگل

 آتن بھ عنوان ماشھ استفاده يگارشی اروپا از اليھ ی نمودن اتحادری تاثي با ب،ن طرحیز ایت آمی موفقي اجرايبرا. دندیرس



 

 ياگر درصدد دفاع و مبارزه برا. ن مضمون بودی اي دارا، کھ توطئھ در آن شکل گرفتينھ ایاست و فلسفھ و زمیس. کردند

گر ی بار د،يخ لعنتی تار،میایھ شخص من انجام شده برنی کھ عليانت و توطئھ ایحفظ شرف خلق کرد و دوستان در برابر خ

را بھ خود ـ  دختر و پسر  ـزی عزي نفر از رفقا صدھاش ازی ب،ن واقعھی ايست کھ تنھا براین در حالیا. تکرار خواھد شد

د یادبود آنھا ھم باشد بای بخاطر آنھا و يحت. ر شدندی مورد اصابت گلولھ قرار گرفتند و دستگ،دند و خاکستر شدندیآتش کش

 يف اساسی از وظايکی يخ لعنتی از تکرار تاريری جلوگ،نکھیگر اید.  و ژرف برخورد کرديار جدیھ بسن مسئلینسبت بھ ا

 .  آورده خواھد شديز بجایفھ نی آن وظ، مبدل گرددي بھ آزادي لعنتي جبران شود و بردگيخی تارياگر شکستھا. انقالب است

. دا نکردمینان پیا من ھمراه است اطم بیيوالیسان ھ بي ام از کودکي زندگشکاک يچوقت نسبت بھ فلسفھ یالف ـ من ھ

 در ،دمیپری از خواب م، عبور کنمي صخره اتوانستم از شکافی مثال نمیي خوابھادنی با د،ط ھمین شرای در آزادتريحت

ز  ايز انعکاسیم نیاھای خوابھا و رونی ا، حرکت بودمي نفس و بيا در ھنگام پرواز ھم بیس عرق شده بودم یکھ خیحال

ت خواھند شناخت ی مرا بھ رسمينکھ آزادی اي بھ مادرم ھم درباره ي حتيچوقت بھ کسیھ . شکاک من در خواب بوديزندگ

 يانی پاياه و بیل بھ چاه سی رفتھ رفتھ تبد مني براقت در کتابھای حقيجستجو. و بھ آن احترام خواھند گذاشت اعتماد نداشتم

 يدانند اما بھ نظر من تولد گناه بزرگی تولد فرزندشان را بھ عنوان رحمت مينکھ ھر پدر و مادریبا توجھ بھ ا. شدیم

 ھم کھ ھر کس لحاظ ي عروسي در جشنھايحت. ر ممکن استیغ ي بھ خوشبختيانھ ای فرد خاورميابیدست. شدیمحسوب م

 يص بزرگیاھات و نقا اشتبیيدر جا. کردمی مي تلقيو دردناک گناھان بزرگ ي براي من آنرا سرآغاز،گذراندیم ا ريخوش

دانستم کھ ی اما چون م، بھ من کمک کننديخواستم کھ کسانی ميلی ھر چند خ،اد دارمی کھ بیياما در کجا؟ تا جا. وجود داشت

 ترس و ،ن را با دلھرهیموده و ای پیيقت را بھ تنھای حقين راه و جستجوی مجبور بودم ا، بھ من کمک نخواھد کرديکس

 ، کنميروی پيزیقت از چیر از حقیتوانستم غینکھ نمیبھ ابا توجھ .  کنميتوانستم ارزان و بھ خطا زندگیمن. مدادینجام مد ایترد

ھم . مباشیم سواالت نی ا بھیي ھستم کھ قادر بھ جوابگوي قدرتيآوردم؟ در حال حاضر دارایقت را بدست مین حقیچگونھ ا

ن جواب یاساس ا. ار موثر بودندیص جوابھا بسین و تشخییر تع د، کھ توطئھ بر آن استوار شدیينھ ھایخود توطئھ و ھم زم

 قرار داشت يتی، در وضع کرديجامعھ . دھدیل میتش شکل گرفتھ تشکی کھ در آن زاده شده و شخصيرا شناختن جامعھ ا

 ي و دارا،ي فروپاشي مرحلھ يھایژگیت خود نبوده و محروم از ویر آن بوده، قادر بھ حفظ موجودی نظين جامعھ ایکھ کمتر



 

کردم کھ ین اذعان میشھ بھ ای من ھم. زبان و برده شده بودي الل و بيختھ بود، انگار جامعھ ایھ شده و بھم ری تجزياجزا

ل ین جامعھ تشکیان ایرا از م بخش یيرھا] سازمان [يرویک نیابم و ی بقت  راین جامعھ حقینکھ بتوانم از ایشک دارم از ا

 کرد يمسئلھ . [گذردی مي و جھاني انسانيقت و راه حل از چاره ایدن بھ حقیم کھ راه رسن بردی بھ اي پيمن بزود. دھم

 ]. ردیگیشود و ھمھ جھان را در برمیت محسوب میق است کھ مشکل انسانیده و عمیچیچنان پ

 ھم طی در آن شرايحت. ن خانواده و روستا اطاعت نکردمیچوقت از قوانیھ. ن بودیا ي در کودکش منید ھم گرایشا

رم ی سوءتفاھمات را بگيط وارد تناقض و چالش نشده و جلویبا محنکھ یا يبرا. دمیسنجی خودم ميارھایقت را طبق معیحق

شھ از ی ام ھميلی تحصيو در زندگ. گران را ھم بھ نماز واداشتمی د، نماز خواندم، قرآن برآمدمي سوره ٣٣درصدد حفظ 

 .  از اوضاع را بدست آورديری بودند تا بتوان تصوينھا کافیا. ات اول بودم جزو نفرياسی علوم سياول تا سال آخر رشتھ 

 از آنھا يس بعضیط الزم بھ تاسیقت بتوانم در شرای حقين بود کھ در راه جستجوی من اي آنھا برايفقط ارزش ھمھ 

س یسازمان تاس. انجام شد و يز طراحیر الزم نی تصويز حتی ھر چ،١٩٧٠ در سال يگری انقالبيبا شروع دوره . اقدام کنم

 کرد نام ي بخش ملیيل جنبش رھادر ظاھر بھ شک. ز شروع شدیک نیپلماتی روابط ديت در عرصھ ی فعال اقدام بھي حت،شد

 . ھم کسب نموديادی زيشرفتھای پو  شد يان معرفی و بھ جھانگرفت

 اشتباھات ادامھ داشت .آوردندیبھ درد مرا   درونمي حت،کردیارضا نمن تحوالت مرا یچکدام از اید اعتراف کنم؛ ھیاما با

برد و آنقدر مرا یشھ مرا بھ آغول می مادرم ھم، کھ بچھ بودمي وقت،نجاستینکتھ جالب ا. صم را رفع کنمیتوانستم نقایو نم

ھ از نکی اين را برایا. دیت کند و عاقل نمایخواست بھ زعم خود مرا تربین کار میک بود خفھ شوم با ایزد کھ نزدیکتک م

ن اواخر رسما و فعال ی کھ دولت در اياعدام.  شدي سپرير و روندین مسی من در چنيزندگ. دادی انجام م،من انتظار داشتند

 ،گر آنینصف د.  نصف مسئلھ است،ن مواردیان ایب.  استين زندگین ای نمادين مرحلھ ی آخر، من در نظر گرفتيبرا

 را کھ ھزار مرتبھ از من ارجمندتر و متعھدتر یيتوانم انسانھایچگونھ م. دباشنی طرفداران و دوستداران من ميشامل بعض

ات ی حي عرصھ ين انسانھاین معلمان و جسورتریرومندتری ن،یيان روستاو دختران ن انسانھا شامل زنی انکار کنم؟ ا،ھستند

 در ھنگام ، بسنده کردنديھ و زاریفقط بھ گر طرفداران او ،ده شدیب کشی بھ صليسی عيوقت. باشدیو ھزاران انسان بزرگ م

 يچ کس خودکشی، ھ مردنی لنيوقت.  بر سر قدرت بحث درگرفتن بود ـیبمدت سھ روز ـ کھ جنازه اش بر زم ،مرگ محمد



 

اعم از دختر و ن مرز و بوم ـ یا صدھا نفر از فرزندان ،ل داده شدمیھ تحویر شدم و بعدا بھ ترکی من دستگياما وقت. نکرد

 از ،نددکری منفجر م خود را کھ بھ خود نارنجک بستھ ویيند؟ آنھایخواستند بگوین کار چھ میبا ا.  سوزاندند خود را ـپسر

 آنرا ياگر شخصا وارد عمل نشده و جلو. داشتین کار وامی آنھا را بھ ایيھایزینھ بھ دل گرفتھ بودند؟ چھ چیز کیچھ چ

 بودند کھ بھ ي بلکھ حوادثست،ی ني جنبش آزاديوه ھای از شيکین یا. ن کار آماده بودندی اي ھزاران کس برا،گرفتمینم

ن ی ک،نھای ا ھمھد بھیبا. ر قابل اجتناب بودی غيفھ اینھا وظی ھمھ ايھ یل و تجزیتحل.  دادندي رو و در اطراف منخاطر من

 . ز افزودیو درد مخالفان را ن

 ،رستان بودمی در دبيوقت. وستیپیقت میحقمن بھ ترس . شدیل می تبدي انسانيک تراژدی کرد رفتھ رفتھ بھ يده یپد

شھ ی او قائل بودم؛ ھمي برايادی داشتم کھ احترام زيریدب. نوشتم" ي من ھستيتو فرزند متولد نشده " را تحت عنوان یيانشا

 . کردین میار تحسیداد و مرا بسیبھ من نمره ده م

من نھ .  استيتی وجود چالش و برخورد ذھن،کنندی ميخوددارنکھ اروپا و آتن از قبول من ی بردم کھ علت اين پیمن بھ ا

ت من وجود ی آنھا در شخصي برایي بودند کھ جایينھا نظامھایا. رفتمیپذی را نمیي اروپاي و نھ زندگي فئودالي فعليزندگ

ونھا یلی مي کعبھ ـ  روبھ مسکويوقت. افتمیی موردنظر خودم را ھم نميکردند؟ زندگی مرا قبول ميستیپس چرا آنھا با. نداشت

 یيقا و نھ در اروپا جای نھ در آفر،ایمن نھ در آس. د، انجام دان خود ھر چھ الزم بودی از ديگردانی روي کردم برا ـانسان

 و سرد مزاج ي وجداني ب،بھ منطق منفعت طلبانھ" ل خواھم دادیھ تحوی بھ ترک،ر کنمیاگر دستگ"کا با گفتن یآمر. داشتم

 . کردی عمل مي رسميھ  حاکم جامعيروھاین

خودم را کامال  تاسف است کھ ھنوز ياما جا. ک ماجرا در آمده بودیان بھ شکل ی کرد در انظار جھاني آزاديمبارزه 

 کھ یيروھا و افراد درون و چھ آنھای چھ ن،ي آزاديم از اعطایم؟ بگذر بخشيتوانستم بھ کردھا آزادیم چگونھ ،نشناختھ بودم

در " م کردی خودمان را رھا نخواھي پنج ھزار سالھ ي کاباره ايما زندگ "ستاده و با گفتنی ام برابردر ندارقرار د خارج  در

ن لحظھ بھ ی تا آخريستیمن با.  مواجھ بودم،ن حد افتاده و مطاع شدهی کھ تا اي من با جامعھ ايعنی. کردندیبرابر من قدعلم م

ن خواھند ی، آموزنده و آتش فشرده گرفتھ شديتوطئھ و آن دوره  کھ از یيج و درسھاینتا. پرداختمیتالش و جتسجو م



 

ار ی بسي بھ گونھ ا،ه اندط آموزندین شرایا. دیذار من بگيفروتنرا بحساب با زردشت و بودا م یھایط و سختیسھ شرایمقا.بود

 .شفاف و برجستھ

بھ ح و ھمھ جانی درک صح،يدی کليئلھ مس.  از جامعھ ارائھ نموده اميحیصحف یم کھ تعریتوانم بھ جرات بگوی م،جتاینت

ل را ی اصيتولوژی کھ ميان کنم کھ کاھنان سومر ھنگامین نکتھ را بالفاصلھ بید این مورد بای ارد. اصطالح جامعھ استي

 قاتل و دل بھ بم اروپا یيفردگرا.  را منظور کردندي انسانيقتھای اروپا حقيش از جامعھ شناسان کنونی ب،کردندیجاد میا

)  کھ بدون چون و چرا درخدمت نظام ھستندیيآنھا(دانشمندان .  استهدشستم یست و اکوسیط زی جامعھ و محمخرب

 ،ران قسمت بردیاز ا"د کھ یگویدھد و می انجام ميوانی قطعات بدن حي را کھ قصاب بر رويکار. قت ھستندی حق"قصابان"

" شیمشاھده و آزما"را ارن کیدر ابتدا اسم ا. کنندی اجرا معتی جامعھ و طبيبر رو) دانشمندان( آنھا ،"از آن قسمت بردار

حات و ین توضیر از ایغ. ب خوردند و تمام کردندیتن تریگفتند و بد" سمی عمل و پراگماتيدوره "سپس بھ آن  ،گذاشتند

 مطالب .کندیھ نمیست راتوجیط زی محيب کلیت و تخریھ بشری بکار بردن اتم عليگریر دیح و تفسیچ توضی ھ،ھاتیتوج

کاھنان سومر با .  بر زبان رانده نشده است،شدید نوشتھ می کھ بایيزھایاما چ.  نوشتھ شده استيھ داری راجع بھ سرمايادیز

" انیده شده از مدفوع خدای آفريان و انسانھایخدا "يجاد اسطوره ی دست بھ ا، برده داريشرفت طبقھ ی از ظھور و پيآگاھ

قت را یحق"د کھ ید بگویچ کس نبایھ. نندیآفری از نو ملتاجھم یده را با نین آن پدیپا ھم عکاھنان علم تمدن ارو. زده اند

 و يھمخوان". کندیثابت مش یز را با آزمایشھ ھر چی ھمیيکھ علم اروپای سومر جستجو کرد در حاليتوان در اسطوره ینم

 ياگر ھدف زندگ. تر استیلمھزار مرتبھ عن اسطوره ین است کھ ایانگر ای بي انساني سومر بھ زندگي اسطوره يکینزد

 ھم ي از لحاظ طبقاتيکردند حتی ظھور مي در پي کھ پيغمبری و پي عالمان سومر، قصاب گونھ جامعھ باشديھ یبدون تجز

 . دادند و ارزش قائل بودندیت می آنھا در حد تقدس اھميبھ انسانھا و زندگ.  داشتنديشتری بي انسانيجنبھ 

 ي و چپاول و غارتگري کشتار جمعي اتميست و سالحھایط زیب محینھمھ تخری بعد از ا،ن اروپاجامعھ شناسان تمد

 ھایبعض.  شده اندي خودانتقاديوارد مرحلھ . نھندی مومن شدن ميج روبھ سویاد بتدریھ و بروز بحرانھا و مشکالت زیسرما

 ،سقراط مرتبط سازمبھ  موضوع را ياگر کم. دھندز را از دست یخواھند ھمھ چیدھند کھ نمین انجام می اين کار را برایا

دن ید با پرسیرسیبھ ھر کس کھ م.  بشناسديخواست انسان را بدرستیسقراط ھم م. ت من بھتر روشن خواھد شدیوضع



 

 يداد کھ جامعھ ین کار نشان میبا ا. دادیخود انجام نمین را بیا. وه او سوال کردن بودیش. داشتی او را بھ فکر وامیيپرسشھا

سلب رااز سقراط  يا حق زندگیکرد ی خود اقرار میي آتن بھ دروغگويا جامعھ ین یبنابرا.  دروغ استیيزھایآتن پر از چ

سقراط بھ "ن بود کھ یفرخواست سقراط ایموضوع اصل ک.  پر تنش شده بودندي وارد دوره ايدروغ و راست. کردیم

". ده استیگر آفری دي خود خدايکند و برای ميچیان سرپیپردازد و از حکم خدای اذھان جوانان مشیتشو انحراف و

ع یار رفی بسيدر جوھر آن جامعھ بھ شکل. جامعھ مفھوم ين معنین و مقدستریع تری رففی عبارت است از تعريخداگونگ

  بود کھ خودشين معنی بد،کردیر سوال برده و قبول نمین را زی سوال کردن خود ايوه یاگر سقراط با ش. وجود دارد

 . قت استید حقی جديغمبر خدایپ

. دانمیت می در برابر انسانيفھ ایوه را وظین شی دادن از محسنات بھ اياما آگاھ. رض کنمغمبر فیست خود را پینالزم 

 مشخص و ،میخواھم بگوی کھ ميزیاما چ. اورمیز بر زبان بین جلد کتاب نیل و خواست خودم را با نوشتن چندین میتوانم ایم

در . ان آن سازش نخواھم کردیدانست من با خدایرفت کھ مین علت مرا نپذی بھ اي جھانيھ دارینظام سرما. معلوم است

 .ن منطق نھفتھ استی ھمھ جانبھ ايری موضعگدرون

 کوھھا ي کھ بھ صحراھا و دامنھ يان جوامعی م حاکم و دري بخش در ساحل نظامھایيا رھيشھ جنبشھایخ ھمیدر تار

من . ن موضوع مطابقت داردی با ايا و ھم از لحاظ انسانیغراف کرد ھم از نظر جي اجتماعيده یپد. کندیر مپناه برده اند ظھو

توانند در ی ھستند کھ میيروی ني کھ نابود شده اند داراي انساني اساسياھقتی برده بودم کھ حقين موضوع پیدر ابتدا بھ ا

 بطور علم ي اساسينھفتھ ھاک از ینکھ ھر یبا توجھ بھ ا. شند داشتھ باي جامعھ نقش موثرياتیشناخت و درک اصطالح ح

 ي فعليکھ جامعھ یتا زمان. طھ استین حیز در ای از اصطالح جامعھ نت منین بھ واقعیقرف ی تعر،شوندیف میح تعریصح

سترش ھر چھ ج و گی با ترويھ داری سرماينظام جھان. افتی دست ،و آن باشدی کھ آلترناتيتوان بھ نظامی نم،ل نشودیتحل

بدتر و ھم ] ينظام[ھم احتمال ظھور . الت رقم خواھند زدی تحل،عاقبت آنرا. د دادت خود ادامھ خواھیشتر بحران بھ موجودیب

شکل خواھد گرفت و چارچوب ان معلوم ت انسان یلھ قدرت ذھنیت بوسی بشريجامعھ .  بھتر وجود داردياحتمال نظام

 يع و مھمیگاه وسیآن جا  خالق و متحول کننده دري نقشھا،ين عقالنی است کھ قوانيده ای پدي انسانيجامعھ . خواھد شد

 کھ مھم است يزیچ.  دارنديوانیگر موجودات زنده حیاھان و دین گی با قواني بارزيفی کي تفاوتھايکیزین فیقوان. دارند



 

 يخطر اصل. باشدید می قدرت علم جد جامعھ با استفاده ازي و بازسازي اجتماعيتحول جامعھ و آگاھم يروی بھ نيابیدست

.  استيکیزین فی با قوانياجتماعن ی دانستن قوانيکی ،سمیالیرئال سوس) جبرگرا(ست ینیست خشن و دترمیالی ماتريفلسفھ 

 .  معاصر محکوم کردن استیيا خود را بھ قدرگرای را اساس گرفتھ يشرفت خود بخودیدگاه پین است کھ دی اين بھ مثابھ یا

ک خط راست و ی بر يستین تحوالت دترمین است کھ قوانیانگر ایک بیزیکرو فیک و ھم میزی ھم ماکرو ف،کھیدر حال

 يب"ن یثابت شده است کھ بدون وجود ا. وجود دارد" ي نظميب "يک فرجھ یده ھا ی پديان ھمھ یدرم. کنندیر نمیوستھ سیپ

عت ی بھ طبدگاه خود نسبتید در دین است کھ ما بای ايعلم يج داده ھای از نتايکی. ردیگی صورت نميفیچ تحول کی ھ"ينظم

دگاه خود نسبت بھ جھان تحول یم در دیکھ نتوانیتا زمان. جاد کردیدر آن ا] اروپا[م کھ رنسانس یجاد کنیھان بقدر تحول ایو ک

 يتولوژیست میالزم ن. ن استیز ھمیت نیمنظور از انقالب ذھن. م بودی نظام نخواھي نظميبر از ام قادر بھ گذیجاد کنیا

. م شمردیز کوچک نخواھیاما آن معابد را ن. م کردیز استفاده نخواھیوه پرستش سومر نیاز ش. جاد شودیسومر دوم ا

. باشندی ملتری ھم اص و حَوراسای از مسجد و کلي حت،ندیآی بحساب مين معابد الھیل تری از اصي سومريگوراتھایز

گر ید ن معابد ویا.  تمدن مشغول بوده اندياساس ي آن بھ طرح و ساخت مبانرن د ھستند کھ کاھنايگورات ھا مراکزیز

 ي بھ خانھ ھايحت. باشندیت من سنی ايشرفتھ و جا افتاده یل پ تصوف و مراکز کھانت نماز و روزه اشکا،اضتیمراکز ر

. ن استی از کوچک نشمردن امنظورم. ر بوجود آمده اندین مسیز بر ای ني و علمي ـ فلسفي ادبي تئاتر و نظم ھا،ھنر

شک، بدون . ن است کھ معابد نجات از خالء موجود کجا و چگونھ خواھند بودی ا،شودیار مطرح می کھ بسيامروزه سوال

. مینیافری بيدیز جدیم چیتوانی نم،میل نکنی تحلياما اگر فرھنگ گذشتھ را بخوب. دھدی نميگر روید بار دیگذشتھ با تقل

ع ی توزي برايگاھین مراکز بھ جایا. ندیآیفھ بر نمین وظی اياز عھده نک تانک ی و موسسات تيم مراکز عل،دانشگاھھا

 . ل شده اندیخود تبد] دعا [ي و نوشتھاي فردیي رھايکارتھا

" ایاسناد کسب دن"ھ بھ یمدارک روزگار ما ھم شب. دشیع میتوز" اسناد کسب آخرت" مصر  تمدني در دوره يزمان

چھ احزاب مخالف و چھ احزاب و . افتی دست يد اجتماعی جديتوان بھ ساختارھایحرکت نم يوه ین شیبا ا. باشندیم

 توانندیم يکارحداکثر . جاد کنندی ايدیتوانند ساختار جدیس شده باشند نمیت تاسین ذھنی اگر بر اساس ا،موسسات تابع نظام

کردند ھم نتوانستند خود ی حرکت مي انقالبيکھ بر مش ي احزاب و موسساتي حت. خواھد بودر نظامی و تعمح اصالانجام دھند



 

مراکز علوم  "يعنین موسسات ید از ساده تریس نظام بای و تاسي اجتماعيجھت نوساز. نجات دھندن سرنوشت یرا از ا

کار  بھ يد دانشمندان و عالمانی بايدر مراکز علوم اجتماع. باشند شروع کردی اراده و ادراک ميکھ مراکز اصل " ياجتماع

 قدرتمند يتی شخصي متضبط و داراي قدرت کاري کاھنان مقدس بوده و مسلح بھ علم مدرن و دارايمشغول شوند بھ اندازه 

 دانشمند بوده و يلسوف و آکادمی و مکتب فينی دين مراکز محل سنتز کردن معبد روحانیتوان گفت ایم. و ھدفدار باشند

چھل سال ن کاری ايد برایاز،بای در صورت ني حت، استي انسانيمعھ  جاياتی مشکالت حي بھ ھمھ یيھدف آن جوابگو

ن یا. میری جامعھ و فرد بگيسم را بر رویتالی قتل و عام کاپيم جلویتوانین مراکز میس و قدرت ایفقط با تاس. اضت بکشدیر

 يعلم ي جزئيافتھ ھای کھ با ي آن دستھ از دانشمنداني است براي است و نھ محلي احزاب انقالبيکیدئولوژیمراکز نھ دفاتر ا

 است کھ قدرت ي مراکز،اما در صورت لزوم. باشدیز نمیاست نی سيت و جھت دھیمراکز ھدا. کنندیاقدام بھ ارائھ تز م

فا کرده امروزه ی را کھ در گذشتھ اينقش.  داردادن و با اراده ساختن آنھا را دي نھادھا و افراد و آگاھيمتحول ساختن ھمھ 

ھ ی سرماي جامعھ توسط جامعھ ي فکريبات در نھادھاین تخریشتریچون ب.  خواھد آورديمتفکر جامعھ بجامغز ز بعنوان ین

 .  داردیين نھادھایس چنیجاد و تاسی بھ ايادیار زیاج بسی احتيھ داری سرما جامعھنیبنابرا.  صورت گرفتھ استيارد

ن و با ین باورم کھ موثرتریبر ا. ن بودی ا،ت آوردم خودم با تمدن اروپا بدسيری کھ من از درگيج مھمی از نتايکی

ن جواب است و در حال حاضر در حال تالش و عزم ی ا،انت و توطئھ انجام شده بدھمیتوانم بھ خی کھ مين جوابیارزش تر

 .  ھم ادامھ خواھم دادينرا در سلول انفرادین راستا قرار دارد و ایراسخ من در ا

ار ی بسي عثماني امپراتورياست ھای کرد از سيده یھ نسبت بھ پدی ترکيتمردان جمھور دولياستھایب ـ برخوردھا و س

نکھ یامھا و سخنان خودبر ای از پياری کمال در بسيکھ مصطفیدر حال. چاره تر بوده استی انکارگراتر و ب،عقب مانده تر

ت ی موجوديھ خطرانداز در ب١٩٢۵ـ١٩٣٨ يانھاینقش عص.  صحھ گذاشتھ است، ھستنديکردھا عضو موسس جمھور

. ت بوده استین مورد در کنفرانس ازمی کمال در اي مصطفين سخنرانیآخر. ن کننده استیی قابل توجھ و تعيجمھور

 بر ياست اصلی س،انھایبعد از عص.  کردھاستي براي گسترده ايت شناختن حدود آزادی بھ رسم،ين سخنرانیمضمون ا

ده ی کشیي و نوار ترانھ ھم بھ دادگاه و بازجوي کردين الفبای ساده تري حت. و سرکوب استوار بوده استياساس نابود

ده و مشکل یپد. کندین از خود فرار میبنابرا. ھراسدی از بودن خود مي ھر کرد، جرم محسوب شده"من کردم"گفتن . شودیم



 

شھا کھ یزگزمی دني و مشيریعگن کابوس را تنھا با موضی ايجوانان انقالب. ک کابوس درآمده استیکامال بھ صورت ] کرد[

ن یتوانستد از بیم" رومی کرد و ترک شرافتمندانھ بھ استقبال مرگ مي و برادريمن در راه آزاد: "گفتی دار اعدام ميدر پا

 . برند

 يک خطر جدی از طرف حکومت بھ صورت يدارین بی باعث شده است تا ا١٩٨۴ آگوست ١۵ ي و حملھ pkk سیتاس

ز نگاه کرده و دست بھ ی وحشت برانگيده ای با د، مسئلھ را بشناسدي و اجتماعيخینکھ ابعاد تاری ايبجا. برداشت شود

انت بھ وطن ی بکند بھ او انگ خيتوجھن یکوچکترن مسئلھ یھر کس کھ بھ ا. است زده ي فراوانيحمالت و شکنجھ ھا

ج ین مسئلھ بسی انکار و سرکوب ايا برا خود ري و فرھنگي اقتصاد،ياسی سي و خارجي داخلياستھای سيھمھ . چسپانندیم

ھ ی ترکياست خارجیھمھ س.  بکار برده استيپلماسیاست را در عرصھ دین سین رابطھ شگفت آورتریرد ا. کرده است

ن امر مطلع یا وجود ندارد کھ از ایچ کس در دنیھ.  شده استيزی طرح رpkk محاصره کردن کردھا و خصوصا يبرا

نکھ ی اي برا.شوندی بکارگرفتھ ميھ گذاریھ بھ عنوان ابزار سرمای امکانات ترکي ھمھ ،استھاین سی شدن اي عمليبرا. نباشد

ن ی کھ اي تا درجھ ااست  قبول کرده د ھر چھ کھ آن دولت خواستھ ی بنمان موردی در ايریمجبور بھ موضعگ را يدولت

ن یھ با ایکھ ترکیبطور.  کرده استیي بزرگنما مقدسيک مبنایک قاعده درآمده است و آنرا بھ اندازه یاست بھ صورت یس

 کھ يزی چيعنی.  در شمال عراق فراھم کرده استيمھ کردیس دولت نی ظھور و تاسينھ را برای متناقض خود زمياستھایس

 .  کردي بررس آن راکید از نزدی با،ن موضوعی درک ايبرا. س شدی با دستان خود او تاس،خواست او نبود

 ،ن روابطیدر اثر ا. ک برقرار نمودیل ارتباط استراتژیی با اسرا،کی استراتژي گرفتن کمکھاظور بھ من١٩٩۶در سال 

ک بخود ی استراتژيز سطحیکا نی روابط آن با آمر،ين منطقی چنيبر مبنا.  جنگ قرار گرفتيار جدید بسیھ مورد تھدیسور

 ينھ یمخصوصا در زم. قبول خواھد کرد را ي ھر درخواست،ست اعالم کندی را ترورpkk است کھ يفقط کاف. گرفت

 مشترک ي و کشورھاھی روس يتح. پردازندی بر آن ماستی سلیبھ تحم خود اروپا بھ دلخواه يھ ی اتحادي کشورھا،اقتصاد

ان ی جر"ي پروژه ،رمیرش قرار نگی مورد پذھ ینکھ من از طرف روسی ايبرا.کنندین اساس با آن رفتار میالمنافع ھم بر ا

جھ برسد حاضر بود یک بھ نت.ک.پھ یآن بر عل ياستھاینکھ سی ايبرا.  بھ آن کشور داده بوديگریاد دیازات زیت و ام"يآب

تحت نام سنتز .  را قبول نموده استيران و عربستان صعودیا   ياستھاین مورد سیسم خود دست برداشتھ ،در ایاز الئ



 

د متوسل شده ی تھديھ  نداشتند بھ حربیياست ھا کاراین سیھ ا کیيدر جاھا. ده استی رسي ضد علميتیترک ـ اسالم بھ موقع

 . نموده استیياستھاین سیز اقدام بھ چنی ن ا بودم ـیتالی کھ من در ايا ـ ھنگامیتالیونان و ایھ و ی سوردر برابر. است

ن وضع در ی تري دچار بحران،ادیازات زیھ با دادن امتیترک. بوده است" روسی پيروزیپ"استھا کسب ین سی ايجھ ینت

 اروپاست يھ ی استعداد الحاق بھ اتحادينکھ دارایبا ا.  داردي خارجيارد دالر بدھیلیست و پنجاه میدو. خ خود شده استیتار

در مسئلھ صدرو مجوز عبور . کنندیز بھ آن نگاه میدآمی ترديدی عرب با ديھمھ کشورھا. ن راه باز مانده استیاما از ا

گر یھ با دیروابط ترک.  قرار گرفتھ استسوء ظنل مورد ییکا و اسرایز از طرف آمری آن ناز خاک یيکایسربازان آمر

ھ یده است کھ سوری رسيھ بھ درجھ ایران و سوریروابط آن با ا. ا در بحران و معرض خطر قرار گرفتھ استی دنيکشورھا

ھ اتخاذ ی در برابر ترکيماتوم گونھ ایتد و اولی شديریموضعگ" ل راییکا و اسرایا آمریا ما را انتخاب کن ی"ران با گفتن یو ا

 شده و در منحرف خود يکیدئولوژی از درون از محور اپردازد،ی خود مفین کار بھ تضعیھ کھ با ای ترکيجمھور. کرده اند

با .  افتاده استيمیار وخیت بسیکند با دست خود بھ موقعیک قلمداد می يخارج ھم در برابر مشکل کرد کھ خطر درجھ 

 توطئھ و يزی ھدف او از طرح ر،ک تحت نظر داشتیان از نزدین میھ را در ایت ترکیت و وضعیکا موقعینکھ آمریا

 يھ ایترکم گرفتن یت تسلی وابستھ کردن و در نھا،ن کاریاز اونان چھ بوده است؟ واضح است کھ ھدفش ی آن توسط ياجرا

 آگاه بود کھ من ھم بصورت زنده و ھم بصورت مرده در يخوبن مورد بیکا از ای آمر.ل من بودیو تحيف شده در ازایضع

ھ ینان کامل داشتند کھ ترکین اطمیل از اییونان و اسرای ين با ھمکاریبنابرا. ک بمب قرار دارمیھ در حکم یدست ترک

گر ین کار دیبا ا. ل داده بودندیرا بھ آنھاتحو" ن دشمنیخطرناک تر"چون آنھا .  خواھد آورديآنان ار بجا يخواستھ ھا

اده شده و ی و مورد اعتماد پيل در جو دوستیی اسراي خط و استراتژ، مشکل قبرس و اژه را حل کننديتوانستند براحتیم

 يبجا: گفتمیا بودم بھ خودم میتالی من در ايوقت. کردیخواست حرکت میکا بھ ھر جا کھ می آمرن متفقی اعتمادتربعنوان قابل

 عاقالنھ تر ،کردندی مرا از خودم درخواست م، بشري حقوق اساسي اگر در ازا،رخواست کنندن ھمھ قدرت دینکھ مرا از ایا

 يجھ این نتی اربکان و ارتش بھ چن،ن من و اوزالیبم یر مستقی برده بودند کھ مکاتبات غين نکتھ پینبود؟ در واقع بھ ا

 بن بست ،جھیدر نت. شتر آنھا شدی ھر چھ بابی چارهموجود مانع اقدامات جسورانھ و  يسنت ياستھایاما س. دیخواھد انجام

جھ؛ بھ ینت. ل شده استی ھمچون مسئلھ قبرس کھ بن بست بھ راه حل تبديتنھا راه چاره بود؛ ھمچنانکھ در مسئلھ ساده ا



 

ن یاز فراتر از ی ھلن نيروابط با جمھور. باشدی م، اروپايھ ی کشور مثال در مورد عراق و اتحادياتیخطر افتادن منافع ح

. ھوده و پوچ شده استی کامال ب، کرديده یک نسبت بھ من در چارچوب پدیجھ؛ برخورد سندروماتیدرنت. ستیمحدوده ن

 کرد کھ در عراق بر عھده يکنم کھ مسئلھ یمن ادعا م. باشدی م،خواستی کھ ميزی کھ بدست آورده کامال برعکس چيزیچ

.  شده استيھ جاسازی ترکين نقطھ یفتری انفجار در ضعيماده براشھ آی ھمي بصورت بمب، کرد گذاشتھ شدهیي گراي ملي

ش و یز گزمیدن.  خواھد نموديھ را دچار خسران و تباھیگر ترکی سال د٨٠ ،١٩٢۵ان ی عصين مرحلھ مانند مرحلھ یا

ن یا. دندن بویکردھا ھم خواستار مشارکت در ا. بودند"  آزاد و مستقليھ ایترک"ن رمقشان عاشق یطرفداران او تا آخر

ن شعار ید در ایاست درست را بایس. ن شودیتواند منکر ایچ کس نمیھ.  بودزی ن کمالي مصطفي شعار کاراکتر، شعار

 برقرار نموده و در تالش ي روابط دوست، ونزئولوس،استمدار مشھور ھلنین شعار با سیآتاتورک بر اساس ا. جتسجو کرد

ھا یسی کھ انگلي و توطئھ ا١٩٢۵ان ی عصياما وقت. ن بودیز ای با کردھا نگوھر رفتار او.  حل مشکالت برآمده استيبرا

 اگر. بود" روسی پيروزیپ "،جھینت. دندی ھر دو طرف ھم خسارت د،ن بردیاست را از بین سیان انجام دادند این عصیدر ا

د و بھ بھانھ ھا و ی جنگروسیپ يھایروزی کسب پيد براین نبای بنابرا، باشديت در زندگیخ اساس موفقیگرفتن از تاربرت ع

 . د فرصت دادیانجامد نبای بیين جنگھای کھ بھ چنیيتوطئھ ھا

شھ ی ھميدر دوران کودک. فا نموده اندی ايانت نقش موثریف در وقوع توطئھ و خی و رفاقت ضعيج ـ روابط دوست

 جذب يبراھر چند . ل شدیت تبدی بھ واقعچاره ماندنمین ترس من با تنھا گذاشتن و بی ا،دا نکنمی پيمیق صمیدم کھ رفیترسیم

بھ اثبات ]  مانديتو تنھا خواھ[ من ي مادرم درباره يا گفتھ ی نمودم اما گوياری و سالم تالش بسيمی صميدوستان و رفقا

ا نھیا! احمق: "گفتین می دارم بھ من چني گرمي و رابطھ يمید من با دوستانم صمیدی کھ مياد دارم وقتیھنوز ھم ب. دیرسیم

تو را تنھا .  نخواھند کرديستند و با تو ھمراھی نيخواھی کھ تو ميآنطور.  منافع شان با تو دوست ھستنديبرا. را ول کن

ن فکرم کھ تا یالبتھ ھنوز ھم در ا. ک بچھ استیاالت ینانھ تر از خی واقعبيد قبول کنم کھ تجربھ زندگیبا". خواھند گذاشت

نھ یدر فرھنگ شرق ھنوز ھم زم.  نخواھد داشتیي ارزش و معناي اجتماعيباشد زندگدار نیل و پای اصيھایکھ دوستیزمان

 وجود يھمفکر و ي روابط دوستي بھ برقراريدیاما در فرھنگ غرب ام.  وجود داردين روابطی چنيو امکان برقرار

توانستم با خودم یچون نم. کردمیم از آنھا استقبال يآمدند با فرھنگ شرقی بھ نزد من مي و ھلنیيھمانان اروپای مي وقت.ندارد



 

 يقی مجبور بودم آنھا را بھ عنوان دوستان حق ھم وجود داشت،یي و سودجویي در باطن آنھا فردگراگرا. فتمیبھ چالش ب

 ي کھ منحرف کننده باشد برايا زنیک بچھ ی اگر يحت. ستی من ني از آگاھيناش. ن مربوط بھ کاراکتر من استیا. رمیبپذ

ن رفتار و برخورد در ی ادانستم کھ ی ميبخوب.رفتمیپذید آنرا می خودم بايده ی آمده باشد طبق عقي دوستيھ  رابطيبرقرار

 ي، مسئلھ  دانستن و باور کردنيوران مسئلھ ی ا.شودی ميج فالکت باریبروز نتا موجب ٢٠ قرن يھایاستگذاریبرابر س

 است کھ يدگاھی؛ ديکیدگاه است، یت و دی ذھنووجود دناقض، ن تیاساس ا. باشدیھ م و جداگانيخیت تاریروبرو شدن دو ذھن

 ي منطق جامعھ يگری را شکل داده و دي  طبقاتياست جامعھ یس" است مباح استی سي برايلھ ایھر وس"تحت عنوان 

د ین بایدان ارزشھاست بنابراین می ارجمندتريعموماست ی سيعرصھ  "ھ است کھ بر اساسیاول) ياشتراک (يکمون

 خود ي طبق مبانيستیم بایاستگذاریس يوه یمن در ش. استوار است" ن مورد در نظر گرفتھ شوندی منزه در ايھاراھکار

ن ی مرا وادار بھ ا، منافع شاني در راستاي خارجيروھای من از طرف نيریفشار و دخالت و بکارگ. کردمیحرکت م

 يشرفتھاین کاراکتر من باعث بروز پیبدون شک، ا. فتمیب جامعھ بنا کرده ام بھ چالش ي کھ برايکرد کھ با ساختار فکرینم

در اطراف  ـ کھ ھزار مرتبھ از من ارزشمندترند ـ  جمع شدن ھزاران انسانيصلعلت ا] کاراکتر من. [ز شده استی نيعیوس

ر یط تحت تاثت نداشتند ـ فقی بھ کرديچ ربطیکھ ھـ  قرار ير و حقی ھمچون کمال پينکھ افرادیبا توجھ بھ ا. بوده استمن 

ن ی ايجھ ی نت،ز در اصلین نیقطارانم شدند کھ ان ھمفکران و ھمین و معصوم تریلترین، اصیرفاقت قرار گرفتھ و صادقتر

 .  حرکت من استيمبنا

ت است کھ ی حائز اھمين نکتھ دارایاما گفتن ا. ن اصل و مبنا استیز ای زنان فوق العاده قھرمان نين منشا وابستگیھمچن

ق و ی منافع خود بوده و درصدد اغفال ھزاران رفي پدر] سازمان[ کھ آگاھانھ و ناآگاھانھ در داخل و خارج یي آنھايحت

ن یا. استفاده کرده اند] سوء[ن مبنا یز از ای ناحق نموده اند نيانھایدوست ارزشمند برآمده و آنھا را دچار خسارات و ز

بھ ھمان .  ـ ادامھ داشتھ باشدیيبرخالف وجود موارد استثناـ  ٢٠ قرن تیھ ساختار ذھنید علی باي و اصولیي مبنايمبارزه 

م خود یتوانینصورت نمیر ایدر غ. و حساس بودار ید ھوشین مبنا دست برداشت، بھ ھمان اندازه ھم باید از ای کھ نباياندازه ا

آمده  بخش یيرھا ي اجتماعيامھا از افراد، جنبش و نظياریو بس سمیالیرئال سوس کھ بر سر یيایبت ھا و بالیرا از مص

 . میاست، نجات دھ



 

د آنھا ھم دولت و یشا. وستیبوقوع پفوق دگاه ی دي بر مبنا مايندگی نمايونان با موافقت دوستان و ھماھنگیورود من بھ 

 تجاوز ک رابطھ ساده مامورانھی آنھا از حد " وندی پي برقراريفلسفھ "چون . شناختندیاد نمیربط را زینھاد و افراد ذ

ت است کھ روابط یک واقعین یا. واضح است کھ بکار گرفتھ شده اند.  مساعد بودندي ھر گونھ اغفالين برایبنابرا. کردینم

 اغفال و تحت ي بزند، براحتيدست بھ ھر کارخالصھ، . ستندین چارچوب خارج نیگر عرصھ ھا ھم از ایبرقرار شده در د

ز ین را نید اینبا. ا عرصھ داردیط آن منطقھ ی بھ شراي است کھ بستگين شانسا نشدیمنحرف شدن . دنریگیکنترل قرار م

 يم کننده یتنظ. باشندیاند کھ ھمانا موارد فوق منشده گذاشتھ  سر ھستند کھ پشتي در زندگيده گرفت کھ ھنوز مواردیناد

 یيده گرفتن ممانعتھای با نادي حتل ویا من برخالف مین برآمده است کھ گویفرخواست درصدد اثبات ایفرخواست در متن کیک

.  نموده استيژه اید وین مورد تاکیو در ا. ونان شده امی يجاد کرده بود، وارد مرزھایونان در برابر ورودم ایکھ دولت 

 کھ ينکھ حقوق نقض شده است، اساس کاریم از ایبگذر. میقرار گرفتھ ان اساس مورد اتھام ی، دوستان و من بر ايندگینما

ھ ما، ی علينیانت و با توطئھ چی خياز ھمان ابتدا، درصدد بودند با پنھان کار. شده، سوءاستفاده از صداقت ماستانجام 

.  را روشن خواھند کرد مسئلھنی ابعاد اينده ھمھ یخدانان در آیتار.  منافع خود بدست آورندي براياسی سيزیدستاو

 و از آن سوءاستفاده يابیارز" استیجاھالن س"ونان بھ عنوان یکا و ی آمري و رفاقت ما از طرف دولتھايت، دوستیمیصم

 ياتوطئھ ن یچنل شده، از وقوع ی آن تبدیي بھ ابزار توطئھ وعوامل اجراي کھ بھ نوعیياحتمال دارد اکثر آنھا. شده است

د ی کھ بايزین چیمھمتر. انت مطلع بوده باشندین کار دخالت داشتند از وقوع خی کھ در ايد شمار کسانیشا. خبر نداشتھ باشند

ژه ناتو، مامور یمامور و(س ی ساواس کاالندريریمخصوصا موضعگ.  و آگاھانھ ھستنديشفاف و آشکار شود خائنان واقع

. فا نمودی را اين کار نقش اساسی ادر توطئھ شد و ي موجب براندازيرا کھ با سواستفاده از دوست)  ونانی يسازمان جاسوس

ن ی ،زشت تریيایخائنان کنم نمودن من بھ ین برخوردش با تسلی است کھ از اولياو فرد.ص دادیو تشخافت ی دريد بھ خوبیبا

  . کردين نقش ممکن را بازیو خطرناکتر

وت در بھ یکاراسھودا یمانند نقش ] ھ منی در توطئھ علنقش او[. کنمیسھ میخ ھم مقای تاري با نمونھ ھاران موضوع یمن ا

. پوستیگرفت توطئھ بوقوع نمی نمين موضعی اگر او چنيعنی. باشدی م بروتوس در کشتن سزار و نقشيسیب کشاندن عیصل

من بھ شما قول شرف دولت : "ن گفتیچن) کندیر میتعب" اخراج"فرخواست از آن بھ یم کننده کیکھ تنظ( ا یدر رفتنم بھ کن



 

 شما ي براي جنوبيقایک پاسپورت آفری روز ١۵ است و در طول يدھم آنجا ھلنھا ھستند، محل مناسب و امنیونان می

  ـ پانگالوسر امور خارجھ ـیوز يژه ی، گفتند کھ طبق دستور ودل دادنیا تحوین کنی مرا بھ خائنيو موقع" حاضر خواھد شد

 ين دشمنیتربد.  استين رابطھ، سواستفاده از دوستیانت انجام شده در ای خي برجستھ يجنبھ ". دیکنیشما بھ ھلند پرواز م

 . ن استین نسل انسان، ای بدر

ن جنگ یزند، طبق قوان درنده دھد، اعدام کند، بھ دار برانیشخورد بندد، بھ تواند دشمن خود را بھ گلولھ بیمانسان 

 يشواید و پی کھ بعنوان امي را با فردين معاملھ و رفتارین را بدھد کھ چنی اي بھ خو اجازه يد کسیاما نبا. تواند بکشدیم

. ل دھدی بھ دشمنانش تحويرا ھمچون پاکت پست و او غ نورزدی دريزیچ چی او از ھي نابوديد و برایبنماک خلق است ی

تواند خودش یکا می آمر.باشدن مورد بنام دولت ارتکاب جرم صورت گرفتھ یھ ای را سراغ داشت کھ شبيتوان نمونھ اینم

 دوستان بھ آن کشور وارد شده باشد ي و با واسطھ تی کھ با حسن نياما بخاطر دولتش ھم باشد با شخص. ردیم بگیتصم

پس، .  بھ ذھنشان ھم خطور نکرده استين معاملھ ای چنيھ حتیھ و سوریا، روسیتالیکھ ایھمانطور. کندی نمين رفتاریچن

؟ من است ين چھ عقل و جراتی بزند؟ اين کاریداند دست بھ چنی کھ خود را مامور دولت ھلن ميچگونھ ممکن است کس

ن نفوذ را در ی ابعاد ايحت.  زدم آن دولت شدنيسم و چگونگی ھلنيده یل پدین سوال، دست بھ تحلی بھ ایي جوابگويبرا

ل ی تحليشود، الزمھ ی ميناش آن از  يتین ذھنی کھ چنيفرھنگ. ن اساس در نظر گرفتمی اروپا بر ايھ داریتمدن سرما

 اما در ھا رواج داشتھ باشند؛یکالشھا و یگر نابھنجاریممکن است د.  وجود ندارندیيده ھاین پدیشرق، چندر فرھنگ . باشدیم

رومند ی و ني قوھر چنددشمن .کنندی میيرای دشمن ھم برود از او پذي بھ خانھ ي بھ قصد دوستيانھ، اگر کسیفرھنگ خاورم

طبق "گفتند کھ یلن بھ من م اگر بنام دولت ھ.ستی نياسینجا توافقات سیمنظور در ا.م نخواھد کردیھمان را تسلیھم باشد م

گرفتم و یاد سخت نمیمن ز" کندیجاب مین را ایاستھا و منافع ما ایم داد، سیل خواھیھ تحویکا و ترکین قرارداد تو را بھ آمریا

شود در ی کسب منافع سواستفاده مي، براي کھ در آن از دوستيده ایمطمئمنم کھ پد. کندیجاب مینرا ایاست ایگفتم کھ سیم

 . شدیب ممتعصب محسو از ھواداران يکی يس حتیکااللندر.  کم سابقھ استي بشريجامعھ 

 ي و اتفاقي سطحي روابط دوستينھ برقرار. ل کردی تحلي را بھ خوبيد اصطالح دوستیده ام کھ بایجھ رسین نتیمن بھ ا

 . لحاظ استن یت آن ھم از اید اھمیشا. ت داردی بر رفاقت اولويدوست. ح است نھ سواستفاده از آنیصح



 

ن منظور است کھ من در یبد.  استيخی و تاري ابعاد اجتماعيل ھمھ ی مستلزم تحليانتخاب دوست در روابط اجتماع

دو ی ھستم کھ ارزش انکي دوستانيدر پ.  و رفاقت مساعد ھستمي دوستيرامن ب. نموده ام" شناخت جامعھ " دريسعاتم یدفاع

 از ي کمزیر چیرفاقت کمال پ. داشتھ باشند من ي، برايخیات تاریوکلوس در روا پاتريس را برالیخل گمش و َای گيرا برا

 ي متضاديز دارایھر چ. ن موضوع بردمی بھ اي ژرفتر فکر کردم پينکھ از نظر فلسفیبعد از ا.  نداردين روابط دوستیا

احتمال دارد در .  داردقرارون رتیز الکترون، پودر. کندی ماده در برابر ماده بحث معلم از. پروراندیاست و آنرا درخود م

 . ز ظھور کندی آن ن من، عکسيت دوستیبرابر ظرف

ن یاما رواج ا.  کھ فلسفھ را بوجود آورد، وجود دارديسمی ھلنيتی در ساختار ذھنیيده ھاین پدی بھ چنيابیدستامکان 

ک یل بھ یم و تبدیسم عظیک ھلنیتراژ يفروپاش.  ندارديک فرھنگ سود چندانی يت، برای ضديده یدر پد يلھ گریاندازه ح

 از ، دوستيونانیاز : "ک ضرب المثل دارندیترکھا . ده و برخورد استین پدی از ايخ، ناشیره کوچک در تاریشبھ جز

 يدرباره . سم نسبت دادیقت ھلنی خلقھا و حقين را بھ ھمھ ید ایاما نبا. ت داردی واقعيتا حد" دیآیخوک پوست بدست نم

د یبا. صاحب دولت نشده اند] صاف بودنشان[ن ید ھم بخاطر ایشا.  گفتھ شده استيادی زيزھایھا ھم چصاف بودن کرد

 را ھزار بار از داشتن فرھنگ و تمدن و يھ و آزاد شدن اجتماعی اولي اشتراکي ساده و پاک جامعھ يگفت کھ داشتن روح

  .کنمیافتخار م ،ن خلق ھستمی از اينکھ فردیاز ا. دانمی مبھتر  ورتکنند بری سواستفاده ميزه از دوستن اندای کھ تا ايتلدو

 

  چھارمبخش

 وستھ استیر پا گذاشتن حقوق بوقوع پیتوطئھ آتن با ز

 

 الزم است سطح ،ل کنمی تحلرافرخواست ـ ی کيم کننده ی تنظيـ بنا بھ گفتھ " اخراج "ي ابعاد مسئلھ ينکھ ھمھ ی ايبرا

 ياسی و سيخی، تاريبحال در مورد ابعاد فلسف را کھ تايھمھ موارد.  شودلیتحل حی ھلن بطور صحيروابط ما با جمھور

، يخی سطح تارست،ی مستقل نيده ایحقوق؛ پد. باشدی م مسئلھحیصحو  يل حقوقی تحليان نمودم، شرط الزم برایھ بیقض

ن حالت، دشمن یدر ا من يعنی.  دشمنانھ استيرفتار" اخراج. "ک دولت و جامعھ را در برداردی ي و اخالقياسیس



 

ح ید توضی دارد، با ھزار بار بدتر از اعدام بھمراهي اجھی نتن برخوردیانکھ یبا توجھ بھ ا. شومی ھلن محسوب ميجمھور

 است کھ راه را بر ياتیعمل چنان شود؟یفر داده مین کین ترینوان سنگبع" اخراج "يداده شود کھ بنا بھ کدام اصل حقوق

محاکمھ بھ صورت د، گرفتھ نشوندر نظر ن موارد یاگر ا. ر باز کرده است شدن صدھا نف و کشتھيری، دستگيخودسوز

 يزیچ.  اساس استي بيبکل" دوستان و متفقانن ین بردن صلح موجود ما بیاز ب" بر ي مبنياتھام. عادل برگزار نخواھد شد

ست درصدد اثبات مطالب خود یالزم ن. ستیفرخواست آمده، نی کھ در کي مسئلھ بگونھ ان است کھیم ایخواھم بگوی مکھ

ا، یتالیمثال من ھنگام ورود بھ ا.  استيار جداگانھ ایز بسیچون گوھر مسئلھ چ. ند، چون با گوھر مسئلھ مطابقت نداردیبرآ

ا اجازه و جسارت یتالیر ایاما نخست وز.  و سر زده وارد شدمي بدون اطالع قبل شدم،آتن کھ وارد يزمانشتر از ی بيحت

 يمارستان ده روز بازداشت کرده و  با من حقوقیھ بھ بی شبیي کھ کردند مرا در جايرا نداشت، حداکثر کارم اخراج

 عمل ين آزادیش از ایتوانست بی نم، تعھد داشتي اروپا و ملي حقوقيارھایدولت ھلن ھم کھ بھ ھمان مع. برخورد کردند

ن صورت بھ یدر ا. شت من بھ اتھام ورود بدون مجوز بودتوانست انجام دھد، بازدای کھ ميحداکثر کار. داشتھ باشد

 يجمھور" قول شرف"ر نشوم با ینکھ دستگی ايکھ من برایدر حال. شدی مرطرفھ داشت، بید ترکی کھ از تھدياصطالح ترس

 يونانینھمھ، یابا .  نشان دادرمن ای اثبات ايتوان برای را ميادیمدارک و اسناد ز. منتقل شده بودم" امنار یبس "يھلن بھ محل

اگر . آمده استبر  ين جرم انسانین تریدارد، درصدد سرپوش گذاشتن سنگینبودن بازرس دادگاه انسان را بھ فکر وام

ز یکنند، نی را کھ بنام دولت کار مي افرادد،یت نماید از آن تبعی بازی است کھ دولت ني اين اساسی قوانيحقوق؛ مجموعھ 

 در دولت یينھ تنھا جا. استوار است" می انجام دھي حفظ منافع دولت ھر کاريم برایما مکلف" کھ بريدگاھید. ردیدربرگد یبا

ک دولت، یت نھ تنھا بھ یخ انسانیدر کل تار. شودیده نمیز دی نيک دھاتی در حقوق و سنت ي بلکھ حت، مدرن ندارديحقوق

 در برابر ھر گونھ دھد،یل نمی بھ دشمن تحونکھ تو رایاز ام ی بگذر،ين ھم پناھنده شویک صحرانشی اگر بھ چادر يحت

 با يروابط محکم.  اروپاستيھ ی ھلن عضو ناتو و اتحاديکھ جمھوریدر حال. دم مرگ از تو دفاع خواھد کرد  تايدیتھد

. ت نداردینکھ من باعث شده ام کھ کشور در معرض خطر قرار گرفتھ، واقعیا.  ھم دارديفیخلق شر. کا داردیآمر

ھن خودم کمک یا در برگشتن بھ میفرستاده  ثالث يتوانستند مرا بھ کشوری ميبعد از مدت.  کنندياھھا مرا مخفتوانستند میم

ھ ی پايد نھ دارای بر تھديمبتن" اخراج" پس .ر کنندیتوانستند مرا دستگیداقل مآمد، حی از دستشان بر نميچ کاری اگر ھ.ندینما



 

مان یان خلقھای مينکھ مناسبات برادری ايبرا. ت استقیحقف ی برخورد، تحرنیا.  استي و اخالقياسی سيھ ی نھ پاي حقوقي

ھدف من دفاع از . میل کنی و تحليع بررسیواقعھ را بطور وس) يذھن (ي و موضوعينیط عی الزم است شرا،حفظ شود

ز یش از ھر چیمان بین خلقھای سالم ما بي روابط دوستي بلکھ توسعھ ،ستی دولت ھلن نيجاد مشکل برایشخص خودم و ا

 . ت داردیاھم

 جا افتاده ي حقوق بشر و دمکراسي است کھ دارايکشور] ونانی[ده بودم کھ ین عقیالف ـ من در ھنگام ورود بھ آتن، بر ا

ات، یخواھم، بدون اشاره بھ جزئیم. می داري روابط دوستي است و ما در آنجا چھ در سطح اشخاص و چھ در سطح دولتيا

از داماسکوس جھت انجام دعوت و رسالت " سنت پاول"سفر .  داشتھ باشمين مورد اشاره ای در ايخی تاريبھ نمونھ ھا

ده یت سقراط، پدیحکا. خ اروپا داردی در تاريادیت زی ھلن و کشتھ شدن او بھ محض ورود بھ رم اھميمقدسش بھ شھرھا

گھبان آتن، آتنا بھ لباس برادر ھکتور ـ  ني ھلن الھھ يتولوژینکھ؛ در میب تر ایعج.  استيک و آتنیار تراژی بسيا

ن یکھ از مھمترـ  نسبت بھ آتن ينیمن قصد بدب. فرستدیاو را بھ مرگ م) ھکتور(وس ـ در آمده و با اغفال او یفوسید

 ،بودیا آتن نمیاگر دعوت آتنا .  استيخیک دعوت تاری کھ اتفاق افتاده در حکم يزیاما چ. را ندارمـ باشد ی تمدن ميشھرھا

 ي آن بھ صورت سطحيامدھای اگر ورود من بھ آتن و پ. می شدي روبرو نمين تراژدیچ کس نھ دوستان و نھ خلقمان با ایھ

 مانند سقراط، سولون و يلسوفانی فيتھای بوده و نسبت بھ فعاليار نابخشودنی بسيری شوند، موضعگيابی ارزيھ ایو حاش

ھ یاز ھر زاو.  خوھد بودي احتراميده اند، بی کشيادی زحمات زيسان و شرف انيت و دمکراسی ھداينھ یلکس کھ در زمیپر

ح ید آنرا بطور صحین بایبنابرا.  دارديخی تاري جنبھ ا ـاتخاذ شدهمن ھ یکھ علـ يریم کھ موضعگینیبی م،میبھ مسئلھ نگاه کن

س، رم و مسکو نتوانستند  کھ دولتمردان داماسکويکار. ن امر داردی بھ اي آتن ھم بستگيم، بدون شک بزرگیص دھیتشخ

ن سوال ی بھ اي پاسخي دادگاه، ارائھ ي اصليفھ ی آورد؟ وظيز بھ جای توطئھ آميوه ای آتن بھ شيگارشیانجام بدھند، چرا ال

" ردید بمیند پس بایآفری ميدیان جدیکند و خدایسقراط ذھن جوانان را مشوش م"ز بھ سرنوشت سقراط کھ ین وگرنھ من. است

 . دمحکوم خواھم ش

 PASKOر سابق ی مجلس و وزينده ی و بادواس، نماا ـیفر کای آ مان ـينده ی نماي آتن، با ھمگاھنگب ـ آمدن من بھ

 ھر بار ھم جواب مثبت ا نھ؟ی رفتن مناسب است يط برایشرامن ده بار تکرار کردم کھ واقعا . صورت گرفتھ است



 

 کھ حزبش قدرت را در دست دارد و ھم ين باور بودم کھ شخصی ابر. د نکردمیترد] بھ آتن[ن در رفتن یگرفتم، بنابرایم

رتبھ یو مسئول عالس یا در فرودگاه با ساواس کاالندرام. ر سابق است، حتما مجوز گرفتھ استی مجلس و وزينده ینما

 ي را ترک کننجاید تا ساعت پنج این امروز بایز بھ من گفتند کھ ھمیدآمی تھديبھ شکل. س روبرو شدمیاطالعات استاوراک

ا من ھنوز ادع. شدیده نمیبادواس اصال د.  را نداشتميزین چیمن اصال انتظار چن. شد  برخورد خواھديگریوگرنھ جور د

ن خواھان یبنابرا. قرار دھند] ياسی منافع سي برايزیدستاو[ن بوده است کھ مرا اغفال کرده و ی اين رفتن من برایدارم کھ ا

اگر امکان ماندن . افتادی اتفاق نميچ کدام از حوادث بعدیبود، ھی در کار نمياگر دعوت. ھستمن رابطھ ی در ايقات جدیتحق

 و مشکل ي دچار سختانھ رایھنم ـ کھ احتمال داشت خاورمیم يتوانم بھ مناطق کوھستانی م،در داماسکوس وجود نداشتمن 

اما .  نموده استي بزرگي دوستانھ يظر من فداکاربھ ن.  نمودي قابل توجھيس کمکھای، ناگزاک من دومسفردر .  بروم ـکند

 بھ روابط ن سطح با دولت در ارتباط است،ی را کھ تا ايم کھ چگونھ ممکن است افسرینیبیم، میکنی کھ نگاه ميدر کل وقت

ونان قرار ی من تحت نظارت سازمان اطالعات يوقت. ن سوال ھستمی جواب ايانت کند؟ ھنوز ھم در حال جستجوی خيدوست

 يانت جاین خیھم در ادم کھ پانگالوس یبعدا فھم. دار کنمیر امور خارجھ ـ دی بھ اصطالح قرار بود با پانگالوس ـ وزگرفتم

 کھ در ي ھنگاميحت. ص دادمیتشخ" کنندیرون می کھ از پنجره وارد شود از در بيکس"نرا از سخنان او کھ گفتھ بود یا. دارد

". کندی ميک ملک زندگیح است، مثل یمس آپو در نزد"ملھ اش نظرم را جلب کرد ن جیا.  قرار گرفتميمعرض خطر نابود

ست تا چھ حد از یمعلوم ن. کا عمل کرده استیما بھ دستورات آمریمستق. س ھم خائنانھ و دشمنانھ بودی استاوراکيریموضعگ

 ي بر چھ اساس کھح دھدی توض ـسیتی سم ـرید نخست وزیبا .ارات دولت استفاده کرده استیارات خود و چھ حد از اختیاخت

 یيد از آنھا بازجویرتبھ دستور باین بھ عنوان صاحبان عالین مسئولیا. ا را داده استیو فرستادن من بھ کن" اخراج"دستور 

 . دی بعمل آيمفصل

 تا آخر بھ . اشاره کرد،مو دالما ـ در ھنگام ورود من بھ رمیا ـ ماسیتالیر ای نخست وزيریتوان بھ موضعگینجا میدر ا

سھ . بند ماندیت من صورت خواھد گرفت، پاین کار با رضایفقط ا. رون کندیبتواند مرا با توسل بھ زور و توطئھ ینکھ نمیا

خواستم خارج ی ھم م١٩٩٩ھ یفور١۵ کھ در يھنگام. ن حق داده شدیبعدا، ا.  کردميدرخواست پناھندگ. ماندم] ایتالیدر ا[ماه 

 ياما جمھور.  نخواھد بوديگر، قانونی ديدانست خروج من بھ گونھ ایچون م. تنامھ خواستیشوم با اصرار از من رضا



 

ن حق یتواند ایچ کس نمیھ.  داشتميدرخواست پناھندگبعد از ورود من بھ آتن، حق . تبند نمانده اسیچ پاین اصول ھیھلن بھ ا

 از زی، آن ن باشد ھم در مورد من وجود داشتھيرماگر مورد ج. جھ را مشخص کندیتواند نتیفقط دادگاه م. ردیرا از من بگ

ھ ی اتحادي کشورھاين مقررات ھستند و در ھمھ ین مقررات، مشروعتریا.  استيابی قابل ارزيریا دستگیق بازداشت یطر

 يوستس با سواستفاده از روابط دی اول، ناگزاکي در وھلھ .ن راھکار توسل جستھ نشدی ھمانطور کھ بھ ا.دناروپا اعتبار دار

. ا فرستاده اندیقول دولت مرا بھ کن  دوم ھم و بھ اصطالح بايرد، در وھلھ سپ ياغفال کرده بھ دست سازمان جاسوسمرا 

نجا یدر ا. کردمی او را باور نميکرد، من وعده ھای نمي من معرفمتعصبس خود را بھ عنوان دوست یاگر ساواس کااللندر

 . دی بعمل آیيگر شھود بازجویم از او و ھم از دھد یبان یبنابرا. استاغفال موضوع جرم، 

 چون؟ ي جنوبيقایرستاده شدم نھ بھ آفر فایما بھ کنیرا مستقچ. ک توطئھ استی وجود انگریآشکارا با بھ یبھ کنفرستادن 

و  ا قی آفريچون جمھور.  طرح استرداد استي اجراين مکان برایمناسبتر. کاستی آمري کامال دست نشانده يمیرژ] ایکن[

ـ کوستوالس . انت صورت گرفتھ استین خیھ ھم عیل بھ ترکی در ھنگام تحويحت. شدندی نمين توطئھ ایمرتکب چنماندال

. مطلع بود) توطئھ(کامال از طرح . دیان رسانیت بھ پایت را ـ ھر چند سخت ھم باشد ـ با موفقیمامورن ی اونان ـیر ی کبریسف

 يژه ینکھ با دستور ویس با گفتن ای، کااللندرتاینھا.  قبول شده، توانست مرا اغفال کند منينکھ درخواست پناھندگیبا گفتن ا

ار یبس.  آورده استي را بھ جایياین کنیل دادن من بھ خائنی بر تحويانت آشکار مبنیت خیم، ماموریرویپانگاوس بھ ھلند م

 مشکوک شدن من يبرا يچ روزنھ ایھ. ه است من سواستفاده شدي دوست وحدش از ینجا از اعتماد بیضح است کھ در اوا

ن مورد اطالعات یاگر در ا. دشویار شگفت زده میبسن مھارت، ی بھ ايانتیانسان از صورت گرفتن خ. ند نگذاشتھ بوديباق

کنم کھ بھ طرف آنھا گوش یدرخواست م. ندیحاصل نماشھود و اسناد الزم  يتوانند با معرفی من مي وکال، الزم باشديجزئ

 . شودداده

 ياگر ھمکار. ونان صورت گرفتھ استی کمک و نظارت اطالعات رکات من از اول تا آخر، با اطالع، حي ھمھ 

 و ي مادير از ورود من بھ آتن، دولت ھلن کمکھایغ.  بزنمیين کارھایتوانستم دست بھ چنی نم،بودی نمي دولتيروھاین

ن موارد بوده و از ی کھ شاھد ايتوان از وکال و دوستانیم. تھ است ما در آتن مبذول داشيندگیق نمای را از طريادی زيمعنو

 . بعمل آورد یيبازجو روابط بوده اند ـ ي ـ کھ مسئول برقراريماموران دولت



 

 کھ ين تنافضاتیم؟ ایل کنیم کردن مرا تحلی تسلي واقعھ ي داخليم جنبھ یتوانین موراد، چگونھ می ايبا توجھ بھ ھمھ 

 باز ھم ،میار نداشتھ باشی و شفاف در اختي اطالعات کاف کھ ظھور کردند؟ ھر چندير چھ اساسقبولشان سخت است، ب

 در مورد ابتکار عمل يادی زيکتاب ھا و نوشتھ ھا. می بدست آوريجی محدود نتايدادھایم از اطالعات موجود و رویتوانیم

ح ی بھ توضياجیاحت. ل با آنھا موجود استییھ و موصاد اسرایت ترکی مي جاسوسيسازمانھا يس و ھمکاریکا ـ انگلیآمر

 آن روز روزنامھ يھ در شماره یخبر آمدن من بھ آتن در ماه فور. نھا بھ عنوان سند استفاده کردیتوان از ایم. ستی نيشتریب

 کردن می دال بر ھماھنگ بودن طرح تسليادی شواھد و قرائن ز.باشدیافتن آنکارا می آمده است کھ نشان از اطالع ، صباحي

.  ناتو ھم نقش داشت ـکھ از سوئد آورده شده بودـ  ي خصوصيمایلھ ھواپیا بوسیدن من بھ کن ربويدر حادثھ . وجود دارد

 يروھای است، نير قانونین کار غیاما چون ا. م مشترک ناتو انجام شده استیبا تصم ن کارین وجود دارد کھ ایاحتمال ا

. داده است يز روی مزبور نيگر از کشورھای دياریسو با یتالیھمچنانکھ در ا. اندو وارد عمل شده ی گالديعنیاتو ژه نیو

ر ینخست وز.  اروپا موجب شده استيھ یاتحاد يعرصھ  را در يباتیکا چھ تخری آمرياستھاین سیم کھ ایابییامروزه در م

 ثابت ، ام حاضر کرده انديسی انگلي کھ وکاليھ ایدر دفاع. ن موارد را درک کندیا وجھ نیبھ بھترکھ س قادر است یتیسم

 خود يھ بھ ھمکارین ترکی و ھم مسئولیيکاین آمریھم مسئول. کا دستور گرفتھ استیا از آمریس مستقیشده است کھ استاوراک

ن توطئھ یماند کھ ھدف و منفعت آنھا در این سوال می بھ ایي، پاسخگوتاینھا. بطور واضح اشاره کرده اندن سطح یترباالدر 

 وده است؟ چھ ب

ن را فرصت ی ا، بھ خود وابستھ کندکند ـ رایک نگاه میعنوان متفق استراتژ کھ بھ آن بـھ ینکھ ترکی ايکا برایاوال، آمر

انھ و بالکان یم يایانھ، آسیھ، از آن در امور خاورمیم کردن من بھ ترکین است کھ با تسلی درصدد ا و دانستھ استيخوب

ت ھر ی بر اھم،فا نمودهین حادثھ ای کھ در ايل ھم با نقشییاسرا. کندیز صدق میس نی انگلي بران مواردی ايھمھ . استفاده کند

 مختلف و یين پروژه در جاھایل بعنوان مغز متفکر اییاسرا. ھ صحھ گذاشتھ استیک با ترکی استراتژيشتر رابطھ یچھ ب

کا ـ ی دستورات آمري آورين کارش، بجایاولست؟ ین چی ھلن در ايپس، منافع جمھور. ا موثر بوده استیمخصوصا در کن

کا در مشکالت اژه و قبرس بوده و درصدد گرفتن ی آمربعدا، در فکر جلب توجھ. باشدیار بھ آن وابستھ است ـ میکھ بس

ن یانگر ایکھ ب" حیملک ھمراه مس"؛ گر در سخنان پانگالوس نھفتھ استیرفتار پست د. باره بوده استنی در ايشتریپاداش ب



 

" سگ را با سگ کشتن"است یھ، مصداق سیمردن من در دستان ترک. ستی جز مرگ در انتظارم نيچ سرنوشتی کھ ھاست

ن است کھ کمک یانگر این رفتار، بیا. برندی آنھا سود متای، نھاه کنندپارگر را بکشند و تکھ ی ھر چقدر سگھا ھمديعنی. است

ن بود ی ايمحاسبات برا يھمھ .  بدور استين بعد انسانید و از کوچکتر بھ منافع خويابی دستي برا، بودهيکیانجام شده تاکت

لحظھ  مرگ من ين اشاره شد کھ برایز بھ ای آتن ني روزنامھ ھايحت. رمی کورکورانھ اتخاذ کنم و بمي مقاومتکھ من موضع

 . کردندی ميشمار

 ين بود کھ با اجازه دادن بھ ملیک و خشونت نداشتم، ھدفشان ای کالسیي گراي بر ملي مبتنيدگاھینکھ من دیبا توجھ بھ ا

ھ ی کھ من بھ ترکيدر ھمان روز. رندیچھ بگیابند و مشکل کرد را بھ بازیخواستند دست ی کرد بھ ھر چھ کھ میي ابتدایيگرا

کھ  صورت گرفتھ بودن اساس یھا بر ایزیھمھ برنامھ ر.  کرد بھ آتن رفتندیي گراي از رھبران مليل داده شدم، بعضیتحو

 را ي انسانيارھای اصول و معينھ تنھا حقوق را نقض کردند بلکھ حت. دشبھ مرگ من خواھد  يمنتھ ،انتین توطئھ و خیا

 . ر پا گذاشتندیھم ز

چ یھ.  برديفرخواست پیکقرارداد حقوق بشر اروپا در   و مثبت ھلن وي مل بھ موضوع نقص حقوقيتوان براحتیمج ـ 

  داده،ياسی سي درخواست پناھندگ کھيا کسید قرار دارد یھ در معرض تھد کيست کھ بھ شھروندی نياراتی اختي دارايمقام

 ي اگر موجبات حقوق مثبت ھم بجايعنی. ا بودم، اشاره کردیتالی کھ در ايتوان بھ دوره این مورد میدر ا. دھد" اخراج"حکم 

. ن استیانگر ایاد دولت و استعفا وزرا بیتشنج ز. برعھده دارد را ين حادثھ ایت چنی باز ھم دولت مسئول،آورده شود

امد؟ اگر مجرم ی بعمل نیيچرا در ھمان اول از من بازجو.  خود را سرپوش بگذارنديخواستھ اند با حداقل ضرر، جرمھا

ن کھ تصور دند کارھا آنچنای دي وقت،گرفتی آنھا صورت ميز طبق اطالع قبلیھمھ چ. باشم، درھمان ابتدا مجرم بودم

درصدد ، ابندیھ بی اتھام حکومت ترکي براي کشتھ نشدم و نتوانستند بھانھ ايش نرفت و من بطور نامشخصی پ،کردندیم

 .گرفتین محاکمھ ھرگز صورت نمیرفتم، این میاگر من از ب.  من برآمدنديدادگاھ

 ي حقوق بشر اروپا در مورد دادگاه امرال کھ دادگاهي از نظر حکم، آتن درباره من صادر کنديموتلفھ  کھ داداگاه يحکم

اورده یان نی بھ مي اما از ربودن بحث،رفتھی ما را پذي مواد اعتراضيدادگاه حقوق بشر اروپا ھمھ . ت داردیصادر کرده اھم

 ي حوادثیيچنان برخورد کرده کھ گو. ده استین توطئھ ندی من در ا نحوه ربودنيح چگونگی توضي برايچ لزومیھ. است



 

ن ماده شامل حال من یدر قرارداد حقوق بشر اروپا ا . بھ حقوق ندارديربطوستھ اند، یم کردن من بوقوع پیقبل از تسلکھ 

 يقھ ای سليمن نھ تنھا با اقدام. "ر کردیرا دستگ ک نفریتوان ی نميت جانینت حقوق و امیبدون رعا: "دیگوید کھ مشویم

 يادی کھ شمار زیيآدم ربا. رفتیممن  ي گرفتھ ام کھ ھر لحظھ احتمال نابود قراریي بلکھ من مورد آدم ربا،ر شده امیدستگ

 .  بوده استين المللیض حقوق ب و ناقي در آن نقش داشتھ، حساب شده، پنھاني دولتيروھایاز ن

 .  قرارداد حقوق بشر اروپا نقض شده است٢ بند ۵ماده 

 د کرده ام کھ حداکثرین نکتھ تاکیبارھا بر ا. اشتھ شده است گذمالی پار مانده وی تاثيز بی نيقوق مل واضح است کھ ح

ن، یر از ای اعمال غيھمھ .  بوديریتوانست انجام دھد، صدور حکم دستگی خود مي ھلن در درون مرزھاي جمھور کھيکار

اه حقوق بشر اروپا  و دادگيتواند محاکمھ امرالیم.  جبران کنديقی را بھ طرير حقوقین کار غید ایدادگاه با.  استير حقوقیغ

 آتن يموتلفھ  دادگاه رم،ی شده و تحت ضمانت قرار بگيگاھن بار در آن دادید اولی کھ بایيچون جا. را از اعتبار ساقط کند

جھ دادگاه یگر بتوانند بھ صدور حکم مبادرت ورزند، نتی دينکھ دادگاھھای ايبرا. ت استی اولوين دادگاه دارایحکم ا. است

ن نمونھ و ھم یآتن ھم بھ عنوان اول يموتلفھ نرو، حکم دادگاه یاز ا.  را بر حقوق بنا کردي حقوقيتوان بیمن. آتن الزم است

 ينھ را برایتواند زمی ھم نباشد ميمھم ي عمليجھ ی نتياگر دارا. کندیدا میت پی اھمگر محاکمی دي براينھ این زمبعنوا

رفتن ی بر پذيا مبنیتالی ا"ناف رمیدادگاه است"د حکم یبا. ھم کند قرارداد حقوق بشر اروپا فرا٢ بند ۵ ماده يریبکارگ

 ھلن ھستم، توجھ ي جمھورين کھ من ھنوز ھم در داخل مرزھاید بھ ایدادگاه با. ز منظور شودی من نيدرخواست پناھندگ

 يلن را از نظر تئور ھي جمھوريمرزھاداخل د بودن من در ی با؛ بخواندير قانونی را غي شدن من در امرالينموده و زندان

 . ن عمل کرده اند، مجرم ھستندی کھ برخالف ایين آنھایبنابرا. ن اساس من بھ محاکمھ بپردازدیکرده و بر ا

 .  عمل کردي را گرفت و بھ موجبات دولت حقوقيری کم نظين جعل حقوقی چنين کار جلویتوان با این میبنابرا

 باشد ـیت میمان و بشری خلقھايخ روابط دوستی در تاري ننگي لکھ ھ بسانکـ ن توطئھ یجھ، حکم دادگاه در مورد ایدر نت

ھمانطور . کنمی نميابین را بھ عنوان انتقام ارزیمن بنا بھ کاراکترم، ا.  عادل اثر آرامبخش داشتھ باشديداورتواند بعنوان یم

بھبود . فا کنمیک پل را ای نقش ، دائما حاضرمي صلح و دوستي برقراريح داده ام، باز ھم برایھ خودم ھم توضیکھ در دفاع

. دوار بودید بھ آن امیر ممکن است و نبایھ من صورت گرفت، غیکا علی کھ با خواست آمريبا توطئھ اروابط ھلن ـ ترک 



 

 ي از حکومتھاي دور،توانم انجام دھمی کھ من ميکار. شودیجاد میک خلقھا ایق روابط دمکراتیدار از طری پايھایدوست

 رساندن يروزیزه نموده و بھ پیمان را دمکراتی خلقھاياسی مبارزات س،خ بودهین تمدن در طول تاری خونيروھای نياسیس

 خواست صدھا سال خلق ، کھ در روابط کرد ـ ترک حاکم شوديکین باورم کھ صلح و سازش دمکراتیقا بر ایمن عم. است

 .واھد کردن خیز برآورده ساختھ و آنرا تضمی و صلح ني بر دوستيھلن مبن

  پنجم بخش

 ا پاسخ بھ توطئھ ی بھ راه حل در بحران کرد يابیدست

 ي از آن را بر دو راھيرد و مشکالت ناش کيده یان افتاد، پدی در آتن بھ جر١٩٩٩ھ یخ اول فوری کھ در تاريتوطئھ ا

 مرا ي در حال،ا تسلط داردیکا کھ بر دنیآمر.  ھم در ظاھر و ھم در باطنيدی جديجاد زندگیا ای يا خودکشیقرار داد؛ 

دانست چھ کار یمشناخت و ی ميل داد کھ مرا بھ خوبیھ تحویافت ـ کرده و بھ ترکیـ ھمچنانکھ در رسانھ ھا انعکاس " پاکت"

. دادندیونان، احتمال زنده ماندنم را نمی يگارشیکا و الیآمر. کردی مرا بر نظام خود محاسبھ مگا مری ير زندگیتاث. کندیم

مرا . ن بودی آنھا در ابتدا ھم دال بر ايرفتارھا. گر خواھم مردی ديوه ایا بھ شی خواھم کرد يا خودکشیدند کھ مطمئن بو

تو صاحب " [ استخوانش مال توھم ھم گوشتش و" مصداق ضرب المثل موضع آنھا بسان . ل دادندی تحويچ ضمانتیبدون ھ

 ينھ برایک شده و زمیار تحریان خلق بسیسازمان و ھم در ماحساسات مخالفت ھم در . بود" ي او ھستيبدون چون و چرا

 از ،کردی جنگ حاضر مي برايات انتحاریزه عملی پنج ھزار عضو خود را با انگpkkک طرف یاز .  آماده بوديخودکش

نان ویکا و متحدانش یآمر.  ادامھ داشتي خودسوزياتھایعمل. برندیدر انتظار اعدام بسر مھ یترک يگر افکار عمومیطرف د

 کھ حداقل يتی در وضعیيآشوب زامتشنج و ن جو ی متقابل و در چنکشت و کشتارموج آغاز با . ن باور بودندیل بر اییو اسرا

 کنند و يا عملر خود ياستھای س بتوانند، استیي کھ پر از حس انتقامجويطیاقتصاد بھ مدت ده سال متزلزل شده و مح

توانند آنھا را بھ ینحل، می اليجاد بن بستی کردھا و اي گراي ترکھا و مليستیشوونک شدن احساسات یمطمئن بودند کھ با تحر

تفرقھ "است یکردند کھ سی تصور ھم نميحت. نددکری نمينیش بی آنھا پي براي جز وابستگيخود وابستھ کنند و راه چاره ا

 .د خود را نشان ندھیيکارا" ری بگيخرگوش بدو، تازاست یس"ا ی" نداز و حکومت کنیب



 

ھ و ھم کردھا، یود ھم ترک فراھم کرده بياستین سی شدن چني اجرا و عملينھ را برایزمش یپر، ی اخي سالھ ١۵ ي دوره 

، ١٩٢٠ط ینھ و شرایجاد زمیخواستند با ایم.  نداشتنديگری ديچ چاره ی ھ،شوندیل می از نظام تبدیي بھ شاخھ ھادستھدستھ 

 و اجرا يزین کارھا، موارد حساس طرح را برنامھ ری ار خود دي قبليه از تجربھ ھاس با استفادیانگل. خ را تکرار کنندیتار

 مزدور ي گرايبش ملک جنید بھ خود وابستھ کرده و توسط ی جديک رھبریتحت   راpkkدرصدد بود ] سیانگل[کرد، یم

 از ي داد حاکي عراق رو در٢٠٠٣ کھ در سال يحوادث. اده کندی در عراق پ١٩٩٠ را در سال ١٩٢٠ ياست سالھایکرد، س

ن ژوئ ٢٩ حکم اعدام مرا در روز يحت. د رفتار کنندیخ سعی مثل شنخواستند با میم. است استین سی اي قوينھ یوجود زم

 . د صادر کرده بودندیخ سعی سالروز اعدام شيعنی ١٩٩٩

 کھ تحمل آنھا سخت يطیم کھ در شران فکر افتادی بھ ايحت.  را انتخاب کنميات، خودکشین واقعیستم در مقابل اتوانیمن نم

دم افتان فکر یما بودم بھ ای کھ در ھواپي وقتيحت. رھا ھم کھ شده بھ اعتصاب غذا تا مرگ دست بزنمیاد کمال پیاست و بھ 

توطئھ شناختھ  يواقعگران ین کار بازین است و با ایز ایکردم کھ ھدف توطئھ نی نگاه منی بھ اياما وقت.  نزنميچ حرفیکھ ھ

 کھ یي انتقامجويھ نید کیگر را خواھند کشت و شایرانند خواھند مرد و ھمدیرند و بمید بمی کھ نبایيخواھند شد و انسانھان

 بھ يشخص یيجوبا حس انتقام نکھ یمان مرا از ایان خلقھای مزی مسالمت آميستیھمزرومند یدا کند و فرھنگ نیسالھا ادامھ پ

 ارزشھا  ازي بخاطر بعضيستی باز ھم با بود،حقنا من تلخ و يھر چقدر تراژد. کردیان دھم، منصرف می خود پايزندگ

ک را یستماتی سي ارزشھاباشد، بلکھ مھم آن است کھ بتوانی من مي نھ غرور و شرف شخصي اصليمسئلھ . کردمی ميزندگ

 . گرفتميم بھ ادامھ زندگیمنگونھ بود کھ من تصین اینابراب. ت ساخيھار را عمل محاسبھ نموده و در زمان مناسب آنيبخوب

ط یشرا.  داشتفھی وظنی بھ اي من بستگيزندگ. د خود را از سر تا پا از نظر گذرانده و خود را متحول کنمیواضح بود کھ با

 کھ من در آن يطینکھ شرایبا ا. کردیط سخت مجبور بھ مقاومت تا مرگ می مبارزه با شرايبرارا  بود کھ انسان يطور

ست و ی نينانھ ایح و واقعبیدانستم کھ کار صحی چون م، نزدمين حرکتیار سخت تر بودند، اما من دست بھ چنی بس؛قرار داشتم

بنا بھ . دانستمیح نمی خود صحيام و تظاھرات واداشتن سازمان و خلق را براین بھ قیھمچن. نخواھد داشتدر بر ھم يجھ اینت

.  اعضا زنده بودي ھمھ ي از اھداف طرح، نابوديکی. شدندی سرکوب ميستین نوع بای از ایي انجام شده، رفتارھايبازقواعد 

. کردیغ نمی دريزیچ چی کردن ھي رواج داشت، از قربانياسی سي در عرصھ يانتزاع يستی شوونیي گرايکھ ملیتا زمان



 

آپو "کردم با گفتن ینمنظر آنھا عمل ] طبق[اگر ھم .  آماده و منتظر بودندpkk  بھنی و مزدور کرد و خائنیي ابتدایي گرايمل

شدم یل نمی بھ ابزار دست آنھا تبديستیمن با. آمدندیدرصدد استثمار جو موجود برم" م شدی بھ دولت تسليمقاومت نکرد، پنھان

 دروموش و يریر، محمد خیتا مرگ کمال پ] غذا[ات اعتصاب ی تعھد نسبت بھ شھدا عملياز طرف. دادمیو بھ آنھا فرصت نم

 آزاد ي زندگينانھ تری واقعبيوه ید از آنھا بھ شی تقليکرد کھ بجای و فرھادھا مرا وادار م ھاانن مظلوم دوغیھمچن

ژه در یخ بویدر تار.  تحول شدمي گرفتم وارد مرحلھ يزندگم بھ ادامھ ینکھ تصمیبعد از ا. وشرافتمندانھ را انتخاب کنم

 زردشت ،يوب باشد در غارین فرد ممکن است ایا. د ھستني تحول و دگرگونين دوره ھا، دوره ھایانھ ایفرھنگ خاورم

.  با ھم ندارديچ فرقیدر اصل ھ ؛ي امرالينفرادا من باشد در سلول ایباشد دن یکشاضت ی و مشغول ري کوھيباشد در قلھ 

 و اندوختھ اتی را کھ بتواند تجربیيھایژگیکھ نتوانم ویتا زمان.  تحول را بوجود آورديفی کيھایژگین است کھ بتوان وی امھم

 یي ارزشھايق بودن نسبت بھ ھمھ یال. بسر آمده استاضت من ی ريم دوره یتوانم بگوی مرا پشت سر گذارد، نمي فعليھا

کھ  ـ ين بود کھ فرد، نھادھا و نظامیھدف من ا. دارد] تحول[ن ی شدن اي بھ عملي بستگ،جاد شدهیت من ایکھ تحت مسئول

توانم بھ نمونھ یم. ن بنا کنمی نوينم و آنرا پشت سرگذاشتھ و نظامیت خودم ببیدر شخص را  ـي در حال فروپاشيتی ذھنيدارا

 : ن مرحلھ بطور خالصھ اشاره کنمی اي و عمليکی تئوريھا

  گذار نکنم،يکھ از نظامیتا زمان. ک استیستماتیب کاراکتر سی عجيژگی ويت من دارایم کھ شخصید بگوی باابتدًاالف ـ 

نھا مشکوک آکھ نسبت بھ صحت ـ  یيزھای با چيادی و مدت زيتوانستم بطور سطحیمنمن . کنمی مخود را در بحران حس

ن کاراکتر من کھ اگر یا.  من بودشکاک ي زندگيعیجھ طبی من در تضاد بود و نتي ذاتيژگین با وی چون ا، کنمي زندگ ـبودم

 ي در تمام دوارن زندگيژگین ویا. بوددرآمده  مزاج کیشدم، بسان یشناختم راحت نمیک ذره غبار را نمیھان گرفتھ تا یاز ک

.  روبرو شدم"ست؟یقت چیحق"ا شناختم، با مسئلھ ط خانواده و روستینکھ خود را در محیبھ محض ا. ان و برجستھ بودیام نما

 عمل دند ـالت کودکانھ بوی بر تخيـ کھ مبنن مخصوص خودم ی روستا و خانواده بھ قوانيرفتن سنتھای پذين بھ جایبنابرا

ت یشدم، وضعیط جامعھ و شھر میھر چقدر وارد مح.  نھفتھ بوديژگین وی در برابر روستا ـ خانواده در ايانگریعص. کردم

، یيتدا ابيدر دوره .  آوردمي روينی ديدئولوژی بھ اگری دي از انسانھاياریز مانند بسیمن ن. شدیتر و سخت تر میجد

ل ی تحصياما دوره . خاب کرده بودم داشت ـ را انتينی ديشتر جنبھ یو مومنانھ ـ کھ ب ي احساسيرستان زندگی و دبیيراھنما



 

 از يبعض. قتر شدن بحران در من شدی کرد موجب عمیي ابتدایيا گريرات ملی و تاثي آنکارا و جنبش جوانان انقالبدر

داد در سطح ی مي کھ روياتفاقاتچون . ز برآمدندین موضوع برده و درصدد کمک نی بھ اين مراحل پیاستادان من در ا

من . ھ در حال انشعاب بودیست ترکیتھ کمالیمدرن] جنبش[، ٧٠ يدھھ در . کردی نم آنتین تالشھا کفای ا وک بودیستماتیس

.  قرار گرفتميستی شوونیي گراي و ملينی دياسی سيانھایجرکال و ی چپ رادير حرکتھای تحت تاثيگریز مانند ھر جوان دین

ھ  قرار گرفتم، در آستانياسیک ـ سیلوژدویانات ایر جرینکھ تحت فشار و تاثیضمن ا.  داشتير محدودیک تاثیسسم کالیکمال

 آوردن يرو. ينیت دی و شکاکیيکردند، کردگرایز بعنوان سنت مرا رھا نمیدو چ.  قرار گرفتھ بودميدی جديریم گی تصمي

شدن قتر یھ عمچ باعث ھر ،آنھابر  بلکھ با سرپوش گذاشتن ،نبودسنت ھا ن ی ا گذار من ازانگری چپ بيدئولوژیمن بھ ا

 راه ينی دياسی سيانھای کرد و جذب نشدن بھ جریي ابتدایي گراي مليوستن من بھ حرکتھایپن.  شدمشیساختار شکاک خو

 من ياه برادانشگ. کردی و خشنود نمي مرا راضير کارمندی حقل شدن از دانشگاه، شغلیبا فارغ التحص.  نبودي کافيچاره ا

اتھا براه یعمل.  بودزی نان چپیھ جری تجزي، دوره ن، آن زمانیعالوه بر ا.  بودانات چپی ورود بھ جري برايدر حکم پلھ ا

کرد و یھوس کادر شدن مرا ارضا نم. نداشتکاراکتر من توسط ز نظام ی جز آنالیيات معنایپرداختن بھ عمل. افتاده بودند

ک ھوادار یتوانستم از حد ی نم،یيدر جو موجود چپ گرا. تگر در برنداشی دیيمعنا يدیر تقلکاتویک کاریاز ش یبنظر من ب

 .  پا فراتر نھميمیصم

 قبول  آنرا داشتھ باشم، بايآنکھ آمادگز بدون یان چپ شده بود، مرا نیکھ موجب بروز خال در جر  مارس١٢حوادث 

است ی و رک آنکارای دمکراتيت دفتر آموزش عالیری مدرت دی عضوت منی موقع.ساختروبرو  جنبش جوانان يسمت رھبر

توانستم ینم. ش داشتمی گرا)ھی خلق ترکیيحزب رھا (THKPقبال من بھ . دم نھایشرویز پی را نيون رھبریسیم  آن،يفعل

ار  نتوانست ھمھ ھواداران خود را در ساختTHKP کھ ياما وقت. رمیرا بپذ) ھی بخش خلق ترکیيارتش رھا (THKOساختار 

بعد از . ن کار را بر عھده گرفتمیت ای و شخصا مسئولدهیدکرد چپ س جنبش ی راه چاره را در تاسًا مجبور، دھديخود جا

م کھ ھم یبری مين موضوع، پیل ایدر تحل.  عمل بھ آن بود کار،ي، مابق شديم قطعین تصمی ا١٩٧٢ـ٧٣ ينکھ در سالھایا

 دچار یيان چپگرایسم و جری کھ مارکسيطیاگر بھ آن شرا.  نرفتھ استک شعار فراتری از حد یي و ھم چپگرایيرادگکر

 .        ھم نبوديان راحت چنار کیي شعارگراگذارم کھ ینیبیم میتوجھ کن. بحران شده بود



 

 کرد بسان يده یچون پد.  نداشتمي موثر و سودمند ببار خواھد آورد، شکيجھ ای بخش کرد نتیينکھ جنبش رھایمن از ا

ا ترک بودند ـ تلا قرار ـ کھ اصيرو حقی مثل کمال پیيرفقا. باشدی مي آزادي، تشنھ  کھ ھزاران سال تشنھ آب باشدیينھایزم

م بھ یش گرفتھ بودی کھ ما در پيراھ.  حرکتمان بودندياتی حيھاانیرش] آنھا. [ندمعتقد بودقا ی عم،ن راهیح بودن ایبھ صح

 ياز طرف. ر دھدیین اصل را تغیانھ نتوانست ای خاورميھا و فشارھای سختيھمھ . ک مومن متعھد شباھت داشتی یيمایراھپ

انھ ی خاورمياسی سيھایما ھم در برابر توطئھ و باز.  بعمل آمديستادگیاروپا ا" ونیسالیمیفرھنگ آس"ل یتحمگر، در برابر ید

نھمھ ی با ا،میکردی ميستادگیاروپا اکننده و حل  ط   جاذبیم و در برابر محیردکی ميستادگی ا بوده ـي فئودالي قالبيـ کھ دارا

 ي شوروي با فروپاشيحت. تنام و کوبا نبودیاالت ویاز نوع خسوا االت ما یچوقت نوع خیھ. می نشديق و ژرفیدچار تحول عم

 بتواند ھکـ ک یستماتی سيم بھ نوسازی باز ھم نتوانست،می بعمل آوردي در جھت انتقاد و خودانتقادیينکھ تالشھایا  با، ھمسابق

 ياما با موضع. رفتھ بودمفرسا قرار گ طاقت يحت فشارتت بود کھ یک واقعین یا. می بپردازآن دوره را پشت سر گذارد ـ

ژه، با ذات یت ویموقعک یداشتن . م نشدمیانھ تسلی خاورمي از کشورھايکیھ اروپا و نھ بھ یکا و اتحادیسرسختانھ، نھ بھ آمر

گر ین اساس حرکت کرده و درصدد حفظ آبرو و شرف خود بودم، نسبت بھ دی دوم بر ايزاره تا اواخر ھ. آمدیمن جور در م

 .  بود ميمار مشغول لحظھ ش قدرگرا ـ جزم گرايدگاھی نشان نداده و با ديامور عالقھ ا

. ن بپردازم زنايشتر بھ آزادیخواستم بیم. چوقت آسوده نبودمیھ. نگونھ گذشتیانھ بودم، ای کھ در خاورمين دوره ایآخر

جاد شده پس از ی ا، عموما از خاليافکار چپ. ناسب بودد می رشد افکار جدي بود کھ برايچون بھ بنظر من، عرصھ ا

 ببار يج محدودیاده کردن آن در مورد مشکل کرد نتایپ.  نبودميمستثنن قاعده یز از ایمن ن. رفتندیر پذی تاثي شورويفروپاش

سم یالین نوع سوسی بھ اي انتقاديدگاھید در ھمان ابتدا با دھر چن. ز قرار داده استی نيقیعمه  اما آنرا در لبھ پرتگا،آورده

.  بود شدهمواجھشھ ی ري بيک مذھب شدگیل بھ ی تبدبا خطر. می آن عاجز بوديشھ ایم، اما از متحول ساختن ریھ استینگر

 بدور يخیدگاه تاری کرده و از دينیش بیک پیدگمات ھ وغمبر گونینده را پی شده کھ آيوین و ديستیالی ماترينیان دیبصورت جر

ز یسم نیتالیسم کاپیبرالیو نئولسم ی فئودالي  شدهمعاصر ينی دياسیانات سیخواستم از کنار جری نميمن حت .است، درآمده بود

بھ جنگ مبدل آنرا  ،ک را تا آخر انجام دادهی تراژاری حرکت بسيخواستم رھبری راکد مي شکاک و عواطفيتیھنبا ذ. مکن گذر

 . شرف و ناموس کرده بودم



 

کھ ھر دو عرصھ یدر حال.  درون نظام دوختھ شده بود و تحوالت، چشم بھ عملکرديروزی بھ راه حل و پيابی دستيبرا

عت، ی طبي وقفھ يرات بییاما با توجھ بھ تغ. ده بودیھمھ راھھا بھ بن بست رس. بودندشده  يقیار عمیھم دچار بحران بس

 . دوشیک مید بھ راه حل نزدیایب کھ بن بست بوجود یي جا.کردیمر یی تغيستی ھم بايت و ساختار اجتماعیواقع

. خ، نتوانستم نظام خود را برقرار کنمی از تارين بخشدیآفررغم یعل.  شدآغاز ي امرالي مرحلھ يطین شرایب ـ در چن

 دولت يروھاین. بود فراھم یي من در ھر سمت و سو قرار گرفتني بکار گرفتھ شدن و مورد استفاده ابزاريط برایشرا

 برده بودند ين پیبطور واضح بھ ا.  بعمل آوردند، برخالف تصور من آنقدرھا ھم عقب مانده نبودندیيھ کھ از من بازجویترک

رزه با نظام مرا در برابر مبا نکردند، بلکھ ي نھ تنھا با من رفتار خشن.چاره سازکھ من ھم عامل بن بست ھستم و ھم عامل 

تنھا در کھ و یگر، من یاز طرف د.  راست بود،يطرفاز . دادمید من انجام میز را بایبھ قول خودشان، ھر چ. دندقرار دا

 یي گراان جھانین قربانیژه، من از اولیبو. دادی خود را نشان مي جھاننین حالت، عدالت نویدر ا. تھ بودما قرار گرفیبرابر دن

 از يز حاکیھمھ چ. ک ابزار نبودندیشتر از ی بي ارزشي کرد ـ ترک دارايده ھای مشخص بود کھ پددر واقع. کا بودمیآمر

.  و سوم بودند از درجھ دومين تناقضات، تناقضاتی اکھی بطور.دباشی نمتناقض کرد ـ ترک  ازي ناشي اساسن بود کھ مشکلیا

 کھ دھر چن. مینظام بود ي آنتيک نبوده و درون حرکتیستماتیما س.  بودي و طبقاتیي گراي مل،ي سطحن تناقضات؛ تنگ،یا

د شدن توسط نظام مخالف در یدر عمل از سرنوشت صم، باز ھم یردست ھستی زيا طبقھ ای محروم يملتم جزو یکردیادعا م

م ی نخواھ،مینجاد کیو آنرا ایل کرده و آلترناتی تحليم بھ خوبی کرده اي را کھ در آن زندگيم نظامیاگر نتوان. میماندیامان نم

 قادر ي را بکار گرفت ـ براحتي شورو بھ عظمتي کھ نظام ـيستیالینظام حاکم امپر. میابی یي رھا،تین موقعیتوانست از ا

ص ی از نقايتوان فقط ناشیت را نمین وضعی ا. کند کھ بکار ھم گرفتميریخواھد بود از تناضات و روابط ترک ـ کرد بھره گ

 ينظام جھانل یاگر درصدد تحل. ز نسبت دادیز را بھ توطئھ گران نیتوان ھمھ چی نميحت. ست دانpkk دوستان و يو خطاھا

کرد، یجاب میت من از ھر لحاظ راه حل نظام را ایوضع. رون بکشمی نظام ب آنتوانستم خودم را از درونیآمدم، نمیبرنمحاکم

در تالش .  محدودي زمانو مکان ا محبوس دری ي و معمولي منطقھ اي حل نھ راهشھ دار،یر ھمھ جانبھ و ي جھانيراه حل

نظام خودم " اسکلت"م کھ یانم بگوتویار پر محتوا ھم نباشد، میھر چند بس.  برآمدمين کار و درصدد تعمق فکری انجام ايبرا

چ ی قرار دارد کھ در برابر ھي برآمده و در سطحي فعلي علمي سطح آگاھي از عھده ي، براحت منينیجھانب.  بنا کردمار



 

ل کرده و با ی را تحلي مراحل مرگ ـ زندگي ھمھ ي قرار دارم کھ بتوانم براحتيدر سطح. ر نخواھم ماندی متحيدادیرو

 تنگاتنگ يکیالکتیر تحول دیر داده ام، بلکھ سیی را تغيلمت عیمن نھ تنھا ساختار ذھن.  کنميستادگیجرات در برابر آن ا

ن، ساختار یتوان بھ ایم.  خود اساس قرار داده اميل کرده و برای تحلي را بخوبي و علمي، فلسفينی، دياسطوره ا يدگاھھاید

ده ام کھ یعت رسیھان و طبی اصطالحات جامعھ، کيت درباره یفاف از شي بھ حدي ساختار منطقنی ادر. سالم ھم گفت يمنطق

 خودبزرگ يمارین بیا. افتھ امی یي رھاي خودمحوريا ساختار فکری يماریاز ب. شک موجود در کاراکتر مرا، برطرف کند

 و ن ملت و دولت در روحیتریره، قوین عشیتریلھ، قوین قبیترین پدر، قویتری چون قويمی تحت مفاھي کھ از ھمان کودکينیب

 يدر عالم موجودات زنده، تنھا انسان است کھ بقدر. باشدیز می ني نقطھ ضعف ونیشھ دارتریروان انسان وجود دارد و ر

 یيدر نھادھا شدن و قرار گرفتن يق اجتماعین ضعف را از طری ا او.ستی کردن ني قادر بھ زندگیي بھ تنھاف است کھیضع

افتھ و آنرا در خود محصور ی خداگونھ دست یيرویره برطرف کرده و بھ نی، دولت، ملت و عشھمچون خانواده، خاندان

از ] انسان[ن، یبا توجھ بھ ا. نھان کردن خود است و پينیانگر اوج خودبزرگ بی بیي تک خدايدر واقع مرحلھ . کندیم

 انسان بودن خود را يل شده است و ضعف اساسی تبديم تمدنی عظيرویک نی بھ گونھکای آمريوه یشن یفرعون گرفتھ تا آخر

 را در يھ بشرکرد کھ ھمیت می برطرف نشده، بلکھ چنان سرايمارین نوع خداگونھ کردنھا بیالبتھ با ا. دھدینگونھ جواب میا

 .ددایم عرض خطر قرار م

 يار غنی بسیي محتواين قالب و ساختار قرار دارند و دارایر شکستن ایانھ در مسیاضت در خاورمی بزرگ ريدوره ھا

انھ یفرھنگ خاورم. می کرده اي احتراميم نسبت بھ خودمان بی را در غرب جستجو کنيخ مبارزات اجتماعیاگر تار. ھستند

ن، یل مارکس، لنی از قبيلسوفان غربی سالھ ف۵٠٠ ياندوختھ ھا.  استيست و اجتماعیط زیرفدار محشامل ھزاران مبارز ط

 بطور منظم و يکیالکتی ـ دي انتقادي از کاربرد نظام فکريناش غرب يبرتر. ن فرھنگ ناتوان استیدر مقابل ا... دکارت و 

 يگت را در معرض فرعون شدی را برطرف کند، بشریيا فردگريمارینتوانستھ است ب] يبرتر[ن یرغم ایعل. باشدیوستھ میپ

 را دروغمدارن و یتمدن خون.  سومر را داردي نظام کاھن،بسان  دولت و فرد آن در مورددگاهید.  قرار داده استيعموم

باز کرده ا راه را بر خدا شدن انسان یان پرداختھ ی تک خدايچ شده یھبندگان د یا بھ تولی نظام . پشت سر نگذاشتھ استيبکل

خ ی دولت ـ فرد در تاري مشکالت، رابطھ ين باورم کھ منبع ھمھ یمن بر ا. ن محدوده فراتر نگذاشتھ استیاست و پا را از ا



 

تناقض موجود . ق ده استیر دچار بحران عمیباشد کھ در ده سال اخی غرب مي تمدنھا از سومر گرفتھ تا تمدن امروزيھمھ 

. ز دربرداردی جامعھ را ني و اقتصاديکیدئولوژی است کھ ساختار اين تناقضی ترياساست،  فرد ـ دولي دوگانھ يدر رابطھ 

 و ي رسمين کل نظام تمدن طبقاتین غالم ـ آغا، برده ـ برده دار و کارگر ـ کارفرما بوده مابی تناقض موجود بيتناقض ورا

ست، یط زی، محي اعم از مشکالت طبقاتيع مشکالت اجتمايھمھ .  کھ در آن قرار دارد وجود دارديھر کس و ھر نھاد

 جاد نموده،ی خود را ا دولت است توانستھ است نظامي کھ دارايتھ ایالیسوس. شوندی مين تناقض ناشی از اينژاد) جنس(ان نز

ن ی ايساختارھا. [استجاد نظام مختص بھ خود عاجز ی از ادباشیم کھ با دولت مخالف و متناقض يتھ ایالیاما سوس

جاد انحرافات یھا و ایل وارد آمدن فشار و سختی بدلي متحد و دائما در حال تراکم نظام دولتيھایژگیدر برابر و] ھتیالیسوس

 .ه اندند باز ماي اجتماعيک و نھادھایتماتسی سي بھ ساختار فکريابی در آنھا از دستيکیدئولوژیا

ھ یتھ آن شبیالین حال، دولت و سوسیبا ا. ردیگیر م قراي در خدمت تناقضات دروني دولت بعنوان ابزاريتھ یالیاکثرا سوس

 در ي اجتماعي شدن واقعيباشد، در واقع سرطانیف میار ضعی بسيار بزرگ و پاھای سر و تنھ بسي است کھ دارايبھ انسان

ام کھ ماد.  نموده استي جھاني نظام را وادار بھ حملھ احرکھ ميروی ن،کای دولت، آمرين ضعف و ناتوانیا.  استتحققحال 

ن یتوان در ایر عراق را می اخيحملھ . افتن راه حل برآمدیدھند، خود نظام درصدد  ارائھ يمخالفان نظام نتوانستند راه حل

ن بر ی اينکھ نظام از عھده یبر سر ا. د وجود داردیا نھ، تردیافتھ خواھد شد ینکھ راه حل یدرباره ا.  کرديابیراستا ارز

 .میی گذار نمان مواردیااز  خود يد در بحثھایما بااما . ان استی در جريا نھ، بحث مفصلیخواھد آمد 

ر ید در سی دولتگرانھ باي رفتارھاين است  کھ ھمھ ی ا،ده امی بھ آن رسيو نظام فعلی کھ در بحث نظام آلترناتيجھ اینت

شوند ـ ھر ی دولت منجر مسی کھ بھ تاسي فکري ساختارھا و جنبشھايھمھ . ر و تحول جامعھ پشت سر گذاشتھ شوندییتغ

ن موضوع یا.  استي مثال خوبير شوروی اخينمونھ . جھ معکوس خواھند دادیخواه ھم باشند ـ نتیچقدر مساوات طلب و آزاد

ھر گونھ . ن مورد استیز در اینقطھ ضعف مارکس ن. داشتھ باشد تواند وجودی نماسم دولتگریالیده است کھ سوسیبھ اثبات دس

ارھا و یچون مع. رددا را در بر يزی ستيآزاد  وي نابرابرشی خونطبردست در ی طبقھ زيکتاتورید] دولت [يدولت حت

ن بدان معنا یفقط ا.  باشد، وجود نداردبخشی کھ مساوات طلب و آزايدولت. ت استوار استین واقعی دولت بر ايمنطق اساس

واقع  موثر ي و دوره ايعقط ميھایژگین وی کسب اتوانند دریم.  محدود نداشتھ باشندي و برابري در آزاديست کھ نقشین



 

جاد یفھ ای وظير دولتیتھ غیالین نظر، سوسیاز ا.  و گذرا ھستندي، بلکھ موقته نبودياصل يھایژگیھا، ویژگین ویاما ا. شوند

اشتھ شده  بردياری بسي و نژادي مذھبيخ گامھایھر چند در طول تار.  متناسب با خود را دارديتی و ذھنياسی سيساختارھا

 ي، فئودالي اعصار برده داريردست در ھمھ ی زي خلقھاي جنبشھايھ یکل. ک نظام بدور بوده استیدن بھ ی از رسباشد، اما

 ينمونھ ھا .افتھ اندیوستھ دست نیک و پیستماتی سي بھ ساختار بدست آورده اند، امايمیات عظینکھ تجربی با ايھ داریو سرما

یم كھ سوسیالیتھ کناگرادعا ن یبا وجود ا. دارندشباھت  موزه کی موجود در يبھ نمونھ ھاده و ختھ بویجستھ و گرز ینموجود 

 افراط ين بھ معنی ام وی، خطا کرده ان نماندهیری دي از سنتھايده و اثریت را بھ کام خود کشی بشري جامعھ ي دولت ھمھ ي

 .  استيگریز دیچت یکھ واقعی در حال،باشدیش از حد میط بیو تفر

ست، یط زی طرفدار محردست،ی، جنس ز گرفتھ تا برده، کارگريا کوھی ي جنگليلھ یک قبیردست، از ی اقشار زيھمھ 

 يد تابع راھکارھاینبا. ک نظام متحد دارندی بھ يار مبرمیاج بسیاحتن دوره یدر امندان و ھمھ و ھمھ لکودک، جوان و سا

. ندجاد کنیعت خود ای متناسب با طبياسی وسيتی ذھنيد ساختارھایباکھ  دولت بوده، بليتھ یالی سوسيتی و ذھني، نظامياسیس

 يون جامعھ یناسیکورد"ن یعتریس وسی و کسب منطق بھ تاسيسازقات و آگاه یخ و سنت، تحقیل تاری از قبیيتھاید با فعالیبا

برال چپ ی ليود را در قالبھاد خی از انحرافات پوچ نبايری و جلوگي بھره وريبرا. دیمبادرت ورز" کیک ـ اکولوژیدمکرات

 . ک قرار دادیکالس

ل ی تبديضرور ياجیج بھ احتی نظام بتدريک در برابر بن بست جھانیک ـ اکولوژی دمکراتي جھانيجاد حرکتیاج بھ ایاحت

ما دولت را ھدف قرار دھد و نھ در آغوش دولت یک، مستقی چپ کالسيوه ی بھ ش، نھدیبامبارزه  ن راستایدر ا. شده است

نھ و شود یدولت حل ما برخورد با ی يق براندازیمشکالت نھ از طر.  استیي مبناي ارزشين نوع مبارزه دارایرد، ایقرار گ

 کمتر باشد آن اندازه یي دولتگرااندازهھر .  با وجود مشکل دارديمی مستقيکامال برعکس، دولت رابطھ .  دولتيلھ یبوس

ک ـ ی محدود دادن در ساخت جامعھ دمکراتيدر صورت لزوم، تن بھ سازش از دولت و يدور. امکان راه حل وجود دارد

مرگ، تالش . ن کننده استییسم تعیالی سوسي تالشھاھ سال١۵٠نقش دولت در شکست .  استيادیت زی اھميک دارایاکولوژ

سم قرار یالیم امپر ناخواستھ در خدمت نظا،يکیدئولوژی و اياسی سين نوع کوریاجھ یونھا انسان قھرمان در نتیلیو رنج م

حرکت مستضعفان  و . ن سرنوشت دچار شده اندیردست و طبقات محروم بھ ای زيھاخلق ي از جنبشھاياریبس. گرفت



 

 ي و حتيدگید، دچار پوسییت بھ دولت گرایحینکھ مسی رم، بعد از اي سال مقاومت در برابر امپراتور٣٠٠دستان بعد از یتھ

 دا کردند،یش پی سومر گرايولت کاھن بھ دير حرکت خود وقتیم و محمد در مسی ابراھ، نوح،يزردشت، مان. ون شدیزاسیانگ

 . ران نجات دھندی انسان بودند، نتوانستند انسانھا را از چنگال شیي رھاينکھ مدعیبا ا

نسم ھم یلن. ا شده استی پرولتاريکتاتوریس دی و تاسيستینیدگاه لنی با ديستیالی دولت امپري باعث فروپاشين رفتاریچن

ک ـ ی دمکراتنینو يجامعھ . ن سرنوشت دچار شده اندیسم و امثال آن بھ ای مائوئيحت.  شده استين معضلیگرفتار چن

 بھ يد، متکیشینده نخواھد اندیفقط بھ آ.  خاص حرکت نخواھد کرديک قشر، طبقھ، ملت و دولتیب ک در چارچویاکولوژ

نده ھم ھمان خواھد یخ چھ باشد، حال و آیسنت و تار"وان بر اساس اصل د بتیبا. ز نخواھد بودی محض نيخی تاريگذشتھ 

خ، تا ین تاریغور شدن در اتواند با یح بشناسد میخ را بطور صحیانسان ھر اندازه سنت و تار. د و حرکت کردیشیاند" بود

 و ياساسن فرمول ی اي، اجرا انقالب و تحوليشرط اساس. ر داده و متحول سازدیینده را تغی کھ بخواھد حال و آياندازه ا

 .  استریزناپذیگر

  فرعونياسی سيھایماری ھمھ بي اصليشھ یر.  مھم استیي مبنايگر از رفتارھای ديکیانگر ی بيگریشناخت آن د

ن یروزه اام. دیگران را بھ صورت بنده و کوچک خواھد دی خدا و دولت قرار دادن است و دي خود را بھ جايعنی، يگشد

ک بنده و یبعنوان  را نھ گرانی، دکند کھ انسانیجاب میت این وضعیا. رواج ندارد نمرود و فرعون از زمان کمتر يماریب

ست را یط زی محعت وید طبین نبایھمچن. دریپذ بيمساو آزاد و يکیالکتی ديھ او را بھ عنوان عضو، بلکي خنثيموجود

ن یھ از قوان ـ کيھ آنھا را موجودات زنده ای اوليانند انسانھاد میبا بلکھ ،ر کردهصو شعور تي جان و بي بیيده ھایبعنوان پد

ل جنس، زنان، کودکان، سالمندان و ی از قبيجتماع اقشار اينھا، تمدن خونبار کھ ھمھ یعالوه بر ا. دی دکنند ـیت می تبعيھانیک

 يتید بر اساس چنان ذھنیرد، با دچار ساختھ کھ امکان خروج از آنھا وجود ندايتیقتھا را بھ وضعین و طری دن طبقھ،یھمچن

 . شرفت دھنده حرکت کنندید و پیدگاه جدیو با چنان د] کھ در باال شرح آن آمد[

ک راھکار ی بعنوان  رامی عظيھایزید بپاخی نبا. فراتر رفتيوررد از حد دفاع مشروع ضی نبايات و سازماندھیدر عمل

ن است کھ ھر ی اساس کار ا. آگاه را اساس قرار دھديلف جامعھ  مختيد صورتھاین را ھم کال رد نکند بای اگر ا.دیبرگز

ند ی پابي از حرکت مردمي ناشيرویب جامعھ و نی بھ پرنسيستی بھمان اندازه بايبند بودی عقل ـ احساس پايرویاندازه بھ ن



 

د بھ ھوش یبا. ا بحساب آورد دولتگريتھ یالی از سوسرحمانھی بي بعنوان دنبالھ ا، بھ احساس نباشديمتککھ  را يد عقلی با.بود

 افکار عالمان ي کودکان حداقل بھ اندازه يالھاید نسبت بھ خیبا.  قائل شدابیچاره اد و یسرشار از احساس زن، ارزش ز

 جانیقت نسبت بھ شور و ھچوید ھینبا. ستی احترام نگريده یات سالمندان بھ دید مدام بھ تجربیبا.  رفتار نموديعاقل جد

 ي و غن ھوشنیزتری متشکل از تیيبای زيمحتوا. با، خوب استیز زیبا و ھر چیز خوب، زیھر چ. ت بود تفاوي بيجوان

 پرداخت و ھم يبھ ادامھ زندگجان یو ھد ھم با شور یبا.  را اساس قرار دادانھیداگرا مب يھاد رفتاریبا. باشدین کلمات میتر

 معنادار ي کھ طرفدار زندگيبھمان اندازه ا.  خود راه نداد را بھیيجایبچ ترس یرفت و ھی پذيمرگ را بعنوان بدل زندگ

 . دی آفري معناداريد بھ استقبال مرگ رفت کھ بتوان زندگی بايفقط در صورت.  استجایمفھوم و ب ياست، مخالف مرگ ب

د کھ موجب خواھد ش) دیدگاه جدید(د یم جدیان پارادیبدون شک ا. ن شرح استی من بديکیدئولوژی تحوالت ايخالصھ 

 . شتر معنادار شودیعت و جامعھ ھر چھ بیھان، طبین کیدا کرده و با در نظر گرفتن قوانی پيقتری ابعاد عميزندگ

 شعار و بودندکھ سطح يانسخن. میخوری برمياوتد و متفی جدنکاتم، بھ ید بھ مسائل نگاه کنیم جدیا پاراد اساسج ـ اگر بر

 شده بودند کھ خود را بھ یي معنايستار راکد و بیز ای ن و بودنداز دست داده يمبھ تماخود را  و توان ه نکرديسپر راھاشما

 صورت يشھ ایر و تحول ریی تغيانھا و نظرات جھانی جريبا در ھمھ ی تقر. موجود سپرده بودندي زندگيروند خودبخود

 ي جابھ. دندیباری ممرافکا المعت سابق از درک آنھا عاجز بود، مثل باران بر ی کھ ذھني از تحوالتياریبس. گرفتھ است

 کھ يبگونھ ا. دیبخشی مي جان تازه ا،دهی ـ پدين سخن ـ معنیک مابیالکتیف، دی ضعيعواطف خشک و عقب مانده و يمنطق

 . کردی حرکت ممند قانونيھایژگی بر طبق و ھم باشد،ن ھوش، ھر چند کندی سنگھا ھم ھوش دارند و اي حت،کردمیتصور م

ارد سال یلی م٢٠ يبیتصور عمر تقر. دیآفری ميجان بزرگی ھ،ت بودندیمیصم ان جامعھ وی کھ میيھایتفاوتھا و وابستگ

ر بود کھ کھ بھ ی ھم امکان پذيریجھ گین نتی چنيحت.  انسان بودي سالھ ۶٠ـ٧٠ بودن عمر زین از ناچھان در انسان نشایک

 او امکان ي برايدگاز طرف انسان زن] زمان[ت درک  برده و بھ نسبي زمان پيت و معنی، بھ اھمشمارش زماننھمھ ی ايجا

. دوشی م ظاھري در معانيمیعظ ي غناستھ شود،ین نگری ادهیپدا یو ھر مکان  زمان  ھر درمیان پارادی با اھر گاه. ر بودیپذ

 ي، براحتندهی آـخ ی تار وخیتارن حال ـ ی رابطھ بيگر، برقرارید.  داشتي فوق العاده اي سابق، برتريدگاھھاینسبت بھ د

 يجھ دچار تحول سالمی در نت،ح شناختھ نشدهی بطور صحيده ایچ پدیخ، ھی کھ بدون تاراستواضح . دباشیر میامکان پذ



 

گذشتھ ن موضوع کھ رد کردن یا. میکنی مي است کھ ما در آن زندگيتینھ عبرت است، بلکھ خود واقعیخ نھ فقط آیتار. دشویمن

الت یعالم تخ ھ بھافتی تحقق تی واقع سپردنينده موکول کردن بھ معنیز را بھ آی و ھر چقت بودهی از دست دادن حقيبھ معن

گذشتھ ـ (روز ـ امروز ـ فردا یان دی ميادیز ي و مکاني زمانيم کھ فاصلھ ین را قبول کنی اراگ. بود  روشنياست، بھ خوب

 ي احترام نسبت بھ لحظھ ايده ینانھ تر و با دیواقعبست، ی نيختالف بزرگ ايد بھ معنا اگر ھم باشیوجود ندارد ) ندهی آحال ـ

 . می کرده ا، برخوردمیکھ در آن ھست

 دولت يای بر اساس اتوپي آزاديد بھ اعطایم صورت گرفت، پوچ بودن امیان پارادیق ای کھ از طريگری ديرات فکرییتغ

 يری جھت گ وشدند و منطقیر و رو میھا ز از ارزشياریبس. باشدی مـ کھ عصر حاضر را در برگرفتھ است ـو تمدن اروپا 

تمدن اروپا  ـ کھ  شھ دری کھ رياتی کلمات و نظري اعم از ھمھ ي انساني استعداھايسج کردن ھمھ یب. آمدی بوجود ميمعکوس

 يکوچک شمردن سنتھا.  نبودي آزادشرفت و بدست آوردنی پيبھ معن،  بنام دولت است ـ دارندي مرکزي ھستھ يدارا

ش ی خوي ذاتيرویند و اعتمادش را نسبت بھ نید، تفاوت تمدنھا را نباگر فر. ت بودیمیتدا قبول تسلبش از ھمان ایوخ يجامعھ 

 . م خو اھد شدیا تسلیھ تف مخالف بھ خود گريتیا موقعیبدھد از دست 

کھ از بروز یبطور ي اجتماع وياسی، سي اقتصاديس مدلھای و تاسنینوم ی پاراداتمدن اروپا بااز د یجد ي سنتزيجتسجو

افتن یان ی نھ تنھا پايو تفکر دولت محور  از اروپایيجدا. ر بودی شود، امکان پذيریدولت جلوگکال نسبت بھ ی راديتیضد

 . باشدیز می نينیت نوی خالقيبلکھ ورود بھ مرحلھ ست، یز نیھر ج

ن یھمچن.  مانده اندتیخاص ي و بزیچ نام کھ چقدرینیبی م،می نگاه کنگذشتھ ي و ملياسیت بھ مشکالت سین ذھنیاگر با ا

نانھ نبوده و موجب بروز ی واقعب ...، جنگ، طبقھ، حزب،یي گراي، ملیيرادولتگل ی از قبيشود کھ اصطالحاتیاثبات م

 ،میقت قرار دھی حقي را بھ جايز وجود دارد کھ اگر زندگین احتمال نی ايحت. شوندیک مین دگماتی سنگيبرخوردھا

ن کار ی اي وجود دارد و راھھاي و ملياسینانھ تر بھ مشکالت سی واقعبيامکان برخورد. شوندین ھم میاصطالحات خطرآفر

 . باشدی ميف رنگیط يد بلکھ حاویاه و سفی از دو رنگ سيبیقت نھ فقط ترکیحق. وجود داردز ین

جھ در ی در نت،تفاده کردهبانھ تمدن اسی و اصطالحات عوامفرنی خونيبزارھا، از ايدن بھ اھداف بزرگ آزادی رسيبرا

 يطبقات دولت و تمدن ياستفاده از ابزارھا. پاک باشد ھدف يز بھ اندازه ی نابزارد یبا. میآمدیانت بھ اھدافمان بر میام خمق



 

 دولت کمک افولنھ تنھا بھ . شودید حاکم ـ استعمارگر می جديردست و استعمارزده موجب ظھور طبقھ ی زيتوسط طبقھ 

ا و ی پرولتاريکتاتوری ھمچون دیي کھ از ابزارھایيدر عملکرد کشورھا. شودیتر شدن آن منجر میھ ھر چھ قوکند، بلکھ بینم

 . امده استین ابزار بدست نی بودن اي جز سفسطھ ايجھ ایاستفاده کرده اند، نت...  و يرفاھدولت 

 گسستن ی ترياساس. ز بودی مخالف آن نس حزب و جنبش دولتگرا نھ تنھا متناسب با اھداف من نبود، بلکھین تاسیبنابرا

وجود ... ،ي، خلق، دمکراسي، طبقاتي مل اصطالحاتي برايحی صحيارھای معيستیبا. ا انجام داده بودمبدن می ااساسرا 

ن یوجود انبوه ا. ھم محکوم بھ تجرد بود" اهللا "ي اصطالحات حتينصورت ھمھ یر ایدر غ.  باشدي اساسي منطقيداشتھ دارا

ن یک رھرو کور ایه و او را بھ عنوان ت شدی مانع بروز ھر گونھ خالق،يانھ ایک فرد خاورمیت دگماتی در ذھناصطالحات

باشد و در جوھر آن غصب ی مي و نژادي، خاندانينیدان ی پاي بي جنگھاتمام يشھ یرت، ین ذھنیا. راه قرار داده است

. ردش بیبھ پت یز با ھمان خالقید را نیم جدی پاراداياتی عمليوه ی سازمان و ش،استید سیبا. د نھفتھ استیارزشھا و مازاد تول

 .  ارائھ داد ـ کھ در تضاد با آنھا بنا شد ـي و سازمانياتید خط عملیبا. ستی نيح کافی صحي و برنامھ يتنھا تئور

، خشونت در برابر  بر طبقھ در برابر طبقھي مبن،يھ دارینظام سرماحاکم  دولت يوه ھایافتن راه حل از شید در ینبا

افتن راه حل در خارج از ی.  اصطالحات تلھ مانند وارد عمل شدياری و بسیي پاسخگويخشونت و استفاده از ھمان زبان برا

 يرید در موضعگی نبا اما.ت استیمی تسلين و بھ معنی خونيری درگي نھ بھ معن وستین نی برليوارھایجاد دی اينظام بھ معن

 ي موقتي سازشي از دولت و برقراريدور. می از آنرا بھ تصرف درآوريا قسمتیم ی آن اقدام کنيداز، بھ براننسبت بھ دولت

 . ک استی دمکراتيط مساعد از موجبات زندگینھ و شرایبا آن، در صورت لزوم و فراھم شدن زم

ادرست نسبت بھ مسئلھ افتھ برخورد نی دست نيجھ ایر بھ نتی اخي سالھ ١۵٠ يسم و مبارزات اجتماعیالینکھ سوسیعلت ا

 فقط يدمکراس.  دھدي روي مھميھای نوسازيدگاه دمکراسیکند کھ در دیجاب میاست بدون دولت، ایس. دولت بوده است

ان ی تعادل ميزف اداره و متحول سای کھ وظايوه کادریاج بھ شی بلکھ احت، طبقھ و گروه نبودهيمحدود بھ ظھور اراده 

افتن، یت یدر ھنگام مشروع.  کنديریدان عمل جلوگیض در می بروز تبع ازرا درک کرده وده ی حاکم و طبقات ستمديروھاین

 يده ی بھ ديشھ بھ دمکراسید ھمیبا.  جستيز دوریک نی دمکراتين آنتید از قوانیشود بایت مین تبعی کھ از قوانيبھ اندازه ا

ست کھ در ی نيچ مشکلیھ.  نگاه کرد ـباشدی مي اجتماعيروھای ني حل مشکالت ھمھ ي کھ در تالش برا ـياسینظام سک ی



 

ن آن یت و قوانیخالق،  فلسفھ،ي اساسيکند کھ بھ مبانی ظھور مين قدرت راه حل تنھا در صورتیاما ا.  حل نشوديدمکراس

بانھ از آن استفاده ی فرصت طلبانھ و عوامفريوه ھاید با شیطلبد و نبای مي غنيک فرھنگ روشنفکری يدمکراس. عمل شود

گر ی مھم دينکتھ .  استين مسائل، دمکراسیتر" تابو" پادزھر يندارد، حت وجود" تابو" مشکل يدر دمکراس.  نموديرابزا

م یک رژین یا.  بھ حساب آوردينی و ديل طبقھ، ملت، نژادی از قبیي را بعنوان ابزار گروھھايد دمکراسین است کھ نبایا

اگر . شودیھ در نظر گرفتھ مشیاندو ان ی بي آن گروه حق آزادي، برايبدون توجھ بھ قدرت ھر گروھدر آن  است کھ ياسیس

 يق راھکارھایک کشور، دولت و جامعھ از طری امکان حل مشکالت ، اتفاق نظر حاصل نشوديف دمکراسیدر تعر

 . شد  خواھديبیف بوده و باعث رواج عوامفریک ضعیدمکرات

  چاره سازيھاگر نظامیدبدون شک .  استيم دمکراسنظا يرنان کامل بھ برقرایت، اطمین بخش از تحول ذھنیمھمتر

. نرا در گذشتھ امتحان کردمیمن ھم ا. توانند بھ حل مشکالت مھم کمک کنندی گسترده ھم ميامھایق جنگھا و. ز وجود دارندین

 با سواالت يکی نزديھ  مورد نظر، رابطيمسئلھ . ندیآین راھکارھا واقعا از کاراکتر من بدور ھستند و با آن جور درنمیاما ا

 ي ادراک و منطق دمکراسيروین نی ا،شودیبرخالف آنچھ کھ تصور م. دارد" ا با قدرت منطق و ادراکیبا زور قدرت "

 کھ باعث ي عامليحت. ن قدرت شدی صاحبان ايروزیتوان مانع پینم. امھای ارتش و قيروی نھ ن،شودیاست کھ باعث حرکت م

عامل . کا نبودی کمتر از آمريقدرت شورو.  بوديک قبلی  دمکراتينھ ایز وجود زمیخود شد ن يکا نسبت بھ رقبای آمريبرتر

 در ي مردميروھای از نياری علت شکست بسيحت.  در آن بودي دمکراسن، نبودي بدون جنگ شوروي در فروپاشياساس

 بحران و يدر بررس. افتھ امیست نان کامل دیت و اطمین مورد بھ شفافیمن در ا.  بوده استيجھان ھم عدم رواج دمکراس

 ي نوساز، خودباوريه و خودم را در چارچوب ساختارنھادت سابق را پشت سر ی کرد، شکاکيده یه حل در پدرا بھ يابیدست

 . نموده و خالق ساختھ ام

 ي انھ در حال گذار از مرحلھی در خاورميگریاست و نظامی سيز عرصھ ھای و درصدر آن نانھی خاورميد ـ جامعھ 

 و يط داخلیکھ شرایدر صورت. دھندی مي رويکیالکتی ديھایژگین و وی بر اساس قواني تحوالت اجتماع.باشندی مينوساز

 با سرعت شود کھی منجر ميفیرات کیی درازمدت بھ وقوع تغيرات کمیی باشد، انباشت تغيرورا ضی مساعد بوده يخارج

ت ینی نفت و ام صرفاکا در عراق رایاگر علت مداخلھ آمر. ز گفتینقالب ن اين دوره ھا، دوره ھایتوان بھ ایم. ردیگیانجام م



 

 مشکالت ي و درازمدت در راستايشھ ای ري مرحلھ اران مرحلھ ی اگرا.  تنگ نظرانھ خواھد بوديم، برخوردیل بدانییاسرا

 يھ داری نظام سرماحرکھ ميوریبعنوان ن] کایآمر. [نانھ تر خواھد بودیم، واقعبی کنيابیارز حاکمينظام جھان يازھایو ن

اد معنادار یت زین واقعیانکار ا. کندی در آن راستا حرکت م، کجا مداخلھ الزم باشد وي، کت کردهی احساس مسئوليجھان

. ز ادامھ داردی زده اند و تا بھ امروز نیين حرکتھای دست بھ چن، کھ ظھور کرده انديست از ھنگامیالی امپرينظامھا. ستین

سارگون  يپادشاھ يدر دوره .  ظھور کردي سومري زمان آکدھارد و يدر عراق امروزخ ی در تاريستیالیامپرن قدرت یاول

صدام، (ست، سارگون یالین امپراتور امپرین و آخری توسط اوليخی تارين تراژدیبزرگتر گریا بار دیگو. دست بھ حمالت زد

 مبارزات پست يج احتمالیف و نتاد گستره، ھدیبا. اشندبیو بوش در حال تکرار مضحک آن م) ار کم رنگ اوی بسيھ یسا

ت یانھ احساس مسئولی خاورم کھ در جوامعیيروھای نيت کاریاولو. ل کردیح تحلی را بطور صحيستیالیسم نظام امپرینمدر

م کھ ھر یک کن درين را بھ خوبید ایبا. باشدی خودشان مي ذاتيکھاینامیتناسب دم يل مذکور و ارائھ پاسخیکنند، انجام تحلیم

ال، یخ دست بھ جنگ، استین نظامھا در طول تاریا. کنندیھ مینده آن تکی نمايروھاین بھ راس ھرم جامعھ و حاکم ينظام جھان

شتر بگستراند یرا ب ت خودی کھ توانستھ حاکمين ھر نظامیبنابرا.  ـ زده اندي ـ چھ مثبت چھ منفيعی وسياشغال و استعمارگر

ت یخ بشرین انقالب تاریکھ بعنوان بزرگتر" يعصر نوسنگ. "ل شده استی تبدي جھاني بھ نظامابدیع نشر یو بطور وس

از . ابدی بھ سراسر جھان انتقال ي سلسلھ جبال زاگرس ـ توروس امروزي داخلقوس از يعنی توانستھ از محل ظھور ،باشدیم

 دجلھ ـ فرات، ي سفليبھ حوزه . م.ق۵٠٠٠ در سال. ادامھ دارد] تمدن[ن شکل انتشار یتاکنون بعنوان بھتر. م.ق٧٠٠٠

 بھ سواحل رود نیبھ سواحل اروپا و در چ. م. ق٢٠٠٠بھ سواحل پنجاب و در سال . م. ق٣٠٠٠ل، ی بھ سواحل ن.م.ق۴٠٠٠

  سومر و مصري طبقاتي با ظھور تمدن جامعھ نی بنابرا.افتھ استیکا انتقال ی آمرير بھ قاره ی ديلیخ. افتھ استیزرد انتقال 

ن ی ھلن و رم التي دوره .ش بردندیده و بھ پیق بخشیشتر عمیا گسترش خود را ھر چھ بیونان، در سطح دنی رم ـ يتا دوره 

 يعی وسيدادھایرات و رویی بھ انتشار پرداختھ و باعث بروز تغيسم برده دار در سطح جھانیالیحرکت امپرن یا يز بر مبناین

ھ دامار ین سیت بھ ایحی اسالم و مسي محرکھ ھايلھ یشرفتھ تر بوسیعتر و پیھ وس بر اساس ھر چي فئوداليدوره . شده است

ست آن یالیشغال استعمارگر ـ امپر و انتشار و ايھ داریال، نظام سرمای اشغال و استن انتشار،ی اين دوره یدر آخر. ستده ادا

 . قرار دارد



 

ار ی و علم بسيکا و با استفاده از تکنولوژی آمرير ظھور کرد، امروزه با رھب١۵٠٠ ي کھ در سالھاين نظامین آخریا

 .  استيرگذاری نفوذ کرده و در حال تاثيشرفتھ بھ ھر خانواده ایپ

، ارتش و يزی و خونري صورت نگرفتھ، بلکھ اکثرا با تلخيت قلبی راحت و با رضااستعمار،مراحل انتشار و اشغال و 

م، بھ ی کنياشغالگر و استعمارگر تلقست، یالیرا امپر  حاکميام جھاننظگر، اگر فقط یاز طرف د. وستھ استیجنگ بوقوع پ

 يز دارایر مثبت نی در مسي ـ فني علميھایژگی و داشتن وي اقتصاديد با صرفھ ینظامھا ابتدا در جھت تولن یا. میخطا رفتھ ا

] خلقھا[مقدس و مشروع  يدگستایا يبدون شک، از طرف. کنندینگونھ ظھور می تمدن اکثرا بدي بوده اند کھ عصرھايبرتر

 سرکوب و مورد استعمار ،تی بشري از جامعھ يز قشریگر نی از طرف د،ن مرحلھ داده شدهی عالمانھ بھ ايبعنوان جواب

 . شوندی نظام بکار گرفتھ ميازھایقرار گرفتھ و در خدمت ن

 از دانشمندان در ياریبس.  استيمارخ دردناک و استعیسم تاری شکل پست مدرن،افتندی کھ در روزگار ما اتفاق ميحوادث

م کھ عالئم ی قرار داريدر دوره ا. ن چالش گشتھ استیقتری در حال حاضر دچار عميھ دارین نکتھ ھمفکرند کھ نظام سرمایا

ت ین جدی بديھ داریر از نظام سرمااچون بار اول است کھ موضوع گذ. د در آن قابل مشاھده ھستندی جدیيظھور نظامھا

 يھ ی و حقوق بشر در اتحاديدمکراس. ن مورد مفصال بھ بحث مشغولندی روشنگر و روشنفکر در ايروھای ن،شودیمطرح م

رفتھ رفتھ ) ياکولوژ (يطیح مستیتوجھ بھ امور ز. ردیگیدر برم را يخید تاریده و ابعاد جدی رسيت مناسبیاروپا بھ موقع

 کھ در ي مشترکيارھایارزشھا و مع. ر قابل اغماض استی غيل شده و نقش آن در تحوالت اجتماعی از علم تبديبھ شاخھ ا

 . باشدی و حقوق بشر مي دمکراس،کندیدا می رشد کرده و رواج پيسطح جھان

. دا کرده استیت پی در انقالبھا ھم اولوي حتي انواع تحوالت اجتماعيک در ھمھ یاست دمکراتی سي راھکارھااستفاده از

 يمبتن يراھکارھا. درنیگیمقرار خ ی زبالھ دان تارج دری و بتدري بودير حال نابود بر زور و خشونت ديک متيراھکارھا

 . شوندیت مورد تنفر قرار گرفتھ و دچار انزوا می بشرين روز بھ روز از طرف جامعھ یی پايدولت و ساختارھا" ترور"بر 

 ي جايان ملل و حقوق جھان سازميام در گستره ی اشکال مختلف جنگ و قيحق دفاع مشروع افراد و جوامع و حت

، ي، فرھنگياسی حقوق سيھ ھم.  جھان رد شده استين محدوده از طرف کشورھای خارج از ايھر گونھ خشونت. دارند

 . دا کرده استی پي قانوني سرنوشت در ساختار سازمان ملل، جنبھ اين آزادانھ یی و حق تعي اجتماع،ياقتصاد



 

 و يل حقوق بشر، دمکراسی از قبي مخالف آن بر سر موضوعاتيروھای حاکم  نظامان نیخ، مین بار در تاری نخستيبرا

باشد با واکنش روز ی ھم مي محدودیي قدرت اجراينکھ دارای با ايافکار عموم.  حاصل شده استي توافق گسترده اياکولوژ

ده ی دين مورد بخوبیعراق، ا اشغال دادیرودر . ندنکی ميتوافقات اساسبھ  را وادار ي اجتماعيروھای نيافزون خود ھمھ 

 شدن شروع يد ھلنی جديت ـ مرحلھ یخ بشری ـ مھد تارين سفلین النھریکند کھ در بیر محدود ھم اثبات مین تصوی ايحت. شد

ورود .  شباھت دارد ـانجام داد. م.ق٣٣٠کھ اسکندر در سال ـ  شدن ي ھلنين دوره بھ دوره یبدون شک، ا. شده است

مھمتر . بھ بابل داشت) فاالنژھا( ارتش اسکندر ي با ورود واحدھاي بھ بغداد شباھت شگفت آورکای ارتش آمريواحدھا

را و یزئوگما، نمرود، پالم(ن فرھنگ یھنوز ھم آثار ا. م شرق ـ غرب شدین حملھ غرب باعث ظھور سنتز عظین اولینکھ، ایا

. دجلھ ـ فرات است) شگریزا( از فرھنگ مادر يولشود  کھ در اصل محصیده می ما دیيای از مناطق جغرافياریدر بس...) 

ھر . کنندی غرب را حمل مي نفوذي سالھ ٢٠٠زنند کھ با خود فرھنگ ین حملھ دست می بھ ايکا در حالی ارتش آمريواحدھا

 . شودی اما بطور کامل ھضم و مورد قبول واقع نم،ن فرھنگ از طرف جوامع منطقھ قابل شناخت استیچند کھ ا

؟ حمالت را بوجو آورند" دی شدن جديھلن"د توانست دوره ن و غرب خواھ شرقيا فرھنگھاین است کھ آی ايمشکل اساس

ک راه حل را بھ حداقل رسانده ی بھ يابی احتمال دست،ي اسالمي گروھھاي اعضاوکا ی آمرل،ییخشونت بار جناح راست اسرا

 . است

 ھستند ي و نظامياسی سيساختارھاگذار از س خواستار یگلکا و انین است کھ آمری ا ھم کھ وجود دارد،يگریت دیواقع

انھ ی در جوامع خاورمقرنک یبا یکھ تقرـ  ي و نظامياسی سين ساختارھایا. س شده اندی اول تاسيکھ بعد از جنگ جھان

ر  د، سال است٢٠٠نفوذ فرھنگ غرب کھ . س ـ بودندیسم ـ بخصوص انگلیالی محصول امپر ـت خود را حفظ کردندیموجود

کرده و  ي متالشستند،ی نظام نيازھای بھ برآوردن ن کھ کھنھ شده و قادر رایيد، ساختارھای جديدر مرحلھ . باشدیان میجر

ن یتوانند در برابر ای مزدور منطقھ نميھ داریطبقات سرما. کندیجاد میا" يدمکراس"د بر محور ی جدي آن ساختارھايبجا

ت یز شانس موفقیاستقالل طلب ن يانھای نشوند، جرزهی دمکراتي ملي دولتگرايروھایکھ نیتا زمان. تحول، مقاومت کنند

 چگونھ ،سم برداشتھ اندیالیھ بھ امپری کھ دست از تکیيز و مضحک نشان داد کھ آنھای عبرت آميمثال صدام بھ شکل. ندارند

کنند، بھ تحول یھ خود را متحول نم کیي تئاتر نشان داد کھ چگونھ آنھا]آخر[ يشوند و بسان پرده ی و برانداختھ ميمتالش



 

 راه حل يک الگوی منطقھ ي و نظامياسی سي ساختارھاي ھمھ يس بھ عراق برایکا ـ انگلی آمريحملھ . شوندیواداشتھ م

ن راستا یز در ایھ نیھ تذکر داده و ترکیران و سوریبھ ا. رندیروھا را مجبور کرد کھ از آن درس بگی ني ارائھ کرد و ھمھ

 . اد قرار گرفتھ استمورد انتق

 سازش ي را برايعی مجال وسقت فرصتھا ویت است، اما در حقیمیتسلل یھ بھ تحمین رفتار شبیکھ ظاھرا، اھر چند 

 در صورت اقدام بھ ،دهی سابق اصرار ورزين فرصتھا، بر ساختارھای استفاده از اي منطقھ بجايقدرتھا. بوجود آورده است

 يگری د،ي قرن نوزدھمياما در منطقھ نظام استعمار. سرنوشت عراق دچار خواھند شد بھ ،ت از خشونتیکاربرد و حما

ن کار ھم یس درصدد ایکا و انگلی اگر آمريل نخواھد شد، حتیگر تشکی دي و پادشاھيکتاتوری ديمھای نشده و رژسیتاس

بعد از سال  ي شرقي اروپاي دوم و کشورھاي بعد از جنگ جھاني کھ در اروپاي از دمکراسي منطقھ نوعيبرا. ندیبرآ

 ي بورژوازي کاراکتر طبقھ يا دار،ي غربيوه یون بھ شیزاسیم کھ دمکراتیدانیم. شودی مينیش بیپافت، ی رواج ١٩٩٠

ل است کھ برطرف کردن ین دلی بد. بدروندي بورژوازيکھ طبقات حاکم منطقھ از درک و ھضم دمکراسی در حال.دباشیم

 ساختن ساختار ي، متالشتواند انجام دھدیکا می آمري کھ مداخلھ يحداکثر کار. ردیگیانجام نم يافتن راه حل بسادگیتناقض و 

 کھ ين کاری بھترا نھ؟ی است يواقعا خواستار دمکراسا ینکھ آیم از ایبگذر.  سابق و ناتوان کردن آن استي نظام ـياسیس

 منطقھ و مناسب بودن ساختار ]حاکم [ي بااليطبقھ ک ی دمکراتيآنتت یموقع.  بازگذاشتن راه آن است،تواند انجام دھدیم

ع یل وسی تحلين درجھ برای باز کرده کھ تا آخري آنان راه را بر ظھور ساختاري مبرم اقتصاديازھای جبھھ خلق و نيفرھنگ

 ـ يژاد و ني ـ مذھبينی کاراکتر و ساختار ديخ منطقھ کھ دارایشود، تاریبرخالف آنچھ کھ تصور م. ک مساعد استیدمکرات

 ي دمکراسيت غنیک ھویل یھا در تشکیژگین ویبرعکس، ا. ستی نامساعد ني ظھور دمکراسيباشد، آن اندازه ھم برای ميمل

.  تر باشديار غنی بر فرد غرب بسي مبتنيتواند از دمکراسین، میی پاي بر واحدھاي مبتنيدمکراس.  نقش کننديفایتوانند ایم

 . شودی مي در دمکراسيتیول مسئي باعث بروز بي افراطیيفردگرا

 احترام بھ يده ی منطقھ با ديھای امپراتوريھمھ .  خودگردان بوده استيشھ شاھد ظھور ادارات محلیخ در منطقھ ھمیتار

خ ینکھ منطقھ در طول تاریخالصھ ا.  را در نظر گرفتھ انديعی وسي آنھا آزادي نگاه کرده و براين ادارات محلیا

.  ھستندياتین خصوصی چنيدارا يکنونران ی و اي عثمانيمدل امپراتور. ھ استدر بر گرفت ون رایک فدراسیات یخصوص



 

 فرھنگ غرب نشان از امکان ات مختلفطبقاز  يبی ترک با مطالباتي بر حقوق بشر و دمکراسي خلقھا بسي خواستھ يتالق

ک و ی دمکراتي راه را بر ظھور نظامي سابقھ اي بطور بي و خارجي داخليکھاینامید. باشدیک سنتز میر بودن ظھور یپذ

 . ن ھستندی محکوم بھ اي ـ خارجي داخليروھای ھمھ نک انقالب، باز کرده است،یر در حد حقوق بش

 نقش يفایانھ ایخ خاورمین دوره از تاریع ای کھ در تحوالت سریيروھایک نیاستراتژ) يبلوک بند (يھـ ـ سنگربند

س و یکا ـ انگلی شامل آمري خارجيروھای ن:يسک اسای استراتژيروھاین. د زد تحوالت را رقم خواھيریکنند، جھت گیم

ل ییبھتر است کھ اسرا.  متفرق اعرابيروھایران و نیھ، ایت، و در داخل ترکی کم اھمي خارجيروھایگر نیمانانش و دیھمپ

 يمل. ر استی قرن اخياتو حفظ استي اعراب در راستايروھای نيھمھ  يریموضعگ. میکا بھ حساب آوریرا جزو گروه آمر

ھمچنانکھ در مورد صدام . نگردیون میزاسیبھ دمکرات) خونسردانھ( يبا سرد.  ندارديخی تاري نقشيفای اعراب قدرت ایيگرا

 ي سنتيمحافظھ کار. اصالحات الزم را انجام دھدو ل نموده یح تحلیعصر و روز را بطور صحمسائل تواند یده شد، نمیھم د

 درک کرده ول یین خود را اسرایتوانند تناقضات و اختالفات مابی نميحت. شودیتر تندروتر و مرتجع تر مشی ھر چھ بياسالم

 ينکھ توده ھایاحتمال ا. ن مورد موثر واقع شودیتواند در ای مي خارجيفقط فشارھا. ابندی دست ياسیک راه حل سیو بھ 

 وارده از طرف اصالح طلبان يران بر اثر فشارھایا. ف استی ضع،ک باشندی دمکراتيک برنامھ یعرب بتوانند صاحب 

 آن در ي کھ برايزیچ. باشدی خود ميت فعلی آن، حفظ موجودي اساسيدغدغھ . مانده استو منفعل ر ی تاثيکا بی و آمريداخل

وجھ بھ با ت. رسدیمز ینھ ینوبت بھ ترک.  عراق استيوه ی بھ شي در برابر فروپاشيت قرار دارد، آمادگی اول اھميدرجھ 

 آن يلت اصلع.  استمان در حال متزلزل شدنیپن یباشد، اما ایکا میل ـ آمریی اسرايرومند بر اساس خط مشی نينکھ متفقیا

 بروز يات چگونگید بھ جزئیبا. ھ را بھ ھراس انداختھ استی ترکيگریش از ھر زمان دی کرد بمسئلھ. ھم مشکل کردھاست

 . ن موضوع پرداختی اي محتوايستیچ

 و يخین حملھ ارزش تاری ايبرا در تدارک حملھ بھ عراق است، يھودی يق لوبی است از طرير زمانیدل کھ ییااسر

 عرب و يرویونھا نیلیان می میي بھ برطرف شدن انزوا و خشونت گرا،يکیت و ارزش استراتژیاھم.  قائل استيمھم

ن یدار و امن ای پايوه ای عرب ـ مسلمان بھ شياروھیگر نیک از دیچ ی اردن و ھيتواند با مصر حتینم. دھدیمسلمان م

. ش رودیھ آن پیعل]  مذکوريبا کشورھا[ آن ين احتمال وجود دارد کھ روابط فعلی ھر لحظھ ايحت.  را اجرا کندياستراتژ



 

ن یگذشتھ ادر . جاد شودی دوم ايلییک باشد، الزم است کھ اسرای استراتژيتی امني و دارال پا بر جا بماندیینکھ اسرای ايراب

 آنھا ھم ياما از ھر دو. نمود يدھن راستا جھت یھ را در ای، ترکي طوالنمدت. ران انتظار داشتیت را از اشاه ایمامور

 بھ وقوع يست کھ در زمان کوتاھی نيا کاری داشتھ باشد، کار چنان راحت ين ھدفیاگر ھم چن. امدین ل دوم بوجودییاسرا

 ينھ را برایزم. نھ چشم دوختین گزیس شد بھ اینکھ تاسیل بھ محض اییاسرا. رسدی کرد مينھ ینوبت بھ گز. ونددیبپ

 خود ارزش قائل يروھایشتر از نی آنھا بيبرا.  انجام دادياقدامات گسترده ا.  فراھم کردي و بعدھا طالبانيت بارزانیرھبر

 عراق را يکپارچگی یيکای بزرگ آمريروھایا ن ھم ھمراه بتًاینھا.  نمودي اقتصاد ـياسیت سیحما. بھ آنھا بال و پر داد. شد

 کردھا يھ درباره یاست ترکیدر س) يتزلزل( يداد باعث بروز زلزلھ این رویا. ستیاد مھم نی زياتحاد ظاھر. ر پا گذاشتیز

 . شده است

 ي حت.باشدی ميزیبپاخحق و طلب و سرکوب ھر گونھ زدودن کردھا از حافظھ ھا تا حد امکان  ؛ي جمھورياست سنتیس

ن ی کھ مخالف اي و خارجيداد داخلیھر تحول و رو.  کرد پرداختھ استیيق مداوم انکارگراین اقدامات بھ تشویتر با شوون

 يساختار فدرال. شودی محسوب ميریجاد جنگ و درگی اي برايلی شده و دليتلق" خط قرمز" بعنوان گذر از ،است باشدیس

ا ی: دو راه حل وجود دارد. دھدیاست را در تنگنا قرار مین سیز و ھر ساعت ا ھر روس شده ـی شمال عراق تاسکھ درـ کرد 

کا و ی با آمريری درگي بھ معني نظاميحملھ . اقرار خواھد کردا بھ وجود آن ی خواھد کرد ي آنرا متالشيبا حمالت نظام

ن یدادھا باشد، بوده کھ ایرو" گرنظاره "نکھ ی بر اي مبنياست موقتی سيقبول کردن آن ھم بھ شکل اجرا. باشدیمتحدانش م

ده و متفرق در ھمھ مناطق ی آموزش ديرویبا ده ھزار نی و تقرpkkاگر . ستیدار و چاره ساز نی پايھایژگی ويز داراین

ھ بر سر ید کھ ترکیم دی خواھ،می را ھم مدنظر قرار دھ برخوردار است ـي ـ خارجي داخليه ات تودیکھ از حماـ  يکوھستان

ع کردستان موجب یک جنگ وسی. شودی تمام ماست موقت بھ ضررشین سیگذرد ای مھر روز کھ. ار گرفتھ است قريدو راھ

ـ شده و چھ ل ییکا و اسرایآمر اش ـ ي متفقان اصلي باعث دوريو حت برخوردار شده يت جھانیشد کھ کردھا از حما خواھد

 . رندیز قرار گیبسا در برابر آن ن

د ی جدياستی سيھ را وادار بھ اجرایز ترکی چھھم. دادھاستین روی از ايکرد ناش" درومسن"شتر یافتن ھر چھ بیت شد

 يکیل با کردھا از تاکتییکا و اسراین است کھ رفتار آمری ا،ان ذکر استی کھ شايگری مھم دينکتھ . سازدی کردھا ميدرباره 



 

 يروین نیاول] لییاسرا. [در برخواھد گرفترا  ج ھمھ کردھایک است و بتدریدار و استراتژی پايتحول. بودن بدور است

 در ي بعنوان سپر١٩۵٠ھ در سال ی را کھ ترکينقش. باشدیانھ بوده و در حال آماده شدن می در تحول خاورميکیاستراتژ

ل یی نقش اسرايفای، ا]ن کاریاز ا[البتھ، ھدف اصل . شودیکرد، امروزه بھ کردھا داده میفا میانھ ای و خاورميبرابر شورو

کا در حکم ی آمريدر حال حاضر، از دست دادن کرد برا. ن کار دست بکشندیل از اییکا و اسرایامکان ندارد آمر. وم استد

 ساکن ي کردھاھ ازیران و ترکی اي احتماليفشارھا  مقابلھ باي ممکن است برايحت. ل استییانھ و اسرایاز دست دادن خاورم

رومند یکردھا کردھا محرک نگر ی خالصھ، د.کھ در عراق انجام دادیانطور ھمر استفاده کند،آن کشورھا بعنوان اھرم فشا

 ز خودین کار حاضر بوده و حاضر است ھمھ چی اي برایي ابتداي گرايھمھ کردھا منجملھ جناح مل. بود انھ خواھندیخاورم

 . فتانھ مدنظر قرار خواھد گریسراسر خاورمساختن نقش کردھا در عراق، در متحول . را فدا کند

ن یا. دیجاد نمای اي نموده و در آن نوسازينیزبا کردھا بخصوصاست خود درید در سیھ بایت، ترکین واقعیبا توجھ بھ ا

ان کنم یبھ اختصار ب. ح نخواھد بودیم، صحیم دھیخ ترک تعمی کرد را بھ سراسر تار"سندرم"ت است کھ اگر ینکتھ حائز اھم

  در سال ھايزانسی با ب شدند، در جنگ سرنوشت ساز مالزگردي وارد آناتوليالدی مازدهیدر قرن  کھ ترکھا يکھ از زمان

جوامع کرد و ترک با . د شده استییسان تایخ نوی تارين موضوع از طرف ھمھ ی کھ اهک بودی نقش کردھا استراتژ،١٠٧١

 يونیالسیمید و در معرض آسن مورد منطق تساھل و تسامح و سازش را اساس قرار داده انیھم رابطھ برقرار کرده و در ا

گھا، ی محدود بيھایریبوده و بھ جز درگ ، کرد شدن ترکھا و ترک شدن کردھايان اساسیجر. داوطلبانھ قرار گرفتھ اند

ن بار، سلطان سنجر ی نخستيان، برای سلجوقيدر دوره . ست محدود بوده انکھی اای نبوده ي نژاديریچگونھ تعارض و درگیھ

 در ين پادشاھی بر دومي مبنيشنھادی کرد پيگھای، بھ بي عثمانيدر امپراتور. ندراان ر زبت آنرا بیوقعو م" کردستان"کلمھ 

ک برقرار یب روابط استراتژین ترتی شده و بد ـشدیاجرا م" اووزی"کھ توسط ـ است گسترش بھ جنوب و شرق ی سيراستا

، بر اساس قانون ١٨۵٧در سال . رسدیا سال م بھ صدھي عثماني در امپراتوريعمر حکومت خودگردان کرد. شده است

 و با ه در برابر غرب بودي از پسروي کھ ناشيریگات و سربازی مالشیافزا. س شده استیلت کردستان تاسای، اينامھ اراض

 جادی بر ايمبن ي اصالحاتيانھا را با اجراین عصید دوم ای عبدالحم.دیانھا انجامیس کھ بھ بروز عصیگل انک استعماریتحر

 . ساکت کردھ، کردھا را یدی حمي و گردانھايره ای عشيدستھ ھا



 

ک، کھ امروز ھم ی استراتژيبا برخورد کھ از سامسون برخاست، نقش کردھا را ١٩١٩ز در سال ی کمال نيمصطف

ت یل و حاکم استقاليتوان مبارزه ین نقش، نمی بدون توجھ بھ ا. کرده و بکار بستھ استيابیتوانتد اعتبار داشتھ باشد، ارزیم

ن ی ايتوان براحتی ميحت. باشدیم" موسس"، در حکم عضو ينقش کردھا در جمھور. ل کردیح تحلی را بطور صحيمل

 . مشاھده کرد  کماليانات و دستورات مصطفیموضوع را در ب

ر سر داشت، در ابتدا د] آتاترک[ کھ يھدف. ستی کرد نيآنت] ياستھایس[ از يھ ماندن کردھا ناشین دوره، در حاشیدر ا

 انجام داد، ١٩٢۴در سال ت ی کھ ازميدارین موضوع را در دیآتاترک ا.  کردھا را مقرر کند ـ بودي رفرم ـ کھ آزادياجرا

ت حفاظت از ی بلکھ حساسن فرصت و امکان شدند،ی دست رفتن ا نھ تنھا باعث ازانھا،ی عص.کندیان میع بیآشکارا و وس

. ز اتفاق افتاده بودی ھمچنانکھ در غرب ن کرده بودند ـيادرویش از حد زیشد ـ کھ ب یيانھایعص، منجر بھ سرکوب يجمھور

 چشم دوختھ ينده، بھ گذشتھ و منافع محلیشرفت و توجھ بھ آی پيبجات بوده، ی کفايکھ از ھر لحاظ ب] کرد[رھبران فئودال 

 فرا يگر، ترس از کردھا جمھوری د.داشتند، قرار  و شکست بوديجھ آن فروپاشی کھ نتيبودند، ھمراه با خلق در مرحلھ ا

 با ھر نوع ياست رسمی از سي کرد بھ بخشیي انکارگرا.ع حاکم بودی بطور وسيستیدر آن دوره جو شوون. گرفتھ بود

ن ی کھ کوچکتريدادیاد استفاده کرد و رویز" ترس"ن یک از ایگارشی، نظام ال١٩۵٠ يبعد از سالھا.  مبدل شديریگسخت

. انیانکار و عص:  وجود نداشتيگریک راه، راه دیبجز . شدی ميھ طلبی متھم بھ تجز، کرد داشتيده ید با پيرابطھ ا

نکھ توانست یورد، با ا ببار آيادین مرحلھ کھ تلفات و خسارات زیا.  ظھور کردpkkن مرحلھ تحت نام یان این عصیآخر

بھ بعد با آتش بس ١٩٩٨از سال ] انین عصیا. [ناتوان ماندک راه حل ی بھ يابیگران بشناساند، اما از دستی بھ دت کرد رایھو

 .ان گرفتی پايضمن

 آن برآمد و ي کردن چپ و نابودير قانونیدرصدد غ" يھن پرستان افراطیم "يلھ یبوسن دوره یک در ایگارشینظام ال

ون یزاسین دمکراتی، اًاتینھا. قت و حزب اهللا استفاده کردی طري از حربھ ،زیخواھان کرد نی و آزادpkk ي نابوديبرا

 و يار محدود آزادیبسمطالبات ن مسئلھ ـ یبھ ا ،است امحا و سرکوبیھ نتوانست با سیترک.  بود کھ شکست خورديجمھور

 يادی زيھ خسارت و ضررھایاین برخورد بھ ترک. شديبلکھ برعکس، باعث بروز بن بست کنون. ان دھدی پاـ] کرد[ت یھو

 .وارد کرده است



 

ھ ی در اتحاديت کنونی برساند در موقعيون خود را بھ سطح استاندارد غربیزاسیھ نتوانستھ است پروسھ دمکراتنکیل ایبدل

شتر انحطاط ی موجب بروز ھر چھ بي از اقتصاد رانتي ناشي و ناھنجاريکارید ،فقر،بیفقدان تول.قرار گرفتھ استاروپا 

  . از دست د اده استرا" ژاپن شدن"ک فرصت یھ یدر واقع ترک.  شده استياجتماع

 سابق خود ياستھایک بر سیگارشیا نظام الیآ.  قرار گرفتھ استيخی تاريراھ ھ، در حال حاضر بر سر دوی ترکيجمھور

 را برطرف يک در ھمھ عرصھ ھا عمل کرده و بحران کنونی دمکراتي جمھورينکھ بھ مبانیا اید؟ یاصرار خواھد ورز

ختم خواھد  يجھ ای مشخص نشده است کھ بھ چھ نتيھنوز بطور قطع. ان استیجر گذار سخت در يک دوره یخواھد کرد؟ 

 يھ بھ فروپاشی شبيفروپاش.  خواھد شدياصر منتھع و انفصال از جھان ميک بھ انجماد درونیگارشیشد؟ اصرار بر نظام ال

ن نظام یگر توان حمل ای ديج خاريکھاینامی و نھ دي داخليکھاینامینھ د. ر خواھد بودی و عراق، اجتناب ناپذيوگسالوی

  کھدر خواھد بودوست و قای، بھ جھان معاصر خواھد پ کامل را انتخاب کندي دمکراسينھ یاگر گز. ک را ندارندیگارشیال

. ھ خواھد بودیک قشر محدود، بھ سود سراسر ترکیر از ید و بھ غی حل نمايزی خود را بدون خونرياخلھمھ مشکالت د

 .ر خواه بودی زور و خشونت امکان پذيریبکارگمند کشور بدون روی و ني واقعيکپارچگی

 مواجھ شده و در روند ياست خارجی در عرصھ سيادیھ، با استقبال و توجھ زینھ از طرف ترکین گزیانتخاب ا

با . ت خواھد شدیانھ تقوی آن در خاورمينھ یری ديشاھنگینقش پ.  خواھد گذاشتيرات عمده ایانھ تاثیون خاورمیزاسیدمکرات

 در ،قادر خواھد بود  ـان داردی در آن جري بھ خود نگرفتھ و ناآرامي کھ فعال شکل ـط منطقھیت و شرای از موقعيریبھره گ

 در ،قادر خواھد بود. ابدیشود، دست ی کھ حرفش گوش داده مي شرافتمندانھ و کشوريکا و متحدانش بھ موضعیبرابر آمر

 استقالل يمرحلھ .  در آن حرکت کنديل مشخصی بنا بھ دال، نتوانستھ بوديجمھورس ی تاسيرد کھ در سالھای قرار گيریمس

 . رفتیان خواھد پذی پايت با تاج دمکراسیو حاکم

 در یيدھا و ضعفھایل وجود تردیبدل.  دارديادیت زیر اھمی اخيک در سالھای اصالحات دمکراتيبدون شک، مرحلھ 

 . شودیرو و توان در داخل و خارج می باعث از دست دادن نن ھمیا. لنگدیاست نسبت بھ کردھا، مدام میس



 

ھ تنھا با یترک. ش نخواھند رفتیوه بھ پین شیگر، کار بدیست کھ دن ایانگر ایراق بوجود آمده، ب کھ در شمال عيتیموقع

ن موارد توجھ یاد بھ ی رفرم کرد باير اجرایھ در مسیترک.  را خواھد داشتکامل يراسل بھ دمکی نیي رفرم کرد تواناياجرا

 : کند

 ي واقعي بھ معن، کمال بھ مسئلھ کرد نگاه کنديم و مصطفیاووز سلیار آلب ارسالن، یھ با معی ترکيھن پرستیـ اگر م١

ک جھت یگارشی از طرف نظام الينی دتعصب و يستی شوونیي گراي مليری با بکارگيھن پرستیم. افتیخود دست خواھد 

 نظام يسم و در داخل، از سویالیانات کھ در خارج، از طرف امپرین جریا. دیآیت کرد بوجود نمی چپ و ھوينابود

ھ یعل را يان واقعیض گرایھ طلبان و تبعیشوند، نقش تجزیت واقع میک و مورد حمایسم تحریالیھ رئال سوسیک علیگارشیال

 فراھم يھ طلبین تجزیناکتر بروز خطرينھ را برای زمي مردميانکار گروھھا. کنندی مي بازي و اجتماعي مليکپارچگی

 گروھھا، يبرعکس، احترام بھ ھمھ . شودی ميریموجب بروز درگ. پردازندیمو ک ی را تحرياحساسات دشمن. کندیم

 . فا خواھد کردی اي مليکپارچگی و يھن پرستین میرا ماب" فالت" نقش ،د و افکاریتھا، عقایھو

، ي زندگيازھایط و نیشرا.  مشارکت داوطلبانھ اساس گرفتھ شوديستیاب. ان داده شودی پايون اجباریالسیمید بھ آسیـ با٢

شرفت یسطح پ. از و غنا محسوب شودی امتي و فرھنگيد تکثر زبانیبا. از را بوجود خواھد آوردیزبان و فرھنگ مورد ن

 ير راستا نھ ممکن است و نھ ديکسان سازی .باشدیک کشور و دولت می سنجش تمدن ي اساسيارھایفرھنگ و زبان مع

 از جنبھ يکی. منجر خواھد شد نامفھوم شدن زبانھا و فرھنگھا  بھ آلوده شدن وي حت است،ي و اقتصادي اجتماعيت زندگیتقو

ترک بھ اگر کردھا بھ زور، . ت خلقھاستیک، فرھنگھا و ھوی اکولوژيتھای موجودي عصر حاضر حفظ ھمھ يس اسايھا

دو .  خواھد بود کھ نھ کرد است و نھ ترکي آن دو رگھ ايجھ ینت. خواھد رفتن یز از بیت نژاد ترک نیخالصند، یحساب آ

 . شودی ميماری باعث بروز بياجبار و زورمدار .  و غنا شودیيبایتواند باعث زی، ميعی شدن طبيرگھ ا

 يی راه را بر دوروي و اجتماعياسی، سي اقتصادي ساختارھاي بر ھمھ يستی شوونيوه ای مھر ترک بھ شزدن ـ ٣

 روابط را نامفھوم خواھد ھزار چھره، نگر و يتوسط افراد سطح.  خواھد شدیيھ گرایباعث رشد تق.  باز خواھد کرديفاحش



 

 آلوده ي بجا.ستیکاف خوداز باشد، ی ني ب)اقوام (گر گروھھا و ارقامی کھ از ديازه ا و جھان ترک تا اندي فرھنگيغنا. کرد

 . بپردازدي سطوح روشنفکريون و توسعھ یزاسیاتد بھ دمکری، باي درونينمودن ساختارھا

تواند ی تمدن معاصر مي بر اساس مبان،ل کردهیون خود را تکمیزاسی دمکراتي کھ با رفرم کرد مرحلھ يھ ایجھ؛ ترکیدر نت

تواند یم. انھ خواھد افزودی ميایانھ، قفقاز، بالکان و آسی خود در خاورميرگذاری تاثيرویبر ن ھ اروپا ملحق شده ویبھ اتحاد

 يبجا. دن حرکت خواھد کردی بدون لنگدر کمال سالمت.   کنديگونھ بازنیراث گذشتھ اش است، بدیق میھ ال را کينقش

انھ یون خاورمیزاسی دمکراتيخی تاري بھ انحصار درآوردن حملھ  بزرگ فرصتيگر قدرتھایکا و دیھ بھ آمرینکھ ترکیا

ن بوده ـ یز چنیخ نی مراحل حساس تاريـ ھمچنانکھ در ھمھ با کردھا ک یراتژ روابط برادارنھ استيق برقراری از طربدھد،

 ياگر ھم رو! ردیگی صورت نميشرفت و تحول مھمیچگونھ پیخ، ھیو رد تاربا انکار . افتی دست خواھد يمیبھ جھش عظ

 ير و سازشکارانھ  معاصيارھای ترک ـ کرد را بر اساس معيخیتوان روابط و تداخل تاریم.  نخواھد بوداردیدھد پا

ن صورت است کھ روابط ترک ـ کرد یتنھا در ا. ک نمودی و روابط استراتژيل بھ ھمکاری نموده و تبديک بازسازیدمکرات

 ھم يگریرومند شدن دی از آنھا، نيکیرومند شدن ین. شودیت متقابل میگر، موجب رشد و تقویف و ذوب ھمدی تضعيبجا

 و منافع روزانھ و زودگذر ي خارجيھایمعاصر، اخاللگر خیر تايھایندید ناخوشاینبا. ستن ایز ھمین حالت نیده آلتریا. ھست

 جھان ترک ي براي بزرگيکھ پشتوانھ ـ است ین سیا. ع شوندیک و وسیخ استراتژین تاری و بر ھم زدن اي سازيموجب خنث

خلقھا و حکومت کردن بر آنھا از ن ایتفرقھ انداختن م. ھ گاه محسوب شودیک تکیز ی اتحاد کردھا نيد برایباـ است 

 برطرف يبرا.  برادر استوار باشدي و اتحاد خلقھايکپارچگی يد بر مبنای باياست اساسیس. سم استیالیات امپریخصوص

ع بھ ی و عفو متقابل بطور وسينیاست خوش بید سی با، داه اندي رودوره معاصر کھ در یيع خسارتھا و مرارتھایکردن سر

د اسارت یا از قی خواھند شتافت کھ گوي صلح و برادري انسانھا چنان بھ سو٢١د و قرن ی جديدر دوره . داجرا گذاشتھ شو

ان آن بھ یب.  رھنمون خواھد ساختيروزی پيباشد کھ انسانھا را بھ سوی آزاد مين زندگیق و عین تنھا راه الید شده اند، ااآز

 ل خواھد شد کھ؛ ی رفرم کرد تکميھ با اجرای ترکيون عمومیزاسی دمکراتين خواھد بود کھ در صورتی چنياسیزبان س

خ مشترک ترک و کرد و یتار. جاد شودی اي رھبرانھ تحوالت انقالبيت، وجدان و برخوردھایاوال؛ الزم است در ذھن

ه و  بودي علمي بر رھبري متکي جمھوريانگذاریسنت بن. ن منظور فراھم کرده استی اي براي کافينھ ی، زميکنونط یشرا



 

ان ی را بطور شفاف در مياصل رھبر"  علم استين راھنما در زندگی تريقیحق "يجملھ . باشدیب آن مین پرنسی ترياساس

 يررد، وصف رھبی را در برگي اجتماعيده ھای پديک کھ ھمھ ی دمکراتي سازشي و برقراري علميدگاھیداشتن د. گذاردیم

ک کھ بر ی دگماتي برداشتھ و طرز رھبريبرال، چپ و راست سنتی، لينیست دایدگاھھا و سید دست از دیبا. معاصر است

ک ھم در ی دمکراتي رھبرکرد استوار است را پشت سر گذاشتھ تا یي ـ ابتداينی دیي گراي ترک و مليستیت شوونیذھناساس 

ا فراھم کرده  الزم ري و حقوقياسی، سي ذھنينھ ی زميک جمھوری و الئي حقوقيمبنا. ردیظاھر و ھم در باطن شکل بگ

ک یگارشی ساختار اليک بھ جای دمکراتي معاصر در اساس گرفتن مبارزه ساختاريت رھبری و موفقي اساسيفھ یوظ. است

 . باشدی ميجمھور

 يبازساز.  نشان داده شودي در جمھوري مدنينھ شدن مجدد جامعھ ی نھادي برايادید عالقھ و شجاعت زیا؛ بایثان

ھن یدگاه می معاصر و ديارھایبرعکس بر  اساس معبلکھ  کشور و دولت نبوده، يچگکپاری، ھرگز مخالف يساختار

د بر اساس یبا.  جامعھ، کشور و دولت خواھد بودکی دمکراتيکپارچگی اش موجب ي فرھنگيرو و غنای ني با ھمھ ،مشترک

ت فئودال پشت سر نھاده ی ذھني دارايباشد، نھادھای مي جمھورکی دمکراتيکپارچگی کردھا کھ الزمھ يت فرھنگیموجود

 باز کرده و آنھا را مورد ي اجتماعي عرصھ ھايت معاصر در ھمھ یک با ذھنی دمکراتيجاد نھادھایشوند و راه را بر ا

 و يت ترکھا و ھمکاریتعھد کردھا بھ موجود. طلبدین را میز ای برادرانھ ني رفتاريقیجوھر حق. ت قرار دادیق و حمایتشو

ن خواھد بود کھ تالشھا و ی در عمل عبارت از ا،رفرم کرد. ن برخورد استیخ، مستوجب ایر طول تارکمک کردھا بھ آنھا د

 بلکھ آن ، نکردهي تلقي خواھیي و جدايھ طلبی در جھت تجزیيک کردھا را بعنوان تالشھای و دمکراتي آزاديخواستھا

ن را در یرات متناسب با ایید تغیبا. ندید ببنرومی و ني واقعير اتحادی در مسي ضروریيتالشھا و مطالبات را بعنوان گامھا

 .  برساندي انجام داده و آنرا بھ ضمانت قانوني و مليحقوق جھان

  ـ کھ باشدي در ھر سطح ـانبارتر و متشنج تر بحران موجود در کشوری از بروز اثرات زيری جلوگيد برایثالثا؛ با

 يک با کردھای و راه حل دمکراتيد بر اساس منطق دوستیبا. شوند در نظر گرفتھ ي و قانونياسی سير اساسی تدابيبعض

 ده ھزار يروھای ني از استفاده يریع جلوگیح و وسی راه صح.دی آنھا را بھ خود جلب و جذب نماشمال عراق رفتار کرده و

 يز آن، ارائھ رفتار و گذر اي از نوار مرزت آتش بس قرار گرفتھ اند ـیدر موقع يادیکھ با تالش ز ـ KADEK و pkk ينفر



 

 ندامت اثر يض گرایده و تبعُمد توجھ داشت کھ قانون ِدیبا. باشدیم" کیصلح مشارکت دمکرات" بر ي مبنياسی ـ سيقانون

وستن بھ راه حل ی بوده و با پي با جمھوري کھ خواستار آشتي شدن شھروندانياجازه بھ قانون.  خواھد داشتيمعکوس

" کیصلح و مشارکت دمکرات "ي ھستند، در راستاير قانونیاز خشونت و اقدامات غک خواھان دست برداشتن یدمکرات

ر یدر غ).  پوليصندوق جھان( IMF ياستھایاز س یي رھايست برا ايرا از بحران رھا خواھد کرد و راه چاره اھ یترک

ن ی و از بياست داخلی س روزافزوني روزافزون، فقر و آشفتگيکاری، بي اجتماعيقتر شده، لغزشھاینصورت، بحران عمیا

 ي و خشونت استوار است با جمھوريک کھ بر اساس آنارشیگارشی الين شدن جمھوریگزی؛ جايرفتن جو صلح و دوست

 از تمدن معاصر بدور مانده و ي موجب خواھد شد کھ جمھورين انحطاط جمھوریا. ي و حقوقيک، اجتماعیک، دمکراتیالئ

 یي گرايمل. ل شودین و خانمان برانداز تبدی خوني از مشکل کرد بھ جنگي و جنگ ناشھ اروپا دست برداشتھیکامال از اتحاد

 يارینھا و بسیمشکل قبرس و ارم.  بزرگ برخواھد داشتي دولت و با کمک قدرتھايلھ ی را بوسیي کرد، گام نھایيابتدا

 و ي خارجي کھ تحت فشارھايھ ایسرنوشت ترک.  خواھند کردیيگان آن ھستند ابراز خودنمای از ھمساي کھ ناشيمشکالت

 و ينی بوده و از ھر گونھ خوش بيری گرفتار جنگ و درگ فاحش بسر برده،يکاریو در فقر و ب در تنگنا قرار گرفتھ، يداخل

 .  خواھد بوديوگسالوی جستھ است، بسان سرنوشت عراق و يصلح دور

ف خود ی بھ وظا نامناسبیين جوی از بروز چنيریجلوگ يداند، برای مي جمھوريد ھر کس کھ خود را شھروند واقعیبا

 ارزش قائل ،شوندیات انجام میق واقعی و درک عمي و آشتينی، خوش بي دواطلبي کھ در راستایي تالشھايد برایبا. عمل کند

ر  عالوه بي مدني جامعھ ي نھادھاي مسئول حکومت و دولت ھمراه با ھمھ ي نھادھايد ھمھ یبا. ت کردیشده و از آنھا حما

 .ج کنندیک راه حل بسی بھ يابی دستي نفوذ و استعدادھا و امکانات خودشان را براي، ھمھ ي اختصاصيتھایفعال

ف خودم ی بھ وظا،داشتھ کھ امکان یين رفتارھا تا جای، با شفاف ساختن اينکھ در امرالی دارم از اينان کاملی من اطم

 . ماک شھروند  آزاد عمل کرده یبعنوان 

تھا ین تالشھا و فعالیاگر ا.  خواھند داشتيشتریت بی شانس موفقرند،یت قرار گی من مورد حمايوردھا برخاگر رفتار و

ن ی را کھ بنا بھ ايشنھاداتیبرخوردھا و پ.  خواھند دادي بھتريجھ ی من نتيتھاین اقدامات و فعالی ا،رندیدر کنار ھم قرار گ



 

ن ین ماده ارائھ کرده و بدیربط بھ صورت آخریده کرد و مسئوالن ذیپد يھ ارائھ کرده بودم، برایموضع خودم در مورد ترک

 .  جواب توطئھ آتن را بطور کامل خواھم داديب در امرالیترت

ان یشھ میخ آن کھ ھمیدر طول تار. ک اندیار نزدی بسيخ خود قرار گرفتھ اند کھ بھ آزادی از تاريو ـ کردھا در دوره ا

ان یرومند در می ني و اتحادمانی عدم وجود پ.باشدیاد مین زیانت و خائنی خيامروزه ھم دارا در نوسان بوده، ي ـ آزاديبردگ

 اشکال يتوان درباره ینم. ز ادامھ داردیشود کھ تاکنون نیرومند، خطر و نقص محسوب می نيتینداشتن ذھن يکردھا بھ اندازه 

خ بھ کشمکش خواھند پرداخت کھ یشھ در تاریان ھمین دو جریا.  نمودي قطعيشداوری پيو آزاد) يبردگ( يد برده داریجد

 ي و احساسات مليدئولوژی بھ منافع تنگ و بنابر ايابی دستي مزدور کرد براي بااليطبقھ . خ استیز از موجبات تارین نیا

س و ی انگلکا ویانھ آمریر خاورمیکھ حملھ اخییجاتا . ندیبیھ بھ خارج میرا در تک ي تنھا راه چاره و زندگیي ابتدایيگرا

 استاتوگر ي خود را در کنار قدرتھاي سنتي مزدورانھ ياستھاینکھ بتواند سی ايبرا. جان جشن گرفتھ استیل را با ھییاسرا

ک را ی دمکراتي و رفتارھاي مردميروھاین. د انجام خواھد دادیای از دستش بر بيھر کارش برد، یمنطقھ بھ پ) محافظھ کار(

اگر . ر نمودن برخواھد آمدی تاثير صورت بدست آوردن فرصت درصدد ضربھ زدن و بد. در باطن قبول نخواھد کرد

توده . ک خواھد شدیرش سازش دمکراتیپذوستھ و ناچار بھ ی پي مردميروھایبھ نماند بچاره ین کار را نداشتھ و بیقدرت ا

 ي بھ آزاديابیدست. شوندیجھ م موايدن بھ آزادی رسي براين فرصتیخ خودشان با چنین بار در تاری اولي خلق برايھا

 یي شعارگرا ویي ابتدایي گراي از ملیي رھاي کھ در راستایي و تالشھا و نھادھايت در رھبریجاد انقالب ذھنی بھ ايبستگ

 يل نھادھاید تشکیبا. خواھانھ شودی آزاديز وارد تالشھایھ نی ھمسايد با خلقھاین حال بایدر ع. باشد، داردیک میچپ کالس

 : ر استیات آن بھ شرح زیجزئ. قھ در نظر گرفتھ شودین وظی ترياتین دوره بھ عنوان حیدر ا ياختصاص

  ـيت فرھنگی موجودي درباره يح و موثری صحيد بھ آگاھی روشنفکر آن بايروھایژه نی ھمھ کردھا و بويـ بطور کل١

 . ردیگیافتن صورت می يگاھن آیق ایز از طریت نیابند کھ انقالب ذھنی دست  ـباشدیخ می از تاريکھ محصول

 سلسلھ جبال زاگرس ـ توروس در عصر يخبندان، در دامنھ ھا و دشتھای ين دوره ی، بعد از آخر.م.ق٢٠٠٠٠در

، بھ  مختلفي تحت نامھايادی زيفرھنگھا" يانقالب نوسنگ"با تحقق . م.ق١٠٠٠٠ک ظھور کرده، بعد از آن در یمزولوت

 تمدن ي از اعضا موسس اصليکیباشد کھ ی مي امروزيخ کردھایھا، فرھنگ و تار از آن فرھنگيکی ،دندیسرمنصھ ظھور 



 

ت مورد قبول است ین واقعی باز ھم ا،رند کھ الفبا اختراع شدیگی در نظر ميخ را زمانیچون آغاز تار. شوندیسومر محسوب م

خ یباشد، اگر بھ تاری میيایگ آرن جامعھ و خلق در فرھنی تريشھ این جامعھ، ری تريمی بھ عنوان قدي نوسنگيکھ جامعھ 

 يستادگی ايخ کردھا در ھمان آغاز در مقابل تمدن طبقاتیتار. افتیم ی از آن دست خواھيحیل صحیم بھ تحلین نگاه کنیچن

ھا یان کھ با سومرین جریا. خکوب شده استین میبر زم یي با آن پرداختھ و گويکرده، در تنگنا قرار گرفتھ و بھ ھمکار

ران و ترک تحت ی، ازانس، اعراب مسلمانی، ھلن، رم، ب، اورارتو، پارسي بابل، آشوريھایتوسط امپراتورشروع شده و 

ستھ و تا ی ھم زي مختلف پا بھ پاي مردمي از فرھنگھا و گروھھايادی با در برگرفتن شمار زي و فئودالي برده دارينظامھا

حب دولت شوند با ا ص،يستیتالیسم کاپیالیر، امپری اخي سالھ ٢٠٠ يکردھا کھ نتوانستھ اند در دوره . بھ امروز آمده است

ران، اعراب و ترک شده ی مدرن اي ملي دولتھايسرکوب شده و سپس وارد نظام اداره  ف ویشتر تضعیانھا ھر چھ بیعص

 يکھ براـ  ي کرديجنبشھا. و از قدرت و نفوذ برخوردار نبوده اند بوده اند ي قانونيھ حقوق و آزادگون کردھا فاقد ھر. اند

 يچارچوب معاصر و طبقھ خلق و محروم بودن از ي از طبقھ بورژوازيبعلت نداشتن بسترـ ن دوره ظھور کردند یمقابلھ با ا

 يباشد، نتوانستھ اند بھ دولت ملی ميکیط ژئوپولتی از شرايکھ ناش يط نامساعدی وجود شرانیچنک و ھمیدئولوژی ـ اياسیس

شتر انحطاط ین دوره ھر چھ بی جامعھ در اي و خانداني، خانوادگي، فئودالينی، ديره ایبق عش سايساختارھا. ابندیدست 

 و از ھ شدهگانی از خود ب،ون و ادغامیسالیمی آسياستھای سيلھ ی جامعھ بوس.ستت کردھا را دچار مشکل کرده ایافتھ و موقعی

ز تحت یده کرد، گوھر و مشکل را نیخ پدیداد در تاریرون یا. جوھر خود بدور شده است و کامال با بحران روبرو مانده است

ون یزاسی بلکھ بصورت مشکل دمکرات،ک ملت در نظر گرفتھ نشدهین مشکل کرد بعنوان مشکل یبنابرا. ر قرار داده استیتاث

 .  در آمده استي نوسنگر فئودال و متفرقیشدن عشا" لقخ"و 

 آنھا در ي ھايت طلب حاکم و فرصي مليکرد در درون دولتھا حاکم يذوب طبقھ  و ي مزدورياستھاید تفاوت سیبا

 دولت شدن ي فشرده يتھایفعال.  درک کرديقی خلق کرد را بھ شکل عمي توده ھاي دمکراسيت با خواستھا بھ دوليابیدست

. ھ داردیکک در کردستان تری دمکراتي، ھم در ظاھر و ھم در باطن، با اقدامات و نھادسازيادیدر کردستان عراق تفاوت ز

ھ اروپا مورد ی اتحاديگر کشورھایل و دییس ـ اسرایکا ـ انگلی اکثرا از طرف آمر،ر دولت شدن در کردستان عراقیس

. ل استیی اسرايک برای استراتژيجاد متفقیانھ و این اقدام، تحت سلطھ در آوردن خاورمیھدف از ا. رندیگیت قرار میحما



 

 ي و ابزاريت مزدوری از موقعتواند خود رایت نمین وضعیاقع با اکل مستقل، در وا بھ شیدولت خواه بھ شکل فدرال باشد 

ک ی ي نباشند، حتي خارجيروھایاگر ن. ن کار استی اي الزم براي و روشنفکري، اجتماعيفاقد بستر اقتصاد.  بخشدیيرھا

ھ عرب، عجم و ی کرد شبي بورژوازيک طبقھ یدواند و یشھ میج رینھمھ، بتدریبا ا.  برجا بودن را نداردروز ھم قدرت پا

ن بوده و در تالش یر عراق ایھدف از حملھ اخ. ن را دارندی ايسم قدرت اجرایالیل و امپرییاسرا. ترک ظھور خواھد کرد

ن ھستھ یز در اطراف ایھ را نیران و ترکیھ، ای سورينده ممکن است کردھایدر آ. ن راستا ھستندیت در ای کسب موفقيبرا

چون از . نگونھ عمل کندی کرد مجبور است ایي ابتدایي گرايمل. ت نام کردستان بزرگ آنرا توسعھ دھدحجمع کرده و ت

 در درون يا مزدوریدولت دست نشانده  ای) یي ابتدایي گرايمل (يدئولوژین ای اياسیجوھر س. ک بدور استی دمکراتيتیفیک

جناج مزدور، خود ھ یھ و ترکیران، سوریاما در ا. لت است بھ دويابی دستيدرعراق مدام در تالش برا. باشدیدولت حاکم م

 خواھد کرد کھ يسع ده وی آنرا بھ درون خود کش،افتن فرصتیه و در صورت د داي ملت حاکم جایيرا در درون دولتگرا

.  داد منطقھ خواھديھاولتسم و دیالیاز کوچک و بزرگ را بھ امپرین منظور ھر گونھ امتی ايبرا.  کنديکیآنرا با خود 

 .وستھ آنھا را وارد عمل  خواھد کردیدان آورده و پی، عناصر خشونت را بھ ميازدھی امتياستھای سي اجراي برايگاھگاھ

چنان وانمود خواھند .  و مردم بکار خواھد بستي مردميروھای در برابر نيلھ گری و حاست را با ھمان شدت، حدتین سیا

 .  استشان از آن خلقیکرد کھ مجالس و کنگره ھا

 باال بھ يد طبقھ ی و جديخیع تاریشرفت سرید در برابر پیتھا بای کردستان، کرد و اقلي مردميروھایواضح است کھ ھمھ ن

در .  بھ انجام رساننديخی تاريفھ این کار را بعنوان وظیع بپردازند و ای وسیي خود در قالب پروژه ھايو آزادیارائھ آلترنات

بر ھم .  خود را از دست خواھند دادي، منافع ذاتير احساسات ملیتحت تاث در جھان، يادی زينصورت، بسان نمونھ ھایر ایغ

 يون کردھا و ھمھ یزاسیدگاه دمکراتی از مناطق تکرار شده ـ در دياری در کردستان ـ کھ صدھا بار در بسين بازیزدن ا

س دولت توسط یتوانند مخالف تاسیاصول خود نم کرد بنا بھ ي مردميروھاین.  در بر دارديدیانھ مفھوم کلی خاورميخلقھا

ک یک بوده و مخالف سازش دمکراتی دمکراتي آنتي ساختاريس بھ بعد، دارای تاسياما دولت از لحظھ .  باال باشنديطبقھ 

ھ ی را علي خواھد کرد احساسات مليشھ سعیھم. کندی خود حمل مي را در کاراکتر مزدوريارین خطرات بسیباشد، ھمچنیم

ام خواھد  انجي مليھایریت و درگیمیل خط تسل خود را در حد فاصيمبارزه . ک کندیھ تحری ھمسايگر خلقھایکرد و دخلق 



 

 دھھا سال ين خط مشی ـ صرب خواھد شد اين و بوسنیل ـ فلسطیی اسراتیھ بھ وضعی شبيتیو وضع تیسبب بروز موقع. داد

 دائما ي اجتماعين، فقر، مرارتھا و زندگی سنگيتلفات جان خلق، يروی و نيد و موجب ھدر رفتن انرژیطول خواھد کش

ک و ین خط را تحریسم ایالیامپر" ری بگيخرگوش بدو، تاز"ا یو " نداز و حکومت کنیتفرقھ ب"است یس.  خواھد شديبحران

 . ون خلق کردستان استیزاسی دمکراتين خط، پروژه یزھر ادپا. ت خواھد کردیتقو

 برداشت و يخی تاري گامpkk توسط ٧٠ يد، بعد از دھھ یز نامی کردھا ني دمکراسينھ یگزتوان آنرا یان کھ مین جریا

 کرد يخواھی در تحت کنترل درآوردن جنبش آزاديل کھ سعییسم و اسرایالیامپر.  جداگانھ نگاه کرديدگاھیمشکل کرد را از د

 مشکل کرد گرفتار آن شده بود را بکار  در حل٩٠ يدھھ ھ در ی را کھ ترکين امر، بن بستیداشتند بھ محض شکست درا

ھ کمک کرده، در واقع ی، بھ ترکpkkا با تحت فشار قرار دادن یگو. برخورد کردند" و چند نشان ریک تی"است یبا س. بستند

 کرد یي ابتداي گراي مليروھایبھ ن. افتندی دست يخی تاريجھ ایب بھ نتین ترتی باز کرده و بديل دولت کردیراه را بر تشک

 . ن اقدامات آنھا را بر مال نمودی ايح داده ام ـ ھمھ یھ ھم توضیتوطئھ آتن ـ ھمچنانکھ در دفاع.  دادندیيالفرصت ط

 يدر ھمھ .  در حال انجام استاب کردھا ھمچنان با شتي دمکراسيھا، حملھ ی فشارھا و خرابکاريرغم ھمھ یعل

.  حاصل شدیيشھایشرفتھا و گشای پ، و نھادھاي مردمي جنبشھايان ھمھ یھن، در می خارج از مي کردستان و کردھايبخشھا

 .  شوديابیل و ارزی تحلي و ھم از نظر عمليھ ھم از نظر تئوری ھمسايون کردھا با خلقھایزاسی دمکراتيشرفتھاید پیبا

. را نداردـ   کھ کردھا در آن قرار دارند ـیي دولتھاي کرد، ھدف براندازيد گفت کھ جنبش دمکراسیز بایقبل از ھر چ

ھ یون خود را بھ شکل تجزیزاسید دمکراتینبا. ک نسبت بھ خود استیت دمکراتی آن در برابر دولتھا، حساسيریموضعگ

ھم . باشدیک می اتحاد آزاد دمکراتي دولت و کشور بر مبنايکپارچگیبرعکس، ھدف آن .  نشان دھدي خواھیيجدا  ويطلب

انات ی توسط جريزی از بروز جنگ و خونريچون از طرف. اج دارندین احتیھ ادا بیھ شدیملل ھمساو  کردھا و ھم دولتھا

 و در يزی کھ بدون خونريگر، با حل مشکل بحران زا با راه حلیاز طرف د. کندی ميری گرا جلوگيار خطرناک ملیبس

 يحت. ن استی در ات آنیت و خالقین اھمیبزرگتر. کندیل بھ منبع قدرت می بوده و آنرا تبديکپارچگی خدمت بھ يراستا

ن یون ایع، مدی وسيشرفتھای خود کسب پيایوه حل در جغرافین شی ايریس با بکارگیس و سوئیکا، انگلی مثل آمريکشورھا

 . ھستندک ی دمکراتيوه یش



 

خ، بر اثر فقر و خشونت ی کھ در طول تاريخلق. از داردیراه حل ن يوه ین شیز سخت بھ ای ن کردھايساختار اجتماع

.  و جمع و جور کندي خواھد توانست خود را بازسازي دمکراسيھ شده، فقط با روح و آگاھی تجزيف و بکلیبشدت ضع

 يون کرد بھ معنایزاسیدمکرات. ل شودیھ تبدی ھمسايان خلقھایرو در میتواند با کسب قدرت و توان بھ منبع نیم

کردستان،  ونیزاسیدمکرات. باشدی ميھودین و ، ترکم، رم، چچن، آبخازي، ارمني فارس، آشورون ترک، عرب،یزاسیدمکرات

 را یيھا استراتژینیاگر مثل فلسط. ک استیرومند دمکراتیل نی چنان پتانسيدارا. شودیانھ محسوب میون خاورمیزاسیدمکرات

 ایر ید. رو نخواھد داشتی جز بھ ھدر رفتن نيجھ ای نابود کند، نتيز و ھدف خود را با ھر راھکاریانتخاب کند کھ ھمھ چ

 . نخواھد بود ياچون راه حل خلقھا، دولت جداگانھ . نخواھد بود ي جز دمکراسيزیجھ چیزود، نت

 یي دولتگرايحت. توانند دولتگرا باشندیخلقھا نم.  بوده است باال و بورژواياستھ و ھدف طبقھ شھ خویدولت جداگانھ، ھم

 کھ یير از دولتھایغ. دیآی ميزی ستي و آزادي نابرابري معناشتر بھیدولت ب. کندین نمی ھم منافع خلقھا را تامياز نطر تئور

ل ید و تقلیتحددھند بلکھ ی را توسعھ نمي و برابريگر دولتھا نھ تنھا آزادی ھستند ديگارشی و اليسم و استعمارگریالی امپرضد

ل دولت یژه تشکی ويفھ یظنجا مخالفت با ویدر ا.  استي اصوليس دولت، موضعی تاسيوه ھای مخالفت با شيعنی. دھندیز مین

ک کردن آن ی دمکرات،د اتخاذ شودی کھ در برابر آن بايری باشد موضعگيل دولت اجباری کھ تشکيمطرح است و گرنھ وقت

ن است کھ خلقھا ی ا گرفتھ ام،يجامعھ شناس ي کھ از تئوريجھ ایمن شخصا نت.  و تصاحب آنيریدستگھ  نھ بخواھد بود

ن ی ايبرا. ک جامعھ استیک و اکولوژیون دمکراتیناسیل کوردی خلقھا، تشکي براي اساسيلھ یوس. توانند دولتگرا باشندینم

 يجیر تحول تدریس. س شودید تاسی باي مدني جامعھ ي بھمان اندازه ھم نھادھا، وجود داشتھ باشديازمندیمنظور، ھر اندازه ن

 گذاشتن مدل  پشت سريط را برایون اروپا شرایوانسھ اروپا، کنیامروزه در اتحاد. ن راستاستی معاصر ھم در ايدمکراس

ھر چھ "اصل . ک استی جستن از دولت کالسي از بحران، دوریي رھاي براي اساسيمبنا. ده استک فراھم کریدولت کالس

 . وستھ در حال تکرار شدن استی آمده کھ پرد يبھ صورت فرمول" شتر خواھد شدیب کمتر باشد امکان راه حل یيدولتگرا

ان خلقھا و یھ و تداخل خلق کرد در می، ھم تحوالت معاصر و ھم تجزي و اجتماعيخی تاريھایژگینکھ، ھم ویاه سخن اکوت

فاکتور مھم . ر قابل اجتناب جلوه کندی غي کردھا بھ عنوان ابزاريک برای دمکراتيھ باعث شده است کھ پروژه یدول ھمسا

 کردھا يز دمکراسیت آمی موفقيپروژه ھا. باشدی ميانھ بھ دمکراسیخاورماج مبرم ی احت،کندیق مین مھم را تشوی کھ ايگرید



 

. ز در بر خواھد گرفتیل را نیی اسرايانھ و حتی خاورميل خواھد شد کھ ھمھ ی تبدي ھمھ جانبھ اياس دمکريبھ حملھ 

ن یا.  را دارند"انھی خاورميحرکت دمکراس"ل شدن بھ یت تبدیمخصوصا، حرکتھا و روابط مشترک کردھا و ترکھا قابل

 .  استي غني و منبع الزمانھی خاورمي خلقھاي نفت و آب برايحرکت، حداقل بھ اندازه 

موجب خواھد "  گرايکردستان دولتگرا و مل يپروژه  "يبھ جا" کی کردستان دمکراتيپروژه "ن شدن یگزین، جایبنابرا

 بلکھ با ،دهیکردھا را منبع ترس ند. ساز ابراز کنند بھتر و چاره ي ترک و عرب و فارس با خلق کرد رفتاريشد کھ ملتھا

نداز و یتفرقھ ب"است ی برابر سدر خود يت ابزاریدر منطقھ، از موقع. آنھا بعنوان برادر و دوست بھ سازش خواھند پرداخت

انت و ن ضمی تريکردھا اساس. وستی خواھند پتی و تماميکپارچگیطلبانھ بھ دست برداشتھ و آزادنھ و داو" حکومت کن

 بزرگ يک حملھ یرات دمکي اساسيروی کھ نيدر جھان از آن بھ عنوان خلق. انھ خواھند بودی خاورميھ گاه دمکراسیتک

 يروھای در خدمت نيده خواھد شد نھ بعنوان ابزاریت و احترام دی حمايستھ ی و شا،اد شدهی  منطقھونیزاسیدمکرات

 . يستیالیامپر

 يرویباعث ظھور ن. جاد خواھد شدیشرو ای پيروھایت، در خلقھا و نی و تحول ذھنریی کھ با تغیيشرفتھایتحوالت و پ

ال ی آزاد را از حالت خي زندگ، شدهي و ھنري، علمي، اقتصادي اجتماعي عرصھ ھاي در ھمھ يم ادراک و روشنگریعظ

 .  خواھد رساندينی و عيافتنی قابل دست يبھ حالت

 ي کھ باقيھم مشکل  باز،ت حل شوندی کردھا مسئلھ انقالب وجدان و ذھنونیزاسی پروژه دمکراتي اجرايـ اگر برا٢

 ي خود تلقيرا بيدی آنھا را بھ عنوان تھدي نداده و حتيک را در خود جای دمکراتياست کھ نھاد دولت نھادھا نی ا،ماندیم

ھ یوستھ درصدد تجزیپ. تاس ستھید نگریشھ از تجمع و تراکم خلق بھ صورت تھدیانھ، ھمیت خاورمدر فرھنگ دول. کندیم

نھ شده یافتھ و نھادیل ی را کھ از فردھا تشکين است کھ فرد و خلقیا  تمدن غرب دريبرتر. م خلق بر آمده اندیکردن و تقس

بنده ھر چقدر گوش بھ . ستید نییباشد و مورد تای کامل از دولت ميچی سرپيت آزاد ھم بھ معنیشخص. دھدیاساس قرار م

 غرب با يدمکراس. شودی اساس گرفتھ م،ت و اطاعت کندی تبعي کھ بھ خوبيخلق. زه  ارزشمند استفرمان باشد آن اندا

ک بھ دولت مدرن و معاصر ی نزداریکھ بسـ  ي دولتيلھ یھ بوسینکھ ترکیبا ا. ن سنت، ظھور کرده استی کردن ايمتالش

 يون و نھادھایزاسید بھ دمکراتی و تردبا شک. د خود را کامال حل کنيراس اما نتوانستھ است مشکل دمک،شودی اداره ماست ـ



 

 ١٩ قرن یي گراي ملي کھ بر مبناينرو، دولت ـ ملتیاز ا. داندیت خود می حاکمي برايدیستھ و آنھا را تھدیک نگریدمکرات

 ي در ھمھ. بانندین مشکل دست بھ گریز با ایران نی عرب و ايدولتھا. کندینحل میشتر الیشکل گرفت، مشکل را ھر چھ ب

 يگر گروھھاید. ت داردید، بر امور حاکمیز نامی نيتوان آنرا شاخھ رسمین و ملت حاکم کھ می از دي، قشري دولتينھادھا

ک ی و دمکراتي مدني جامعھ ين کار بسنده نکرده در برابر نھادھایبھ ا. شوندیھ گذاشتھ می تا حد امکان در حاشي و نژادينید

، ي، ملت رسمي رسميدئولوژیدگاه ای با ديدر ھر عرصھ ا. کندی ميبرد، مانع تراشیم منا" گرانید"آنچھ کھ از آن بعنوان 

 ي بعنوان مجرم شناختھ شده و حت،ن چارچوب خارج شودی کھ از ایي رفتار کرده و آنھاياست رسمیزبان، فرھنگ و س

م ی ـ نيم غربی ساختار دولت ن ازيون ناشیزاسیبعد مشکل گونھ دمکرات. شودی ميز تلقیبعنوان خائن وطن، ملت، دولت ن

 و طبقھ خلق از يد طبقات اجتماعینبا. باشدین ساختار دولت میر از اا گذينھ شدن دمکراسیالزمھ نھاد. باشدی ميشرق

 کنند کھ در عصر يابی ارزیيبلکھ بعنوان ساختارھا. ر کنندیت تعبید و از دست دادن حاکمی خود بعنوان تھديھایسازماندھ

 و ي رسميدئولوژید از ایبا. باشندی مي راه حل ضروري ھستند کھ برايالتی تشکيه و ساختارھا بوديحاضر ضرور

 .  شودي آن دورينھادھا

ت یونرا کھ رعایزاسی دمکراتي اجراي داده و شرط اساسي علميشتر جنبھ یدگاه ملت و دولت خود بید بھ دیھ بایترک

د در ی با کند،ي معرفيده جداگانھ ای نژاد وعقيا دارایا کرد، ترک  کھ خود ري کس.  آوردي بجا زبان و فرھنگ است،يآزاد

ک یدر اصل ھر دو .  نداردي ملت حاکم فرقيم با برتریام قدین حاکم در ای ديبرتر.  بھ آن نگاه کردي فکريچارچوب آزاد

ن راستا حاصل ی در ايراتییغنھ شدن تیدگاه دولت در برخورد با نھادید در دیبا.  نداردي ھمخوانيدگاه بوده و با دمکراسید

 کارکرد ي رقابت با دولت وجود دارد، بلکھ براينھاد نھ برا. س نھاد دولت اقدام نکنندیک ھم بھ تاسی دمکراتيشده و نھادھا

د یاما نبا، رندی خود بکار گي منافع توده ھايتوانند دولت را برایک می دمکراتينھادھا. شوندیجاد میخودشان ا) ونیفونکس(

 يتجارب تلخ. خلق استاھند احترام بھ اراده و توده توانند از دولت بخوی کھ ميزیحداکثر چ. را غصب و تصاحب کننددولت 

 ي و ذھني کھ در سطح ھنریيشرفتھاید بھ پیده شک و تردی کھ با دشده داده است، باعث ي کرد رويکھ در گذشتھ در مسئلھ 

 کردن در خصوص يندگیق و نمایتحق. دھدن ادامھ یون وقفھ بھ اشد، نگاه کنند و بدی حاصل مي در سطح نھاديو حت

 مربوط بھ يتیھر نوع فعال. شودی ميھ طلبیاکثرا متھم بھ تجز. ردیپذیف و محدود انجام میار ضعی بسيت فرھنگیموجود



 

 اگر بطور متقابل دھم،ید قرار می آنھا را مورد تاکاری کھ من بسين نکاتیا. شودیتھ مسی نگريھ طلبیده تجزی با دیيگراکرد

 دولت يخواستھ . تواند پرواز کندیک بال نمی با يدمکراس" يمایھواپ. "ون خواھند شدیزاسی دمکراتبردشی مانع پ،درک نشوند

برقرار " کامل يدمکراس" کھ ياما در صورت.  مشروع و بجاستي از نظر دمکراسKADEK ـ pkk بر خلع سالح يمبن

ار ی خلق کرد بسي دولت و ھم براين اقدامات ھم برایا.  بردارندي متقابليھاگامد یباھر دو طرف . ح خواھد بودی صحد،شو

 مطرح ينگیت، فرھنگ و نھادی ذھنينھ یزم  دري اندکي و تجزبھ يکیچون چارچوب تئور.  استيت و ضروریبا اھم

ن ی اکھیتا زمان. ازیام و امت و مقي، جا)يدوره ا(چھار سالھ  انتخابات يعنی يکھ دمکراس کندیھر کس چنان تصور م. است

ھن پرستان یاست می سيوه ی، شيدمکراس. شرفت نخواھد کردیون پیزاسی دمکرات،ن نرودیب از بیمار و عوامفرینت بیذھ

 بھ جاه و يچ ربطیھ. است  خود متعھدي ارزشي است کھ نسبت بھ مبانيمی خلقھا بوده و رژي است کھ معتقد بھ آزاديواقع

 )يدوره ا (ق انتخابات منظمیاز طراجات مشترک خلق را یاحت. کندی ميری جلوگياز ظھور رانت خوار. داز نداریمقام و امت

ن ی حاکم چني کشورھاخلق کرد با دول. ح استیشرده و صح فيدر کل، آموزش. کندینھا برطرف میو با انتخاب بھتر

 ذوب در دولت ين کار را برایتواند ای، نم استیي قرون وسطاي خود از بردگیيخلق کرد کھ در حال رھا.  دارديمشکالت

ل یدلن یھمب.  گرفتار خواھد شدیي قرون وسطايار بدتر از بردگی بسيتینصورت بھ وضعیچون در ا.  حاکم انجام دھديھا

ون یزاسیدمکرات. ور مانده استان دو قفس محصی در میيگو. شوندیان برداشتھ نمی از مي فئوداليدئولوژیو ا داست کھ نھا

ان ی سرکوبھا، بحران و عص،ن فرصت در نظر گرفتھ نشودیاگر ا.  و مرارتيزین قفس بدون خونری از ایي رھايعنی

 .شھ مطرح خواھند بودیھم

 ھر منطقھ يپروژه، کردھا. شنھاد کنمی ارائھ و پي ترينیک کرد عی دمکراتي نھادھايات پروژه ین واقعید بر اساس ایبا

 توجھ و یيچون آنھا بھ دولتگرا. دھدیکند و نھ آن را اساس قرار میرا طرد م] مزدور[  بااليبقھ نھ ط. ردیگیرا در بر م

بر اساس . ردی برگز دریتان و افراد دولت ـ ملت را ن کردسيک از بخشھای ھر يتھایاقل تواندین، میعالوه بر ا. ش دارندیگرا

 .  حرکت نخواھد کردیي گرايدگاه تنگ ملید

 کردستان يکنگره مل.  استي ضرور ـ کردستان باشدي بخشھاي ھمھ يرنده ی در برگ کھ ـ" خلقيکنگره عموم"ک ی

)KNK (ستی نيتین ظرفی چنيدر حال حاضر دارا] .KNK [ر نداده استییازھا تغی مانده و خود را مطابق ني و ناکافمحدود .



 

نانھ تر یرا قرار دادن، واقعب" خلق"، "يمل "يبھ جا. دینمای و راه حل دولتگرا میي گرايق بھ ملی آن تشوي ملين جنبھ یھمچن

 و يکنگره آزاد (KADEKگر، شباھت آن با ی مھم دينکتھ . ن نھاد وجود دارندیھ بھ ای ھم شبيگری دينھادھا. خواھد بود

ادغام آنھا در .  مشترک ھستنديک بستر توده ای يھر دو دارا. ھر دو ھم کنگره ھستند. باشدیم)  کردستانيدمکراس

 يکنگره . ب آنھاستی حاصل از ترکيل کنگره ایتوان ارائھ داد، تشکی کھ ميشنھادیپ. نانھ تر خواھد بودیاقعبگر، ویکدی

بعنوان ھدف نخواھد کرد و مشکالت خود را با س دولت یخواھد بود، اقدام بھ تاس" کنگره خلق کردستان"مذکور کھ نام آن 

 ار کيف برمبناین تعریا. ک حل خواھد کردیاست دمکراتی سيز و با راھکارھای صلح آمي اي حاکم در جويدولتھا

ت ی متناسب با جمعKNK ياعضا. ق درک شودید بطور دقیبا. شودی ارائھ مياتیح و کارکرد عملی و صحي جديکیتئور

ب  مناسيوه ھای با شي فعلين دولتھایاعضا با در نظر گرفتن قوان.  نفر باشند٢۵٠ـ ٣٠٠با یتوانند تقری کردستان ميبخشھا

 عضو انتخاب خواھند ٢۵ـ٣۵ متشکل از یي اجرايک شواریک جلسھ برگزار کرده و یدر ھر سال . انتخاب خواھند شد

 . م اتخاذ کنندیاست داشتھ و تصمی ھمھ مشکالت خلق سيدرباره . کرد

ن یا. ي قانونریت بپردازند نھ احزاب غی بھ فعاليل احزاب قانونید با تشکی با،کنندی مي کھ زندگیيکردھا در کشورھا

د تابع یبا. گران باشندیت و روابط دوستانھ با دی موقعي بلکھ دارا، خود حرکت کننديد تنھا بر اساس اراده ی نباياحزاب قانون

تواند نقش خود یون خلق میزاسی دمکراتي و نھادھاي مليح دولتھای صحيابی فقط با ارزKHK. دولتھا باشندمقررات  ن ویقوان

د یبا.  خود بدست آوردي براي قانوني شناسنامھ ايتواند در درون نظام دولت ملید، مدکھ مجوز داده شیورتدر ص. فا کندیرا ا

 و يخارج (ياسی سيتھ ھاید کمیدر ابتدا با. س شوندی تاسیي اجراين تر از شورایی پاي اساسيازھای متناسب با نیيتھ ھایکم

 يازھاید متناسب با نیتھ ھا باین کمیا. س شوندی تاسيرسانھ ا و مطبوعات و ي، ھنري، علمي، اقتصادي، اجتماع)يداخل

توان از یم] کنگره[گاه ی پاي سازماندھيبرا.  حرکت کنندي توده اي سازماندھيم شوند و در راستای بھ شاخھ، واحد تقسياساس

 ي دمکراسيارھایبا مع متناسب ي مقرراتيھا شفاف بوده و داراین سازماندھیھمھ ا. ا کانون استفاده کردی" کمون"وه یش

 . باشندیم

بھ ] حاکم [ي مليابند از طرف دولتھای مسئول دست ينکھ کردھا بھ مخاطبی ايشنھادات من برایحات و پین توضید اینبا

 ي نبوده و تحت رھبريوه و ھدف خاصی شي ھستند کھ دارایي، سازمانھاياصلد یخطر و تھد. ستھ شودید نگری تھديده ید



 

ز بھ یاگر عنصر خشونت را ن.  ببار آورندي بزنند و خرابيھر لحظھ ممکن است دست بھ ھر کار) زمودهناآ( آماتور يگروھ

 يبات و خطرات ناشیاگر تخر. ز را فرا خواھد گرفتیق ھمھ چی عمي بدتر از گذشتھ شده و بحرانيت حتیوضعم، ییفزاین بیا

ن روش ین و چاره سازترینانھ تری واقعبKHK کھ روش دیم دیم، خواھیرین ساختارھا در دولت و خلق را در نظر بگیاز ا

 ينکھ بخشھایل ای بدلاما. شدی الزم نمي سازماندھيوه ین شیک بخش کردستان بود، احتماال ایاگر مسئلھ فقط . خواھد بود

 اگر با .باشدیاز و ضرورت میک نی ياستین راھکار و سیگذارند، چنیر میھم تاث بشدت بر] حاکم [ي مليکردستان و دولتھا

کھ ـ  کرد یي گراين روش، کھ در برابر ساختار ملیاما ا.  شودي ممکن است موجب دلسرد،سھ شودیھ مقای ترکيگذشتھ 

 ،کندی شفاف حرکت مي دمکراسيکپارچھ را اساس قرار داده و بر مبنای دولت واحد و  ـ دولت شدن مساعد استيبرا

 .  خواھند آوردي روي خواھیي و جدایي گراينصورت خلق بھ ملیر ای غدر. باشدی بھ راه حل ميابین روش در دستیمناسبتر

 عراق ي در حملھ  نخواھد بود، جز آنکھيگریز دیجھ چی جلب اعتماد کند، باز ھم نتي بھ ھر رنگیي ابتدایي گرايمل

ز نگاه یدآمی ترديده ید با ي سازماندھيوه ین شید خود را در برابر مشکل کرد مسئول دانستھ و بھ چنیھ، بایترک.  شدهمشاھد

 يدر صورت. ردیرد ـ بپذیت قرار گیق و حماید مورد تشوی و سازش طلب ـ کھ باو مخاطبنکرده، بلکھ آنرا بعنوان دوست 

 دولتگرا خواھد شد و از طرف یي گرايک ملیت و تحری باعث تقويرفط مخالف اتخاذ کند، از يریکھ رد کرده و موضعگ

 يسھ با نمونھ ھایاگر در مقام مقا.  نمودي خواھیيا اسلحھ و خشونت و جديریر بھ بکارگ را مجبوي مردميروھایگر نید

 کمتر از دولت يز خواستھ ای چچن و کوزوو نيحت. باشدین برخورد، مین مدل، سازنده ترید کھ ایم دی خواھ،میی برآيجھان

ن واقع شود، یشنھاد مورد قبول طرفیپن یااگر . شودی آنھا باعث مزمن شدن مشکل ميرین موضعگیالبتھ ا. مستقل ندارند

 بھ ي و عملي اصوليرین راستا در مسید در این بایبنابرا. باشدی مKNK و pkk ـKADEK ادغام ،ماندی کھ ميتنھا کار

 ي جامعھ يد نھادھاینبا. ت فراوان ھستندی حل حائز اھميگر ابزارھای، دي عمومين پروژه یر از ایغ. ت بپردازندیفعال

 ي ساختار و عرصھ يد بر مبنایھر کدام از آنھا را با. گر قبول کردیکدیو ی را بعنوان آلترناتي و احزاب قانونKHK، يمدن

ک و ی شماتيھایسازماندھ. دھندی را شکل مياست کھ ساختار سازماندھ] جامعھ [يھایازمندین.  شان در نظر گرفتيتیفعال

توانند در سطح ی مي مدني جامعھ  ينھادھا. کنندینحل رھا میا الرند و مشکالت ریگیر ھدف قرار نمیک در مسیبروکرات

اج و در ی در ھر منطقھ بنا بھ احتي جامعھ مدنيجاد شوند، نھادھای اي و ھم بھ شکل محلي ھم بھ صورت مرکزيعیوس



 

. شوندیس میخ تاسی، بھداشت و تاري، آموزشي، ورزشي، علميھنرک، ی، اکولوژي، فرھنگي، اجتماعي اقتصادينھ ھایزم

 . ن را بدون درنگ بکار گرفتی مناسب با ايتھا و راھکارھاید شخصیبا

"  کردھاياحزاب صرفا برا"طرز فکر . باشندیت می اھمي کردھا چاره ساز و دارايز برایک نی و دمکراتياحزاب قانون

 يت آن کرد بوده و دارایت جمعی کھ اکثريتوانند در مناطقی اما کردھا م،راه را بر بروز تنشھا و اشتباھات باز خواھد کرد

ر و کارا خواھد ی امکان پذين از نظر قانونید کھ ایک کرد بنمایس احزاب دمکراتی اقدام بھ تاس،مسائل مختص بھ خود ھستند

 اما در ،ت دخالت داده شودی ملیيد جداینبا.  گرا ـ نژادپرست بدور باشدي مليارھاید از معیھا باین نوع سازماندھیا. بود

وه، در ین شیا.  مھم استيلی خي دمکراسيا وابستھ از نظر مبانیالت مستقل یس تشکی تاس،ت حاکم باشدی کھ اکثریيجاھا

ک، ی دمکراتيتوانند در قالب ائتالفی ميعین احزاب بصورت طبیا. ع رواج داردیبطور وسا ی مناطق دنيغرب و در ھمھ 

 خود را از يرگذاری تاثيروی حرکت کنند، قطعا نیياگر بھ تنھا. رگذار باشندیا بر آن تاثیرند یز در دست بگیقدرت را ن

 . ن راھکار استیح تریصحک یک و دمکراتی اکولوژيع ائتالفی وسيحرکت در قالبھا. دست خواھند داد

ھا نقش اول نھادن یا.  استي علم، ھنر، آموزش و رسانھ ھا ضرورينھ ھاینھ شدن کردھا در زمیت نھادیاشاره بھ اھم

ت قرار ید آنھا را مورد حماین نوع نھادھا، بای از اي دوريبھ جا] حاکم [ي مليدولتھا. کنندیفا می اي فرھنگيان آزادیبرا در 

د مورد ی بایي در سطح ابتداي کرد زبانع رواج دارد، آموزشی بطور وسي زبان رسمآموزشکھ کاربرد و یدر حال. دھد

صدھا زبان در ھندوستان و چھار زبان . شودی شدن جامعھ مياعث غنکاربرد دو زبان در کنار ھم ب. ردیق قرار گیتشو

 . بردین نمی را از بي مليکپارچگیشوند و ی مقررات دولت نميس مانع اجرای در سوئيرسم

نھ شدن ینھاد. باشندی مي کوھستاني شھر و روستاھايک، شھردارینھ شدن دمکراتی مھم نھاديگر از عرصھ ھای ديکی

آن دارد کھ ) يطیست محیز (ي منطقھ و اکولوژيای با جغرافيکی نزديشوند، رابطھ ین مناطق اجرا می کھ در ايکیدمکرات

زه نشوند، ھر چھ نھاد و یکھ شھر و روستا دمکراتیتا زمان. دھدیل میک را تشکیم دمکراتینھ شدن، اساس رژین نوع نھادیا

 از درون يدمکراس. ون نخواھند بودیزاسیر بھ دمکرات قادیي باز ھم بھ تنھا،س شودی جامعھ تاسي در بااليت مرکزیریمد

ن یبنابرا. ت آن استین ماھی از ايتش ناشیکند؛ اھمی ھماھنگ متبلور ميتیریخلق ظھور کرده و اراده خلق  را در قالب مد



 

ندان، لم سايتشکلھا. (س شوندی بصورت نھاد تاس روستايا کانونھای روستا "کمون"ھا و در روستاھا یدر شھرھا شھردار

 ). ستیک نیاد دمکراتی و زمحدود

ک مسئلھ کامل یون آنھا خود، یزاسیدمکرات. ک ھستندی و روستا دمکراتيخودسر شھردار يتھایریتوان گفت کھ مدینم

 در سراسر ياز عمومی و ني ضروريتھایر از موقعین مناطق غیش از حد دولت بر اید تسلط بیک طرف بایاز . است

 در روستا و ي در قالب آغاگرينی عیياستھایس را کھ ي جامعھ فئوداليگر، پس مانده ھایاز طرف دان داده شود، یکشور پا

تحت نظارت و " مجالس شھر"و " کمون" ھمچون یيھایق سازماندھیلھ انتخاب آزاد خلق از طری را بوس،باشدی ميشھردار

 . کنترل قرار داد

 و ي بودن، سازماندھي بومي جھاني و توسعھ يرھنگ بوم و فيت اکولوژیش روزافزون اھمیل افزای؛ بدليبطور کل

. باشدیک میاست دمکراتی سي از موضوعات اساسيکین عرصھ ی اينگی نسبت بھ نھادي در سطح روشنفکريابراز عالقھ ا

 يتوان برای کرد، مي جامعھ يھایژگی شھر و روستا با وي اداريست، در انطباق دادن نھادھایط زیف محیبا توجھ بھ تعر

. شنھاد کردیپ"  کمونيخواھانھ یحرکت آزاد "ي کوھستاني روستاھايو برا" يشھردار يخواھانھ یحرکت آزاد"شھرھا 

 نھادھا، يکھ ھمھ یدر صورت.  استيقت، کدخدا و محافظ ـ نگھبان، انکار دمکراسیس طریک آغا، رئی خلق بھ يواگذار

 ي محليروھای و ني مرکزي دولتھاي چند صد سالھ يلی تحمياستھایک و سی دمکراتيت آنتیری مديدگاھھایراھکارھا و د

 . وستی بوقوع نخواھد پيون عمومیزاسی دمکرات،ان برداشتھ نشوندی از ميفئودال

 ندگان کرد بدھند وی از نماي ورود بھ بعضيکھ کھ اجازه ی در صورتي حاکم و مجلس دولت فدرال کرديمجالس دولتھا

 و يھمھ مجالس مذکور کھ آزاد. ت خواھد بودی اھميت ورزند، ارزشمند و دارامبادر" کی دمکراتيسازش"جاد یبھ ا

ن ی ايھای ھمچون مشکل در نظر گرفتن آزاديکنند کھ مشکلیشناسد، چنان وانمود میت نمیت خلق کرد را بھ رسمیموجود

 بر اساس ي و زندگ فرزنداني و نامگذاري از حق آموزش بھ زبان مادري کھ خلق کرد حتيدر جوامع. خلق را ندارند

. ان آوردیسخن بھ م"  کردينده ینما"توان از ی محروم است، نم ـباشندین حقوق بشر میزتری کھ از ناچ ـفرھنگ خود

شود، یده نمی دياسیچ قاموس سی خلق، در ھينده یتواند از زبان و فرھنگ خود دفاع کند، بعنوان نمای کھ نمي کسينامگذار

ت جامعھ یرند؛ واقعیشود ـ قرار گیز مشاھده میخ نیحاکم ـ ھمچنانکھ در تاران و ملل یدمت ادتوانند در خین افراد میاما ا



 

د یبا. د بوجود آوردیرات جدیینده، در خود تغید در آی کھ دولت باين بھ ھمان اندازه ایبنابرا. ن استی تبار کرد ايشناس

ران، عرب یشود کھ مجالس ترک، ایده می، دي دمکراسيارھایبا توجھ بھ مع. رندی قرار گيدیش جدی ھم در آراي ملينھادھا

 يک، دارای دمکراتين از لحاظ سازشی خلق کرد روبرو ھستند کھ اي واقعيندگیو دولت فدرال کرد ھنوز ھم با مشکل نما

 .  استيادیت زیاھم

 زنان، ي توده ايھای و سازماندھي اختصاصينگیباشد، نھادی مي دمکراسي نھاديندگیگر کھ مربوط بھ نمای مھم دينکتھ 

ن عرصھ ھا را یکھ ایتا زمان. باشدی م جامعھ ھستند ـيھاین دستھ بندی تريکھ از اساسـ  ي و نژادينی ديجوانان و گروھھا

 کامال يم از دمکراسیتوانیم، نمیک نرسانی دمکراتي توده ايھ ھستند، بھ سطح سازماندي مدنين اقشار جامعھ یکھ از مھمتر

 يکیک، ی دمکراتي نھادھاي براين عمومی متناسب با قوانیين نامھ ھاییفراھم نمودن اساسنامھ و آ. میینماآزاد و برابر بحث 

ک کھ ینھ شدن دمکراتی نھاديدرباره ] من[ن نظرات یا. ت دنبال شودید با جدی است کھ بايگر از موضوعات و مسائلید

 . ر و توسعھ دادییتوان تغی مجال م است و در صورت بودني ضرور،شنھاد ارائھ کرده بودمیبعنوان پ

 ،ات خلق وجود نداشتھ باشدی کھ عملیيدر جا.  خلق داردياتھای با عمليمی مستقي است کھ رابطھ يمی، رژيـ دمکراس٣

د متقابال بھ دولت احترام یز بایستھ و خلق نی احترام نگريده یات خلق با دید بھ عملیدولت با.  بوجود نخواھد آمديدمکراس

کھ انتظار ھمھ یھمانطور. ابندیک توافق متقابل دست ید ھر دو طرف بھ یبا.  و نظم مربوط بھ خود را خراب نکندگذاشتھ

ز موجب بروز ھرج و یات خلق انتظار داشتن نیز را از عملیشود، ھمھ چی ميز از دولت منجر بھ دور شدن از دمکراسیچ

 کھ تحت نام یيامھایاگر جنگھا و ق.  شد ـ داده اندياد رویخ زیکھ در تارـ  یين برخوردھاید گرفتار چنینبا. شودیمرج م

" سمیالیرئال سوس "يفروپاش. نانھ نخواھد بودیم، واقعبی کنيات خلق تلقیرا بعنوان عمل" يستیالی سوسیيرھا"و " ي ملیيرھا"

نانھ و یبرخورد واقعب. ستندی ني علمي چنان جنبھ ين ادعاھا دارایر، ثابت کرد کھ ایقرن اخ در" ي مليدولتھا"و گذار از 

 بھ اصطالحات سلسلھ و يادیت زشباھار مھم است کھ یل بسین قبی ھا و اصطالحات از ایي گوين کلیمحتاطانھ نسبت بھ ا

ھدف آن، نھ د یاب دفاع مشروع خارج شود و ي در استفاده از جنگ و زور، از محدوده  نھدیات خلق بایعمل.  دارندينید

 باز ھم ،ا حکومت کندیک سوم دنی سال ھم عمر کند و بر ٧٠ اگر ينصورت، حتیر ایدر غ. باشددولت س ی تاسای يبرانداز

ک و ینھ شدن دمکراتیت دولت را نسبت بھ نھادید رضاین است کھ بایات خلق ای عمليھدف اساس.  استيمحکوم بھ فروپاش



 

نھ اطاعت از دولت و نھ . م کندید و آنھا را تنظدازندگان مسئول بپرین کار بھ قبول نمای ايآزاد شدن خود جلب کرده و برا

ز در ی خلق ني با آزادينصورت حتیر ایست، در غاح ی دولت، مشروع و صحي براندازيات بنام خلق برایجنگ و عمل

 . تضاد خواھد بود

. باشدی ميعت اجتماین راستا، ذات مشروعیک خلق در ای دمکراتياتھای نھادھا و عمل،ت شناختن متقابل دولتیبھ رسم

اتھا ین عملی دولت در برابر ايری و ھم موضعگي و نژادينی د، راست چپ،ياتھایھ ھم عملیکر در تری سال اخ٣٠ـ۴٠ يط

ھ یبنام دولت عل" ينژادپرست افراط "يمبارزه . ت متقابل نبوده استی مشروعياز حد تجاوز کرده است و در راستا

 يادی، خسارت زpkkھ کردھا و یعل" حزب اهللا "يرین بکارگیمسلح و ھمچن و انھیک مخفی و دمکراتيستیالی سوسيروھاین

 يک دوره یشروع . ھ کردیمشکل بتوان آنھا را با دفاع مشروع توج. ون وارد آورده استیزاسی دمکراتيبھ پروسھ 

شتر یھر چھ ببھ  شاھنگ شده وی پيروھایان جامعھ و نیز می مسالمت آميت متقابل باعث بروز جوی و مشروعيخودانتقاد

 نخواھد ماند کھ ين صورت باقیھ بھ ای ترکيشھ گذشتھ یھم. دیت حقوق بشر خواھد انجامی و رعاي دمکراسیيو کارآتوسعھ 

 يارھای معي خود را بر مبناين است کھ ھر کس و ھر گروھیراه معقول ا.  مورد اتھام قرار دھد راگری، طرف ديطرف

 از . باشدي عموميت اجتماعیشروعقاد الزم بعمل آورده و معتقد و مصصم بھ مک از نظر گذرانده و از خودانتیدمکرات

 . ن عمل کنندید بھ ای با،دانندی کھ خود را معصوم میيقتھایدولت گرفتھ تا روشنفکرھا و طر

د ک خوی دمکراتيتوانند بھ نھادھای مشروع خود مياتھایفقط با عمل.  دارديادیت زی کردھا اھميک برایات دمکراتیعمل

خ ی در تاريادی زبارز ينمونھ ھا. رندیح بھره گید از نمونھ ھا و اشکال صحیبا. ابندیافتن در نزد دولت دست یت یو مشروع

 در ي گاندي منفيل مبارزه ی از قبيادی زينمونھ ھا. د کنندید از آنھا تقلیواضح است کھ نبا. و در سطح جھان وجود دارند

 يابانی و خي و خودگردان محلھ اي کمونين و جنبشھای، انتفاضھ فلسطي جنوبيقای گتو در آفريھندوستان، جنبش ھا

ت یصلح و شناخت مشروع"ع کردھا تحت شعار یحرکت مداوم و وس. باشندیق و تفحص مین در خور تحقیآراژانت

 دفاع ي ابزار خشونت خارج از محدوده يرید بدون بکارگیبا. ون آنھا خدمت خواھد کردیزاسیبھ دمکرات" کیدمکرات

نجا ی در ايدو شرط اساس. ندیز برآی ني قانونيک بعنوان حقیز و دمکراتی صلح آمياتھایمشروع، درصدد درخواست عمل

.  شدي خواھیيخواستار جداد ینکھ نبای ايگری بر جنگ و خشونت بوده و ديد خواستھ ھا، مبتنینکھ نبای ايکیمطرح است؛ 



 

 يدارا" يکاری فقر و بي برايابیچاره "و " يست حق آموزش بھ زبان مادردرخوا" مربوط بھ ياتھاین، عملیعالوه بر ا

نھ شدن ی نھاديشوند، حداقل بھ اندازه ی اجرا مي اساسيازھایاساس ن ن کھ بریھ بھ ای شبياتھایعمل.  ھستنديادیت زیاھم

ر ی تاثيب ، مدام آنھا رامحدود و از تجاوز آنھا از قانونيری جلوگيد بھ بھانھ یدولتھا ھم نبا.  استيون ضروریزاسیدمکرات

د ین بای حفظ اي قرار گرفتھ و برايت قانونیر کسب مشروعیاتھا در مسید عملیبا.  عمل کنندينموده و خالف جھت دمکراس

 ي عموميتھایت شود، حساسید متقابال رعای کھ بايگر از مواردی ديکی. ابندی دست ي و انظباط کافيک سازماندھیبھ 

.  استpkk ـKADEKون و صلح، مسلح بودن یزاسیگر از مشکالت و موانع موجود بر سر راه دمکراتید يکی. جامعھ است

ئھ  اراKHKتحت نام  را] KNK[ و KADEKـpkkشنھاد ادغام ی، پKADEKـpkk ياسیافتن سیت یمن در رابطھ با مشروع

ھ یترک کھ در" قانون ندامت"مثال .  انجام دھد الزم راي از اقدامات قانوني بعض، سالح کامل خلعيد برایدولت با. کرده بودم

ک ی يط براینکھ شرایبا توجھ بھ ا.  مرحلھ باشديتواند جوابگوی نم، و نھ از لحاظ عمقي نھ از لحاظ ظاھر،ب شدهیتصو

 يک خلع سالح عمومیوستن و الحاق ھر کس بھ یش گرفت کھ پی رادر پيوه این شیتوان چنیست، می مناسب نيعفو عموم

 يجاد جویان و اعضا مسلح در کوھستان موجب ای اند و زندانير قانونی کھ در خارج و در اروپا ھستند و غیي آنھااعم از

 را کھ یيتوان آنھایب مین ترتیبد.  خواھد شدي جمھوري و حقوقيک، اجتماعیک، الئی اصول دمکراتيز بر مبنایصلح آم

وستن بھ اھداف ی، پبحساب آوردز ین ، را قبول ندارندير جمھوي اصوليورزند و مبانیدر راھکار مسلحانھ اصرار م

 .  خواھد داشتيکپارچھ سازیت کننده و ی تقويریاث ت، داوطلبانھ و شرافتمندانھي بھ صورتيجمھور

سم، یکمون"م، موضوعات ی ما شروع بھ کار کردي سال قبل وقتيس. ز وجود داردین نی اي و اجتماعيخی تارينھ یزم

 ي از سازمانھا مبارزه يارین بسیھمچن.  درآمده اندي اما امروزه بھ صورت احزاب قانون، بودندممنوع..." ت، یکرد

ان و ین، بیبنابرا. باشندیک میت دمکراتیوستن بھ تمامی پيدر حال کنارگذاشتن ھستند و آماده برا ایکنار گذاشتھ  مسلحانھ را

ر یدر غ. ح و چاره ساز خواھد بودی، صحيار مھم، ضروریبس ي ـ اجتماعيخیشرفت تارین پی اي قانونينھ یفراھم کردن زم

کا در عراق موجب بروز خسارات یک آمری با تحرpkkـKADEK مسلح يروی ما، ده ھزار نيل باطنینصورت برخالف میا

 ي وقت است کھ من برايلیخ.  نفر بودند ـ خواھد شد٢۵٠آگوست ـ کھ در آن زمان،  ١۵ يشتر از دوره یار بی بسيو تلفات

 ي  پنج سالھتی و امنآرامش.  ارائھ کرده امpkk را ھم بھ دولت و ھم بھ يادیشنھادات زی، پيردان موی از وقوع چنيریجلوگ



 

گر، ی تشنج ديبروز دوره  از يری و جلوگیي بھ راه حل نھايابی دستيبرا. باشدین تالش و اقدام من میر، حاصل ایاخ

 چاره ساز و شعلھ ور يعدم ابراز رفتارھا.  استياتی ارزش حيدارا" کیصلح و جذب دمکرات"ودن قانون ب نمیتصو

.  داردينیاج مبرم بھ آرامش، کار و خوشبیجامعھ احت. ساختن آتش خصومت، بھ سقوط دھھا حکومت منجر شده است

 يپارچگکیصلح و  "ي قانونيشھ این خواستھ ھا جواب دھد، فرمول ریبھ ا" قانون ندامت"نکھ با ی ايد بھ جایحکومت با

خود ادامھ خواھند  ي بھ مبارزه مسلحانھ ي طوالني مدتي مسلح فعليروھاینصورت، نیر ایدر غ. ارائھ کند را" کیدمکرات

 .ن نکتھ اشاره کرده بودمیرم بھ دولت، بھ ای اخيدر نامھ . داد

ک ی جنبش دمکراتيمھدف عمو. ان برداشتھ شودی از م،جاد شدهی کرد ايھ نسبت بھ مسئلھ ی کھ در ترکيسندرمد یبا

جامھ ] ھدف[ن ی اروپا عمل کند، اي ھی اتحاديارھایھ بھ معیاگر ترک. ھ استی کامل در سراسر ترکي دمکراسيکرد، برقرار

من ھم "دگاه ی ديبوده و نھ کردھا بر مبنار یخ امکان پذیست حذف کرد از تاراینکھ نھ سیبا توجھ بھ ا. دیعمل خواھد پوش

کھ بر اساس مشارکت ، را " ک کردیرفرم دمکرات"د یس دولت خواھند کرد، دولتھا بای بھ تاساقدام" س کنمیدولت تاس

 صلح و يشھ ای خود و ھم در منطقھ بھ اقدامات ري داخلي قبول کرده و ھم بخاطر ساختارھااست ـدواطلبانھ 

 . ون دست زنندیزاسیدمکرات

 يھمانطور کھ در ظھور تمدن جامعھ . جان بخش استیھک خلق کردستان یراه حل دمکرات ينکھ، پروژه یکوتاه سخن ا

 يدر ھمان منطقھ دستاوردھا زی امروزه ن، در آن داشتيسھم بزرگ فا کرده وی را اي و دولت سومر نقش منبع اساسيطبقات

 . آورندیبدست م" کای آمرين تمدن وحشیآخر" يروھایق اختالفات و ارتباطات خود با نی خود را از طري ذاتيدمکراس

بھ عصر تمدن  د ویکرد خواھد چرخ" دوک. "کنندی ميندگیانھ را نمایت خاورمی، ھويد ھلنیجاد سنتز جدی ايکردھا برا

ن مرتبھ، منبع یم و اید نشوی جدي"ش ھا و اسکندرھایل گمیگ"ن است کھ بنده ی ما ايفھ یوظ. دیخ خواھد رسیک تاریدمکرات

 ک ویتمدن دمکرات"ده دم یم در سپید بتوانین بایھمچن. میس شوی ارباب و رئ مشارکت در تمدن، بدون داشتنيد خلقھا برایام

 . میساطع کن  رایي روشناين شعاعھای است، اولي جھاني بعديکھ دارا" ک خلقھایاکولوژ

. ان استیھ ام نمای در دفاعي من بھ شکل برجستھ اي در تحول شخص،ي امراليرات دوره ینان دارم کھ تاثیمن اطم

توانند از آن یز مین من نیباشد، مخالفی رفقا و دوستان م، خلق کردي براي مھمي درسھايحاو اول يکھ در درجھ ] ھیدفاع[



 

. ن منظور استی اي براي منبع خوب،اج بھ کمک دارندی کھ احتي کسانيرند و برایج الزم را از آن بگید نتایبا. رندیدرس بگ

 شد ـ و يت متحمل سختی بشري براين کسیوب ـ اولی خوب ايھمشھرک ین باورم کھ توانستھ ام ثابت کنم کھ یمن بر ا

ات ی در روايداستان خلقت فرھنگ انسان امروز.  درک انسان قرار داد ـ ھستمين احساس مقدس را در قوه یم ـ کھ ایابراھ

 . ت ادامھ خواھد دادی کسب موفقيخ بھ سخن گفتن الزم برایتار. امبران نھفتھ استین پیا

باشد ـ توسط اسکندر انسانھا را بسان مورچھ لھ یم] انھیخاورم[ن فرھنگ یشرفت آن ای پيـ کھ منبع اصلفرھنگ ھلن 

 یيایھر چند در سطح جغراف] ن توطئھیبھ ا[جواب من . ن فرھنگ، توطئھ آتن استیسھم من از ا. کرده و سنتز بوجود آورد

ن دارم کھ نام یقی.  در برابر کل فرھنگ غرب و ھلن،ستا" سمی اسکندريآنت" ي در سطح ادراک و وجدان، حرکت،ھم نباشد

 يوه ی بھ شي امرالي آتن در صخره ھاي پنج ضلعيگارشینکھ از طرف الیمن از ا.  اسکندر خواھد بوديمن، آنت گرید

ن و اعضا نکھ دادگاه موتلفھ آتین از ای پرومتھ وار و سقراط گونھ ارائھ کرده ام و ھمچنيھ ایزئوس بھ اسارت درآمده، دفاع

 . کنمی احترام مي ابراز تاسف نموده و ادا، بکننديتوانند کاری کھ مدتھا قبل صادر شده نميئت منصفھ در رابطھ با حکمیھ

  ٢٠٠٣ مھ ٢٠

  ي امراليزندان انفراد

 عبداهللا اوجاالن 

 

 

 

 

 

 

 

 


