
 در   برابر   طوفان   نباید   دیوار   ساخت،   باید   بادبان   گذاشت

 کردستان   و   استقالل   ملی−   گفت وگو   با   کامران   متین
 تهیه   و   تنظیم:   امیر   کیان پور

 به   نقل   از   تار   نمای   سایت   زمانه

Facebo 

 طرح   همه پرسی   ٢۵   سپتامبر   اقلیم   کردستان،   بحث های   زیادی   را   در   مورد   استقالل،   حاکمیت   ملی،   و   ناسیونالیسم
 برانگیخته   است.   کامران   متین،   استاد   روابط   بین الملل   دانشگاه   ساسکس،   در   گفت وگو   با   زمانه   ضمن   یادآوری   موضع
 تاریخی   و   اصولی   نیروهای   پیشرو   و   مترقی   در   مورد   «حق   تعیین   سرنوشت   ملل»،   از   اهمیت   تفکیک   میان   قواره   و

 محتوای   دولت،   و   تمایز    میان   نمود   خارجی   و    آرایش   داخلی   دولت   می گوید،   و   توضیح   می دهد   چرا   نظر   به   این   تمایزها   و
 البته   با   توجه   به   تجربه   تاریخی   خاص   این   منطقه   جغرافیایی،   استقالل   کردستان   در   عراق   ضروری   است.

 

 استقالل   ملی   و   مسأله   دموکراسی
 ■   امیر   کیانپور:   بیایید   از   یکی   از   محورهای   اصلی   گفتار   منتقدان   همه پرسی   استقالل   کردستان   در   عراق   شروع   کنیم؛   از

 مسأله   دموکراسی   و   نسبت   آن   با   استقالل،   با   توجه   به   عدم    کناره گیری   بارزانی   از   قدرت   پس   از   اتمام   دوره   ریاست
 جمهوری اش،   و   مسأله   تعلیق   پارلمان.   از   این   بابت   این   ادعا   مطرح   است   که   طرح   برگزاری   همه پرسی   صرفاً   بهانه   و

 تمهید   بارزانی   و   حزب   او   برای   حفظ   قدرت   و   سرپوش   گذاردن   به   بحران های   داخلی   خود   است   تا   پاسخ   به   خواست
 تاریخی   مردم؟

 کامران   متین:   در   مورد   موضوع   دموکراسی   و   استقالل،   می توان   در   دو   سطح   نگاه   کرد؛   بدواً   باید   گفت   در   چپ   در   سطح
 محلی   و   به   طور   کلی   در   سطح   جهانی   درک   ناقصی   از   مسأله   حاکمیت   ملی   و   استقالل   وجود   دارد؛   دست کم   از   منظر

 روابط   بین الملل،   این   امر   بدیهی   است   که   محتوای   سیاسی   و   اجتماعی   دول   ارتباطی   با   قواره   بین المللی   آنها   ندارد.   مثال
 مشهور   در   این   ارتباط   اتحاد   جماهیر   شوروی   و   ایاالت   متحده   آمریکا   در   جریان   جنگ   سرد   است:   دو   کشور   با   ایدئولوژی

 و   ساختار   سیاسی-اجتماعی   کامالً   متفاوت   و   حتی   متضاد،   اما   در   عرصه   جهانی   هر   دو   پیرو   رفتار   واحدهای   سیاسی
 دارای   حاکمیت   ملی،   تابع   قواعد   بین المللی   و   مقتضیات   ژئوپولیتیک   بودند.   این   بدان   معناست   که   مشروعیت   و   حتی

 موضوعیت   دولت–   به   معنای   عمومی   “اجتماع   سیاسی”   (political community)،   که   دولت   ملی   شکل   مدرن   آن
 است،   منوط   به   محتوای   آن،   از   جمله   استقرار   دموکراسی   سیاسی   نیست.   اگر   چنین   بود   قاعدتاً   همین   االن   می بایست   نود

 درصد   دولت های   دنیا،   از   بریتانیا   تا   جمهوری   اسالمی،   منحل   می شدند.   بنابراین،   به   لحاظ   تحلیلی،   ضرورت   دارد   این   دو،
 یعنی   محتوای   دولت   و   قواره   یا   فرم   آن   را   از   هم   تفکیک   کرد.   مطلوبیت   و   موضوعیت   استقالل   ملی   را   نه   در   محتوایی   که

 دولت   ملی   به   خود   می گیرد،   بلکه   باید   در   جای   دیگری   جستجو   کرد،   در   اینکه   از   زمان   عروج   دولت-ملت   به   عنوان   خشت
 بنای   جغرافیای   سیاسی   دنیا،   حاکمیت   ملی   (به   محض   آنکه   به   لحاظ   بین المللی   رسماً   شناسایی   شود)   می تواند   حقوق   و

 محافظت های   بین المللی   برای   مردم   دارای   حاکمیت   ملی   ایجاد   کند.   مورد   نسل کشی   برمه   را   در   نظر   بگیرید،   اگر   مسلمانان
 آن   منطقه   دولتی   از   آن   خود   داشتند   و   یا   دولت   برمه   مبتنی   بر   یک   قانون   اساسی   بود   که   کشور   را   چند   ملیتی   تعریف   می کرد
 و   حق   تعیین   سرنوشت   تا   سر   حد   استقالل   را   به   رسمیت   می شناخت،   این   فاجعه   و   کشتار   دخالت   خارجی   تلقی   شده   و   دیگر
 به   این   سادگی   امکان پذیر   نبود   و   اصوالً   زمینه   اختالفات   منجر   به   فاجعه   فعلی   به   وجود   نمی آمد   یا   احتمال   به   وجود   آمدنش

 بسیار   کم   می شد.   مثال ها   و   موارد   این   چنینی   بسیار   است.   در   هر   حال،   منظور   من   این   است   که   اوالً   استقالل   ملی   یک
 قواره   است   و   نه   یک   محتوای   سیاسی،   و   ثانیاً   بین   این   دو   ارتباط   ِعّلی   در   کار   نیست.

 اگر   به   تاریخ   جهان   مدرن   رجوع   کنیم،   می بینیم   که   این   گونه   نبوده   که   نهادهای   سیاسی(دموکراتیک   به   کنار)   بدواً   در   یک
 جغرافیای   خاص   مستقر   باشند   و   سپس   جامه   ملی   بر   تن   کنند؛   در   اغلب   موارد   این   روند   برعکس   بوده   است،   اول   قواره
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 ملی   ایجاد   شده،   و   سپس   به   طور   انقالبی   یا   تدریجی،   نهادهای   داخلی   سیاسی-اجتماعی   در   آن   واحد   جغرافیایی   و   جامعه
 مشخص   پا   گرفته   و   تحول   یافته   است.

 کردستان   عراق،   مضاف   بر   اینها،   موردی   خاص   و   اختصاصی   است.   من   لزوماً   طرفدار   استقالل   نیستم،   بلکه   مدافع   حق
 تعیین   سرنوشت   مردم   یا   ملیت ها   هستم،   اما   در   مورد   این   منطقه   مشخص،   به   دالیل   تاریخی   متعدد،   میتوان   ادعا   کرد   حق

 تعیین   سرنوشت   به   شکلی   اجتناب ناپذیر   از   مسیر   استقالل   ملی   می گذرد.

 برای   مردم   کردستان   عراق   که   از   روز   اول   تأسیس   دولت   استعماری   عراق،   مورد   حمله   دولت   مرکزی،   هدف   نسل کشی   و
 بمباران   شمیایی   و   شاهد   انفال   بوده اند،   –فارغ   از   اینکه   محتوای   دولت   مستقل   کردستان   چه   باشد   یا   رهبرانش   مترقی   باشند

 یا   ارتجاعی   –   دولت   ملی   درجه ای   از   محافظت   بین المللی   را   در   چارچوب   هنجارها   و   موازین   بین المللی   ایجاد   خواهد   کرد.
 دولت   ملی–به   شرط   شناخته   شدن   در   سطح   بین المللی،   می تواند   مانعی   در   برابر   بروز   دوباره   الگوی   تکرارشونده    سرکوب

 و   کنترل   در   تاریخ   عراق   مدرن   باشد   و   خطر   این   مسأله   را   برای   همیشه   رفع   کند.   در   این   مورد   خاص،   گسست   سیاسی
 اقلیم   کردستان   با   دولت   مرکزی   عراق   در   ٢۵   سال   گذشته   و   پس   از   ایجاد   مناطق   پرواز   ممنوع   به   دنبال   پایان   اشغال   کویت
 از   سوی   عراق   را   نیز   باید   در   نظر   داشت.   تقریباً   دو   نسل   از   مردم   کردستان   عراق   اکنون   هیچ   ارتباط   ارگانیگ   فرهنگی   و

 سیاسی ای   با   دولت   مرکزی   عراق   ندارند   و   بخش   بزرگی   از   آنها   حتی   نمی توانند   عربی   صحبت   کنند.

 ■    شما   بحث   را   در   یک   چارچوب   حقوقی،   و   از   منظری   بین المللی   مطرح   کردید   و   پاسخ   دادید،   به   این   موضوع
 “ملت های   بدون   دولت”   باز   خواهیم   گشت،   اما   سؤال   من   بدواً   معطوف   به   توازن   و   روابط   قدرت   در   چارچوبی   سیاسی   و

 از   منظری   داخلی   بود،   به   اینکه   پرچمدار   اجرای   طرح   همه پرسی   و   دولت   ملی   در   کردستان   عراق   چهره ای   است   که
 بسیاری   خود   او   را   مانع   دموکراتیزاسیون   در   اقلیم   کردستان   تلقی   می کنند.   سؤال   این   است:   آیا   همه پرسی،   پاسخی   است
 به   خواست   تاریخی   مردم   آن   منطقه،   یا   صرفاً   تمهید   بارزانی   برای   فرار   و   فرافکنی   از   مشکالت   داخلی اش ،   از   جمله   عدم

 مشروعیت   سیاسی؟

 البته   درک   من   از   سؤال   این   بود   که   چون   در   اقلیم   کردستان،   فساد   و   دیکتاتوری   است   و   بارزانی   از   منظر   چپ،   چهره ای
 ارتجاعی   و   غیر   قابل   دفاع   است،   نمی توان   از   استقالل   کردستان   و   دولت   ملی   در   آنجا   دفاع   کرد.   و   به   همین   خاطر،   در

 پاسخ   سعی   کردم   توضیح   بدم   چرا   علیرغم   همه   اینها،   طرح   استقالل   نه   تنها   منتفی   نیست،   بلکه   در   درازمدت   حتی
 اجتناب ناپذیر   است.

 

 کامران   متین،   استاد   روابط   بین الملل   دانشگاه   ساسکس

 نخست،   باید   توجه   داشت   توازن   قوا   در   کردستان   عراق،   از   بدو   امر   تا   امروز،   به   نفع   نیروهای   ارتجاعی   بوده   است.   در
 چنین   وضعیتی،   نیروهای   مترقی   و   پیشرو   کردستان   عراق،   که   البته   وزن   و   قدرت   زیادی   ندارند،   با   یک   امر   واقعی

 داده شده   روبرو   هستند:   طرح   همه پرسی   اعالم   شده   و   فرض   بر   آن   است   که   بخش   گسترده ای   از   مردم   اقلیم   از   آن   حمایت
 می کنند.

 در   چنین   وضعیتی،   استراتژی   واقع گرایانه   یک   نیروی   مترقی   و   چپ،   نباید   و   نمی تواند   این   باشد   که   جلوی   طوفان   دیوار
 درست   کند،   بلکه   باید   در   برابر   طوفان   بادبان   قرار   دهد.   چپ   به   لحاظ   اصولی،   و   به   نظر   من   به   درستی،   همواره   از   حق
 تعیین   سرنوشت   دفاع   کرده   است.   در   کردستان   عراق،   به   دالیل   تاریخی   که   اشاره   کردم،   حتی   موضوعیت   استقالل   بیشتر

 است.   با   توجه   به   این   موضع   اصولی   و   موضوعیت   مضاعف   تاریخی،   منطقی   نیست   که   یک   چپ   مترقی   به   دلیل
 نامطلوبیت   عاملیت   مقطعی   اعمال   این   حق   از   کلیت   آن   صرف   نظر   کند.

 از   این   بابت   و   به   طور   خالصه،   «آری   به   حق   تعیین   سرنوشت   و   استقالل   ملت ها،   و   نه   به   بارزانی   و   حکومت   قبیله   و
 عشیره   و   ارتجاع»   می تواند   یک   موضع   درست   و   اصولی   باشد.   نیروهایی   که   آشکارا   و   قاطع   و   بدون   زیرنویس   و   تبصره
 به   این   خواست   و   موج   انرژی   سیاسی   ایجاد   شده   «نه»   می گویند،   در   حاشیه   خواهند   ماند.   مثال های   تاریخی   متعددی   در   این

 مورد   می توان   زد.   بلشویک ها   بالفاصله   بعد   از   انقالب   اکتبر   برای   حفظ   جغرافیای   سیاسی   انقالب   نوپایشان   به   لحاظ
 ژئوپولیتیک   چه   کردند؟   لنین   تروتسکی   را   به   برست   لیتوفسک   فرستاد   و   گفت:   «برای   کسب   صلح   با   آلمان های

 امپریالیست،   اگر   الزم   شد   دامن   هم   بپوش.»   در   مورد   استقالل   کردستان،   کنه   منطق   همین   استدالل   برقرار   است.



 وانگهی،   صرف   آنکه   بارزانی   نماینده   یک   ناسیونالیسم   قبیله ای   عقب مانده   و   ارتجاعی   است،   الزاماً   به   معنای   این   نیست   که
 او   خواستار   و   دوستدار   استقالل   ملی   کردستان   نیست.   حتی   در   سطح   روانشناسی   فردی   و   خانواده ای   می توان   دید   چرا

 احتماالً   بارزانی   دوست   دارد   اسمش   در   تاریخ   به   عنوان   کسی   ثبت   شود   که   اولین   دولت   کردی   را   در   تاریخ   مستقرکرده
 است.   استقالل،   درعین   حال،   بسیاری   از   بهانه های   توجیه   وضعیت   ناگوار   اقتصادی-اجتماعی   مردم   کردستان   عراق   را   از
 دولت   آتی   کردستان   عراق   که   در   آن   حزب   بارزانی   قدرت   اصلی   خواهد   بود،   خواهد   گرفت،   بهانه هایی   مثل   اینکه   بودجه
 ما   از   جانب   دولت   مرکزی   قطع   شده،   و   ما   اختیار   عمل   تام   نداریم   و   الی   آخر.   حتی   اگر   طرح   همه پرسی   صرفاً   یک   تمهید

 تاکتیکی   از   جانب   بارزانی   برای   حل   بحران   مشروعیت   خود   او   باشد،   باز   هم   نمی توان   گفت   اتخاذ   یک   تاکتیک   مشخص   از
 جانب   یک   بازیگر   مشخص   در   یک   زمینه   مشخص،   الزاماً   بنا   به   دلخواه   آن   بازیگر   مشخص   پیش   خواهد   رفت.   در   بستر

 سیالی   مثل   کردستان   عراق،   نتایج   و   عواقب   ناخواسته   این   طرح   قطعاً   فراتر   و   بیشتر   از   نتایج   و   پیامدهای   خواسته   آن
 خواهد   بود؛   و   یکی   از   عواقب   ناخواسته   آن   در   میان مدت   و   بلندمدت   اتفاقاً   می تواند   تقویت   جریان های   رادیکال تر   و

 مترقی تر   درون   جنبش   کردی   و   تضعیف   جریان   ارتجاعی   بارزانی   باشد.

 استقالل   ملی   و   مسأله   تاریخ
 ■   این   طور   به   نظر   می رسد   که   شما   قائل   به   نوعی   تقدم   برای   قواره   استقالل   ملی   نسبت   به   محتوای   دموکراتیک   هستید؛
 اگر   چنین   است،   آیا   این   تقدم   امری   تجربی   است   یا   به   شکلی   ساختاری   در   چارچوب   نوعی   تاریخ نگاری   خاص   معنا   پیدا

 می کند؟

 نه،   من   قائل   به   چنین   تقدمی   نیستم،   و   اگر   اشاره   کردم   که   ایجاد   قواره های   ملی   غالباً   قبل   از   شکل گیری   نهادهای   داخلی
 سیاسی-اجتماعی   در   واحدهای   جغرافیایی   رخ   داده اند،   این   را   صرفاً   ناظر   به   دولت-ملت   به   مثابه   پدیده ای   مختص   مدرنیته

 سرمایه داری   گفتم   و   نباید   از   آن   فقدان   دولت   در   اشکال   پیشامدرن   آن،   پیش    از   عروج   سرمایه داری   را   نتیجه   گرفت.
 وانگهی،   منظور   تقدم   استقالل   بر   دموکراسی   نیست.   آنچه   به   لحاظ   تجربی   قابل   اثبات   است،   تقدم   دولت   در   نمود   و   کارکرد
 بین الجوامعی    آن   بر   طبقات   یا   اشکال   مختلف   آرایش سیاسی   درونی   یک   دولت-ملت   است؛   این   واقعیت   تجربی-تاریخی   را

 البته   به   شکلی   مفهومی-نظری   نیز   می توان   با   ارجاع   به   ایده   «توسعه   ناموزون   و   مرکب»   بیان   و   ارائه   کرد.

 قائل   بودن   به   ترتیب   منطقی   یا   تاریخی-تجربی   “دموکراسی”   و   “استقالل   ملی”   مبتنی   بر   این   فرض    نادرست   است   که   گویا
 دولت   و   دموکراسی   دو   پدیده   مجزا   و   مستقل   هستند.   استقالل   ملی   و   دموکراسی   از   خصایص   دولت   در   معنای   بنیادی   وعام

 آن   یعنی   “ساختار   قدرت   عمومی”   هستند.   دموکراسی   در   معنای   عمومی   “حکومت   مردم   بر   مردم”   یک   شکل   تاریخی
 خاص   از   “ساختار   قدرت   عمومی”   یا   همان   دولت   است.   در   گفتمان   چپ   این   فرض   نادرست   ناشی   از   یک   فرض   نادرست

 دیگر   در   مارکسیسم   کالسیک   است   که   گویا   دولت   مولوِدعروج   طبقات   اجتماعی ست،   در   حالی   که   محققان   متعددی   از   جمله
 اِلن   وود   متفکر   سرشناس   متعلق   به   نحله   “مارکسیسم   سیاسی”   که   اخیراً   فوت   کرد،   استدالل   کرده اند   و   به   لحاظ   تجربی

 نشان   داده اند   که   اتفاقاً   به   لحاظ   تاریخی   طبقات   اجتماعی   حاصلِ   کارکردِ   دولت   در   آن   معنای   عام   ذکرشده   در   باال   بوده اند   و
 نه   برعکس   (برای   استدالل   تفصیلی   به   فصل   آخر   کتاب   “بازآفرینی   مدرنیته   ایران:       روابط   بین الملل   و   تغییر   اجتماعی”

 مراجعه   کنید).

 با   این   اوصاف   در   موردی   مانند   مورد   کردستان   عراق،   پرسش   از   ترتیب   یا   اولویت   استقرار   دموکراسی   یا   تشکیل   دولت
 مستقل   نیست،   از   این   است   که   دموکراسی،   که   طبیعتاً   شامل   حق   حیات   و   برابری   ملل   هم   هست،   برای   کردها   در   قالب

 دولت   از   قبل   موجود   عراق   میسرتر   و   کم هزینه تر   است   یا   در   قالب   دولت   مستقل   کردستان.   پاسخ   به   این   پرسش    (با   توجه   به
 ویژگی ها   و   تجارب   تاریخی   و   سیاسی   کشور   عراق   که   پیش تر   ذکر   کردم)،   این   است:   یا   در   قالب   کردستان   مستقل   و   یا   یک
 دولت   کنفدراتیو   متشکل   از   اتحاد   آزادانه   و   برابر   دو   دولت   مستقل   کردستان   و   عراق.   شق   دوم   شقی   است   که   به   نظر   من   به

 احتمال   زیاد   مورد   قبول   حاکمان   اقلیم   کردستان   خواهد   بود   اما   ظاهراً   طرف های   دیگر   تا   کنون   آن   را   مطرح    نکرده اند.

 ■    شما   بر   وضعیت   خاص   کردستان   عراق   و   زمینه   تاریخی   مشخص   آن   انگشت   می گذارید،   در   عین   حال،   اما   به
 سال های   اولیه   بعد   از   انقالب   اکتبر   برمی گردید   و   به   طور   تلویحی   به   موضع   لنین   در   مورد   حق   تعیین   سرنوشت   تا   سر   حد

جدایی   اشاره   می کنید؛   آیا   اصوالً   ارجاعی   از   این   دست   به   ابتدای   قرن   بیستم،   زمان پریشانه   یا   آناکرونیک   (
 anachronic)   نیست؟

 فرض   تاریخی   این   سؤال   درست   نیست.   اگر   به   ابتدای   قرن   گذشته   برگردیم،   این   ویلسون   در   آمریکا   بود   که   همزمان   با   لنین
 در   «اصول   چهارده گانه» اش   حق   تعیین   سرنوشت   ملت ها   را   مطرح   و   پیگیرانه   از   آن   دفاع   کرد،   و   در   واقع،   ایاالت   متحده



 هم   پرچمدار   حق   تعیین   سرنوشت   بود؛   یکی   از   دالیل   اصلی   این   موضوع   در   سطح    نظری   این   است   که   انباشت
 سرمایه دارانه   بر   خالف   شیوه های   انباشت   ماقبل   سرمایه داری،   مبتنی   بر   تسلط   بر   زمین   و   جغرافیا   و   اقلیم   نیست   و   در

 نتیجه   محدود   و   مقید   به   مرز   ملی   نمی ماند.   منطق   انباشت   سرمایه داری،   با   توجه   به   اینکه   تعریفی   کامالً   اقتصادی   دارد،   هم
 در   درون   و   هم   فرای   مرزهای   ملی   عمل   می کند.   عبور   سرمایه   از   مرزهای   ملی   به   معنای   نقض    حاکمیت   ملی   تلقی

 نمی شود،   چون   حاکمیت   ملی   مدرن،   همانگونه   که   در   باال   هم   تلویحاً   اشاره   شد،   تعریفی   کامالً   سیاسی   دارد   و   سرمایه
 پدیده ای   اقتصادی   تلقی   می شود.   خود   این   وضعیت   ناشی   از   پدیده   یگانه   تفکیک   نهادی،   و   نه   ساختاری،   عرصه   اقتصاد   و
 سیاست   در   شیوه   تولید   سرمایه داری   است   که   انباشت   ثروت   را   از   تسلط   بر   دولت   به   شکل   نهادینه   متمایز   می کند.   دوگانه
 بازار   و   دولت   در   علم   اقتصاد   منعکس کننده   این   تحول   تاریخی   بی نظیر   است   که   سرمایه داری   به   همراه   داشته   است.   در

 دوران   ماقبل   سرمایه داری   کشورها   یک   وزارت   جنگ   (نه   دفاع)   هم   داشتند،   چرا؟       چون   یکی   از   راه های   اصلی   انباشت
 ثروت   کشورگشایی   بود   و   در   این   معنا   اقتصاد   و   ژئوپولیتیک   الینفک   بودند.

 ■   مگر   توسعه   ناموزون   و   مرکب،   که   مبنای   تحلیل   خود   شما   از   مدرنیته   در   ایران   است،   منوط   به   همین   ویژگی های
 خاص   محلی   و   منطقه ای   نیست؟

 ایده   توسعه   ناموزون   و   مرکب   از   اصل   پایه ای   ناموزونی   جهان   اجتماعی   آغاز   می کند،   و   ترکیبی   بودن   روندهای   توسعه
 اجتماعی   و   چندخطی   بودن   تاریخی   را   در   بنیادی ترین   سطح    نظری   طرح    و   هضم   می کند.   در   نتیجه   این   ایده   ناظر   به   تکثر

 سیاسی   جهان   هم   هست   و   به   این   دلیل   به   لحاظ   ساختار   هستی شناختی    اجتماعی   دچار   مشکل   درون محوری   نظری   و
 روش شناسانه   مارکسیسم   کالسیک   نیست.   به   لحاظ   تحلیلی   این   ایده   قادر   به   قائل   شدن   نظری   و   هضم   تئوریک   ژئوپولیتیک

 است   که   در   اکثر   نحله های   مارکسیستی   یک   پدیده   عرضی   تلقی   شده؛   امری   که   منجر   به   اشتباهات   تحلیلی   و   استراتژیک
 فراوان   در   جنبش های   کمونیستی   گشته   است.   این   ایده   می تواند   توضیح    دهد   چرا   سرمایه داری   به   عنوان   یک   نظام   جهانی

 در   واحدهای   کوچک تر   جغرافیایی   قابل   مدیریت،   کارکرد   بهتری   دارد   و   سازماندهی   آن   کارآتر   است.   درست   به   همین
 دلیل   است   که   علیرغم   منطق   جهانشمول   سرمایه،   ما   با   جهانی   روبرو   هستیم   که   در   آن   دویست   و   چند   کشور   مستقل   وجود
 دارد.   اتفاقاً   بحثی   پردامنه   میان   مارکسیست های   روابط   بین الملل   وجود   دارد   که   چرا   علیرغم   منطق   جهانی   سرمایه،   یک

 واحد   جغرافیای   جهانی   شکل   نگرفته   است.   مگر   منطق   سرمایه،   آن   طور   که   مارکس   در   گروندریسه   می گوید،   ایجاب
 نمی کند   که   زمان   بر   مکان   فائق   بیاید؟   چطور   پس   از   سه   چهار   قرن   سرمایه داری،   جهان   به   لحاظ   ژئوپولیتیک   تکه   تکه

 است؟

 اگر   بخواهم   بحث   را   خالصه   کنم،   تناقضی   میان   مرز   ملی   و   روندهای   انباشت   سرمایه   وجود   ندارد.   درست   به   همین   دلیل
 است   که   ایاالت   متحده   به   عنوان   بزرگ ترین   کشور   سرمایه داری   در   ابتدای   قرن   بیستم،   رسماً   از   حق   تعیین   سرنوشت   ملل
 دفاع   می کند.   هر   چند   عالوه   بر   این،   شعار   دفاع   از   حق   تعیین   سرنوشت   از   سوی   آمریکا،   برای   این   کشور   که   می خواست
 بریتانیا   را   از   هژمونی   امپریالیستی اش   خلع   ید   کند،   کارکرد   دیگری   هم   داشت   و   آن   اینکه   اجازه   می داد   سرمایه   آمریکایی

 وارد   مناطقی   شود   که   سرمایه داری   بریتانیا   در   چارچوب   شکل   سنتی   امپریالیسم   تحت   کنترل   داشت.   از   این   بابت،
 آناکرونیسمی   که   در   سؤال   مطرح   شد،   اگرچه   قابل   فهم   است،   اما   نمی تواند   چالش   تعیین کننده ای   باشد.

 

 بوسه   زنی   کرد   بر   تابوت   یکی   از   قربانیان   جنایات   صدام   در   اقلیم   کردستان-   سال   ٢٠٠٨،   اربیل

 ■   به   نظر   شما   آیا   میان   ناسیونالیسم   جنبش های   ملی   دهه   شصت   و   هفتاد   که   در   چارچوبی   ضدامپریالیستی،
 ضداستعماری   و   البته   انترناسیونالیستی   کانالیزه   می شدند   تفاوت   تعیین کننده ای   وجود   ندارد   با   ناسیونالیسم   دوران   کنونی

 که   گفتاری   همزمان   سرمایه دارانه،   هویت گرایانه   و   امنیتی   است،   اغلب   خالق   و   مبدع   چیز   تازه  ای   نیست،   و   بیشتر
 معطوف   به   گذشته   (یک   گذشته   ملی   دزیده شده)   است   و   نمونه   بروز   اصلی   آن   را   در   انقالب های   رنگی   می توان   یافت؟

 نخست   باید   گفت   در   مورد   رویکرد   ضداستعماری   جنبش های   ملی   گذشته،   رویکرد   مشابهی   را   در   کردستان   نیز   می توان
 دید.   مثالً   برای   دوره ای   طوالنی   در   کردستان   ترکیه   مفهومی   که   کردها   و   به   طور   خاص   پ   ک   ک   برای   تبیین   وضعیت
 کردستان   از   آن   استفاده   می کردند،   مفهوم   «استعمار   داخلی»   (internal colonialsim)   بود،   به   این   معنا   که   کردستان

 یک   مستعمره   داخلی   دولت   ترکیه   درون   مرزهای   ترکیه   است.   آثار   استعمار   را   حتی   در   کردستان   ایران   هم   می توان   دید،
 چه   رسد   به   عراق،   که   در   آنجا   انفال   نیز   رخ   داده   است.   دوران   استعمار   غرب   اگرچه   پایان   یافته،   اما   کردار   استعماری

 منحصر   به   غرب   نیست.   کشورهای   جهان   سومی   نیز   می توانند   رفتار   و   اعمال   استعماری   در   رابطه   با   بخش هایی   از
 خودشان   داشته   باشند.   در   مورد   چارچوب بندی   و   کانالیزه   شدن   جنبش های   ملی   به   وسیله   مارکسیسم،   پای   بحث   نظری ای



 پیش   می آید   که   مستقیماً   به   موضوع   استقالل   کردستان   و   این   گفت وگو   مربوط   نمی شود   و   فرصت   طرح   آن   نیست،   و   آن
 اینکه   سوسیالیسم   یک   چارچوب   ملی   ندارد.

 اگر   به   تاریخ   برگردیم   و   میان   آرمان ها   و   آرزوها   و   واقعیتی   که   در   دویست   سال   گذشته   اتفاق   افتاده   تمایز   بگذاریم،   می بینیم
 که   تمام   تالش ها   و   مبارزاتی   که   زیر   لوای   مارکسیسم   یا   سوسیالیسم   رخ   داده اند،   همیشه   قواره   ملی   داشته اند،   و   هیچ   وقت
 این   قواره   را   نیز   نقض   نکرده اند.   یک   مثال   مشهور   این   است   که   وقتی   لنین   در   روزنامه   دید   که   سوسیال   دموکرات ها   به
 بودجه   جنگ   دولت   آلمان   قیصری   برای   آغاز   جنگ   جهانی   اول   رأی   دادند،   روزنامه   را   پرت   کرد   و   گفت:   این   را   پلیس
 آلمان   جعل   کرده   است،   چطور   ممکن   است   سوسیالیست ها   به   جنگ   ملی   دولتشان   کمک   کرده   باشند؟   نگاهی   به   مواضع
 امروزی   برخی   از   چپ های   ایرانی   در   دفاع   از   مداخله   ایران   در   سوریه   و   یا   استقالل   ایران   به   هر   قیمتی   منطقی   مشابه

 دارد.

 واقعیت   آن   است   که   متکثر   بودن   ژئوپولیتیک   جهان   امری   به   اصطالح   اتفاقی،   گذرا   و   حادث   (contingent)   نیست،
 بخشی   ضروری   از   هستی شناسی   جهان   واقع   است.   تقسیم   سیاسی   و   فرهنگی   دنیا   به   واحدهای   متعدد،   امری   است   که

 مارکسیسم،   نزدیک   به   دو   قرن   است،   نتوانسته   با   آن   به   شکل   قانع کننده ای   کنار   بیاید.   از   قضا،   بحث   توسعه   ناموزون   و
 مرکب   که   به   آن   اشاره   شد،   تنها   بحثی   درون   مارکسیسم   است   که   این   مسأله   را   جدی   می گیرد،   و   نشان   می دهد   که   وجود

 همیشه   و   همزمان   بیش    از   یک   واحد   اجتماعی   و   جوامعی   با   قواره های   سیاسی   از   هم   متمایز،   یک   دینامیسم   خاص   در
 تاریخ   به   وجود   می آورد   که   قابل   تنزل   به   دینامیسم   کار   و   سرمایه   نیست.   این   مسأله   را   هم   در   تدوین   نظری   مفاهیم   و   هم   در

 تدوین   سیاسی   استراتژی   همواره   باید   مد   نظر   قرار   داد.

 اگر   پروژه   سوسیالیسم   در   یک   کشور   استالین   بر   پروژه   انقالب   بین المللی   سوسیالیستی   تروتسکی   پیشی   گرفت،   صرفًا
 ناشی   از   زور   و   خشونت   اعمال شده   توسط   استالین   نبود،   بلکه   بنیان های   مادی   واقعی   در   کار   بود؛   رهبران   اصلی

 مارکسیست های   روسیه،   تروتسکی   و   پس   از   او   لنین،   فکر   می کردند   که   انقالب   در   روسیه   منجر   به   انقالب   در   کشورهای
 توسعه یافته   صنعتی   و   به   طور   مشخص   در   آلمان   خواهد   شد   و   پرولتاریای   پیروزمند   آلمان   به   کمک   پرولتاریای   کشور

 عقب افتاده   روسیه   خواهد   آمد   تا   سوسیالیسم،   که   بنا   به   تعریف   نظمی   برتر   و   پیشرفته تر   از   سرمایه داری   است،   را   بنا   نهند.
 اما   انقالب   آلمان   رخ   نداد   و   در   نتیجه   دو   انتخاب   بیشتر   وجود   نداشت:   تحویل   خودخواسته   قدرت   به   بورژوازی   روسیه   تا

 کار   توسعه   سرمایه داری   را   به   فرجام   منطقی اش    برساند   و   زمینه   را   برای   سوسیالیسم   فراهم   کند،   یا   قمار   بر   سر   آینده   یعنی
 تداوم   نگه   داشتن   قدرت   سیاسی   به   امید   شرایط   بهتر   جهانی   و   تالش   برای   ساختن   سوسیالیسم   در   یک   کشور.   دیوان ساالری

 شوروی   که   در   چند   سال   پس   از   انقالب   و   جنگ   داخلی   پدید   آمده   بود،   آرمان   و   البته   نفع   خود   را   در   تداوم   حفظ   قدرت
 سیاسی   می دید   که   با   ایده   «سوسیالیسم   در   یک   کشور»   همخوانی   داشت.   انزوای   آن   زمان   تروتسکی   ناشی   از   این   واقعیت

 اساسی   بود.   ریشه   مسأله   و   بنیان   این   بحث،   همان   تقسیم   سیاسی   دنیا   به   جوامع   متعدد   و   مختلف   است   که   در   تئوری
 اجتماعی   مارکس   نادیده   گرفته   شده   است.   مارکس   معتقد   بود   سرمایه   مرزها   را   از   بین   می برد   و   تضاد   طبقاتی   به   تضاد

 اصلی   پویایی   تاریخ   بدل   خواهد   شد،   در   حالی   که   تجربه   تاریخی   نشان   داده   است   که   دینامیسم   سیاسی   جهان   را   نمی توان   از
 تضاد   کار   و   سرمایه   به   تنهایی   استخراج   کرد،   و   این   تضاد   پرقدرت   همواره   در   ترکیب   و   تقاطع   و   تراتب   با   تضادهای

 دیگری   پیش   می رود   که   حتی   در   برخی   شرایط   دست   باال   را   نسبت   به   تضاد   کار   و   سرمایه   دارند.   اگر   بخواهم   مثال   دیگری
 بزنم،   جنگ   جهانی   اول   را   نمی توان   با   تحلیل   مارکسیستی   توضیح   داد،   چون   آلمان   هیچ   رقابت   حاد   استعمارگرایانه ای   با

 بریتانیا   یا   آمریکا   نداشت   که   به   خاطر   آن   وارد   جنگ   شود.

Lexit –)   با   این   اوصاف   و   با   توجه   به   تأکیدتان   بر   بروز   و   ظهور   ملی   سوسیالیسم،   شما   قاعدتاً   باید   از   لگزیت    ■ 
 left-wingBrexit/برگزیت   چپ)   دفاع    کنید؟

 من   کامالً   درک   می کنم   چرا   بخشی   از   چپ   در   جایی   مثل   بریتانیا   ممکن   است   موافق   برگزیت   باشد؛   خیلی   سخت   است   کسی
 به   عنوان   چپ   سرنوشت   اسف بار   یونان   تحت   تسلط   اتحادیه   اروپا   و   به   طور   مشخص   آلمان   را   نظاره   کند،   و   به   این   گرایش
 پیدا   نکند   که   باید   از   این   نهاد   ویرانگر   و   غیردموکراتیک   سرمایه داری   —که   بازوی   اجرای   سخت گیرانه ترین   سیاست های

 نئولیبرالی   است—   جدا   شد.   من   شخصاً   به   برگزیت   رأی   ندادم،   اما   این   موضع   کامالً   برایم   قابل   درک   است.   استدالل
 موافقان   برگزیت   چپ،   صرفاً   معطوف   به   بهتر   شدن   وضع   زندگی   کارگران   و   مردم   بریتانیا   نیست،   بلکه   به   این   نیز   مربوط

 می شود   که   نفس   کوچک تر   شدن   اتحادیه   اروپا   می تواند   باعث   تقویت   دینامیسم های   آلترناتیوی   شود   که   علیه   پروژه
 نئولیبرالیسم   عمل   می کنند.   هرچند،   با   توجه   به   توازن   قوای   چپ   و   راست   در   اروپا،   من   چندان   در   مورد   چنین   افقی

 خوش بین   نیستم.



 استقالل   ملی   و   مسأله   دولت
 ■    شما   به   اهمیت   دولت   ملی   به   عنوان   ضامنی   برای   دسترسی   به   حقوق   و   محافظت های   بین المللی   اشاره   کردید،   در
 مورد   حقوق   «مردم   بدون   دولت»   ذیل   عنوان   مسأله   قوم   یهود،   بحث های   زیادی   شده   است،   و   غالباً   حول   این   پرسش

 محوری   که   آیا   ساخت   یک   دولت-ملت،   و   به   طور   مشخص   کشور   اسرائیل   می تواند   راه حلی   ساختاری   برای   مسأله   قوم
 یهود   و   در   واقع   معضل   مردمان   بدون   دولت   باشد   یا   خیر.   پاسخ   بسیاری   از   نظریه پردازان   از   آرنت   تا   آگامبن   منفی   بوده
 است:   دولت   و   ساختار   استثنائی   حاکمیت   (حاکمیتی   که   بر   مبنای   جعل   و   حذف   استثنای   یهودی،   کرد،   ترکمن   و…   عمل

 می کند   و   تداوم   می یابد)   نه   پاسخ   که   خود   صورت    مسأله   است.   به   همین   خاطر   است   که   بسیاری   از   روشنفکران   و
 نظریه پردازان   فلسطینی،   به   جای   طرح   استقرار   یک   دولت   ملی،   امروز   مدافع   و   مروج   آلترناتیو   پسا-ناسیونال   و   تشکیل

 یک   دولت   واحد   دموکراتیک   و   سکوالر   با   حضور   اعراب   و   یهودی ها   (و   البته   با   شرط   بازگشت   تمام   آوارگان) اند.   در
 سطح   ساختاری   و   نظر   به   این   مباحث،   آیا   دولت   می تواند   راه   حل   معضل   کردها   در   منطقه   باشد؟

 مسأله   اسرائیل   و   فلسطین   مسأله   کامالً   متفاوتی   است.   در   آنجا   با   استعمار   مهاجران   (settler colonialism)   و   با   اشغال
 سرزمین   روبرو   هستیم؛   این   با   مسأله   کردستان   تفاوت   ماهوی   دارد.   ضمن   آنکه   اگر   اشتباه   نکنم   آرنت   نیز   دست   آخر

 مخالف   نفس   دولت   نبود؛   آرنت   حتی   معتقد   بود   دولت   اساساً   امکان   حق   داشتن   حقوق   را   برای   شهروندان   ایجاد   می کند.
 در   مورد   راه حل   “یک   دولت   واحد”   برای   فلسطینیان   و   یهودیان   نیز،   که   برخی   از   فلسطینی ها   به   آن   گرایش   پیدا   کرده اند،

 در   نهایت   پای   دولت   در   معنای   سویه   بین المللی   حاکمیت   ملی   که   در   آغاز   مطرح    شد   در   میان   است.   یک   دولت   واحد
 دوملیتی   نیز   کماکان   در   ارتباط   با   بقیه   جهان   یک   دولت   است،   فقط   چینش   و   آرایش   درونی   آن   عوض   شده   است.

 در   مورد   “کنفدرالیسم   دموکراتیک”   هم   ماجرا   به   همین   ترتیب   است؛   اینکه   بگوییم   “کنفدرالیسم   دموکراتیک”   پروژه ای
 ضددولت   است،   مبتنی   بر   درجه ای   از   اشتباه   نظری   و   تاریخی ست.   فرض   کنیم   اصالً   پروژه   “کنفدرالیسم   دموکراتیک”   نه

 فقط   در   سوریه   و   عراق   که   در   کل   منطقه   محقق   شود،   تا   زمانی   که   جغرافیای   سیاسی   آن   بر   کل   جهان   منطبق   نباشد،   در
 نقطه ای   مرزهایش   پایان   خواهد   یافت   و   با   واحدهای   سیاسی   یا   دولت های   دیگر   مواجه   خواهد   شد   که   در   ارتباط   با   آنها

 اجباراً   به   مثابه   دولت   عمل   خواهد   کرد.   کما   اینکه   همین   حاال   هم   «فدراسیون   دموکراتیک   شمال   سوریه»   (روژآوا)       در
 ارتباط   با   دولت   مرکزی   و   دولت های   پیرامونی   و   جهانی   به   شکل   یک   دولت   مستقل   دوفاکتو   عمل   می کند.   یعنی   همیشه   یک

 “بیرون”   برای   پروژه   “نادولت”   وجود   خواهد   داشت،   و   در   نسبت   با   آن   بیرون،   این   پروژه   فارغ   ازمحتوایش   شکل   و
 رفتار   دولت   به   خود   خواهد   گرفت.   در   واقع   حتی   اگر   خودش   از   چنین   نمودی   اجتناب   بورزد،   طرف   مقابل   از   بیرون   آن   را

 به   عنوان   دولت   بازشناسی   و   با   آن   رفتار   خواهد   کرد.   این   به   همان   بحث   اولیه   برمی گردد   که   جهان   به   لحاظ   سیاسی،
 فرهنگی   و   توسعه ای   متکثر   است   و   ما   هیچ   نظام   سیاسی ای   در   طول   تاریخ   نداشتیم   که   کل   جهان   را   در   برگیرد.   در   واقع   ما
 همیشه   دولت ها   و   نه   یک   دولت   داشته ایم؛   به   عبارت   دیگر،   دولت   یک   مفهوم   رابطه ای   است،   و   مستلزم   بازشناسی   دیگری
 است.   و   در   این   فرایند   بازشناسی،   محتوای   داخلی   یک   نظم   اجتماعی   مشخص   ربط   ماهوی   به   قواره   آن   ندارد.   و   باید   میان

 این   دو   تفکیک   قائل   شد.

 به   طور   کلی،   حاکمیت   ملی   یک   صورت   رو   به   داخل   دارد   و   یک   صورت   رو   به   خارج   و   رو   به   دنیا.   در   مورد   کردستان
 عراق،   بحث   من   متوجه   قواره   رو   به   خارح   و   بین المللی   آن   است.   بدیهی   است   در   یک   کردستان   مستقل،   اگر   سکان   قدرت

 دست   بارزانی   و   کسانی   مثل   او   باشد،   وضعیت   و   روابط   درونی   طبقات   اجتماعی   و   اقلیت ها   در   مقایسه   با   کردستانی   که   در
 آن   هژمونی   قدرت   مثالً   در   اختیار   پ   ک   ک   باشد   طبعاً   متفاوت   خواهد   بود.   از   منظر   بیرونی   و   بین المللی   اما   فرق

 ماهوی ای   در   کار   نخواهد   بود.   استبدادی ترین   و   دموکراتیک ترین   دولت   دنیا،   فارغ   از   سوخت   و   ساز   درونی شان،   هر   دو
 از   منظری   بیرونی   دولت   هستند.

 ■   با   توجه   به   این   بحث،   آیا   پروژه   “کنفدرالیسم   دموکراتیک”   را   در   نهایت   باید   آلترناتیو   حاکمیت   ملی   پروژه   اقلیم
 برشمرد   یا   این   پروژه   هم   ذیل   ایده   حاکمیت   ملی   معنا   پیدا   می کند؟   در   ایده   “کنفدرالیسم   دموکراتیک”،   به   نظر،   دست کم
 روی   کاغذ،   تعیین   حق   سرنوشت،   مستلزم   جدایی   و   استقالل   مستلزم   دولت سازی   نیست.   به   نظر   شما   تفاوت   تعیین کننده

 این   پروژه   با   پروژه   ناسیونالیستی   اقلیم   کردستان   چیست؟

 تفاوت   اساسی   میان   نحوه   سازماندهی   اجتماعی   در   درون   آن   واحد   سیاسی ای   است   که   از   بیرون   مرسوم   است   دولت   نامیده
  شود.   “کنفدرالیسم   دموکراتیک”   معرف   ایده ای   از   نظم   اجتماعی   است   که   در   آن   رویکرد   و   نگاه   متفاوتی   نسبت   به   مسائلی

 همچون   جنسیت،   تولید   اقتصادی   و   محیط   زیست   وجود   دارد،   و   طبعاً   به   خاطر   همین   برخورد   متفاوت   با   این   مسائل،   رابطه
 این   واحد   سیاسی   با   نظم   جهانی   زیر   استیالی   سرمایه داری   نئولیبرال   جور   دیگری   خواهد   بود؛   با   این   حال،   کماکان   یک



 ساختار   قدرت   سیاسی   در   این   جامعه   وجود   خواهد   داشت،   ساختاری   اگرچه   نه   متمرکز   در   دمشق   یا   بغداد   بلکه   به   صورت
 منتشر   و   چندگانه   و   مبتنی   بر   کمون ها.   در   عین   حال،   همین   نظم   که   قدرت   در   آن   به   شکل   مترقی   و   رادیکالی   سازماندهی
 شده،   در   رویارویی   با   جهان   بیرون،   باید   و   مجبور   است   به   شکلی   منسجم،   واحد   و   نظام مند   رفتار   کند.   در   نتیجه،   در   اینجا

 نیز   باز   باید   تفاوت   میان   این   دو   جنبه   داخلی   و   خارجی   دولت   به   عنوان   یک   پدیده   تاریخی   را   مد   نظر   قرار   داد.

 ■    همه پرسی   و   استقالل   شور   و   اشتیاق   زیادی   در   مردم   کردستان   عراق   برانگیخته،   در   مقابل   اما   جریان های   مختلفی   از
 جمله   در   ایران،   به   شکلی   نامتقارن   سعی   می کنند   مردم   کردستان   را   دعوت   به   دوراندیشی   و   تدبیر   کنند،   در   حالی   که

 خودشان   از   چنین   تدبیری   بی بهره   اند؛   آنها   مردم   را   از   عواقب   این   خواست   سیاسی شان،   به   طور   مشخص   از   جنگ   و
 خونریزی   می ترسانند،   انگار   بدواً   منطقه   عاری   از   هرگونه   جنگ   و   آشوبی   است.   سخنگویان   این   گفتار   در   ایران   اغلب

 همان هایی اند   که   با   یادآوری   پیامدهای   بهار   عربی   یا   جنبش   سبز   در   ایران   حاال   هرگونه   تالش   برای   تغییر   و   دگرگونی    در
 منطقه   را   ترسناک   و   خطرناک   جلوه   می دهند.   این   هژمونیک   شدن   گفتار   ترس   از   کجا   می آید،   و   به   طور   کلی   از   نظر

 شما،   ترس   تا   کجا   می تواند   مبنای   تصمیم گیری   سیاسی   باشد؟

 دوران های   بحران   و   گذار،   همانطور   که   مارکس   در   بستر   متفاوتی   می گوید،   همیشه   مملو   از   درد   و   تالطم   و   لرزه   و
 پس لرزه   هستند.   امروز   ما   هم   در   سطح   جهانی،   (با   توجه   به   افول   آمریکا   و   گذر   به   دنیای   چندقطبی)   و   هم   در   سطح

 منطقه ای   (با   توجه   به   بازتعریف   نظم   سیاسی   در   خاورمیانه)   در   چنین   دورانی   به   سر   می بریم.   در   این   دوران   گذار   و
 بحران   پر   از   تضاد   و   سراسر   درگیری،   طبیعتاً   توسل   به   گفتار   ترس   –که   البته   همیشه   بخشی   از   سیاست   بوده—   بیشتر   رخ

 خواهد   داد.

 جالب   آن   است   که   این   تمسک   به   گفتار   ترس،   بیشتر   از   جانب   دولت های   فعالً   موجود   صورت   می پذیرد،   و   مثالً   این   ایران
 و   ترکیه   هستد   که   مردم   را   از   یک   آخرالزمان   (apocalypse)   می ترسانند؛   در   مقابل،   اما   دولت   اقلیم   کردستان   سعی
 می کند   بر   نکات   مثبت   دست   بگذارد   و   یا   بشارت   یک   آینده   بهتر   را   بدهد   و   مردم   را   به   جای   ترساندن   به   کنش   و   عمل

 دعوت   کند.   در   اروپای   امروز   نیز،   بیشتر   این   جریان های   دست-راستی   و   مدافع   وضع   موجود اند   که   به   گفتار   ترس   دامن
 می زنند.   در   مقابل،   مثالً   گفتمان   سیاسی   حزب   کارگر   انگلیس   تحت   رهبری   رادیکال تر   جدیدش   بر   روی   امکان   فراهم

 کردن   یک   زندگی   بهتر   متمرکز   است.

 تأملی   در   همه   پرسی   استقالل   کردستان

 

  قهرمان   قنبری
  

 همه   پرسی   بیست   و   پنجم   استقالل   اقلیم   کردستان   این   روزها   مانند   این   شده   است   که   به   سوراخ   زنبورها   آتش   انداخته   اند   و
 همه   سعی   دارند   بنحوی   این   نتیجه   مثبت   این   استقالل   را   به   ضرر   مردمان   کردستان   و   کشورهای   همسایه   نشان   بدهند.

 بعضی   ها   در   لباس   دوست   و   دایه   مهربانتر   از   مادر   استقالل   کردستان   را   به   ضرر   مردمان   کرد   می   دانند   و   سعی   می   کنند
 خود   را   دلسوزتر   از   شهروندان   کردستان   به   حال   خودشان   نشان   بدهند   و   با   ترحم   و   دلسوزی   به   آنها   ثابت   بکنند   که

 خوشبختی   آنها   در   اتحاد   با   عراق   یکپارچه   است.   گروهی   دیگر   که   نمی   توانند   کینه   و   نفرت   خود   را   از   اسم   و   نام   هر   چه
 کرد   است   پنهان   بکنند   با   آسمان   و   ریسمان   بافتن   هشدار   می   دهند   که   استقالل   اقلیم   کردستان   عراق   بمثابه   پدیدار   شدن

 اسراییل   دوم   در   منطقه   است   و   با   استفاده   از   روحیه   توطئه   توهم   خود   و   شهروندان   منطقه   هشدار   می   دهند   که   آی   ملت
 بهوش   باشید   که   تولد   اسرائیل   دوم   توطئه   امپریالیسم   بین   المللی   برای   بی   ثبات   کردن   و   تجزیه   احتمالی   کشورهای   منطقه

 است.

 １-   همه   پرسی   استقالل   در   بیست   و   پنجم   سپتامبر   هنوز   انجام   نشده   است   و   اصوالً   هنوز   نتیجه   اش   هم   معلوم   نیست   و   البته
 نتیجه   اش   به   اراده   شهروندان   اقلیم   کردستان   از   هر   تیره   و   نژاد   و   مذهبی   وابسته   است.   یعنی   یک   همه   پرسی   ساده   چرا
 اینقدر   در   این   افراد   ترس   و   لرز   ایجاد   کرده   است؟   آنها   که   به   صندوق   رای   بمب   أتم   نمی   اندازند،   هر   کس   از   شهروندان
 اقلیم   کردستان   یک   رای   می   اندازد،   حاال   این   رای   حتماً   اردوغان   و   سرلشکر   باقری   را   به   ترس   و   لرز   می   اندازد   چونکه
 آنها   از   هیچ   چیز   مانند   صندوق   رای   وحشت   ندارند   اما   چرا   قسمت   بزرگی   از   مردم   مخالف   آنها   هم   از   اراده   و   رای   دادن
 مردم   کردستان   می   ترسند   نه   یک   سوال،   که   ریشه   در   یک   وحشت   تاریخی   از   اراده   مردم   و   صندوق   رای   دارد.   نکته   دوم
 این   است   که   این   همه   پرسی   در   صورت   مورد   قبول   واقع   شدن   از   طرف   شهروندان   اقلیم   کردستان   هم   ضمانت   اجرایی
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 ندارد   و   اقلیم   کردستان   راه   درازی   برای   استقالل   دارد   اما   حداقل   موافقت   مردم   می   تواند   در   مذاکرات   و   مناسبات   آتی
 حکومت   اقلیم   و   عراق   برای   حکومت   اقلیم   دست   باال   را   ضمانت   بکند.   یعنی   حتی   کسانی   که   از   اسم   صندوق   رای   و   تعیین
 سرنوشت   مردم   با   صندوق   رای   مشکل   ذاتی   دارند   باید   در   نظر   بگیرند   که   رای   دان   اولین   قدم   برای   خواست   تغییر   است   و
 البته   تاریخ   منطقه   نشان   داده   است   که   آخرین   آن   نمی   باشد   و   اکثراً   مخالفان   صندوق   رای   با   هزار   مدل   کارشکنی،   عملی
 مخالف   خواسته   مردم   در   صندوق   رای   انجام   می   دهند.   بصورت   روشنتر   نتیجه   برآمده   از   صندوق   رای   تا   تحقق   عملی
 راهی   دراز   در   پیش   رو   دارد   و   اینهم   هم   به   پایداری   رای   دهندگان   و   هم   به   چیزهای   زیادی   مانند   مذاکرات   بین   المللی   و

 همسایگان   تا   دولت   مرکزی   عراق   وابسته   است.

کرده فراموش اما گویند می هم راست کند، نمی حل را عدالت و دمکراسی مسله کردستان استقالل که اند کرده                      ２-ادعا
طول در که است هایی رنج درد و خراش یا و تاریخی انباشته حاصل کشوری یک شهروندان در استقالل به میل                       اند
دلخوشی سر از و لوکس ای خواسته استقالل به میل است. شده انباشته ملت یک مردمان جمعی-تاریخی حافظه در                     تاریخ
و زیبا حرفهای با فقط را رنج و درد این است. تاریخی پروسه در غالب ملت تحمیلی رنج و درد از ناشی بلکه                         نیست،
عملی بصورت باید است رنج و درد این درمان بر ای اراده اگر کرد، درمان شود نمی ترساندن و ته و سر بی                         ادعاهای
این آیا اما بشود. جبران رنج و درد این عملی بصورت غالب حکومت و ملت طرف از حکومتی و سیاسی پروسه                       در
شود؟ می دیده عراق شیعه گرای فرقه مرکزی حکومت سیاستهای در کرد ملت بار رنج گذشته درمان به میل                     مسله

 جواب   بنظر   من   نه   است   اما   اگر   کسی   جواب   بهتری   دارد   منهم   دوست   دارم   که   بخوانم   و   یاد   بگیرم.

بطرف عراق هدایت و بازسازی در باید کردستان و نیست عراق دمکراسی بنفع کردستان استقالل که میشود                   ３-گفته
از اطالعی ترین کم سخن این گان گوینده بلکه است گزاف تنها نه سخن این کند. مشارکت سکوالر دمکراسی                     یک
جنگ و مجادله گرفتار دیگر سالها تا و اکنون هم عراق که فهمیدند می داشتند اگر چون ندارد عراق در موجود                       سیاست
اصوًال و است ترکیه و عربستان حمایت تحت افراطی گری سنی و ایران اسالمی جمهوری عوامل افراطی گری                    شیعه
فقط عراق در سنی و شیعه گرایی افراط بست. برنخواهد رخت عراق از ها زودی بدین القاعده و داعش و                      حشدالشعبی
و است دوانده ریشه عمومی افکار در گری افراط این بلکه نیست حکومتی و تروریستی نظامی شبه گروههای به                     محدود
فقط میشود. ور شعله دوباره بادی کمترین با مدتها از بعد حتی خاکستری زیر آتش مانند و شده ایدولیژه عراق زمین                       در
سنگی” پارینه عصر ارتجاعی اختالف و جنگ این از کردستان پای کشیدن بیرون بگیریم نظر در را دلیل همین                     اگر

 شیعه-سنی”   بهترین   دلیل   برای   استقالل   اقلیم   کردستان   است.

در کردها همتباران تر مشخص بصورت و کردستان اقلیم کشورهای تجزیه زمینه پیش کردستان اقلیم استقالل -４                 
لولوی از را مردم ادعا این مدعیان تر مشخص بطور بود. خواهد سوریه و ترکیه ایران، از اعم همسایه                     کشورهای
که کنند می نقل اجتماعی شبکه و ها سایت از مجعولی ای نقشه خود ادعای اثبات برای و ترسانند می بزرگ                       کردستان
نوستالوژی و افسانه این اوًال که کرد خاطرنشان باید ادعا این به پاسخ در نیستند. دهی رفرنس بر معتبر منبعی                      اصوًال
اصوًال و ندارد خریداری چندان کردستان سیاسی سپهر در ناسیونالیست و معمولی افراد بعضی در بجز بزرگ                   کردستان
ایده این کور نوستالوژی این سوای که است این دوم نقطه نیست. کردستان در سیاستمداری گروه یا و سیاستمدار                     دغدغه
بسان هم کردها که چون نیست، عملی چندان اصوًال بودند طرفدارش هم کردی احزاب همه اگر حتی عملی                    بصورت
اگر حتی و اند شده غالب ملت به شبیه مردمانی به تبدیل اصوًال مختلف، مناطقی در زیستن سالها بخاطر دیگر                      مردمان
دو بزرگ کردستان کشور اتحاد ایجاد امکان بشوند مستقل متفاوت های پروسه در روزی هم کردستان گوشه چهار                    هر
به کمی کسی اگر اصوًال که دارند موقعیت و لهجه عقیده، اختالف باهم آنقدر هم کردها یعنی ندارد. وجود هم                      درصد
وانگهی هستند. چیزی همچین دنبال امور به آگاهین نه و است ممکن چیزی چنین نه داند می باشد اگاه کردستان                      شرایط
کدام هر و اند کرده فرهنگی ستاد و داد مردمان دیگر با کدام هر و اند کرده زندگی کشوری در اینها از کدام                         هر
که است این دیگر مهم نکته میشوند. دیگر مردمانی به تبدیل پروسه این در اصوًال که دارند را خودشان خاص                      مشکالت
به را بیشتری مسولیت المللی بین و ای منطقه سطح در است مجبور بشود مستقل کردستان اقلیم اینها همه از بعد                       اگر
نفع به کردستان استقالل حتی یعنی باشد. داشته ارضی ادعای همسایگانش تمام به تواند نمی اصوًال و بپزیرد                    عهده
حکومت خودمختار موقعیت در هم حاال همین است، سوریه و ترکیه و ایران مانند کردها حقوق کنند نقض                    کشورهای
تا اصوًال و کند می را همکاری جور همه اقلیم ساکن کشورهای این مخالف کردهای علیه ترکیه و ایران با اکثرًا                       اقلیم

 حدی   این   همکاری   اپوزسیون   کرد   ایرانی   را   فلج   کرده   است.

کرد. خواهد نقض استقالل صورت در را غیرکرد اقلیتهای حقوق کردستان اقلیم که میشود وارد دیگری انتقاد یا -５                   
چندباری که خارجی ناظر یک بعنوان است، حساسی موضع باالخره ولی است جنایت از قبل تقاص بمثابه ادعا این                     البته
باالتر برابر چند کردستان اقلیم حکومت در ایزدی و ترکمن،آشوری اقلیتهای زندگی وضعیت ام، دیده را سلمانیه و                    اربیل
اما نبرند بهره ما ادعای مورد ال ایده آزادیهای از است ممکن حاال اقلیتها این و است منطقه کشورهای استانداردهای                      از



ترکیه و ایران در آنها همتباران از بهتر برابر چند و موصل و بغداد در آنها همتباران از بهتر شان وضعیت برابر                        دهها
سیاسی سازمانهای بین جدال در که است این آن مهمترین و باشد داشته متفاوتی دالیل تواند می اینهم است. سوریه یا                       و
انتخابات در گروهی برتری در بعضًا باشد کم تعدادشان چند هر اقلیتها این نظر و رای دارند اختالف باهم که                      کردستان
تامین را آنها حقوق که دارند سعی کردستان اقلیم احزاب خاطر بهمین و است چشمگیر تاثیرگذار ای وزنه عنوان به                      اقلیم
نشانه به این و اند کرده امضا را پرسی همه بیانیه پای هم ایزدی و آشوری و ترکمن حزب چند اینکه دیگر نکته                         بکنند.
ملی جبهه فقط البته دهند. می ترجیح عراق در ماندن از بیشتر کردستان اقلیم حکومت با را خود سرنوشت که است                       آن
حق و است محفوظ ایشان بر حق این با مخالفت آنهم که است پرسی همه این مخالف هستند ناسیونالیست که                      ترکمن
منشا همان با دیگر احزابی و نیست قومی گروه همه نماینده حزب یک است این مهم نکته اما اند، نشده محروم                       مخالفت
است حساس آزمون این اینکه دیگر نکته هستند. کردستان پرسی همه موافق و دارند حضور پارلمان در که هستند                     قومی
به مجبور ترکمنها مانند یا یکپارچه عراق در اقلیتها این که اینجاست مسله اما باشد منتقدین توجه همیشه باید البته                      و
وضعیت در یعنی گیرند. می قرار اجباری مهاجرت و کشتار مورد ایزدیها و ها آشوری مانند یا و شوند می شدن                       آسیمیله
امن غیرکرد اقلیتهای برای برابر چندین کردستان اقلیم حکومت عراق، در اقلیتها برای زندگی و مـرگ انتخاب بین                    فعلی
از بهتر برابر دهها اقلیم در غیرمسلمان و کرد غیر اقلیتهای ملی حقوق خالصه بصورت است. تر راحت و                     تر
دینی مناسک آوردن جا به و مادری زبان تحصیل حق از برخوردار و شود می رعایت مرکزی عراق در                     همتبارانشان

 خود   هستند.

و بیاید آنها سر بال این روزی ترسند می آنها که است این در ترکیه و ایران در مخالفتها این اصلی اما مهم نکته -６                         
می خود موقعیت از آنها که است این برای بیشتر چیدنها کبری و صغری این همه یعنی بشود. تجزیه را آنها                       کشور
است رویت قابل هم مسلح غیر چشم برای مسله این باالخره اما کنند نمی اذعان امر این به ها بعضی که چند هر                         ترسند
موقعیت این از احتراز برای ضمانتی واقعیت کنند. می فعالیت حوزه این در است سال چندین که کسانی برای رسد                      چه
صورت در حتی بدهد. ضمانتی چنین تواند نمی هم کسی و ندارد وجود دیگری کشور هر یا و ترکیه و ایران آینده                        در
استقالل عدم برای ضمانتی هم کردستان اقلیم استقالل عدم و بیافتد است ممکن اتفاق این هم کردستان اقلیم استقالل                     عدم
از شدن تجزیه و شدن مستقل احساس کردم عرض باال در که همانطور یعنی دهد. نمی ترکیه یا و ایران                      کردستان
امر این که گیرد می نشات شدن تحقیر و تبعیض احساس از که است حسی این نیست مصنوعی حس یک                      کشوری
مردمان با زیستن به نسبت را مذهبی و ملی گروه یک مردمان یا و اقلیت زمان پروسه در جمعی و انفرادی                       بصورت
شدن دوم درجه شهروند معامله بعنوان چیزی از کوتاه بصورت هم حس این اصلی دلیل کند، می دلسرد غالب ملی                      گروه
حکومت به ربطی کوچکترین این نشود تجزیه ترکیه یا و نشود تجزیه ایران خواهد می کسی اگر یعنی گیرد. می                      نشات
کشور داخل در ملتی به تبعیض و تحقیر وجود به وابسته معمولی و طبیعی حالت در مسله این ندارد، کردستان                      اقلیم
عدم و استقالل و کشور فالن در کار چاره نشود، تجزیه مملکت خواهد می کشورها این از یک هر در واقعًا اگر                        است.
علیه قومی تحقیر و ساختاری تبعیض با عملی مبارزه و نژادپرستی گونه هر نفی کار چاره نیست. کردستان                    استقالل
شرایط از برخاسته و کشور هر درون در مسله که همانطور است. شان مذهب و قومیت از فارغ کشور                     شهروندان
 موجود   تبعیض   آمیز   همان   کشور   است   چاره   کار   هم   در   درون   همان   کشور   در   رفع   تبعیض   و   تحقیر   روزمره   نهفته   است.

 


