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ـی  جــزوه »ضــرورت تقســیم کار و کار تشــکیالتی در حرکــت مـل
آزربایجــان« بــرای اولیــن در آبــان مــاه ســال 1391 از ســوی 
ـی آزربایجــان )دیرنیــش(  کمیتــه نشــر تشــکالت مقاومــت مـل
زیــاد در  بــه دلیــل درخواســت های  ایــن جــزوه  منتشــر شــد. 
ســطح  در  و  چاپ شــده  تجدیــد   1393 ســال  فروردین مــاه 

ـی توزیــع شــد. شــهرهای آزربایجــان جنوـب
چــاپ ســوم جــزوه »ضــرورت تقســیم کار و کار تشــکیالتی در 
بــه اقتضــای فضــای سیاســی  بنــا  ـی آزربایجــان«  حرکــت مـل
آزربایجــان و نیــز تبییــن و تکویــن گفتمــان تشــکل گرایی در 
ـی بــا به روزرســانی های جزـئـی در اختیــار مخاطبــان  حرکــت مـل

می گیــرد. قــرار 



کار تشکیالتی 
و ضـرورت آن 

در حرکت ملـی 
آزربایجــــــان

مقدمه
متشــکل شــدن بــرای مبــارزه در حرکــت ملــی آزربایجــان مســئله ای اســت کــه نمی توان 
ــه  ــت. اینک ــورد آن نداش ــکافانه ای در م ــدوکاو موش ــت و کن ــی گذش ــار آن به راحت از کن
مفهــوم متشــکل شــدن چیســت و ایــن امــر ضــروری اســت یــا نــه و آیــا فوایــدش بــر 
معایبــش می چربــد و اینکــه چگونــه بایــد متشــکل شــویم و چــه عواملــی ســبب شــده 
اســت کــه مــا ضــرورت وجــود تشــکیالت های سیاســی را آن چنانچــه بایدوشــاید در 
حرکــت احســاس نکنیــم و نیــز چــه عامل هــای بازدارنــده ای باعــث شــده نیازهایمــان 
به صــورت منطقــی اولویت بنــدی نشــود و ســاماندهی چــه کاســتی هایی در رابطــه 
بــا تقویــت و ایجــاد تشــکیالت های مقتــدر دســت خودمــان اســت و ســؤاالتی 
ازاین دســت انگیــزه نوشــتن ایــن نوشــته بــوده اســت. ســؤاالتی کــه بــه آنهــا پاســخی 
شــفاف و صریــح داده نشــده اســت. در ایــن نوشــته ســعی می شــود کــه بــه ســؤاالت 
ــد  ــر تأکی ــه شــود و عــالوه ب ــوان ارائ ــاال پاســخ هایی در حــد ت مطرح شــده در ســطور ب
ــده در خصــوص کار تشــکیالتی در  ــل بازدارن ــر ضــرورت وجــودی تشــکیالت ها، عوام ب
ــاب ایــن مســئله در بیــن فعالیــن  ســه بخــش طبقه بنــدی شــده اســت. باشــد کــه ب
ــت  ــای حرک ــای نیازمندی ه ــن راهگش ــرات فعالی ــه نظ ــود و نکت ــاز ش ــی ب ــت مل حرک

ملــی آزربایجــان شــود.

یاشار آزاد
آزربایجان میّلی دیرنیش تشکیالتی نین یورد ایچی کمیته سی نین اویه سی
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تعریف سازمان
ــار توانســت، ســازمان را از ســایر نهادهــای اجتماعــی  ــرای نخســتین ب ــر ب ماکــس وب
تفکیــک کنــد. بــه گفتــه وی »ســازمان یــک رابطــه اجتماعــی اســت کــه طبــق مقــررات 
ــراد  ــات به وســیله اف ــرای عملی ــراد خارجــی اجــازه ورود نمی دهــد. دســتورات ب ــه اف ب
ــال  ــد اعم ــرار دارن ــازمان ق ــتند و در رأس س ــه هس ــن وظیف ــده دار ای ــه عه ــی ک خاص

می شــود.«
ــه  ــی ب ــده ای اجتماع ــد اســت »ســازمان پدی ــز معتق ــر اســتیفن رابین ــی دیگ در تعریف
ــوده  ــور نســبتًا مشــخص ب ــگ و دارای حــدود ثغ ــه به صــورت هماهن ــد ک شــمار می آی
و بــرای تحقــق هــدف یــا اهدافــی بــر اســاس یــک سلســله مبانــی دائمــی فعالیــت 

می کنــد.«

تعریف کار سیستماتیک
ــی  ــه اعمال ــتماتیک ب ــرد: کار سیس ــف ک ــورت تعری ــکیالتی را بدین ص ــوان کار تش می ت
گفتــه می شــود کــه به صــورت مــداوم و منظــم و باوجــود ســاختار و چهارچوبــی مــدون 
ــخص و  ــی مش ــه اهداف ــل ب ــرای نی ــیم کار ب ــزوم تقس ــه ل ــت ب ــا عنای ــخص و ب و مش

ــرد. ــام می پذی ــی انج مدون

 تفاوت کار محفلی با کار تشکیالتی
شــاید هــزاران جلســه و محفــل در طــول عمــر حرکــت ملــی برگزارشــده و می شــود امــا 
ایــن جلســات بــا محاســنی کــه دارنــد بــه نســبت تعــداد زیــاد جلســات نتوانســته اند 
ــه  ــد. ب ــار بیاورن ــه ب ــه ب ــی درخــور این همــه وقــت و هزین ــردی شــوند و محصوالت کارب
نظــر می رســد علــت چنیــن کارکــرد ناموفقــی در تعریــف کار سیســتماتیک نهفتــه اســت؛ 
زیــرا محافــل و جلســات بی شــمار در حرکــت ملــی اغلــب به صــورت مــداوم و منظــم 
ــوده و  ــی مــدون و مشــخص نب ــن جلســات دارای چهارچوب ــزار نمی شــوند، همچنی برگ
نیــز تقســیم کاری صــورت نگرفتــه اســت و از ســویی اهــداف حاضریــن در جلســه باهــم 
همگــن نیســت و اگــر همگــن هــم باشــد، مــدون نبــوده و بعضــًا باوجــود همگــن بــودن 

امــا مــدون نبــودن اهــداف، جمــع خــود را همگــن حــس نمی کنــد.

ضرورت های کار سیستمی

استراتژی و تاکتیک مشخص  •
ــکیالتی  ــر تش ــات غی ــت جلس ــه فعالی ــتی ب ــوع بایس ــن موض ــر ای ــم بهت ــرای فه ب
)محافــل( اشــاره ای داشــته باشــیم. در محافــل، اغلــب انســان هایی بــا بســتر فکــری 
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ــر  ــد و اگ ــتراک ندارن ــی اش ــول معین ــواًل روی اص ــوند و معم ــر می ش ــاوت حاض متف
اشــتراکات افــراد جلســه بیشــتر هــم باشــد و روی اصــول کلــی توافــق وجــود داشــته 
باشــد بــه دلیــل مــدون نبــودن مشاهده شــده اســت کــه افــراد بــا زاویه هــای مختلــف 
ــم  ــه باه ــی ک ــد. گوی ــه می کش ــه مجادل ــر کار ب ــر آخ ــد و س ــان می کنن ــز را بی یک چی
مخالــف بوده انــد؛ زیــرا خصیصــه محافــل چنیــن اســت و بــه گفتــه بزرگــی آرزوهــا تــا 
زمانــی کــه نوشــته نشــود تبدیــل بــه هــدف نمی شــوند و در همــان حالــت آرزو باقــی 

می ماننــد.
ــد کــه اســتراتژی  ــان ضــرورت وجــودی خــود مرامنامــه ای دارن ــرای بی تشــکیالت ها ب
و تاکتیــک مشــخصی در آنهــا تدوین شــده اســت؛ بنابرایــن افــراد بــر اســاس اهــداف 
ــم در  ــکیالتی، فدرالیس ــدف تش ــر ه ــوند. اگ ــع می ش ــم جم ــترک دوره ــزاری مش و اب
ــل  ــه در محاف ــند درحالی ک ــتقالل طلب باش ــد اس ــای آن نمی توانن ــد اعض ــران باش ای
ــه کار  ــر دیده شــده اســت کــه ایــن جلســات ب ــه گرایشــی وجــود دارد و کمت همــه گون
عملــی موفــق منتهــی شــود. ایــن بــدان معنــا نیســت کــه گرایش هــای مختلــف نبایــد 
باهــم تعامــل داشــته باشــند بلکــه بــدان معناســت کــه مواضــع هــر گرایشــی بایســتی 

مشــخص و مــدون باشــد.

جلوگیری از اصطکاک کاذب بین نیروهای حرکت  •
ــن  ــد داشــت و ای ــری همیشــه وجــود داشــته و خواه ــای فک ــن نیروه ــکاک بی اصط
ــران  ــی در ای ــای آزاد سیاس ــود فض ــبب نب ــه س ــا ب ــر؛ ام ــت اجتناب ناپذی ــری اس ام
نتوانســته ایم تجربــه ای در ایــن رابطــه داشــته باشــیم. فعالیــن سیســتماتیک بــه علــت 
ــر  ــط پ ــه محی ــب ب ــکیالت های رقی ــا تش ــز ب ــود و نی ــکیالت خ ــی در تش ــت دائم رقاب
ــراد  ــه اف ــد درحالی ک ــال می دانن ــر و نرم ــرده و آن را اجتناب ناپذی ــادت ک ــکاک ع اصط
غیــر تشــکیالتی بــر غیرعــادی و غیرطبیعــی بــودن اصطــکاک بــاور دارنــد و معتقدنــد 
چــون هدفمــان آزربایجــان اســت نبایــد اختالفــی وجــود داشــته باشــد؛ امــا در شــکل 
ــظ اخــالق سیاســی اســت.  ــش آنچــه ضــروری اســت حف ــن فضــای پرتن ــی ای اصول
بعضــًا اصطکاک هایــی کاذب و بی خــودی بــه وجــود می آیــد کــه یکــی از نتایــج 
کار محفلــی اســت. محافــل موجبــات رشــد روحیــه منیــت و بــه طبــع آن اصطــکاک 
کاذب را فراهــم می آورنــد. در جلســات محفلــی بیشــتر شــاهد آن هســتیم کــه فعــاالن 
بیشــتر بــه دنبــال مــوارد اختالفشــان بــا ســایر افــراد هســتند تــا مــوارد اشتراکشــان و 

ــق. ــا مواف ــد ت ــف می گردن ــال مخال ــه دنب در مطــرح کــردن مســائل ب

شخصیت حقوقی و شخصیت حقیقی  •
ــدون وجــود تشــکیالت ها میســر نمی شــود.  ــی و منافــع سیاســی ب ــع مال جــذب مناب
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ــه بیشــتر  ــه اشــخاص بلک ــه ب ــی و سیاســی خــود را ن ــدرت، کمک هــای مال ــز ق مراک
بــه ســازمان ها و تشــکیالت ها بــه ســبب داشــتن شــخصیت حقوقی شــان ارائــه 

می دهنــد.
ــه  ــودن ب ــه ســبب داشــتن شــخصیتی حقوقــی و پاســخگو ب از طرفــی تشــکیالت ها ب
ــد و مواضــع  ــت بیشــتری ســبک و ســنگین می کنن ــا دق ــرد خــود، مســائل را ب عملک
خــود را اعــالم می کننــد درحالی کــه افــراد در مقابــل مواضــع و عملکــرد خــود چنــدان 
پاســخگو نیســتند. بیانیه هــا، بیــان دیدگاه هــا و فعالیت هــای تشــکیالت ها ماننــد 
شمشــیر دو لبــه ای اســت کــه می توانــد بــه ســود و زیــان تشــکیالت ها در نــزد افــکار 
ــد نظــرات و عملکــرد خــود را در  عمومــی تمــام شــود حــال اینکــه اشــخاص می توانن
زمان هــای کوتــاه تغییــر دهنــد. اصــواًل هیچ کــس نمی توانــد اشــخاص غیــر تشــکیالتی 
ــی از  ــراد حقیق ــتر اف ــد و بیش ــان وادار کن ــل عملکردش ــودن در مقاب ــخگو ب ــه پاس را ب

تبعــات اعمــال خــود در امــان هســتند.

تقسیم کار و تخصصی شدن امور  •
تشــکیالتی  غیــر  بــه کار  نســبت  تشــکیالتی  مزیت هــای کار  مهم تریــن  از  یکــی 
ــام  ــه بان ــت ک ــه ای اس ــیم کار مقول ــت. تقس ــور اس ــدن ام ــی ش ــیم کار و تخصص تقس
ــه  ــه ب ــا مراجع ــم »آدام اســمیت« گره خــورده اســت. وی ب ــرن هیجده اقتصــاددان ق
کارگاه ســنجاق ســازی کــه در آنجــا افــراد به تنهایــی کلیــه مراحــل کار ســنجاق ســازی 
ــوان  ــیم کار می ت ــیوه تقس ــه ش ــه ب ــد ک ــوع ش ــن موض ــی ای ــد مدع ــام می دادن را انج
راندمــان و کیفیــت تولیــد را بــاال بــرد. وی بــا ایجــاد یــک خــط تولیــد کمیــت و کیفیــت 
ــتند ۲۰  ــی می توانس ــه به تنهای ــرادی ک ــرد. اف ــاال ب ــول را ب ــد محص ــرعت تولی ــز س و نی
عــدد ســنجاق در هــرروز تولیــد کننــد بــا کار گروهــی ۱۰ نفــره کــه هــر یــک در یکــی از 
زمینه هــای ســاخت ســنجاق مشــغول بــه کار شــده بودنــد، توانســتند در هــرروز ۴۸۰۰ 
عــدد ســنجاق تولیــد کننــد. وی ثابــت کــرد کــه تقســیم کار و تخصصــی شــدن به طــور 
گســترده ای بهــره وری فــردی و گروهــی را افزایــش می دهــد؛ و همچنیــن بــه کارگــران 

ــد. ــدا کنن ــارت پی ــد در کار مشــخص خــود ســرعت و مه کمــک می کن
تــا دیــروز بــه ســبب کمــی تعــداد فعالیــن مجبــور بودیــم از خــود بپرســیم کــه حرکــت 
ــی  ــم ول ــازگار کنی ــاز، س ــردن آن نی ــرآورده ک ــرای ب ــان را ب ــا خودم ــاز دارد ت ــه نی چ
امــروز کــه تعــداد فعالیــن ملــی زیــاد شــده اســت بایســتی بپرســیم مــا نســبت بــه 
ــال  ــک فع ــروز ی ــا دی ــم. ت ــام دهی ــت انج ــرای حرک ــم ب ــه می توانی ــان چ توانایی هایم
ملــی اگــر الزم بــود دیــوار بنویســد، اعالمیــه پخــش کنــد و خیلــی کارهــای دیگــر، خــود 
ــام  ــه ای انج ــورت حرف ــا به ص ــک از کاره ــرد و هیچ ی ــق می ک ــا منطب ــن کاره ــا ای را ب
نمی شــد و همیشــه نقصان هایــی بــوده و هســت. اگــر می خواهیــم عملکردمــان 
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ــیم.  ــته باش ــص داش ــت تخص ــد الزم اس ــول باش ــده، قابل قب ــوالت عرضه ش و محص
ــه ائتــالف وقــت و دیگــر  ــر هزین ــه تقســیم کار، عــالوه ب ــدون عنایــت ب انجــام عمــل ب
ــح  ــرای توضی ــد داشــت. ب ــا نخواه ــا نتیجــه ای رضایت بخــش درخــور هزینه ه هزینه ه
ــریه  ــار نش ــم. انتش ــرار می دهی ــی ق ــریه را موردبررس ــک نش ــار ی ــوع انتش ــر موض بهت
مســتلزم داشــتن ابــزاری اســت کــه بتوانــد بــا رعایــت اصــول کار مطبوعاتــی مخاطبــان 
ــان کار را  ــه تخصــص هم ــم ک ــرادی را الزم داری ــرای نشــریه  اف ــد. ب خــود را جــذب کن
ــئول و  ــر، مدیرمس ــگار، مفس ــکاس، خبرن ــه آرا، ع ــال صفح ــند. به عنوان مث ــته باش داش
ــم. کمــی تعــداد  ــدون تقســیم کار انجــام می دادی ــروز تمامــی کارهــا را ب ــا دی …، مــا ت
ــرد  ــم می ک ــه ای را فراه ــن روی ــات چنی ــه تقســیم کار موجب ــاد ب ــدم اعتق ــن و ع فعالی
امــا آنچــه بــه نظــر می رســد ایــن اســت کــه مــا بایســتی بــه کارایــی تقســیم کار ایمــان 
ــه و تخصصــی شــدن از  ــرای جــا انداختــن ایــن مقول ــر اســت ب داشــته باشــیم و بهت
ــی  ــر جواب ــم؟ و اگ ــی داری ــه تخصص ــی چ ــت مل ــیم در حرک ــتان بپرس ــود و دوس خ
ــال تخصصــی  ــه دنب ــان ب ــه اســتعداد و تجاربم ــا توجــه ب ــرای ســؤالمان نداشــتیم ب ب
ــیم کار در  ــاب تقس ــکیالت هایمان در ب ــف تش ــویم. ضع ــر ش ــه در آن متبح ــم ک بگردی

ادامــه خواهــد آمــد.

نمونه های تاریخی  •
شــهید پیشــه وری بــا داشــتن علــم و تجربــه تشــکیالتی قبــل از ایجــاد فرقــه دمکــرات 
آزربایجــان توانســت بــا رهبــری سیســتماتیک خــود حاکمیــت آزربایجــان را بــه خــود 
ــخ آزربایجــان را  ــا عملکــرد خــود قســمتی از تاری آزربایجانی هــا برســاند. پیشــه وری ب
رقــم زد کــه بعــد از 75 ســال در حســرت چنیــن روزهایــی هســتیم و ایــن نائلیت هــا 
ــه وری  ــد از پیش ــال بع ــه وری. ۵۰ س ــتماتیک پیش ــا کار سیس ــر ب ــد مگ ــر نمی ش میس
ــه وجــود آمــد کــه رهبــری آن را دکتــر  ــا همراهــی نخبــگان ب حرکتــی در آزربایجــان ب
ــردی  ــی ف ــر چهرگان ــه تشــکیالتی نداشــت. اگ ــه تجرب ــت ک ــه دســت گرف ــی ب چهرگان
به مثابــه پیشــه وری بــود، امــروز چــه شــرایطی داشــتیم؟ اگــر ارگانیــزه و ســازمان دهی 
ــی تشــکیالتی  ــه آنت ــه ب ــی ک ــروز فعالین ــت ام ــا درســت صــورت می گرف ــردن نیروه ک
معــروف هســتند را داشــتیم؟ فعالینــی کــه تجربــه ناموفــق متشــکل شــدن را در شــروع 
مــوج جدیــد بیــداری ملــی تجربــه کرده انــد، متشــکل شــدن را بــه ســبب وجود پیشــینه 
ناموفــق آن، قبــول ندارنــد و در حــرف و عمــل در مقابــل چنیــن گفتمانــی می ایســتند.

ــت،  ــورت گرف ــال ۱۳۲۵ ص ــه در س ــت ک ــن مل ــگان ای ــترده نخب ــع و گس ــتار فجی کش
ــی هزارنفری  ــش از س ــتار بی ــرد. کش ــه ک ــرو و نخب ــف پیش ــی از طی ــان را ته آزربایج
ــت.  ــت را در برنمی گرف ــه مل ــود و عام ــش ب ــراد دگراندی ــت بیشــتر متوجــه اف ــن مل ای
ــا ایــن کشــتار فقــط  ــی اســت کــه حــزب دمکــرات کردســتان هم زمــان ب ایــن در حال
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ــزب  ــروز ح ــه ام ــد ک ــن ش ــت داد و چنی ــت را از دس ــتان دس ــر از انگش ــدادی کمت تع
ــر ســر ضــرورت  ــوز ب ــران اســت و مــا هن دمکــرات کردســتان حــزب اول کردســتان ای
ــم. متأســفانه بعــد از فرقــه دمکــرات آزربایجــان  وجــودی تشــکیالت ها بحــث می کنی
و قلع وقمــع نخبــگان ایــن ملــت و نیــز ســرکوب هــر چــه بیشــتر حاکمیــت فاشیســتی 
ــم کار  ــوی ه ــا در دوره پهل ــر آزربایجانی ه ــم و اگ ــم کنی ــد عل ــته ایم ق ــارس نتوانس ف

ــوده اســت. ــد آزربایجــان محــور نب تشــکیالتی انجــام داده ان
دلیــل ایــن موضــوع را می تــوان در حــوادث 14 اردیبهشــت 1339 جســتجو کــرد. 
ــالی  ــد س ــران، چن ــرات از ای ــه دموک ــابقه فرق ــای باس ــران و اعض ــروج رهب ــد از خ بع
ــتگیری ها و  ــتارها، دس ــوک آن کش ــد از ش ــه بتوانن ــدگان فرق ــا بازمان ــید ت ــول کش ط
ــرده و  ــر را پیداک ــه، همدیگ ــه دادن راه فرق ــزه ادام ــاره باانگی ــده دوب ــا خارج ش تبعیده
دســت بــه فعالیــت بزننــد. اکثــر مبــارزان و فعــاالن سیاســی دهــه ســی توســط همیــن 
ــادی  ــی حکم آب ــاهللا رزم ــدند. ماش ــری می ش ــازمان دهی و رهب ــه س ــدگان فرق بازمان
در مقالــه »انــزوای باشــکوه« می نویســد کــه »اغلــب دوســتان چرندابــی مــا ازجملــه 
ــان را خــوب می شــناختند  ــد، آن ــر بودن صمــد بهرنگــی کــه چنــد ســالی از مــن بزرگ ت
ــت  ــه دس ــا ب ــق آن ه ــی را از طری ــای سیاس ــن جزوه ه ــم اولی ــا ه ــی از آن ه و بعض
آورده و بعــد از خوانــدن رونویســی و پخــش کــرده بودنــد«. حکومــت پهلــوی چهــارده 
اردیبهشــت 1339، آخریــن میــخ  را بــر تابــوت تشــکل های سیاســی آزربایجــان کوبیــد 
تــا پــس ازآن تاریــخ، آزربایجــان دیگــر فاقــد تشــکیالت سیاســی »مخصــوص بــه خود« 
ــری و  ــر ایرانیگ ــری روی آورده در براب ــکل های سراس ــه تش ــار ب ــا به ناچ ــد و آن ه باش
ــی  ــوق مل ــد از حق ــزاب نتوانن ــرف آن اح ــده از ط ــری تبلیغ ش ــم پرولت انترناسیونالیس

خــود دفــاع کننــد.
ســال 1338 صدهــا نفــر از بازمانــدگان فرقــه دموکــرات توســط ســاواک دســتگیر شــدند 
ــی  ــج ال ــای پن ــه حبس ه ــا ب ــر از آن ه ــد نف ــکنجه، ص ــی و ش ــا بازجوی ــد از ماه ه و بع
ده ســال و بیســت نفــر نیــز بــه زندان هــای پانــزده ســال تــا ابــد محکــوم شــدند و کادر 
رهبــری آن هــا شــامل ایــوب کالنتــری، جــواد فروغــی، علــی عظیمــی، حســن زهتــاب 

و علــی کالهــی آذری ســحرگاه چهاردهــم اردیبهشــت 1339 در تبریــز اعــدام شــدند.
ــرای  ــی ب ــت، جای ــتاقان هوی ــا مش ــد ت ــدان ماندن ــال در زن ــا س ــدگان ده ه دستگیرش
چنــگ انداختــن نیابنــد و آن »حلقــه ی رابــط« محــو شــود و تاریخ نویســان نیــز آن هــا را 
سانســور کردنــد تــا رؤیــای »تشــکیالت مخصــوص بــه آزربایجــان« بمیــرد و بازمانــدگان 

ــه در خانه هایشــان بپوســند. فرق
ــتراتژی ای  ــود اس ــه خ ــوان و بی تجرب ــل ج ــا نس ــتی ب ــا بایس ــی م ــن فضای در چنی
ــرا  ــود زی ــکلی ب ــن کار مش ــد و ای ــی نباش ــتی و چپ ــه راس ــم ک ــزی می کردی را پی ری
ــد  ــه فوت وفــن ایــن کار بلــد بودن ــد و ب آزربایجانی هایــی کــه کار تشــکیالتی کــرده بودن
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ــد. ــور نبودن آزربایجــان مح
ــن از ویژگی هــای جنبــش  ــراد را در برگرفت ــز طیــف وســیعی از اف ــداوم داشــتن و نی ت
شــناخته می شــود. جنبــش ملــی آزربایجــان در مقایســه بــا جنبش هــای مرکــز 
ــی برخــوردار اســت.  ــگاه مردمــی باالی )جنبــش دو خــرداد، جنبــش ســبز و ...( از پای
دلیــل بــر ایــن مدعــا اســتفاده از اســتادیوم های ورزشــی بــرای تــداوم حرکــت 
اعتراضی مــان اســت کــه نشــان می دهــد جنبــش مــا بخــش اعظمــی از ملــت 
آزربایجــان را در دایــره نفــوذ خــود دارد امــا جنبــش مرکزگــرا باوجــود تــالش فــراوان 
ــد.  ــال کن ــر دنب ــی دیگ ــن عموم ــا اماک ــتادیوم ی ــود را در اس ــات خ ــتند اعتراض نتوانس
ــرداد و  ــر 2 خ ــی نظی ــر جنبش های ــه اگ ــت ک ــن اس ــود ای ــرح می ش ــه مط ــؤالی ک س
ــای  ــا داشــت باوجــود تشــکیالت ها، ابزاره ــش م ــی ای چــون جنب ــگاه مردم ســبز پای
رســانه ای و کادرهــای مجــرب سیاســی چــه موفقیت هایــی می توانســت کســب کنــد؟ 
و یــا اگــر مــا تشــکیالت هایی مقتــدر، ابزارهــای رســانه ای و نیــز کادر مجــرب داشــتیم 
چــه می توانســتیم بــه دســت بیاوریــم؟ بــه نظــر می رســد جــواب ســؤاالت مشــخص 
باشــد آنهــا پایــگاه مردمــی ندارنــد و مــا تشــکیالت های مقتــدر. بایــد بــه خاطــر داشــته 
باشــیم کــه بــا کار محفلــی کدخدایــی روســتایی بــه خــود آزربایجانی هــا نخواهــد رســید 

چــه رســد بــه حاکمیــت بــر کل آزربایجــان.

عوامل بازدارنده کار تشکیالتی

۱- سرکوب حاکمیت
دکتــر بشــریه رفتــار حاکمــان را به عنــوان یکــی از مهم تریــن عوامــل مؤثــر در شــکل گیری 
ــر  ــه و در ه ــر جامع ــه در ه ــد ک ــن اســتدالل می کن ــد و چنی ــگ سیاســی می دان فرهن
عصــری فرهنــگ سیاســی تحــت تأثیــر رســوبات ایدئولــوژی طبقــات حاکــم قــرار دارد. 
ــا و  ــتند و گروه ه ــی هس ــی سیاس ــی زندگ ــور اصل ــم، مح ــراد حاک ــه اف ــی ک در جوامع
ــد، ایــن تأثیــر بیشــتر و مســتقیم تر اســت.  ــده  قــدرت وجــود ندارن نهادهــای تهدیدکنن
به طورکلــی در ســاختار سیاســی توتالیتــر، دولــت بــه زوایــای زندگــی عامــه رخنــه کــرده 
و جامعــه مدنــی را ویــران می ســازد چراکــه دولــت توتالیتــر نیازمنــد جامعــه تــوده ای 
اســت و عمــاًل آن را ایجــاد می کنــد تــا بــرای تقویــت ســلطه خــود فضــای روابــط میــان 

ــردارد. ــان ب انســان ها را از می
آنچــه بیــش از همــه عوامــل ســبب جلوگیــری از ایجــاد نهادهــای اجتماعــی و سیاســی 
غیــر حاکمیتــی در چهارچــوب ایــران بــوده اســت بــدون شــک انحصارطلبــی حاکمیــت 
ــی  ــان خمین ــه از زب ــه در فرانس ــاختاری ک ــت. س ــالب ۵۷ اس ــد از اول انق ــل و بع قب
ــوری  ــر جمه ــل عم ــود و در اوای ــه ب ــوری فرانس ــد جمه ــاختاری مانن ــد س ــیم ش ترس
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ــای  ــازمان چریک ه ــوده، س ــزب ت ــم از ح ــی اع ــزاب مختلف ــا و اح ــالمی گروه ه اس
فدایــی خلــق، ســازمان مجاهدیــن، نهضــت آزادی و جبهــه ملــی را در بــر می گرفــت امــا 
باگذشــت مــدت کمــی انحصارطلبــی ســردمداران حاکمیــت، دایــره حاکمیــت را بــه دو 
طیــف اصولگــرا و اصالح طلــب تقلیــل داد و بعــد از حــذف اصالح طلبــان اینــک نوبــت 
حــذف بخشــی از اصولگرایــان اســت. حرکــت ملــی در شــرایطی بــه حیــات خــود ادامــه 
ــد و از  ــه روز کاهــش می یاب ــوری اســالمی روزب ــا در جمه ــره خودی ه ــه دای ــد ک می ده
طرفــی حــذف فیزیکــی، مهاجــرت اجبــاری و نیــز وادار بــه توبــه کــردن دگراندیشــان زیر 

ــد. ــاهده می کن ــکنجه را مش ش
ــه  ــدام ب ــام اق ــا قســاوت تم ــی کار تشــکیالتی ب ــه کارای ــم ب ــا عل ــوری اســالمی ب جمه
حــذف تشــکیالت های مخالــف سیاســی می کنــد. ایــن ســرکوب چنــان رعــب و 
وحشــتی در بیــن افــراد جامعــه بــه وجــود مــی آورد کــه نه تنهــا کار گروهــی و تشــکیالتی 
بلکــه کلمــه »سیاســی« نیــز بــا القائــات رژیــم ممنــوع و دوری از سیاســت در چنیــن 
ــی تلنگــری  ــس از خــرداد ۸۵ حرکــت مل ــرض می شــود. پ ــک ضــرورت ف ــی ی فضای
خــورد و بــا آگاهــی فعــاالن از پتانســیل موجــود در اقشــار ملــت آزربایجــان و قدرتــی 
ــه ایــن فکــر انداخــت کــه  ــه نمایــش گذاشــت، فعــاالن را بیش ازپیــش ب کــه ملــت ب

ــود. ــازمان دهی ش ــکل و س ــت متش ــان می بایس ــی آزربایج ــش مل جنب

۲ – فرهنگ سیاسی
ــد بایســتی  ــم می زن ــگ سیاســی چگونگــی ســاختار سیاســی را رق ــه فرهن ازآنجایی ک
ــران  ــر ای ــژه ای داشــته باشــیم. فرهنــگ سیاســی حاکــم ب ــه ایــن مســئله توجــه وی ب
چگونــه اســت؟ آیــا ســاختارهای حکومت هــای حاکــم در ایــران به طــور طبیعــی 
به طــور مصنوعــی  یــا  بوده انــد؟  ایــران  محصــول فرهنــگ سیاســی موجــود در 
ایجادشــده اند؟ آیــا تشــکیالت گریــزی و سیاســت گریزی در حرکــت ملــی آزربایجــان 
معلــول فرهنــگ سیاســی حاکــم در بیــن ملــت آزربایجــان و نیــز فعالیــن ملــی اســت؟ 
ــت  ــد اس ــریه معتق ــر بش ــته اند؟ دکت ــر داش ــوص تأثی ــن خص ــی در ای ــه مؤلفه های چ
ــا  ــا و هنجاره ــا و ارزش ه ــه ی نگرش ه ــاص، مجموع ــور خ ــی به ط ــگ سیاس »فرهن
ــراد هــر  ــار سیاســی اف ــده رفت ــا و کنترل کنن ــدرت اســت و راهنم ــاره سیاســت و ق درب
ــده از  ــی عم ــگ سیاس ــوع فرهن ــی دو ن ــد تاریخ ــود.« از بع ــوب می ش ــه محس جامع
ــت  ــی پاتریمونیالیس ــگ سیاس ــی فرهن ــت، یک ــخیص اس ــی قابل تش ــدگاه سیاس دی
ــگ  ــک. در فرهن ــگ سیاســی دمکراتی ــری فرهن )پدرســاالر، ســلطانی، ســنتی( و دیگ
سیاســی پاتریمونیالیســتی، قــدرت پدیــده ای رمزآلــود تلقــی می شــود. حاکــم تافتــه ای 
ــگ برخــورد  ــن فرهن ــی رود. در ای ــه شــمار م ــی ب ــت قهرمان ــه و دارای خصل جــدا بافت
عاطفــی نســبت بــه قــدرت وجــود دارد کــه ناشــی از تنش هــای درونــی شــخصیت افــراد 
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اســت کــه ریشــه در بافــت کلــی جامعــه پدرســاالر دارد. در ســاخت خانــواده پدرســاالر 
ــخصیت  ــش ش ــب پیدای ــه او موج ــرای جلب توج ــش ب ــدر و کوش ــم پ ــز از خش پرهی
ــلطه جویی  ــت. س ــتی اس ــام پاتریمونیالیس ــه نظ ــود الزم ــه خ ــود ک ــب می ش اقتدارطل
و تســلیم طلبــی درعین حــال ویژگی هــای اصلــی  نــوع شــخصیت اســت. یکــی دیگــر 
ــد  ــه مشــکالت بای ــره هم ــه گ ــع اســت ک ــن توق ــگ ای ــوع فرهن ــن ن ــای ای از ویژگی ه
ــه عمــده فرهنــگ  به وســیله نمــاد پــدری حکومــت بــاز شــود؛ و به طورکلــی مؤلف
ــودن  ــود ب ــدرت، ارادت ســاالری، رازآل ــودی ق سیاســی پاتریمونیالیســتی ســاختار عم
ــای  ــس مؤلفه ه ــت؛ برعک ــاهل اس ــدم تس ــونت و ع ــی، خش ــی سیاس ــدرت، بدبین ق
عمــده فرهنــگ سیاســی دمکراتیــک، ســاختار افقــی قــدرت، افســون زدایــی از قــدرت، 
اعتمــاد سیاســی، لیاقــت ســاالری، عــدم خشــونت و حــل مســالمت آمیز اختالفــات و 

وجــود تســاهل و مــدارا اســت.
ــر فعالیــن حرکــت ملــی را در شــش بخــش موردبررســی  فرهنــگ سیاســی حاکــم ب
ــن  ــی در ای ــت مل ــج در حرک ــای رای ــه گفتمان ه ــود ب ــعی می ش ــم و س ــرار می دهی ق

ــه شــود. خصــوص پرداخت

۲- ۱- رواج گفتمان غیر تشکیالتی
ــکیالتی  ــد تش ــه ض ــکل گرفته ک ــی ش ــی گفتمان ــت مل ــی از حرک ــفانه در بخش متأس
اســت. بعضــًا مشــاهده می کنیــم بعضــی از فعالیــن در گفتــار خــود بــر ضــرورت وجــود 
ــا  ــودآگاه ی ــکیالتی را خ ــر تش ــارزه غی ــل، مب ــا در عم ــد ام ــد می کنن ــکیالت ها تأکی تش
ناخــودآگاه تبلیــغ می کننــد. آنچــه معقــول بــه نظــر می رســد ایــن اســت کــه کســی کــه 
بــر مبــارزه سیســتماتیک و تشــکیالتی بــاور دارد بایســتی عضــو یــا ســمپات تشــکیالت 
بــوده و یــا خــود تشــکیالتی را بنیــان نهــد. در غیــر ایــن صــورت در عمــل، مبــارزه غیــر 
ــرورت  ــورد ض ــراد در م ــار اف ــرف گفت ــوان به ص ــد و نمی ت ــج می کن ــکیالتی را تروی تش
مبــارزه تشــکیالتی آن فــرد را حامــی و طرفــدار مبــارزه سیســتماتیک قلمــداد کــرد. البته 
بنیــان نهــادن تشــکیالت مســتلزم آن اســت کــه اواًل تشــکیالت مــورد تأســیس بایســتی 
تفاوت هــای اساســی بــا تشــکیالت های موجــود داشــته باشــد یعنــی این طــور نباشــد 
ــًا  ــود، ثانی ــرداری ش ــی کپی ب ــاوت اساس ــدون تف ــکیالت ها ب ــر تش ــه دیگ ــه مرامنام ک

توانایــی برپایــی و اداره تشــکیالت موجــود باشــد.
ــد و  ــد می کنن ــکیالتی تأکی ــودن کار تش ــده ب ــر بی فای ــی ب ــوارد فعالین ــی از م در بعض
ــمارند  ــالب ۵۷ را برمی ش ــاندن انق ــروزی رس ــه پی ــی در ب ــت خمین ــه حرک ــرای نمون ب
کــه بــدون داشــتن تشــکیالت و ســازمان دهی خاصــی توانســت بــر دیگــر ســازمان ها 
و تشــکیالت های باســابقه فائــق آیــد و پیــروز میــدان باشــد. در پاســخ چنیــن 
ــای  ــا و کادره ــوان مکان ه ــون به عن ــاجد و روحانی ــه اواًل مس ــت ک ــد گف ــی بای تحلیل
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ــًا  ــد و ثانی ــده دار بودن ــه کار تشــکیالتی را عه ــای نقشــی شــبیه ب ــی، ایف ــت خمین حرک
کاریزمــای خمینــی چنــان همه گیــر بــود کــه طوفــان بــه وجــود آمــده از ناآگاهــی مــردم 
ــد  ــگاه مردمــی ندارن ــه پای ــر دیگــر تشــکیالت هایی ک ــی توانســت ب ــای خمین و کاریزم
پیــروز شــود و درحالی کــه امــروز شــرایط فــرق کــرده و رشــد آگاهــی عمومــی و نبــود 
فــردی کاریزماتیــک و تأثیرگــذار مــا را به ســوی کار تشــکیالتی ترغیــب می کنــد. جــدای 
از ایــن تجربــه نشــان داده اســت، جنبش هایــی کــه بــا اتــکا بــه یــک فــرد بــه پیــروزی 
ــی  ــوری شــده اند. در مبارزات رســیده اند پــس از تشــکیل سیســتم خــود، دچــار دیکتات
ــر اســاس تشــکل گرایی و تعــدد احــزاب شــکل گرفته اســت پــس از  ــا ب ــه آنه کــه پای

پیــروزی مبــارزه نیــز رونــد دمکراتیــک و تکثرگرایــی ادامــه یافتــه اســت.
طیــف دیگــری از منتقــدان مبــارزه سیســتماتیک بــر بی فایــده بــودن ایــن شــیوه بــه 
ســبب فضــای امنیتــی ســنگینی کــه از ســوی حاکمیــت ســرکوبگر بــر جامعــه اعمــال 
ــه  ــت و ب ــرس حاکمی ــر ت ــتی ب ــه به درس ــدگاه بااینک ــن دی ــد. ای ــاره دارن ــود اش می ش
طبــع آن ســرکوب مبــارزان سیســتماتیک از طــرف دولــت ایــران اشــاره دارد امــا بــه نظــر 
می رســد الزم اســت بــه ســؤاالتی چنــد جــواب داده شــود کــه آیــا جمهــوری اســالمی 
و یــا هــر طیــف مرکزگــرای دیگــری تــا زمانــی کــه بــر اریکــه قــدرت هســتند اجــازه کار 
تشــکیالتی آزربایجــان محــور را بــه مــا خواهــد داد؟ و آیــا بایــد منتظــر اجــازه حاکمیــت 
ــه  ــت؟ آنچ ــده اس ــر نش ــت دی ــا آن وق ــد؟ آی ــم کن ــان فراه ــا را برایم ــا فض ــم ت بمانی
ــد و تشــکیالت  ــود نمی آی ــه وج ــزی در خــأ ب ــه هیچ چی ــن اســت ک مســلم اســت ای
نیــز به یک بــاره بــه وجــود نخواهنــد آمــد. اگــر حاکمیــت مرکزگــرا در آینــده هــم مجبــور 
ــود  ــد ب ــاری خواه ــبب فش ــه س ــود ب ــی ش ــی _ آزربایجان ــکیالتی ایران ــول تش ــه قب ب
ــه  ــد. بهان ــر آن وارد می کنن ــی ب ــًا آزربایجان ــکیالت های صرف ــا تش ــکیالت و ی ــه تش ک
قــرار دادن فضــای ســرکوب از طــرف فعالیــن را می تــوان بــا بحــث در مــورد ضــرورت 
تشــکیالت، به خوبــی آشــکار نمــود. باکمــی مباحثــه بــا فعــاالن غیــر تشــکیالتی متوجــه 
ــه از  ــت ک ــه اس ــی نهفت ــی، واقعیت ــرکوب حکومت ــان س ــس گفتم ــه در پ ــویم ک می ش
عــدم اعتقــاد به ضــرورت کار تشــکیالتی نشــات می گیــرد امــا آنچــه در ظاهــر و ابتــدای 
ــکیالتی  ــه کار تش ــا محکوم ب ــت. م ــی اس ــرکوب حاکمیت ــود س ــرح می ش ــه مط مباحث

هســتیم و جــز ایــن چــاره ای نداریــم.
ــد  ــدا می کن ــم پی ــر ه ــفانه تکثی ــه متأس ــود ک ــان می ش ــت بی ــی در حرک ــًا جمالت بعض
ــر  ــی ب ــی جمالت ــل خصوص ــال در محاف ــت. به عنوان مث ــکیالتی اس ــع کار تش ــه مان ک
ــد  ــه کار کرده ان ــی چ ــت مل ــرای حرک ــکیالت ها ب ــه »تش ــت ک ــاده اس ــا افت ــر زبان ه س
و یــا افــراد غیــر تشــکیالتی مؤثرتــر بوده انــد« بیــان این گونــه جمــالت را از درک 
ــود.  ــوان متصــور ب ــدگان آن می ت ــت بیان کنن ســطحی، بی تجربگــی سیاســی و گاه منی
ــالن کاری  ــد بی ــکیالت ها نمی توانن ــه تش ــت ک ــد گف ــر بای ــرز فک ــن ط ــه ای ــخ ب در پاس
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ــان  ــات افشــاگری تشــکیالت ها گریب ــی و تبع ــل امنیت ــرا دالی ــد زی ــاش کنن خــود را ف
ــد کــه تشــکیالت ها  ــد بدانن ــا را خواهــد گرفــت. بعضــی از فعالیــن می خواهن خــود آنه
از چــه راهــی منابــع مالــی خــود را تأمیــن می کننــد، شــورای مرکزی شــان چــه کســانی 
هســتند، تعــداد اعضایشــان چقــدر اســت، چــه عملیات هایــی داشــته اند؟ و ســؤاالتی 
ــه  ــد، چراک ــر نمی رس ــه نظ ــی ب ــه منطق ــؤاالتی ک ــد. س ــرح می کنن ــت را مط ازاین دس
ــد همــه  ــی نمی توان ــی در فضــای آزاد و غیرامنیت ــن فضــا و حت ــچ تشــکیالتی در ای هی
ــط  ــه و خ ــه، نظام نام ــد مرامنام ــن بدانن ــت فعالی ــه الزم اس ــد. آنچ ــا کن ــا را افش آنه
ــا.  ــه تجســس در دیگــر بخش ه ــک تشــکیالت ها اســت ن فکــری، اســتراتژی و تاکتی
ایــن ســؤاالت از ســوی فعالیــن غیــر تشــکیالتی در حالــی مطــرح می شــود کــه آنــان بــر 
وجــود فضــای امنیتــی و بی فایــده بــودن کار تشــکیالتی اشــاره دارنــد! فعــاالن بایســتی 
ــر و  ــته اخی ــوج برخاس ــاه م ــر کوت ــران، عم ــای ای ــود در جغرافی ــای موج محدودیت ه
ــکیالت ها  ــند و از تش ــته باش ــر داش ــی را در نظ ــای مال ــر محدودیت ه ــه مهم ت از هم
آن را انتظــار داشــته باشــند کــه مقــدور باشــد وگرنــه طلــب فعالیــت آرمانــی باوجــود 
ــه نظــر نمی رســد. فعالیــن ملــی  ــر آن واقفیــم منطقــی ب محدودیت هایــی کــه خــود ب
بجــای اســتفاده ازجملــه معــروف »تشــکیالت ها چــه کار کرده انــد؟« می تواننــد و 

ــرده ام؟« ــی چــه کار ک ــرای تشــکیالت های آزربایجان ــن ب بایســتی بپرســند »م

۲- ۲- اولویــت قــرار دادن منافــع تشــکیالتی نســبت بــه منافــع ملــی در مقاطــع زمانــی 
مختلف

یکــی از مــواردی کــه نیــاز بــه بحــث موشــکافانه و تــوأم بــا ظرافــت دارد بحــث اولویــت 
قــرار دادن منافــع تشــکیالتی بــر منافــع ملــی اســت کــه می تــوان گفــت تــا حــدودی 
ــت مــا  ــه مســلم اس ــکیالت ها دارد. آنچ ــت موجــود بعضــی از تش ریشــه در واقعی
تشــکیالت را بــرای آزربایجــان می خواهیــم نــه آزربایجــان را بــرای تشــکیالتمان. ایــن 
نکتــه ازآن جهــت ظریــف اســت کــه منافــع ملــی از طــرف تشــکیالت های موجــود گاهــًا 
ــه  ــوان بی تجرب ــه ج ــا درک ناپخت ــن ب ــود؛ و ای ــف می ش ــر تعری ــاوت از همدیگ متف
سیاســی حرکتمــان بــه اولویــت قــرار دادن منافــع تشــکیالت بــه منافــع ملــی تعبیــر 
می شــود. در بعضــی از مــوارد موضــع محافظه کارانــه و یــا ســکوت تشــکیالت های نوپــا 
ــه اولویت دهــی تشــکیالت  ــر ب ــد تعبی ــه ســبب حفــظ خــود نبای ــزل امــروزی ب و متزل
بــه منافــع ملــی تعبیــر شــود. اگــر هــم در مــوارد غیرقابل انــکاری چنیــن کاری یعنــی 
ــرورت  ــی ض ــاز ناف ــد ب ــرز باش ــی مح ــع مل ــه مناف ــکیالتی ب ــع تش ــت دادن مناف اولوی
وجــود تشــکیالت ها نیســت و در صــورت تــداوم چنیــن اولویت دهــی خــود تشــکیالت 

متضــرر خواهــد شــد.
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 ۲- ۳ – شخصیت پرستی بجای تشکیالت محوری
شــخصیت پرســتی در جامعــه مــا ریشــه های دیرینــه دارد. شــخصیت پرســتی 
ــد  ــخص می نه ــردن ش ــر گ ــته ب ــت برداش ــوم مل ــئولیت را از عم ــار مس ــه ب ازآنجایی ک
ــد کــه ببینــد  بــاب میــل طرفــداران ایــن طــرز فکــر اســت زیــرا بیشــتر منتظــر می مان
قهرمانــش چــه می کنــد و چــه می گویــد و ایــن شــنیدن صــرف، مســئولیت پذیر 

ــه اســت. ــی هزین ــاده و ب ــن کاری س ــار کار نرفت ــر ب ــودن و زی نب
ــرل  ــدرت کنت ــدرت را ق ــه ق ــد ک ــه واقف ان ــن نکت ــر ای ــی ب ــی به خوب ــن سیاس فعالی
ــدرت،  ــرل ق ــه کنت ــرد و الزم ــرل ک ــی را کنت ــوان قدرت ــاس نمی ت ــا التم ــد و ب می کن
ــه انســان های صــادق  ســاختاری اســت کــه آن را کنتــرل کنــد. در تاریــخ هــزاران نمون
ــتی  ــی و مردم دوس ــه دمکرات ــری روحی ــدرت گی ــطه ق ــه به واس ــد ک ــی بوده ان و صالح
خــود را ازدســت داده اند و مبلغــان فــرد مذکــور در بیشــتر مــوارد قربانیــان اولیــه ایــن 
ــه  ــم ب ــردی، ظل ــر ف ــد و شــرط ب ــدون قی ــدرت ب ــذاری ق ــد. واگ ــری بوده ان ــدرت گی ق
ــد کــه ابتــدای  ــرا او را در مســیری انداخته ان خــود آن فــرد نیــز محســوب می شــود زی
ــکیالت ها  ــوری. تش ــم و دیکتات ــای آن ظل ــت و انته ــی اس ــتی و دمکرات آن انسان دوس
ــود  ــه وج ــتمی ب ــد سیس ــرا می توانن ــت اج ــدون و باقابلی ــه ای م ــتن نظام نام ــا داش ب
آورنــد کــه بــا داشــتن کارایــی الزم، افــراد در آن ایفــای نقــش کننــد و رقابت هــای درون 

ــدن تشــکیالت را فراهــم آورد. تشــکیالتی، ســالم مان
در برهــه ای از حرکــت ملــی شــخصیت پرســتی تــا بــدان جــا پیــش رفــت کــه به غیــراز 
خــود را تکفیــر بــه عــدم اعتقــاد بــه مبانــی حرکــت می کردنــد و بــا شــعارهای 
انحصارگرایانــه »میّلــی لیــدر، میّلــی بایــراق و میّلــی دولــت« ســعی در ایجــاد فضایــی 
داشــتند کــه فعالیــن ملــی راهــی جــز انتخــاب ایــن طــرز فکــر نداشــته باشــند و ســر 
آخــر چنیــن طــرز فکــری، گریبــان مبلغانــش را هــم گرفــت. بال وپــر دادن بیش ازحــد 
ــره باعــث  ــزی و کنگ ــی شــورای مرک ــرل آن یعن ــزار کنت ــدون داشــتن اب ــری ب ــه رهب ب
ــد  ــدازد و تشــکیالت نتوان ــر کل تشــکیالت بین می شــود کــه رهبــری ســایه ســنگینی ب
خــود را از زیــر ایــن ســایه برهانــد. درحالی کــه در شــکل اصولــی آن بایســتی تشــکیالت 
ــد و در  ــری ســایه بیفکن ــر تمامــی اجــزاء تشــکیالت حتــی رهب و اصــول تشــکیالتی ب
افــکار عمومــی بیشــتر نــام تشــکیالت مطــرح باشــد تــا رهبــری آن. امــروز نیــز بــا درس 
نگرفتــن از گذشــته بیــم آن مــی رود کــه فعالیــن نــه دنبــال کار سیســتماتیک بلکــه بــه 
ــودن  ــوده را آزم ــه آزم ــی باشــند ک ــزار کنترل ــچ اب ــدر، بی هی ــوان لی ــردی به عن ــال ف دنب

خطــا اســت.

 ۲- ۴- داشتن روحیه منیت و رواج پوز مستقل بودن
منیــت باعــث می شــود کــه فــرد عضــو یــا ســمپات تشــکیالتی نشــود و اگــر قابلیــت 
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ــن  ــد. چنی ــل می کن ــی عم ــم تخریبچ ــد در حک ــته باش ــکیالتی را نداش ــکیل تش تش
ــه  ــت ک ــن دردی اس ــد و ای ــازندگی اش می چرب ــر س ــش ب ــه تخریب ــری روحی کاراکت
درمانــش مشــکل می نمایــد. همچنیــن فــرد بیمــار همــه فعالیت هــای مثبــت 
دنبــال  فقــط  و  می کنــد  بایکــوت  حالــت  خوش بینانه تریــن  در  را  تشــکیالت ها 
ــک ارزش  ــوان ی ــودن به عن ــی مســتقل ب ــی از حرکــت مل ــری اســت. در الیه های مچ گی
به حســاب می آیــد. مســئله اســتقالل فکــری داشــتن، مســئله ای متفــاوت از مســتقل 
بــودن و عــدم پذیــرش ســازوکار تشــکیالتی در مبــارزه اســت. آنچــه مســلم اســت یــک 
فعــال سیاســی بایســتی اســتقالل فکــری داشــته باشــد و باثبــات فکــری کــه بامطالعــه 
ــا از  ــه ت ــرار نگرفت ــکات ق ــات و تحری ــر القائ ــت تأثی ــد تح ــود می آفرین ــه در خ و تجرب
فریــب و انحــراف بــه دور باشــد امــا اینکــه مســتقل بــدون بــه معنــی عــدم قبــول کار 
سیســتماتیک باشــد در بعضــی از مــوارد داللــت بــر خودرأیــی و نداشــتن روحیــه تعامــل 

و مســئولیت پذیری اســت.

۲- ۵- سیاست گریزی و تعریف عامیانه از سیاست در بین فعالین ملی
ــرای  سیاســت چیســت؟ ســؤالی کــه عــوام در پاســخ آن ایــن جمــالت و کلمــات را ب
ــد »سیاســت یعنــی بی پدرومــادر«، »سیاســت یعنــی دروغ«، »سیاســت  راقــم گفته ان
ــم  ــد ببینی ــال بای ــب دادن« و… ح ــی فری ــوق«، »سیاســت یعن ــوک اوغلول ــی کؤپ یعن
فعــاالن حرکــت ملــی در داخــل چقــدر تعریفشــان از سیاســت بــا تعریــف کوچه بــازاری 
ــاال بکشــند؟ انتظــار  تفــاوت دارد؟ و آیــا توانســته اند خــود را در حــد فعــال سیاســی ب
مــی رود عوام زدگــی باعــث نشــود کــه فعــاالن مثــل عــوام سیاســت را بــد بداننــد و از 
آن بگریزنــد. بعضــًا جمالتــی از فعــاالن می شــنویم کــه حیــرت آور اســت. بــرای مثــال 
جمالتــی چــون »آن طیــف یــا تشــکیالت قدرت طلــب اســت.« البتــه کــه قدرت طلــب 
ــرد  ــت بگی ــدرت را در دس ــه ق ــد ک ــود می آی ــه وج ــرای آن ب ــکیالت ب ــد تش ــد باش بای
ــت از  ــه ای چــون »مل ــا جمل ــود؛ و ی ــد ب ــچ کاره خواه ــدرت هی ــدون داشــتن ق ــرا ب زی
ــان و  ــن دگراندیش ــد؟! ای ــاق بیفت ــد اتف ــور می توان ــن چط ــت« ای ــر اس ــی جلوت ملتچ
ــد  ــاد می کنن ــکار را ایج ــنفکران اف ــد. روش ــی می کنن ــوده را جهت ده ــه ت ــد ک نخبگان ان
بعــد آنهــا را در نــزد توده هــا تبلیــغ می کننــد و توده هــا به تنهایــی قــادر بــه خلــق افــکار 
و اندیشــه های نــو نیســتند. درســت اســت کــه ایــن تعبیــری نخبــه گرایانــه اســت امــا 

بایــد نســخه را بــرای شــرایط جامعــه خودمــان بپیچیــم نــه جوامــع دیگــر.

 ۲ –۶- گفتمانی علیه خود
در زمــان خالفــت علــی )ع( گروهــی بنــام خــوارج پیــدا شــدند کــه بــا شــعار »ال حکــم 
اال هللا« معتقــد بودنــد حکومــت و حکومــت داری بی فایــده اســت و قــرآن، تمــام 
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مشکالتشــان را حــل خواهــد کــرد و در محلــی خــارج از شــهر ســاکن شــدند. بــه ســبب 
ــا مشــکالتی  ــه وجــود آمــده ناشــی از عــدم وجــود ســاختار حکومتــی ب هرج ومــرج ب
روبــه رو شــدند. در اجماعــی کــه بــا خــود داشــتند مســائلی مطــرح شــد کــه بــر طبــق 
ــاوی  ــردد، در دع ــع گ ــده و توزی ــع ش ــال جم ــن بایســتی بیت الم ــرآن و دی ــن ق موازی
کســانی بایــد باشــند کــه حکــم قــرآن و خــدا را جــاری ســازند و…؛ و بــا ایــن اوصــاف 

ــد. ــکار ش ــان آش ــدی تئوری ش ناکارآم
لنیــن آشــکارا بیــان می کــرد کــه پــس از انقــالب پرولتــری دولــت بی درنــگ از بیــن 
ــالب  ــس از انق ــل پ ــود. در عم ــین آن می ش ــا جانش ــوری پرولتاری ــی رود و دیکتات م
ــه  ــود را ب ــای خ ــرعت ج ــت به س ــود داش ــم وج ــر ه ــا اگ ــوری پرولتاری ــر، دیکتات اکتب
ــی، اتحــاد شــوروی مســلمًا  ــگ داخل ــروزی در جن ــس از پی ــوری حــزب داد. پ دیکتات
تمــام ویژگی هــای یــک دولــت برحســب تعریــف غیــر مارکسیســتی را دارا بــود. 
ــات  ــا تحریف ــری ب ــت کارگ ــک »دول ــوروی را ی ــاد ش ــود اتح ــن خ ــال ۱۹۲۱ لنی در س
بوروکراتیــک« توصیــف کــرد و بعدهــا اســتالین از ایــن فراتــر رفــت و اســتدالل کــرد کــه 
اتحــاد جماهیــر شــوروی سوسیالیســتی »گونــه جدیــدی از دولــت« و نماینــده تمــام 

مــردم اســت.
در حرکــت ملــی نیــز گروهــی بــر کار تشــکیالتی ایمــان ندارنــد و علیــه آن ســخن ها کــه 
نمی راننــد امــا بــا ایــن اوصــاف دســت به کار گروهــی می زننــد و بــا راه انــدازی وبــالگ 

و دادن بیانیــه کار شــبهه سیســتمی می کننــد و …

۳ – ضعف تشکیالت ها

۳ – ۱- عدم قابلیت و توان بسیج و تجهیز توده ها در راستای منافع و اهداف
ــروه  ــک گ ــداف ی ــع و اه ــتای مناف ــا در راس ــز توده ه ــیج و تجهی ــوان بس ــت و ت قابلی
سیاســی، منــوط بــه درک و ارزیابــی درســت گــروه از نیازهــای مهــم و روز توده هاســت. 
هــر جریــان فکــری و هــر تشــکیالتی اگــر از ملــت فاصلــه بگیــرد عاقبتــش مشــخص 
ــا  ــکیالت ها ب ــه تش ــت فاصل ــاهده اس ــران قابل مش ــزاب ای ــخ اح ــه در تاری ــت. آنچ اس
ــا  ــا شــده اســت. متأســفانه ب ــری آنه ــدرت گی ــی و ق ــدم کارای ــردم ســبب ع ــه م عام
درس نگرفتــن از تجربیــات، کاری را انجــام می دهیــم کــه اثــر نامطلــوب آن درگذشــته 
ــا حــرف عامــه ملــت را.  تجربه شــده اســت. مــا بیشــتر حــرف خودمــان را می زنیــم ت
ــا در کدامیــن حرکــت اعتراضی مــان شــعار  ــن دغدغــه ملتمــان اقتصــاد اســت م اولی
اقتصــادی داده ایــم؟ در ایــن خصــوص در مقالــه ای بنــام »بحــران اقتصــادی و حرکــت 
ــعارهایی  ــت. ش ــا را برانگیخ ــن توجه ه ــه کمتری ــد ک ــنهاد ش ــعارهایی پیش ــی« ش مل
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ملــی و اقتصــادی  ای چــون »فارسیســتانا گئدنمریک-ایشســیزلیگی چکنمریــک«، 
ــرت  ــدوق«، »فارسیســتانا مهاجی ــاد اول ــده ی ــای بؤلن ــاش اولدوق-پ ــده ب »جــان وئرن
تبعیضلریــن ثبوتودور-بــو تبعیضــه مخالیفــت میّلتیمیــن حقوقــودور« و … تــا زمانــی 
کــه دغدغه هــای ملتمــان را در ســرلوحه اســتراتژی مان قــرار ندهیــم محکوم بــه 
شکســتیم. توهیــن بــه دیــن و قــرآن و پیامبــر مســائل مــا را نه تنهــا حــل نخواهــد کــرد 
بلکــه مســئله را الینحــل خواهــد نمــود. آنچــه مســلم اســت حرکــت مــا حرکتــی ملــی 
اســت و تمامــی اقشــار را در بــر می گیــرد و نشــان دادن حرکــت بــه حرکتــی ضــد دینــی 

ــه دوراز روحیــه تکثرگرایــی اســت. کاری غیرواقعــی و ب

۳- ۲ – آشنا نبودن با کار تشکیالتی
ــکیالتی  ــا کار تش ــن ب ــکیالتی، فعالی ــه تش ــود تجرب ــت و نب ــی حرک ــبب جوان ــه س ب
ــن بعضــی از منســوبین تشــکیالت ها هــم مشــاهده  ــد. باکمــال تعجــب در بی بیگانه ان
می شــود کــه خــود فاجعــه ای اســت. بعضــی از قصورهــا بــه ســبب وجــود جــو ســرکوب 
ــدارد.  ــی ن ــه توجیه ــام کار تشــکیالتی هیچ گون ــی بن ــا کار محفل ــه اســت ام ــل توجی قاب
در تشــکیالت های موجــود مشــاهده می شــود کــه ابتدایی تریــن و ضروری تریــن 
ــا  ــد. تشــکیالت ی ــه همه کاره ان ــدارد و هم ــود ن ــی تقســیم کار وج ــول سیســتم یعن اص
سیســتم در بطــن خــود تقســیم کار را بــه همــراه دارد زیــرا بــدون تقســیم کار، سیســتمی 
ــه  ــکیالت هایی ک ــتند تش ــفانه هس ــا متأس ــت؛ ام ــد داش ــود نخواه ــکیالتی وج و تش
ــته اند.  ــیم کاری نداش ــدان تقس ــل چن ــی در عم ــند ول ــدک می کش ــکیالت را ی ــام تش ن
ــه کار سیســتمی  ــاور ب ــد ب تشــکیالت ها متشــکل از نیروهــای انســانی هســتند کــه بای
داشــته باشــند وگرنــه بــا کار محفلــی و عملکــردی به مثابــه جریانــات فکــری نمی تــوان 
آنهــا را تشــکیالت نامیــد. آیــا ایــن قصــور خودبه خــود رفــع خواهــد شــد یــا بازنگــری 
الزم اســت انجــام پذیــرد و همتــی پیگیــر را می طلبــد؟ ایمــان به ضــرورت کار تشــکیالتی 
ــد شــیوه عمــل را  ــی کافــی نیســت بای ــارزه تشــکیالتی اســت ول ــرای مب شــرط الزم ب
ــدون هماهنگــی تشــکیالت  ــم. بعضــًا اعضــای تشــکیالتی ســرخود و ب ــاد بگیری ــز ی نی
فعالیــت ملــی )مفیــد یــا غیرمفیــد( انجــام می دهنــد کــه ســر آخــر بــه نــام تشــکیالت 
ــر منعطــف  ــدازه ای غی ــه به ان ــام می شــود. الزم اســت کار تشــکیالتی ن منسوبشــان تم
ــه  ــن( و ن ــازمان مجاهدی ــد س ــد )مانن ــل کنن ــات عم ــه روب ــاء به مثاب ــه اعض ــد ک باش
ــا کار محفلــی فرقــی  ــدازه ای منعطــف باشــند کــه کار به اصطــالح تشکیالتی شــان ب به ان
نداشــته باشــد. باکمــال تأســف مشــاهده می شــود کــه تشــکیالت ها نمی تواننــد 
ــد  ــی خواه ــا را در پ ــت تقاض ــه باکیفی ــم عرض ــد و می دانی ــه کنن ــوب عرض ــود را خ خ
داشــت. بی توجهــی بــه حفــظ پرســتیژ و انعــکاس ضعیــف فعالیت هــای تشــکیالت ها 
ــای  ــر و ویدئوه ــرد. تصاوی ــان ک ــود بی ــر مشــکلی از مشــکالت موج ــا ذک ــوان ب را می ت

آزربایجان میّلی دیرنیش تشکیالتی18



مراســم ها، جلســات و گردهمایی هــا و حرکت هــای خیابانــی حرکــت بخصــوص 
ــی  ــی را باق ــچ توجیه ــای هی ــه ج ــت ک ــت اس ــدازه ای بی کیفی ــران به ان ــارج از ای در خ
نمی گــذارد از طــرف دیگــر نبــود روزنامــه، هفته نامــه و یــا ماهنامــه بــرای تشــکیالت ها 
ضعــف آشــکاری اســت کــه در بیشــتر تشــکیالت های آزربایجانــی قابل مشــاهده 
اســت. وقتــی تشــکیالت ها نتواننــد خــود را خــوب عرضــه کننــد دوری از کار تشــکیالتی 

ــود. ــد ب ــر خواه اجتناب ناپذی

۳ – ۳ - بی توجهی به کادر سازی سیاسی و نبود آموزش
ــه  ــود کمیت ــوان گفــت کــه کارنامه مــان در حــد صفــر اســت. نب ــن خصــوص می ت در ای
ــود  ــن امــر اســت و نب ــه ای آمــوزش در تشــکیالت ها نشــانه بی توجهــی تشــکیالت ها ب
ــی اســت  ــود، خالئ ــرای اعضــای تشــکیالت های موج ــا و جــزوات آموزشــی ب کتاب ه
کــه کامــاًل حــس می شــود. چگونــه می شــود تشــکیالتی بــدون آمــوزش انتظــار کارایــی 
ــه نظــر می رســد الزم اســت تشــکیالت ها شــعار »اول  از اعضایــش را داشــته باشــد. ب
ــال تعجــب مشــاهده  ــد کار« را به طورجــدی در نظــر داشــته باشــند. باکم ــوزش بع آم
ــه و  ــاره مرامنام ــی درب ــات کم ــکیالت ها اطالع ــوبین تش ــی از منس ــه بعض ــم ک می کنی
نظامنامــه خــود دارنــد و بــدون هیــچ آگاهــی بخشــی وارد تشــکیالت شــده اند. بــاز بــه 
مثــال انتشــار نشــریه برمی گردیــم. بــرای فعالیت هایــی کــه جهــت انتشــار نشــریه الزم 
ــط  ــکیالت نه فق ــام تش ــوان بن ــوزش را می ت ــم. آم ــی تهیه کرده ای ــه جزوه های ــت چ اس
بــرای اعضــاء بلکــه بــرای تمامــی فعالیــن در نظــر گرفــت. تهیــه جــزوات )در ســطح 
دنیــای واقعــی و مجــازی( ارائــه تکالیــف و نیــز ارزیابــی از اعضــاء می توانــد راهــکاری 

بــرای یادگیــری کار تشــکیالتی و سیاســی باشــد.

۳-۴- بی توجهی به عضوگیری و نحوه آن
ــرد طــی  ــی ف ــی باشــد، یعن ــرای تشــکیالت بایســتی دارای اصــول مدون ــری ب عضوگی
مراحــل خاصــی بتوانــد عضــو شــود. عضوگیــری در تشــکیالت های موجــود در حرکــت 
ملــی موفــق نبــوده و درصــد باالیــی از فعالیــن را فعالیــن مســتقل تشــکیل می دهنــد. 
تشــکیالت های موجــود در حرکــت ملــی چهــار شــیوه مختلــف بــرای عضوگیــری دارنــد. 
نــوع اول: تمــاس خــود فعــال بــا تشــکیالت از طریــق ایمیــل و فضــای مجــازی صــورت 
ــرد  ــکیالت، ف ــق تش ــد از تحقی ــه بع ــد ک ــت می کن ــت عضوی ــرد درخواس ــرد و ف می گی
ــد از  ــرد بع ــا ف ــکیالت ب ــاس تش ــوع دوم: تم ــود. ن ــکیالت بش ــو آن تش ــد عض می توان
گذرانــدن مرحلــه ســمپاتی اســت کــه احتمــال مــی رود فــرد مذکــور پیشــنهاد عضویــت 
را رد نکنــد و عضــو تشــکیالت شــود. نــوع ســوم: ترکیبــی از نــوع اول و دوم اســت کــه 
ــن  ــکیالت ای ــم تش ــد و ه ــت کنن ــه عضوی ــه ب ــراز عالق ــد اب ــود می توانن ــم خ ــراد ه اف
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ــرد وارد تشــکیالت  ــی ف ــن کنترل ــا کمتری ــواًل ب ــه معم ــد ک ــرد می ده ــه ف پیشــنهاد را ب
ــرد و  ــام می گی ــازی انج ــای مج ــًا در دنی ــه تمام ــارم ک ــوع چه ــره ن ــود و باالخ می ش
می تــوان گفــت کــه هیــچ کنترلــی بــرای آن وجــود نــدارد. آنچــه بــه نظــر می رســد ایــن 
اســت کــه تشــکیالت ها بــرای عضوگیــری می بایســتی طــوری عمــل کننــد کــه بتواننــد 
کارکردهــای یــک تشــکیالت را به خوبــی ایفــا کننــد و نحــوه ورود اعضــا بــه تشــکیالت 

ــال داشــته باشــد. ــه دنب ــه غیرخودی هــا را ب ــات رخن ــد موجب نبای

چه باید بکنیم؟
ــت  ــان کاری اس ــی آزربایج ــت مل ــای حرک ــتی ها و ضرورت ه ــن از کاس ــتن و گفت نوش
ــه راهــکار اســت کــه در حــل  ــر کــردن خأهــای موجــود و ارائ آســان امــا چگونگــی پ
ــی ۱- ســرکوب  ــده یعن ــل بازدارن ــن نوشــته ســه عام ــد. در ای ــان می کن مســئله کمکم
حاکمیــت ۲- فرهنــگ سیاســی ۳ – ضعــف تشــکیالت ها به عنــوان عوامــل بازدارنــده 
مطرح شــده کــه بایســتی در رفــع موانــع یادشــده همــت کنیــم. آنچــه مشــخص اســت 
در خصــوص ســرکوب حاکمیــت چنــدان کاری از دســتمان برنمی آیــد امــا در خصــوص 

مــوارد ۲ و ۳ الزم اســت کــه یــک بازنگــری علمــی و اساســی داشــته باشــیم.
منطقــی آن اســت کــه اول درد را بشناســیم بعــد در مقــام درمــان آن برآییــم. آنچــه در 
حرکــت ملــی در رابطــه بــا موضــوع بحثمــان یعنــی عــدم وجــود تشــکیالت های مقتــدر 
و تشــکیالت گریــزی مطــرح می شــود ایــن اســت کــه بعضــًا برخــی از فعالیــن وجــود 
تشــکیالت ها را ضــروری نمی داننــد، یعنــی در همــان مرحلــه تشــخیص درد می ماننــد. 
در چنیــن حالتــی طرفــداران کار تشــکیالتی بایســتی ضــرورت ایــن امــر را بازگــو کننــد 
ــی از  ــر ســخن درد شناســایی شــود. قســمت اعظم ــه دیگ ــاز مطــرح شــود و ب ــا نی ت
ــد امــا چگونگــی  ــاور دارن ــر ضــرورت وجــود تشــکیالت ها ب ــر تشــکیالتی ب فعالیــن غی
ــه نظــر می رســد  ــد. ب دســت یابی و ایجــاد تشــکیالت ها را ناممکــن و مشــکل می دانن
بزرگــی دایــره نیــاز در ایــن طیــف آن چنــان بــزرگ نیســت کــه بــه دنبــال راهکارهــای 
ــد.  ــان بمالن ــه تنش ــن کاری را ب ــی چنی ــند و پ ــه باش ــن نقیص ــع ای ــرای رف ــی ب ابداع
ــد  ــد ســمپاتی تشــکیالت های موردعالقه شــان را بکنن ــه می توانن ــن مرحل ــاالن در ای فع
ــکیالتی  ــمپات های تش ــه س ــت ک ــده اس ــًا دیده ش ــت. بعض ــو اس ــی روبه جل ــه گام ک

ــد. ــر بوده ان ــکیالت مؤث ــتر از کادر آن تش بیش
ــه  ــرای رســیدن ب ــه باهــم ب ــه ای از انســان ها هســتند ک ســازمان و تشــکیالت مجموع
اهدافــی همــکاری می کننــد، یعنــی ســرمایه و اســاس کار هر تشــکیالتی نیروی انســانی 
ــکیل دهنده  ــر تش ــر عناص ــازمانی دیگ ــر س ــود. اگ ــد ب ــکیالت خواه ــود در آن تش موج
خــود را داشــته باشــد امــا نیــروی انســانی الزم را ازنظــر کمــی و کیفــی نداشــته باشــد، 
ناکارآمــد خواهــد بــود. فعالیــن منتقــد تشــکیالت ها بایســتی بــه ایــن مســئله توجــه 
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ــی  ــکیالت ها کارای ــکیالت ها، تش ــه تش ــراد ب ــتن اف ــدون پیوس ــه ب ــد ک ــتری بکنن بیش
الزم را نخواهنــد داشــت زیــرا ایــن افــراد هســتند کــه ســازمان را تبدیــل بــه نیرویــی 
ــیوه  ــاختار و ش ــی در س ــری کل ــک بازنگ ــا ی ــز ب ــکیالت ها نی ــد. تش ــذار می کنن تأثیرگ
ــان  ــتر از دافعه ش ــان بیش ــه جاذبه ش ــد ک ــم آورن ــرایطی را فراه ــتی ش ــان بایس عملش

باشــد.
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تقسیم کار
و ضـرورت آن 

در حرکت ملـی 
آزربایجــــــان

ــواره  ــع بشــری هم ــل جوام ــده ای ضــروری در رشــد و تکام ــوان پدی »تقســیم کار به عن
نقــش اساســی داشــته و کلیــه فعالیت هــای اجتماعــی از شــکل گیری اولیــن جوامــع 
ــوده اســت.  ــول نظــام تقســیم کار ب ــزرگ، همگــی معل ــور تمدن هــای ب ــا ظه بشــری ت
تقســیم کاری کــه نه تنهــا انســان مبــدأ آن نبــوده بلکــه از آغــاز هســتی به عنــوان قانونــی 
ذاتــی و ضــروری در تکویــن حیــات نقــش اصلــی را عهــده دار بــوده اســت«. ]۱[ در ایــن 
نوشــته بــر آنیــم تطبیقــی داشــته باشــیم از نظریــات اندیشــمندان در مــورد تقســیم کار و 
ضــرورت بــه وجــود آمــدن تقســیم کار اساســی در بیــن فعالین حرکــت ملــی آزربایجان.
تقســیم کار به عنــوان یــک مســئله، بــرای اولیــن بــار در اواخــر قــرن ۱۸ بــا شــروع انقالب 
صنعتــی و مــدرن شــدن صنايــع و همچنیــن افزایــش و کیفیــت تولیــد در کارخانه هــا، 
از ســوی آدام اســمیت در اثــری بــه نــام »رســاله ای در بــاب ثــروت ملــل« ارائــه شــد 
و بعدهــا اندیشــمندانی چــون آگوســت کنــت در نظریــه تکامــل اجتماعــی از تقســیم کار 
به عنــوان یکــی از ســه عامــل اساســی تکامــل اجتماعــی یــاد کردنــد. همچنیــن مارکس، 
ــی  ــیم کار اجتماع ــودآگاه را تقس ــه خ ــدن طبق ــود آم ــه وج ــی ب ــل اصل ــی از عوام یک
می دانــد و یــا ســایر اندیشــمندانی کــه بــر اهمیــت نظــام تقســیم کار اجتماعــی تأکیــد 

ــد. ــون آن می دانن ــروزی را مدی ــع ام ــد و پیشــرفت جوام کرده ان

ج.اورمولو
آزربایجان میّلی دیرنیش تشکیالتی نین یورد ایچی کمیته سی نین اویه سی
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جامعه شناســی بنــام امیــل دورکیــم امــا در قــرن ۱۹ جوامــع را ازنظــر همبســتگی بــه دو 
نــوع جامعــه مکانیکــی یــا ســنتی و جامعــه ارگانیکــی یــا انــدام واره تقســیم می کنــد و 
اســاس اختــالف بيــن همبســتگی مکانیکــی و ارگانیکــی را در تقســیم کار موجــود میــان 
آنهــا می دانــد. وی همبســتگی مکانیکــی را چنیــن تعریــف می کنــد: »بــه جوامــع یــا 
ــردی  ــک کارک ــده و از تفکی ــابه تشکیل ش ــا مش ــان ی ــر یکس ــه از عناص ــی ک اجتماعات

کمتــر برخوردارنــد یــا فاقــد هرگونــه تشــکل و ســازمان هســتند.«
همبســتگی مکانیکــی درجایــی رواج دارد کــه حداقــل تفاوت هــای فــردی وجــود 
داشــته باشــد و اعضــای جامعــه ازنظــر دل بســتگی بــه خیــر همگانــی بســیار همســان 
یکدیگــر باشــند. در ضمــن جوامــع مکانیکــی بــه خاطــر همگنــی دارای مقاومتــی کمتــر 
ــی از  ــه وحدت ــت ک ــده ای اس ــای پراکن ــکل از اعض ــوده و متش ــیب ها ب ــل آس در مقاب
نــوع مکانیکــی دارنــد و هیچ یــک از اعضــای جامعــه تعهــدی در مــورد یــک تخصــص 
نســبت بــه اجتمــاع خــود نداشــته و بــه دلیــل همیــن ناپایــداری وحــدت و عــدم تعهــد 
در قبــال اجتمــاع بســیار زود از بیــن رفتــه، متالشــی می شــوند. مصــداق عینــی ایــن 
مثــال در جوامــع انســانی، جوامــع عشــیرتی و یا روســتاهای دورافتــاده و فاقــد امکانات 
هســتند. در ایــن جوامــع تمامــی افــراد بــه کارهــای مشــابه و یکســانی مشــغول اند و 

تخصــص، معنایــی در ایــن اجتماعــات نــدارد.
وی در تعریــف همبســتگی ارگانیکــی معتقد اســت، این همبســتگی نــه از همانندی های 
ــه و حاصــل تقســیم کار اجتماعــی  افــراد جامعــه، بلکــه از تفاوت هایشــان پرورش یافت
می باشــد و تنهــا از طریــق نظــام تقســیم کار اســت کــه می تــوان بــه جامعــه پیوســته 
و نهایتــًا بــه آرامــش و تعــادل دســت یافت و چنیــن جامعــه ای ازنظــر وی جامعــه ای 
بهنجــار و طبیعــی اســت زیــرا دارای انســجام و درنهایــت دارای ثبــات و پایداری اســت و 
چنانچــه جامعــه ای در مســیر طبیعــی و ســالم خــود پــس از برقــراری نظــام تقســیم کار 
ــر  ــی اگ ــد ول ــش می یاب ــل کاه ــه حداق ــز ب ــات نی ــد انحراف ــار برس ــت بهنج ــه حال ب
ــد مشــکالت  ــد، در بن ــد آن ســیکل را طــی کن ــد کــه جامعــه نتوان وضعیتــی پیــش آی
اجتماعــی اســیر خواهــد شــد. همچنیــن در جوامــع ارگانیکــی تفکیــک کارکردی بیشــتر 
و نیــاز اجــزاء بــه یکدیگــر افزون تــر و پیوســته تر خواهــد شــد؛ زیــرا هــر یــک از افــراد 
ــی  ــه نیازهــای خــود نمی باشــند. مصــداق عین ــه رفــع کلی ــادر ب ــی ق و گروه هــا به تنهای
در ایــن مــورد شــهرها هســتند کــه در آنهــا نهادهــای اجتماعــی خــاص ایجادشــده و هــر 
ــک  ــوان اعضــای ی ــا می ت ــد و ی ــداف مشخصشــان گام برمی دارن ــک در راســتای اه ی
بــدن را مثــال آورد کــه هــر یــک وظیفــه خــاص خــود را دارنــد و هیچ یــک نمی توانــد 

کار دیگــری را انجــام دهــد.
ــروه  ــک گ ــراد ی ــن اف ــباهت در بی ــه ش ــه هرچ ــرد ک ــه می گی ــن نتیج ــم چنی دورکی
ــور از  ــه منظ ــد. البت ــد ش ــتر خواه ــز بیش ــان نی ــد بی کفایتی ش ــتر باش ــی بیش اجتماع
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ــی و  ــه همگن ــر چ ــن ه ــت؛ بنابرای ــف و نقش هاس ــالف در وظای ــابهت اخت ــدم مش ع
تشــابه میــان اجــزا بیشــتر باشــد از کفایــت کمتــر در رشــد و تکامــل برخــوردار بــوده، 
ــک  ــدار تفکی ــه مق ــس هرچ ــود؛ و برعک ــد ب ــیب پذیر خواهن ــکالت آس ــل مش در مقاب
ــر آســیب ها و کنتــرل  ــر باشــد قــدرت چیرگــی ب کارکــردی نقش هــا بیشــتر و متعددت

ــز بیشــتر خواهــد شــد. نوســانات نی
در همبســتگی مکانیکــی اعضــا فرصــت آن را دارنــد کــه مســتقیمًا بــر همدیگــر تأثیــر 
ــری را  ــای دیگ ــد ج ــس بتوان ــر ک ــه ه ــود ک ــث می ش ــا باع ــی اعض ــد و همگن بگذارن
به راحتــی بگیــرد ولــی همین کــه یــک گــروه اجتماعــی از حجــم بــه نســبت محــدودش 
ــا میانجــی تنظیم هــای صــوری  ــد ب ــی بای ــر متقابل ــر بگــذارد یــک چنیــن تأثی ــا فرات پ
ــان اعضــا بایســتی  ــط می ــده رواب ــز از پیچیدگی هــای فزاین ــرای گری ــرد و ب انجــام پذی
ارگان هــای ویــژه ای را بیافرینــد تــا کنش هــای متقابــل میــان اعضــا را آســان تر ســازد. 
ــون  ــدون آفرینــش ســمت های گوناگ ــد ب ــروه بزرگــی نمی توان ــچ گ ــن روی هی از همی
و تمایــز قائــل شــدن میــان پایگاه هــای اجتماعــی و تفویــض وظایــف و مســئولیت ها 

کارکــرد داشــته باشــد. ]۲[
در مقابــل، در همبســتگی های اجتماعــی اگــر یــک جــزء در انجــام وظایفــش بازمانــد 
ــه هــر جــزء دیگــر واگــذار کــرد. پــس در چنیــن سیســتمی  ــوان ب اعمــال او را نمی ت
در انتخــاب افــراد بایســتی دقــت بیشــتری شــود در غیــر ایــن صــورت گــروه آســیب 

جــدی خواهــد دیــد.

فواید تقسیم کار:
جلوگیری از فعالیت پراکنده و اتالف وقت

افزایش هماهنگی، انسجام و وحدت گروهی
افزایش کیفیت، کارایی و سرعت عمل کارگروهی

ایجاد تعهدهای الزم در قبال گروه یا اجتماع در افراد گروه
آگاهی نسبت به وظیفه خود و عدم مداخله در کار دیگران

افزایش دقت در کار، بهره وری فردی و گروهی
به وجود آمدن تخصص و تبحر الزم حداقل در یک زمینه

ابعاد بیمارگونه تقسیم کار ازنظر دور کیم

ــان  ــداوم و مســتمر می ــاس م ــوع تقســیم کار تم ــن ن ــامان: در ای ــیم کار نابس ۱ - تقس
ــط  ــودن رواب ــطحی ب ــت س ــه عل ــه ب ــدارد و درنتیج ــود ن ــاد وج ــر یک نه ــزا و عناص اج
ــگ و  ــد کم رن ــد می زن ــر پیون ــه یکدیگ ــراد را ب ــه اف ــی ک ــرار آن خصوصیت ــدم تک و ع
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ــف  ــاق وظای ــدم انطب ــدار ع ــط ســطحی و ناپای ــل رواب ــی از عل سســت تر می شــود. یک
ــر یکدیگــر اســت. ــراد ب اجتماعــی اف

۲ - تقســیم کار نامتــوازن: در ایــن نــوع تقســیم کار وظیفــه محــول شــده کمتــر از تــوان 
ــراد  ــک از اف ــر ی ــه ه ــی ب ــازمان اجتماع ــک س ــه در ی ــت. چنانچ ــراد اس ــروی اف و نی
ــراد آن ســازمان  ــت اف ــردازد محــول نگــردد فعالی ــد بپ ــی بتوان ــدازه کاف ــه به ان کاری ک
ــه وجــود  ــد مجموعــه ای منســجم را ب ــر یکدیگــر منطبــق شــده و نمی توان به ســختی ب
آورد. دورکیــم رفــع چنیــن نقیضــه ای را منــوط بــه رهبــری و مدیــری مدبــر و مجــرب 
می دانــد تــا بــا توزیــع کار بــه شــیوه ای کــه هــر کــس به انــدازه کافــی مشــغول باشــد.

3 - تقســیم کار اجبــاری: زمانــی کــه وظایــف و نقش هــا بــدون توجــه بــه اســتعدادها 
و توانایی هــای افــراد و تنهــا بــر اســاس پایــگاه اجتماعــی و موقعیــت طبقاتــی افــراد 
توزیــع گــردد. در ایــن روش میــان توزیــع اســتعدادهای فــردی و وظایــف اجتماعــی 
کــه مبنــای همبســتگی اســت همخوانــی وجــود نداشــته و معلــول یــک اجبــار خارجــی 
ــد  ــای بندن ــه خــود پ ــه وظیف ــار ب ــا به حکــم اجب ــز تنه ــراد نی اســت. از طــرف دیگــر اف
ــن  ــد؛ بنابرای ــان اســتعدادهای فــردی خــود و وظایفشــان واقف ان ــه می ــه فاصل ــرا ب زی
بــرای اینکــه نظــام تقســیم کار عمــاًل بــه همبســتگی اجتماعــی و انســجام بیانجامــد الزم 

اســت کــه هــر کــس بــه کاری گمــارده شــود کــه اســتعداد و توانایــی اش را دارد. ]۳[

حــال بــا الهــام از همبســتگی های مکانیکــی و ارگانیکــی ایــن ســؤال مطــرح می شــود 
کــه همبســتگی در حرکــت ملــی آزربایجــان جــزو کدام یــک از همبســتگی های 

ــت؟ تعریف شــده دور کیمــی اس
می تــوان حــدودًا پانزده-بیســت ســال قبــل حرکت ملــی آزربایجــان را جزو همبســتگی 
مکانیکــی در نظــر گرفــت. چراکــه آن موقــع حرکــت ملــی نــه آن چنــان نیــروی انســانی 
ــی در  ــوده مــردم داشــت و در کل، خواســته های مل ــن ت ــان نفــوذی در بی ــه آن چن و ن
ــی  ــای فرهنگ ــر فعالیت ه ــد و اکث ــرح می ش ــجویان مط ــوی دانش ــگاه ها و از س دانش
ــای  ــس و ... و فعالیت ه ــاب، عک ــگاه کت ــعر، نمایش ــریه، شب ش ــار نش ــم از انتش اع
ــورت  ــه ص ــم ک ــی و ... ه ــی دی، دیوارنویس ــش س ــت ها، پخ ــل بزرگداش ــی مث اجرای
ــه در  ــدودی ک ــن مح ــجو و فعالی ــن دانش ــدک فعالی ــن ان ــوی همی ــت از س می گرف
خــارج از دانشــگاه فعالیــت می کردنــد، عملــی می شــد. گفتمــان آن روز حرکــت ملــی 
نیــز بیشــتر بــر کمیــت و کلیــات مســئله بــود و از کیفیــت و جزییــات مســئله در پــرده 
ــات مســئله کــه اساســی ترین بخــش هــر  ــرار داشــت. چراکــه بحــث در جزیی دوم ق
موضــوع اســت در بعضــی مواقــع منجــر بــه تنــش در بیــن فعالیــن می شــد کــه ایــن 
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نیــز بــرای یــک گــروه در آســتانه انســجام، عقالنــی بــه نظــر نمی رســید. ایــن عوامــل 
ســبب شــده بودنــد نیــاز بــه تقســیم کار اساســی در حرکــت ملــی چنــدان مهــم بــه 
ــه نظــر  ــی در آن موقــع طبیعــی ب ــار حرکــت مل ــه رفت نظــر نرســد. از ســویی این گون
می رســد، چراکــه در آغــاز هــر فعالیــت اجتماعــی ناهماننــدی واحدهــای یــک گــروه 
ــان  ــن گذشــت زم ــی آشــکار نیســت و ای ــی و کیف ــر ازنظــر کم ــا یکدیگ ــی ب اجتماع

ــازد. ــکار می س ــا را آش ــاس نیازه ــا و احس ــه ناهمانندی ه ــت ک اس
ــی  ــوان ارگانیک ــی را نمی ت ــت مل ــتگی در حرک ــز همبس ــی نی ــان فعل ــن در زم همچنی
ــه آن اشــاره  ــاال ب فــرض کــرد. چراکــه ویژگی هــای یــک سیســتم ارگانیــک کــه در ب
ــرایط  ــک ش ــی در ی ــت مل ــه حرک ــت ک ــوان گف ــود و می ت ــده نمی ش ــد، در آن دی ش

ــت. ــه اس ــد قرارگرفت ــذر می گوین ــه آن دوران گ ــه ب ــی ک بحران
ــونز«  ــش پارس ــه کن ــام از »نظری ــا اله ــوان ب ــران می ت ــن بح ــروج از ای ــرای خ ــذا ب ل
فعالیت هــا را بــر اســاس کارکــرد اجتماعی شــان بــه چهــار قســمت فرهنگــی، 

ــرد. ــیم ک ــی تقس ــادی و سیاس ــی، اقتص اجتماع

زمینه فرهنگی
خوشــبختانه درزمینــٔه فرهنگــی و ادبــی فعالیــن ایــن عرصــه بــه دلیــل فضــای نســبتًا 
بــاز حاکمیــت نســبت بــه فعالیــن سیاســی، توانســته اند مســیر خــود را پیداکــرده و 
ــان را می تــوان  هــر کــس در تخصــص خاصــی فعالیــت کنــد. به طوری کــه کارکــرد آن
ــر شــهرهای  ــه در اکث ــی ک ــا در انجمن های ــی و ی ــا، ســایتها، نشــریات ادب در وبالگ ه
آزربایجــان فعالیــت می کننــد مشــاهده کــرد. فعالیــن فرهنگــی در عرصــه موســیقی 
ــر شــهرها به صــورت  ــه ای در اکث ــای حرف ــا ایجــاد گروه ه ــز توانســته اند ب و رقــص نی
ــوان در جشــنواره ها و فســتیوال های  ــان را می ت ــرد آن ــه کارک ــد ک منظــم عمــل کرده ان
داخلــی و خارجــی به وضــوح مشــاهده کــرد. در کل می تــوان گفــت کــه در ایــن عرصــه، 
مســیر مناســبی بــرای فعالیــت حرفــه ای و منظــم هــم بــرای فعالیــن ایــن عرصــه و 

هــم بــرای آینــدگان، بــاز شــده اســت.

زمینه اقتصادی
روشــن اســت کــه مســائل سیاســی و اقتصــادی درآمیختــه در یکدیگــر هســتند و بــا 
ــارزه هســتیم.  ــه اینکــه حاکمیــت سیاســی خــود را نداشــته ایم، در حــال مب توجــه ب
بایســتی راهکارهایــی را جهــت جــذب منابــع مالــی مدنظــر داشــته باشــیم چراکــه هــر 
مبــارزه ای بــدون داشــتن منابــع مالــی امکان پذیــر نخواهــد بــود. متأســفانه، کارکــرد 
حرکــت ملــی در ایــن زمینــه را می تــوان در حــد مینیمــوم دانســت چراکــه تابه حــال 
قــدم جــدی در جهــت بهبــود وضعیــت اقتصــادی آزربایجــان برداشــته نشــده و تنهــا 
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ــه کتابچــه »تاالنمیــش آزربایجــان« و کتابچه هــای اســتعمار 1 و اســتعمار  ــوان ب می ت
2 کــه آنهــا نیــز فقــط بــر مشــکالت و مظالــم اقتصــادی کــه علیــه آزربایجــان صــورت 

ــرد. ــت اشــاره ک می گرف
ــری  ــای فک ــی از جریان ه ــوان یک ــان به عن ــی آزربایج ــت مل ــرد حرک ــاره ک ــد اش بای
اتنیکــی و از مخالفــان جمهــوری اســالمی و مرکزگرایــی بنــا بــر دالیلــی تاکنــون 
ــهروندان  ــادی ش ــت های اقتص ــه خواس ــی ب ــور توجه ــخ درخ ــت پاس ــته اس نتوانس
آزربایجــان جنوبــی ارائــه دهــد. البتــه عوامــل بســیاری در ایــن امــر دخیــل هســتند کــه 
عمده تریــن آن نبــود امکانــات کافــی در اختیــار ایــن جریــان فکــری بــرای مداخلــه در 

ــور اقتصــادی اســت. ام
جمهــوری اســالمی بــا تعبیــه سیســتمی کامــاًل بســته و مافیایــی کنتــرل تمــام امــور 
را در دســت دارد و باوجــود چنیــن فضایــی امــکان دخالــت مســتقیم مخالفــان بــرای 
ــدارد؛ امــا در چنیــن شــرایطی نیــز  بهبــود وضعیــت اقتصــادی جامعــه عمــاًل وجــود ن
مخالفــان مجبــور هســتند بــا توصیــه معقــول اقتصــادی بــه شــهروندان و بــه چالــش 
کشــیدن برنامه هــای اقتصــادی، پولــی و سیاســی حاکمیــت، حداقــل از فشــار 
اقتصــادی موجــود بــه نفــع مــردم بکاهنــد. البتــه ایــن امــر نیــز بــه همــان دالیلــی کــه 
در ســطور قبــل بــه آن اشــاره شــد مقطعــی و گذاراســت امــا آنچــه شــهروندان را بــرای 
ــالب  ــک انق ــه ی ــته وگریخته ب ــات جس ــل اعتراض ــالمی و تبدی ــوری اس ــذار از جمه گ
ــوری اســالمی از ســوی  ــد از جمه ــده روشــن بع ــد، ترســیم آین ــر مجــاب می کن فراگی
گروه هــای مخالــف بــرای شــهروندان اســت. پرواضــح اســت در صــورت نبــود چنیــن 
ــار در  ــه یــک انقــالب تمام عی ــل آن ب ــر و تبدی ــزان وقــوع اعتراضــات فراگی ــی، می نمای

داخــل ایــران حداقــل در ایــن برهــه زمانــی قبــال تصــور نیســت.
حرکــت ملــی آزربایجــان به عنــوان غالب تریــن جریــان فکــری و مبارزاتــی در آزربایجــان 
جنوبــی شــهروندان آزربایجانــی را متوجــه معضــالت، مشــکالت و تهدیــدات فرهنگــی، 
زبانــی، هویتــی، اســتعماری و ارضــی کــرده و راهکارهــای مشــخصی بــرای غلبــه بــر این 
ــزان موفقیــت راهکارهــای تشــکل های حرکــت  ــه می ــه داده اســت. البت معضــالت ارائ
ملــی بــرای غلبــه بــر ایــن مشــکالت تــا چــه حــد موفقــت آمیــز بــوده امــری اســت 
کــه بایــد به دقــت بررســی شــود امــا فی نفســه ارائــه راهــکار بــرای برون رفــت از یــک 

مشــکل، جــدای از نتایــج آن امتیــاز مثبتــی تلقــی می شــود.
در مســئله مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی همان گونــه کــه اشــاره کردیــم امــکان ورود 
و ارائــه راهــکار مســتقیم بــرای مرتفــع کــردن مشــکالت وجــود نــدارد امــا آنچــه مــردم 
را ترغیــب بــه تغییــر سیســتم و اعتمــاد بــه جریــان فکــری حرکــت ملــی آزربایجــان 
می کنــد، برنامه هــای آتــی آن بــرای حــل مســئله و برون رفــت از ایــن منجــالب 
ــی در  ــی و زبان ــای هویت ــم اولویت ه ــه بگویی ــت ک ــراه نیس ــر بی ــت. پ ــادی اس اقتص
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آزربایجــان جنوبــی جــای خــود را بــه اولویت هــای اقتصــادی و معیشــتی داده اســت 
ــی تشــخیص داده و  ــن اولویت هــا را به خوب ــد ای ــی آزربایجــان نتوان و اگــر حرکــت مل
بــرای آن راهــکار تولیــد کنــد، زاویــه را خواهــد باخــت. تاکنــون هیچ یــک از تشــکل های 
سیاســی آزربایجــان برنامــه جامــع و کامــل اقتصــادی بــرای فــردای ســرنگونی 
ــر  ــن ام ــت و ای ــداده اس ــه ن ــی ارائ ــان مرکزگرای ــالمی و پای ــوری اس ــت جمه حاکمی
ــت  ــان حرک ــان از گفتم ــت آزربایج ــف مل ــار مختل ــردی اقش ــات دلس ــد موجب می توان

ــی را فراهــم آورد. مل
ــادی  ــکالت اقتص ــل مش ــرای ح ــرا ب ــرا و قابل اج ــه واقع گ ــک برنام ــه ی ــن و ارائ تدوی
جامعــه و امیــدوار ســاختن آن بــه آینــده و تغییــر سیســتم و حاکمیــت بــر مقــدارت 
ــی و  ــکل های سیاس ــای تش ــت برنامه ه ــد در اولوی ــه بای ــت ک ــی اس ــش موضوع خوی
فکــری حرکــت ملــی آزربایجــان قــرار گیــرد. البتــه بایــد ایــن نکتــه را هــم عنــوان کــرد 
ــری  ــانه و البی گ ــدرت رس ــه ق ــرا ک ــی مرکزگ ــای سیاس ــک از جریان ه ــون هیچ ی تاکن
آنــان قابــل قیــاس بــا حرکــت ملــی آزربایجــان نیســت، نتوانســته اند چنیــن برنامــه ای 
ارائــه دهنــد امــا تلقیــن و تبلیغــات رســانه ای ایــن موضــوع کــه بــا کنــار رفتــن جمهــوری 
ــان، تحریم هــای اقتصــادی لغــو خواهــد شــد و اوضــاع  اســالمی و روی کار آمــدن آن
اقتصــادی بهبــود خواهــد یافــت امیدواری هایــی در دل مــردم بــه وجــود آورده اســت. 
ایــن گروه هــای مرکزگــرا بــا اســتفاده از همیــن موضــوع ســعی دارنــد افــکار عمومــی را 
به ســوی خــود جلــب کننــد و بــا بمبــاران رســانه ای اعتمــاد ملــت آزربایجــان بــه حرکــت 
ــدن  ــا روی کار آم ــی ب ــت حت ــن اس ــود ای ــت موج ــا واقعی ــد؛ ام ــلب نماین ــی را س مل
ــت  ــه وضعی ــد و ن ــد ش ــو خواهن ــا لغ ــه تحریم ه ــم ن ــرا ه ــای مرکزگ ــن جریان ه همی
اقتصــادی بهبــود خواهــد یافــت بلکــه تنهــا راه برون رفــت از وضعیــت موجــود و پایــان 
ــه  ــن و ارائ ــرا، تدوی ــوری اســالمی و اپوزســیون مرکزگ ــای جمه ــه خودکامگی ه دادن ب
ــک برنامــه مشــخص و  ــرا و قابل اجــرا در کوتاه مــدت و ترســیم ی ــه واقع گ ــک برنام ی

ــات و پتانســیل های اقتصــادی آزربایجــان در بلندمــدت اســت. ــر واقعی ــی ب مبتن
ــام  ــی را ن ــا گروه ــخاص ی ــی اش ــت مل ــن حرک ــن فعالی ــوان در بی ــویی نمی ت  از س
ــی پتانســیل های اقتصــادی،  ــٔه اقتصــادی )معرف ــه فعالیتشــان خــاص درزمین ــرد ک ب
معرفــی ســرمایه گذاران  ملــی،  اقتصــادی حرکــت  بهبــود وضعیــت  راهکارهــای 
ــد و  ــادی و...( باش ــی اقتص ــریه تخصص ــاد نش ــارج، ایج ــل و خ ــی در داخ آزربایجان
ــی  ــر تمامیــت شــهروندان آزربایجان ــه مســئله اقتصــادی عــالوه ب ــن عــدم توجــه ب ای
ضربــه ســختی را بــر فعالیــن حرکــت ملــی وارد کــرده به طوری کــه بــه عینــه شــاهدیم 
ــه دلیــل مضيقــه مالــی به اجبــار رو  اکثــر فعالیــن ملــی در یــک دوره ســنی خــاص ب
ــا  ــی ی ــات مال ــم امکان ــد و می دانی ــت بازمی مانن ــه فعالی ــال آورده و از ادام ــه انفع ب
پیشــرفت اقتصــادی یکــی از مهم تریــن ابزارهــا بــرای همــوار کــردن راه گــذر از اجتمــاع 
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ــه جامعــه نویــن اســت. ســنتی ب

زمینه اجتماعی
قبــل از پرداختــن بــه مشــکالت اجتماعــی الزم اســت یــادآور شــویم کــه در این قســمت 
ــه هــر یــک  مشــکالت را فقــط به صــورت تیتــر وار بیــان می کنیــم چراکــه پرداختــن ب
از ایــن مشــکالت در ایــن نوشــته ممکــن نبــوده و نیــاز اساســی بــه آسیب شناســی از 
ســوی فعالینــی دارد کــه در ایــن عرصــه تخصــص دارنــد. همچنیــن نه تمامی مشــکالت 
اجتماعــی حرکــت و فعاليــن حرکــت ملــی و جامعــه آزربایجــان بلکــه آنهایــی کــه بــه 

نظــر نگارنــده در اولویــت هســتند آورده شــده اســت.
لــذا از عمــده مشــکالت حرکــت ملــی و فعالیــن آن می تــوان بــه فقــر فکــری و فرهنگی، 
فقــر اقتصــادی، عــدم تخصــص در بیــن فعالیــن و نبــود گروه هــای متخصــص، نــگاه 
ــدم  ــکاری، ع ــه هم ــود روحی ــن، نب ــوی فعالی ــائل از س ــه مس ــدود ب ــدی و مح تک بع
شــناخت راه هــای مبــارزه مــدرن، شــناخت کــم نســبت بــه ابزارهــای ارتباطــی و عــدم 
نفــوذ در بیــن تــوده، فاصلــه گرفتــن فعالیــن از توده ملــت، مطالعه کــم در بیــن فعالین، 
نبــود حمایــت خانواده هــا از فرزنــدان، عــدم آگاهــی کافــی فعالیــن حرکــت به حــق و 
حقــوق اجتماعــی و ضعــف در انتقــال آن بــه تــوده و ... اشــاره کــرد. حــال بــرای حــل 
ایــن مشــکالت بایســتی آسیب شناســی دقیقــی انجــام شــود تــا بتوانیــم ریشــه های 
ایــن مشــکالت را بشناســیم. شــاید به ظاهــر فقــر اقتصــادی را عامــل اصلــی مشــکالت 
ــل  ــان حاص ــر فرهنگی م ــا از فق ــی م ــکالت اجتماع ــر مش ــل اکث ــی در اص ــم ول بدانی

می شــود.

زمینه سیاسی
ماکــس وبــر در تعریــف سیاســت مــی آورد: »کوشــش بــرای ســهیم شــدن در قــدرت و 
یــا کوشــش بــرای نفــوذ کــردن در توزیــع قــدرت، خــواه میــان دولت هــا یــا گروه هــای 
درون یــک ملــت.« روشــن اســت کــه تــا قبــل از قیــام خــرداد ۸۵ بیشــتر خواســته های 
ــا درک  ــه حرکــت ب ــود ک ــود. بعــدازآن ب ــن حرکــت، فرهنگــی ب ــی و فعالی حرکــت مل
پتانســیل و پایــگاه مردمــی خــود وارد مرحلــه نویــن شــده و فعالیــن، خیــزش مردمــي 
ــی  ــش قدرت ــه نمای ــتی به مثاب ــام را به درس ــن قی ــف در ای ــار مختل ــی اقش و همراه
دیدنــد کــه می تواننــد در توزیــع قــدرت ایــران نفــوذ کــرده و ســهمی در قــدرت داشــته 
باشــند و از آن موقــع ضــرورت کار سیاســی اساســی در بیــن فعالیــن احســاس شــد.

ــا حرکــت ملــی در مســیر سیاســی شــدن  حــال ایــن ســؤال مطــرح می شــود کــه آی
راه منطقــی و قابــل قبولــی را طــی کــرده اســت؟ بــه نظــر می رســد اقدامــات زیــادی 
ــود نیروهــای متخصــص، عــدم ســاختار مناســب  ــه دلیــل کمب صــورت گرفتــه ولــی ب
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ــان  ــرایط خفق ــی، ش ــف مدیریت ــن، ضع ــودن فعالی ــوان ب ــکل ها، ج ــا و تش در گروه ه
و ســرکوب رژیــم توتالیتــر حاکــم بــر ایــران و نبــود ســواد سیاســی ازجملــه عواملــی 
بودنــد کــه مانــع پویایــی در حیطــه فعالیــت سیاســی شــده اند. آنچــه در ایــن بخــش 
بایــد بــدان پرداخــت چگونگــی کســب قــدرت و ابزارهایــی اســت کــه بایســتی بــرای بــه 
دســت آوردن قــدرت آنهــا را اخــذ نمــود، لــذا می تــوان بــه دو دیــدگاه زیــر اشــاره کــرد.

ــا  ــکیالت و ی ــدگاه تش ــن دی ــه در ای ــت ک ــن اس ــه پایی ــاال ب ــگاه از ب ــدگاه اول، ن دی
ــرده  ــری ک ــه عضوگی ــروع ب ــکیالت ش ــن تش ــده و ای ــک تأسیس ش ــتمی ارگانی سیس
ــز  ــد و اعضــا نی ــی را پیشــنهاد می کن ــان وظایف ــرای آن ــت اعضــا ب ــر اســاس قابلی و ب
ــع  ــن روش در جوام ــد. ای ــت می کنن ــه فعالی ــروع ب ــود ش ــف خ ــوب وظای در چهارچ
ــه  ــران این گون ــل ای ــر مث ــع توتالیت ــی در جوام ــت ول ــی قابل اجراس ــی به راحت اروپای
فعالیــت بــا مشــکالت زیــادی روبه روســت چراکــه اجــازه بــرای ایجــاد تشــکل، حــزب 
ــی  ــر اجتماع ــود و ه ــن داده نمی ش ــه مخالفی ــز ب ــاد نی ــازمان های مردم نه ــى س و حت
در ایــن جامعــه تهدیــدی بــرای امنیــت حاکمیــت محســوب شــده و به شــدت ســرکوب 
ــه از  ــد ک ــده ای باش ــل قانع کنن ــد دلی ــز نمی توان ــاد نی ــکالت زی ــی مش ــود. ول می ش

ــل شــویم. ــت تشــکیالتی غاف فعالی
ــراد را  ــی اف ــه آگاه ــی اینک ــاال؛ یعن ــه ب ــن ب ــی اســت از پایی ــا دیدگاه ــدگاه دوم ام دی
باالبــرده و تمامــی فعالیــن را بــا تخصص هــای الزم آشــنا کــرده تــا افــراد آگاهانه دســت 
بــه هــر فعالیتــی بزننــد. هــدف اساســی در ایــن روش ایــن اســت کــه تخصصــی شــدن 
در بیــن فعالیــن را تبدیــل بــه یــک اصــل کنیــم و همــه افــراد بــه ایــن نتیجــه برســند 
کــه جهــت فعالیــت در حرکــت ملــی بایســتی حتمــًا دارای تخصصــی در یــک زمینــه 
خــاص باشــند تــا بتواننــد مشــکلی از مشــکالت حرکــت ملــی را حــل کننــد. هرچنــد 
ــان  ــد اذع ــی. بای ــی و اصول ــت منطق ــی اس ــی قدم ــوده ول ــر ب ــن روش زمان ب ــه ای ک
ــدون داشــتن تخصصــی خــاص  ــار مکانیکــی سپری شــده و امــروزه ب کــرد دوران رفت
تأثیــر آن چنانــی در حرکــت ملــی نخواهیــم داشــت و بایســتی فعالیت هایمــان حتمــًا 

به صــورت ارگانیکــی بــوده و شــرط ارگانیــزه شــدن نیــز تقســیم کار اجتماعــی اســت.

منابع:
۱ - ابوالحسن تنهایی، نظریه های جامعه شناسی مشهد، مرندیز، ۱۳۸۶، صفحه ۱۱۵

۲- لوئیــس؛ کــوزر، زندگــی و اندیشــه بــزرگان جامعه شناســی، محســن ثالثــی، تهــران، علمــی، ۱۳۸۸ چــاپ چهاردهــم، 

۲۶۱ صفحه 

۳- ابوالحسن تنهایی، نظریه های جامعه شناسی مشهد، مرندیز، ۱۳۸۶، صفحه ۱۱۵

۴- جورج؛ ریتزر، نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، محسن ثالثی، تهران، علمی، ۱۳۷۹ چاپ هفتم

آزربایجان میّلی دیرنیش تشکیالتی30



31 ضرورت تقسیم کار و کار تشکیالتی در حرکت ملی آزربایجان



برای دسترسی به دیگر نشریات منتشرشده توسط تشکیالت دیرنیش
 QR کد زیر را اسکن کنید.

آزربایجان میلّی دیرنیش تشکیالتی
w w w . a r a z n e w s . o r g


