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هنــگام ســخن از ایــران باســتان همیشــه تصــوری از تلــون فرهنگــی ،ملــی وقومــی در اذهــان 
شــکل مــی گیــرد  کــه در بخــش بزرگــی از ایــن متــدن تنوعــات فرهنگــی، دینــی و هویتــی بــا 
ــی  ــی یک ــوام ایران ــد. اق ــوده ان ــز ب ــاملت آمی ــتی مس ــود در همزیس ــگ خ ــت و فرهن ــظ موجودی حف
ــدون  ــدرال و ب ــتم کنف ــیوه ی سیس ــه ش ــه ب ــند  ک ــی باش ــرس م ــالل تورس-زاگ ــاکنان ه ــن س از کهنرتی
ــان  ــتگی  می ــد وهمبس ــبب پیون ــن س ــه ای ــته اند ک ــی داش ــی کومینال ــیتی زندگ ــی وجنس ــاد طبقات تض
اقــوام وملــل شــده اســت رسز مینــی بــوده کــه هــر هویــت واتنیکــی  در متامــی عرصــه هــای 
ــی  ــورات اجتامع ــی ام ــت متام ــر در مدیری ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــی ی ــی،اجتامعی،اقتصادی وآموزش سیاس
نقــش بســزایی ایفــا منوده انــد. در راس مدیریــت امــورات، زنــان ایرانــی قــرار داشــته و پیشــاهنگ بــوده 
ــا آن زیســته  ــد. سیســتم کنفــدرال کــه جوامــع  ایرانــی را ب و دارای جایــگاه اجتامعــی خاصــی بوده ان
انــد بازتــاب فرهنــگ غنــی زن-مــادر می باشــد کــه توانســته اند درســایه آن بــا صلــح وزندگــی مناینــد.

بــدون شــک بــا پیدایــش سیســتم دولــت وغصــب و اســتثامر دســتاوردها و اندوخته هــای برشیــت بــه 
مــرور زمــان تلــون فرهنگــی جــای خویــش را بــه ضــد فرهنــگ تــک ملــت، تــک زبــان و تــک دیــن داد. 
بــا نــزول جایــگاه زن بــه مثابــه ی جنــس دوم تــوازن و تعــادل هســتی وجوامــع برهــم خــورد و اقتــدار 
وســایه ذهنیــت مردســاالر بــر اجتامعــات انســانی افکنــده شــد. جوامــع ایرانــی ازپدیــده دولــت مصــون 
ــران  ــا سیســتم مردســاالری در ای ــان ب ــر شــدند. همزم ــده ودر متامــی عرصــه هــا دســتخوش تغیی منان
ــن تبعیضــات  ــا تبعیــض جنســیتی مواجــه شــدند. ای ــان کاســته وب ــگاه زن کم کــم ازشــکوه وجــالل جای
واقدامــات تــا بــه امــروز تــداوم یافتــه وامــروزه بــا اشــکال متفاوتــی تشــدید یافتــه اســت.م تاســفانه در 
ایــران بــا وجــود تاریــخ بــا شــکوهی کــه دارد زنــان در متامــی عرصــه هــای اجتامعــی وسیاســی ازجایــگاه 
خاصــی برخــوردار نبــوده انــد وهمیشــه از لحــاظ روحــی وجنســی  مواجــه خشــونت وتجــاوز شــده 
انــد. باتوجــه بــه بحــران هــای هویتی،اجتامعــی ،سیاســی واقتصــادی کنونــی کــه رژیــم ایــران چــه در 
داخــل ایــران وچــه درخــارج بــا ان دســت وپنجــه نــرم مــی کنــد مــی تــوان گفــت کــه ملــت زنــان اولیــن 
قربانــی ایــن بحــران هــا مــی باشــند البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه زنــان همیشــه درمقابــل رژیــم ایــران 
دارای موضــع بــوده انــد هرچنــد بــه صــورت ســازماندهی شــده و منســجم نبــوده امــا مبــارزات خویــش 
را ادامــه داده و مقاومــت منــوده اند.همیشــه پایــان هرشــب ســیاهی ســپیدی اســت و رژیــم  ایــران بــا 
مــوج عظیمــی از اعرتاضــات ونارضایتــی هــای مــردم مواجــه شــده کــه دیگــر توانایــی کنــرتل آن را ندارد. 

ــی مســئله  ــن طــور چــاره یاب ــا و همی ــران از بحرانه ــت ای ــرون رف ــت مناســبرتین راه ب ــوان گف ــی ت م
خلقهــا در مقابــل نظــام اقتدارگــرای دولــت ایــران سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک متکــی بــر ملــت 
ــه بحرانهــای و  ــا نگاهــی ب ــان کــرد اســت. ب ــان ایرانــی و در راس آن زن ــا پیشــاهنگی زن دموکراتیــک ب
ــتم  ــه سیس ــد ک ــم را دی ــت مه ــن واقعی ــوان ای ــه می ت ــک در خاورمیان ــی و ایدئولوژی ــای دین درگیره
دولتــی هیــچ گاه پاســخی بــه نیازهــای مــردم و جامعــه نبــوده برعکــس بــر میــزان و شــدت بحرانهــای 
اجتامعــی، اقتصــادی و اکولوژیــک را تعمیــق داده اســت. بنابرایــن زمــان تغییــری بنیادیــن در شــیوه 
مدیریــت جامعــه وجــود دارد و بایســتی مــردم در راس آن قــرار گیرنــد و در تعییــن رسنوشــت خــود 
دارای حــق باشــند. مــردم ایــران بــا ایــن سیســتم دمکراتیــک ناآشــنا نیســتند و تحقــق چنیــن سیســتمی 
در جامعــه ایــران مســتلزم حضــور و مشــارکت متامــی مــردم از همــه اقــوام و هویــت هــا و در راس آن 
زنــان مــی باشــند. مــردم ایــران دیگــر بــه وعــده هــای پوشــالی دولتمــردان گــوش منــی ســپارند و بــا اتــکا 
بــه نیــرو و اتحــاد بــا یکدیگــر مــی تواننــد دولــت را مجبــور بــه تغییــر در ســاختار و سیســتم خــود کنند.

همراهــان گرامــی مجلــه زنــان رشق موضــوع  ایــن شــامره دربــاره ی نقــش وجایــگاه زنــان ایــران در 
سیســتم ملــت دموکراتیــک می باشــد کــه ســعی بــر آن شــده در بــاب ابعــاد ملــت دمکراتیــک همچــون 
دمکراســی، آمــوزش، دفــاع ذاتــی، فرهنــگ و هــرن و اقتصــاد مقاالتــی ارائه شــود. در این مقاالت سیســتم 
ــه نــگارش درآمــده اســت. امیدواریــم در ایــن شــامره توانســته  ــا محوریــت زن ب ملــت- دمکراتیــک ب
باشــیم هــر چنــد ناکافــی هــم باشــد سیســتم ملــت دمکراتیــک را بــه شــام خواننــدگان عزیز بشناســانیم.
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از تحلیالت رهبری

در هيــچ دوره ي تاريخــی، هيــچ رژيــم دولتــي ديگــری بــه انــدازه ي دولــت ـ ملــت، جهــت 
عليــه  تنهــا  ملــت  دولــت ـ  اســت.  نيــاورده  به بــار  تخريــب  منطقــه ای  و  بومــی  فرهنــگ 
آن هــا  ضــد   مــورد  به عنــوان  و  امپراطــوری«  »نظــام  و  شــهری«   دموكــرايس  »دولت شــهر ـ 
ــات  ــی خصوصي ــرده متام ــعي ك ــده، س ــن دو پدي ــر از اي ــم فرات ــايد ه ــت. ش ــه اس ــعه نيافت توس
از  جذب منــودن«،  و  تخريــب  »ممنوع ســازی،  طريــق  از  را  منطقــه ای  و  بومــی  هويتــی 
جامعــه ی تاريخــی بزدايــد. ايــن در حاليســت كــه مركزی تريــن امپراطوری هــا نيــز هميشــه 
اينكــه وجــود خصائــل  بــا دانســن  بــه حقــوق بومــی و منطقــه ای توجــه نشــان داده انــد. 
بومــی و منطقــه ای بــه معنــای غنــا می باشــد، اهتــامم بــه خــرج داده انــد تــا جامعــه را از 
اتوريته  شــان  كــه  زمانــی  تــا  نيــز  نگرداننــد. مركزی تريــن مديريت هــا  مــوارد محــروم  ايــن 
از جانــب مديريت هــای بومــی و منطقــه ای رد نگشــته باشــد، مخالفتــی بــا ايــن نداشــته اند 
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كــه مديريت هــای بومــی و منطقــه ای، وســيع ترين مديريت هــای اتونــوم باشــند. از يــك نقطه نظــر، تاريــخ متــدن 
قــرار می دهــد.  مبنــا  را  منطقــه ای  و  بومــی  كــه هويت هــای  اســت  تاريخــی  كاپيتاليســتی،  مدرنيتــه ی  دوران  تــا 
اســت. شــده  شــناخته  و  معلــوم  خــود،  منطقــه ای  و  بومــی  حوزه هــای  نــروی  بــا  متــدن،  و  امپراطــوری  هــر 

ــه نفــی اين هــا و برســاخن خويــش  ــارت اســت از مجمــوع ايــن هويت هــا، عــزم دولــت ـ ملــت ب در حاليكــه تاريــخ عب
به شــكل همــوژن و تنهــا اتوريتــه، البتــه كــه بــا نظــام اســتثامرگری در پيونــد اســت كــه بــدان خدمــت می كنــد. 
ــزان پاكســازی  ــه مي ــد كــه ب ــن امــر آگاهــی دارن ــد، از اي ــه و بيشــينه ســود گرايــش دارن ــه انباشــت رسماي ــی كــه ب آنان
ــی آن  ــوژن مدع ــت هم ــت ـ مل ــد آورد. دول ــت درخواهن ــت ضامن ــش را تح ــود خوي ــه ای، مقص ــی و منطق ــت بوم هوي
ــد  ــت می مناي ــت را تقوي ــگ آن، مل ــازی فرهن ــه ای و پاكس ــی و منطق ــروی بوم ــن ن ــزان درهم شكس ــه مي ــه ب ــت ك اس
ــب  ــتثامر از جان ــرو و اس ــار ن ــز انحص ــد ني ــق می ياب ــه تحق ــزی ك ــد. چي ــق می گردان ــی را متحق ــگ مل ــدت فرهن و وح
يــك مشــت اليــگارك مي باشــد. وحــدت فرهنگــی و حقوقــی هرچنــد به منزلــه ی ابــزار مرشوعيت بخشــی بــه ايــن 
انحصــار نــرو و اســتثامر كاركــرد می يابــد، در چارچــوب خصوصيــات اســايس دولــت و ملــت شــمرده می شــود. 

جهــت  ايده آلــی  رشايــط  هموژنيتــه ای  يــا[  چنني]يكدســت بودن  اينكــه  بــر  مبنــی  ادعايی ســت  وخيم تــر،  مــورد 
ــر  ــيد. اگ ــوم بخش ــا و مفه ــی، معن ــی بردگ ــوان رشط عموم ــت  عن ــه[ تح ــه اين]مقول ــوان ب ــد. می ت ــس می باش دموكراس
دموكراســی عبــارت از »خودمديريتــی، گفتــامن و بيــان آزادانــه« ی بومــی و منطقــه ای نباشــد، چگونــه می توانــد 
ــه  ــدام ب ــوان اق ــوژن، منی ت ــت هم ــط مل ــراردادن رشاي ــا ق ــا مبن ــه ب ــت ك ــكار اس ــود؟ آش ــف ش ــری تعري ــوع ديگ ــه ن ب
ــع  ــردازد و از مناف ــراز وجــود نپ ــه اب ــه ای ب ــی و منطق ــت[ بوم ــرد و]هوي ــه ف ــی ك ــا زمان ــود. ت ــاخن دموكراســی من س
بــه ميزانــی كــه ملت گرايی]ساخته شــده[  فرهنگــی خويــش دفــاع نناميــد، دموكراســی منی توانــد برقــرار گــردد. 
دموكراتيــك  ملت گرايــی  باشــد،  فــرد  و  منطقــه ای  بومــی،  دموكراتيك شــدن]هويت[  نفــی  دولــت،  به دســت 
می باشــد. فــرد  و  منطقــه ای  بومــی،  دموكراتيك شــدن]هويت[  معنــای  بــه  ميــزان  هــامن  بــه  بالعكــس  نيــز 

ــرتين  ــه ای بيش ــی و منطق ــت بوم ــه هوي ــد ك ــرار می دهن ــا ق ــدی را مبن ــی نظام من ــك نوع ــه ی دموكراتي ــارص مدرنيت عن
بومــی  ســطح  در  كــه  اســت  پديــده ای  و سياســی،  اخالقــی  عنــر جامعــه ی  آن كســب می كننــد.  در  را  اهميــت 
ــيوناليته و  ــوب ناس ــر در چارچ ــی اگ ــت. حت ــه ای اس ــی و منطق ــراً بوم ــادی، اك ــه ی اقتص ــر جامع ــد. عن ــات می ياب حي
ــك،  ــه ی اكولوژي ــود جامع ــت. خ ــش اس ــازی خوي ــای نرومندس ــر مبن ــز،  ب ــد ني ــته باش ــی داش ــی  موقعيت ــطح بني امللل س
ــك در  ــه ی دموكراتي ــد. جامع ــق می ياب ــه و تطاب ــا يافت ــی معن ــوزه ی بوم ــا در ح ــه و همه ج ــه هميش ــت ك ــری اس عن
ــی و  ــت بوم ــك از هوي ــردی منف ــر ف ــد. عن ــق می ياب ــی تحق ــای بوم ــه ی واحده ــر پاي ــه ب ــد ك ــارصی می آي رأس عن
ــر  ــس، ه ــد. برعك ــروم می باش ــز مح ــت ني ــت، از حقيق ــف اس ــی ضعي ــر هويت ــه از نقطه نظ ــبت آنك ــه نس ــه ای، ب منطق
چقــدر از بازمنودهــای فرهنــگ منطقــه ای و بومــی برخــوردار باشــد، ارزش حقيقــت  آن بــاال خواهــد بــود. ملــت 
دموكراتيــك تنهــا بــا تجلی يافــن و ابــراز وجــود آزادانــه ی هويــت بومــی، منطقــه ای و فــردی مي توانــد تشــكيل شــود.

ملت هــای دارای هويت هــای فرهنگــی متفــاوت و متكــر، بــه انــدازه ی دموكراتيك بــودن جهــت غنــی و صلح آميــز 
بــودن نيــز مســاعد می باشــند. اگــر در فرهنــگ خاورميانــه بــه هويــت بومــی و منطقــه ای شــانس ابــراز وجــود 
ــد.  ــد ش ــته خواهن ــت رس گذاش ــانی پش ــه آس ــائل ب ــی از مس ــش بزرگ ــه بخ ــت ك ــكار اس ــود، آش ــك داده ش دموكراتي
علی رغــم اينكــه ســنت تاريخــی هميشــه بــر ايــن واقعيــت تأكيــد منــوده اســت، آفــت دولــت ـ ملــت بــه تاريــخ 
ــم را  ــی عظي ــرد، غناي ــخ بنگ ــه تاري ــش ب ــك خوي ــم آويزهای  هموژني ــت چش ــه از پش ــی ك ــا زمان ــد. ت ــي می كن بی اعتناي
تك رنــگ می بينــد و يــا آن را چنــان نشــان می دهــد كــه نتيجــه اش نفــی واقعيــت اجتامعــی و فاشيســم می باشــد.

ــه  ــه ی خاورميان ــت جامع ــن واقعي ــت اي ــدگاری را جه ــل مان ــی، راه ح ــری و اجراي ــاظ نظ ــك از لح ــه ی دموكراتي مدرنيت
ــه  ــد. هرچ ــه می ده ــدـ ارائ ــده می زين ــم و درهم تني ــورت مرتاك ــه ای در آن به ص ــی و منطق ــي بوم ــارص فرهنگ ــه عن ـ ك
ــر  ــه شــانس حيــات آزاد، براب ــان بــه حقيقــت متحــول مناينــد، بيشــرت ب ــا آزادی هــاي بي فــرد و جامعــه واقعياتشــان را ب

و صلح آميــز دســت می يابنــد.

جامعـه آزاد
کنفدرالیسممدلدمکراتیکــ

دمکراتیکـــــــــ

جنــگ جهانــی ســومی کــه هــم اکنــون در خاورمیانــه و 
ــوژی اســت  ــدار و ایدئول ــگ اقت ــه زیســته می شــود، جن منطق
ــه   ــت، جامع ــگ برشی ــه فرهن ــت ب ــت دولت-مل ــا ذهنی ــه ب ک
ــت  ــن ذهنی ــول ای ــود. محص ــل می ش ــان تحمی ــان و زن و جوان
نســل کشــی فرهنگــی و فیزیکــی خلق هــا اســت. قدرت هــای 
جهانــی هــم اکنــون برنامــه و پروژه هایــی بــرای دیزایــن 
جدیــد خاورمیانــه طــرح ریــزی منــوده تــا ایــن جغرافیــا را بــر 
ــان  ــن می ــد. در ای ــش اداره کنن ــدرت خوی ــع و ق ــاس مناف اس
ــک  ــگ  ایدئولوژی ــن جن ــر در ای ــوازات یکدیگ ــه م ــرو ب دو نی
قــرار دارنــد: یــک طــرف نیروهــای مدرنیتــه کاپیتالیســم 
ــه  ــپ منــودن جامع ــک تی ــام، ت ــل ع ــه اســتعامر و قت اســت ک
پیشــه آن بــوده و دیگــری مدرنیتــه دمکراتیــک کــه کانــون آن 
ــالوده آن  ــوده و ش ــورد ب ــق ک ــاهنگی خل ــا پیش ــتان و ب کردس
احــرام و بــه رســمیت  شــناخنت تنوعــات   فرهنگــی، هویتــی، 
اراده افــراد و جامعــه اســت و بــا ذهنیتــی عدالت محــور و 
ــه را در  ــای جامع ــی تفاومتندی ه ــوق متام ــاوات طلب، حق مس
خــود جــای داده و جنــگ حفــظ موجودیــت را پیــش مــی بــرد.
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ــدا  ــت، ابت ــرد از حقیق ــه و ف ــاخنت جامع ــه س ــه و بیگان ــارصه جامع ــرای مح ــت ب ــای فرادس ــه  نیروه ــور ک هامنط
ــز  ــخ نی ــه در تاری ــک ک ــه دمکراتی ــد؛ مدرنیت ــرار می ده ــی ق ــی و فیزیک ــامت روح ــورد تهاج ــان را م ــان و جوان زن
ــه رســمیت می شناســد. ــان را ب ــان وجوان ــی زن ــه یعن ــان دینامیســم های اساســی جامع مشــاهده می شــود هــر زم

زنــان امــروزه اولیــن قربانیــان مدرنیتــه رسمایــه داری هســتند کــه بــه عنــوان کاالیــی بــه آنــان نگریســته می شــود. 
زنــان در سیســتم دین گــرا، جنســیت گرا و ملی گــرای دولت-ملــت از حقــوق اولیــه و انســانی خــود محــروم هســتند. 
ایــن سیســتم بــه متامــی ضــد زن و موجودیــت اوســت و در تــاش بــرای انحصــار و اســتعامر ارزش های جامعه اســت.

یکــی از دولــت ملت هایــی کــه ایــن سیاســت ها را بــه طــور سیســتامتیک علیــه زنــان و جامعــه بــه کار 
می بــرد، دولــت ایــران اســت. امــا پیداســت کــه چنیــن رونــدی تــا انتهــا و بــا چنیــن ذهنیتــی قــادر بــه 
ــت.  ــه نیس ــردم و جامع ــای م ــته ها و نیازه ــه خواس ــخگویی ب ــه پاس ــادر ب ــر ق ــون دیگ ــود چ ــد ب ــداوم نخواه ت
بــدون شــک سیســتمی کــه جامعــه را در بحــران مســائل اقتصادی،اکولوژیکــی، سیاســی و اجتامعــی  فــرو 
ــه  ــان را ب ــت و آن ــا اس ــودی ملت ه ــدد ناب ــی در ص ــی و فیزیک ــی فرهنگ ــل کش ــیون و نس ــا آسیمیاس ــرده و ب ب
ورطــه فقــر و بیــکاری ســوق مــی دهــد دیــر یــا زود پایه هــای آن بــا انقــاب مــردم فــرو  خواهــد ریخــت. 
دولــت ایــران بــا ذهنیتــی تک تیــپ چنیــن سیاســتی را علیــه ملت هــای موجــود در ایــران پیــش می بــرد.

 ایــران جغرافیایــی اســت کــه دارای بیشــرین تنوعــات هویتــی، فرهنگــی، دینــی و مذهبــی در منطقــه اســت کــه 
می تواننــد در سیســتمی کنفــدرال بــا برابــری و آزادی زندگــی کننــد. هامنطــور کــه رهــر آپــو نیزمی گویــد جســتجوی 
آزادی بیــن خلق هــای ایــران بســیار پررنــگ اســت و سیســتمی کــه آنــان را بــه حیاتــی آزاد رســاند، بی گــامن مدرنیتــه 
دمکراتیــک اســت. امــا دولــت ایــران همیشــه نســبت بــه ایــن غنــای فرهنگــی رویکــردی ســلطه گرایانه داشــته و نــه 
تنهــا آنــان را بــه رســمیت نشــناخته بلکــه زبــان و ایدئولــوژی خــود را نیــز بــه آنــان تحمیــل منــوده و بیــن آنــان تفرقه 
افکنــی می کنــد. چنیــن رویکــردی از زمــان سیســتم شاهنشــاهی تاکنون ادامه داشــته امــا بیش از هر زمــان دیگری در 
نظــام جمهــوری اســامی خــود را برجســته کــرده اســت. دولــت ایــران تــاش می کنــد جامعــه ای همــوژن ایجــاد کنــد.

دولــت ایــران از دیــن بــه عنــوان ابــزاری بــرای ســلطه بــر جامعــه و اقتــدار خــود اســتفاده می کنــد. خــود را هامننــد 
خدایــی برجامعــه تحمیــل منــوده وبــا کوچکریــن اعــراض جامعــه  در برابــر خــود، او را مجــازات و رسکــوب منــوده 

و بــا قوانینــی کــه بــر اســاس ذهنیــت خــود بــه نــگارش درآورده، مــرشوع می ســازد.

ــت  ــوالی دول ــط هی ــروزه توس ــا ام ــده ام ــاخته ش ــادر برس ــگ زن-م ــت فرهن ــرنج و زحم ــا دس ــدا ب ــه از ابت جامع
متامــی ارزش هــا و اندوخته هــای مــادی و معنــوی آن بلعیــده می شــود چــرا کــه پایه هــای آن بــر اقتــدار، 
ــارزه  ــش مب ــوق خوی ــاق حق ــرای احق ــه ب ــی ک ــز زنان ــران نی ــتم ای ــت.  در سیس ــده اس ــا ش ــتثامر بن ــب و اس غص
می کنند،زندانــی، شــکنجه و دســتگیر می شــوند. زنــان در ایــران بــه عنــوان جنــس دوم نگریســته می شــوند. 
حجــاب اجبــاری ملموس تریــن نگــرش جنســیت گرایانه بــه زنــان در ایــران اســت. رویکــرد جنســیت گرا در 
ــن  ــاد بی ــا و اعتی ــر، فحش ــاوز، فق ــار تج ــش آم ــی افزای ــن نگرش ــول چنی ــه محص ــیده ک ــود رس ــه اوج خ ــران ب ای
ــن  ــان در چنی ــود. زن ــان اداره می ش ــت آن ــا ذهنی ــردان و ب ــط م ــی توس ــت های مدیریت ــی پس ــت. متام ــان اس زن
ایــده ال هــر روز بیــش  بــا دشــواری های فراوانــی روبــه رو هســتند، فرصت هــای یــک زندگــی  سیســتمی 
از پیــش از آنــان ســلب می شــود کــه در انتهــا بــا رســیدن بــه بن بســت و رسخوردگــی بــه خودکشــی روی 
ــواده ذهنیــت مردســاالر و ضــد زن وجــود دارد.  ــد خان ــا متامــی نهادهــای اجتامعــی هامنن ــن ت ــد. از قوانی می آورن
سیســتم  زنــان،  مســئله  ویــژه  بــه  ایــران  جامعــه  در  موجــود  مســائل  حــل  راه  یگانــه  گفــت  می تــوان 
آن  هــای  پایــه  از  یکــی  زنــان  آزادی  کــه  اســت  ملت-دمکراتیــک  بــه  متکــی  دمکراتیــک  کنفدرالیســم 
اســاس  بــر  و  مــدل  ایــن  بــا  ســال  هــزاران  کــه  ایــران  در  موجــود  ملت هــای  سیســتم  ایــن  در  اســت. 
پیوندهــای مشــرک زندگــی منــوده انــد بایســتی تاریــخ همزیســتی مشــرک را بــه خوبــی درک و بشناســند. 

هــر چنــد در عــری زندگــی می کنیــم کــه جنــگ اقتــدار و هژمونــی زیســته می شــود امــا می تــوان بــا 
ــاخت.  ــدل س ــک مب ــه دمکراتی ــر مدرنیت ــه ع ــر را ب ــن ع ــام، ای ــن نظ ــر ای ــیاری در براب ــام و هش ــارزه و قی مب
در ایــن راســتا بایســتی زنــان و جوانــان مبــارزات خــود را در متامــی عرصــه هــای اجتامعــی نیرومنــد ســاخته و بــا 
مبــارزه ای آگاهانــه بــه پیــروزی نائــل شــوند. حضــور زنــان در صــدر ایــن مبــارزات الزامــی اســت چــرا کــه جامعــه ای 
کــه در آن موجودیــت زنــان انــکار می شــود آن جامعــه متعلــق بــه خــود نبــوده و بــر اســاس خواســته و سیاســت 
ــی یــک نســل کشــی فیزیکــی و  ــران آشــکارا و پنهان ــت ای ــل دول ــن دلی ــه ای ــت اداره خواهــد شــد. ب ذهنیــت دول
روحــی علیــه زنــان انجــام می دهــد. در منــود زنــان در تــاش بــرای مســدود منــودن روزنه هــای حیاتــی دمکراتیــک 
ــن  ــر ای ــل ب ــد دلی ــاد آزادی رس می دهن ــا فری ــا در خیابان ه ــی هویت ه ــان از متام ــی زن ــروزه متام ــر ام ــت. اگ اس

ــت های  ــم و سیاس ــان رژی ــژه زن ــه وی ــردم و ب ــد. م ــه ای را منی پذیرن ــت و روی ــن حکوم ــه چنی ــت ک اس
زنــان و ملت هــا درخشــان  ایــران در زمینــه حقــوق  کارنامــه  بــه خوبــی شــناخته اند چــون  را  آن 
ــت. ــته اس ــود داش ــان وج ــر زم ــه ه ــن کارنام ــای آن در ای ــکار و امح ــی و ان ــتار، زندان ــه کش ــوده بلک نب

 بــا ایــن وجــود و در مقابــل متامــی تعرضــات و تهاجــامت رژیــم، مــردم و زنــان دارای کارنامــه درخشــانی 
هســتند کــه رسشــار از قیــام و عصیــان بــوده و در راه آزادی بهــا پرداخــت شــده اســت. در طول این ســال ها 
خلق هــای ایــران رسکــوب و از حقــوق بــه حــق خــود محــروم شــده انــد. بنابرایــن در چنیــن مقطعــی بایــد 
ملت هــا و زنــان بــا آگاهــی و اتحــاد در برابــر ذهنیــت رسکوب گــر دولــت ایســتاده و مبــارزه مناینــد. هــر 
ــود. ــف می ش ــی تضعی ــتم دولت ــدازه سیس ــامن ان ــه ه ــود ب ــر ش ــک قوی ت ــتم ملت-دمکراتی ــدازه سیس ان

اســاس  بــر  فــرد  بنابرایــن  ایجــاد می شــود.  آزاد  جامعــه  و  فــرد  پایــه  بــر  ملت-دمکراتیــک  مــدل 
رابطــه ای،  چنیــن  وجــود  مســئول اند.  یکدیگــر  قبــال  در  جامعــه  و  فــرد  و  آمــوزش  آزاد،  اراده 
بنیــان جامعــه ای اخاقــی وسیاســی اســت. هــر فــردی در ایــن جامعــه بایســتی وظایــف اخاقــی 
و سیاســی خــود را بــه بهریــن نحــو انجــام داده تــا بــه حقیقــت اجتامعــی شــدن دســت یابنــد.

دولت ایران نیز در تاش برای ایجاد جامعه ای بر اساس خواسته خود است

 جامعــه ای بــا افــراد منفعــل و بیگانــه بــا واقعیت هــای جامعــه. بــرای رســیدن بــه چنیــن هدفــی بــا رواج 
اعتیــاد بیــن زنــان و جوانــان، فکــر و جســم آنــان را در ایــن منجــاب فــرو بــرده و بــا فحشــا نیــز زنــان را در 
گــرداب نابــودی قــرار می دهنــد تــا بدیــن گونــه آنــان را از حقیقــت منحــرف ســازد. دلیــل چنیــن سیاســتی 
ایــن اســت کــه زنــان و جوانــان اصلی تریــن مخالفــان رژیــم بــوده و در صــدر اعراضــات و قیام هــای مردمــی 
ــا اشــاعه ی تفکــر لیــرال می خواهــد مطالبــات آزادی را محــدود منایــد. جــای می گیرنــد. از ســوی دیگــر ب

الزم اســت زنــان بیــش از پیــش هشــیار و آگاه بــود و نــه سیســتم واپســگرا و مردســاالر ایــران را پذیرفتــه 
و نــه افــکار لیــرال محصــول نگــرش رسمایــه داری. منشــا مســائل اجتامعــی و سیاســی در ایــران ذهنیتــی 
ــان و  ــان، جوان ــارزات زن ــا مب ــرات ب ــه تغیی ــاز ب ــی نی ــن نگرش ــر چنی ــرای تغیی ــوده و ب ــک ب و ایدئولوژی
ــژاد،  ــن، ن ــوای دی ــان ها س ــی انس ــوق متام ــه حق ــه در آن ب ــی ک ــت. ایران ــران اس ــا در ای ــی ملت ه متام
مذهــب و هویــت احــرام گذاشــته می شــود. آمــوزش متامــی ابعــاد مــدل ملت-دمکراتیــک در جامعــه و 
برداشــنت گام هــای عملــی آن الزامــی اســت. انتظــار از دولــت بــرای مــردم ارمغانــی نخواهــد داشــت و بایــد 
خودشــان بــا اتــکا بــه توانایــی و اراده خــود در مقابــل هــر گونــه تهاجــم قــدرت محــور، موضعــی رادیــکال 

داشــته باشــند.

حضــور زنــان در متامــی عرصه هــای سیاســی، اقتصــادی، اکولوژیکــی و آموزشــی مهــم اســت. آنــان 
ــک  ــت دمکراتی ــاد مل ــایر ابع ــی مشــرک آزاد و س ــی، زندگ ــاع ذات ــوق، دف ــوژی، حق ــش ژنئول ــا دان ــد ب بای
اکتیــو  فعالیت هــا  ایــن  در  انــدازه  هــر  و  داده  گســرش  را  آن  راســتای  در  فعالیت هــا  و  عملــی  را 
باشــند بــه هــامن انــدازه بــرای پیــاده منــودن سیســتم ملت-دمکراتیــک پیشــاهنگی خواهنــد منــود.

ایــران در مرحلــه ای قــرار دارد کــه بــا بحران هــای سیاســی،اقتصادی و اجتامعــی عمیقــی روبــه رو مانــده 
و یکــی از دالیــل آن ارصار بــر انــکار و امحــای حقــوق ملت هــا، جنــگ طلبــی در خــارج از مرزهــای خــود 
و رسکــوب پتانســیل های داخــل بــه ویــژه زنــان اســت. امــا پیداســت کــه مــردم ایــران دیگــر تحمــل چنیــن 
ــه  ــد ک ــان می دهن ــود را نش ــی خ ــا نارضایت ــه خیابان ه ــنت ب ــا ریخ ــر روز ب ــته و ه ــت هایی را نداش سیاس
ــه  ــت ها و روی ــر سیاس ــته و ب ــی برنداش ــان گام ــته های آن ــه خواس ــیدگی ب ــتای رس ــون در راس ــم تاکن رژی

خــود ارصار مــی ورزد.

 در ماه هــای اخیردســتگیری زنــان، اقلیت هــای دینــی،  فعالیــن مدنــی و سیاســی بســیار افزایــش 
افزایــش آمــار  تــرس و کنــرل جامعــه اســت.  ایجــاد  بــرای  یافتــه آشــکار  کــه چنیــن رویکــردی 
ــان در  ــا زن ــت. ام ــه اس ــه جامع ــان در عرص ــور زن ــت و حض ــراس از فعالی ــز ه ــی زن نی ــان سیاس زندانی
ــجم  ــارزه نامنس ــا مب ــد ام ــت می کنن ــارت مقاوم ــا جس ــوب ب ــار و رسک ــتگیری ها، فش ــی دس ــل متام مقاب
ــاهنگی  ــا پیش ــید. ب ــد رس ــداری نخواه ــتاورد پای ــه دس ــه، ب ــار جامع ــی از اقش ــه بخش ــدود ب ــط مح و فق
زنــان کــورد بایــد اتحــاد و همبســتگی زنــان مســتحکم تر گــردد زیــرا مســئله زنــان مشــرک و بایــد 
مبــارزات آنــان نیــز مشــرک باشــد. اتحــاد ملتهــا در ایــران بــا اتحــاد زنــان بــه واقعیــت خواهــد 
پیوســت و بــا چاره گشــایی مســائل زنــان، مســئله خلق هــا در ایــران نیــز چــاره یابــی خواهــد شــد.
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اقتــدار اســت کــه آن را نشــناخته و حیــات خویــش را خــود تنظیــم و مدیریــت کرده انــد. در واقــع شــیوه ای از زندگــی و فرهنگــی 
اســت کــه امــکان حیاتــی آزاد را فراهــم مــی آورد. می تــوان گفــت دمکراســی مدیریــت جوامــع و مردمانــی اســت کــه در رونــد 
شــهری شــدن، طبقاتــی، دولــت و اقتــدار شــدن خــارج از سیســتم قــرار داشــته و خــود را مدیریــت منــوده انــد. بنابرایــن جامعــه 

ی دمکراتیــک جامعــه ای  اســت کــه سیســتم خودگردانــی خویــش را خــارج از سیســتم اقتــدار و حاکمیــت بنــا نهــاده اســت.

مفهــوم شــدن دمکراســی بعدهــا از ســوی متــدن باســتانی یونــان توســعه یافــت. دمــوس در فرهنــگ زبــان یونــان بــه معنــای 
ملت)مــردم( و» کراتــوس« بــه معنــای مدیریــت مــی باشــد. بــه عبارتــی دیگــر مدیریــت مــردم و یــا مشــارکت آنــان در مدیریــت. 
مفهومــی شــدن دمکراســی در راســتای برخــی از نیازهــا ایجــاد گشــته اســت. در جوامــع طبیعــی زندگــی مشــرتک، کومینــال و بــر 
اســاس نیازهــای مــردم بــود امــا بعدهــا بــا پیرشفــت متــدن از حالــت طبیعــی خویــش خــارج شــد. امــا بــا توســعه سیســتم طبقاتی، 

شــهری و دولتــی متــدن، فرهنــگ کومینــال، دمکراتیــک و زندگــی آزاد بــه مــوازات آن اســتمرار یافتــه اســت.
متــدن دمکراتیــک و یــا دمکراســی و متــدن دولتــی دو قطــب مخالف انــد. متــدن دولتــی راه بــر وجــود اکریت-اقلیــت و ضعیــف- 

قــوی گشــوده و ایــن رویکــرد را ادامــه می دهــد.
 اگــر دقــت مناییــم در جوامــع پیــش از ظهــور متــدن و در نبــود طبقه،شــهر، دولــت و اقتدار مرد،دمکراســی و شــیوه ی یــک زندگــی 
طبیعــی موجودیــت داشــت. حیــات اجتامعــی و دمکراتیــک در نتیجــه جنگ هــا، مبــارزات گســرتده و قیام هــای اجتامعــی ایجــاد 
مــی گــردد. زیــرا اجتامعــی شــدن و بــه صــورت جامعــه زندگــی منــودن خــود شــیوه ای از دمکراســی اســت. تنهــا حیــات اجتامعــی 
بــه شــکل دمکراتیــک امــکان آزادی را فراهــم مــی آورد. در جایــی کــه دمکراســی وجــود نداشــته باشــد امــکان وجــود جامعــه و 

حیاتــی آزاد نیــز وجــود نخواهــد داشــت. 
ــی را  ــات اجتامع ــن سیســتم، حی ــن موضــوع اســت. ای ــز ای ــه داری نی ــه رسمای ــی وجــود بحران هــا در عــر مدرنیت ــل اصل دلی
آشــفته منــوده و بــه تدریــج ویژگــی اجتامعــی بــودن حیــات را نیــز بــه نابــودی ســوق داده اســت. چــون حیــات دمکراتیــک زمینــه 
همزیســتی و آزادی را ایجــاد می منایــد. دمکراســی مدیریــت جامعــه توســط متامــی اعضــای جامعــه و مدیریــت مســتقیم اســت. 
جوامعــی کــه قــادر بــه مدیریــت خویــش نبــوده و زندگــی خــود را تنظیــم ننامینــد، دارای اراده مدیریــت ملت هــا نخواهنــد بــود. 
جوامعــی کــه دیگــران رسنوشــت آنــان را تعییــن و در حــق آنــان تصمیــم گیــری مــی کننــد مســتعمره و بــدون آزادی خواهنــد بود.

ــه  ــه ای ک ــد. مقول ــی، اســتعامر و اســتثامر کشــیده شــده ان ــه بردگ ــه ب ــی اســت ک ــع و ملت های ــخ متــدن رسشــار از جوام تاری
هیچــگاه در تاریــخ متــدن نبــوده و یــا بســیار انــدک بــوده وجــود دمکراســی حقیقــی کــه زمینــه آزادی را فراهــم منایــد، اســت. 
چــرا کــه رسشــت جامعــه خــود دمکراســی اســت. جامعــه طبیعــی، اخالقــی و سیاســی بــوده و بــر پایــه خودمدیریتــی، خوددفاعی 
ــا  ــه ب ــا گشــته اســت. جوامعــی کــه از ایــن فاکتورهــا و گوهــر خویــش دور شــده اند، جوامعــی بیگان واقتصــادی خودگــردان بن
طبیعــت خــود هســتند. متــدن دولت گــرا در مقابــل انقــالب روســتایی- زراعــت بــه عنــوان یــک انقــالب مخالــف خــود را برســاخته 
اســت. در طــول تاریــخ متــدن هــر زمــان هــر انقالبــی از تجــارب و اندوختــه هــای انقالب هــای پیــش از خــود اســتفاده منــوده 
و بدیــن ترتیــب انحصــارات خــود را ایجــاد منــوده اســت. سیســتم مرکــزی متــدن نیــز بــا اســتفاده از تجــارب و میــراث انقــالب 

زراعــت- روســتایی انحصــارات هژمونیــک خــود را برســاخته اســت.  
متدن ها و مدنیت هایی که بعدها توسعه یافتند هامن دیالکتیک را تکرار منودند. 

 یکــی دیگــر از خصــوص هایــی کــه بایســتی در توســعه متــدن مرکــزی مــورد بررســی قــرار داد، جوامــع پیــش از متــدن اســت. 
جوامــع دمکراتیکــی کــه تــا پیــش از ظهــور متــدن موجویــت خــود را حفــظ و خــود را از هــر نظــر مدیریــت منــوده و رسپــا نــگاه 
داشــته حتــی امکانــات زندگــی آزاد را فراهــم آورده بودنــد، بــا گســرتش سیســتم متــدن مرکــزی نــه بــه متامــی نابــود و نــه بــه طــور 
کامــل تســلیم اقتــدار دولتــی شــدند. بالعکــس بخشــی از آنــان بــه عنــوان جامعــه روســتایی آزاد و دمکراتیــک و بخشــی از آنــان 
در مقابــل سیســتم شــهری- طبقاتــی بــه طــور مــداوم در موقعیــت مقاومــت بودنــد هامننــد طبقــه ی کارگــران رسکــوب شــده، 
زنانــی کــه هیــچ انگاشــته و اقشــار بیــکار و فقیــر. ســاختارهای قبیلــه و عشــیره بــه آســانی تســلیم متــدن دولت گــرا و جامعــه 
شــهری طبقاتــی نشــده انــد و خــود را بــر اســاس ویژگی هــا و پرنســیب های خویــش مدیریــت و دفــاع منــوده کــه در واقــع منــود 
جامعــه دمکراتیــک هســتند. اینــان در واقــع اکریــت جامعــه را تشــکیل مــی دهنــد. طبقــه ی متــدن دولت گــرا در مقــام اقلیــت 
هامننــد غــوزی بــر گــردن جامعــه قــرار دارد. بــه عبارتــی دیگــر رسنوشــت جامعــه دمکراتیــک را تعییــن و بــه جــای آن هــر گونــه 

تصمیمــی گرفتــه می شــود. 
از میــان اشــکال دمکراســی کــه در بیــن متــدن دولتــی بیشــرت شــناخته شــده اســت، دمکراســی یونــان اســت. بــه ایــن دلیــل کــه 
اولیــن مرکــزی اســت کــه در آن دمکراســی بــه صــورت مفهــوم تعریــف شــده،دولت شــهرهای کهــن شــیوه ای از مدیریــت کــه بــه  
دمکراســی نزدیــک اســت اعــامل منوده انــد. ایــن مثــال کــه در تاریــخ نیــز نــام بــرده شــده دمکراســی دولــت شــهر در سیســتم 

متــدن اســت و بــه عنــوان دمکراســی آتــن نیــز خوانــده مــی شــود.
ــان دولــت شــهر فقــط از  ــوان هــم وطن)هــم میهــن( شــناخته می شــود امــا هــم وطن ــه عن ــن هــر کــس ب در دولــت شــهر آت
مــردان طبقــات ممتــاز شــهری تشــکیل شــده و طبقــه ی اصلــی شــهری یعنــی زنان،بــه عنــوان بیگانــگان شــهر شــناخته شــده 
و درموقعیــت بردگــی و خــارج از دمکراســی آتــن قــرار گرفتــه انــد. شــامر مــردان شــهروند تنهــا یــک ســوم مــردان را تشــکیل 
می دهــد. باقیامنــده افــراد شــهر یعنــی دو ســوم آن نیــز زنــان و افــراد بــدون ملــک و دارایــی هســتند. بنابرایــن دمکراســی آتــن 

ــاز اســت.   ــرش ممت ــدگان و ق ــخ شــناخته می شــود، دمکراســی برگزی ــن دمکراســی تاری ــن و بزرگ تری ــوان مهم تری ــه عن ــه ب ک
ــا، تاریــخ دمکراســی را از دمکراســی آتــن آغــاز منــوده و مراحــل قبــل از آن را نادیــده و  ــا مرکزیــت اروپ بســیاری از مورخــان ب
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یکــی از مفاهیمــی کــه بیــش از همــه در مــورد آن پیچیدگــی وجــود دارد، 
ــات اجتامعــی  ــا حی ــط ب ــل کــه بیشــر مرتب ــن دلی ــه ای دمکراســی اســت. ب
اســت بایســتی بــه دقــت در مــورد آن تفســیر و تحلیــل منــود. زیــرا مفهومــی 
اســت کــه تحــت فشــار و هژمونــی ایدئولوژی هــای متفاوتــی قــرار گرفتــه 
اســت. بنابرایــن دمکراســی نبایســتی رصفــا در تاریــخ هیرارشــیک-اقتدارگرا- 
دولــت گــرا اســاس قــرار گرفتــه شــود بلکــه در پایه هــای جامعــه اخاقــی و 
سیاســی پیــش از متــدن نیــز مــورد بررســی قــرار گیــرد. چنیــن رویکــردی در 
بررســی دمکراســی، مفهومــی را در بــر خواهــد گرفــت کــه گویــای فرهنــگ 
ــامرد،  ــم می ش ــه را مه ــان  جامع ــرک را بنی ــی مش ــه زندگ ــی ک ــیار کهن بس
اســت. بــا توجــه بــه مــدارک باســتان شــناختی کشــف شــده انقــاب 
ــی  ــه و دارای میراث ــا یافت ــادر- زن ارتق ــون م روستانشــینی-زراعت در پیرام

اســت کــه از جوامــع دمکراتیــک کومینــال تاکنــون تــداوم یافتــه اســت.

پیــش از ظهــور متــدن در جوامــع فرهنــگ همزیســتی وجــود داشــته و هــر 
ــه  ــه ب ــت منــوده اســت. در اینجــا دمکراســی ن ــش را مدیری ــه ای خوی جامع
عنــوان مفهــوم بلکــه در اولیــن مراحــل اجتامعــی شــدن، زندگــی مشــرتک و 
خودمدیریتــی در حــال کســب موجودیــت بــوده اســت. بنابرایــن مــی تــوان 
گفــت دمکراســی بــه عنــوان مفهــوم، فرهنــگ جوامــع بیگانــه بــا دولــت و 

دمکراسی

دولت
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هیــچ انگاشــتند. امــا بــا تحقیــق بیشــرت در مــورد دمکراســی خواهیــم دیــد کــه دمکراســی بیــش از همــه 
در مناطقــی کــه جمعیــت کمــرتی دارد پررنگ تــر اســت. بــه مــوازات ارتقــای مبــارزات اجتامعــی، ملــی و 
طبقاتــی، اشــکال اعــامل دمکراســی نیــز پیوســته تغییــر یافــت.  مدل هــای دمکراســی کــه بیــش از همــه در 
تاریــخ متــدن بــه وجــود آمدنــد عبارتنــد از دمکراســی کالســیک، دمکراســی لیــربال و سوســیال دمکراســی.

میراث دمکراسی عصر کالسیک

ایــن دمکراســی یکــی از اجرائیــات عــر کالســیک در یونــان باســتان اســت کــه دولــت شــهر کوچــک آتــن 
بــا جمعیــت مــا بیــن 250000- 300000 بــرای تــدوام بقــای خــود و مقابلــه در برابــر تهاجــامت بــه عنــوان 
راهــکاری جهــت ایســتادگی توســعه یافــت. ارزیابــی بــه عنــوان روشــی کــه دولــت شــهرها را حفــظ مــی 
منــود، دور از واقعیــت نخواهــد بــود. امــا در دولــت شــهرها بردگــی کالســیک وجــود داشــت. بدیــن گونــه 
محتــوای شــهروندی دولــت شــهر آتــن، محــدود بــه مــردان آتنــی دارای ملــک بــوده اســت. ایــن مــردان در 
مجلســی گــرد هــم آمــده و در ایــن مجلــس یــک کمیتــه اجرایــی وجــود دارد کــه طــرح و پــروژه ارائــه داده 

و بــه طــور مــداوم فعــال بــوده وعــالوه برایــن ســایر کمیته هــا را تعییــن مــی کنــد.

ــر مشــارکت منــوده و ارگان هایــی کــه از درون مجلــس تعییــن  ــه طــور براب  در ایــن مجلــس هــر کــس ب
می گردنــد تغییــر مــی یابنــد. بــه طــور مثــال مســئول کمیته هــا روزانــه تغییــر می کننــد. دولــت شــهر آتــن 

اولیــن مرکــزی اســت کــه در آن دمکراســی ایجــاد و اجرایــی شــده اســت. 
علــی رغــم دمکراســی طبقــه ای، بــاز هــم دولــت شــهر آتــن را در مقابــل حمــالت خارجــی حفــظ منــوده 
و بــه عبارتــی دمکراســی اســت کــه نقــش خــود دفاعــی شــهر را ایفــا منــوده اســت. چــون از تصمیــامت 
نظامــی، دیپلامتیــک و سیاســی تــا ارتقــای رفــاه اقتصــادی و شــیوه حیــات سوســیال و در متامــی موضوعات، 
بــا مشــارکت متامــی افــرادی کــه شــهروند محســوب می شــوند، گرفتــه می شــود و بــه ایــن دلیــل متامــی 
ــاس  ــد، احس ــاع می کن ــه از آن دف ــهری ک ــعه ش ــر توس ــوده و در براب ــرتک ب ــی مش ــهروندان دارای کنش ش
مســئولیت می کنــد. بــه طــور مختــر جامعــه آتــن بــه عنــوان جامعــه ای کــه نیــرو و راز دمکراســی را 
کشــف منــوده نــام خــود را در تاریــخ ثبــت منــوده اســت. متامــی مســائل بــه وجــود آمــده را بــا اســتفاده از 
نیــروی دمکراســی چــاره یابــی منــوده اســت. اگــر در دمکراســی کــه ارتقــا داده زنــان و افــراد بــدون ملــک 
را نیــز دخیــل می منــود می توانســت مثــال بی کــم و کاســتی از دمکراســی در تاریــخ باشــد و بردگــی را از 
میــان بــردارد. دولــت شــهرهایی همچــون روم و ایتالیــا نیــز درصــدد بودنــد بــا ایــن دمکراســی طبقــه ای 
مســائل را چــاره یابــی مناینــد. هــر چنــد توانایــی حــل برخــی مســائل را داشــت امــا بــه انــدازه آتــن موفــق 

نبــوده اســت.

لیبرال دمکراسی به جای حل مسائل اجتماعی، آنان را تعمیق بخشید

ملت هــای اروپــا در ســده هــای هجــده و نــوزده دمکراســی را بــه عنــوان راهــی بــرای مقابلــه و رهایــی از 
ظلــم و اســتبداد قــرون وســطی دیدنــد. شــیوه ای از دمکراســی بــر اســاس حقــوق فــردی و آزادی هــا ایجــاد 
شــده اســت. ملت هــا و جوامــع اروپــا بــا اعتقــاد بــه ایــن، آن را پذیرفتنــد. مدلــی از دمکراســی اســت کــه 
بعــد از تاریکیهــای قــرون وســطی مشــارکت سیاســی، سوســیال و اقتصــادی فــرد را از نــو تنظیــم منــود. بــه 
رغــم اینکــه بعــد از ظهــورش دمکراســی بــر اســاس حقــوق و آزادی افــراد ارتقــا یافتــه امــا در عیــن حــال 
منافــع طبقــه بــورژوا را نیــز احیــا منــوده اســت. ایجــاد بــر اســاس منافــع طبقــه بــورژوا در واقــع انحصــار 
رسمایــه را افزایــش داده و یــا در طــول زمــان خدمــت بــه طبقــه بــورژوا را آغــاز منــوده اســت. بــا بیگانــه 
ــی  ــه ی اجتامع ــت اتوریت ــت حاکمی ــرار داد. فراس ــاس ق ــی را اس ــرت فردگرای ــدن، بیش ــی ش ــودن اجتامع من
ــرد را از  ــچ انگاشــته، ف ــرار داده و جامعــه را هی ــی ق ــرد را در مقــام خدای را عکــس منــوده و در عــوض ف
ــر اســاس  جامعــه جــدا و امتیــزه منــوده و ایدئولــوژی جدیــدی را توســعه داده اســت. حقــوق فــردی را ب
جنســیت گرایی، ملیت گرایــی، دین گرایــی و علم گرایــی کامــل منــوده اســت. هــر چنــد ادعــا کننــد کــه در 
قوانیــن اساســی آنــان متامــی افــراد تفاوتــی بــا هــم ندارنــد امــا طبقــه، جنســیت، نــژاد و ملیــت، دیــن و 

ــای آن را نشــان می دهــد.   ــت و تفاوته ــت مل اندیشــه های داخــل مرزهــای دول

برابــری و آزادی کــه در مــن قوانیــن نوشــتاری آنــان آمــده در عرصــه عمــل تنهــا بــرای فــرد کاپیتالیســت 
بــورژوا مصــداق دارد. بــه عنــوان مثــال همــه افــراد در برابــر قانــون مســاوی اند و دارای حــق بــه دســت 
آوردن نامحــدود ملــک هســتند امــا ایــن حــق بــرای متامــی افــراد در یــک ســطح نیســت زیــرا برخــی از 

افــراد جامعــه از بــدو تولــد از طریــق میــراث دارای ملــک هســتند. در بیشــرت دولــت ملت هایــی کــه لیــربال دمکراســی را اعــامل 
مــی کننــد شــیوه مدیریــت مرکــزی اســت. مدیریــت دولــت مرکــزی دارای صالحیــت تصمیــم و قــدرت اجرایــی اســت. نهادهــای 
بومــی بــه عنــوان مثــال شــهرها، روســتا و محله هــا صالحیــت تصمیــم گیــری ندارنــد. بــه جــز اســتفاده از حــق رای در انتخابــات 
عمومــی و بومــی کــه چهــار یــا پنــج ســال یکبــار برگــزار می گــردد، مــردم در مدیریــت دارای حــق ســخن نیســتند. در مواقــع 
نــادر بلکــه دههــا ســال یکبــار در موضوعــات مشــخصی بــه عنــوان مثــال تغییــر در قانــون اساســی و برگــزاری  رفرانــدوم در 
ایــن راســتا مکانیســمی بــه نــام نظــرات مــردم وجــود نــدارد. امــا در ســال های اخیــر در برخــی از مناطــق بــه تدریــج بــا شــیوه 

ای مرکزگــرا مدیریــت می شــود.

 بــا عــدم توانایــی در خــروج از بحران هــای اجتامعــی  مدیریــت مرکــزی تــا انــدازه ای شــکل اجرایــی خــود را بیشــرت بــه صــورت 
فــدره و کنفــدره تغییــر داده اســت. البتــه فــدره و کنفــدره ای کــه در مــورد آن صحبــت منودیــم بیشــرت نهادهــای اداره بــه شــکل 
دولتــی اســت. برخــی از نهادهــای خودگــردان و اتونــوم نیــز گســرتش یافتــه اســت. در برابــر مســائل اجتامعــی و ارتقــای اراده 

مبــارزه ی جامعــه، لیــربال دمکراســی اســتعداد مانــدگاری را بــا نوســازی خــود می توانــد نشــان دهــد. 
سوســیال دمکراســی نیــز مدلــی از دمکراســی اســت کــه بعــد از سوسیالیســم رئــال در دنیــا انتشــار یافــت. چنیــن دمکراســی را 
اگــر در حیطــه لیــربال دمکراســی قــرار دهیــم، اشــتباه نخواهــد بــود. دلیــل ظهــور لیــربال دمکراســی، منعطــف ســاخن واکنــش 
ــر وضعیــت جامعــه  ــن دولــت و جامعــه در براب ــه داری و ایجــاد نوعــی ســازش بی ــر اقدامــات سیســتم رسمای جامعــه در براب
اســت. دلیــل جســتجوی چنیــن تاکتیکــی از ســوی مدرنیتــه کاپیتالیســم، مبــارزات اجتامعــی و ارتقــای مقاومــت جامعــه اســت. 
جامعــه دمکراتیــک بــه مقابلــه بــا انحصــار کاپیتالیســم برخاســته و مقاومــت و مبــارزه آن تــا بــه امــروز تــدوام یافتــه و نیروهای 
ــه داری و  ــه رسمای ــر مدرنیت ــا مقاومــت در براب ــد و ب ــه دمکراتیــک در عــر مــا دســتاوردهای فراوانــی کســب منوده ان مدرنیت

دولت -ملــت مرکــزی بــه حیــات خویــش ادامــه داده اســت.
 

دمکراسی رادیکال، امکان ایجاد سیستم کنفدرال دمکراتیک را فراهم می آورد

مفهــوم دمکراســی رادیــکال نخســتین بــرای در دفاعیــات رهــرب خلــق کــورد عبداللــه اوجــاالن بــه کار گرفتــه شــد و بــه عنــوان 
ــا دمکراســی هایی کــه امــروزه وجــود دارد  صحیــح تریــن دمکراســی کــه در جامعــه تاریخــی هســتی یافتــه ارائــه داد. اگــر ب
مقایســه مناییــم خواهیــم دیــد کــه تــا حــد بســیاری دارای تفاوت هــای بنیادیــن هســتند. دارای ویژگی هــای مختــص بــه خویــش 
اســت. هامنطــور کــه در ابتــدا نیــز گفتیــم دمکراســی بــه معنــای اجتامعــی بــودن انســان و بــه صــورت جامعــه زندگــی کــردن 
اســت. در واقــع می تــوان گفــت دمکراســی اســت کــه جامعــه را بــه حالــت اجتامعــی بــودن درآورده اســت. شــیوه ای از حیــات 
کــه کومینالیتــه، اولیــن طــرز هســتی جامعــه را ممکــن گردانیــده، اســت. در عیــن حــال شــیوه ای از اســتمرار حیــات جامعــه 
تاریخــی اســت. ارتبــاط آن بــا آزادی و حیــات آزاد بســیار نیرومنــد اســت کــه آزادی را امکانپذیــر می منایــد. لیکــن بعــد از ظهــور 

متــدن، بــا بردگــی جوامــع حیــات از مدیریــت شــیوه دمکراتیــک خــارج شــد.
ــر  ــه ب ــش از هم ــتی بی ــد بایس ــی م  منای ــه را بررس ــان ها  ودرون جامع ــط انس ــه رواب ــت ک ــی اس ــی علم ــه شناس ــر جامع اگ
دمکراســی تامــل منــوده و جزئیــات تاریــخ دمکراســی را بررســی منایــد. زیــرا در طــول تاریــخ روابــط انســان ها بــه طــور کافــی 
مطالعــه نشــده اســت. علــم جامعــه شــناختی و تاریــخ بــه انــدازه کافــی بــه ایــن موضــوع نپرداختــه و تنهــا بــه بررســی روابــط 
مــا بیــن دولت هــا، جنگ هــا و صلــح، رابطــه دولــت- جامعــه و دولــت - فــرد پرداختــه و محــدود مانــده اســت. در مقابــل آن، 
روابــط نهادهــای خــارج از دولــت، متــدن و فرهنــگ همزیســتی را بــه انــدازه کافــی بررســی ننمــوده چــون آن را بــه  عنــوان 
حــوزه ای مهــم کــه قابــل مطالعــه باشــد، نیانگاشــته اســت. بنابرایــن دمکراســی بــه عنــوان مفهــوم در دوران متــدن دولت گــرا و 

اقتــدار و روابــط  طبقــه، شــهرو اقتــدار کــه شــامل رژیم هــای سیاســی محــدود مانــده اســت. 
شــیوه حیــات دمکراتیــک کــه اساســی ترین راه موجودیــت یافــن جامعــه بــوده رامــورد بررســی قــرار نــداده اســت. دلیــل آن 
نیــز اقتــدار هژمونــی متــدن دولتــی طبقاتــی، شــهری و دولتــی  دربرابــر نیروهــای متــدن دمکراتیــک اســت کــه آنــان را کوچــک 

ــرد. ــده می گی ــده و نادی دی

 بــا وجــود ناکافــی بــودن بررســی نیــز جامعــه طبیعــی خصلــت دمکراتیــک خــود را حفــظ منــوده اســت. شــیوه حیــات جامعــه 
طبیعــی در روش دمکراتیــک توســعه یافتــه و در طــول زمــان بــه صــورت فرهنــگ در آمــده اســت. امــروزه دولــت و اقتــدار 
جامعــه را بیگانــه ســاخته زیــرا طبیعــت دولــت و اقتــدار و ویژگی هــای  جامعــه طبیعــی دو قطــب مخالــف هســتند. بــه طــور 
کامــل در تضــاد بــا یکدیگــر هســتند. امــا بــه دلیــل زندگــی در یــک جهــان خاکــی وعــدم پایــداری نیروهــای دولــت و اقتــدار 
بــدون جامعــه و از ســوی دیگــر نبــود توانایــی کافــی جامعــه بــرای مقابلــه بــا دولــت و قــدرت بــه عنــوان برخــی از فرمول هــای 
ــیال  ــی و سوس ــربال دمکراس ــیک، لی ــی کالس ــت. دمکراس ــوده اس ــی گش ــای دمکراس ــی از مدل ه ــاد بعض ــر ایج ــات راه ب حی

دمکراســی برخــی از مدل هایــی اســت کــه دربــاال بــه آن اشــاره منودیــم.  
ــه در  ــی اســت ک ــی شــده اســت. مدل ــدن اجرای ــخ مت ــه در تاری ــارج از مدل هــای دمکراســی اســت ک ــکال خ دمکراســی رادی

دمکراســی رادیــکال خــارج از مدلهــای 
ــدن  ــخ مت ــه در تاری ــت ک ــی اس دمکراس
ــی اســت کــه  ــی شــده اســت. مدل اجرای
در آن تفــاوت بیــن طبقــات و جنــس 
وجــود نــدارد و مــردم بــه طــور مســتقیم 
خویــش را مدیریــت مــی کننــد. مــی 
تــوان ایــن گونــه نیــز تعریــف منــود کــه 
ــر اســاس خودمدیریتــی زندگــی  مــردم ب
خــود را ســازماندهی مــی کننــد. مدلــی از 
دمکراســی اســت که هــر کــس در مکانی 
کــه زندگــی مــی کنــد امــکان مشــارکت 
ــر  ــت. از ه ــود را دارا اس ــت خ در مدیری
ــه  ــت اســت ک ــک دمکراســی مل نظــر ی
ــت. ــی اس ــان متک ــای آن ــی ه ــه توانای ب
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ــت  ــش را مدیری ــتقیم خوی ــور مس ــه ط ــردم ب ــدارد و م ــود ن ــس وج ــات و جن ــن طبق ــاوت بی آن تف
می کننــد. می تــوان ایــن گونــه نیــز تعریــف منــود کــه مــردم بــر اســاس خودمدیریتــی زندگــی خــود 
را ســازماندهی می کننــد. مدلــی از دمکراســی اســت کــه هــر کــس در مکانــی کــه زندگــی می کنــد 

امــکان مشــارکت در مدیریــت خــود را دارا اســت. 

از هــر نظــر یــک دمکراســی ملــت اســت کــه بــه توانایی هــای آنــان متکــی اســت. مدیریتــی اســت 
کــه مــردم بــر اســاس اخــالق و سیاســتی کــه خویــش تعییــن منــوده انــد حیــات روزانــه خــود را برنامــه 
ریــزی، ســازماندهی و مدیریــت می کننــد. در چنیــن سیســتمی مــردم بــه یکدیگــر اعتــامد داشــته و 
ــر اســاس روابــط  ــال و ب ــری هســتند. متامــی تصمیــامت در محیط هــای  کمون دارای حــق تصمیم گی
کنفــدرال گرفتــه می شــود. چنیــن مدلــی، کنفــدرال دمکراتیــک اســت. تــا دمکراســی رادیــکال اجرایــی 

نگــردد سیســتم کنفــدرال دمکراتیــک نیــز توســعه منی یابــد و قابلیــت مانــدگاری نــدارد. 
ــی مدیریــت  ــت توانای ــدون دول ــت اســت کــه جامعــه ب ــدون دول ــکال، دمکراســی ب دمکراســی رادی
ــه  ــی رســانده ک ــن ادراک ــه چنی ــه را ب ــه کاپیتالیســم جامع ــی مدرنیت ــش را دارد. نهادهــای دولت خوی
انســان و جامعــه امــروزی بــدون وجــود دولــت امــکان حیــات نــدارد و بــرای نهادینــه ســاخن چنیــن 
ــا تبلیغــات ایدئولوژیــک ایجــاد  تفکــری تالش هــای فراوانــی کــرده اســت. امــا چنیــن ادراکــی کــه ب
شــده، صحیــح نیســت. شــعار» جامعــه بــدون دولــت« امکانپذیــر نیســت و بزرگ تریــن دروغ متــدن 
اســت. بالعکــس شــعار» جامعــه بــدون دولــت امــکان حیــات دارد« صحیــح تــر اســت. چــون اولیــن 
فــرم جامعــه بــدون دولــت بــوده اســت. دولــت توانایــی اجتامعــی منــودن حیــات را نــدارد. تــا پیــش 
از ظهــور دولــت و دههــا هــزار ســال پیــش جامعــه خــود را تکویــن و مدیریــت منــوده اســت. دســتگاه 
دولتــی بعدهــا ایجــاد شــده و امــا امــروزه جامعــه دچــار وضعیتــی شــده کــه از هــر نظــر بــه دولــت 
نیــاز دارد. چنیــن تفکــری گســرتش یافتــه گویــی بــدون دولــت، جامعــه قــادر بــه ادامــه بقــای خویــش 

نیســت.
ــظ  ــود را حف ــه رسشــت خ ــی ک ــرا جوامع ــک اســت. زی ــی ایدئولوژی ــی تحریف ــه متام ــر ب ــن تفک  ای

ــاز دارد.   ــه نی ــود جامع ــه وج ــت ب ــس دول ــتند برعک ــاج نیس ــت محت ــه دول ــد ب منوده ان
ــکان اســتمرار  ــذار وجــود نداشــته باشــد، ام ــرده و خدمت گ ــه جامعــه ای مســتعمره، ب ــی ک ــا زمان ت
دولــت وجــود نخواهــد داشــت. هــدف از ایجــاد چنیــن ادراک ایدئولوژیکــی بســیار عمیــق اســت. 
ــن  ــت ممک ــدون دول ــه ب ــت» جامع ــاد ذهنی ــت، ایج ــذار دول ــه ای خدمت گ ــاد جامع ــا راه ایج تنه
نیســت« و بــه خــورد جامعــه دادن اســت. اولیــن اقدامــی کــه بایســتی دمکراســی رادیکال انجــام دهد 
زدودن و عکــس منــودن چنیــن تفکــری کــه هــزاران ســال در اذهــان نهادینــه شــده، اســت. بایســتی 
مــردم را بــه ایــن اقنــاع رســاند کــه دســتگاه دولتــی بــدون جامعــه قــادر بــه رسپــا مانــدن و حفــظ 
حیــات خــود نبــوده و بــه جامعــه نیــاز دارد. جامعــه آگاه و روشــن بــه دولــت اســتعامرگر خدمــت 
ننمــوده و بــه اســتعامر کشــیدن خــود توســط دولــت اجــازه نخواهــد داد. بایــد جوامــع از نظــر ذهنی 
در مقابــل دولــت بــه نیــروی ذاتــی خویــش پــی بــرده و ارتقــای ایــن نیــرو بــه یــک دمکراســی واقعــی 

در راســتای یــک جامعــه آزاد امــری الزامــی اســت.
دمکراسی رادیکال از هر نظر با جامعه ای سازماندهی شده قابل اجرا است.

در چنیــن جوامعــی هــر فــردی بــرای مشــارکت در مدیریــت جامعــه بایســتی عضــو یکــی از 
بخش هــای کمونــال باشــد. فــردی کــه در خــارج از ســازماندهی هــای مردمــی کنفــدرال دمکراتیــک 
قــرار گیــرد، امــکان رشکــت در فعالیت هــای تعییــن کننــده سیاســت و مدیریــت روزانــه را نخواهــد 
داشــت. بنابرایــن بایســتی هــر فــرد حداقــل عضــو یکــی از بخش هــای کمونــال گــردد. ایــن بخش هــا 
ــی باشــد.  ــا یــک کمــون مدن ــد و ی ــا روســتایی کــه در آن زندگــی می کن ــد کمــون شــهر و ی می توانن
چــرا کــه یکــی از هدف هــای اصلــی ایــن اســت کــه فــرد بــرای نیازهــای روزانــه دارای نظــر بــوده و 

ــرد. ــای گی ــرد، ج ــورت می گی ــو ص ــری و گفتگ ــه در آن تصمیم گی ــی ک در کمون های
جامعــه ای کــه خــود را از طریــق دمکراســی رادیــکال مدیریــت مــی منایــد خواهــان تقویــت 
تواناییهــای افــراد بــرای مشــارکت اســت و چنیــن شــیوه ای، اراده و مشــارکت ارادی افــراد را نیــز ارتقــا 
می دهــد. بــه عنــوان جامعــه، حیــات، آینــده و متامــی سیاســت تعییــن کننــده روزآمــد و اســاس قــرار 
ــارکت  ــا مش ــه ب ــه ای ک ــت. جامع ــیب های آن اس ــی از پرنس ــوان یک ــه عن ــایرین ب ــرات س دادن نظ
ــز دارا  ــه مســائل را نی ــی هــر گون ــی چاره یاب ــدون شــک توانای ــت شــود ب ــراد مدیری ارادی متامــی اف
ــل  ــن دلی ــه ای ــت. ب ــایی اس ــاره گش ــروی چ ــائل دارای نی ــن مس ــا بزرگ تری ــن ت ــت. از کوچک تری اس
کــه تصمیــامت بــا مشــارکت همــه گرفتــه شــده، هیــچ کــس خــود را خــارج از پروســه اجرایــی ایــن 
ــد.   ــرای یکپارچگــی جامعــه تــالش می کن ــه طــور جــدی هــر فــردی ب تصمیــامت قــرار منی دهــد و ب
نــه فــرد بــا اســتفاده از حقــوق نامحــدود بــه صــورت خــدا در آمــده و نــه جامعــه بــه طــور مــداوم 

فــرد را تحــت فشــار قــرار داده و بــی اراده می کنــد. یــک اقلیــت کوچــک بــه نــام یــک اکریــت بــزرگ تصمیم گیــری و گفتگــو 
ــد.  ــی منی کن ــرده و آن را اجرای نک

بنابرایــن جامعــه کنفــدرال دمکراتیــک جامعــه ای اســت کــه متامــی افــراد را ســازماندهی و بــه طــور مســتقیم در رونــد تصمیامت 
سیاســی دخیــل منــوده و سیســتم اجتامعــی نوینــی اســت. دقــت مناییــم کــه در مــورد هــر گونــه دمکراســی کــه در مــورد آن 
بحــث منودیــم، صحبــت منــی کنیــم. مقصــد مــا سیســتم کنفــدرال دمکراتیــک اســت. عــالوه بــر ایــن از منعطــف بــودن سیســتم 
کنفــدرال ســخن مــی گویــد. کنفــدرال دمکراتیــک از یــک سیســتم اجتامعــی بــه دمکراســی رادیــکال رفتــه و بــه شــیوه ای از 
زندگــی تغییریافتــه اســت. مدیریــت و سیاســت ازبروکراســی خــارج و بــه سیســتمی کــه زمینه یــک حیــات آزاد را فراهم مــی آورد 
و بــه سیســتم اجتامعــی دمکراتیــک محــول مــی گــردد. در برخــی از مناطــق کردســتان آزمونهــای چنیــن سیســتمی در مراحــل 
اولیــه قــرار دارد. جامعــه ای کــه بــه روش مدرنیتــه کاپیتالیســم عــادت منــوده بســیارنرمال اســت کــه نگرشــی ســطحی نســبت 
بــه شــکل ســازمانی و کمونــال سیســتم اجتامعــی دمکراتیــک و پیــاده منــودن و فهــم آن داشــته باشــد. زیــرا بخشــهای تشــکیل 
شــده کمونــال هنــوز بــه نهادهایــی کــه  یکپارچگــی و پیونــد مــردم را ایجــاد منایــد، تغییــر نیافتــه اســت. بایســتی هــر کمــون 

دمکراتیــک بــه صــورت یــک کانــون خانــواده تغییــر یابــد. 
ــدرال  ــه کنف ــراد جامع ــود، اف ــی ش ــالش م ــتمرار آن ت ــرای اس ــت و ب ــراد آن، محافظ ــوی اف ــواده از س ــک خان ــه ی ــور ک هامنط
دمکراتیــک نیــز بــه کمونــی کــه بــه آن متعلــق دارد هــامن حــس و واکنــش مشــابه را دارد. ســاختارهای کمونــال دمکراتیــک 
تشــکیل شــده هنــوز بــه پتانســیل پنهــان در حافظــه طبیعــت اجتامعــی نرســیده  نــد. بــه ایــن دلیل کــه چنیــن پیونــد و یکپارچگی 
ایجــاد نشــده، ممکــن اســت بیگانــه بــه نظــر رســد. بــه ایــن دلیــل کــه در مراحــل ابتدایــی قــرار دارد بایــد بــرای پیرشفــت، انشــا و 
تغییــر آن بــه طبیعــت اجتامعــی، فرصــت داد. چــون بــرای توســعه سیســتم های اجتامعــی و نهادینــه شــدن آن نیــاز بــه مراحــل 
ــه و  ــا یافت ــکال ارتق ــق دمکراســی رادی ــک از طری ــل کــه سیســتم جامعــه کنفــدرال دمکراتی ــن دلی ــه ای ــی وجــود دارد. ب طوالن
عکــس مدیریــت و ســازماندهی شــدن طبیعــت اجتامعــی نیســت، انســجام و پیونــد بســیاررسیعرت خواهــد بــود. دلیــل پیرشفــت 
ــرد. سیســتم کنفدرالیســم  ــن ویژگــی رسچشــمه می گی ــا از ای ــا بهــت مواجــه شــدن دنی اجتامعــی شــامل ســوریه و روژآوا و ب

دمکراتیــک انــرژی و قــوه ی ملت هــا و جوامــع کردســتان و خاورمیانــه را بــار دیگــر احیــا و فعــال خواهــد منــود.

دمکراسی رادیکال، آنتی کاپیتالیسم است

ــه  ــه ب ــد. شــیوه هســتی جامع ــت منای ــه شــیوه خــود مدیری ــه ب ــد جامع ــکال، بای ــرای دمکراســی رادی ــم ب ــه گفتی هامنطــور ک
انــدازه ای کــه بــه اقتضــای رسشــتش بایــد ضــد دولــت بــه هــامن انــدازه نیــز آنتــی کاپیتالیســم باشــد. چــون اکریــت جامعــه هــر 
روز تحــت حاکمیــت اســتعامر و انحصــار رسمایــه قــرار دارنــد. کارگــران، بیــکاران، زنــان، جوانــان، ملت هــای تحــت اســتعامر و 
ــه  ــد ب ــد جامعــه تاریخــی را تشــکیل داده ان ــی و اندیشــه، زحمتکشــان، اتنیســیته هایی کــه کالب بســیاری از جامعت هــای دین
شــیوه زندگــی عــر مــا شــکل و فــرم داده اســت. جوامــع ملت هــا از ایــن اقشــار تکویــن یافتــه و دمــوس بــه زبــان یونــان یعنــی 

ملتــی کــه  از متامــی ایــن اقشــار تشــکیل یافتــه اســت.
  

در دمکراســی رادیــکال ایــن اقشــار بــا ســازماندهی خــود، توانایــی مدیریــت خویــش را خواهنــد یافــت. کاپیتالیســم، هژمونــی 
اســت ک دشــمن ایــن اقشــار و جامعــه اســت. سیســتمی اســت کــه بــا پایــامل منــودن جامعــه و بــه بردگــی و اســتعامر کشــانیدن 
آن بــه خــود موجودیــت بخشــیده و در راه گســرتش رسمایــه، انحصــار و منافــع خــود از نابــودی هیــچ چیــزی فروگــذار منــی کنــد. 
تنهــا قانونــی کــه رواج مــی دهــد، قانــون ســود اســت. علــم را در پــی ایــن قانــون مــورد اســتفاده قــرار داده و تاریخ را در راســتای 
ایــن قانــون تعریــف می کنــد. جامعــه شــناختی، روانشناســی و حاکمیــت بــر طبیعــت را بــا ایــن قانــون بــه کار می بــرد. فــرد را 
بــا ایــن قانــون ذوب و تحــت کنــرتل خــود قــرار می دهــد. طبیعــت جامعــه را ایــن گونــه تغییــرو دژنــره منــوه و دفرمــه مــی کنــد. 
در سیســتم رسمایــه داری گرســنگی، جنــگ و درگیــری، تعــرض و تجــاوز بــه اوج رســیده و عــالوه بــر اینکــه مشــکالت را چــاره 

یابــی منی کنــد بالعکــس تعمیــق می بخشــد.
 تنهــا دغدغــه ی سیســتم رسمایــه داری دنیــا و اکریــت جامعــه را تحــت کنــرتل خویــش درآوردن و گســرتش انحصــار رسمایــه در 
تــالش بــرای خدمــت بیشــرت جامعــه بــرای خــود اســت. چــون کاپیتالیســم بــدون تحــت کنــرتل در آوردن جامعــه و از نظــر ذهنــی 
و فکــری تحــت حاکمیــت خویــش قــرار ندهــد منی تــوان مانــدگار شــود. دیالکتیــک پیرشفــت سیســتم کاپیتالیســم هــر زمــان بــر 

روی چنیــن رویکــردی ایجــاد شــده اســت.

جامعــه بــا شــیوه تکویــن خویــش، کاپیتالیســم را دشــمن خــود دیــده و در مقابــل آن می ایســتد. امــروزه  اگــر چــه برخــی از 
مدیریت هایــی کــه بــا سیســتم ســازش منــوده در چارچــوب لیــربال دمکراســی نیــز وجــود دارد و بــا آن زندگــی می کنــد، امــا ذات 
و ایســتار جامعــه در قطــب مخالــف کاپیتالیســم قــرار دارد. در واقــع جامعــه، آنتــی کاپیتالیســم و آنتــی دولــت، قــدرت و انحصار 
اســت. در بــدو تاریــخ اجتامعــی شــدن طبقــه، دولــت، اقتــدار، رسمایــه داری و انحصــار وجــود نداشــت. رسشــت آن مخالــف ایــن 
پدیده هــا و حــرام و گنــاه شــمرده شــده اســت. بــا ظهــور مدرنیتــه رسمایــه داری انســان ها از رسشــت خویــش جــدا شــده و بــه 
وضعیتــی رســیده کــه توانایــی انجــام سیاســت و اخــالق آن تضعیــف گشــته اســت. بــا ظهــور چنیــن فجایعــی، تعــادل هــوش 

مدرنیته دمکراتیک سیســتم کنفدرالیسم 
دمکراتیــک را بــه عنــوان آلرناتیوی جهت 
دســتگاه دولــت- ملــت مرکــزی مدرنیتــه 
خواهــد  اعــامل  و  اجــرا  کاپیتالیســم 
منــود. در مقابــل اســتعامر مرکزیــت 
خودمدیریتــی  دولت-ملــت،  گــرای 
مــی  پیشــرد  را  جامعــه  دمکراتیــک 
دهــد. دمکراســی آن لیــرال نبــوده بلکــه 
رادیــکال بــوده  و رادیــکال بــودن از 
ــد.  ــی آی ــی م ــتقیم دمکراس ــرای مس اج
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تحلیلــی در مقابــل هــوش حســی بــر هــم خــورد. چــون در اولیــن مراحلــی اجتامعــی شــدن انســان جامعــه بــا خصلــت اخالقــی و 
سیاســی خــود ایجــاد شــده و بــه عبارتــی دیگــر در خصلــت دمکراتیــک پیشــربد یافتــه اســت. 

ــد و در متامــی نســخه های فرهنگــی و اندیشــه؛ دزدی،  ــر اســاس معیارهــای اخالقــی تشــکیل یافته ان در متامــی جوامعــی کــه ب
دروغ، خشــونت، کســب نامــرشوع، بــی عدالتــی، نابرابــری، تحقیــرو دشــمنی را ناپســند و حــرام محســوب منــودن و ایــن اقدامــات 
را ممنــوع و مجــازات منــوده اســت. چــون انســان اجتامعــی بــودن را بــا ایجــاد ارزش هــای مشــرتک، اخــالق وسیاســت آغــاز منــوده 
اســت. ذهنیــت کاپیتالیســم؛ ارزش هــای اخالقــی و سیاســی و معیــار هــای رد و قبــول را مبهــم، تضعیــف و در تــالش بــرای از میــان 

برداشــن آن اســت.

در مکان هــا و زمان هایــی کــه ارزشــهای اخالقــی و سیاســی جامعــه حفــظ شــده، امــکان گســرتش ذهنیــت کاپیتالیســم وجــود 
ــکان  ــد، ام ــن می کنن ــود تعیی ــش و اراده خ ــا دان ــود را ب ــه خ ــالق جامع ــت و اخ ــه سیاس ــه ای ک ــن جامع ــر ای ــالوه ب ــدارد. ع ن
ظهــور، تــداوم و حاکمیــت رسمایــه داری وجــود نــدارد. بدیــن معنــا در محیط هایــی کــه اخــالق، فرهنــگ، سیاســت و ارزشــهای 
ــه داری، نیروهــای  ــد. متــدن رسمای ــدرت خــود را بیشــرت می کن ــی و ق ــه داری هژمون ــردد، رسمای ــف گ اجتامهــی سســت و تضعی
جامعــه دمکراتیــک کــه صاحبــان اصلــی آفریننــدگان متــدن اســت را نادیــده گرفتــه و خــود را مالــک متــدن می بینــد. در واقــع 
صاحبــان و برســاختگان اصلــی متــدن بــا وجــودی کــه در طــول زمــان درون ســازش هــم باشــند و یــا نباشــند، بــاز هــم نیروهــای 
جامعــه دمکراتیــک هســتند. در واقــع ایــن جامعــه دمکراتیــک و اجتامعــات مردمــی کــه بیش تریــن جمعیــت را دنیــا تشــکیل 
ــناخته  ــان ش ــت آن ــی هوی ــا ناحق ــه ب ــگ و اندیشــه، اتنیســیته هایی ک ــای فرهن ــران، نهاده ــان، زحمتکشــان، کارگ ــد، زن می دهن

نشــده انــد، ســاختارهای مختلــف دمکراتیــک اســت.
 در عــر مــا بــا وجــودی کــه سیســتم رسمایــه داری متامــی ابــزار، تکنیــک و محصــوالت تولیــد شــده را تحــت انحصــار خویــش قرار 
داده اســت بــاز هــم تولیدکننــدگان اصلــی عــر مــا نیروهــای جامعــه دمکراتیــک هســتند. چــون بیش تریــن کســانی کــه کار کــرده 
و تولیــد می کننــد و اکریــت جامعــه را تشــکیل می دهنــد، ایــن اقشــار هســتند. سیســتم رسمایــه داری نــه تنهــا تولیــدی نــدارد 
بلکــه محصــوالت و دســرتنج موجــود را ضبــط می کنــد. رهــرب خلــق کوردســتان در ســومین دفاعیــات خویــش بــه نــام سوســیولوژی 

آزادی در ایــن مــورد تثبیت هــای مهمــی دارد.
   

اگــر از پنجــره سوســیولوژی آزادی بنگریــم، بایســتی مدرنیتــه و کاپیتالیســم را از هــم تفکیــک منــود. مقابلــه بــا رسمایــه داری تنهــا 
بــه مخالفــت بــا آن برخاســن و ردمنــودن و گــذر از آن نیســت. چــون روش کاپیتالیســم بــر روی انباشــت رسمایــه مــادی و قانــون 
کار ایجــاد و گســرتش یافتــه اســت. امــا بــرای پایــداری و اســتمرار خــود دو پایــه اصلــی ایجــاد کــرده کــه بایســتی در برابــر آن 
مبــارزه  و آلرتناتیــو ارائــه داد. سوســیال رئــال ادعــا منــود رسمایه گرایــی کاپیتالیســم را متوقــف خواهــد منــود امــا قــادر نبــود دو 
عنــر اساســی رسمایــه داری یعنــی اندوسرتیالیســم و دولــت ملــت را تحلیــل و گــذر منایــد بالعکــس ایــن عنــارص را پذیرفــت 
و حتــی خــود نیــز اجــرا منــود. بنابرایــن تشــابه را زیســت. امــروزه بســیاری از جنبش هــای مخالــف سیســتم خــود را بــه عنــوان 
مخالفــان کاپیتالیســم می شناســانند. در حالــی کــه قــادر نبــوده انــد خــود را از  مدرنیتــه سیســتم رسمایــه داری و شــیوه حیــات 
ــرش آن را  ــارزات و عــدم پذی ــه داری ســطح مب ــی و دولــت ملــت رسمای ــل صنعت گرای ــد در مقاب ــد. بای و ســازماندهی آن برهانن

نشــان دهنــد.  

ــه  ــده ومدرنیت ــه رد کــردن محــدود مان ــا ب ــد امــا رصف ــه داری را رد منــوده، وجــود دارن جنبش هــای مختلفــی کــه سیســتم رسمای
آلرتناتیــو خــود را یعنــی اندوســرتی و ســازماندهی اجتامعــی خــود و اقتصــاد خودگــردان خــود را ارائــه نــداده انــد، شــانس موفقیت 
نخواهنــد داشــت. کاپیتالیســم، خــود را بــه عنــوان سیســتمی اقتصــادی تعریــف منــوده در حالــی کــه کاپیتالیســم عــالوه بــر آنتــی 
جامعــه بــودن در عیــن حــال آنتــی اقتصــاد و ضــد جامعــه اســت. اقتصــادی کــه بــر اســاس تامیــن رفــاه اجتامعــی ایجــاد نشــده 
بلکــه بخــش مهمــی از جوامــع را دچــار فقــر و گرســنگی منــوده مانــع اصلــی گســرتش اقتصــاد واقعــی اســت. بــه نــام اقتصــاد، 
بــی اقتصــادی را تحمیــل می کنــد. در اولیــن مراحــل جامعــه تاریخــی، فعالیت هــای اقتصــادی در راســتای رفــاه، تــداوم حیــات  و 

ســازماندهی زندگــی بــود امــا امــروزه بــا وجــود گســرتش حــوزه  تکنیــک و علــم، بخــش بزرگــی از انســان ها گرســنه و فقیرنــد.
ایــن اثباتــی بــر ایــن واقعیــت اســت کــه کاپیتالیســم نــه تنهــا سیســتمی اقتصــادی نبــوده بلکــه برعکــس دشــمن اصلــی اقتصــاد 

اســت.

 سیســتم مدرنیتــه میلیون هــا انســانی کــه در جامعــه روســتایی- کشــاورزی هــزاران ســال در رفــاه زندگــی کــرده بودنــد را بــه 
ســوی ابرشــهرها ســوق داده و بــا دســتمزدی بســیار ناچیــز بــرای تامیــن نیازهــای جامعــه بــه سیســتم وابســته منــوده و از هــامن 
ابتــدا  حــق تعییــن رسنوشــت انســان ها و آزادی را ســلب منــود. چنیــن چیــزی بیــش از همــه از ســوی دولــت ملــت بــا تبلیغــات » 
هــم وطــن« صــورت گرفــت. هــم وطنــی کــه دولــت تعریــف منــوده در واقــع هــر گونــه منبــع امــرار معــاش و ســالح های دفاعــی 

از او گرفتــه شــده و رسنوشــت آنــان تحــت حاکمیــت انحصــارات رشکتــی کاپیتالیســم تعییــن می گــردد.
ــا متامــی امکانــات هــر گونــه احتیاجــات   فــرد جوامــع پیــش از متــدن حداقــل عضــو یکــی کمونالیته هــای اجتامعــی بــوده و ب
خــود را بــر آورده مــی ســاختند. کالن، قبیلــه و عشــیره نیــز از هــر نظــر بــه عنــوان حجره هــای اجتامعــی، حیــات خــود را اســتمرار 

می بخشــیدند. نهادهایــی بودنــد کــه منابــع خــود را تامیــن، اقتصــاد و سیســتم دفاعــی خــود را ســازماندهی و بــر اســاس صلــح 
بــا کمونالیته هــای همســایه روابــط دیپلامتیــک داشــتند. هــم وطــن دولــت امــروزه در مقابــل هیــوالی ایــن سیســتم تنهــا و بــدون 
دفــاع و درمانــده رهــا شــده اســت. لیربالیســم نیــز بــه بقــای دولــت مرشوعیــت داده و در اصــل ایدئولــوژی سیســتم دولتی اســت. 
ــات باقــی نگــذارده  ــرای حی ــه دیگــری ب ــراد جامعــه گزین ــرای اف ــی ب ــی و علم گرای ــی، دین گرای ــوژی ملی گرای ــا گســرتش ایدئول ب
اســت. تاریــخ حقیقــی را زدوده و تاریــخ را از خــود آغــاز و اتوپیاهــای آینــده را دژنــره و ضمیمــه خویــش کــرده و بــه نابــودی و 
اســتهالک ســوق داده اســت. اندوسرتیالیســم ) صنعــت گرایــی( جامعــه را بلعیــده و فــرد و جامعــه ای مرف گــرا آفریــده  اســت. 
همــه عرصــه هــا اعــم از ورزش، هــرن و ســکس را صنعتــی منــوده اســت. جســم زنــان بــه حالــت گران تریــن صنعــت درآمــده و 
جســم زنــان بــه یکــی از آکتورهــای بخــش تبلیغــات مبــدل شــده اســت. بــا گســرتش صنعــت ســالح های جنگــی و کســب منافــع 

بیشــرت در بســیاری از مناطــق دنیــا جنگ هــای خونینــی آغــاز شــده اســت.
بــرای فــروش بیشــرت تولیــدات خــود در صورتــی کــه بازارهــای داخلــی رونــق نداشــته باشــد بــا جنــگ افکنی هــا در تــالش بــرای 
ایجــاد بازارهــای جدیــدی اســت. منونــه آن جغرافیــای خاورمیانــه اســت کــه بــا ایجــاد دشــمنان و گروهک هایــی جنــگ را دشــوار 
ســپس خــود را بــه عنــوان ناجیــان انســان ها نشــان داده و ســالح های خــود را بــه فــروش رســانده و شــهرها را ســوزانده ویــران 

منــوده ســپس از طریــق  رشکت هــای ســاخت و ســاز و عمرانــی شــهرها را بازســازی مــی کنــد.
منابــع روزمینــی و زیرزمینــی را بــا رسعــت مــرف منــوده و بــا اســتفاده از تکنیک هــای تولیــد و مــواد شــیمیایی مــر زمینــه 
تخریــب محیــط زیســت را ایجــاد می کنــد و عــالوه بــر برهــم زدن تعــادل محیــط زیســت راه هــای بازیابــی منابــع را نیــز توســعه 
منی دهــد. تغییــرات اقلیمــی، ذوب یخ هــا، آلودگــی هــوا، اشــاعه شــدن بیامری هــای کشــنده بــه دلیــل  صنعت گرایــی نامحــدود 
و بــر اســاس انباشــت ســود ایجــاد شــده انــد. صنعت گرایــی هــم اکنــون بــه صــورت یــک ایدئولــوژی درآمــده و پایــان دنیــا را 

ــرده اســت. ــر ک نزدیک ت

سه عنصر آلترناتیو مدرنیته دمکراتیک در مرحله پیشرفت است

رهربخلــق کــورد عبداللــه اوجــاالن تــز مدرنیتــه دمکراتیــک را در دفاعیــه سوســیولوژی آزادی خــود مفهومــی و نظــری منوده اســت. 
در بــاال بــه ایــن مهــم اشــاره کردیــم کــه جامعــه در اصــل آنتــی کاپیتالیســم اســت و اقشــاری کــه مدرنیتــه دمکراتیــک را تشــکیل 
می دهنــد؛ زحمتکشــان، کارگــران، بیکاران،زنــان، جوانــان، طریقت هــای اندیشــه و دینــی، نهادهــای فرهنگــی و متامــی کســانی کــه 
درطــول تاریــخ هــر زمــان خــارج از سیســتم قــرار گرفتــه و ایســتاری مقاومت گــر در برابــر آن داشــتند و بهــای ســنگینی پرداخــت 

کــرده و بــه رغــم اینکــه هــر زمــان بــه حــق بــوده انــد بازهــم قــادر نبوده انــد کــه سیســتم خویــش را گســرتش دهنــد، هســتند.  
یکــی از دالیــل آن ایــن اســت سیســتم انحصارگــر کاپیتالیســم بــرای کســب منافــع بیشــرت هیــچ گاه خالئــی ایجــاد نکــرده و هــر 
زمــان بــرای تــدوام خــود دارای طــرح، برنامــه و اســرتاتژی بــوده اســت. یکــی دیگــر از دالیــل دیگــر ایــن اســت کــه نیروهــای 
مدرنیتــه دمکراتیــک بــه پتانســیل و تواناهایــی خــود پــی نــربده و کســانی هــم کــه ایــن توانایــی را داشــتند بــه انــدازه کافــی دارای 
برنامــه و سیســتم نبودنــد و پیوســته در موقعیــت دفــاع بــوده اســت. اندیشــمندان و روشــنفکرانی کــه تاریــخ، حــال و آینــده را 
تئوریــزه مــی کننــد همیشــه توجــه آنهــا بــه ســوی مدرنیتــه کاپیتالیســم بــوده امــا پتانســیل نیروهــای دمکراتیــک را نادیــده گرفتــه 

و بــه طــور کافــی بــه آن توجــه ننمــوده انــد.
بــا پیشــربد سیســتمی مدرنیتــه دمکراتیــک مــی تــوان قــدرت مدرنیتــه کاپیتالیســم را کــه هــر روزبیشــرت می شــود را ضعیــف کــرد و 
بــرای ایــن نیــاز بــه پیشــربد ســه پایــه مدرنیتــه دمکراتیــک وجــود دارد. ســه عنــر آلرتناتیــو سیســتم مدرنیتــه دمکراتیــک عبارتنــد 
از: جامعــه اخالقــی و سیاســی در برابــر رسمایــه داری کاپیتالیســم، جامعــه صنعتــی- اکولوژیــک در برابــر صنعت گرایــی و جامعــه 

کنفدرالیســم دمکراتیــک متکــی بــه ملــت دمکراتیــک در برابــر دســتگاه دولت-ملــت.
برســاخت ســه عنــر آلرتناتیــو مدرنیتــه دمکراتیــک و سیســتمی کــردن آن یکــی از وظایــف انقالبــی اجتنــاب ناپذیــر هــزاران ســال 

اســت. چــون مدرنیتــه دمکراتیــک یگانــه راه بــرون رفــت از بحران هایــی اســت کــه مدرنیتــه رسمایــه داری ایجــاد کــرده اســت. 

در طــول تاریــخ متــدن مبــارزات اجتامعــی فراوانــی بــوده و مقاومت هــای بزرگــی ســازماندهی و بهــای ســنگینی پرداخــت شــده 
اســت. تاریــخ رسشــار از جنگ هــای بــی شــامر دفــاع و مقاومــت بــوده اســت. جنبش هــای دینــی، طریقت هــای مذهبــی ظهــور 
ــه و  ــدار خــود را نهادین ــق شــدند اقت ــان موف ــد. برخــی از آن ــی ایجــاد شــده ان ــرده، جریان هــای فکــری و جنبش هــای طبقات ک

برخــی نیــز بــه پیــروزی نرســیده انــد.
دیــدن پیــروزی در اقتــدار و دولتــی شــدن یکــی از بیامری هــای اساســی جنبش هــای انقالبــی و مبــارزات اجتامعــی تاریــخ بــوده 
اســت. دولتــی شــدن ســه دیــن بــزرگ و بــه قــدرت مبــدل شــدن آنهــا تــا سوسیالیســم رئــال منونــه ای از ایــن اشــتباهات اســت. بــه 
گــامن خویــش سیســتم مدرنیتــه کاپیتالیســم را گــذر کــرده انــد. امــا اگــر بــه جــای نهادینــه کــردن دولــت - ملــت مقتــدر خــود، 
جامعــه کنفــدرال دمکراتیــک را پیشــربد می دادنــد بــدون شــک می توانســتند نتایــج بهــرتی از مبــارزات گران قــدر خــود کســب 
و مدرنیتــه رسمایــه داری را از میــان بردارنــد. البتــه ایــن بــه پیرشفت هــای تکنیکــی، علمــی و فکــری دوران وســطح آزمون هــای 
اجتامعــی آن مرتبــط اســت. هــر چنــد نبایســتی هنــگام ارزیابــی مبــارزات اجتامعــی تاریــخ آنــان را کوچــک انگاشــت. عــالوه بــر 
اشــاره بــه نقــاط ضعــف جنبش هــای مبــارزات اجتامعــی، الزم اســت راه هــای چــاره گشــایی وابســته بــه سیســتم دولــت و اقتــدار 
ــه انــدازه کافــی آزمــوده شــده و آشــکار اســت کــه منی تواننــد راهــی بــرای آزادی بگشــایند. امــا ســه عنــر  ــرا ب را نیازمــود زی
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مدرنیتــه دمکراتیــک آزمــوده نشــده دارای بیشــرتین شــانس موفقیــت اســت. 

 اولیــن عنــر اصلــی، جامعــه اخالقــی و سیاســی اســت. سیســتم مدرنیتــه رسمایــه داری بــرای ســلطه بــر جامعــه ابتــدا ارزش هــای 
اخالقــی و سیاســی جامعــه را مــورد تعــرض قــرار داده متامــی توصیفــات جامعــه اخالقــی و سیاســی را در تنگنــا قــرار داده اســت. 
ــا از راه تبلیغــات  ــا زور و ی ــرده و متامــی تنوعــات، تفاومتندی هــای و رنگ هــای جامعــه را خاکســرتی و ب ــپ ک ــک تی جامعــه  را ت
ایدئولوژیــک تــک تیــپ گردانیــده اســت.تنها هــدف رسبازخانــه و مدرســه های مدرنیتــه کاپیتالیســم و مراکــز علــم پوزیتیویســمی 
آمــاده کــردن انســان هایی اســت کــه در راســتای کســب منفعــت و رسمایــه آنــان کار کــرده باشــد و از هــر نظــر رقابت گــر بــوده 
و ارزشــها، معیارهــای اخالقــی و وجدانــی را  نشــناخته و جامعــه ای مرف گــرا و بــر اســاس مادیــات بســازد. مدرنیتــه دمکراتیــک 
ــو بــرای رســیدن بــه  بایســتی ایــن فــرد را از نظــر ابعــاد ذهنــی ، ایدئولوژیــک، روانشــناختی و معیارهــای اخالقــی و سیاســی از ن

حیاتــی آزاد آمــاده و بــرای ایــن بایــد فعالیت هــای آموزشــی و ســازمانی گســرتده ای انجــام دهــد. 

 بــرای پــرورش افــراد آزاد و پولیتیــک می تــوان سیســتم آکادمــی و محیط هــای کمونالیتــه را ارتقــا داد. جوامــع و افــرادی کــه پولیتیــک 
شــده و سیاســت خویــش را بــا اراده خــود تعییــن مــی کننــد، جوامــع و افــرادی هســتند کــه مســئله طبقاتــی شــدن را چــاره یابــی 
منوده انــد. در جوامــع پولیتیــک، شــکاف های طبقاتــی ایجــاد منی شــود برعکــس از میــان برمی داشــته می شــود. ایــن سیســتم متامــی 

رنگ هــا، تفاومتندی هــا، نهادهــای فرهنگــی را بــه اراده و نیــروی آنــان، خصلــت آزادی و تســاوی می رســاند. 
در حوزه هــای اندوســرتی و صنعتــی نیــاز بــه فراســتی نــو وجــود دارد تــا خــود را از نــو ارگانیــزه کنــد. بــرای گــذر منــودن از تخریباتــی 
کــه اندوسرتیالیســم بــر طبیعــت وارد ســاخته نیــاز بــه ایجــاد یــک آلرتناتیــو اســت. بنابرایــن بایــد صنعت گرایــی را بــه عنــوان یــک 
ایدئولــوژی انتقــاد منــود و عــالوه بــر حــل مســائل دیــو آســایی کــه ایجــاد منــوده تــالش و فراســت اندوســرتی کــه بــه جامعــه خدمــت 
و اکولوژیــک باشــد را پیشــربد داد. بایســتی در مقابــل اندوسرتیالیســمی کــه طبیعــت، انســان و جامعــه را بــه نابــودی ســوق داده 
ایســتاد و عمــل و تئــوری اندوســرتی را در جامعــه گســرتش داد کــه در خدمــت جامعــه، طبیعــت و انســان باشــد. بــه مدرنیزاســیون  

روســتاها، کشــاورزی و زراعــت بــر اســاس فراســتی اکولوژیــک نیــاز اســت.

 رضرهــا و تخریباتــی را کــه محصــول ذهنیــت صنعت گرایــی اســت را بایســتی نوســازی و یکــی اکــو- اندوســرتی بــدون رضر توســعه 
داد. همیــن طــور صنعــت ســالح، تکنیــک، ورزش، ســکس و هــرن کــه بــه طــور نامحــدود گســرتش می یابــد را محــدود و بــرای رفــاه 
ــه  ــم کاپیتالیســم، ضــد اقتصــاد اســت. در مدرنیت ــد اســت، اهمیــت داد. گفتی ــه برخــی از حــوزه هــای صنعــت کــه مفی جامعــه ب
دمکراتیــک اقتصــاد از ســوی صاحبــان اصلــی آن معنــای اصلــی خویــش را خواهــد یافــت. بــا سیاســت های اقتصــادی کــه اجرایــی 
ــاد  ــه اقتص ــذر ب ــرای گ ــب ترین راه ب ــت. مناس ــد یاف ــش خواه ــک کاه ــات اکولوژی ــته و تخریب ــات بس ــن طبق ــکاف بی ــود ش می ش
کمونــال کنــار گذاشــن تردیدهــا اســت. اقتصــاد مدرنیتــه دمکراتیــک بیــکاری و فقــر را از میــان برداشــته و بــه تولیــد بیشــرت و یــا 
ناکافــی جــای نخواهــد داد وچالــش بیــن شــهر- روســتا را بــا تقویــت روابــط آنــان تغییــر و فعالیت هــای اقتصــادی آن بــر اســاس 

معیارهــای اکولوژیــک خواهــد بــود. 
ــه  ــزی مدرنیت ــت مرک ــت- مل ــوی جهــت دســتگاه دول ــوان آلرتناتی ــه عن ــک را ب ــک سیســتم کنفدرالیســم دمکراتی ــه دمکراتی مدرنیت
ــه را  ــک جامع ــی دمکراتی ــت، خودمدیریت ــرای دولت-مل ــتعامر مرکزیت گ ــل اس ــود. در مقاب ــد من ــامل خواه ــرا و اع ــم اج کاپیتالیس
ــد.  ــی می آی ــتقیم دمکراس ــرای مس ــودن از اج ــکال ب ــوده  و رادی ــکال ب ــه رادی ــوده بلک ــربال نب ــی آن لی ــد. دمکراس ــربد می ده پیش
دولــت- ملــت کاپیتالیســم جامعــه را تــک تیــپ و اکریــت جامعــه را نادیــده می گیــرد امــا در کنفدرالیســم دمکراتیــک اراده متامــی 
تنوعــات و نهادهــای کنفــدره، خودگــردان و کلکتیویتــه بــه رســمیت شــناخته شــده و زیــر چــرت ملــت دمکراتیــک گــرد هــم می آینــد.  

ــا،  ــی زبان ه ــوده متام ــی من ــود را خدای ــه خ ــت ک ــت- مل ــن« دول ــم و تک دی ــان، تک پرچ ــت، تک زب ــت » تک مل ــذر از ذهنی ــا گ ب
فرهنــگ و اندیشــه هــا و اتنیســیته ها بــا سیاســت های بومــی و اراده خویــش امــکان مشــارکت در سیســتم را فراهــم مــی آورد. بــه 
عبارتــی دیگــر  سیاســت را دمکراتیــزه و بــه اراده مردمــی متکــی منــوده اســت. جامعــه دمکراتیکــی ایجــاد خواهــد شــد کــه هــر کــس 
خــود را مدیریــت می کنــد. سیســتم کنفدرالیســم دمکراتیــک متکــی بــه مدرنیتــه دمکراتیــک بــرای برســاخت جامعــه ای بــا اراده آزاد 

و پولیتیــک و دمکراتیــک ایجــاد شــده چــون کاراکــرت و ذات  جامعــه دمکراتیــک و کنفدرالیســم اســت. 
هــزاران ســال پیــش از متــدن حیــات جامعــه اینگونــه اداره می شــد. بــه اقتضــای رسشــت جامعــه، اگــر جامعــه همــوژن و مونولیتیــک 
را درک نکنیــم آن زمــان  ارزش و رضورت سیســتم کنفدرالیســم دمکراتیــک را درک نخواهیــم منــود. بنابرایــن بایــد جامعــه طبیعــی 
را بــه طــور صحیــح درک و وظایــف اجرایــی را بــا موفقیــت پیــش بــرد. طبیعــت جامعــه در تاریــخ هیچــگاه همــوژن و مونولیتیــک 
نبــوده لیکــن تخریبــات مدرنیتــه کاپیتالیســم بســیار عمیــق و بــه رسشــت آن رضبه هــای مهلکــی وارد ســاخته اســت. اولیــن وظایــف 
ــی از اساســی ترین هدف هــای  ــود بخشــیدن اســت. یک ــه را بهب ــا و دفرماســیون جامع ــه ه ــن رضب ــی ای ــروزه متام ــری ام انقالبی گ
روزآمــد انقالبــی گــری، احیــای جامعــه اخالقــی و سیاســی کــه تضعیــف شــده و ســه پایــه و عنــر اساســی آن را اجرایــی و بــرای آن 

پیشــاهنگی منــودن اســت. بــدون شــک ایــن انقالبی گــری صحیــح بــوده و مــدل ملــت دمکراتیــک را توســعه می دهــد.

یکــی از فعالیت هــای اجتامعــات ابتدایــی و طبیعــی، آمــوزش می باشــد. دانــش از ســوی 

مــادر-زن دســته بنــدی شــده واعضــای جامعــه را بــا توجــه بــه مشــارکت در زندگــی اجتامعــی 

ــوده  ــا من ــزایی ایف ــش بس ــی نق ــت اجتامع ــادر در مدیری ــک م ــدون ش ــد. ب ــوزش می دهن آم

و بــه شــکلی طبیعــی جامعــه را آمــوزش ونحــوه ی زندگــی کومینــال را بــه آنــان تعلیــم 

می دهنــد. بــا مشــارکت خویــش در زندگــی روزمــره ومســئولیت پذیــری و دوســتی بــا 

طبیعــت، وظیفــه خــود را بــه بهرتیــن شــکل در قبــال جامعــه انجــام داده اســت و جامعــه ای 

ــان در صــدر مدیریــت آن قــرار داشــتند، جامعــه مرفــه و بــدون مســئله بــوده اســت.   کــه زن

زن- مادربــا برخوردهــای خویــش احساســات انســانی را ارتقــا داده وهمچنیــن در جوامــع فکــر، 

احــرتام، کومینــال بودن،مشــارکت و تقســیم کار،شــناخت صحیــح خود،نحــوه درســت زندگــی 

کــردن و کســب خالقیــت و دســرتنج را بــه جامعــه آموخــت. زن - مــادر بــا جوهــر خویــش کــه 

ــا مشــارکت خویــش  ســمبل فرهنــگ اخــالق وسیاســی، آشــتی،برابری ودموکراســی می باشــد ب

بــه نحــوی فعــال در زندگــی، بــدون منــت نهــادن وحســاب وکتــاب هرفــرد را بــا دوســت داشــن 

آشــنا و در زندگــی مشــارکت داده اســت. زنــان ایــن دســتاوردهای گرانقدرخــود را که با مشــقت 

فراوانــی بدســت آورده انــد را هیــچ گاه همچــون ابــزاری بــرای قدرت طلبــی علیه جوامــع به کار 

نــربده انــد. بــا ایــن ویژگیهــای خداونــدی خویــش کــه هــر کــدام از آنهــا بــرای جامعــه همچــون 

قانــون وفرهنــگ اخالقی-سیاســی می باشــد؛ می تــوان بــه رصاحــت گفــت اولیــن مــکان 

آموزشــی در تاریــخ کــه در آن جامعــه تحــت آمــوزش قــرار گرفتــه مــدارس زن- مــادر می باشــد.

امــا در دوران ســومری ها پــس از آن کــه جامعــه در خدمــت دولــت اقتدارگــر مردســاالری قــرار 

گرفت، جامعه ای که زنان پیشــاهنگی آن را برعهده داشــتند، ارزش های اخالقی-سیاســی خویش 

را ازدســت داده و زنــان در معابــد و رسا هــا بــه طــور ویژه مــورد آموزش قرار گرفتنــد که چگونه 

جســم خویــش را فروختــه و بــه چــه نحوی همچون بــرده ای آشــپزی و فرزندانش را بــزرگ کند.

ــد  ــت پرداخته ان ــه رقاب ــر ب ــا همدیگ ــی ب ــر رس بردگ ــه ب ــد ک ــرار گرفتن ــه ای ق ــان در مرحل  زن

چــون بــه آنــان آمــوزش داده انــد کــه هــر انــدازه در بردگــی خویــش موفــق باشــی 

تاریــخ  بــه  اگرنگاهــی  شــک  بــدون  برخوردارنــد.  برتــری  جایــگاه  از  شــاه)مرد(  درنــزد 

بیافکنیــم متوجــه خواهیــم شــد بــه هــامن نحو کــه پنــج هزارســال قبــل زن بــه چــه 

قــرار  وفــروش  خریــد  معــرض  در  کاالیــی  همچــون  ســومری ها  معابــد  در  ای  شــیوه 

ــدرن  ــتمی م ــون سیس ــش را همچ ــه خوی ــز ک ــه داری نی ــه ی رسمای ــر مدرنیت ــه، در ع گرفت

آموزش
ِهوی دیرک

عضو کمیته ی آموزش کژار

 سیستمدر
دمکراتیک
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و مدافــع حقــوق زنــان می شناســاند درپســت ترین مرحلــه زنــان را هامننــد متاعــی خریــد وفــروش می کنــد.

بــودن  ومــدرن  مــد،آزادی  مختلــف همچــون  اشــکال  در  را  آنــان  باشــند  متوجــه  وجامعــه  زن  آنکــه  بــدون 

بــرده منــوده کــه در اصــل در ذات خویــش هــامن شــیوه ی خریــد وفــروش می باشــد. هامنطــور کــه اشــاره 

منودیــم در میــان ســومر  ی ها زنــان را بــر اســاس مالک هــای ســالمتی، زیبایــی وپتانســیل در بازارهــا مبادلــه 

می کردنــد در روزگار کنونــی نیــز هــامن سیاســت اتخــاذ می شــود امــا ایــن بــار هــر خانــه ای بــه عرصــه ی 

ــه  ــده ک ــا روحــش مان ــوده وتنه ــن من ــر بخــش از جســم زن قیمــت تعیی ــرای ه ــدل شــده اســت. ب ــان مب ــه زن مبادل

ــرای  ــان ب ــه زن ــد ک ــث ش ــت باع ــن وضعی ــد. ای ــی دادن ــرار م ــروش ق ــرض ف ــز در مع ــود آن را نی ــش ب ــر امکان اگ

تأمیــن امیــال جنســی مــردان خویــش را آراســته وآمــاده منایــد و بــر رسبردگــی بــا همدیگــر رقابــت مناینــد.

ــا اتخــاذ روش هــا وقوانیــن  ــرای ادامــه ی ذهنیــت قــدرت محــور مــرد ســاالرانه ب ــان تــک خدایــی و ب ــا ظهــور ادی  ب

گوناگــون کــه در آن زنــان همچــون پدیــده ی نامــوس تعریــف می شــوند، اراده ی زنــان شکســته وحــق آنــان 

همچــون  اماکنــی  در  بیشــرت  سیاســت ها  ایــن  می ماننــد.  متحرکــی  مــرده ای  مثابــه ی  وبــه  می شــود  پایــامل 

ــان  ــب زن ــن ترتی ــه ای ــردد وب ــاذ می گ ــود اتخ ــن می ش ــد تعیی ــا ب ــوب ی ــار زن خ ــه معی ــژه ک ــدارس وی ــاجد وم مس

را از هــر نظــر محــدود می کنند.هامنطــور کــه در معابــد ســومری ها بــرای زنــان معیــار مشــخص و مطابــق آن 

مــورد آمــوزش قــرار می گرفتنــد در عــر فئودالیتــه نیــز بــرای بردگــی، زنــان را آمــوزش داده وبرایشــان مــالک 

زنــان، عمیق ترشــد.  کاپیتالیســم  بــا ظهــور مدرنیتــه ی  بردگــی  فرهنــگ  ایــن ضــد  تــداوم  تعییــن می کردنــد. 

ــان بســیار  ــرای آمــوزش زن ــد کــه سیاســت های اتخــاذ شــده دولت-ملــت ب ــه عــر کنونــی خواهیــم دی ــا نگاهــی ب ب

ــه  ــانیدن زن وجامع ــی کش ــه بردگ ــدال ب ــش در ج ــات خوی ــه ی امکان ــا هم ــت  و ب ــیت گرا اس ــز و جنس ــض آمی تبعی

می باشــد. هامنطورکــه امــروزه در ترکیــه  توســط اردوغــان و فتــح اللــه گولــن اماکنــی ایجــاد شــده کــه در آن زنــان بــه 

طــور ویــژه آمــوزش داده می شــوند؛ همچنیــن در ایــران  و رشق کوردســتان روزانــه شــامری از زنــان بــه زندگــی خویــش 

خامتــه می دهنــد دلیــل ایــن رویدادهــای تراژیــک ذهنیــت دولــت –ملــت اســت کــه بــه نــام اســالم ونامــوس ذهنیــت 

جنســیت گرایی را در جامعــه تعمیــق می بخشــد و بــه ایــن نحــو آینــده زنــان را تعییــن و آنــان را بــه انقیــاد می کشــانند. 

تحــت عنــوان  نامــوس  زنــان را ازابتدایی تریــن حقــوق آنــان محــروم منــوده و از عرصه هــای سیاســی دور نــگاه داشــته 

انــد وتنهــا حــق ســکوت، حجــاب و بردگــی را برایشــان جایــز شــمرده اســت. امــا الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن  دولــت  

ــی و  ــر واپس گرای ــی ب ــدام اثبات ــن اق ــد و ای ــان رواج می ده ــورد زن ــی را در م ــارات و اصطالحات ــن عب ــه چنی ــت ک اس

عمــق ذهنیــت دولــت- ملــت. در چارچــوب چنیــن سیســتم آموزشــی زنــان همچــون بــرده و مــردان همچــون امپراطــور 

خانــه تعریــف می گــردد کــه زنــان را مجبــور بــه اطاعــت بی چــون وچــرا کــرده وهیــچ راه چــاره ای  برایشــان باقــی 

نگذارده انــد یــا مــرگ یــا بردگــی واطاعــت کــه در ا صــل ایــن دو از زندگــی آزاد بــه دور می باشــد؛ بنابرایــن درچنیــن  

جامعــه ای زنــان  بیشــرتبه خودکشــی روی آورده و پایــان بخشــیدن بــه زندگــی خــود را تنهــا راه نجــات خویــش می بینند. 

مدرنیتــه ی کاپیتالیســم  زن را بــه بــه ملکــه کاالهــا مبــدل منــوده اســت. از امپراطــوری گلوبــال تــا امپراطــوری کوچــک 

ــتفاده  ــردان اس ــرز م ــد و م ــی ح ــدار ب ــال و اقت ــای امی ــتای ارض ــزاری در راس ــون اب ــان همچ ــواده از زن ــی خان یعن

می کننــد. کاپیتالیســم از زنــان  درعرصــه ی اقتصــادی نیــزدر راســتای منافــع ســود و رسمایــه خویــش بهــره می جویــد. 

ــن مســئله  ــه ای ــه می شــوند. باتوجــه ب ــه کار گرفت ــن دســتمزد ب ــا کم تری ــران ارزان قیمــت و ب ــوان کارگ ــه عن ــان ب زن

ــه  ــرد. ب ــرار می گی ــرض ق ــورد تع ــان م ــوق زن ــه حق ــی عرص ــف در متام ــرم و ظری ــتی ن ــا سیاس ــه ب ــت ک ــوان گف می ت

ــورد  ــی م ــه ی تاریخ ــچ مرحل ــه در هی ــتثامرقرار گرفت ــورد اس ــم م ــه ی کاپیتالیس ــر مدرنیت ــان در ع ــه زن ــدازه ای ک ان

ــدرن. ــرده م ــت ب ــوان گف ــده ،می ت ــدل ش ــرده مب ــه ب ــری  ب ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــد. بی ــه ان ــرار نگرفت ــتثامر ق اس

 سیســتم دولت-ملــت از طریــق بــه  بردگــی کشــاندن زنــان، زمینــه بردگــی فرزندان،مــردان و جامعــه را نیــز فراهــم 

ــتم  ــته های سیس ــداف وخواس ــق اه ــده و مطاب ــل ش ــز منتق ــده نی ــل های آین ــه نس ــان ب ــوزش آن ــیوه آم ــد. ش می کن

ــر ایــن مــردان  ــان را همچــون دســتگاه تولیــد بچــه و تولیــد نســل نــو آمــاده می کننــد. عــالوه ب عمــل می کننــد و زن

ــرای ایجــاد  ــان  ب ــه داری از  زن ــه رسمای ــدل مــی شــوند. سیســتم مدرنیت ــرای سیســتم موجــود مب ــرده ای ب ــه ب ــز ب نی

ذهنیــت جنســیت گرایی در جامعــه  خویــش و ظهــور اقتــدار مــورد اســتفاده قــرار می دهنــد. مــواردی کــه  درفــوق 

بــه آن اشــاره منودیــم اثباتــی اســت بــر ایــن واقعیــت اســت کــه زنــان تــا چــه حــد بــه بردگــی کشــانیده شــده اســت.

سیستم  ملت دموکراتیک، سیستم پنج هزار ساله زنان می باشد.

بــدون شــک آمــوزش سیســتم  دمکراتیــک بهرتیــن راه چــاره بــرای رهایــی زنــان و جامعــه 

ــری برســاخت زندگــی آزاد وجامعــه  ــی می باشــد. هــدف آمــوزش و یادگی از مســائل کنون

ــودی  ــه و ناب ــک جامع ــع تفکی ــک مان ــت دموکراتی ــوزش مل ــد. آم ــک می باش ی دموکراتی

ــوم اجتامعــی  ــای عل ــک برمبن ــی آمــوزش دمکراتی ــی اصل طبیعــت می شــود. اصــول ومبان

ــاط  ــاد ارتب ــد وایج ــل می آورن ــه عم ــت ب ــه مامنع ــای اقتدارگرایان ــد و از رویکرده می باش

معنــوی نویــن بــا زنــان وجامعــه را از اهــداف اصلــی خویــش برمی شــمرد. ایــن سیســتم 

شــخصیت آزاد، اخالقــی وسیاســی آفریــده ودرمقابــل شــخصیت فردگــرا، مرکزگرا،اقتدارگــرا 

ــد.  ــارزه می منای ــه ی کاپیتالیســم مب و سودپرســت مدرنیت

ــارز و خــالق  سیســتم آمــوزش ملــت دموکراتیــک براســاس آفرینــش جامعــه و انســان مب

می باشــد و مفاهیــم اجتامعــی وکیهانــی را بــرای خویــش مبنــا قــرار داده و جامعــه 

واجتامعــی بــودن را رشط اصلــی انســانیت قلمــداد منــوده وبــه اعتقــاد آن اجتــامع و فــرد 

از هــم گسســت ناپذیــر اســت. زنــان از پیشــاهنگان انقــالب زراعــی کــه در تاریــخ  یکــی از 

کهنرتیــن  فرهنگ هــا مــی باشــد، هســتند واجتامعــات انســانی در اطــراف آن شــکل گرفتــه 

و ایــن بدیــن معناســت کــه شــکل گیــری اجتامعــی بــودن درپیرامــون زن پدید آمده اســت.

 آمــوزش بایســتی در راســتای اتحــاد و همبســتگی جامعــه صــورت گیــرد نــه بــه ابــزاری 

جهــت تجزیــه جامعــه. در عیــن حــال بایســتی سیســتم آموزشــی بــه گونــه ای باشــد کــه 

ــه  ــالی جامع ــتای اعت ــته و در راس ــان برداش ــه را از می ــود در جامع ــیت گرایی موج جنس

باشــد. در سیســتم آموزشــی ملــت دموکراتیــک برابــری، زبــان، دفــاع ذاتــی، خودمدیریتــی 

اســاس بــوده وتنوعــات دینــی، فرهنگــی و هویتــی جــز غنــای جامعــه بــوده و از اهمیــت 

ــن سیســتم ایجــاد جامعــه  ی آزاد و  ــی ای ــری برخــوردار اســت. یکــی از اهــداف اصل واف

دمکراتیــک اســت. یکــی از پایه هــای سیســتم ملــت دمکراتیــک، اکولــوژی و ارتبــاط 

ــف  ــد تعری ــاط مادر-فرزن ــه ارتب ــه مثاب ــاط ب ــن ارتب ــت و ای ــت اس ــان و طبیع ــان انس می

ــه  ــی ک ــه انســان بخشــی از طبیعــت اســت در حال ــا اســت ک ــدان معن ــن ب ــده و ای گردی

مطابــق ذهنیــت رسمایــه داری طبیعــت ابــژه و انســان ســوبژه اســت و ایــن نگــرش باعــث 

ــوده  ــازی من ــانند، سدس ــش کش ــه آت ــب ، ب ــت را تخری ــا طبیع ــی محاب ــان ها ب ــده انس ش

ــد.  ــم زنن ــت را بره ــادل طبیع ــوازن و تع ــازند و ت ــه وارد س ــت رضب ــط زیس ــه محی و ب

پارادیگــامی  آزاد،  انســان های  خلــق  دموکراتیــک  ملــت-  سیســتم  مکتــب  در 

دمکراتیک،اکولوژیــک وآزادی زن مبنــای فعالیت هــا قــرار داده مــی شــود. در ایــن سیســتم 

ــم  ــود تصمی ــورد خ ــش در م ــروی خوی ــا اراده و نی ــه ب ــیده  ک ــطحی رس ــه س ــرد ب ــر ف ه

ــن سیســتم  ــد. در ای ــه خدمــت کن ــه جامع ــرژی و هــرن خــود ب ــام ان ــا مت ــد و ب ــری کن گی

ــر در  ــور مخت ــه ط ــد. ب ــطح قراردارن ــن س ــی در عالی تری ــری و روح ــر فک ــراد از نظ اف

سیســتم ملــت- دموکراتیــک، آمــوزش ازجایــگاه ویــژه ای برخــوردار مــی باشــد. بــه اعتقــاد 

رهربآپــو زن آزاد، جامعــه ای آزاد اســت و زنــان مســئولیت تغییــر جامعــه را بــر دوش زنــان 

دارنــد. در نتیجــه ایجــاد جامعــه سیاســی، اخالقــی، دمکراتیــک وآزاد بــا پیشــاهنگی زنــان 

خواهــد بــود ونیــل بــه شــخصیت زن آزاد  بــا آموزشــی  بــر پایــه حقیقــت خواهــد بــود.

. سیســتم دولت-ملــت از طریــق بــه  
ــی  ــه بردگ ــان، زمین ــاندن زن ــی کش بردگ
ــز فراهــم  فرزندان،مــردان و جامعــه را نی
بــه  آنــان  آمــوزش  شــیوه  می کنــد. 
نســل های آینــده نیــز منتقــل شــده 
وخواســته های  اهــداف  مطابــق  و 
را  زنــان  و  می کننــد  عمــل  سیســتم 
همچــون دســتگاه تولیــد بچــه و تولیــد 
عــاوه  می کننــد.  آمــاده  نــو  نســل 
ــرای  ــرده ای ب ــه ب ــز ب ــردان نی ــن م ــر ای ب
می شــوند مبــدل  موجــود  سیســتم 
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ــرد  ــش انســان زن و م ــدای آفرین ــن زن اســت. در ابت ــرد و ژی ــدرو م ــن وجــود دارد. ان ــام اندروژی ــه ن ــی ب ــوژی حکایت در میتول

ــوده و دو قفســه  ــار چشــم ب ــار گــوش و چه ــا، چه ــار دســت و پ ــد. انســان نخســتین دارای چه ــوده ان ــه یکدیگــر ب چســبیده ب

ــک  ــی ی ــر روح ــه از نظ ــمی بلک ــر جس ــا از نظ ــه تنه ــت. ن ــوده اس ــرد ب ــری م ــرف آن زن و دیگ ــک ط ــت. ی ــته اس ــینه داش س

ــت.  ــوده اس ــد ب ــال و نیرومن ــا، فع ــتعداد، توان ــوش واس ــیار باه ــان بس ــن انس ــت. ای ــوده اس ــر ب ــری ن ــاده و دیگ ــرف آن م ط

ــیده اســت.  ــی رس ــه خدای ــه مرحل ــه ب ــوده ک ــد ب ــه حــدی نیرومن ــن حــال دو انســان اســت. ب ــک انســان ودر عی چــون هــم ی

ــده  ــمگین ش ــیار خش ــده بس ــه او را دی ــی ک ــدای بزرگ ــه و خ ــد، رفت ــی می کنن ــا زندگ ــان در آنج ــه خدای ــی ک ــه کوه ــپس ب س

و خشــم او از ترســش بــوده کــه مبــادا ایــن انســان نیرومنــد در مرتبــه ای باالتــر از او  قــرار گیــرد. بــه همیــن دلیــل بــا 

ــی  ــه جای ــک را ب ــر ی ــم تقســیم و جــدا و ه ــه دو نی ــوده را ب ــرد ب ــه هــم زن و هــم م ــدرت خــود  انســانی را ک ــتفاده از ق اس

ــتجو  ــر را جس ــال ها یکدیگ ــرد س ــد. زن و م ــل نگردن ــر کام ــا یکدیگ ــچ گاه ب ــر هی ــار دیگ ــه ب ــرده  ک ــاب ک ــا پرت ــر از دنی دیگ

ــت.   ــوده اس ــر نب ــر امکانپذی ــا دیگ ــد ام ــی گردن ــر یک ــار دیگ ــد ب ــرده ان ــالش ک ــه و ت ــر را یافت ــد یکدیگ ــال ها بع ــد و س کرده ان

حکایــت آموزنــده اســت. ایــن حکایــت در بســیاری از میتولوژی هــا وجــود دارد. در میتولــوژی یونان بــه عنوان هرمافرودیت اســت. 

نکتــه ی قابــل توجــه در ایــن حکایــت این اســت که زن و مرد یک کل بوده و عالوه بر این باهوش و اســتعداد و آزاد اســت. خصوص 

قابــل توجــه دیگــر دخالــت هژمونــی مرد در ایــن کلیت بوده تا نیروی زن و مرد را تضعیف و ایــن هامهنگی بی همتا را نابود کنند.  

چیزی که امروزه در جامعه زیســته می شــود این تابلو اســت. در سیســتم حاکمیت پنج هزار ســاله مرد، نیروی زنان ومردان سســت 

و از یکدیگــر بیگانــه شــده اســت. بدیــن گونــه اجتامعــی شــدن را تضعیــف وهویتی بحرانــی از روابــط زن و مرد ایجاد کرده اســت.

رهــرب آپــو می  گویــد: بــه اعتقــاد هــگل متــدن بــا اربــاب- بــرده آغازمی شــود و بــه اعتقــاد مــن نیــز متــدن بــا بردگــی 

زن و تحکــم مــرد آغــاز مــی شــود. متامــی ســاختارهای اجتامعــی در پیرامــون زن و مــرد بــه ویــژه زندگــی مشــرتک آزاد 

تکویــن می یابــد. جامعــه نوســنگی در اطــراف زندگــی مشــرتک ایجــاد و زنــان در صــدر آن قــرار دارنــد و در متامــی 

دوران اجتامعــی شــدن، روابــط زن و مــرد پیرامــون ذهنیــت زنــان شــکل گرفتــه اســت. بیــن زن و مــرد یــک یگانگــی 

هامهنــگ وجــود دارد. بــه ایــن دلیــل جامعــه نوســنگی در تاریــخ انســانیت جامعــه ای  دمکراتیــک و پیرشفتــه اســت.

قــرار  صــدر  در  مــردان  متــدن  ایــن  در  اســت.  شــده  برســاخته  مشــرتک  زندگــی  پیرامــون  در  دولت گــرا  متــدن 

زنــان  ابتــدا  مــرد  هژمونــی  گردیــد.  آغــاز  جامعــه  و  زنــان  بردگــی  بــا  دولــت  تشــکیل  و  اقتــدار  گســرتش  دارنــد. 

بــه  شــدند.  گردانیــده  دور  خــود  رسشــت  و  طبیعــت  از  نیــز  مــردان  زنــان،  بــا  همــراه  و  داد  قــرار  هــدف  را 

اســت.«  اجتامعــی  برســاخت  یــک  مشــرتک  زندگــی  کــه  دانســت  نیــک  بایســتی  می گویــد»  رهــربی  دلیــل  ایــن 

محــدود  را  زنــان  منــود  تعییــن  را  مــردان  و  زنــان  اجتامعــی  نقش هــای  جنســیت گرایی  بــا  دولت گــرا  متــدن 

ایجــاد  مردانگــی  و  زنانگــی  اطــراف  در  مشــرتک  زندگی هــای  امــروزه  داد.  نامحــدود  آزادی هــای  مــردان  بــه  و 

چــاره  بــدون  و  دار  مســئله  و  مشــرتک  زندگــی  یــک  رصفــا  نیســت  آزاد  مشــرتک  زندگــی  یــک  بنابرایــن  می شــود. 

دارد. از مســائل وجــود  بســیاری  در  اساســی  تغییــرات  یــک  بــه  نیــاز  آزاد شــدن  زندگــی مشــرتک  یــک  بــرای  اســت. 

 

میتولــوژی، ادیــان، فلســفه و علــم پایه هــای خــود را همیشــه بــر زندگــی مشــرتک برســاخته اند. هــر یــک از آنهــا دارای 

تعریفــی از مــورد زن و مــرد اســت و بــه ایــن دلیــل کــه در عــر متــدن ظهــور کرده انــد بــر اســاس تفکــر هژمونــی 

و تحاکــم ایجــاد شــده اســت.  دردوره ی میتولــوژی زنــان بــا نخســتین شکســت جنســی روبــه رو شــده اند. در کنــار 

خداونــدان، خدایانــی قــرار دارنــد کــه کــه نیــروی آنــان ســلب شــده اســت. نیــروی خداونــدان بــه مــردان اعطــا شــده 

ــت.  ــدن اس ــود آفری ــی از خ ــت. یعن ــث اس ــدا مون ــه خ ــردی کلم ــان ک ــه در زب ــم ک ــاره کن ــم اش ــه مه ــن نکت ــه ای ــتی ب و بایس

ــه  ــد. ب ــیم می کنن ــد و تقس ــتمرا تولی ــان مس ــم دسرتنج ش ــد و ه ــم از کالب ــان ه ــم زن ــز بنگری ــی نی ــک و اجتامع از نظربیولوژی

ــوم  ــت پدرســاالری مفه ــن ذهنی ــرده شــده اســت. لیک ــه کار ب ــان ب ــرای زن ــدای ایجــادش ب ــوم در ابت ــن مفه ــراوان ای ــامل ف احت

ــم  ــه مه ــن  نکت ــه ای ــم ب ــی خواه ــت. م ــروز درآورده اس ــرد ام ــان م ــت خدای ــه حال ــیر و ب ــود تفس ــر خ ــاس نظ ــر اس ــدا را ب خ

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــان ش ــراف زن ــم در اط ــیاری از مفاهی ــوده و بس ــه ب ــدگان در جامع ــن تعیین کنن ــان اولی ــه زن ــم ک ــاره کن اش

هامننــد زن و زندگــی»ژن و ژیــان«. زبــان کــوردی زبانــی اســت کــه بیشــرت عنــارص آن ماده)مونــث( اســت. امــا ذهنیــت مردســاالر 

بســیاری از مفاهیــم مــاده را بــه مــردان عطــف داده اســت. در واقــع متامــی چیزهایــی کــه زنــان خلــق منوده انــد را بــه مــردان 

داده اســت. نزاع هایــی کــه در میتولــوژی بیــن خداونــدان و خدایــان وجــود دارد در واقــع متثیــل اســتثامر ارزش هــای اجتامعــی 

توســط دولــت و در منــود الهــگان زن، جامعــه در برابــر دولــت مبــارزه منــوده اســت.

عضو شورای مدیریت کژار
آرمانج ساریا

حیاتی آزاد

معنامند
ــی  ــک از مســائل اجتامع ــچ ی ــرد هی ــط زن و م ــل رواب ــدون تحلی ــو: ب رهــرب آپ

را نــه می تــوان درک و نــه چــاره یابــی منــود. در بنیــان مســائل اجتامعــی 

ــه  اســت. موقعیــت اجتامعــی،  ــودن روابــط زن مــرد وجــود نهفت مســئله دار ب

طبقاتــی و ملــی اولیــن رسکوبگــر-  رسکوب شــونده همیشــه بــر ایــن مبنــا رشــد 

می منایــد. در بنیــان همــه نــوع جنــگ و منازعــه ای نیــز همیــن واقعیــت نهفتــه 

ــرد  ــم م ــن دوآلیس ــک روی ای ــه  ی ــت ک ــه اس ــان دوآلیت ــات و کیه ــت. حی اس

ودیگــری زن اســت. هامننــد جامعــه چنیــن واقعیتــی در طبیعــت نیــز مصــداق 

دارد. در طبیعــت نیــز نــر و مــاده وجــود دارد. زندگــی مشــرتک درون اجتامعــی 

ــن  ــا ای ــان ت ــر کیه ــت. اگ ــه اس ــت یافت ــی موجودی ــت کیهان ــن واقعی ــودن ای ب

انــدازه متنــوع نبــود بــه احتــامل فــراوان مقولــه ای بــه نــام اجتامعــی شــدن نیــز 

وجــود نداشــت. زن و مــرد رسمنشــا زندگــی مشــرتک هســتند. روابــط زن و مــرد 

ــی اســت.  ــادل زندگ ــده تع ــن کنن ــان و تعیی ــط کیه ــی از باشــکوهرتین رواب یک

روابــط آزاد، حیــات را زیبــا و بــا معنــا م  ســازد امــا روابــط بــرده وار بــه معنــای 

ــه منشــا  ــورد ک ــن م ــت رهــربی در ای ــی اســت. تثبی ــک و بحران ــی کائوتی حیات

ــا  ــت. ب ــح اس ــا و صحی ــال بج ــت کام ــرد اس ــط زن و م ــی رواب ــائل اجتامع مس

ــردان  ــان و م ــط زن ــه در رواب ــد ک ــم دی بررســی ژرف مســائل اجتامعــی خواهی

نابرابــری و تبعیــض وجــود دارد. زنــان و مــردان بخشــی از یــک کل تفکیک ناپذیر 

ــا  ــا معن ــان و مــردان ایــن کلیــت را ب ــات بیــن زن هســتند. فراســت صحیــح حی

می ســازد. لیکــن گسســت و جدایــی کــه حاکمیــت در روابــط زن و مــرد ایجــاد 

ــا حقیقــت خویــش  منــوده، ایــن کلیــت را برهــم زده و باعــث شــده جامعــه ب

بیگانــه گــردد. تعریــف حکایتــی در ایــن مــورد خالــی از فایــده نخواهــد بــود. 
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تعاریــف ادیــان نیــز بــرای زندگــی مشــرتک وجــود دارد. زنــان دومیــن شکســت جنســی خــود را در دوران ادیــان زیســته اند. یهودیــت 

زنــان را بــه عنــوان ملــک ومــردان را بــه عنوان اربــاب تعریف کــرده و فرهنگ)ضدفرهنــگ( جاریه، سنگســار،ختنه کردن زنــان، قواعد 

رشیعــت و گناهــکار دیــدن زنــان محصــول چنیــن نگرشــی اســت. ســایر ادیــان نیز تحــت تاثیر قــرار گرفته انــد. در مســیحیت نیز زنان 

گنــاه کار بــوده و بایســتی مــردان عاشــق زنــان نشــوند در غیــر ایــن صــورت منحــرف خواهنــد شــد. مخالــف ازدواج انــد و بــه اعتقــاد 

آنهــا بایــد روابــط جنســی تنهــا بــرای زاییــدن بچــه باشــد. در دیــن اســالم نیز چنــد همرسی رایــج بــوده و زنــان، جاریه مردان هســتند.

رویکــرد دیــن در قبــال زنــان را مــی تــوان بــه طــور آشــکار در داســتان آدم و حــوا مشــاهده منــود. اینکــه زنــان از مــردان ایجــاد 

ــد همیشــه تحــت فرمــان مــردان باشــد. زندگــی مشــرتکی کــه در  ــل بای ــن دلی ــه ای ــه در کــرده و ب و هــر زمــان مــردان را از راه ب

اینجــا مشــاهده مــی کنیــم بــه مــردان حقــوق نامحــدود اعطــا و زنــان را بــه گونــه ای تعریــف منــوده کــه بایــد همیشــه در متکیــن 

مــردان باشــند. خــدا رئیــس مــرد و مــردان نیــز رئیــس زنــان هســتند. مطابــق فلســفه ای کــه در ذهنیــت مردســاالری شــکل گرفتــه 

زن انســان کاملــی نیســت و مــرد ناکامــل اســت. عقــل زنــان بــرای فلســفه کافــی نیســت و وظیفــه او تنهــا فرزنــدآوری اســت. در 

جامعــه یونــان کــه چنیــن تفکــری حاکــم بــود مــردان تنهــا بــرای تــداوم نســل بــا زنــان ازدواج 

و رابطــه جنســی برقــرار می کردنــد. بیــان مجموعــه ای از ایــن ذهنیــت در علــم پوزیتیویســم 

مشــاهده می کنیــم کــه زنــان را بــه موقعیــت کاالشــده گــی و ابــژه ای جنســی در آورده اســت. 

آنــان کارگــران ارزان قیمــت و دســتگاه زاییــدن بچــه هســتند. جوامــع غربــی بــا موضــع گرفــن 

ــی  ــزاری جنس ــه اب ــی ب ــه متام ــان را ب ــم زن ــن، جس ــان در دی ــی زن ــت جنس ــر ممنوعی در براب

ــت. ــه اس ــات گرفت ــرد نش ــن رویک ــات از ای ــزار تبلیغ ــی و اب ــت. پورنوگراف ــوده اس ــدل من مب

ــی  ــاره یاب ــدم چ ــی ع ــل اصل ــد. دلی ــی ندارن ــچ جایگاه ــناختی هی ــه ش ــم جامع ــان در عل زن

ــن  ــت. همی ــیولوژی اس ــان در سوس ــت آن ــان و وضعی ــن زن ــده گرف ــی، نادی ــائل اجتامع مس

طــور جنســیت گرایی را مــی تــوان در میتولــوژی، دیــن، فلســفه نیــز مشــاهده منــود. 

ــای  ــی در بحران ه ــش مهم ــک و نق ــد ایدئولوژی ــن ح ــا آخری ــان ت ــه زن ــبت ب ــا نس رویکرده

زن  روابــط  مشــرتک،  زندگــی  از  افــراد  از  بســیاری  درک  دارد.  امــروزی  مشــرتک  زندگــی 

و شــوهری و یــا روابــط عاشــقانه اســت در حالــی کــه نگرشــی کامــال اشــتباه اســت. 

ــی  ــت. زندگ ــی اس ــت و عموم ــی نیس ــوده و خصوص ــی ب ــه ای اجتامع ــرتک رابط ــی مش زندگ

بــه نهــاد خانــواده نیســت.  نبــوده و مختــص  بیــن زن و مــرد  مشــرتک رصفــا روابــط 

ــی  ــت؟ متام ــه چیس ــردان در جامع ــان و م ــگاه زن ــد؟ جای ــر کار می کنن ــا یکدیگ ــه ب ــردان چگون ــان و م ــی زن ــط اجتامع در رواب

ــد  ــئله داری دارن ــه ی مس ــود رابط ــه ی خ ــه در خان ــردی ک ــا م ــال زن و ی ــوان مث ــه عن ــت. ب ــه اس ــد جامع ــائلی عای ــا مس این ه

می تواننــد  می شــوند  بــزرگ  خانــواده  ایــن  در  کــه  فرزندانــی  یــا  باشــند؟  شــاد  اجتامعــی   حیــات  در  می تواننــد  آیــا 

اقتصــاد،  هامننــد  اجتامعــی  عرصه هــای  متامــی  در  کننــده  تعییــن  نقشــی  مشــرتک  زندگــی  حــوزه  باشــند؟  خوشــبخت 

فرهنــگ و هــرن، ســالمت،آموزش، دولــت و حقــوق دارد. اگــر زندگــی مشــرتک  بــر اســاس جنســیت گرایی در ایــن عرصــه 

هــا ایجــاد شــده باشــد در ایــن حــوزه هــا نیــز جنســیت گرایی وجــود خواهــد داشــت. اگــر زندگــی مشــرتک بــر اســاس 

آزادی و تســاوی حقــوق مــردان و زنــان شــکل گیــرد بــدون شــک جامعــه نیــز بــه شــکلی دمکراتیــک و آزاد خواهــد بــود.

بایــد زندگــی مشــرتک آزاد را از نــو بازســازی منــود. رهــرب آپــو در ایــن مــورد چنیــن می گویــد: »روابــط موجــود در زندگــی مشــرتک 

دارای ویژگــی اســت کــه متامــی روابــط کیهــان و اجتامعــی را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. یکــی بزرگ تریــن دورویــی متــدن ایــن 

اســت کــه ایــن رابطــه کیهانــی را تنهــا بــه یــک رابطــه دوگانــه و خصوصــی تقلیــل داده اســت. هیــچ یــک از عرصه هــای زندگــی 

بــه انــدازه ی زندگــی مشــرتک دارای ویژگــی تعییــن کننــده و پایــه نیســت« و هنــگام ایــن تثبیــت بــه واقعیــت مهمــی نیــز اشــاره 

ــد بحران هــای اجتامعــی ادامــه خواهــد یافــت.«   ــی نیاب ــی کــه زندگــی مشــرتک از معیارهــای جنســیت گرا رهای ــا زمان ــد. »ت می کن

در نهایــت هــر مــرد تحکم گرایــی در پــی یــک زن بــرده بــرای خــود و هــر زن بــرده ای یک اربــاب برای خویش اســت. فراســت زندگی 

مشــرتک کالســیک ازدواج زن ومــرد را بــر اســاس چنیــن روشــی ایجــاد کــرده اســت. چنیــن رویکــردی جامعــه ای نگون بخت می ســازد.

ومــردان  زنــان  امــروزه  دارد.  وجــود  مــرد  و  زن  از  تعریــف صحیحــی  بــه  نیــاز  آزاد  مشــرتک  زندگــی  یــک  ایجــاد  بــرای 

زندگــی  پیرامــون  در  گــرا  دولــت  متــدن 

ایــن  در  اســت.  شــده  برســاخته  مشــرک 

متــدن مــردان در صــدر قــرار دارنــد. گســرش 

اقتــدار و تشــکیل دولــت بــا بردگــی زنــان و 

ــدا  ــرد ابت ــی م ــد. هژمون ــاز گردی ــه آغ جامع

زنــان را هــدف قــرار داد و همــراه بــا زنــان، 

مــردان نیــز از طبیعــت و رسشــت خــود دور 

گردانیــده شــدند. بــه ایــن دلیــل رهــری مــی 

ــه زندگــی  ــک دانســت ک ــد» بایســتی نی گوی

ــت.«  ــی اس ــاخت اجتامع ــک برس ــرک ی مش

یکدیگــر را بــر بنیانــی صحیــح منی شناســند. ابتــدا بایســتی زنــان بــه شــناختی صحیــح از خــود دســت یافتــه و تعاریفــی 

منایــد. رد  کلــی  طــور  بــه  را  هســتند  مــردان  ضمیمــه  زنــان،  کــه  نگــرش  ایــن  و  داده  رواج  را  آن  مــرد  حاکمیــت  کــه 

مــردان و زنــان بایــد در کنــار هــم در برابــر ذهنیــت اقتــدار مبــارزه مناینــد. ذهنیت زنــان را » دیگری کــردن«، هامنند یــک کاال و ملک، 

ابــژه جنســی و نامــوس دیــدن آنــان را نپذیرنــد. عناوین مــادر، همرس، محبــوب، خواهر بودن زنــان و همرس، پدر و بــرادر بودن مردان 

را بــه خوبــی تحلیــل و بــه تعاریــف صحیح تــری از مــرد و زن دســت یابند. شناســاندن زن و مرد نه بــه عنوان یک جنس بلکــه به عنوان 

یــک انســان بــا معناتــر خواهــد بــود. امــروزه مردان، زنــان را هامنند یک شــکار انگاشــته و خود یک شــکارچی اســت. زندگــی پایه ریزی 

شــده بــر اســاس چنیــن نگرشــی چگونــه آزاد و زیبــا خواهــد بــود؟ زنــی کــه در پــی آزادی اســت بایســتی ایــن ســوال را از خــود بپرســد. 

گــذر از چنیــن نگرشــی نیــاز بــه مبــارزه دارد و گام نخســت تصحیــح روابــط زن و مــرد اســت. بــا کشــن و مــورد تجــاوز قــرار گرفــن 

و ازدواج اجبــاری در ســنین کودکــی، بیــکار و محقــر دیــدن زنــان و دســپوت و رسکوبگــر بــودن مــردان نبایــد عــادی برخــورد شــود. 

ــت. ــی را پذیرف ــن توهین ــد چنی ــت ونبای ــانیت اس ــه انس ــن ب ــع توهی ــودن در واق ــار من ــی دچ ــن وضعیت ــه چنی ــان را ب ــردان و زن م

 

هــزاران ســال پیــش جنســیت زنــان بــا برکت طبیعــت همرتاز دیده و نهادینه شــده اســت در حالی که در سیســتم رسمایــه داری باید در 

خدمت ارضای غرایز جنســی مردان باشــد. در جوامع غربی ادراکی حاکم این اســت که آزادی جنســی در حیطه آزادی های فردی است. 

ــردان اســت.  ــد م ــان عای ــی و اســالمی جســم زن ــان بایســتی پوشــیده باشــد و در هــر دو نگــرش غرب ــدن زن ــع اســالمی ب در جوام

روابــط زن و مــرد بــر روی روابــط جنســی عاشــقانه ایجــاد شــده اســت. در دنیــای تبلیغــات و در بیســت و چهــار ســاعت، 

غرایــز جنســی مــردان بــا تصاویــر برهنــه زنــان تحریــک و غرایــز جنســی زنــان نیزمــورد اســتثامر قــرار می گیــرد و هویــت 

ــز  ــی غرای ــود قربان ــته می ش ــروزه زیس ــه ام ــرتکی ک ــی مش ــنتی زندگ ــط س ــد. رواب ــت می ده ــود را از دس ــا و ارزش خ ــان معن زن

جنســی می شــود. ایجــاد رابطــه بــا زنــان تنهــا بــرای تــداوم نســل و تحــت حاکمیــت قــرار گرفــن روابــط جنســی و قــوه 

زایندگــی آنــان، حیــات را بی معنــا ســاخته اســت. چنیــن رویکــردی انفجــار جمعیــت، مشــکالت اکولوژیــک و بحران هــای 

ــای  ــدن بچه ه ــت. زایی ــوق داده اس ــودی س ــه ناب ــت را ب ــت. طبیع ــوده اس ــاد من ــی ایج ــتی و آموزش ــائل تندرس ــادی و مس اقتص

ــتند.  ــده هس ــب مان ــی عق ــی و سیاس ــری،  فرهنگ ــر فک ــه از نظ ــت ک ــف اس ــع ضعی ــی جوام ــرتتژی های دفاع ــی از اس ــراوان یک ف

 

دولت هــا همیشــه بــه فرزنــدآوری بیشــرت تشــویق می کننــد. زیــرا هــر قــدر جمعیــت فــراوان بــه هــامن انــدازه حاکمیــت بیش تــر 

اســت. مــردی کــه در پــی آزادی اســت بایــد بــه هیــچ وجــه زندگــی بــا زنــی بــرده را نپذیــرد در عیــن حــال مــرد بــرده را نیــز بایــد 

نپذیرفــت. بایــد سوســیولوژی عشــق را بــه طــور درســت انجــام داد؛ جامعــه شــناختی کــه پیرامــون زن و مــرد آزاد شــکل می گیــرد. 

علــوم موجــود در ایــن مــورد خطاهــای بســیاری انجــام داده انــد. بــا »ژنئولــوژی« می تــوان سوســیولوژی صحیــح عشــق را انجــام داد. 

بایــد اصــول و مالک هــای عشــق بــر اســاس آزادی تعییــن گردنــد. عشــقی کــه در آن زنــان آزاد نباشــند، عشــق حقیقــی نخواهــد بــود 

و چنیــن چیــزی بــرای مــردان نیــز مصــداق دارد. وجــود معیارهــای اتیــک و اســتاتیک بیــن زنــان و مــردان، صحیح تریــن رابطــه اســت. 

ــا رهــا منــودن خــود از موقعیــت  ــان ب ــد؛ زن ــر ذهنیــت خــود می تواننــد حیاتــی صحیــح و آزاد آغازکنن ــا تغیی ــان و مــردان تنهــا ب زن

ــند. ــم باش ــا ه ــی ب ــتان خوب ــد دوس ــردان بای ــان و م ــز زن ــر چی ــل از ه ــد. قب ــاز می کنن ــردان را آغ ــا م ــا ب ــی بامعن ــی حیات ابژه گ

گســرتش نیــروی خوددفاعــی زنــان در مقابــل سیســتم قــدرت محــور مهــم اســت. بــدون نیــروی خوددفاعــی بــودن در واقــع قربانــی 

ــا  ــا ب ــه ج ــان در هم ــی زن ــد. در روزگار کنون ــد ش ــدار خواه ــتم اقت ــی سیس ــه قربان ــی جامع ــان متام ــود زن ــدن و در من ــتم ش سیس

مشــکل، خشــونت و تجــاوز روبــه رو هســتند. هــر روز خربهایــی مبنــی بــر کشــته شــدن زنــان می شــنویم کــه دلیــل آن بــا مســئله 

آزادی زنــان مرتبــط اســت. در جایــی کــه زنــان تحــت فشــار و رسکــوب و کوچــک شــمرده شــوند مســائل اخالقــی جامعــه افزایــش 

ــه طــور  ــان و مــردان ب ــرژی زن ــر ان ــح اســت. اگ ــان اســت صحی ــرو آزادی زن ــی اینکــه آزادی جامعــه در گ ــن ارزیاب ــد. بنابرای می یاب

صحیــح کانالیــزه شــود تغییــرات مهــم و مثبتــی نیــز ایجــاد خواهــد شــد. اگــر انــرژی زنــان تحــت ســلطه مــردان قــرار نگیــرد بســیار 

ــی  ــاخت اجتامع ــر س ــد در ب ــر ندهن ــدار تغیی ــه اقت ــود را ب ــرژی خ ــر ان ــز اگ ــردان نی ــت. م ــالق اس ــازنده و خ ــد، س ــیال، نیرومن س

می تواننــد اســتفاده کننــد. در نتیجــه دولــت، انــرژی ســازنده جامعــه را غصــب کــرده و تنهــا راهــکاری کــه بــه ایــن پدیــده پایــان 

ــردد. ــازماندهی داده و آزاد می گ ــود را س ــالق خ ــرژی خ ــه ان ــرتک آزاد جامع ــی مش ــا زندگ ــت. ب ــرتک آزاد اس ــی مش ــد، زندگ ده

بــرای زندگــی مشــرتک بایــد دخــرتان و پــرسان کوچــک را در محیط هایــی بــر اســاس معیارهــای دمکراتیــک پــرورش داد. بــا تغییــر 

عبــارات و اصطالحــات جنســیت گرا و آموزشــی صحیــح تغییــرات بــزرگ اجتامعــی ایجــاد خواهــد شــد. علــت عمیــق شــدن 
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ــه  ــور ک ــت. هامنط ــردان اس ــان وم ــوق زن ــودن حق ــر ب ــران نابراب ــی در ای ــائل اجتامع مس

ــود دارد.  ــده وج ــراق ش ــی اغ ــز مردانگ ــران نی ــود در ای ــده می ش ــز دی ــا نی ــی دنی در متام

مردانگــی کــه خــود را درکانــون همــه چیــز قــرار داده، متامــی حقــوق و آزادی هــا را 

مختــص بــه خویــش دیــده و قــدرت طلــب هســتند. هامنطــور کــه دولــت در راس متامــی 

اقتدارهــا قــرار دارد مــردان نیــز خــود را رئیــس خانــواده دیــده و برآنــان تحکــم می کنــد. 

ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــادی دارد. دولتمــردان ب ــع زی ــران مناف ــت ای ــرای دول ــه ای ب ــن مقول چنی

خــود مــرد بــوده و در سیســتم خانــواده دولتــی رشــد کــرده انــد بــر جامعــه نیــز ایــن گونــه 

ــان در چنیــن سیســتمی رسکــوب و منفعــل شــده و شــخصیتی از  حاکمیــت مــی کننــد. زن

آنــان شــکل گرفتــه کــه بــه توانایی هــا و قابلیت هــای خــود بــاور ندارنــد. سیســتم در ایــن 

ــاری و قوانیــن رشعــی و ممنوعیــت  ــا حجــاب اجب ــوده اســت. ب ــا حــدی موفــق ب مــورد ت

در متامــی حــوزه هــا شــکاف جنســیتی عمیقــی ایجــاد کــرده، در ایــن جوامــع منــی تــوان 

بــه زندگــی مشــرتک آزاد فکــر منــود. بــرای رفــع چنیــن تبعیضاتــی نیــاز بــه یــک مبــارزه بــا 

خصلــت سوسیالیســتی و رد سیســتم موجــود اســت. مبــارزات اجتامعــی کنونــی مادامــی که 

آزادی زنــان را شــالوده فعالیت هــای خــود قــرار ندهنــد، شــانس پیــروزی نخواهنــد داشــت.

ــن و  ــالب چی ــوروی، انق ــون ش ــخ همچ ــای تاری ــیاری از انقالب ه ــن را در بس ــای ای مثال ه

آمریــکای التیــن مشــاهده کردیــم. دلیــل عــدم موفقیــت آنــان نپرداخــن بــه مســئله زنــان 

بــود. دیــدگاه آنــان بــه زنــان بــر اســاس هژمونــی مــرد بــود. در مبــارزات اجتامعــی ایــران 

ــان  ــدون آزادی زن ــک ب ــران آزاد و دمکراتی ــود دارد. ای ــاب وج ــن ب ــی در ای ــز درس های نی

ــز آزاد  ــه نی ــک باشــد جامع ــر زندگــی مشــرتک آزاد و دمکراتی ــکان نخواهــد داشــت. اگ ام

ــردان  ــود دارد. م ــدر وج ــرد مقت ــرده و م ــذر از زن ب ــه گ ــاز ب ــن نی ــرای ای ــود. ب ــد ب خواه

ــد.  ــان دهن ــر نش ــاری یکدیگ ــا همی ــی را ب ــائل اجتامع ــذر از مس ــروی گ ــد نی ــان بای و زن

در
رونیا آبیدر

عضو شورای مدیریت کژار

دفــاع ذاتــی، یکــی از پایــه های اساســی سیســتم خودمدیریتی 

دمکراتیــک اســت. بــه عبارتــی دیگــر نــه تنهــا یکــی از 

پایه هــای اساســی بلکــه جوهــره سیســتم خودمدیریتــی 

ــاع  ــروی دف ــه از نی ــه ای ک ــس جامع ــد. پ ــک می باش دمکراتی

ذاتــی برخــوردار نباشــد، خصوصیــات اجتامعــی بــودن خویــش 

ــه  ــز مشــکل اساســی هم ــروزه نی را از دســت داده اســت. ام

ــی از  ــدم آگاه ــتند، ع ــر هس ــا آن گریبانگی ــه ب ــع ک ی جوام

نیــروی دفــاع ذاتــی اســت کــه تــا ســطح چشــمگیری از آن دور 

گردانیــده شــده انــد. نظــام دولــت ـ قدرت گــرای حاکــم بــرای 

ــه اســتعامر و اســتثامر کشــیدن و گســرتش تعمیــق بردگــی  ب

بــر جوامــع، نخســت نیــروی دفــاع ذاتــی آنهــا را مــورد تهاجــم 

قــرار داده اســت. انحصــارات نظامــی، از جملــه راهــکار و 

ســازماندهی اســت کــه نظــام دولــتـ  قدرت گــرای حاکــم علیه 

ــت.  ــج داده اس ــرتش و تروی ــع، گس ــی جوام ــاع ذات ــروی دف نی

در واقــع نظــام حاکــم بــا ترویــج انحصــارات نظامــی خواســتار 

دفاع ذاتیزن

سیستم خودمدیریتی
دمکراتیک

ــر  ــل تاثی ــی وجــود دارد و دلی ــی مشــرتک وعشــق  فراوان ــتان زندگ ــخ داس در تاری

آن بــر جامعــه بــه ایــن دلیــل بــوده کــه بــه عنــوان زندگــی مشــرتک آزاد تعریــف 

شــده اند. تاریــخ خاورمیانــه رسشــار از چنیــن منونه هایــی اســت. در واقــع در 

خمیرمایــه جوامــع خاورمیانــه وجــود چنیــن روابطــی فــراوان اســت. رهــرب آپــو: »در 

ــت.  ــی اس ــت فراوان ــان دارای اهمی ــک، آزادی زن ــت –دمکراتی ــن مل ــل تکوی مراح

زن آزاد بــه معنــای جامعــه آزاد اســت. جامعــه آزاد نیــز ملت-دمکراتیــک اســت.« 

فراســت زندگــی مشــرتک مدرنیتــه دمکراتیــک، زندگــی مشــرتک آزاد اســت.

بــدون روابــط آزاد و دمکراتیــک امــکان برســاخت ملت-دمکراتیــک وجــود نخواهــد 

داشــت. سیســتم کاپیتالیســم و متدن هــای ماقبــل آن، زنــان را هیــچ انگاشــته 

مــردان را هیرارشــی و بــه تبــع آن جامعــه ای جنســیت گرا ایجــاد شــده اســت امــا 

ــه دمکراتیــک چنیــن ادراکــی را رد منــوده اســت. دولــت- ملــت  محصــول  مدرنیت

کاپیتالیســم  بــر روی زندگــی مشــرتک بنــا شــده و ملــت دمکراتیــک کــه محصــول 

ــه زندگــی مشــرتک آزاد برســاخته شــده اســت.     ــر پای ــه دمکراتیــک اســت ب مدرنیت
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خنثــی و منفعــل ســاخن نیــروی دفــاع ذاتــی بــا هــدف بــدون ســازماندهی گذاشــن و بــی اراده کــردن جوامــع بــوده و درایــن راســتا 

نقــش تعییــن کننــده ای را بــه خــود اختصــاص داده اســت. تاریــخ نشــان داده اســت کــه نظــام حاکــم نخســت فرهنــگ زن ـ مــادر را 

مــورد حمــالت و اســتعامر خــود قــرار داده اســت. می تــوان گفــت نظــام حاکــم جهــت تحــت حاکمیــت درآوردن جوامــع نخســت بــا 

رضبــه وارد آوردن بــر نیــروی دفــاع ذاتــی فرهنــگ زن ـ مــادر بــه مرشوعیــت و گســرتش دهــی قــدرت خــود پرداختــه اســت. در طــول 

ــج و ســازماندهی  ــه تروی ــروی خــود دفاعــی زن، در ســالهای 5000 ـــــ 5500 ق.م ب ــه نی ــخ، نظــام دولــت ـ قدرت گــرا نخســت علی تاری

انحصــارات نظامــی پرداختــه اســت. البتــه ترویــج چنیــن شــیوه ی ســازماندهی بــا توافــق و همــکاری مــرد نیرومنــد و حیله گــر، بــا تجربــه  

پیرــــ شــامان صــورت گرفتــه اســت. نظــام مردســاالری در طــول تاریــخ بــا بکارگیــری راهکارهایــی نظیــر فشــار، رسکــوب و خشــونت بــه 

ســازماندهی نیــروی انحصــارات نظامــی خــود بــر پایــه ی همیــن ذهنیــت پرداختــه، ســپس بــه پراکنــده منــودن 

ــل  ــا تحمی ــه و ب ــی پرداخت ــاع ذات ــروی دف ــژه نی ــه وی ــادر و ب ــور زن ـ م ــر مح ــی ب ــانیدن زندگ ــم فروپاش و ازه

ــت. ــرده اس ــل ک ــاز و تحمی ــه آغ ــر جامع ــخص زن ب ــی را در ش ــه ی بردگ ــدن زن، مرحل ــازماندهی مان ــدون س ب

آغــاز چنیــن مرحلــه ای کــه تاکنــون نیــز ســیر تاریخــی پنــج هــزار ســاله بــه خــود گرفتــه، نظــام دولــتـ  قدرت گــرا 

ــورت  ــه ص ــوده و ب ــف من ــه را تضعی ــان و جامع ــرو و اراده ی زن ــده، نی ــرشوع گردانی ــق و م ــه تعمی را در جامع

بازیچــه ی نظــام و تحــت حاکمیــت خــود درآورده اســت. البتــه نبایــد فشــار، رسکــوب و خشــونت کــه از راه کارهــای 

ــک ســطح  ــی یکســان و در ی ــاع ذات ــروی دف ــا نی ــز ب ــت مردســاالری می باشــند را هرگ انحصــارات نظامــی ذهنی

ــارات  ــروی انحص ــود، نی ــت خ ــاخن ذهین ــه س ــداوم و نهادین ــت ت ــدرت جه ــت ـ ق ــام دول ــرا نظ ــرار داد. زی ق

نظامــی را بــا هــدف از میــان برداشــن و رسکــوب نیروهــای مخالــف در جامعــه گســرتش داده اســت. بــه عبارتــی 

ــت.  ــوده اس ــتعامر ب ــگ و اس ــونت، جن ــون خش ــی همچ ــه راه کارهای ــا برپای ــار هامن ــری انحص ــکل گی ــر ش دیگ

در واقــع هــدف نظــام مردســاالری حاکــم از ســازماندهی و نهادینــه ســازی چنیــن نیرویــی، بــه اســتعامر و اســتیال 

کشــانیدن ارزش هــای مــادی و معنــوی جامعــه و آن را به رمه ی بردگی مبدل منودن و تحت حاکمیت خــود درآوردن 

می باشــد. بدیــن گونــه بــرای طبقــه ی فرادســت حیاتــی مملــو از خوشــگذرانی فراهــم خواهــد ســاخت. در حالــی 

کــه سیســتم دفــاع ذاتــی هرگــز بــر پایــه ی راه کارهایــی مانند فشــار، رسکوب و خشــونت بنا نشــده اســت. همچنین 

هرگــز اشــغال ، اســتعامر و اســتثامر بــر نیــروی دیگــر را مبنــای اهــداف خویــش قــرار منی دهد. سیســتم دفــاع ذاتی، 

سیســتمی مســتقل و به طور کلی ســاختار آن مغایر با پدیده هایی همچون خشــونت، اســتعامر و اســتیال می باشــد. 

سیســتم خوددفاعــی از جملــه راهکارهایــی اســت که نیــروی زن و جامعه بــرای دفاع از موجودیــت و حفظ هویت 

خویــش در مقابــل هرگونــه تهاجــامت انحصارگــرای دولــتـ  قدرت بــه آن روی می آورند. در واقع جوهره ی سیســتم دفاع ذاتی، دســت یافن 

زنــان و جامعــه بــه نیــروی ســازماندهی منودن و اراده ی آزاد در متامــی عرصه هــای سیاســی، اقتصــادی، اجتامعــی، فرهنگــی و نظامی اســت.

پرداخــت. خویــش  از  دفــاع  بــه  تهاجمــی  هرگونــه  مقابــل  در  می تــوان  آن  طریــق  از  کــه  اســت  سیســتمی  همچنیــن 

ــازماندهی  ــاالری س ــم مردس ــک و حاک ــوژی هژمونی ــت و ایدئول ــل ذهنی ــی؛ درمقاب ــاع ذات ــتم دف ــاختار سیس ــره و س ــل جوه  در اص

می باشــد. جامعــه  و  زنــان  ذاتــی  دفــاع  نیــروی  و  حــزب  کئوپراتیــو،  آمــوزش،  فرهنگســتان،  آکادمــی،  مجلــس،  کومیــن، 

پــس مــی تــوان گفــت دفــاع ذاتــی سیســتمی اســت کــه فقــط و فقــط جنبــه ی نظامــی نداشــته و در ایــن جنبــه خالصــه منــی شــود. 

ــه  ــا ب ــه عرصه ه ــی در هم ــاع ذات ــروی دف ــد، نی ــرار بگیرن ــتعامر ق ــورد اس ــه م ــان و جامع ــروی زن ــه نی ــی ک ــط و مکان ــه در رشای بلک

ــا،  ــی عرصــه ه ــه در متام ــان و جامع ــرو و پتانســیل زن ــروزه نی ــه ام ــی اســت ک ــن در حال ــردازد. ای ــی پ ــا م ــاع از آنه ســازماندهی و دف

فاقــد نیــروی دفــاع ذاتــی اســت و بدیــن گونــه همــه روزه بــا روا منــودن نظــام بردگــی، بــه تســلیمیت نظــام حاکــم کشــانیده می شــوند.

پــس در اینجاســت کــه بایــد بــه احیــای نیــروی دفــاع ذاتــی خویــش در متامــی عرصــه هــا اقــدام منــوده و بــه ســازماندهی 

آن بپردازیــم. بنابرایــن هــم زنــان و هــم جامعــه در راســتای دفــاع از موجودیــت خویــش، صیانــت از ارزش هــای معنــوی و 

جهــت دســتیابی بــه آزادی خویــش نخســت بایــد در متامــی عرصه هــا بــه ســازماندهی و گســرتش نیــروی دفــاع ذاتــی خویــش 

بپردازنــد. زیــرا بــدون برقــراری سیســتم دفــاع ذاتــی هرگــز منــی تــوان در مقابــل هجمه هــای اســتعامرگری مقابلــه منــود. 

در واقــع امــروزه نظــام حاکــم مردســاالری در متامــی عرصه هــا نیــروی زنــان و جامعــه را فاقــد نیــروی دفــاع ذاتــی منــوده و مــدام آنهــا 

را مــورد تهاجــامت قوانیــن ذهنیتــی خــود قــرار می دهــد. در واقــع جهــت درک صحیــح، بیــان مثالــی در ایــن زمینــه بســیار بجــا خواهــد 

بــود. بــه عنــوان مثــال ذهنیــت حاکــم مردســاالری عرصــه ی سیاســت را بــه طــور کلــی تحــت حاکمیــت و اقتــدار خــود درآورده اســت. 

در واقــع بــه میزانــی کــه سیاســت بــه انحصــار نظــام دولــت ـ قــدرت مردســاالری در می آیــد بــه هــامن میــزان نیــز مبــدل بــه ابــزاری 

می گــردد کــه از طریــق آن بــه ازخودبیگانگــی زنــان و جامعــه از جوهــره و ارزش هــای مــادی و معنوی شــان، می پردازنــد. امــروزه نیــز 

نیرویــی می توانــد در عرصــه ی سیاســت مرشوعیــت یافتــه و حاکــم گــردد کــه بــه طــور کلــی بــا مفهــوم و نگــرش قــدرت ـ خشــونت 

همگرایــی  و همــکاری منایــد. ایــن در حالــی اســت کــه نظــام دولــت ـ قــدرت روزانــه بــا بکارگیــری عرصــه ی سیاســت در راســتای منافــع 

ــام  ــه نظ ــن گون ــد. بدی ــوق می دهن ــران س ــرداب بح ــه گ ــع را ب ــه و جوام ــع پرداخت ــه جوام ــونت علی ــگ و خش ــن جن ــه برافروخ ــود ب خ

ــود  ــت خ ــه ی ذهنی ــی و تغذی ــق ده ــه تعمی ــه روزه ب ــتعامر، هم ــغال و اس ــون اش ــت هایی همچ ــتفاده از سیاس ــا اس ــدرت ب ــت ـ ق دول

می پــردازد. البتــه در تهــی گردانیــدن سیاســت از محتوایــش و ایجــاد انحــراف در تعریــف و درک صحیــح آن، ذهنیــت حاکــم مردســاالری 

ــت  ــوان گف ــر می ت ــی دیگ ــه عبارت ــد. ب ــوم ش ــت ش ــن واقعی ــر ای ــوان منک ــز منی ت ــته و هرگ ــده ای داش ــن کنن ــم گیر و تعیی ــش چش نق

ذهنیــت و مفهــوم نظــام دولــت ـ قــدرت بــه میزانــی کــه دشــمن نیــروی زن و جامعــه بــوده بــه هــامن میــزان نیــز دشــمن زندگــی اســت. 

مقابــل  در  نــداده،  در عرصــه ی سیاســت  را  زنــان  آزاد  اجــازه ی مشــارکت  قــدرت هرگــز  ـ  دولــت  نظــام  کــه  واقــع چنــان  در 

بــا  زنــان  ایــن  بــرای  اســت.  شــده  قائــل  انــد،  گشــته  وی  سیاســت  تســلیم  کــه  زنانــی  مشــارکت  بــرای  فراوانــی  اهمیــت 

اندیشــه زنانــه سیاســت کــردن نیــز غیــر ممکــن می منایــد، زیــرا بــا توجــه بــه محدودیت هایــی کــه بــرای آنــان قائــل شــده 

شــد. خواهنــد  طــرد  سیاســت  عرصــه ی  از  گوناگــون  برچســب های  زدن  بــا  صــورت  ایــن  غیــر  در  بجوینــد،  مشــارکت  بایــد 

البتــه بــا بکارگیــری ایــن راه کارهــا از مشــارکت زنــان آزاد و مســتقل مامنعــت بــه عمــل مــی آورد و اگــر مشــارکتی هــم در 

بدیــن  حاکــم  ذهنیــت  گیــرد.  صــورت  گردیــده،  تعریــف  کــه  ای  شــده  تعییــن  محــدوده ی  چارچــوب  در  بایــد  باشــد  میــان 

گونــه بــه کادرســازی بــرای نظــام خــود پرداختــه و در مقابــل نیــروی دفــاع ذاتــی، ایســتار و مشــارکت زنــان آزاد، کارت ســبز 

مشــارکت را شایســته ی آن دســته از زنانــی می بینــد کــه بــه عضویــت ســازمان بســیج درآمــده انــد و یــا کادر نظــام گشــته اند. 

تصفیــه ی اراده ی آزاد و نیــروی دفــاع ذاتــی زنــان و جامعه، در متامی عرصه ها نیز بدین شــیوه صورت می گیرد. در واقع نقش آن دســته از زنانی 

کــه کارت ســبز نظــام حاکــم مردســاالر را دریافــت کرده انــد، ایــن اســت که باید ســایر زنــان را برای تحــت حاکمیــت درآوردن نظام مردســاالری، 

اهلی کنند. از دیگر ســو زنانی که با جوهره راســتین، ایســتاری آزاد و معیارهای دمکراتیک خواســتار مشــارکت در عرصه ی سیاســی هســتند 

بــا هرگونــه تهاجــامت فکــری و جســامنی مواجــه گشــته و تبعیــد می شــوند. زنانی که فعال سیاســت دمکراتیــک و آزاد هســتند، همــه روزه از 

ســوی نظــام حاکــم مــورد خشــونت روحــی، لفظی و جســامنی قــرار می گیرند. ایــن در حالی اســت که نظام حاکم مردســاالر عرصه ی سیاســت 

را بــر مشــارکت زنــان آزاد تنگــرت کــرده و ایــن بــه معنــی برخــوردار نبــودن زن از نیــروی دفــاع ذاتــی در ایــن عرصه می باشــد. پــس بدین نتیجه 

می رســیم زنــان بــرای اینکــه بتوانند با برخــورداری از اراده ی آزاد خویــش و در چارچوب حفظ ارزش هــای آزاد و دمکراتیک جامعه، در عرصه ی 

سیاســی مشــارکتی فعــال داشــته باشــند نخســت بــه طــور حتمی بایــد نیــروی دفاع ذاتــی خویــش و جامعــه را ســازماندهی و گســرتش دهند.

 در ایــن راســتا بــرای اینکــه زنــان بتواننــد بــر مبنــای معیارهــای اخالقــی و سیاســی جامعــه، مشــارکتی فعاالنــه داشــته باشــند، نخســت بایــد 

بــه طــور مســتمر تــوأم بــا تعــاون و ترشیــک مســاعی بــوده و همبســتگی و همگرایــی را مبنــای موفقیــت کاری خویــش بداننــد. همچنیــن 

زنــان بایــد بــا اتــکاء بــر معیارهــای ایدئولــوژی رهایــی زن و ارتقــای ســطح آگاهــی خویش، گســرتش ســازماندهی دمکراتیــک زنــان را مهمرتین 

بخــش اساســی فعالیت هــای خویــش بداننــد. در ایــن میــان نکاتــی کــه زنــان بایــد بــدان توجــه مناینــد: نخســت، زنــان هرگــز نبایــد بــا ذهنیت 

مردســاالری حاکــم، جهــت دســتیابی بــه اقتــدار بــه رقابــت با همدیگــر بپردازنــد. دوم، از میل رســیدن بــه قدرت و دســتیابی به منافــع فردی و 

محاســباتی دوری گزیننــد. زنــان می تواننــد بــا اتــکاء برحفــظ ارزش هــای مــادی، معنــوی و دســتاوردهای جامعــه و با مبنــا قــراردادن معیارهای 

راســتین سیاســت بــه بررســی مســائل و نیــز ســازماندهی جامعــه بپردازنــد. زنــان تنها بدیــن گونه می تواننــد با مشــارکت در عرصه  ی سیاســی، 

بــه گســرتش ســازماندهی، نیــروی دفــاع ذاتــی و ارتقای ســطح مبــارزه ی آزادیخواهــی خویش بپردازند.  بدون شــک اســتفاده از هــامن راه کارها 

و ســطح مشــارکت در عرصــه ی اقتصــادی نیــز از اهمیــت فراوانــی برخــوردار می باشــد. زیــرا ذهنیت حاکم مردســاالری بــا به انحصــار درآوردن 

عرصــه ی اقتصــادی نیــز دریچــه ای بــرای مشــارکت زنــان در ایــن عرصه نیز نگشــوده اســت. علیرغم آنکــه زن در ابتــدای تاریخ مبتکــر و خالق 

عرصــه ی اقتصــاد بــوده ولــی سیســتم دولــتـ  قدرت گــرا از طریــق راه کارهــای نظامــی همچــون فشــار، رسکــوب و خشــونت این عرصــه را نیز 

تحــت حاکمیــت خــود درآورده اســت. سیســتم دولــتـ  قــدرت هــزاران ســال اســت بــا پایــامل کــردن و بــه انحصــار درآوردن رنــج و زحــامت 

زن، او را بــه بــرده ی سیســتم خــود مبــدل کــرده اســت. ذهنیــت حاکــم مردســاالری، از ســویی بــه طــور کلی عرصــه ی اقتصــادی را بــه انحصار 

حاکمیــت خــود درآورده و از دگــر ســو نیــز زن را بــه طــور قطعــی محتــاج و وابســته ی مــرد منــوده و بدیــن گونــه او را فاقــد اراده کــرده اســت.

 سیســتم حاکــم مردســاالری بــه گونــه ای زن را در ایــن عرصــه محکــوم، محتــاج و وابســته ی مــرد گردانیــده کــه حتــی بــرای خرید لقمــه ی نان 

همیشــه بایــد بــه دســت مــرد بنگرد.

ــه دوزخ منــوده  ــان مبــدل ب ــرای آن ــر زن ایــن عرصــه را ب ــا تحمیــل هــر نــوع فشــار، رسکــوب و خشــونت ب خالصــه اینکــه نظــام حاکــم ب

ــان درجامعــه تعمیــق  ــا محتــاج کــردن و وابســته منــودن زن بــه مــرد، سیســتم بردگــی را در شــخص زن اســت. سیســتم دولــت ـ قــدرت ب

ــذاری و ســازماندهی  ــن جهــت رسمایه گ ــدی و قلمــداده منــوده اســت. همچنی ــه بن ــن رنج هــا طبق ــج زن را ارزان تری ــه منــوده، رن و نهادین

ــه  ــان روزان ــان کــه زن نظــام خــود در متامــی عرصه هــا، بــی وقفــه جســم و روان زن را مــورد تهاجــم سیاســت خــود قــرار داده اســت. چن

بــرای خریــد لقمــه ای نــان در رشایــط طاقــت فرســایی بــه رس مــی برنــد و مجبــور می گردنــد کــه تــن بــه هــر نــوع کاری دهنــد. سیســتم 

. ذهنیت مردساالری جامعه را از 

جوهره اجتامعی بودن و زن و مرد 

را با جوهره ی حقیقیشان بیگانه 

منوده و از آنها شخصیتی عاری از 

اعتامد به نفس و نیروی دفاع ذاتی 

به وجود آورده و سیاست رمه گی 

را در میان جامعه ی انسانی ترویج 

داده است. تنها راه بازتعریف 

صحیح عرصه های فرهنگ و رسانه، 

گسرش و سازماندهی نیروی دفاعی 

ذاتی زنان و مشارکت فعال آنان در 

این عرصه ها می باشد.
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حاکــم مردســاالری ، روزانــه زنــان را بارهــا و بارهــا بــا سیاســت شکســت جنســیتی و روانــی مواجــه می ســازد. بــا آنکــه عرصــه ی اقتصــادی 

از جملــه عرصه هایــی می باشــد کــه زن روزگاری در آن از بزرگرتیــن نیــروی دفــاع ذاتــی برخــوردار بــوده، ولــی امــروزه مــی بینیــم کــه زن 

در ایــن عرصــه بــدون نیــروی ذاتــی باقــی مانــده و در چنــان وضعیتــی بــه رس مــی بــرد کــه از هیــچ شــأن و جایگاهــی برخــوردار نیســت. 

بــه عبارتــی دیگــر مــی تــوان گفــت در حالــی کــه در ایــن عرصــه سیاســت ویــژه ای بــرای بــه اســتعامر و بــه متلــک درآوردن زن تحمیــل 

مــی گــردد. از ســوی دیگــر وضعیتــی کــه زنــان در آن بــرس مــی برنــد وضعیــت کامــال تحقیرآمیــزی مــی باشــد. بنابرایــن زنــان بایــد بــا ارتقــای 

ــد.  ــن عرصــه بپردازن ــش در ای ــی خوی ــاع ذات ــروی دف ــه گســرتش و ســازماندهی نی ــه  ب ــن زمین ــر در ای ــت دادن واف ســطح آگاهــی و اهمی

ــرا اگــر  ــارزه ی حیاتــی جهــت حفــظ اراده، هویــت و موجودیــت آزاد خویــش مبــدل مناینــد. زی همچنیــن ایــن عرصــه را بــه عرصــه ی مب

زنــان نیــروی دفــاع ذاتــی خویــش را در ایــن عرصــه گســرتش و ســازماندهی مناینــد، خواهنــد توانســت خــود را از بندهــای اســارت وابســتگی 

ــک ـ  ــفه ی اکولوژی ــا فلس ــش ب ــازماندهی خوی ــربد س ــارزه و پیش ــی، مب ــطح آگاه ــای س ــا ارتق ــان ب ــد. زن ــوده و آزاد گردن ــا من ــرد ره ــه م ب

ــه گســرتش  ــا شــهرها، ب ــه ت ــا روســتاها و از روســتاها گرفت ــه ت ــر آزادیخواهــی جنســیتی، از مناطــق دور دســت گرفت ــی ب دموکراتیــک مبتن

ــر  ــی، در متامــی امــورات اقتصــادی نظی ــا همبســتگی و همگرای ــد ب ــان بای ــد. نخســت زن ســازماندهی کمونهــای اقتصــادی خویــش بپردازن

کشــاورزی، کئوپراتیــو، مؤسســات و...  گســرتش ســازماندهی خویــش را در متامــی ایــن عرصه هــا وســعت دهنــد. همچنیــن زنــان بــا گســرتش 

ســازماندهی مختــص بــه خویــش بــه ویــژه در ایــن عرصــه، خواهنــد توانســت بــه اســتقالل اقتصــادی دســت یابنــد. اگــر زنــان بــه اســتقالل 

ــد.  ــرتش دهن ــز گس ــه نی ــن عرص ــش را در ای ــی خوی ــاع ذات ــروی دف ــازماندهی نی ــت س ــد توانس ــد، خواهن ــت یابن ــش دس ــادی خوی اقتص

عرصــه ی هــرن و مطبوعــات نیــز یکــی دیگــر ازعرصه هایــی می باشــند که در آن سیاســت اســتثامر به شــیوه ای بســیار رعــب آور بــر زن تحمیل 

گردیــده اســت. سیســتم دولــتـ  قــدرت در ایــن عرصــه نیــز زنــان را فاقــد هرگونــه نیــروی دفــاع ذاتــی منــوده و مورد تهاجم سیاســی خــود قرار 

داده اســت. شــیوه ی مشــارکت زنــان در ایــن عرصــه بــه طــور کلــی در چارچوبــی اســت کــه نظــام مردســاالری حاکــم از آن تعریف منــوده و از 

بــه بــازی گرفــن وی لــذت مــی بــرد. ذهنیــت مردســاالری حاکــم بدیــن گونــه در متامــی عرصــه ها به نســل کشــی و تحمیــل فرهنگ تجــاوز بر 

زنــان پرداختــه و در شــخص آنــان جامعــه را بــه ســوی پرتــگاه سیاســت آسیمیالســیون و ازخودبیگانگی ســوق داده اســت. سیســتم مردســاالری 

حاکــم، جهــت مرشوعیــت دهــی بــه فرهنــگ تجــاوز بــر جامعــه و متامــی عرصه هــا، زنــان را همچــون ابــزاری بــه کار مــی گیــرد. بــرای همیــن 

از بهــره کشــی و بکارگیــری در فیلم هــای ســینامیی گرفتــه تــا رسیال هــای تلویزیونــی، پیام هــای بارزگانــی و ســایر برنامــه هــای دیگــر، جســم و 

روح زن را مــورد اســتعامر و اســتثامر سیاســت های خــود قــرار داده اســت. عرصــه هــای فرهنــگ و رســانه هــم از جملــه عرصــه هایــی هســتند 

کــه نظــام حاکــم بــا ذهنیــت خــود از آنهــا تعریــف بــه عمــل آورده و از طریــق ایــن عرصه هــا جامعــه را بــه ســوی گــرداب جنســیت گرایی 

ســوق می دهــد. ذهنیــت مردســاالری جامعــه را از جوهــره اجتامعــی بــودن و زن و مــرد را بــا جوهــره ی حقیقیشــان بیگانــه منــوده و از آنهــا 

شــخصیتی عــاری از اعتــامد بــه نفــس و نیــروی دفــاع ذاتی به وجــود آورده و سیاســت رمه گــی را در میان جامعه ی انســانی ترویج داده اســت.

 تنهــا راه بازتعریــف صحیــح عرصه هــای فرهنــگ و رســانه، گســرتش و ســازماندهی نیــروی دفاعــی ذاتــی زنــان و مشــارکت فعــال آنــان در 

ــا تــالش و مبــارزه ای راســخ بــه ســازماندهی خویــش پرداختــه و جهــت رهایــی یافــن از  ایــن عرصه هــا مــی باشــد. همچنیــن الزم اســت ب

ذهنیــت مردســاالری، بــی وقفــه بــه ارتقــای ســطح آگاهــی و اراده ای راســخ دســت یابنــد. بــدون شــک در ایــن صــورت زنــان بــا مبــارزه ی 

ــره ی  ــه جوه ــک ب ــاختاری دمکراتی ــرش و س ــا نگ ــار ب ــر ب ــانه را دگ ــگ و رس ــای فرهن ــت عرصه ه ــد توانس ــش خواهن ــی خوی آزادیخواه

ــان در عرصه هــای  ــای زن ــه ســازماندهی کمونه ــد ب ــی توانن ــش م ــی خوی ــر اراده ی ذات ــکاء ب ــا ات ــان ب ــن زن ــد. همچنی ــی آن بازگردانن حقیق

فرهنــگ و رســانه دســت یافتــه و آنــان را جهــت دهــی مناینــد. مــرف و مخــارج ایــن عرصه هــا نیــز بــر دوش نیــروی فعــال ســازماندهی 

ــه  ــد ک ــم دی ــم خواهی ــز بپردازی ــی نی ــات اجتامع ــه ی حی ــی عرص ــه بررس ــم ب ــر بخواهی ــان اگ ــد. همچن ــی می باش ــاع ذات ــای دف و گروه ه

ذهنیــت مردســاالری حاکــم ایــن عرصــه را نیــز بــه طــور کلــی تحــت حاکمیــت خــود درآورده اســت. بــه عبارتــی دیگــر زن در ایــن عرصــه 

ــواده و هــم در جامعــه در شــیوه ی زندگــی طاقــت فرســایی  ــان خان ــان هــم در می ــرا زن ــز فاقــد نیــروی دفــاع از خویشــن می باشــد. زی نی

ــه ی  ــه عرص ــده ک ــود بلعی ــه را در خ ــان جامع ــاالری چن ــیت گرایی مردس ــنت جنس ــرداب س ــه گ ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــه رس می برن ب

ــه، روی آوردن  ــرار از خان ــی، خودکشــی، خودســوزی، ف ــار آســیب های روان ــواره آم ــوده و هم ــان من ــرای زن ــه دوزخــی ب ــدل ب ــی را مب زندگ

ــواده  ــط خان ــردد، محی ــان و دخــرتان جــوان روا می گ ــر زن ــواده ب ــه در خان ــد. خشــونتی ک ــی یاب ــش م ــواد مخــدر، فحشــاء و... افزای ــه م ب

ــد. ــا می کنن ــت را ایف ــش مازوخیس ــم نق ــان ه ــت و زن ــش سادیس ــردان نق ــدان، م ــط زن ــن محی ــرده و در ای ــدل ک ــان مب ــدان زن ــه زن را ب

 مــرد هــر روز بــا اعــامل فشــار، رسکــوب، خشــونت و تجــاوز بــه زن، باگــذر زمــان ازخودبیگانــه گشــته و شــخصیت وی جنبــه ی حیوانــی 

ــی از  ــواده یک ــا خان ــی دهــد. در عــر م ــارزه خــواه خــود را از دســت م ــن اعــامل، شــخصیت مب ــل ای ــا تحم ــز ب ــه و زن نی ــه خودگرفت ب

جملــه نهادهایــی بــه شــامر مــی رود کــه ارزش هــای معنــوی انســانیت در آن بــه بــن بســت و انحــراف کشــیده شــده  اســت. بــدون شــک 

چنیــن وضعیتــی بســیار وحشــتناک اســت. امــروزه نهــاد خانــواده عرصــه ای اســت کــه در آن افــراد فاقــد اراده و شــخصیت گردیــده و بــه 

ســوی بردگــی ســوق داده مــی شــوند. خانــواده بــا وضعیــت کنونــی خــود نهــادی اســت کــه معنــای حقیقــی زندگــی را در متامــی عرصه هــا 

ــدل گشــته اســت. ــه ایســتگاه رشــد ـ مــرگ انســان ها مب ــواده، ب ــودی ســوق داده اســت. معمــوال خان ــن بســت و ناب ــه ب روب

 بنابــر تعریــف ذهنیــت مردســاالری  از خانــواده، مــرد نقــش دولــت را در نهــاد خانــواده ایفــا منــوده و زنــان نیــز قــرش جامعــه ی 

بــرده ی ایــن نظــام را تشــکیل مــی دهنــد. در چنیــن صورتــی کــه همــه روزه زنــان در زیــر ســایه ی اعاملــی نظیــر رسکــوب، فشــار 

و خشــونت مردهایــی کــه هامنــا مناینــدگان ذهنیــت مردســاالری حاکــم در نهــاد خانــواده می باشــند، بــرس بــرده و چــون رهایــی 

خویــش را در انتخــاب راه کارهایــی همچــون خودکشــی و... می بیننــد، بــه خودکشــی روی می آورنــد. در نتیجــه ی چنیــن اعاملــی 

روحیه و حافظه ی خویش را از دســت داده و در مؤسســاتی قبیل تیامرخانه نگهداری می شــوند یا با از دســت دادن حافظه شــان 

بــه اعاملــی همچــون جنایــت روی می آورنــد، یــا اینکــه همچــون کاالیــی از طــرف مــردان در بازارهــا عرضــه می شــوند. در صورتی 

کــه زنــان تســلیم قوانیــن ذهنیــت مردســاالری شــوند، امیتــاز زنــان آزاد را کســب خواهنــد منــود، در ایــن صــورت زن مبــدل بــه 

نامــوس مــرد و جامعــه گردیــده و رسپیچــی از دســتورات مــرد مایــه ی رشم و عیــب قلمــداد می گــردد. در غیــر ایــن صــورت مــرد 

جهــت درآمــد و ازدیــاد رسمایــه ی خــود، زنــان را در کارهایــی همچــون فحشــا و تبلیغات رســانه ای گرفتــار منوده و بــکار می گیرد. 

ــدون  ــد. ب ــده ان ــیده ش ــراف کش ــه انح ــاالری ب ــت مردس ــف ذهنی ــا تعری ــی ب ــی ناموس ــوس و ب ــای نام ــفانه پدیده ه متأس

ــا ســازماندهی منــودن نیــروی دفــاع ذاتــی خویــش خواهنــد توانســت در برابــر هرگونــه تهاجامتــی کــه آنــان را  شــک زنــان ب

ــواده، پیشــربد  ــر پدیــده ی خشــونت در خان ــد، پاســخی رسیــع داده و از خــود دفــاع مناینــد. همچنیــن در براب ــد مــی کن تهدی

فعالیت هــای آموزشــی رضوری مــی باشــد. زنــان روزانــه از ســوی نظــام حاکــم دســتگیر و زندانــی می شــوند،همچنین بــا هــر 

نــوع شــکنجه های ســنگین مواجــه شــده، حکــم سنگســار و اعــدام بــرای آنــان صــادر می گردد،زنــده بــه گــور شــده و یــا اینکــه 

در کارخانه هــا ســوزانده می شــوند و یــا اینکــه بــا قتلهایــی کــه عامــالن آ نهــا مجهــول مــی باشــد مواجــه می گردنــد. البتــه مــی 

تــوان فاعــل معلــوم هــم گفــت، چــرا کــه عامــالن ایــن قتلهــا خــود دولــت می باشــد. زنــان هــم در محیــط خانــواده متحمــل 

ــو  ــه بحــث و گفتگ ــف ب ــای مختل ــش را در عرصه ه ــه مشــکل آزادی خوی ــی ک ــه هنگام ــد و هــم در جامع شــکنجه می گردن

می گذارنــد و یــا اینکــه بــه مبــارزه بــر مــی خیزنــد، سیســتم حاکــم متامــی ایــن عرصــه را بــرای آنــان تنــگ می منایــد. در حالــی 

ــان  ــی و فرهنگــی زن ــوژی، سیاســی، نظام ــم از عرصه هــای ایدئول ــا اع ــه ی عرصــه ه ــم در هم ــه سیســتم مردســاالری حاک ک

ــردازد،  ــن عملکردهــای خویــش مــی پ ــه مرشوعیــت دهــی ای ــه و ب ــازی راه کارهــای فشــار، رسکــوب و خشــونت گرفت ــه ب را ب

در برابــر چنیــن اعاملــی، رضورت پیشــربد و ســازماندهی نیــروی دفــاع ذاتــی زنان امری حیاتی اســت که بایــد از آن دریــغ نورزیم. 

بــا آگاهــی بــر این کــه تنهــا راه صیانــت از اراده ی آزاد خویش از پیشــربد دفــاع ذاتی می گذرد، باید بی وقفه به اســتقرار، پیشــربد و 

ســازماندهی آن پرداخــت. دفــاع ذاتــی، ســتون اصلی سیســتم خودمدیریتی دمکراتیک اســت. بدون پیشــربد دفاع ذاتی، فروپاشــی 

سیســتم دولــتـ  قــدرت در متامــی عرصــه هــای ایدئولوژی، سیاســی، اجتامعی، اقتصــادی و نظامی مشــکل و امکان ناپذیر اســت. 

زیــرا اگــر نیــروی دفــاع ذاتــی در جامعــه ســازماندهی نگــردد، بــدون شــک قــادر بــه خنثــی ســازی تهاجــامت سیســتم دولــت ـ 

قــدرت نبــوده و نخواهیــم توانســت از جامعه مــان دفــاع منــوده و از آن صیانــت بــه عمــل آوریــم. بنابرایــن سیســتم خودمدیریتی 

دمکراتیــک هرگــز بــا ذهنیت و ســاختار دولتـ  قدرت ســازگار نبوده و سیســتم دفاعی جامعه در برابــر هرگونه حمالت خارجی و 

داخلــی مــی باشــد. همچنین سیســتمی اســت کــه از ارزش های معنــوی، اخالقی، سیاســی و دمکراتیــک جامعه صیانــت می مناید. 

در واقــع مــی تــوان گفــت کــه سیســتم خودمدیریتــی دمکراتیــک، سیســتمی زن محــور اســت. پــس بــا ارزیابــی و آگاهــی بــر 

ــان می باشــد،  ــی زن ــرای متام ــی آزاد ب ــراری و ســازماندهی سیســتم حیات ــا برق ــک هامن ــی دمکراتی اینکــه سیســتم خودمدیریت

ضامنــت برقــراری ایــن سیســتم نیــز تنهــا بــا ســازماندهی نیــروی دفــاع ذاتــی امــکان پذیــر اســت. همچنیــن زنــان بایســتی بــا 

ــاری، خواســتگاریهای  ــه، شــیربها، ازدواج اجب ــن، مهری ــر ازدواج در ســنین پایی ــی نظی ــر اعامل ــی، در براب همبســتگی و همگرای

کالســیک، تحصیــل نکــردن، حبــس  کــردن در خانــه و... مبــارزه منــوده و بــا تجهیزشــدن بــه ســالح های ایدئولوژیکــی، سیاســی 

و اجتامعــی بــه دفــاع از خــود بپردازنــد. همچنیــن زنــان بایســتی در برابــر برخــورد و قوانیــن ذهنیــت مردســاالری حاکــم کــه 

ــل عــام  ــه قت ــه همــه روزه ب ــه ســوی خودکشــی ســوق داده و بدیــن گون ــه بهانه هــای گوناگــون ب ــان و دخــرتان جــوان را ب زن

زنــان مــی  پــردازد، موضــع گیــری منــوده و بــا هشــداردادن، آگاهــی دادن و اســتفاده از راه کارهایــی متفــاوت، از ترویــج چنیــن 

اعاملــی مامنعــت بــه عمــل آورنــد. همــواره بایســتی بــا همبســتگی و همدلــی، در برابــر نهادهــا و مراکــزی کــه بــه تجــارت 

ــی  ــا ارزیاب ــد. ب ــارزه منــوده و اعــالن جنــگ مناین ــد، مب ــان می پردازن ــق زن ــان، گســرتش فحشــا و پخــش مــواد مخــدر از طری زن

ــی  ــان در متام ــادی و معنوی ش ــهای م ــظ ارزش ــازماندهی و حف ــت س ــان جه ــه زن ــیم ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــوارد، ب ــن م ای

ــد. ــارزه مناین عرصــه هــا بایســتی ســازماندهی نیــروی دفــاع ذاتــی خویــش را امــری حیاتــی محســوب کــرده و بــی وقفــه مب
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دمکراتیکـ
ــان  ــالی صفحــات پنه ــک را در الب ــه و دمکراتی ــی عادالن ــای زندگ ــوان رد پ ــه می ت ــی اســت ک ــن دیاران ــران از که ــن ای ــن که رسزمی

آن جســتجو کــرد. یکــی از بارزتریــن منادهــای ایــن فرهنــگ غنــی ملــت دمکراتیــک، همزیســتی مســاملت آمیــز و کامــال آشــتیانه 

ملت هــای متنــوع ایــران و تاریــخ مشــرتک آنــان مــی باشــد. شــاید بهــرت اســت بگوییــم رگــه هــای کنفدرالیســم دمکراتیــک و ملــت 

دمکراتیــک هنــوز هــم در ایــران ریشــه دارد و تــا بــه امــروز نیــز بــا وجــود متامــی تهاجــامت اقتدارگــری و امحاگــری دولــت ملــت، 

ــا در زندگــی  ســاکنان ایــران زنــده و مقاومــت می منایــد. ایــن فرهنــگ زیب

جغرافیــای غنــی ایــران باعــث گشــته کــه کمــرت احتیاجــات ســاکنانش را از خــارج  تأمیــن منایــد. خــاک حاصلخیــز، هــوای مســاعد، آب 

فــراوان و بســیاری فاکتورهــای انســانی باعــث گشــته تــا فرهنــگ زراعــت در ایــران تــا بــه امــروز نیــز زنــده باشــد و درآمــد بخــش 

بزرگــی از مــردم از راه کشــاورزی تأمیــن گــردد. اقتصــاد کــه در زبــان کــردی بــه آن )آبــوری( گفتــه می شــود بــه معنــای هــر آنچــه 

ــا زندگــی می باشــد اســت کــه در ایــن چارچــوب اقتصــاد بــه طــور کلــی مبحثــی اســت کامــال زنانــه و جایــگاه و نقــش  مرتبــط ب

زن در آن قابــل مشــاهده اســت. اقتصــاد یکــی از مبانــی اساســی پیرشفــت جوامــع می باشــد. اقتصــاد در واقــع بایــد در خدمــت 

پیرشفــت و بهبــود وضعیــت معیشــتی جامعــه و همچنیــن اســتقالل آنــان باشــد. 

ــا اقتصــاد در ملــت دمکراتیــک تــالش می مناییــم کــه  ــا نگاهــی بــه وضعیــت اقتصــادی ایــران در رشایــط کنونــی و مقایســه آن ب ب

راه کارهایــی تــازه بــرای جــان بخشــیدن بــه اقتصــاد در حــال احتضــار ایــران بیابیــم.

جغرافیــای رنگیــن و چندملیتــی ایــران باعــث گشــته کــه مردمــان ایــن رسزمیــن بنــا بــه امکاناتــی کــه خــاک هــر منطقــه بــه آنــان 

بخشــیده بــر روی آن کار مناینــد و سایراحتیاجاتشــان را از راه ارتباطــات بــا همسایگان شــان تأمیــن مناینــد کــه بــه ایــن گونــه مبادلــه، 

فرهنــگ هدیــه گفتــه شــده اســت. ورود بــه مرحلــه شهرنشــینی یــا متــدن تأثیــرات زیانبــاری بــر زندگــی انســان از جنبــه اقتصــادی 

ــکاری، دور گشــن زن  ــه، دور گشــن از خــاک، بی ــر اشــاره منــود: انباشــت رسمای ــه مــوارد زی ــه ب ــوان از آن جمل وارد آورد کــه می ت

از اقتصــاد و وابســتگی او بــه مــرد، ایجــاد مشــاغل کاذب، تخریــب محیــط زیســت، اســتثامر رنــج و زحمــت و کار جامعــه از ســوی 

دولــت، وابســتگی اقتصــادی جامعــه بــه دولــت، حــذف اقتصــاد گروهــی و ســوق دهــی جامعــه بــه ســوی کار فــردی و در نتیجــه 

ــه از  ــی و دورگشــن جامع ــر شــدن اقتدارگرای ــا عمیق ت ــه دســت آوردن ســود بیشــرت. ب ــرای ب ــالش ب ــرای ت ــاده ســازی اذهــان ب آم

اقتصــاد و تحــت کنــرتل درآمــدن ایــن عرصــه مهــم زندگــی از جانــب دولــت، اقتصــاد از جوهــره واقعــی خویــش دورگشــته و بــه 

یکــی از راه هــای اســتثامرگری تبدیــل گشــت. صنعتــی ســازی افراطــی بــا تخریــب محیــط زیســت و تخصصــی کــردن مشــاغل لطمــه 

بزرگــی بــه اقتصــاد وارد آورد.

ــا چشــم طمــع  ــه جدیــدی گشــت. کشــف نفــت  در مســجد ســلیامن باعــث گشــت ت ــا کشــف نفــت وارد مرحل ــران ب اقتصــاد ای

ــد  ــس درآم ــردد. از آن پ ــران رشوع گ ــدی از اســتعامر اقتصــادی ای ــه جدی ــه شــود و مرحل ــران دوخت ــه ای کشــورهای اســتعامرگر ب

نفتــی نقــش اساســی در بودجــه ایــران پیــدا کــرد. در واقــع نفــت یــا طــالی ســیاه بــه دلیــل اینکــه بــه دســت مــردم ایــران مدیریــت 

نگردیــد، بــه بــالی جــان آنــان تبدیــل گشــت. در زمــان رژیــم پهلــوی بــه بهانــه صنعتــی ســازی و جــذب نیــروی کار بــرای کارکــردن 

ــش دور  ــت خوی ــع از هوی ــوده و در واق ــرت من ــهرها مهاج ــه ش ــران ب ــین ای ــت روستانش ــادی از جمعی ــش زی ــا، بخ در کارخانه ه

گشــتند. دور گشــن از روســتا و فرهنــگ کشــاورزی بــه معنــای دورگشــن از خوداتکایــی اقتصــادی و وابســتگی بــه دولــت 

و اقتــدار مــی باشــد. 

بعــد از انقــالب خلق هــای ایــران و روی کار آمــدن رژیــم جمهــوری اســالمی، اقتصــاد ایــران روز بــه روز بیشــرت در رساشــیبی 

ــی  ــران ســخت تر مــی گــردد. شــعار خمین ــی رســیده کــه هــر روز وضعیــت زندگــی در ای ــه جای ــرار گرفــت و ب ســقوط ق

در اوایــل ایــن بــود کــه پــول نفــت را بــر رس ســفره مــردم می آوریــم. بــا شــعار خــود اتکایــی اقتصــادی، اقتصــاد ایــران بــه 

چنــد دولــت محــدود وابســته شــد. اقتصــاد ایــران کــه بــا سیاســت های غلــط رژیــم پهلــوی بــه غــرب وابســته بــود، در زمــان 

جمهــوری اســالمی و بــا سیاســت های خصامنــه ایــن رژیــم بیشــرت لطمــه دیــد. هــر روز بــه دلیــل اقدامــات جنــگ طلبانــه 

ایــن رژیــم و وســعت تنش هایــش بــا دنیــا بیشــرت در تنگنــا قــرار گرفتــه و تحریمهــای بیشــرتی بویــژه از جنبــه اقتصــادی 

ــه ایــران اعــامل می گــردد.  علی

ــد  ــه بای ــی اقتصــادی را ک ــم و حیات ــت بخش هــای مه ــی در حقیق ــی داخل ــا شــعار خوداکتفای ــوری اســالمی ب ــم جمه رژی

ــد در  ــه بای ــرد و اقتصــاد را ک ــذار ک ــی واگ ــای اقتصــادی دولت ــه گروه هــای خــاص و مافی ــردم اداره می شــد، ب ــب م از جان

خدمــت منافــع آحــاد جامعــه باشــد، بــرای منافــع قــرش وابســته بــه دولــت بــه کار بــرد. از طرفــی بــا ادعــای اینکــه بــدون 

وابســتگی بــه خــارج احتیاجــات خویــش را تأمیــن می مناینــد، اذهــان عمومــی را فریــب داده و از طرفــی اقتصــاد ایــران را 

بــه چنــد کشــور خــاص از جملــه چیــن و روســیه وابســته کــرده اســت. 

خاورمیانــه اولیــن رسزمینــد اســت کــه در آن انقــالب زراعــی- روســتایی ایجــاد گشــت و ارتبــاط ســاکنانش بــا خــاک و زراعت 

ــدن  ــا دور گردانی ــا ب ــت ت ــالش اس ــش در ت ــان خوی ــی ام ــای ب ــا هجمه ه ــی ب ــم جهان ــن کاپیتالیس ــت. لیک ــتنی اس ناگسس

مردمــان ایــن رسزمیــن از اصالــت خویــش آنــان را از خــود و از فرهنــگ کاربیگانــه کــرده و در ضــد فرهنــگ خویــش ذوب 

منــوده و بــه انســان هایی رصفــا مرف گــرا تبدیــل منایــد. واقعیــت ایــن اســت کــه رسمایــه کار نیســت، بلکــه ابــزاری مؤثــر 

جهــت خــارج ســازی جامعــه از ماهیــت خویــش اســت. بازگشــت بــه خــاک، طبیعــت، کشــاورزی اکولوژیــک و ارگانیــک هــم 

باعــث ایجــاد کار گردیــده و هــم بــا رهایــی از تحکــم اقتصــادی دولــت، بــه خوداتکایــی اقتصــادی نیــز کمــک می منایــد. 

اســتثامر و اســتیالی اقتصــادی دولــت در بنیــان گسســت از روســتا، خــاک، زراعــت و تجمــع در شــهرها و رشــد توده هــای 

بیــکاران نهفتــه اســت کــه در نهایــت بــه وابســته ســازی جامعــه بــه نهادهــای قــدرت و حاکمیــت می انجامــد. 

ــان  ــه صاحب ــدن اقتصــاد ب ــار اســت بازگردان ــران در آن گرفت ــه ای ــت از بحــران اقتصــادی ک ــرون رف ــرای ب ــا راه چــاره ب تنه

ــای کار گروهــی را  ــر مبن ــی اقتصــادی ب ــران امــکان خودگردان ــی ای ــای غن ــی اش کــه مــردم هســتند، می باشــد. جغرافی اصل

بــرای ســاکنانش فراهــم مــی کنــد. تنهــا مــورد الزم، درآوردن آن از کنــرتل انحصارطلبانــه دولــت و مشــارکت همــه گروههــای 

اجتامعــی و بویــژه زنــان در پروســه تولیــد اســت. یکــی از مهمرتیــن مشــارکت کننــدگان در اقتصــاد در ملــت دمکراتیــک، 

زنــان هســتند. اســتثامر اقتصــادی کــه بــر جامعــه حاکــم گشــته بــا دورگردانــدن زنــان از اقتصــاد و اســتثامر رنــج آنــان و 

ــان در ایجــاد نیــروی کار بوجــود آمــده کــه در نهایــت زن  ــه و نقــش زن ــان در خان ــه ندیــدن کار آن ــز بــه عنــوان رسمای نی

تنهــا بــه عنــوان مــرف کننــده دیــده شــده و ایــن مســبب زورمــداری و اســتثامر بــر زن گردیــده اســت. اســتثامر اقتصــادی 

خطرناک تریــن و وحشــیانه ترین شــیوه بــه انحطــاط کشــیدن و بــه زانــو درآوردن یــک جامعــه اســت. پــس بــر ایــن اســاس 

در برســاخت ملــت دمکراتیــک، خودگردانــی اقتصــادی دارای جایــگاه ویــژه اســت. افــراد آن جامعــه بــرای تأمیــن اقتصــاد 

ــر  ــن حداک ــد. ای ــت منای ــه دخال ــن زمین ــد در ای ــز منی توان ــت نی ــت و دول ــد داش ــتی نخواهن ــت چشم داش ــش از دول خوی

سازشــی اســت کــه می تــوان مابیــن دولت-ملــت و ملــت دمکراتیــک برقــرار کــرد.

 در مقابــل رسمایــه داری و صنعت گرایــی ضــد محیــط زیســت، اقتصــاد کومینــال یــا گروهــی و صنعــت اکولوژیــک پیشــربد 

می یابــد. در ایــران کنفــدرال و دمکــرات بایســتی هــر منطقــه ای خودگردانــی اقتصــادی داشــته باشــد. بتوانــد بنــا بــه منابــع 

طبیعــی و انســانی خویــش، الزامــات اقتصــادی خویــش را تأمیــن منایــد و از ایــن لحــاظ متکــی بــه دولــت نباشــد. در ایــن 

شــیوه خودگردانــی اقتصــادی، صنعــت، تکنولــوژی، عمــران، مالکیــت و ســکونت شــهری یــا روســتایی ضــد محیــط زیســت 

و مغایــر بــا جامعــه دمکراتیــک قابــل قبــول نیســت و جایگاهــی نــدارد. کســب پــول از طریــق پــول بــی زحمت تریــن و 

ــت  ــه اقتصــاد را از حال ــدارد. چــون آنچــه ک ــی اقتصــادی جــای ن ــه در خودگردان ــن شــیوه های اســتثامر اســت ک کریه تری

کلکتیــو خــارج ســاخت، انباشــت رسمایــه و کســب پــول از طریــق پــول بــود. اقتصــاد ایــران در رشایــط کنونــی بــه ایــن دلیــل 

کــه متکــی بــر فــروش نفــت و خــارج ســاخن جامعــه از جریــان اصلــی اقتصــاد اســت، باعــث وابســتگی هرچــه بیشــرت مــردم 

بــه دولــت و وابســتگی دولــت بــه چنــد کشــور محــدود گردیــده اســت.

در ملــت دمکراتیــک جامعــه تــالش می منایــد بــا امکانــات ذاتــی و درونــی خویــش و بــدون وابســتگی بــه دیگــران، امــکان 

زندگــی دمکراتیــک و عادالنــه را فراهــم منایــد. در ایــن میــان اقتصــاد نیــز یکــی از اساســی ترین عرصه هایــی اســت کــه تــا 

وقتــی کــه جامعــه در ایــن زمینــه بــه خوداتکایــی نرســد، منی تــوان ادعــا کــرد کــه می تــوان ملــت دمکراتیــک را برســاخت.
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فرهنــگ نحــوه ای از زندگــی اســت و بــه مثابــه ی هویــت اجتامعــی در مرحلــه ی پیرشفــت جوامــع درایجــاد ارزش هــای مــادی ومعنــوی 

ــی  ــه ای م ــده دارد، عرص ــی را برعه ــه اجتامع ــش حافظ ــانی نق ــه انس ــه در جامع ــگ ک ــت. فرهن ــوده اس ــا من ــزایی را ایف ــش بس نق

ــات طبیعــی  ــه رشایــط جغرافیایــی وخصوصی ــا توجــه ب ــه می گــردد. امــا هرجامعــه ب باشــد کــه دســتاوردهای انســانیت در آن جاودان

واجتامعــی خویــش شــکل می پذیــرد. وجــود اجتامعــات متنــوع بــا فرهنگ هــای متفــاوت ازغنــای آن جامعــه نشــأت می گیــرد.

داد.  جــای  دولت-ملــت  مرزهــای  چارچــوب   در  منی تــوان  را  فرهنگــی  نهادهــای  یــا  فرهنــگ  شــکل  بدیــن 

دانســت. متامیــز  ازطبیعــت  را  آن  منی تــوان  و  می باشــد  بعــدی  وچنــد  متنــوع  فرهنــگ،  کــه  دلیــل  ایــن  بــه 

 رسشــت اجتامعــی ضــد دولت-ملــت اســت و ایــن نیــز از جایــگاه و نقــش زن در ایــن عرصــه نشــأت می گیــرد. بدیــن ترتیب اساســی ترین 

نتیجــه فرهنگــی کــه بــه دســت زن ایجــاد گشــته، جاری شــدن زندگی اســت. جریان یابــی که زندگــی عادالنــه را در خویش جــای می دهد.

بــه ایــن دلیــل می گوییــم کــه فرهنــگ، شــیوه زندگــی هــر جامعــه اســت و هــر جامعه بــا هویــت اجتامعــی خویــش دارای معنا می باشــد. 

در نتیجــه جوامــع بــدون فرهنــگ مختــص بــه خویــش، جوامــع بــدون هویــت هســتند. یــا بهــرت می تــوان گفــت بــه ماننــد بیگانــه ای بــا 

فرهنــگ خلق هــای دیگــر زندگــی می مناینــد و همچنیــن در سیســتم بیگانــه ذوب می گردنــد؛ زندگــی بــدون فرهنــگ امکان پذیــر نیســت.

ــوده و  ــش ذوب من ــا را در خوی ــگ خلق ه ــری فرهن ــی اقتدارگ ــر کنون ــی؟ در ع ــه فرهنگ ــه چگون ــیم ک ــش بپرس ــد از خوی ــن بای لیک

ــا شناســنامه  ــد ب ــا همــه خلق هــا بتوانن ــال و دمکراتیــک ت ــم فرهنــگ آزاد، کومین ــا مــا مــی گویی ــودی می کشــاند. ام ــه ورطــه ی ناب ب

ــل  ــک قب ــال و دمکراتی ــگ کومین ــد. فرهن ــربد یاب ــال پیش ــی و کومین ــگ جمع ــه فرهن ــد اندیش ــد. بای ــی مناین ــش زندگ ــی خوی فرهنگ

ــگ  ــز فرهن ــت نی ــگ دولت-مل ــود فرهن ــا وج ــی  داد. ب ــای م ــش ج ــا را در خوی ــه خلق ه ــته و هم ــود داش ــرا وج ــتم دولت گ از سیس

ــکل کالن،  ــه ش ــه ای ب ــت. در بره ــته اس ــه داش ــز ادام ــروز نی ــه ام ــا ب ــوده و ت ــت من ــه مقاوم ــخ همیش ــی در تاری ــک و جمع دمکراتی

ــد. ــرا می باش ــگ دولت گ ــر فرهن ــت در براب ــه ای مقاوم ــه گون ــا ب ــن مدله ــع ای ــت. در واق ــده اس ــذاری ش ــیته نامگ ــا اتنیس ــیره ی عش

 

در طــول تاریــخ تــا بــه امــروز نیــز انســان بــرای اینکــه بتوانــد در طبیعــت از خویــش محافظــت منایــد، اســکان یابــد و نســل خویــش را 

ادامــه دهــد، همیشــه در حــال کاوش گــری و تــالش بــوده اســت. مبــارزه بــرای زندگــی کــه پیشــربد یافتــه در نتیجه بــه برســاخت فرهنگ و 

نیــز ایجــاد جامعــه انجامیــده اســت. هامنگونــه کــه می دانیــم جامعــه بــا پیشــاهنگی زن ایجــاد شــده اســت. فرهنــگ و زراعــت در تاریخ 

بــه عنــوان تولیــدات زن پیشــربد می یابــد. بــه همیــن دلیــل زمانــی کــه گفتــه می شــود فرهنــگ، زحمــت، رنــج و خالقیــت زن معنــادار 

می گــردد. در نتیجــه ارزش هــای هــزاران ســاله، فرهنــگ خلق هــا ایجــاد مــی گــردد و رنــگ، زبــان و مدل هــای زندگــی ارتقــا می یابــد.

آنچــه کــه فرهنــگ یــک خلــق را تعییــن می منایــد، جغرافیــا، تاریــخ و شــیوه زندگــی آن خلــق اســت. هــزاران ســال اســت که با پیشــاهنگی 

زن، خلق هــا در یــک فرهنــگ کومینــال و اجتامعــی بــه زندگــی خویــش ادامــه داده انــد. تــا زمانــی کــه دولت-ملــت یــا اقتدارگــری مــرد 

بــه وجــود نیامــده بــود، در بســیاری از گام هــای اولیــه اجتامعــی بــودن، رد زحمــت و تــالش زن منایــان اســت. در همــه کشــفیات اولیــه، 

تأثیــر زن قابــل مشــاهده اســت. معــامری کــه امــروز پیرشفــت منــوده، از دوران نئولیتیــک توســط  زنــان ایجــاد گردیــده اســت. همچنیــن 

هــرن، ادبیــات، ادیــان و مذاهــب و ســبک های هــرنی و فرهنگــی از ایــن دوران نشــأت مــی گیرنــد. بدیــن ترتیــب فرهنــگ بــا تــالش و 

رنــج زن ایجــاد گشــته و تــا بــه امــروز نیــز رســیده اســت. در ایــن دوران همــه خلق هــا بــا ویژگــی و فرهنــگ خویــش زندگــی کرده انــد. 

بــر ایــن اســاس زمانــی کــه رهــرب آپــو می گویــد" زن بــه مثابــه ملــت اســت" مــا ایــن را بــه مثابــه اتحــاد خلق هــا نــام می بریــم. ملتــی 

کــه نژادپرســت  و اقتدارطلــب نیســت چــون در رسشــت زن ایــن ویژگی هــا جــای ندارنــد. 

ــوان زن را  ــرد. می ت ــوش می گی ــی در آغ ــه ملت ــه مثاب ــا را ب ــه خلق ه ــه زن هم ــت ک ــکار اس ــز، آش ــودن نی ــی ب ــاخت اجتامع در برس

بــه مثابــه رسشــت اجتامعــی در مقابــل سیســتم دولــت - ملــت بــه عنــوان ملــت دمکراتیــک تعریــف کــرد. زیــرا رسشــت زن 

و ویژگی هــای مــادر در ســطح کیهانــی، زندگــی را تحــت پوشــش قــرار می دهــد. زمانــی کــه کودکــی را پــرورش می دهــد، 

بــه او زبــان می آمــوزد و بــه جامعــه می ســپارد، بــا ایــن ویژگی هــا رفتــار می منایــد. در اینجــا رفتــار مــادر مهــم اســت کــه 

ــرد.  ــف ک ــی تعری ــی و سیاس ــه اخالق ــدأ جامع ــه مب ــه مثاب ــوان ب ــن را می ت ــد. ای ــس می منای ــش ح ــد خوی ــه فرزن ــه مثاب ــت را ب طبیع

دولت-ملــت در عــر کنونــی در تــالش اســت همــه ارزش هــای اجتامعــی را در چنــگال خویــش گرفتــه و از بیــن بــرد. زیــرا فرهنــگ 

ــد.  ــزرگ می بین ــدی ب ــش تهدی ــرای خوی ــال را ب کومین

ــارزه  ــالش و مب ــه ت ــد ک ــر چن ــد. ه ــام می ده ــن کار ارا انج ــون ای ــای گوناگ ــا راه و روش ه ــر ب ــرا و اقتدارگ ــر دولت گ ــفانه تفک متأس

ــدون شــک  ــه اســت. ب ــن رفت ــت از بی ــت مل ــه متامــی تفکــر دول ــوان گفــت ب ــا منــی ت ــرد، ام ــز انجــام گی ــه نی ــن زمین ــی امــان در ای ب

راه چــاره بــرای مبــارزه بــا تفکــر دولــت گــرا، برســاخت ملــت دمکراتیــک اســت کــه رهــربی بــه شــکلی وســیع توضیــح داده و بــرای 

ــای  ــژه چــون معن ــه وی ــز فرهنــگ می باشــد. ب ــز نشــان داده اســت. یکــی از پایه هــای اساســی آن نی برســاخت آن راه و روش آن را نی

فرهنگ
برمال چم

عضو کمیته فرهنگ وهنر کژار

هنر
فرهنــگ نحــوه ای از زندگــی اســت و بــه مثابــه ی هویــت اجتامعــی 

در مرحلــه ی پیرشفــت جوامــع درایجــاد ارزش هــای مــادی ومعنــوی 

نقــش بســزایی را ایفــا منــوده اســت. فرهنــگ کــه در جامعــه 

ــی  ــه ای م ــده دارد، عرص ــی را برعه ــه اجتامع ــش حافظ ــانی نق انس

ــا  ــردد. ام ــه می گ ــانیت در آن جاودان ــتاوردهای انس ــه دس ــد ک باش

ــا توجــه بــه رشایــط جغرافیایــی وخصوصیــات طبیعــی  هرجامعــه ب

واجتامعــی خویــش شــکل می پذیــرد. وجــود اجتامعــات متنــوع 

بــا فرهنگ هــای متفــاوت ازغنــای آن جامعــه نشــأت می گیــرد.

بدیــن شــکل فرهنــگ یــا نهادهــای فرهنگــی را منی تــوان در چارچوب  

مرزهــای دولت-ملــت جــای داد. بــه ایــن دلیــل کــه فرهنــگ، متنــوع 

وچنــد بعــدی می باشــد و منی تــوان آن را ازطبیعــت متامیــز دانســت.

 رسشــت اجتامعــی ضــد دولت-ملــت اســت و ایــن نیــز از جایــگاه و 

نقــش زن در ایــن عرصــه نشــأت می گیــرد. بدیــن ترتیب اساســی ترین 

نتیجــه فرهنگــی کــه بــه دســت زن ایجــاد گشــته، جاری شــدن زندگی 

اســت. جریــان یابــی که زندگــی عادالنــه را در خویش جــای می دهد.

بــه ایــن دلیــل می گوییم کــه فرهنگ، شــیوه زندگی هر جامعه اســت 

و هــر جامعــه بــا هویــت اجتامعــی خویــش دارای معنــا می باشــد. 

ــع  ــش، جوام ــه خوی ــص ب ــگ مخت ــدون فرهن ــع ب ــه جوام در نتیج
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فرهنــگ، زن و زندگــی یکــی می باشــد، آن کــه پیشــاهنگی ایــن کار را بــر عهــده خواهــد داشــت زن، بــه ویــژه زنــان کــرد خواهــد بــود. 

در برســاخت ملــت دمکراتیــک فرهنــگ یکــی از پایه هــای اساســی بــه شــامر مــی رود. مــی تــوان گفــت کــه فرهنــگ همــه ابعــاد دیگــر را 

نیــز در خویــش جــای می دهــد. چــون موجودیــت جامعــه و انســان می باشــد. در همــه عرصه هــای اجتامعــی فرهنــگ وجــود دارد. بــرای 

عملــی گشــن اندیشــه ملــت دمکراتیــک ، بایســتی هــر جامعــه و اجتامعــات اتنیکــی، فــرم فرهنــگ خویــش را بــا تفکــر جامعــه اخالقــی 

و سیاســی بــا فرهنــگ ذاتــی خویــش پیشــربد داده وســازماندهی منایــد. بدیــن ترتیــب ملــت دمکراتیــک بــا پیشــاهنگی زن، ســازماندهی 

ــارزه تاریخــی در مقابــل ذهنیــت دولت گــرا و  ــرد. ایــن در واقــع مب فرهنگــی، اجتامعــی، سیاســی و اقتصــادی پیشــربد و شــکل مــی گی

ــد. ــاالری می باش پدرس

ذات  در  کــرد.  تعریــف  گیتــی  و  جانــداران  زندگــی خلق هــا،  و  شــیوه موجودیــت  مثابــه  بــه  را  دمکراتیــک  ملــت   می تــوان 

می گیــرد.  گیتــی رسچشــمه  پیرشفــت  و  آفرینــش  فلســفی  دیالکتیــک   از  اســت.  یابــی  موجودیــت  حقیقــی  زبــان  خویــش، 

بویــژه دررشق کردســتان وایــران بــا پیشــاهنگی زن می توانــد بهــرت شــکل گیــرد و توســعه یابــد. چــون در تاریــخ منونه هایــی 

ــا در  ــه خلق ه ــی هم ــای فرهنگ ــاس ارزش ه ــر اس ــق آن ب ــا از طری ــود دارد ت ــبی وج ــع مناس ــت و مناب ــره  جس ــا به ــوان از آنه ــه بت ک

ــد.  ــک را بنامی ــت دمکراتی ــاهنگی مل ــه پیش ــد ک ــی می باش ــخ غن ــتان دارای تاری ــرد.  رشق کردس ــی ک ــی زندگ ــی و سیاس ــه اخالق جامع

یارســان،  باورداشــت های  همچنیــن  می دهــد.  جــای  خویــش  در  را  زیــادی  اتنیکــی  جوامــع  جغرافیایــی  لحــاظ  از  ایــران 

ایــران  در  شــافعی  و  حنفــی  ســنی  شــیعه،  مذاهــب  بــا  اســالم  نیــز  و  زرتشــتی  و  ارمنــی  یهــودی،  مســیحیت،  بهایــی، 

عــرب،  بلــوچ،  آذری،  فارس،کــرد،  اســت.  رنگارنــگ  بســیار  رسزمینــی  ایــران  نیــز  خلق هــا  تلــون  زمینــه  در  دارد.  وجــود 

اســت. اســرتاتژیک  بســیار  کشــوری  و  می کننــد  زندگــی  ایــران   در  دیگــر  ازملیت هــای  بســیاری  و  تــات  مازنــی،  گیلکــی، 

فرصتــی  مثابــه  بــه  آن  غنــای  دارد،  وجــود  فرهنگــی  تنــوع  آن  در  کــه  جایــی 

گــردد. تبدیــل  زیبــا  زندگــی  بــه  می تــوان  خلق هــا  مبــارزه  و  تــالش  بــا  اســت. 

ــده  ــیعه ذوب گردی ــب ش ــی و مذه ــت فارس ــا هوی ــش ب ــش از پی ــق بی ــن خل ــروز ای  ام

اســت. اگــر ملتــی فــارس و  دارای مذهــب شــیعه باشــد دارای حــق زندگــی بــوده 

در غیــر ایــن صــورت بــا اقتــدار و خشــونت دولــت روبــرو می گردنــد. زبــان فارســی 

ــن  ــه ای ــرده شــده اســت. ب ــه کار ب ــز از لحــاظ فرهنگــی ب ــخ نی ــه در تاری ــی اســت ک زبان

ــارس  ــوان ف ــه عن ــز ب ــر نی ــای دیگ ــوده و خلق ه ــمی ب ــان رس ــی زب ــان فارس ــه زب ــل ک دلی

ــت.  ــته اس ــدل گش ــی مب ــت و بروکراس ــان سیاس ــه زب ــان ب ــن زب ــوند. ای ــرده می ش ــام ب ن

همچنیــن بــا شناســنامه فــارس خلق هــای بســیاری وجــود دارنــد. ایــن را مــی تــوان 

اقتدارگــری بــه نــام کــرد، امــا اگــر خلق هــای دیگــر بــا فرهنــگ و هویــت خویــش زندگــی 

مناینــد و ســازماندهی گردنــد، پتانســیل عظیمــی بــرای برســاخت ملــت دمکراتیــک 

تنــوع  بویــژه در زمینــه  اســت.  بیشــرت  ایــن هــدف  تفاوت منــدی وجــود دارد، فرصــت  تنــوع و  کــه  وجــود دارد. در جایــی 

ملت هــا غنــای فرهنگــی قابــل توجهــی وجــود دارد و ایــن بــرای پیشــربد تفکــر ملــت دمکراتیــک فرصــت مناســبی اســت. 

ســده های  در  کــه  کــرده   اثبــات  شناســی  باســتان  کاوش هــای  دارد.  وجــود  مــادر   - زن  فرهنــگ  اثــرات   ایــران  فرهنــگ  در 

کهــن، خلق هایــی کــه در ایــران زندگــی کرده انــد بــا فرهنــگ و باورداشــت الهــه مادرزندگــی کرده انــد. بــه ایــن دلیــل کــه 

فرهنــگ دوران نئولتیــک و همچنیــن اخــالق و فلســفه زرتشــتی دارای جایــگاه خاصــی بــوده، بدیــن شــکل رابطــه زن و مــرد 

ــات  ــطح معنوی ــای س ــث ارتق ــن باع ــه. ای ــربد جامع ــرای پیش ــت ب ــوده اس ــه ای ب ــزی، رابط ــال غری ــاس امی ــر اس ــه  ب ــش از رابط بی

ــتند.  ــهیم هس ــی س ــوی در زندگ ــیوه ای معن ــه ش ــرد ب ــب و زن و م ــتی غال ــفه زرتش ــت. فلس ــده اس ــب ش ــدی غال ــی برب ــده و نیک ش

ــت.  ــب اس ــادر غال ــه م ــگ اله ــه و فرهن ــربد یافت ــر زن پیش ــش مؤث ــرو و نق ــا نی ــران ب ــخ ای ــه تاری ــت ک ــوان گف ــب می ت ــن ترتی بدی

بــا وجــود همــه اقتدارگری هــای رژیــم ایــران ، چــون ایــن فرهنــگ از خویــش میراثــی بــه جــای گــذارده، آثــار آن در اذهــان جامعــه هنــوز 

هــم زنــده اســت. بــه ویــژه در روح و روان زنــان بیشــرت منایــان اســت و از آن محافظــت می گــردد. فرهنــگ نئولیتیــک دارای ریشــه ای 

بســیار عمیــق اســت. ایــن فرهنــگ نبایســت از بیــن بــرود. همچنیــن در زمینــه کشــاورزی، آســیاب کــردن، دوزندگــی و مدیریــت قبایــل 

بســیار توامننــد بــوده انــد. عــالوه بــر ایــن زنــان ایــران در زمینــه اســتاتیک و تزئینــات محــل زندگیشــان بســیار حرفــه ای بــوده انــد. در 

ــر عهــده داشــته  وهمــه امــور کشــاورزی توســط زن انجــام مــی گرفــت.  آن زمــان هنــوز هــم زن پیشــاهنگی و مدیریــت جامعــه را ب

ــک  ــا ی ــا ب ــران تنه ــت، ای ــروژه دولت-مل ــاخت پ ــروز و برس ــه ام ــا ب ــالهای 1924)1303( ت ــد از س ــرا بع ــر اقتدارگ ــت تفک ــا پیرشف ب

شناســنامه و یــک ذهنیــت و بــا نژادپرســتی مدیریــت وســایر خلق هــای تضعیــف گشــتند. فشــار بــر خلق هــا و بویــژه بــر 

ــال و دمکراتیــک قبــل  فرهنــگ کومین
ــته و  ــود داش ــرا وج ــتم دولتگ از سیس
همــه خلقهــا را در خویــش جــای مــی  
ــت  ــگ دولت-مل ــود فرهن ــا وج داد. ب
نیــز فرهنــگ دمکراتیــک و جمعــی در 
تاریــخ همیشــه مقاومــت منــوده و تــا 
بــه امــروز نیــز ادامــه داشــته اســت. در 
ــا  ــه شــکل کان، عشــیره ی ــه ای ب بره
ــذاری شــده اســت. در  اتنیســیته نامگ
واقــع ایــن مدلهــا بــه گونــه ای مقاومت 
در برابــر فرهنــگ دولــت گرا می باشــد. 

ــرت  ــر روز بیش ــان ه ــی زن ــران، خودکش ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ــه ذهنی ــت. در نتیج ــب گش ــیاری را موج ــی بس ــائل اجتامع ــان، مس زن

ــی  ــه خودکش ــران در زمین ــد. ای ــن ش ــرگ جایگزی ــا م ــود، ب ــته ب ــران گش ــخ ای ــه و تاری ــت جامع ــه زین ــل ک ــگ اصی ــردد. آن فرهن می گ

زنــان در جهــان در رتبــه ســوم قــرار دارد. این هــا همــه نکاتــی هســتند کــه جــای دارد بــه شــکلی خــاص دربــاره آنهــا بحــث و 

گفتگــو منــود. در ایــران بــه شــکلی نادمکراتیــک زن بــه عنــوان جنــس دوم تعریــف می گــردد و در امــور رســمی نیــز بــه عنــوان 

ــع  ــود در واق ــیده می ش ــتثامر کش ــه اس ــان ب ــم و روح زن ــد. جس ــرار دارن ــت ق ــردان در اولوی ــه م ــود. همیش ــده می ش ــرد دی ــتیار م دس

ــن  ــوند. ای ــه می ش ــان فروخت ــه، زن ــر صیغ ــی دیگ ــه عبارت ــا  ب ــت و ی ــا ازدواج موق ــت. ب ــه اس ــالق جامع ــاندن اخ ــم فروپاش ــدف رژی ه

ــردد.  ــی گ ــرشوع م ــت م ــط دول ــا توس ــی و فحش ــز، خودکش ــد نی ــکار نباش ــد آش ــاید و هرچن ــان می گش ــروش زن ــا و ف ــر فحش ــز راه ب نی

ســن ازدواج دخــرتان در ایــران 9 ســال اســت و ایــن باعــث می گردد که دخرتان خردســال تنها برای تأمیــن غریزه مردان به مثابه ابــزاری به کار 

بــرده شــوند. بــدون شــک ایــن کائــوس و مســائل اجتامعــی چالــش ذهنــی و کاوش گــری را در زنــان پیشــربد می دهد. هــر چند روبروی فشــار 

و انــزوا قــرار گرفتــه انــد، لیکــن در درون خویــش نیــز ایــن سیســتم را منی پذیرنــد. بنابرایــن قدم اول این اســت کــه از طریق ملــت دمکراتیک 

مســائل اجتامعــات چــاره یابــی گردنــد. گفتــه می شــود در جایــی کــه فشــار و زورمــداری گســرتش یابــد، قدم هــای بــزرگ نیــز آنجــا برداشــته 

خواهنــد شــد. امــواج انقــالب کــه بــا فرهنــگ الهــه مــادر در دل زنــان ایجــاد گشــته، در تالش اســت مــردان را نیــزدر ایــن کار مشــارکت دهد.

در ایران فرهنگ مقاومت گر زنان وجود دارد، در تاریخ نیز نام بســیاری از ســازمان ها و نهادهای زنان که در دوران خویش تأثیرگذار بوده اند، 

آمــده اســت. مبــارزات جنبش هــای فمنیســتی دارای معنــای عظیمــی اســت. در مقابل زورمداری همیشــه مقاومــت وجود داشــته و در زمینه 

فعالیت های هرنی، آثار زنان بر جامعه دارای تأثیر بســیاری گذارده اســت. در زمینه موســیقی و ســینام نیز زنان دارای جایگاه مهمی هســتند. 

آثــار زنانــه ای کــه ایجــاد می گردنــد بیشرتشــان دارای دیــدگاه انتقادگرایانــه ای از سیســتم هســتند و رشایــط جامعــه را تحلیــل می منایــد. 

بــه همیــن دلیــل در مبــارزات زنــان در برســاخت ملــت دمکراتیــک، فعالیت هــای فرهنگــی و هــرنی پایــه اساســی بــرای تغییــر در جامعــه 

می باشــند. جامعــه ایــران بــه هــرن عالقــه ویــژه ای دارد. از جنبــه فلســفیک بــا وجــود فشــارهای موجــود، هــرن زنانــه وجــود دارد و الزم 

اســت کــه بیشــرت ســازماندهی و بــه نیــروی ذاتــی فرهنــگ مبــدل گــردد. می تــوان از طریــق فرهنــگ و هــرن در جامعــه ایــران فعالیت هــای 

ــی  ــات اخالق ــت. تخریب ــذار اس ــی تأثیرگ ــای زندگ ــه عرصه ه ــن در هم ــردد و ای ــف می گ ــه تعری ــا جامع ــگ ب ــام داد. فرهن ــرتی انج بیش

ــه بســاخته می شــود.  ــن گون ــی و سیاســی بدی ــه اخالق ــد. جامع ــم گردن ــش ترمی ــگ خوی ــا آگاهــی از فرهن ــر ب ــه ایجــاد گشــته اند، مگ ک

ملــت دمکراتیــک همــه انحرافــات بوجــود آمــده را بوســیله فرهنــگ خلق هــا از میــان برخواهــد داشــت و جامعه را بــا فرهنگ اصیــل و کهن 

خویــش آشــنا و بــا فرهنگــی سیاســی کــه شــاخه ای از اجتــامع اســت، برمــی ســازد. اتحــاد فرهنگ هــا بدین شــکل بیشــرت قابــل درک می گردد.  

ــه مــی شــود جامعــه سیاســی  ــی گفت ــل وقت ــن دلی ــه همی ــر مــی ســازد. ب ــز ب ــگ را نی ــش، اصطــالح فرهن ــی در ذات خوی جامعــه اخالق

و اخالقــی بــه معنــای فرهنــگ اصیــل، سیاســی و مســاوات طلبانــه می آیــد. آنکــه ایــن فرهنــگ را بــر می ســازد نیــز مبــارزه 

و نیــروی زن اســت. جامعــه ای کــه زن در آن دارای جایــگاه خویــش باشــد، بــه رسچشــمه فرهنــگ جوامــع تبدیــل می گــردد. 

جامعــه کــرد در ایــران هــم از جنبــه دینــی و مذهبــی و هــم از جنبــه ملــی رسکــوب مــی گردنــد. اول بــه ایــن دلیــل کــه بیشــرت جمعیــت 

کردهــای رشق کردســتان ســنی و دوم بــه دلیــل کــرد بــودن و هیــچ حقــی بــرای آنــان قائــل نخواهنــد شــد و ایــن باعــث تشــدید  فشــارها 

علیــه خلــق کــرد مــی گردنــد. سالهاســت بــرای شکســت و تضعیــف اراده خلــق کــرد از تهدیــد و ارعــاب علیــه آنهــا اســتفاده می کنــد. تاریخ 

اشــغال گری ایــران در کردســتان بــه 25٦0 ســال پیــش برمــی گــردد. خلــق کــرد بــا انــواع خیانــت و توطئــه روبــرو گشــته انــد و رشق کردســتان 

چــون دارای تاریــخ مقاومت گــری بــوده ، همیشــه از موجودیــت و فرهنــگ خویــش محافظــت منــوده اســت. رشق کردســتان تــا امــروز نیــز 

تأثیــرات فرهنــگ نئولیتیــک را حفــظ منــوده اســت. از مقاومــت قلعــه دم دم تــا جمهــوری کردســتان در مهابــاد، زنــان کــرد نقــش آفرینــی 

تاریخــی داشــته انــد. در صفحــات تاریــخ  بســان زنــان مقاومت گــر، هرنمنــد و زنانــی کــه مهــر خویــش را بــر تاریــخ زده انــد، وجــود دارنــد. 

باوجــود مقاومت هــا و محافظــت نیــز، سیســتم بــر فرهنــگ کــرد تأثیرگــذار بــوده اســت. منــی تــوان گفــت کــه جامعــه کــرد 

دچــار ذوب فرهنگــی نگشــته امــا زمانــی کــه بــه دقــت می نگریــم، می بینیــم در میــان همــه بخش هــای کردســتان، فرهنــگ 

اصیــل بــه شــکل ملموســی در رشق کردســتان وجــود دارد. بــه ویــژه در منطقــه هورامــان، مردمانــش هنــوز هــم لبــاس کــردی 

ــردم  ــتند. م ــی هس ــی اجتامع ــوده و مردمان ــت من ــش را محافظ ــان خوی ــتند و زب ــد هس ــش پایبن ــگ خوی ــه فرهن ــد و ب ــن دارن ــه ت ب

هورامــان همیشــه در مقابــل دولــت دارای سیســتم خودگردانــی خــاص خویــش بــوده انــد. هیچــگاه دولت-ملــت را نپذیرفته انــد. 

بــه همیــن دلیــل در مناطــق کوهســتانی اســکان یافتــه و از خویــش محافظــت منــوده انــد. خلــق کــرد خلقــی بــا ویژگی هــای 

ــت.  ــوده اس ــت من ــش محافظ ــه و از خوی ــکل گرفت ــی ش ــای عاص ــان در بلندی ه ــات و اندیشه هایش ــدا، احساس ــت. ص ــتانی اس کوهس

از لحــاظ لهجــه هــای زبــان کــردی نیــز رشق کردســتان بســیار غنــی مــی باشــد. کردهــای ســوران، لــر، لــک، کرمانــج، هورامــی، کلهــر و 



قرشانن ز
 نرشیه ی ایدئولوژیک،سیاسی،فرهنگی و اجتامعی

جامعه ی زنان آزادرشق کوردستان

ŞER
Q

38

39

EN
A

N
Ê

Z

شــکاک در آنجــا زندگــی مــی منایند.هــر یــک از آنهــا دارای غنــای خــاص خویــش می باشــد. ایــن غنــا در زمینــه فرهنــگ و هــرن نیــز 

منــود می یابــد. بــه ویــژه در زمینــه هــرنی بــه مثابــه دریایــی اســت. صــدای کردهــا در رشق کردســتان از عمــق تاریــخ رسچشــمه 

ــه و آوازهــای رشق کردســتان  ــه امــروز ذوب نگشــته، در تران ــا ب ــد. جنجــره کــردی کــه ت ــان مــی یاب ــه امــروز جری ــا ب ــرد و ت می گی

محافظــت گشــته اســت. همچنیــن ایــن بــه شــکلی محافطــت از زندگــی و فرهنــگ خویــش اســت. در واقــع ایــن همــه جنبه هــای 

فرهنــگ کهــن و اصیلــی را کــه هــزاران ســال اســت بــا وجــود همــه هجمه هــا نیــز ذوب نگردیــده، نشــان می دهــد. همچنیــن در 

زمینــه هــرنی، ادبیــات کردهــای روژهــالت رسچشــمه عظیمــی اســت. می دانیــم کــه زن کــرد در زمینــه هــرنی نیــز پیشــاهنگ بــوده و 

بــه ایــن دلیــل کــه زبــان بیــان خلق مــان در رشق کردســتان بیشــرت از راه هرنمی باشــد، عالقــه وافــری بــه هــرن در آنجــا جریــان دارد. 

هــرن در نــزد آنــان مقــدس و ایــن رویکــردی طبیعــی اســت و بــه همیــن دلیــل نیــز در زمینــه فرهنگــی دارای روح زنــده ای می باشــد.  

زن کــرد در زمینــه هــرن دارای جایــگاه تاریخــی و تأثیــر قابــل توجهــی اســت. زنــان کــرد از ابتــدای تاریــخ تاکنــون احساســات و افــکار 

خویــش را از راه هــرن بــر زبــان آورده انــد. هــرن بــه بخشــی از زندگــی یــا شــاید بهــرت بتــوان گفــت خــود زندگــی تبدیــل گشــته اســت. 

هــرن کــه بــه عنــوان واقعیــت زن بــر صفحــه زندگــی نقــش می بنــدد، همــراه بــا خویــش، جامعــه را نیــز پیشــربد می دهــد. بــدون 

ــخ را در  ــا در تاری ــادی های کرده ــا و ش ــوان غم ه ــت. می ت ــاخته اس ــی س ــا را تاریخ ــرن کرده ــگ و ه ــان فرهن ــای زن ــک تالش ه ش

ــه  ترانه هــا و حکایت هــای مــادران کــرد مشــاهده کــرد. در آوازهــای زن کــرد شــادی هــا و غم هــای زندگــی رسوده شــده اســت. ب

دلیــل تأثیرگــذاری فلســفه زرتشــتی، انســان بــا طبیعــت در رابطــه مناســبی بــه رس می بــرد. همچنیــن بــه دلیــل فرهنــگ زرتشــتی زن 

دارای جایــگاه پیشــاهنگ اســت. 

زن کــرد در رشق کردســتان هــم در عرصــه اجتامعــی و هــم در عرصــه هــرنی دارای جایــگاه مهمــی مــی باشــد.  بویــژه 

بــوده  دار  را عهــده  نقــش مهمــی  و  بــوده  العمــل مقاومت گــری  دارای عکــس  اقتدارگــران همیشــه  مقابــل حمــالت  در 

اســت. بســیارند زنــان قهرمانــی کــه هــم  در عرصــه مقاومــت و هــم هــرن نــام خویــش را در تاریــخ ثبــت منــوده انــد. 

هــر زنــی بــه ســمبل دورانــی بــدل گشــته و جامعــه را بــه ســوی خویــش کشــانده اســت. از آن جملــه مســتوره اردالن، 

مهــوش ســنندجی، ایــران خانــم، ریحــان لرســتانی وزنــان بســیاری در زمینــه هــرن و ادبیــات کــردی تأثیرگــذار بــوده انــد. 

همچنیــن در عرصــه مقاومــت نــام زنــان قهرمــان و جنگجویــی چــون خاتــون هوریــزاد، دخــرت نقــده ای، شــهناز خاتــون، 

آداد و بســیاری زنــان دیگــر کــه مــی تــوان از آنهــا نــام بــرد، وجــود دارد کــه در مقابــل ظلــم و زورمــداری جنگیده انــد. 

ــطح  ــردد و س ــظ گ ــه حف ــه جامع ــته ک ــث گش ــی باع ــه جنگجوی ــم در زمین ــی وه ــه فرهنگ ــم در زمین ــرد ه ــان ک ــاهنگی زن پیش

آگاهــی جامعــه پیشــربد یابــد. بــه همیــن دلیــل در برهــه کنونــی نقــش زن در برســاخت ملــت دمکراتیــک مهــم اســت. 

آنکه برای زنان منطقه و زنان خاورمیانه پیشــاهنگی مناید نیز زن کرد اســت. با مبارزه آزادی خواهی این ســطح از آگاهی پیشــربد یافته 

اســت. نکتــه مهــم فعــال کردن نیروی فعلی اســت. هامن گونه که در کردســتان این گونه اســت، در رشق کردســتان نیز بــرای اینکه زنان 

کــرد بیشــرت فعــال باشــند، نکتــه حائــز اهمیــت این اســت که باید ســطح آگاهی هــای تاریخــی و هویتی خویش را پیشــربد و بشناســند. 

سیســتم کنفدرالیســم دمکراتیــک بــدون آگاهی هــای تاریخــی و فرهنگــی امــکان پیرشفــت نــدارد. اگــر این گونــه باشــد و 

ــک  ــتان نزدی ــت. در رشق کردس ــق اس ــت خل ــطح پیرشف ــده س ــان دهن ــود، نش ــته ش ــتان برداش ــی در رشق کردس ــای مصمم گام ه

ــروی  ــرد، نی ــاز ک ــن روســتاها  آغ ــر از همی ــز باشــند. اگ ــر نی ــا زیادت ــه ممکــن اســت کمــی کمــرت ی ــه 7500 روســتا وجــود دارد ک ب

ــک باشــند.  ــت دمکراتی ــد پیشــاهنگ مل ــوز هــم منعطــف و می توانن ــرا زندگــی روســتاها هن عظیمــی آشــکار خواهــد گشــت. زی

ــتند.  ــس هس ــل مل ــتی قاب ــه و رسش ــات آزادی خواهان ــا و احساس ــاد ملت ه ــتند. اتح ــاعد هس ــن کار مس ــرای ای ــری ب ــاظ فک از لح

فرهنگ همسایگی در روستاها مدل ملت دمکراتیک است. 

همــه ملــل و باورداشــتها می تواننــد بــه شــیوه ای مســاملت آمیــز بــا هــم زندگــی مناینــد، بــدون اینکــه یکــی دیگــری را از میــان بــردارد. 

وابســتگی و رابطــه معنــوی قابــل مشــاهده اســت. بــه همیــن دلیــل همســایگی در روســتاها از رابطــه فامیلــی گرم تــر اســت. در 

ــتان در  ــران و رشق کردس ــا در ای ــک خلق ه ــش باشــد. موزایی ــا دارای نق ــد در اتحــاد خلق ه ــز می توان ــه فرهنگــی و هــرنی نی زمین

ــوان جامعــه را از  ــد. منی ت ــن واقعیــت را بازگــو می منای ــز ای ــد. احســاس و روح ملــت دمکراتیــک نی ــا هــم زندگــی می مناین ــوازن ب ت

طبیعــت، تاریــخ و حقیقــت آن ســوای یکدیگــر تفکیــک منــود. رسشــت جامعــه مغایربــا دولت-ملــت و همســو بــا زندگــی مشــرتک و 

اخالقــی اســت. در روزگار کنونــی نیــز جامعــه بــه ماننــد نــان و آب بــه ایــن حقیقــت نیــاز دارد. اگــر بــه رغــم همــه زورمداری هــا 

ــل  ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــال رسچشــمه می گی ــن از ویژگی هــای زندگــی کومین ــد، ای ــش محافظــت مناین ــد از خوی خلق هــا توانســته ان

ــر دوش مــا  ــو فرصــت برســاخت آن ایجــاد گشــته اســت وظیفــه ب ــا زحــامت رهــرب آپ راه چــاره برســاخت ملــت دمکراتیــک کــه ب

ــل خواهــد گشــت. ــه اســاس زندگــی تبدی ــک ب ــارزه زن در ملــت دمکراتی ــا رنــگ و مب ــی منــودن آن اســت. فرهنــگ و هــرن ب عمل
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از مقاومت قمری تا شهامت زیالن

در رسزمین کهن کردستان آنچه به بخشی از تاریخ المتغیر این دیار الهگان تبدیل گشته، گره 

خوردن تاروپود تاریخ این اسطوره ای دیار با دالوری ها و جنگاوری شیرزنانی که افسانه آزاد 

زیسن را با خط رسخ شهادت قلم زدند. کردها به مثابه خلقی آشتی خواه هیچ گاه در فکر 

هجوم به همسایگانشان نبوده اند، لیکن همیشه به دلیل خاک حاصلخیز و غنی خود چشم طمع 

بدخواهانش همیشه در پی این دیار زرین بوده است .

در پاسداری از این زیبا رسای ایزدبانوان برکت و جاودانگی  چه جان ها که قربانی نگردید، چه رسها 

که بر دار نشد، چه دل ها که زخمین نشد،چه دیده ها که خون نگریست و چه روح های بی آالیشی 

که جلودار کاروان ستارگان جاودان نگشتند.

زنان کرد که رسشت شان با فرهنگ مقاومت ایزدبانوان این دیار آمیخته گشته با روح رسکش و یاغی 

مبارزشان هیچ گاه تسلیمیت را نپذیرفته و با خون خود نام شان را در تاریخ جاودانه کرده اند.

داستان مقاومت زنان کرد در قلعه دم دم یکی از هزاران حامسه هایی است که بعد از چهار سده از 

این رویداد هنوز هم ورد زبان هرنمندان وانسان های جستجوگر حقیقت است.

قمری دخرت امیرخان لپ زرین  بود که بعد از کشته شدن همه جنگجویان قلعه به دست صفویان 

همراه با زنان قلعه تسلیمیت را خیانت دانسته و سالح به دست تا آخرین دم با شجاعتی بی مثال 

در برابر دشمن ایستاده و بعد از متام شدن مهامتشان خود را از دیوار قلعه پایین انداختند. 

مقاومت قمری و زنان دیگر قلعه تنها برای دفاع از قلعه نبود،  که آنچه جای تأمل دارد انرژی 

نهفته در ذهن زنان کرد است که وقتی به حقیقت درونی شان پی می برند، چونان طوفانی  یاغی، 

ماسک افکار کهنه پرستانه را برداشته و نیروی واقعی شان آشکار می گردد.

آری آنچه قلعه دم دم را ورد زبانها کرد شیرزنانی بودند که زن بودنشان نه جای رشم جامعه 

مردساالر که اسوه ی مقاومت و فخر این کهن دیار گردید.

چهار سده پس از این حامسه آفرینی زنان کرد ، دخرتانی از نسل قمری آتشکده خاموش گشته به 

دست سپاهیان خرافه و جهل را دیگرباره روشن کرده و اسلحه و گل به دست، دنیای مردساالرانه 

را زیرورو کردند. این دخرتکان که عدالت و زیبایی همزادشان است همقدم با کوهستان ، مأوای 

خداوندان به مرگ می خندند و در نگاه شان رودباری ازعشق جریان دارد. آری این الهگان جسور 

می دانند که آزادی بهایی بس عظیم می طلبد که باید پرداخت.

زیالن این دخرتک آشنا با قانون بی قانونی و رنجیده از آنها که با داستان بلوط پیر بیگانه بودند، 

بیزار از ظلم اهالی جنگل به دامان مادرش کوهستان پناه برد و با الالیی های قندیل  افسونگر 

خواب آزادی دید واز چشمه جاودانگی نوشید و برای تعبیرش رو سوی جوانرود پیرگشته از دست 

جادوی عاممه ها کرد. با گیسوانی بافته و تافته با فریاد مقاومت قمری و بال های فرشتگان دم دم. 

زیالن نه یک زن ، که کوله باری است پر از حامسه و خوشه ای از تاریخ.

نارنجک زیالن نه جسمش را، که مغزهای پوسیده از دروغ و خرافه را پاره پاره کرد و افسانه 

سیمرغ را در گوش اهالی این کهن وادی زمزمه کرد و دست در دست قمری های آزاد نغمه رهایی 

رس داده و در آسامن  ایزد خدایگان ستاره ای گشت جاودانه.

دیگر دخرتان جوانرود در نجواهای درگوشیشان از داستانهای تازه ای می گویند! دیگر خوابهایشان 

بوی کوهستان گرفته و در دفرتهای خاطراتشان می نویسند گریال بودن چه زیباست...

آسوده بخواب رفیق که مرگ پروانه ها عشق است و عشق حیات آزاد...
ته نیا هایا

از مقاومت قمری 
 شهامت زیالن
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