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سخ ن آغازین
هنـ�گام 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
حفــظ موجودی��ت و فرهنــگ خ��ود در همزیس��تی مس��املت آمی��ز بوــده انـ�د .اقــوام ایرانــی یکــی
از کهنرتینــ س��اکنان ه�لال تورس-زاگ��رس م��ی باشـ�ند ک�هـ ب��ه ش��یوهی سیســتم کنف�دـرال و بــدون
تضــاد طبقاتـ�ی وجنســیتی زندگ��ی کومینال��ی داشتــهاند کــه ای��ن س��بب پیون��د وهمبســتگی میــان
اقوــام وملـ�ل شـ�ده اسـ�ت رسز مینـ�ی ب��وده ک��ه هــر هوی��ت واتنیک��ی در متامــی عرصــه هــای
سیاســی،اجتامعی،اقتصادی وآموزشــی یــا بــه عبــارت دیگــر در مدیریــت متامــی امــورات اجتامعــی
نق��ش بسزــایی ایفاــ منودهان��د .در راس مدیریــت امــورات ،زنــان ایرانــی قـرار داشــته و پیشــاهنگ بــوده
و دارای جایــگاه اجتامعــی خاصــی بودهانــد .سیســتم کنفــدرال کــه جوامــع ایرانــی را بــا آن زیســته
ان�دـ بازت��اب فرهنگــ غن��ی زن-م��ادر میباش�دـ ک��ه توانس��تهاند درساــیه آن بـ�ا صلــح وزندگــی مناینــد.
ب�دـون ش��ک ب��ا پیدای��ش سیس��تم دول��ت وغص��ب و اس�تـثامر دســتاوردها و اندوختههــای برشیــت بــه
م��رور زم��ان تل��ون فرهنگ�یـ ج�اـی خوی�شـ را بـ�ه ضــد فرهن��گ تـ�ک ملتــ ،تکــ زب��ان و ت��ک دی��ن داد.
بــا نــزول جایــگاه زن بــه مثابــه ی جنــس دوم تــوازن و تعــادل هســتی وجوامــع برهــم خــورد و اقتــدار
وساــیه ذهنیــت مردساــالر ب��ر اجتامع�اـت انســانی افکن��ده ش��د .جوامــع ایرانــی ازپدیــده دولــت مصــون
منان��ده ودر متامــی عرصـ�ه هاــ دس��تخوش تغیی��ر شــدند .همزمــان بــا سیســتم مردســاالری در ای ـران
کمک��م ازش��کوه وج�لال جای��گاه زن��ان کاس��ته وب��ا تبعیـ�ض جنس��یتی مواج��ه شــدند .ایــن تبعیضــات
واقدام��ات ت��ا بهــ امرــوز ت��داوم یافتهــ وام��روزه ب�اـ اش��کال متفاوت��ی تش�دـید یافتهــ اس��ت.م تاســفانه در
ایـران 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 بحـران هــای هویتی،اجتامعــی ،سیاســی واقتصــادی کنونــی کــه رژیــم ایـران چــه در
داخـ�ل ای�ـران وچ�هـ درخــارج باــ ان دس��ت وپنجهــ ن��رم مـ�ی کن��د مـ�ی تــوان گفــت کــه ملــت زنــان اولیــن
قربان��ی ای�نـ بح��ران ه�اـ م��ی باشــند البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه زنــان همیشــه درمقابــل رژیــم ایـران
دارای موضــع بــوده انــد هرچنــد بــه صــورت ســازماندهی شــده و منســجم نبــوده امــا مبــارزات خویــش
را ادام��ه داده و مقاوم��ت من��وده اند.همیش��ه پایـ�ان هرشــب س��یاهی س��پیدی استــ و رژیـ�م ایـران بــا
م��وج عظیم��ی از اعرتاضـ�ات ونارضایت��ی ه�اـی مرــدم مواج��ه شـ�ده ک��ه دیگ�رـ توانای��ی کن�ترل آن را ندارد.
م��ی تــوان گفــت مناســبرتین راه بــرون رفــت ای ـران از بحرانهــا و همیــن طــور چــاره یابــی مســئله
خلقهــا در مقابــل نظــام اقتدارگـرای دولــت ایـران سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک متکــی بــر ملــت
دموکراتیــک بــا پیشــاهنگی زنــان ایرانــی و در راس آن زنــان کــرد اســت .بــا نگاهــی بــه بحرانهــای و
درگیرهــای دینــی و ایدئولوژیــک در خاورمیانــه میتــوان ایــن واقعیــت مهــم را دیــد کــه سیســتم
دولتــی هیــچ گاه پاســخی بــه نیازهــای مــردم و جامعــه نبــوده برعکــس بــر میـزان 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 ق ـرار گیرنــد و در تعییــن رسنوشــت خــود
دارای حـ�ق باشـ�ند .مــردم ایـران بــا ایــن سیســتم دمکراتیــک ناآشــنا نیســتند و تحقــق چنیــن سیســتمی
در جامعــه ایـران مســتلزم حضــور و مشــارکت متامــی مــردم از همــه اقــوام و هویــت هــا و در راس آن
زنــان مــی باشــند .مــردم ایـران 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 شــاره دربــاره ی نقــش وجایــگاه زنــان ای ـران در
سیس�تـم مل��ت دموکراتیکــ میباشــد کــه ســعی بــر آن شــده در بــاب ابعــاد ملــت دمکراتیــک همچــون
دمکراســی ،آمــوزش ،دفــاع ذاتــی ،فرهنــگ و هــر و اقتصــاد مقاالتــی ارائه شــود .در این مقاالت سیســتم
ملــت -دمکراتیــک بــا محوریــت زن بــه نــگارش درآمــده اســت .امیدواریــم در ایــن شــاره توانســته
باشــیم هــر چنــد ناکافــی هــم باشــد سیســتم ملــت دمکراتیــک را بــه شــا خواننــدگان عزیز بشناســانیم.
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از تحلیالت رهبری

در هيــچ دور هي تاريخــی ،هيــچ رژيــم دولتــي ديگــری بــه انــداز هي دولــتـ ملــت ،جهــت
فرهنــگ بومــی و منطقــهای تخريــب بهبــار نيــاورده اســت .دولــتـ ملــت تنهــا عليــه
«دولتشــهرـ دموكــرايس شــهری» و «نظــام امپراطــوری» و بهعنــوان مــورد ضــد آ نهــا
توســعه نيافتــه اســت .شــايد هــم فراتــر از ايــن دو پديــده ،ســعي كــرده متامــی خصوصيــات
هويتــی بومــی و منطقــهای را از طريــق «ممنوعســازی ،تخريــب و جذ بمنــودن» ،از
جامعــهی تاريخــی بزدايــد .ايــن در حاليســت كــه مركز یتريــن امپراطور یهــا نيــز هميشــه
بــه حقــوق بومــی و منطقــهای توجــه نشــان داد هانــد .بــا دانســن اينكــه وجــود خصائــل
بومــی و منطقــهای بــه معنــای غنــا میباشــد ،اهتــام بــه خــرج داد هانــد تــا جامعــه را از
ايــن مــوارد محــروم نگرداننــد .مركز یتريــن مديريتهــا نيــز تــا زمانــی كــه اتوريتهشــان
از جانــب مديريتهــای بومــی و منطقــهای رد نگشــته باشــد ،مخالفتــی بــا ايــن نداشــتهاند
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كــه مديريتهــای بومــی و منطقــهای ،وســيعترين مديريتهــای اتونــوم باشــند .از يــك نقطهنظــر ،تاريــخ متــدن
تــا دوران مدرنيتــهی كاپيتاليســتی ،تاريخــی اســت كــه هويتهــای بومــی و منطقــهای را مبنــا قــرار میدهــد.
هــر امپراطــوری و متــدن ،بــا نــروی حوز ههــای بومــی و منطقــهای خــود ،معلــوم و شــناخته شــده اســت.
در حاليكــه تاريــخ عبــارت اســت از مجمــوع ايــن هويتهــا ،عــزم دول ـتـ ملــت بــه نفــی اينهــا و برســاخنت خويــش
بهشــكل همــوژن و تنهــا اتوريتــه ،البتــه كــه بــا نظــام اســتثامرگری در پيونــد اســت كــه بــدان خدمــت میكنــد.
آنانــی كــه بــه انباشــت رسمايــه و بيشــينه ســود گرايــش دارنــد ،از ايــن امــر آگاهــی دارنــد كــه بــه ميــزان پاكســازی
هويــت بومــی و منطقــهای ،مقصــود خويــش را تحــت ضامنــت درخواهنــد آورد .دولــتـ ملــت همــوژن مدعــی آن
اســت كــه بــه ميــزان درهمشكســن نــروی بومــی و منطقــهای و پاكســازی فرهنــگ آن ،ملــت را تقويــت میمنايــد
و وحــدت فرهنــگ ملــی را متحقــق میگردانــد .چيــزی كــه تحقــق میيابــد نيــز انحصــار نــرو و اســتثامر از جانــب
يــك مشــت اليــگارك ميباشــد .وحــدت فرهنگــی و حقوقــی هرچنــد بهمنزلــهی ابــزار مرشوعيتبخشــی بــه ايــن
انحصــار نــرو و اســتثامر كاركــرد میيابــد ،در چارچــوب خصوصيــات اســايس دولــت و ملــت شــمرده میشــود.
مــورد وخيمتــر ،ادعايیســت مبنــی بــر اينكــه چنني[يكدســتبودن يــا] هموژنيتــهای رشايــط ايد هآلــی جهــت
دموكراســس میباشــد .میتــوان بــه اين[مقولــه] تحــت عنــوان رشط عمومــی بردگــی ،معنــا و مفهــوم بخشــيد .اگــر
دموكراســی عبــارت از «خودمديريتــی ،گفتــان و بيــان آزادانــه»ی بومــی و منطقــهای نباشــد ،چگونــه میتوانــد
بــه نــوع ديگــری تعريــف شــود؟ آشــكار اســت كــه بــا مبنــا قــراردادن رشايــط ملــت همــوژن ،منیتــوان اقــدام بــه
ســاخنت دموكراســی منــود .تــا زمانــی كــه فــرد و[هويــت] بومــی و منطق ـهای بــه ابــراز وجــود نپــردازد و از منافــع
فرهنگــی خويــش دفــاع نناميــد ،دموكراســی منیتوانــد برقــرار گــردد .بــه ميزانــی كــه ملتگرايی[ساختهشــده]
بهدســت دولــت ،نفــی دموكراتيكشــدن[هويت] بومــی ،منطقــهای و فــرد باشــد ،ملتگرايــی دموكراتيــك
نيــز بالعكــس بــه هــان ميــزان بــه معنــای دموكراتيكشــدن[هويت] بومــی ،منطقــهای و فــرد میباشــد.
عنــارص مدرنيتــهی دموكراتيــك نوعــی نظاممنــدی را مبنــا قــرار میدهنــد كــه هويــت بومــی و منطقــهای بيشــرين
اهميــت را در آن كســب میكننــد .عنــر جامعــهی اخالقــی و سياســی ،پديــد های اســت كــه در ســطح بومــی
حيــات میيابــد .عنــر جامعــهی اقتصــادی ،اكــر ا ً بومــی و منطقــهای اســت .حتــی اگــر در چارچــوب ناســيوناليته و
ســطح بنياملللــی موقعيتــی داشــته باشــد نيــز ،بــر مبنــای نريومندســازی خويــش اســت .خــود جامعــهی اكولوژيــك،
عنــری اســت كــه هميشــه و همهجــا در حــوز هی بومــی معنــا يافتــه و تطابــق میيابــد .جامعــهی دموكراتيــك در
رأس عنــارصی میآيــد كــه بــر پايــهی واحدهــای بومــی تحقــق میيابــد .عنــر فــردی منفــك از هويــت بومــی و
منطقــهای ،بــه نســبت آنكــه از نقطهنظــر هويتــی ضعيــف اســت ،از حقيقــت نيــز محــروم میباشــد .برعكــس ،هــر
چقــدر از بازمنودهــای فرهنــگ منطقــهای و بومــی برخــوردار باشــد ،ارزش حقيقــت آن بــاال خواهــد بــود .ملــت
دموكراتيــك تنهــا بــا تجلیيافــن و ابــراز وجــود آزادان ـهی هويــت بومــی ،منطق ـهای و فــردی ميتوانــد تشــكيل شــود.
ملتهــای دارای هويتهــای فرهنگــی متفــاوت و متكــر ،بــه انــداز هی دموكراتيكبــودن جهــت غنــی و صلحآميــز
بــودن نيــز مســاعد میباشــند .اگــر در فرهنــگ خاورميانــه بــه هويــت بومــی و منطقــهای شــانس ابــراز وجــود
دموكراتيــك داده شــود ،آشــكار اســت كــه بخــش بزرگــی از مســائل بــه آســانی پشــت رس گذاشــته خواهنــد شــد.
علیرغــم اينكــه ســنت تاريخــی هميشــه بــر ايــن واقعيــت تأكيــد منــوده اســت ،آفــت دولــتـ ملــت بــه تاريــخ
بیاعتنايــي میكنــد .تــا زمانــی كــه از پشــت چشــمآويزهای هموژنيــك خويــش بــه تاريــخ بنگــرد ،غنايــی عظيــم را
تكرنــگ میبينــد و يــا آن را چنــان نشــان میدهــد كــه نتيجــهاش نفــی واقعيــت اجتامعــی و فاشيســم میباشــد.
مدرنيتــهی دموكراتيــك از لحــاظ نظــری و اجرايــی ،را هحــل مانــدگاری را جهــت ايــن واقعيــت جامعــهی خاورميانــه
ـكــه عنــارص فرهنگــي بومــی و منطقــهای در آن بهصــورت مرتاكــم و درهمتنيــده میزينــدـ ارائــه میدهــد .هرچــه
فــرد و جامعــه واقعياتشــان را بــا آزاد یهــاي بيــان بــه حقيقــت متحــول مناينــد ،بيشــر بــه شــانس حيــات آزاد ،برابــر
و صلحآميــز دســت میيابنــد.

جامعـهآزاد
دمکراتیکــ

مدل

کنفدرالیسم
دمکراتیکـــــــ

ازتحلیالت کژار

جنــگ جهانــی ســومی کــه هــم اکنــون در خاورمیانــه و
منطقــه زیســته میشــود ،جنــگ اقتــدار و ایدئولــوژی اســت
کــه بــا ذهنیــت دولت-ملــت بــه فرهنــگ برشیــت ،جامعــه
و جوانــان و زنــان تحمیــل میشــود .محصــول ایــن ذهنیــت
نســل کشــی فرهنگــی و فیزیکــی خلقهــا اســت .قدرتهــای
جهانــی هــم اکنــون برنامــه و پروژههایــی بــرای دیزایــن
جدیــد خاورمیانــه طــرح ریــزی منــوده تــا ایــن جغرافیــا را بــر
اســاس منافــع و قــدرت خویــش اداره کننــد .در ایــن میــان
دو نیــرو بــه مــوازات یکدیگــر در ایــن جنــگ ایدئولوژیــک
قــرار دارنــد :یــک طــرف نیروهــای مدرنیتــه کاپیتالیســم
اســت کــه اســتعامر و قتــل عــام ،تــک تیــپ منــودن جامعــه
پیشــه آن بــوده و دیگــری مدرنیتــه دمکراتیــک کــه کانــون آن
کردســتان و بــا پیشــاهنگی خلــق کــورد بــوده و شــالوده آن
اح ـرام و بــه رســمیت شــناخنت تنوعــات فرهنگــی ،هویتــی،
اراده افــراد و جامعــه اســت و بــا ذهنیتــی عدالتمحــور و
مســاواتطلب ،حقــوق متامــی تفاومتندیهــای جامعــه را در
خــود جــای داده و جنــگ حفــظ موجودیــت را پیــش مــی بــرد.
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هامنطــور کــه نیروهــای فرادســت بــرای محــارصه جامعــه و بیگانــه ســاخنت جامعــه و فــرد از حقیقــت ،ابتــدا
زنــان و جوانــان را مــورد تهاجــات روحــی و فیزیکــی قــرار میدهــد؛ مدرنیتــه دمکراتیــک کــه در تاریــخ نیــز
مشــاهده میشــود هــر زمــان دینامیس ـمهای اساســی جامعــه یعنــی زنــان وجوانــان را بــه رســمیت میشناســد.
زنــان امــروزه اولیــن قربانیــان مدرنیتــه رسمایــه داری هســتند کــه بــه عنــوان کاالیــی بــه آنــان نگریســته میشــود.
زنــان در سیســتم دینگـرا ،جنســیتگرا و ملیگـرای دولت-ملــت از حقــوق اولیــه و انســانی خــود محــروم هســتند.
ایــن سیســتم بــه متامــی ضــد زن و موجودیــت اوســت و در تــاش بـرای انحصــار و اســتعامر ارزشهای جامعه اســت.
یکــی از دولــت ملتهایــی کــه ایــن سیاســتها را بــه طــور سیســتامتیک علیــه زنــان و جامعــه بــه کار
میبــرد ،دولــت ایــران اســت .امــا پیداســت کــه چنیــن رونــدی تــا انتهــا و بــا چنیــن ذهنیتــی قــادر بــه
تــداوم نخواهــد بــود چــون دیگــر قــادر بــه پاســخگویی بــه خواســتهها و نیازهــای مــردم و جامعــه نیســت.
بــدون شــک سیســتمی کــه جامعــه را در بحــران مســائل اقتصادی،اکولوژیکــی ،سیاســی و اجتامعــی فــرو
بــرده و بــا آسیمیالســیون و نســل کشــی فرهنگــی و فیزیکــی در صــدد نابــودی ملتهــا اســت و آنــان را بــه
ورطــه فقــر و بیــکاری ســوق مــی دهــد دیــر یــا زود پایههــای آن بــا انقــاب مــردم فــروخواهــد ریخــت.
دولــت ایــران بــا ذهنیتــی تکتیــپ چنیــن سیاســتی را علیــه ملتهــای موجــود در ایــران پیــش میبــرد.
ای ـران جغرافیایــی اســت کــه دارای بیشــرین تنوعــات هویتــی ،فرهنگــی ،دینــی و مذهبــی در منطقــه اســت کــه
میتواننــد در سیســتمی کنفــدرال بــا برابــری و آزادی زندگــی کننــد .هامنطــور کــه رهــر آپــو نیزمیگویــد جســتجوی
آزادی بیــن خلقهــای ایـران بســیار پررنــگ اســت و سیســتمی کــه آنــان را بــه حیاتــی آزاد رســاند ،بیگــان مدرنیتــه
دمکراتیــک اســت .امــا دولــت ایـران همیشــه نســبت بــه ایــن غنــای فرهنگــی رویکــردی ســلطهگرایانه 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 میکنــد .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 ایـران تــاش میکنــد جامعـهای همــوژن ایجــاد کنــد.
دولــت ایـران از دیــن بــه عنــوان ابـزاری بـرای ســلطه بــر جامعــه و اقتــدار خــود اســتفاده میکنــد .خــود را هامننــد
خدایــی برجامعــه تحمیــل منــوده وبــا کوچکرتیــن اعـراض جامعــه در برابــر خــود ،او را مجــازات و رسکــوب منــوده
و بــا قوانینــی کــه بــر اســاس ذهنیــت خــود بــه نــگارش درآورده ،مــروع میســازد.

اســت کــه چنیــن حکومــت و رویــهای را منیپذیرنــد .مــردم و بــه ویــژه زنــان رژیــم و سیاســتهای
آن را بــه خوبــی شــناختهاند چــون کارنامــه ایــران در زمینــه حقــوق زنــان و ملتهــا درخشــان
نبــوده بلکــه کشــتار ،زندانــی و انــکار و امحــای آن در ایــن کارنامــه هــر زمــان وجــود داشــته اســت.
بــا ایــن وجــود و در مقابــل متامــی تعرضــات و تهاجــات 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 ســالها
خلقهــای ایـران رسکــوب و از حقــوق بــه حــق خــود محــروم شــده انــد .بنابرایــن در چنیــن مقطعــی بایــد
ملتهــا و زنــان بــا آگاهــی و اتحــاد در برابــر ذهنیــت رسکوبگــر دولــت ایســتاده و مبــارزه مناینــد .هــر
انــدازه سیســتم ملت-دمکراتیــک قویتــر شــود بــه هــان انــدازه سیســتم دولتــی تضعیــف میشــود.
مــدل ملت-دمکراتیــک بــر پایــه فــرد و جامعــه آزاد ایجــاد میشــود .بنابرایــن فــرد بــر اســاس
اراده آزاد ،آمــوزش و فــرد و جامعــه در قبــال یکدیگــر مســئولاند .وجــود چنیــن رابطــهای،
بنیــان جامعــهای اخالقــی وسیاســی اســت .هــر فــردی در ایــن جامعــه بایســتی وظایــف اخالقــی
و سیاســی خــود را بــه بهرتیــن نحــو انجــام داده تــا بــه حقیقــت اجتامعــی شــدن دســت یابنــد.
دولت ایران نیز در تالش برای ایجاد جامعهای بر اساس خواسته خود است
جامعــه ای بــا افـراد منفعــل و بیگانــه بــا واقعیتهــای جامعــه .بـرای 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 قـرار میدهنــد تــا بدیــن گونــه آنــان را از حقیقــت منحــرف ســازد .دلیــل چنیــن سیاســتی
ایــن اســت کــه زنــان و جوانــان اصلیتریــن مخالفــان رژیــم بــوده و در صــدر اعرتاضــات و قیامهــای مردمــی
جــای میگیرنــد .از ســوی دیگــر بــا اشــاعهی تفکــر لی ـرال میخواهــد مطالبــات آزادی را محــدود منایــد.
الزم اســت زنــان بیــش از پیــش هشــیار و آگاه بــود و نــه سیســتم واپســگرا و مردســاالر ایـران را پذیرفتــه
و نــه افــکار لیـرال محصــول نگــرش رسمایــه داری .منشــا مســائل اجتامعــی و سیاســی در ایـران ذهنیتــی
و ایدئولوژیــک بــوده و بــرای تغییــر چنیــن نگرشــی نیــاز بــه تغییــرات بــا مبــارزات زنــان ،جوانــان و
متامــی ملتهــا در ایــران اســت .ایرانــی کــه در آن بــه حقــوق متامــی انســانها ســوای دیــن ،نــژاد،
مذهــب و هویــت اح ـرام گذاشــته میشــود .آمــوزش متامــی ابعــاد مــدل ملت-دمکراتیــک در جامعــه و
برداشــن گامهــای عملــی آن الزامــی اســت .انتظــار از دولــت بـرای 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.

جامعــه از ابتــدا بــا دســرنج و زحمــت فرهنــگ زن-مــادر برســاخته شــده امــا امــروزه توســط هیــوالی دولــت
متامــی ارزشهــا و اندوختههــای مــادی و معنــوی آن بلعیــده میشــود چــرا کــه پایههــای آن بــر اقتــدار،
غصــب و اســتثامر بنــا شــده اســت .در سیســتم ایــران نیــز زنانــی کــه بــرای احقــاق حقــوق خویــش مبــارزه
میکنند،زندانــی ،شــکنجه و دســتگیر میشــوند .زنــان در ایــران بــه عنــوان جنــس دوم نگریســته میشــوند.
حجــاب اجبــاری ملموستریــن نگــرش جنســیتگرایانه بــه زنــان در ایــران اســت .رویکــرد جنســیتگرا در
ایــران بــه اوج خــود رســیده کــه محصــول چنیــن نگرشــی افزایــش آمــار تجــاوز ،فقــر ،فحشــا و اعتیــاد بیــن
زنــان اســت .متامــی پســتهای مدیریتــی توســط مــردان و بــا ذهنیــت آنــان اداره میشــود .زنــان در چنیــن
سیســتمی بــا دشــواریهای فراوانــی روبــه رو هســتند ،فرصتهــای یــک زندگــی ایــدهال هــر روز بیــش
از پیــش از آنــان ســلب میشــود کــه در انتهــا بــا رســیدن بــه بنبســت و رسخوردگــی بــه خودکشــی روی
میآورنــد .از قوانیــن تــا متامــی نهادهــای اجتامعــی هامننــد خانــواده ذهنیــت مردســاالر و ضــد زن وجــود دارد.
میتــوان گفــت یگانــه راه حــل مســائل موجــود در جامعــه ایــران بــه ویــژه مســئله زنــان ،سیســتم
کنفدرالیســم دمکراتیــک متکــی بــه ملت-دمکراتیــک اســت کــه آزادی زنــان یکــی از پایــه هــای آن
اســت .در ایــن سیســتم ملتهــای موجــود در ایــران کــه هــزاران ســال بــا ایــن مــدل و بــر اســاس
پیوندهــای مشــرک زندگــی منــوده انــد بایســتی تاریــخ همزیســتی مشــرک را بــه خوبــی درک و بشناســند.

حضــور زنــان در متامــی عرصههــای سیاســی ،اقتصــادی ،اکولوژیکــی و آموزشــی مهــم اســت .آنــان
بایــد بــا دانــش ژنئولــوژی ،حقــوق ،دفــاع ذاتــی ،زندگــی مشــرک آزاد و ســایر ابعــاد ملــت دمکراتیــک
را عملــی و فعالیتهــا در راســتای آن را گســرش داده و هــر انــدازه در ایــن فعالیتهــا اکتیــو
باشــند بــه هــان انــدازه بــرای پیــاده منــودن سیســتم ملت-دمکراتیــک پیشــاهنگی خواهنــد منــود.
ای ـران در مرحل ـهای ق ـرار دارد کــه بــا بحرانهــای سیاســی،اقتصادی و اجتامعــی عمیقــی روبــه رو مانــده
و یکــی از دالیــل آن ارصار بــر انــکار و امحــای حقــوق ملتهــا ،جنــگ طلبــی در خــارج از مرزهــای خــود
و رسکــوب پتانســیلهای داخــل بــه ویــژه زنــان اســت .امــا پیداســت کــه مــردم ایـران دیگــر تحمــل چنیــن
سیاســتهایی را نداشــته و هــر روز بــا ریخــن بــه خیابانهــا نارضایتــی خــود را نشــان میدهنــد کــه
رژیــم تاکنــون در راســتای رســیدگی بــه خواســتههای آنــان گامــی برنداشــته و بــر سیاســتها و رویــه
خــود ارصار م ـیورزد.

هــر چنــد در عــری زندگــی میکنیــم کــه جنــگ اقتــدار و هژمونــی زیســته میشــود امــا میتــوان بــا
مبــارزه و قیــام و هشــیاری در برابــر ایــن نظــام ،ایــن عــر را بــه عــر مدرنیتــه دمکراتیــک مبــدل ســاخت.
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 چـرا کــه جامعـهای
کــه در آن موجودیــت زنــان انــکار میشــود آن جامعــه متعلــق بــه خــود نبــوده و بــر اســاس خواســته و سیاســت
ذهنیــت دولــت اداره خواهــد شــد .بــه ایــن دلیــل دولــت ای ـران آشــکارا و پنهانــی یــک نســل کشــی فیزیکــی و
روحــی علیــه زنــان انجــام میدهــد .در منــود زنــان در تــاش ب ـرای مســدود منــودن روزنههــای حیاتــی دمکراتیــک
اســت .اگــر امــروزه متامــی زنــان از متامــی هویتهــا در خیابانهــا فریــاد آزادی رس میدهنــد دلیــل بــر ایــن

در ماههــای اخیردســتگیری زنــان ،اقلیتهــای دینــی ،فعالیــن مدنــی و سیاســی بســیار افزایــش
یافتــه آشــکار کــه چنیــن رویکــردی بــرای ایجــاد تــرس و کنــرل جامعــه اســت .افزایــش آمــار
زندانیــان سیاســی زن نیــز هــراس از فعالیــت و حضــور زنــان در عرصــه جامعــه اســت .امــا زنــان در
مقابــل متامــی دســتگیریها ،فشــار و رسکــوب بــا جســارت مقاومــت میکننــد امــا مبــارزه نامنســجم
و فقــط محــدود بــه بخشــی از اقشــار جامعــه ،بــه دســتاورد پایــداری نخواهــد رســید .بــا پیشــاهنگی
زنــان کــورد بایــد اتحــاد و همبســتگی زنــان مســتحکمتر 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 چارهگشــایی مســائل زنــان ،مســئله خلقهــا در ایــران نیــز چــاره یابــی خواهــد شــد.
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یکــی از مفاهیمــی کــه بیــش از همــه در مــورد آن پیچیدگــی وجــود دارد،
دمکراســی اســت .بــه ایــن دلیــل کــه بیشــر مرتبــط بــا حیــات اجتامعــی
اســت بایســتی بــه دقــت در مــورد آن تفســیر و تحلیــل منــود .زیـرا مفهومــی
اســت کــه تحــت فشــار و هژمونــی ایدئولوژیهــای متفاوتــی ق ـرار گرفتــه
اســت .بنابرایــن دمکراســی نبایســتی رصفــا در تاریــخ هیرارشــیک-اقتدارگرا-
دولــت گـرا اســاس قـرار گرفتــه شــود بلکــه در پایههــای جامعــه اخالقــی و
سیاســی پیــش از متــدن نیــز مــورد بررســی قـرار گیــرد .چنیــن رویکــردی در
بررســی دمکراســی ،مفهومــی را در بــر خواهــد گرفــت کــه گویــای فرهنــگ
بســیار کهنــی کــه زندگــی مشــرک را بنیــان جامعــه را مهــم میشــارد،
اســت .بــا توجــه بــه مــدارک باســتان شــناختی کشــف شــده انقــاب
روستانشــینی-زراعت در پیرامــون مــادر -زن ارتقــا یافتــه و دارای میراثــی
اســت کــه از جوامــع دمکراتیــک کومینــال تاکنــون تــداوم یافتــه اســت.
پیــش از ظهــور متــدن در جوامــع فرهنــگ همزیســتی وجــود داشــته و هــر
جامع ـهای خویــش را مدیریــت منــوده اســت .در اینجــا دمکراســی نــه بــه
عنــوان مفهــوم بلکــه در اولیــن مراحــل اجتامعــی شــدن ،زندگــی مشــرک و
خودمدیریتــی در حــال کســب موجودیــت بــوده اســت .بنابرایــن مــی تــوان
گفــت دمکراســی بــه عنــوان مفهــوم ،فرهنــگ جوامــع بیگانــه بــا دولــت و

اقتــدار اســت کــه آن را نشــناخته و حیــات خویــش را خــود تنظیــم و مدیریــت کردهانــد .در واقــع شــیوهای از زندگــی و فرهنگــی
اســت کــه امــکان حیاتــی آزاد را فراهــم مـیآورد .میتــوان گفــت دمکراســی مدیریــت جوامــع و مردمانــی اســت کــه در رونــد
شــهری شــدن ،طبقاتــی ،دولــت و اقتــدار شــدن خــارج از سیســتم قـرار داشــته و خــود را مدیریــت منــوده انــد .بنابرایــن جامعــه
ی دمکراتیــک جامعـهای 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 مشــرک ،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 مخالفانــد .متــدن دولتــی راه بــر وجــود اکرثیت-اقلیــت و ضعیــف-
قــوی گشــوده و ایــن رویکــرد را ادامــه میدهــد.
اگــر دقــت مناییــم در جوامــع پیــش از ظهــور متــدن ودر نبــود طبقه،شــهر ،دولــت و اقتدارمرد،دمکراســی و شــیوه ی یــک زندگــی
طبیعــی موجودیــت داشــت .حیــات اجتامعــی و دمکراتیــک در نتیجــه جنگهــا ،مبــارزات گســرده و قیامهــای اجتامعــی ایجــاد
مــی گــردد .زیـرا اجتامعــی شــدن و بــه صــورت جامعــه زندگــی منــودن خــود شــیوهای از دمکراســی اســت .تنهــا حیــات اجتامعــی
بــه شــکل دمکراتیــک امــکان آزادی را فراهــم مـیآورد .در جایــی کــه دمکراســی وجــود نداشــته باشــد امــکان وجــود جامعــه و
حیاتــی آزاد نیــز وجــود نخواهــد داشــت.
دلیــل اصلــی وجــود بحرانهــا در عــر مدرنیتــه رسمایــه داری نیــز ایــن موضــوع اســت .ایــن سیســتم ،حیــات اجتامعــی را
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 میمنایــد .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 ملتهــا نخواهنــد بــود.
جوامعــی کــه دیگـران رسنوشــت آنــان را تعییــن و در حــق آنــان تصمیــم گیــری مــی کننــد مســتعمره و بــدون آزادی خواهنــد بود.
تاریــخ متــدن رسشــار از جوامــع و ملتهایــی اســت کــه بــه بردگــی ،اســتعامر و اســتثامر کشــیده شــده انــد .مقولــه ای کــه
هیچــگاه در تاریــخ متــدن نبــوده و یــا بســیار انــدک بــوده وجــود دمکراســی حقیقــی کــه زمینــه آزادی را فراهــم منایــد ،اســت.
چـرا کــه رسشــت جامعــه خــود دمکراســی اســت .جامعــه طبیعــی ،اخالقــی و سیاســی بــوده و بــر پایــه خودمدیریتــی ،خوددفاعی
واقتصــادی خودگــردان بنــا گشــته اســت .جوامعــی کــه از ایــن فاکتورهــا و گوهــر خویــش دور شــدهاند ،جوامعــی بیگانــه بــا
طبیعــت خــود هســتند .متــدن دولتگـرا در مقابــل انقــاب روســتایی -زراعــت بــه عنــوان یــک انقــاب مخالــف خــود را برســاخته
اســت .در طــول تاریــخ متــدن هــر زمــان هــر انقالبــی از تجــارب و اندوختــه هــای انقالبهــای پیــش از خــود اســتفاده منــوده
و بدیــن ترتیــب انحصــارات خــود را ایجــاد منــوده اســت .سیســتم مرکــزی متــدن نیــز بــا اســتفاده از تجــارب و می ـراث انقــاب
زراعــت -روســتایی انحصــارات هژمونیــک خــود را برســاخته اســت.
متدنها و مدنیتهایی که بعدها توسعه یافتند هامن دیالکتیک را تکرار منودند.
یکــی دیگــر از خصــوص هایــی کــه بایســتی در توســعه متــدن مرکــزی مــورد بررســی ق ـرار 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 گســرش 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 طبق ـهی کارگ ـران رسکــوب شــده،
زنانــی کــه هیــچ انگاشــته و اقشــار بیــکار و فقیــر .ســاختارهای قبیلــه و عشــیره بــه آســانی تســلیم متــدن دولتگ ـرا و جامعــه
شــهری طبقاتــی نشــده انــد و خــود را بــر اســاس ویژگیهــا و پرنســیبهای خویــش مدیریــت و دفــاع منــوده کــه در واقــع منــود
جامعــه دمکراتیــک هســتند .اینــان در واقــع اکرثیــت جامعــه را تشــکیل مــی دهنــد .طبقــه ی متــدن دولتگـرا در مقــام اقلیــت
هامننــد غــوزی بــر گــردن جامعــه قـرار دارد .بــه عبارتــی دیگــر رسنوشــت جامعــه دمکراتیــک را تعییــن و بــه جــای آن هــر گونــه
تصمیمــی گرفتــه میشــود.
از میــان اشــکال دمکراســی کــه در بیــن متــدن دولتــی بیشــر 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 اعــال منودهانــد .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.
در دولــت شــهر آتــن هــر کــس بــه عنــوان هــم وطن(هــم میهــن) شــناخته میشــود امــا هــم وطنــان دولــت شــهر فقــط از
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 ق ـرار گرفتــه انــد .شــار مــردان شــهروند تنهــا یــک ســوم مــردان را تشــکیل
میدهــد .باقیامنــده افـراد شــهر یعنــی دو ســوم آن نیــز زنــان و افـراد بــدون ملــک و دارایــی هســتند .بنابرایــن دمکراســی آتــن
کــه بــه عنــوان مهمتریــن و بزرگتریــن دمکراســی تاریــخ شــناخته میشــود ،دمکراســی برگزیــدگان و قــر ممتــاز اســت.
بســیاری از مورخــان بــا مرکزیــت اروپــا ،تاریــخ دمکراســی را از دمکراســی آتــن آغــاز منــوده و مراحــل قبــل از آن را نادیــده و

رشق
زانن
11

نرشیهیایدئولوژیک،سیاسی،فرهنگیواجتامعی
جامعهیزنانآزادرشقکوردستان

Z

ENANÊ
ŞERQ

12
هیــچ انگاشــتند .امــا بــا تحقیــق بیشــر در مــورد دمکراســی خواهیــم دیــد کــه دمکراســی بیــش از همــه
در مناطقــی کــه جمعیــت کمــری دارد پررنگتــر اســت .بــه مــوازات ارتقــای مبــارزات اجتامعــی ،ملــی و
طبقاتــی ،اشــکال اعــال دمکراســی نیــز پیوســته تغییــر یافــت .مدلهــای دمکراســی کــه بیــش از همــه در
تاریــخ متــدن بــه وجــود آمدنــد عبارتنــد از دمکراســی کالســیک ،دمکراســی لیـرال 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  ٣٠٠٠٠٠ -٢٥٠٠٠٠بـرای تــدوام بقــای خــود و مقابلــه در برابــر تهاجــات 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 وعــاوه برایــن ســایر کمیتههــا را تعییــن مــی کنــد.

دمکراســی رادیــکال خــارج از مدلهــای
دمکراســی اســت کــه در تاریــخ متــدن
اجرایــی شــده اســت .مدلــی اســت کــه
در آن تفــاوت بیــن طبقــات و جنــس
وجــود نــدارد و مــردم بــه طــور مســتقیم
خویــش را مدیریــت مــی کننــد .مــی
ت ـوان ایــن گونــه نیــز تعریــف منــود کــه
مــردم بــر اســاس خودمدیریتــی زندگــی
خــود را ســازماندهی مــی کننــد .مدلــی از
دمکراســی اســت که هــر کــس در مکانی
کــه زندگــی مــی کنــد امــکان مشــارکت
در مدیریــت خــود را دارا اســت .از هــر
نظــر یــک دمکراســی ملــت اســت کــه
بــه توانایــی هــای آنــان متکــی اســت.

در ایــن مجلــس هــر کــس بــه طــور برابــر مشــارکت منــوده و ارگانهایــی کــه از درون مجلــس تعییــن
میگردنــد تغییــر مــی یابنــد .بــه طــور مثــال مســئول کمیتههــا روزانــه تغییــر میکننــد .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 حمــات خارجــی حفــظ منــوده
و بــه عبارتــی دمکراســی اســت کــه نقــش خــود دفاعــی شــهر را ایفــا منــوده اســت .چــون از تصمیــات
نظامــی ،دیپلامتیــک و سیاســی تــا ارتقــای رفــاه اقتصــادی و شــیوه حیــات سوســیال و در متامــی موضوعات،
بــا مشــارکت متامــی اف ـرادی کــه شــهروند محســوب میشــوند ،گرفتــه میشــود و بــه ایــن دلیــل متامــی
شــهروندان دارای کنشــی مشــرک بــوده و در برابــر توســعه شــهری کــه از آن دفــاع میکنــد ،احســاس
مســئولیت میکنــد .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 افـراد بــدون ملــک
را نیــز دخیــل میمنــود میتوانســت مثــال بیکــم 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
ملتهــای اروپــا در ســده هــای هجــده و نــوزده دمکراســی را بــه عنــوان راهــی بـرای مقابلــه و رهایــی از
ظلــم و اســتبداد قــرون وســطی دیدنــد .شــیوه ای از دمکراســی بــر اســاس حقــوق فــردی و آزادیهــا ایجــاد
شــده اســت .ملتهــا 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 افـراد 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
منــودن اجتامعــی شــدن ،بیشــر فردگرایــی را اســاس قــرار داد .فراســت حاکمیــت اتوریتــهی اجتامعــی
را عکــس منــوده و در عــوض فــرد را در مقــام خدایــی ق ـرار داده و جامعــه را هیــچ انگاشــته ،فــرد را از
جامعــه جــدا و امتیــزه منــوده و ایدئولــوژی جدیــدی را توســعه داده اســت .حقــوق فــردی را بــر اســاس
جنســیتگرایی ،ملیتگرایــی ،دینگرایــی و علمگرایــی کامــل منــوده اســت .هــر چنــد ادعــا کننــد کــه در
قوانیــن اساســی آنــان متامــی اف ـراد تفاوتــی بــا هــم ندارنــد امــا طبقــه ،جنســیت ،نــژاد و ملیــت ،دیــن و
اندیش ـههای داخــل مرزهــای دولــت ملــت و تفاوتهــای آن را نشــان میدهــد.
برابــری و آزادی کــه در مــن قوانیــن نوشــتاری آنــان آمــده در عرصــه عمــل تنهــا ب ـرای فــرد کاپیتالیســت
بــورژوا مصــداق دارد .بــه عنــوان مثــال همــه اف ـراد در برابــر قانــون مســاویاند و دارای حــق بــه دســت
آوردن نامحــدود ملــک هســتند امــا ایــن حــق ب ـرای متامــی اف ـراد در یــک ســطح نیســت زی ـرا برخــی از

افـراد جامعــه از بــدو تولــد از طریــق میـراث دارای ملــک هســتند .در بیشــر دولــت ملتهایــی کــه لیـرال دمکراســی را اعــال
مــی کننــد شــیوه مدیریــت مرکــزی اســت .مدیریــت دولــت مرکــزی دارای صالحیــت تصمیــم و قــدرت اجرایــی اســت .نهادهــای
بومــی بــه عنــوان مثــال شــهرها ،روســتا و محلههــا صالحیــت تصمیــم گیــری ندارنــد .بــه جــز اســتفاده از حــق رای در انتخابــات
عمومــی و بومــی کــه چهــار یــا پنــج ســال یکبــار برگـزار میگــردد ،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 برگ ـزاری رفرانــدوم در
ایــن راســتا مکانیســمی بــه نــام نظـرات مــردم وجــود نــدارد .امــا در ســالهای اخیــر در برخــی از مناطــق بــه تدریــج بــا شــیوه
ای مرکزگ ـرا مدیریــت میشــود.
بــا عــدم توانایــی در خــروج از بحرانهــای اجتامعــی مدیریــت مرکــزی تــا انــدازه ای شــکل اجرایــی خــود را بیشــر بــه صــورت
فــدره و کنفــدره تغییــر داده اســت .البتــه فــدره و کنفــدره ای کــه در مــورد آن صحبــت منودیــم بیشــر نهادهــای اداره بــه شــکل
دولتــی اســت .برخــی از نهادهــای خودگــردان و اتونــوم نیــز گســرش یافتــه اســت .در برابــر مســائل اجتامعــی و ارتقــای اراده
مبــارزه ی جامعــه ،لیـرال دمکراســی اســتعداد مانــدگاری را بــا نوســازی خــود میتوانــد نشــان دهــد.
سوســیال دمکراســی نیــز مدلــی از دمکراســی اســت کــه بعــد از سوسیالیســم رئــال در دنیــا انتشــار یافــت .چنیــن دمکراســی را
اگــر در حیطــه لیـرال دمکراســی قـرار دهیــم ،اشــتباه نخواهــد بــود .دلیــل ظهــور لیـرال دمکراســی ،منعطــف ســاخنت واکنــش
جامعــه در برابــر اقدامــات سیســتم رسمای ـهداری و ایجــاد نوعــی ســازش بیــن دولــت و جامعــه در برابــر وضعیــت جامعــه
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
مدرنیتــه دمکراتیــک در عــر مــا دســتاوردهای فراوانــی کســب منودهانــد و بــا مقاومــت در برابــر مدرنیتــه رسمای ـهداری و
دولت-ملــت مرکــزی بــه حیــات خویــش ادامــه داده اســت.
دمکراسی رادیکال ،امکان ایجاد سیستم کنفدرال دمکراتیک را فراهم می آورد
مفهــوم دمکراســی رادیــکال نخســتین بـرای در دفاعیــات رهــر خلــق کــورد عبداللــه اوجــاالن بــه کار گرفتــه شــد و بــه عنــوان
صحیــح تریــن دمکراســی کــه در جامعــه تاریخــی هســتی یافتــه ارائــه داد .اگــر بــا دمکراس ـیهایی کــه امــروزه وجــود دارد
مقایســه مناییــم خواهیــم دیــد کــه تــا حــد بســیاری دارای تفاوتهــای بنیادیــن هســتند .دارای ویژگیهــای 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 میتــوان 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 شــیوهای از اســتمرار حیــات جامعــه
تاریخــی اســت .ارتبــاط آن بــا آزادی و حیــات آزاد بســیار نیرومنــد اســت کــه آزادی را امکانپذیــر میمنایــد .لیکــن بعــد از ظهــور
متــدن ،بــا بردگــی جوامــع حیــات از مدیریــت شــیوه دمکراتیــک خــارج شــد.
اگــر جامعــه شناســی علمــی اســت کــه روابــط انســانها ودرون جامعــه را بررســی م منایــد بایســتی بیــش از همــه بــر
دمکراســی تامــل منــوده و جزئیــات تاریــخ دمکراســی را بررســی منایــد .زیـرا در طــول تاریــخ روابــط انســانها 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 دولتهــا ،جنگهــا 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
حــوزهای مهــم کــه قابــل مطالعــه باشــد ،نیانگاشــته اســت .بنابرایــن دمکراســی بــه عنــوان مفهــوم در دوران متــدن دولتگـرا و
اقتــدار و روابــط طبقــه ،شــهرو اقتــدار کــه شــامل رژیمهــای سیاســی محــدود مانــده اســت.
شــیوه حیــات دمکراتیــک کــه اساس ـیترین راه موجودیــت یافــن جامعــه بــوده رامــورد بررســی ق ـرار نــداده اســت .دلیــل آن
نیــز اقتــدار هژمونــی متــدن دولتــی طبقاتــی ،شــهری و دولتــی دربرابــر نیروهــای متــدن دمکراتیــک اســت کــه آنــان را کوچــک
دیــده و نادیــده میگیــرد.
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 زیـرا طبیعــت دولــت و اقتــدار و ویژگیهــای 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 بـرای مقابلــه بــا دولــت و قــدرت بــه عنــوان برخــی از فرمولهــای
حیــات راه بــر ایجــاد بعضــی از مدلهــای دمکراســی گشــوده اســت .دمکراســی کالســیک ،لیــرال دمکراســی و سوســیال
دمکراســی برخــی از مدلهایــی اســت کــه دربــاال بــه آن اشــاره منودیــم.
دمکراســی رادیــکال خــارج از مدلهــای دمکراســی اســت کــه در تاریــخ متــدن اجرایــی شــده اســت .مدلــی اســت کــه در
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آن تفــاوت بیــن طبقــات و جنــس وجــود نــدارد و مــردم بــه طــور مســتقیم خویــش را مدیریــت
میکننــد .میتــوان ایــن گونــه نیــز تعریــف منــود کــه مــردم بــر اســاس خودمدیریتــی زندگــی خــود
را ســازماندهی میکننــد .مدلــی از دمکراســی اســت کــه هــر کــس در مکانــی کــه زندگــی میکنــد
امــکان مشــارکت در مدیریــت خــود را دارا اســت.

مدرنیته دمکراتیک سیســتم کنفدرالیسم
دمکراتیــک را بــه عنـوان آلرتناتیوی جهت
دســتگاه دولــت -ملــت مرکــزی مدرنیتــه
کاپیتالیســم اجــرا و اعــال خواهــد
منــود .در مقابــل اســتعامر مرکزیــت
گــرای دولت-ملــت ،خودمدیریتــی
دمکراتیــک جامعــه را پیشــرد مــی
دهــد .دمکراســی آن لیـرال نبــوده بلکــه
رادیــکال بــوده و رادیــکال بــودن از
اجــرای مســتقیم دمکراســی مــی آیــد.

از هــر نظــر یــک دمکراســی ملــت اســت کــه بــه تواناییهــای آنــان متکــی اســت .مدیریتــی اســت
کــه مــردم بــر اســاس اخــاق و سیاســتی کــه خویــش تعییــن منــوده انــد حیــات روزانــه خــود را برنامــه
ریــزی ،ســازماندهی و مدیریــت میکننــد .در چنیــن سیســتمی مــردم بــه یکدیگــر اعتــاد داشــته و
دارای حــق تصمیمگیــری هســتند .متامــی تصمیــات در محیطهــای کمونــال و بــر اســاس روابــط
کنفــدرال گرفتــه میشــود .چنیــن مدلــی ،کنفــدرال دمکراتیــک اســت .تــا دمکراســی رادیــکال اجرایــی
نگــردد سیســتم کنفــدرال دمکراتیــک نیــز توســعه منییابــد و قابلیــت مانــدگاری نــدارد.
دمکراســی رادیــکال ،دمکراســی بــدون دولــت اســت کــه جامعــه بــدون دولــت توانایــی مدیریــت
خویــش را دارد .نهادهــای دولتــی مدرنیتــه کاپیتالیســم جامعــه را بــه چنیــن ادراکــی رســانده کــه
انســان و جامعــه امــروزی بــدون وجــود دولــت امــکان حیــات نــدارد و بـرای نهادینــه ســاخنت چنیــن
تفکــری تالشهــای فراوانــی کــرده اســت .امــا چنیــن ادراکــی کــه بــا تبلیغــات ایدئولوژیــک ایجــاد
شــده ،صحیــح نیســت .شــعار« جامعــه بــدون دولــت» امکانپذیــر نیســت و بزرگتریــن 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 هـزار 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 گســرش یافتــه گویــی بــدون دولــت ،جامعــه قــادر بــه ادامــه بقــای خویــش
نیســت.
ایــن تفکــر بــه متامــی تحریفــی ایدئولوژیــک اســت .زی ـرا جوامعــی کــه رسشــت خــود را حفــظ
منودهانــد بــه دولــت محتــاج نیســتند برعکــس دولــت بــه وجــود جامعــه نیــاز دارد.
تــا زمانــی کــه جامع ـهای مســتعمره ،بــرده و خدمتگــذار وجــود نداشــته باشــد ،امــکان اســتمرار
دولــت وجــود نخواهــد داشــت .هــدف از ایجــاد چنیــن ادراک ایدئولوژیکــی بســیار عمیــق اســت.
تنهــا راه ایجــاد جامعــه ای خدمتگــذار دولــت ،ایجــاد ذهنیــت« جامعــه بــدون دولــت ممکــن
نیســت» و بــه خــورد جامعــه دادن اســت .اولیــن اقدامــی کــه بایســتی دمکراســی رادیکال انجــام دهد
زدودن و عکــس منــودن چنیــن تفکــری کــه ه ـزاران 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
بخشهــای کمونــال باشــد .فــردی کــه در خــارج از ســازماندهی هــای مردمــی کنفــدرال دمکراتیــک
ق ـرار گیــرد ،امــکان رشکــت در فعالیتهــای تعییــن کننــده سیاســت و مدیریــت روزانــه را نخواهــد
داشــت .بنابرایــن بایســتی هــر فــرد حداقــل عضــو یکــی از بخشهــای کمونــال گــردد .ایــن بخشهــا
میتواننــد کمــون شــهر و یــا روســتایی کــه در آن زندگــی میکنــد و یــا یــک کمــون مدنــی باشــد.
چـرا کــه یکــی از هدفهــای اصلــی ایــن اســت کــه فــرد بـرای نیازهــای روزانــه دارای نظــر بــوده و
در کمونهایــی کــه در آن تصمیمگیــری و گفتگــو صــورت میگیــرد ،جــای گیــرد.
جامعــه ای کــه خــود را از طریــق دمکراســی رادیــکال مدیریــت مــی منایــد خواهــان تقویــت
تواناییهــای افـراد بـرای مشــارکت اســت و چنیــن شــیوهای ،اراده و مشــارکت ارادی افـراد را نیــز ارتقــا
میدهــد .بــه عنــوان جامعــه ،حیــات ،آینــده و متامــی سیاســت تعییــن کننــده روزآمــد و اســاس قـرار
دادن نظــرات ســایرین بــه عنــوان یکــی از پرنســیبهای آن اســت .جامعــه ای کــه بــا مشــارکت
ارادی متامــی اف ـراد مدیریــت شــود بــدون شــک توانایــی چارهیابــی هــر گونــه مســائل را نیــز دارا
اســت .از کوچکتریــن تــا بزرگتریــن مســائل دارای نیــروی چــاره گشــایی اســت .بــه ایــن دلیــل
کــه تصمیــات بــا مشــارکت همــه گرفتــه شــده ،هیــچ کــس خــود را خــارج از پروســه اجرایــی ایــن
تصمیــات ق ـرار منیدهــد و بــه طــور جــدی هــر فــردی ب ـرای یکپارچگــی جامعــه تــاش میکنــد.
نــه فــرد بــا اســتفاده از حقــوق نامحــدود بــه صــورت خــدا در آمــده و نــه جامعــه بــه طــور مــداوم

فــرد را تحــت فشــار قـرار داده و بــی اراده میکنــد .یــک اقلیــت کوچــک بــه نــام یــک اکرثیــت بــزرگ تصمیمگیــری و گفتگــو
نکــرده و آن را اجرایــی منیکنــد.
بنابرایــن جامعــه کنفــدرال دمکراتیــک جامعــه ای اســت کــه متامــی افـراد 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 .عــاوه 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 قـرار 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 .زیـرا 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.
هامنطــور کــه یــک خانــواده از ســوی افــراد آن ،محافظــت و بــرای اســتمرار آن تــاش مــی شــود ،افــراد جامعــه کنفــدرال
دمکراتیــک نیــز بــه کمونــی کــه بــه آن متعلــق دارد هــان حــس و واکنــش مشــابه را دارد .ســاختارهای کمونــال دمکراتیــک
تشــکیل شــده هنــوز بــه پتانســیل پنهــان در حافظــه طبیعــت اجتامعــی نرســیدهنــد .بــه ایــن دلیل کــه چنیــن پیونــد و یکپارچگی
ایجــاد نشــده ،ممکــن اســت بیگانــه بــه نظــر رســد .بــه ایــن دلیــل کــه در مراحــل ابتدایــی قـرار دارد بایــد بـرای پیرشفــت ،انشــا و
تغییــر آن بــه طبیعــت اجتامعــی ،فرصــت داد .چــون بـرای توســعه سیســتمهای اجتامعــی و نهادینــه شــدن آن نیــاز بــه مراحــل
طوالنــی وجــود دارد .بــه ایــن دلیــل کــه سیســتم جامعــه کنفــدرال دمکراتیــک از طریــق دمکراســی رادیــکال ارتقــا یافتــه و
عکــس مدیریــت و ســازماندهی شــدن طبیعــت اجتامعــی نیســت ،انســجام و پیونــد بســیاررسیعرت خواهــد بــود .دلیــل پیرشفــت
اجتامعــی شــال ســوریه و روژآوا و بــا بهــت مواجــه شــدن دنیــا از ایــن ویژگــی رسچشــمه میگیــرد .سیســتم کنفدرالیســم
دمکراتیــک انــرژی و قــوهی ملتهــا و جوامــع کردســتان و خاورمیانــه را بــار دیگــر احیــا و فعــال خواهــد منــود.
دمکراسی رادیکال ،آنتی کاپیتالیسم است
هامنطــور کــه گفتیــم ب ـرای دمکراســی رادیــکال ،بایــد جامعــه بــه شــیوه خــود مدیریــت منایــد .شــیوه هســتی جامعــه بــه
انــدازهای کــه بــه اقتضــای رسشــتش بایــد ضــد دولــت بــه هــان انــدازه نیــز آنتــی کاپیتالیســم باشــد .چــون اکرثیــت جامعــه هــر
روز تحــت حاکمیــت اســتعامر و انحصــار رسمایــه قـرار دارنــد .کارگـران ،بیــکاران ،زنــان ،جوانــان ،ملتهــای تحــت اســتعامر و
بســیاری از جامعتهــای دینــی و اندیشــه ،زحمتکشــان ،اتنیســیتههایی کــه کالبــد جامعــه تاریخــی را تشــکیل داده انــد بــه
شــیوه زندگــی عــر مــا شــکل و فــرم داده اســت .جوامــع ملتهــا 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 پایــال منــودن جامعــه و بــه بردگــی و اســتعامر کشــانیدن
آن بــه خــود موجودیــت بخشــیده و در راه گســرش 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 قـرار داده و تاریخ را در راســتای
ایــن قانــون تعریــف میکنــد .جامعــه شــناختی ،روانشناســی و حاکمیــت بــر طبیعــت را بــا ایــن قانــون بــه کار میبــرد .فــرد را
بــا ایــن قانــون ذوب و تحــت کنــرل خــود قـرار میدهــد .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 عــاوه بــر اینکــه مشــکالت را چــاره
یابــی منیکنــد بالعکــس تعمیــق میبخشــد.
تنهــا دغدغــه ی سیســتم رسمایــه داری دنیــا و اکرثیــت جامعــه را تحــت کنــرل خویــش درآوردن و گســرش انحصــار رسمایــه در
تــاش بـرای خدمــت بیشــر جامعــه بـرای خــود اســت .چــون کاپیتالیســم بــدون تحــت کنــرل در آوردن جامعــه و از نظــر ذهنــی
و فکــری تحــت حاکمیــت خویــش قـرار ندهــد منیتــوان 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 میایســتد .امــروزه اگــر چــه برخــی از
مدیریتهایــی کــه بــا سیســتم ســازش منــوده در چارچــوب لیـرال دمکراســی نیــز وجــود دارد و بــا آن زندگــی میکنــد ،امــا ذات
و ایســتار جامعــه در قطــب مخالــف کاپیتالیســم قـرار دارد .در واقــع جامعــه ،آنتــی کاپیتالیســم و آنتــی دولــت ،قــدرت و انحصار
اســت .در بــدو تاریــخ اجتامعــی شــدن طبقــه ،دولــت ،اقتــدار ،رسمایـهداری و انحصــار وجــود نداشــت .رسشــت آن مخالــف ایــن
پدیدههــا و حـرام و گنــاه شــمرده شــده اســت .بــا ظهــور مدرنیتــه رسمایـهداری انســانها از رسشــت خویــش جــدا شــده و بــه
وضعیتــی رســیده کــه توانایــی انجــام سیاســت و اخــاق آن تضعیــف گشــته اســت .بــا ظهــور چنیــن فجایعــی ،تعــادل هــوش
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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 پیشــرد یافتــه اســت.
در متامــی جوامعــی کــه بــر اســاس معیارهــای اخالقــی تشــکیل یافتهانــد و در متامــی نســخههای فرهنگــی و اندیشــه؛ دزدی،
دروغ ،خشــونت ،کســب نامــروع ،بــی عدالتــی ،نابرابــری ،تحقیــرو دشــمنی را ناپســند و حـرام محســوب منــودن و ایــن اقدامــات
را ممنــوع و مجــازات منــوده اســت .چــون انســان اجتامعــی بــودن را بــا ایجــاد ارزشهــای مشــرک ،اخــاق وسیاســت آغــاز منــوده
اســت .ذهنیــت کاپیتالیســم؛ ارزشهــای اخالقــی و سیاســی و معیــار هــای رد و قبــول را مبهــم ،تضعیــف و در تــاش بـرای از میــان
برداشــن آن اســت.
در مکانهــا و زمانهایــی کــه ارزشــهای اخالقــی و سیاســی جامعــه حفــظ شــده ،امــکان گســرش ذهنیــت کاپیتالیســم وجــود
نــدارد .عــاوه بــر ایــن جامعــهای کــه سیاســت و اخــاق جامعــه خــود را بــا دانــش و اراده خــود تعییــن میکننــد ،امــکان
ظهــور ،تــداوم و حاکمیــت رسمای ـهداری وجــود نــدارد .بدیــن معنــا در محیطهایــی کــه اخــاق ،فرهنــگ ،سیاســت و ارزشــهای
اجتامهــی سســت و تضعیــف گــردد ،رسمای ـهداری هژمونــی و قــدرت خــود را بیشــر میکنــد .متــدن رسمای ـهداری ،نیروهــای
جامعــه دمکراتیــک کــه صاحبــان اصلــی آفریننــدگان متــدن اســت را نادیــده گرفتــه و خــود را مالــک متــدن میبینــد .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 بیشتریــن جمعیــت را دنیــا تشــکیل
میدهنــد ،زنــان ،زحمتکشــان ،کارگ ـران ،نهادهــای فرهنــگ و اندیشــه ،اتنیســیتههایی کــه بــا ناحقــی هویــت آنــان شــناخته
نشــده انــد ،ســاختارهای مختلــف دمکراتیــک اســت.
در عــر مــا بــا وجــودی کــه سیســتم رسمایـهداری متامــی ابـزار ،تکنیــک و محصــوالت تولیــد شــده را تحــت انحصــار خویــش قرار
داده اســت بــاز هــم تولیدکننــدگان اصلــی عــر مــا نیروهــای جامعــه دمکراتیــک هســتند .چــون بیشتریــن کســانی کــه کار کــرده
و تولیــد میکننــد و اکرثیــت جامعــه را تشــکیل میدهنــد ،ایــن اقشــار هســتند .سیســتم رسمای ـهداری نــه تنهــا تولیــدی نــدارد
بلکــه محصــوالت و دســرنج موجــود را ضبــط میکنــد .رهــر خلــق کوردســتان در ســومین دفاعیــات خویــش بــه نــام سوســیولوژی
آزادی در ایــن مــورد تثبیتهــای مهمــی دارد.
اگــر از پنجــره سوســیولوژی آزادی بنگریــم ،بایســتی مدرنیتــه و کاپیتالیســم را از هــم تفکیــک منــود .مقابلــه بــا رسمایـهداری 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 گســرش یافتــه اســت .امــا ب ـرای پایــداری و اســتمرار خــود دو پایــه اصلــی ایجــاد کــرده کــه بایســتی در برابــر آن
مبــارزه و آلرتناتیــو ارائــه داد .سوســیال رئــال ادعــا منــود رسمایهگرایــی 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 اجـرا منــود .بنابرایــن تشــابه را زیســت .امــروزه بســیاری از جنبشهــای مخالــف سیســتم خــود را بــه عنــوان
مخالفــان کاپیتالیســم میشناســانند .در حالــی کــه قــادر نبــوده انــد خــود را از مدرنیتــه سیســتم رسمایــه داری و شــیوه حیــات
و ســازماندهی آن برهاننــد .بایــد در مقابــل صنعتگرایــی و دولــت ملــت رسمای ـهداری ســطح مبــارزات و عــدم پذیــرش آن را
نشــان دهنــد.
جنبشهــای مختلفــی کــه سیســتم رسمای ـهداری را رد منــوده ،وجــود دارنــد امــا رصفــا بــه رد کــردن محــدود مانــده ومدرنیتــه
آلرتناتیــو خــود را یعنــی اندوســری 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 عــاوه 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 گســرش اقتصــاد واقعــی اســت .بــه نــام اقتصــاد،
بــی اقتصــادی را تحمیــل میکنــد .در اولیــن مراحــل جامعــه تاریخــی ،فعالیتهــای اقتصــادی در راســتای رفــاه ،تــداوم حیــات و
ســازماندهی زندگــی بــود امــا امــروزه بــا وجــود گســرش حــوزه تکنیــک و علــم ،بخــش بزرگــی از انســانها گرســنه و فقیرنــد.
ایــن اثباتــی بــر ایــن واقعیــت اســت کــه کاپیتالیســم نــه تنهــا سیســتمی اقتصــادی نبــوده بلکــه برعکــس دشــمن اصلــی اقتصــاد
اســت.
سیســتم مدرنیتــه میلیونهــا انســانی کــه در جامعــه روســتایی -کشــاورزی ه ـزاران ســال در رفــاه زندگــی کــرده بودنــد را بــه
ســوی ابرشــهرها ســوق داده و بــا دســتمزدی بســیار ناچیــز بـرای تامیــن نیازهــای جامعــه بــه سیســتم وابســته منــوده و از هــان
ابتــدا حــق تعییــن رسنوشــت انســانها 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 امـرار معــاش و ســاحهای دفاعــی
از او گرفتــه شــده و رسنوشــت آنــان تحــت حاکمیــت انحصــارات رشکتــی کاپیتالیســم تعییــن میگــردد.
فــرد جوامــع پیــش از متــدن حداقــل عضــو یکــی کمونالیتههــای اجتامعــی بــوده و بــا متامــی امکانــات هــر گونــه احتیاجــات
خــود را بــر آورده مــی ســاختند .کالن ،قبیلــه و عشــیره نیــز از هــر نظــر بــه عنــوان حجرههــای اجتامعــی ،حیــات خــود را اســتمرار

میبخشــیدند .نهادهایــی بودنــد کــه منابــع خــود را تامیــن ،اقتصــاد و سیســتم دفاعــی خــود را ســازماندهی و بــر اســاس صلــح
بــا کمونالیتههــای 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.
بــا گســرش ایدئولــوژی ملیگرایــی ،دینگرایــی و علمگرایــی ب ـرای اف ـراد جامعــه گزینــه دیگــری ب ـرای حیــات باقــی نگــذارده
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 مرصفگـرا آفریــده اســت.
همــه عرصــه هــا اعــم از ورزش ،هــر و ســکس را صنعتــی منــوده اســت .جســم زنــان بــه حالــت گرانتریــن صنعــت درآمــده و
جســم زنــان بــه یکــی از آکتورهــای بخــش تبلیغــات مبــدل شــده اســت .بــا گســرش صنعــت ســاحهای جنگــی و کســب منافــع
بیشــر در بســیاری از مناطــق دنیــا جنگهــای خونینــی آغــاز شــده اســت.
بـرای فــروش بیشــر تولیــدات خــود در صورتــی کــه بازارهــای داخلــی رونــق نداشــته باشــد بــا جنــگ افکنیهــا در تــاش بـرای
ایجــاد بازارهــای جدیــدی اســت .منونــه آن جغرافیــای خاورمیانــه اســت کــه بــا ایجــاد دشــمنان و گروهکهایــی جنــگ را دشــوار
ســپس خــود را بــه عنــوان ناجیــان انســانها نشــان داده و ســاحهای خــود را بــه فــروش رســانده و شــهرها را ســوزانده وی ـران
منــوده ســپس از طریــق رشکتهــای ســاخت و ســاز و عمرانــی شــهرها را بازســازی مــی کنــد.
منابــع روزمینــی و زیرزمینــی را بــا رسعــت مــرف منــوده و بــا اســتفاده از تکنیکهــای تولیــد و مــواد شــیمیایی مــر زمینــه
تخریــب محیــط زیســت را ایجــاد میکنــد و عــاوه بــر برهــم زدن تعــادل محیــط زیســت راههــای بازیابــی منابــع را نیــز توســعه
منیدهــد .تغیی ـرات اقلیمــی ،ذوب یخهــا ،آلودگــی هــوا ،اشــاعه شــدن بیامریهــای کشــنده بــه دلیــل صنعتگرایــی نامحــدود
و بــر اســاس انباشــت ســود ایجــاد شــده انــد .صنعتگرایــی هــم اکنــون بــه صــورت یــک ایدئولــوژی درآمــده و پایــان دنیــا را
نزدیکتــر کــرده اســت.
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
میدهنــد؛ زحمتکشــان ،کارگـران ،بیکاران،زنــان ،جوانــان ،طریقتهــای اندیشــه و دینــی ،نهادهــای فرهنگــی و متامــی کســانی کــه
درطــول تاریــخ هــر زمــان خــارج از سیســتم قـرار گرفتــه و ایســتاری مقاومتگــر در برابــر آن داشــتند و بهــای ســنگینی پرداخــت
کــرده و بــه رغــم اینکــه هــر زمــان بــه حــق بــوده انــد بازهــم قــادر نبودهانــد کــه سیســتم خویــش را گســرش دهنــد ،هســتند.
یکــی از دالیــل آن ایــن اســت سیســتم انحصارگــر کاپیتالیســم بـرای کســب منافــع بیشــر هیـچگاه خالئــی ایجــاد نکــرده و هــر
زمــان ب ـرای تــدوام خــود دارای طــرح ،برنامــه و اس ـراتژی بــوده اســت .یکــی دیگــر از دالیــل دیگــر ایــن اســت کــه نیروهــای
مدرنیتــه دمکراتیــک بــه پتانســیل و تواناهایــی خــود پــی نــرده 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 پیشــرد سیســتمی مدرنیتــه دمکراتیــک مــی تــوان قــدرت مدرنیتــه کاپیتالیســم را کــه هــر روزبیشــر میشــود را ضعیــف کــرد و
بـرای ایــن نیــاز بــه پیشــرد ســه پایــه مدرنیتــه دمکراتیــک وجــود دارد .ســه عنــر آلرتناتیــو سیســتم مدرنیتــه دمکراتیــک عبارتنــد
از :جامعــه اخالقــی و سیاســی در برابــر رسمایـهداری کاپیتالیســم ،جامعــه صنعتــی -اکولوژیــک در برابــر صنعتگرایــی 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 هـزاران ســال
اســت .چــون مدرنیتــه دمکراتیــک یگانــه راه بــرون رفــت از بحرانهایــی اســت کــه مدرنیتــه رسمایـهداری ایجــاد کــرده اســت.
در طــول تاریــخ متــدن مبــارزات اجتامعــی فراوانــی بــوده و مقاومتهــای بزرگــی ســازماندهی و بهــای ســنگینی پرداخــت شــده
اســت .تاریــخ رسشــار از جنگهــای بــی شــار دفــاع و مقاومــت بــوده اســت .جنبشهــای دینــی ،طریقتهــای مذهبــی ظهــور
کــرده ،جریانهــای فکــری و جنبشهــای طبقاتــی ایجــاد شــده انــد .برخــی از آنــان موفــق شــدند اقتــدار خــود را نهادینــه و
برخــی نیــز بــه پیــروزی نرســیده انــد.
دیــدن پیــروزی در اقتــدار و دولتــی شــدن یکــی از بیامریهــای اساســی جنبشهــای 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
گــان خویــش سیســتم مدرنیتــه کاپیتالیســم را گــذر کــرده انــد .امــا اگــر بــه جــای نهادینــه کــردن دولــت  -ملــت مقتــدر خــود،
جامعــه کنفــدرال دمکراتیــک را پیشــرد میدادنــد بــدون شــک میتوانســتند نتایــج بهــری از مبــارزات گرانقــدر خــود کســب
و مدرنیتــه رسمای ـهداری را از میــان بردارنــد .البتــه ایــن بــه پیرشفتهــای تکنیکــی ،علمــی و فکــری دوران وســطح آزمونهــای
اجتامعــی آن مرتبــط اســت .هــر چنــد نبایســتی هنــگام ارزیابــی مبــارزات اجتامعــی تاریــخ آنــان را کوچــک انگاشــت .عــاوه بــر
اشــاره بــه نقــاط ضعــف جنبشهــای مبــارزات اجتامعــی ،الزم اســت راههــای چــاره گشــایی وابســته بــه سیســتم دولــت و اقتــدار
را نیازمــود زی ـرا بــه انــدازه کافــی آزمــوده شــده و آشــکار اســت کــه منیتواننــد راهــی ب ـرای آزادی بگشــایند .امــا ســه عنــر
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مدرنیتــه دمکراتیــک آزمــوده نشــده دارای بیشــرین شــانس موفقیــت اســت.
اولیــن عنــر اصلــی ،جامعــه اخالقــی و سیاســی اســت .سیســتم مدرنیتــه رسمایـهداری بـرای ســلطه بــر جامعــه ابتــدا ارزشهــای
اخالقــی و سیاســی جامعــه را مــورد تعــرض ق ـرار داده متامــی توصیفــات جامعــه اخالقــی و سیاســی را در تنگنــا ق ـرار داده اســت.
جامعــه را تــک تیــپ کــرده و متامــی تنوعــات ،تفاومتندیهــای و رنگهــای جامعــه را خاکســری و بــا زور و یــا از راه تبلیغــات
ایدئولوژیــک تــک تیــپ گردانیــده اســت.تنها هــدف رسبازخانــه و مدرس ـههای مدرنیتــه کاپیتالیســم و مراکــز علــم پوزیتیویســمی
آمــاده کــردن انســانهایی اســت کــه در راســتای کســب منفعــت و رسمایــه آنــان کار کــرده باشــد و از هــر نظــر رقابتگــر بــوده
و ارزشــها ،معیارهــای اخالقــی و وجدانــی را نشــناخته و جامعــه ای مرصفگ ـرا و بــر اســاس مادیــات بســازد .مدرنیتــه دمکراتیــک
بایســتی ایــن فــرد را از نظــر ابعــاد ذهنــی  ،ایدئولوژیــک ،روانشــناختی و معیارهــای اخالقــی و سیاســی از نــو ب ـرای رســیدن بــه
حیاتــی آزاد آمــاده و ب ـرای ایــن بایــد فعالیتهــای آموزشــی و ســازمانی گســردهای انجــام دهــد.
بـرای پــرورش افـراد آزاد و پولیتیــک میتــوان سیســتم آکادمــی و محیطهــای کمونالیتــه را ارتقــا داد .جوامــع و افـرادی کــه پولیتیــک
شــده و سیاســت خویــش را بــا اراده خــود تعییــن مــی کننــد ،جوامــع و افـرادی هســتند کــه مســئله طبقاتــی شــدن را چــاره یابــی
منودهانــد .در جوامــع پولیتیــک ،شــکافهای طبقاتــی ایجــاد منیشــود برعکــس از میــان برمیداشــته میشــود .ایــن سیســتم متامــی
رنگهــا ،تفاومتندیهــا ،نهادهــای فرهنگــی را بــه اراده و نیــروی آنــان ،خصلــت آزادی و تســاوی میرســاند.
در حوزههــای اندوســری و صنعتــی نیــاز بــه فراســتی نــو وجــود دارد تــا خــود را از نــو ارگانیــزه کنــد .بـرای گــذر منــودن از تخریباتــی
کــه اندوسرتیالیســم بــر طبیعــت وارد ســاخته نیــاز بــه ایجــاد یــک آلرتناتیــو اســت .بنابرایــن بایــد صنعتگرایــی را بــه عنــوان یــک
ایدئولــوژی انتقــاد منــود و عــاوه بــر حــل مســائل دیــو آســایی کــه ایجــاد منــوده تــاش و فراســت اندوســری کــه بــه جامعــه خدمــت
و اکولوژیــک باشــد را پیشــرد داد .بایســتی در مقابــل اندوسرتیالیســمی کــه طبیعــت ،انســان و جامعــه را بــه نابــودی ســوق داده
ایســتاد و عمــل و تئــوری اندوســری را در جامعــه گســرش 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 صنعتگرایــی اســت را بایســتی نوســازی و یکــی اکــو -اندوســری بــدون رضر توســعه
داد .همیــن طــور صنعــت ســاح ،تکنیــک ،ورزش ،ســکس و هــر کــه بــه طــور نامحــدود گســرش مییابــد را محــدود و بـرای رفــاه
جامعــه بــه برخــی از حــوزه هــای صنعــت کــه مفیــد اســت ،اهمیــت داد .گفتیــم کاپیتالیســم ،ضــد اقتصــاد اســت .در مدرنیتــه
دمکراتیــک اقتصــاد از ســوی صاحبــان اصلــی آن معنــای اصلــی خویــش را خواهــد یافــت .بــا سیاس ـتهای اقتصــادی کــه اجرایــی
میشــود شــکاف بیــن طبقــات بســته و تخریبــات اکولوژیــک کاهــش خواهــد یافــت .مناس ـبترین راه ب ـرای گــذر بــه اقتصــاد
کمونــال کنــار گذاشــن تردیدهــا اســت .اقتصــاد مدرنیتــه دمکراتیــک بیــکاری و فقــر را از میــان برداشــته و بــه تولیــد بیشــر و یــا
ناکافــی جــای نخواهــد داد وچالــش بیــن شــهر -روســتا را بــا تقویــت روابــط آنــان تغییــر و فعالیتهــای اقتصــادی آن بــر اســاس
معیارهــای اکولوژیــک خواهــد بــود.
مدرنیتــه دمکراتیــک سیســتم کنفدرالیســم دمکراتیــک را بــه عنــوان آلرتناتیــوی جهــت دســتگاه دولــت -ملــت مرکــزی مدرنیتــه
کاپیتالیســم اجــرا و اعــال خواهــد منــود .در مقابــل اســتعامر مرکزیتگــرای دولت-ملــت ،خودمدیریتــی دمکراتیــک جامعــه را
پیشــرد میدهــد .دمکراســی آن لیــرال نبــوده بلکــه رادیــکال بــوده و رادیــکال بــودن از اجــرای مســتقیم دمکراســی میآیــد.
دولــت -ملــت کاپیتالیســم جامعــه را تــک تیــپ و اکرثیــت جامعــه را نادیــده میگیــرد امــا در کنفدرالیســم دمکراتیــک اراده متامــی
تنوعــات و نهادهــای کنفــدره ،خودگــردان و کلکتیویتــه بــه رســمیت شــناخته شــده و زیــر چــر ملــت دمکراتیــک گــرد هــم میآینــد.
بــا گــذر از ذهنیــت « تکملــت ،تکزبــان ،تکپرچــم و تکدیــن» دولــت -ملــت کــه خــود را خدایــی منــوده متامــی زبانهــا،
فرهنــگ و اندیشــه هــا و اتنیســیتهها بــا سیاسـتهای بومــی و اراده خویــش امــکان مشــارکت در سیســتم را فراهــم مـیآورد .بــه
عبارتــی دیگــر سیاســت را دمکراتیــزه و بــه اراده مردمــی متکــی منــوده اســت .جامعــه دمکراتیکــی ایجــاد خواهــد شــد کــه هــر کــس
خــود را مدیریــت میکنــد .سیســتم کنفدرالیســم دمکراتیــک متکــی بــه مدرنیتــه دمکراتیــک بـرای برســاخت جامعــه ای بــا اراده آزاد
و پولیتیــک و دمکراتیــک ایجــاد شــده چــون کاراکــر و ذات جامعــه دمکراتیــک و کنفدرالیســم اســت.
هـزاران ســال پیــش از متــدن حیــات جامعــه اینگونــه اداره میشــد .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 رضبههــای مهلکــی وارد ســاخته اســت .اولیــن وظایــف
انقالبیگــری امــروزه متامــی ایــن رضبــه هــا و دفرماســیون جامعــه را بهبــود بخشــیدن اســت .یکــی از اساس ـیترین هدفهــای
روزآمــد انقالبــی گــری ،احیــای جامعــه اخالقــی و سیاســی کــه تضعیــف شــده و ســه پایــه و عنــر اساســی آن را اجرایــی و بـرای آن
پیشــاهنگی منــودن اســت .بــدون شــک ایــن انقالبیگــری صحیــح بــوده و مــدل ملــت دمکراتیــک را توســعه میدهــد.
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یکــی از فعالیتهــای اجتامعــات ابتدایــی و طبیعــی ،آمــوزش میباشــد .دانــش از ســوی
مــادر-زن دســته بنــدی شــده واعضــای جامعــه را بــا توجــه بــه مشــارکت در زندگــی اجتامعــی
آمــوزش میدهنــد .بــدون شــک مــادر در مدیریــت اجتامعــی نقــش بســزایی ایفــا منــوده
و بــه شــکلی طبیعــی جامعــه را آمــوزش ونحــوهی زندگــی کومینــال را بــه آنــان تعلیــم
میدهنــد .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 جامع ـهای
کــه زنــان در صــدر مدیریــت آن ق ـرار داشــتند ،جامعــه مرفــه و بــدون مســئله بــوده اســت.

ِ
هوی دیرک
عضو کمیتهی آموزش کژار

زن -مادربــا برخوردهــای خویــش احساســات انســانی را ارتقــا داده وهمچنیــن در جوامــع فکــر،
اح ـرام ،کومینــال بودن،مشــارکت و تقســیم کار،شــناخت صحیــح خود،نحــوه درســت زندگــی
کــردن و کســب خالقیــت و دســرنج را بــه جامعــه آموخــت .زن  -مــادر بــا جوهــر خویــش کــه
ســمبل فرهنــگ اخــاق وسیاســی ،آشــتی،برابری ودموکراســی میباشــد بــا مشــارکت خویــش
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 آوردهانــد را هیــچ گاه همچــون ابـزاری بـرای قدرت طلبــی علیه جوامــع به کار
نــرده انــد .بــا ایــن ویژگیهــای خداونــدی خویــش کــه هــر کــدام از آنهــا بـرای جامعــه همچــون
قانــون وفرهنــگ اخالقی-سیاســی میباشــد؛ میتــوان بــه رصاحــت گفــت اولیــن مــکان
آموزشــی در تاریــخ کــه در آن جامعــه تحــت آمــوزش قـرار گرفتــه مــدارس زن -مــادر میباشــد.
امــا در دوران ســومریها پــس از آن کــه جامعــه در خدمــت دولــت اقتدارگــر مردســاالری قـرار
گرفت ،جامعهای که زنان پیشــاهنگی آن را برعهده داشــتند ،ارزشهای اخالقی-سیاســی خویش
را ازدســت داده و زنــان در معابــد و رساهــا 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.
زنــان در مرحلــهای قــرار گرفتنــد کــه بــر رس بردگــی بــا همدیگــر بــه رقابــت پرداختهانــد
چــون بــه آنــان آمــوزش داده انــد کــه هــر انــدازه در بردگــی خویــش موفــق باشــی
درنــزد شــاه(مرد) از جایــگاه برتــری برخوردارنــد .بــدون شــک اگرنگاهــی بــه تاریــخ
بیافکنیــم متوجــه خواهیــم شــد بــه هــان نحوکــه پنــج هزارســال قبــل زن بــه چــه
شــیوه ای در معابــد ســومریها همچــون کاالیــی در معــرض خریــد وفــروش قــرار
گرفتــه ،در عــر مدرنیتــه ی رسمایــه داری نیــز کــه خویــش را همچــون سیســتمی مــدرن
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سیستم ملت دموکراتیک ،سیستم پنج هزار ساله زنان میباشد.

و مدافــع حقــوق زنــان میشناســاند درپســتترین مرحلــه زنــان را هامننــد متاعــی خریــد وفــروش میکنــد.
بــدون آنکــه زن وجامعــه متوجــه باشــند آنــان را در اشــکال مختلــف همچــون مــد،آزادی ومــدرن بــودن
بــرده منــوده کــه در اصــل در ذات خویــش هــان شــیوه ی خریــد وفــروش میباشــد .هامنطــور کــه اشــاره
منودیــم در میــان ســوم ریها زنــان را بــر اســاس مالکهــای ســامتی ،زیبایــی وپتانســیل در بازارهــا مبادلــه
میکردنــد در روزگار کنونــی نیــز هــان سیاســت اتخــاذ میشــود امــا ایــن بــار هــر خانــهای بــه عرصــهی
مبادلــه زنــان مبــدل شــده اســت .ب ـرای هــر بخــش از جســم زن قیمــت تعییــن منــوده وتنهــا روحــش مانــده کــه
اگــر امکانــش بــود آن را نیــز در معــرض فــروش قــرار مــی دادنــد .ایــن وضعیــت باعــث شــد کــه زنــان بــرای
تأمیــن امیــال جنســی مــردان خویــش را آراســته وآمــاده منایــد و بــر رسبردگــی بــا همدیگــر رقابــت مناینــد.
بــا ظهــور ادیــان تــک خدایــی و ب ـرای ادامــه ی ذهنیــت قــدرت محــور مــرد ســاالرانه بــا اتخــاذ روشهــا وقوانیــن
گوناگــون کــه در آن زنــان همچــون پدیــدهی نامــوس تعریــف میشــوند ،ارادهی زنــان شکســته وحــق آنــان
پایــال میشــود وبــه مثابــهی مــردهای متحرکــی میماننــد .ایــن سیاســتها بیشــر در اماکنــی همچــون
مســاجد ومــدارس ویــژه کــه معیــار زن خــوب یــا بــد تعییــن میشــود اتخــاذ میگــردد وبــه ایــن ترتیــب زنــان
را از هــر نظــر محــدود میکنند.هامنطــور کــه در معابــد ســومریها بــرای زنــان معیــار مشــخص و مطابــق آن
مــورد آمــوزش قــرار میگرفتنــد در عــر فئودالیتــه نیــز بــرای بردگــی ،زنــان را آمــوزش داده وبرایشــان مــاک
تعییــن میکردنــد .تــداوم ایــن ضــد فرهنــگ بردگــی بــا ظهــور مدرنیتــهی کاپیتالیســم زنــان ،عمیقترشــد.
بــا نگاهــی بــه عــر کنونــی خواهیــم دیــد کــه سیاس ـتهای اتخــاذ شــده دولت-ملــت ب ـرای آمــوزش زنــان بســیار
تبعیــض آمیــز و جنســیتگرا اســت و بــا همــهی امکانــات خویــش در جــدال بــه بردگــی کشــانیدن زن وجامعــه
میباشــد .هامنطورکــه امــروزه در ترکیــه توســط اردوغــان و فتــح اللــه گولــن اماکنــی ایجــاد شــده کــه در آن زنــان بــه
طــور ویــژه آمــوزش داده میشــوند؛ همچنیــن در ایـران و رشق کوردســتان روزانــه شــاری از زنــان بــه زندگــی خویــش
خامتــه میدهنــد دلیــل ایــن رویدادهــای تراژیــک ذهنیــت دولــت –ملــت اســت کــه بــه نــام اســام ونامــوس ذهنیــت
جنســیتگرایی را در جامعــه تعمیــق میبخشــد و بــه ایــن نحــو آینــده زنــان را تعییــن و آنــان را بــه انقیــاد میکشــانند.
تحــت عنــوان نامــوس زنــان را ازابتداییتریــن حقــوق آنــان محــروم منــوده و از عرصههــای سیاســی دور نــگاه داشــته
انــد وتنهــا حــق ســکوت ،حجــاب و بردگــی را برایشــان جایــز شــمرده اســت .امــا الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن دولــت
اســت کــه چنیــن عبــارات و اصطالحاتــی را در مــورد زنــان رواج میدهــد و ایــن اقــدام اثباتــی بــر واپسگرایــی و
عمــق ذهنیــت دولــت -ملــت .در چارچــوب چنیــن سیســتم آموزشــی زنــان همچــون بــرده و مــردان همچــون امپراطــور
خانــه تعریــف میگــردد کــه زنــان را مجبــور بــه اطاعــت بیچــون وچ ـرا کــرده وهیــچ راه چــاره ای برایشــان باقــی
نگذاردهانــد یــا مــرگ یــا بردگــی واطاعــت کــه در ا صــل ایــن دو از زندگــی آزاد بــه دور میباشــد؛ بنابرایــن درچنیــن
جامعـهای زنــان بیشــربه خودکشــی روی آورده و پایــان بخشــیدن بــه زندگــی خــود را تنهــا راه نجــات خویــش میبینند.
مدرنیتـهی کاپیتالیســم زن را بــه بــه ملکــه کاالهــا مبــدل منــوده اســت .از امپراطــوری گلوبــال تــا امپراطــوری کوچــک
یعنــی خانــواده از زنــان همچــون ابــزاری در راســتای ارضــای امیــال و اقتــدار بــی حــد و مــرز مــردان اســتفاده
میکننــد .کاپیتالیســم از زنــان درعرصــه ی اقتصــادی نیــزدر راســتای منافــع ســود و رسمایــه خویــش بهــره میجویــد.
زنــان بــه عنــوان کارگ ـران ارزان قیمــت و بــا کمتریــن دســتمزد بــه کار گرفتــه میشــوند .باتوجــه بــه ایــن مســئله
میتــوان گفــت کــه بــا سیاســتی نــرم و ظریــف در متامــی عرصــه حقــوق زنــان مــورد تعــرض قــرار میگیــرد .بــه
انــدازهای کــه زنــان در عــر مدرنیتــهی کاپیتالیســم مــورد اســتثامرقرار گرفتــه در هیــچ مرحلــه ی تاریخــی مــورد
اســتثامر قــرار نگرفتــه انــد .بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه بــرده مبــدل شــده ،میتــوان گفــت بــرده مــدرن.

بــدون شــک آمــوزش سیســتم دمکراتیــک بهرتیــن راه چــاره بـرای رهایــی زنــان و جامعــه
از مســائل کنونــی میباشــد .هــدف آمــوزش و یادگیــری برســاخت زندگــی آزاد وجامعــه
ی دموکراتیــک میباشــد .آمــوزش ملــت دموکراتیــک مانــع تفکیــک جامعــه و نابــودی
طبیعــت میشــود .اصــول ومبانــی اصلــی آمــوزش دمکراتیــک برمبنــای علــوم اجتامعــی
میباشــد و از رویکردهــای اقتدارگرایانــه مامنعــت بــه عمــل میآورنــد وایجــاد ارتبــاط
معنــوی نویــن بــا زنــان وجامعــه را از اهــداف اصلــی خویــش برمیشــمرد .ایــن سیســتم
شــخصیت آزاد ،اخالقــی وسیاســی آفریــده ودرمقابــل شــخصیت فردگـرا ،مرکزگرا،اقتدارگـرا
و سودپرســت مدرنیت ـهی کاپیتالیســم مبــارزه میمنایــد.

 .سیســتم دولت-ملــت از طریــق بــه
بردگــی کشــاندن زنــان ،زمینــه بردگــی
فرزندان،مــردان و جامعــه را نیــز فراهــم
میکنــد .شــیوه آمــوزش آنــان بــه
نســلهای آینــده نیــز منتقــل شــده
و مطابــق اهــداف وخواســتههای
سیســتم عمــل میکننــد و زنــان را
همچــون دســتگاه تولیــد بچــه و تولیــد
نســل نــو آمــاده میکننــد .عــاوه
بــر ایــن مــردان نیــز بــه بــردهای بــرای
سیســتم موجــود مبــدل میشــوند

سیســتم آمــوزش ملــت دموکراتیــک براســاس آفرینــش جامعــه و انســان مبــارز و خــاق
میباشــد و مفاهیــم اجتامعــی وکیهانــی را بــرای خویــش مبنــا قــرار داده و جامعــه
واجتامعــی بــودن را رشط اصلــی انســانیت قلمــداد منــوده وبــه اعتقــاد آن اجتــاع و فــرد
از هــم گسســت ناپذیــر اســت .زنــان از پیشــاهنگان انقــاب زراعــی کــه در تاریــخ یکــی از
کهنرتیــن فرهنگهــا مــی باشــد ،هســتند واجتامعــات انســانی در اطـراف 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 اب ـزاری
جهــت تجزیــه جامعــه .در عیــن حــال بایســتی سیســتم آموزشــی بــه گون ـهای باشــد کــه
جنســیتگرایی موجــود در جامعــه را از میــان برداشــته و در راســتای اعتــای جامعــه
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
وافــری برخــوردار اســت .یکــی از اهــداف اصلــی ایــن سیســتم ایجــاد جامعــهی آزاد و
دمکراتیــک اســت .یکــی از پایههــای سیســتم ملــت دمکراتیــک ،اکولــوژی و ارتبــاط
میــان انســان و طبیعــت اســت و ایــن ارتبــاط بــه مثابــه ارتبــاط مادر-فرزنــد تعریــف
گردیــده و ایــن بــدان معنــا اســت کــه انســان بخشــی از طبیعــت اســت در حالــی کــه
مطابــق ذهنیــت رسمایـهداری طبیعــت ابــژه و انســان ســوبژه اســت و ایــن نگــرش باعــث
شــده انســانها بــی محابــا طبیعــت را تخریــب  ،بــه آتــش کشــانند ،سدســازی منــوده
و بــه محیــط زیســت رضبــه وارد ســازند و تــوازن و تعــادل طبیعــت را برهــم زننــد.
در مکتــب سیســتم ملــت -دموکراتیــک خلــق انســانهای آزاد ،پارادیگــای
دمکراتیک،اکولوژیــک وآزادی زن مبنــای فعالیتهــا قـرار داده مــی شــود .در ایــن سیســتم
هــر فــرد بــه ســطحی رســیده کــه بــا اراده و نیــروی خویــش در مــورد خــود تصمیــم
گیــری کنــد و بــا متــام انــرژی و هــر خــود بــه جامعــه خدمــت کنــد .در ایــن سیســتم
افــراد از نظــر فکــری و روحــی در عالیتریــن ســطح قراردارنــد .بــه طــور مختــر در
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 بردگــی کشــاندن زنــان ،زمینــه بردگــی فرزندان،مــردان و جامعــه را نیــز فراهــم
میکنــد .شــیوه آمــوزش آنــان بــه نســلهای آینــده نیــز منتقــل شــده و مطابــق اهــداف وخواســتههای سیســتم
عمــل میکننــد و زنــان را همچــون دســتگاه تولیــد بچــه و تولیــد نســل نــو آمــاده میکننــد .عــاوه بــر ایــن مــردان
نیــز بــه بــرده ای ب ـرای سیســتم موجــود مبــدل مــی شــوند .سیســتم مدرنیتــه رسمایــه داری از زنــان ب ـرای ایجــاد
ذهنیــت جنســیتگرایی در جامعــه خویــش و ظهــور اقتــدار مــورد اســتفاده ق ـرار میدهنــد .مــواردی کــه درفــوق
بــه آن اشــاره منودیــم اثباتــی اســت بــر ایــن واقعیــت اســت کــه زنــان تــا چــه حــد بــه بردگــی کشــانیده شــده اســت.
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معنامند
رهــر آپــو :بــدون تحلیــل روابــط زن و مــرد هیــچ یــک از مســائل اجتامعــی
را نــه میتــوان درک و نــه چــاره یابــی منــود .در بنیــان مســائل اجتامعــی
مســئلهدار بــودن روابــط زن مــرد وجــود نهفتــه اســت .موقعیــت اجتامعــی،
طبقاتــی و ملــی اولیــن رسکوبگــر -رسکوبشــونده همیشــه بــر ایــن مبنــا رشــد
میمنایــد .در بنیــان همــه نــوع جنــگ و منازعـهای نیــز همیــن واقعیــت نهفتــه
اســت .حیــات و کیهــان دوآلیتــه اســت کــه یــک روی ایــن دوآلیســم مــرد
ودیگــری زن اســت .هامننــد جامعــه چنیــن واقعیتــی در طبیعــت نیــز مصــداق
دارد .در طبیعــت نیــز نـرو مــاده وجــود دارد .زندگــی مشــرک درون اجتامعــی
بــودن ایــن واقعیــت کیهانــی موجودیــت یافتــه اســت .اگــر کیهــان تــا ایــن
انــدازه متنــوع نبــود بــه احتــال فـراوان مقولـهای بــه نــام اجتامعــی شــدن نیــز
وجــود نداشــت .زن و مــرد رسمنشــا زندگــی مشــرک هســتند .روابــط زن و مــرد
یکــی از باشــکوهرتین روابــط کیهــان و تعییــن کننــده تعــادل زندگــی اســت.
روابــط آزاد ،حیــات را زیبــا و بــا معنــا م ســازد امــا روابــط بــرده وار بــه معنــای
حیاتــی کائوتیــک و بحرانــی اســت .تثبیــت رهــری در ایــن مــورد کــه منشــا
مســائل اجتامعــی روابــط زن و مــرد اســت کامــا بجــا و صحیــح اســت .بــا
بررســی ژرف مســائل اجتامعــی خواهیــم دیــد کــه در روابــط زنــان و مــردان
نابرابــری و تبعیــض وجــود دارد .زنــان و مــردان بخشــی از یــک کل تفکیکناپذیر
هســتند .فراســت صحیــح حیــات بیــن زنــان و مــردان ایــن کلیــت را بــا معنــا
میســازد .لیکــن گسســت و جدایــی کــه حاکمیــت در روابــط زن و مــرد ایجــاد
منــوده ،ایــن کلیــت را برهــم زده و باعــث شــده جامعــه بــا حقیقــت خویــش
بیگانــه گــردد .تعریــف حکایتــی در ایــن مــورد خالــی از فایــده نخواهــد بــود.

در میتولــوژی حکایتــی بــه نــام اندروژیــن وجــود دارد .انــدرو مــرد و ژیــن زن اســت .در ابتــدای آفرینــش انســان زن و مــرد
چســبیده بــه یکدیگــر بــوده انــد .انســان نخســتین دارای چهــار دســت و پــا ،چهــار گــوش و چهــار چشــم بــوده و دو قفســه
ســینه داشــته اســت .یــک طــرف آن زن و دیگــری مــرد بــوده اســت .نــه تنهــا از نظــر جســمی بلکــه از نظــر روحــی یــک
طــرف آن مــاده و دیگــری نــر بــوده اســت .ایــن انســان بســیار باهــوش واســتعداد ،توانــا ،فعــال و نیرومنــد بــوده اســت.
چــون هــم یــک انســان ودر عیــن حــال دو انســان اســت .بــه حــدی نیرومنــد بــوده کــه بــه مرحلــه خدایــی رســیده اســت.
ســپس بــه کوهــی کــه خدایــان در آنجــا زندگــی میکننــد ،رفتــه و خــدای بزرگــی کــه او را دیــده بســیار خشــمگین شــده
و خشــم او از ترســش بــوده کــه مبــادا ایــن انســان نیرومنــد در مرتبــهای باالتــر از او قــرار گیــرد .بــه همیــن دلیــل بــا
اســتفاده از قــدرت خــود انســانی را کــه هــم زن و هــم مــرد بــوده را بــه دو نیــم تقســیم و جــدا و هــر یــک را بــه جایــی
دیگــر از دنیــا پرتــاب کــرده کــه بــار دیگــر هیــچ گاه بــا یکدیگــر کامــل نگردنــد .زن و مــرد ســالها یکدیگــر را جســتجو
کردهانــد و ســالها بعــد یکدیگــر را یافتــه و تــاش کــرده انــد بــار دیگــر یکــی گردنــد امــا دیگــر امکانپذیــر نبــوده اســت.
حکایــت آموزنــده اســت .ایــن حکایــت در بســیاری از میتولوژیهــا وجــود دارد .در میتولــوژی یونان بــه عنوان هرمافرودیت اســت.
نکتـهی 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 میشــود 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.
رهــر آپــو میگویــد :بــه اعتقــاد هــگل متــدن بــا اربــاب -بــرده آغازمیشــود 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 مشــرک آزاد
تکویــن مییابــد .جامعــه نوســنگی در اطــراف زندگــی مشــرک 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 جامعــهای دمکراتیــک و پیرشفتــه اســت.
متــدن دولتگــرا در پیرامــون زندگــی مشــرک برســاخته شــده اســت .در ایــن متــدن مــردان در صــدر قــرار
دارنــد .گســرش اقتــدار و تشــکیل دولــت بــا بردگــی زنــان و جامعــه آغــاز گردیــد .هژمونــی مــرد ابتــدا زنــان
را هــدف قــرار داد و همــراه بــا زنــان ،مــردان نیــز از طبیعــت و رسشــت خــود دور گردانیــده شــدند .بــه
ایــن دلیــل رهــری میگویــد« بایســتی نیــک دانســت کــه زندگــی مشــرک یــک برســاخت اجتامعــی اســت».
متــدن دولتگــرا بــا جنســیتگرایی نقشهــای اجتامعــی زنــان و مــردان را تعییــن منــود زنــان را محــدود
و بــه مــردان آزادیهــای نامحــدود داد .امــروزه زندگیهــای مشــرک در اطــراف زنانگــی و مردانگــی ایجــاد
میشــود .بنابرایــن یــک زندگــی مشــرک آزاد نیســت رصفــا یــک زندگــی مشــرک و مســئله دار و بــدون چــاره
اســت .بــرای یــک زندگــی مشــرک آزاد شــدن نیــاز بــه یــک تغییــرات اساســی در بســیاری از مســائل وجــود دارد.
میتولــوژی ،ادیــان ،فلســفه و علــم پایههــای خــود را همیشــه بــر زندگــی مشــرک برســاختهاند .هــر یــک از آنهــا دارای
تعریفــی از مــورد زن و مــرد اســت و بــه ایــن دلیــل کــه در عــر متــدن ظهــور کردهانــد بــر اســاس تفکــر هژمونــی
و تحاکــم ایجــاد شــده اســت .دردوره ی میتولــوژی زنــان بــا نخســتین شکســت جنســی روبــه رو شــدهاند .در کنــار
خداونــدان ،خدایانــی قــرار دارنــد کــه کــه نیــروی آنــان ســلب شــده اســت .نیــروی خداونــدان بــه مــردان اعطــا شــده
و بایســتی بــه ایــن نکتــه مهــم اشــاره کنــم کــه در زبــان کــردی کلمــه خــدا مونــث اســت .یعنــی از خــود آفریــدن اســت.
از نظربیولوژیــک و اجتامعــی نیــز بنگریــم زنــان هــم از کالبــد و هــم دسرتنجشــان مســتمرا تولیــد و تقســیم میکننــد .بــه
احتــال ف ـراوان ایــن مفهــوم در ابتــدای ایجــادش ب ـرای زنــان بــه کار بــرده شــده اســت .لیکــن ذهنیــت پدرســاالری مفهــوم
خــدا را بــر اســاس نظــر خــود تفســیر و بــه حالــت خدایــان مــرد امــروز درآورده اســت .مــی خواهــم بــه ایــن نکتــه مهــم
اشــاره کنــم کــه زنــان اولیــن تعیینکننــدگان در جامعــه بــوده و بســیاری از مفاهیــم در اطــراف زنــان شــکل گرفتــه اســت.
هامننــد زن و زندگــی«ژن و ژیــان» .زبــان کــوردی زبانــی اســت کــه بیشــر 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 منودهانــد را بــه مــردان
داده اســت .نزاعهایــی کــه در میتولــوژی بیــن خداونــدان و خدایــان وجــود دارد در واقــع متثیــل اســتثامر ارزشهــای اجتامعــی
توســط دولــت و در منــود الهــگان زن ،جامعــه در برابــر دولــت مبــارزه منــوده اســت.
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تعاریــف ادیــان نیــز بـرای زندگــی مشــرک وجــود دارد .زنــان دومیــن شکســت جنســی خــود را در دوران ادیــان زیســتهاند .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 قـرار گرفته انــد .در مســیحیت نیز زنان
گنــاهکار 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 بـرای زاییــدن بچــه باشــد .در دیــن اســام 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
و هــر زمــان مــردان را از راه بــه در کــرده و بــه ایــن دلیــل بایــد همیشــه تحــت فرمــان مــردان باشــد .زندگــی مشــرکی کــه در
اینجــا مشــاهده مــی کنیــم بــه مــردان حقــوق نامحــدود اعطــا و زنــان را بــه گونـهای 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 ب ـرای فلســفه کافــی نیســت و وظیفــه او تنهــا فرزنــدآوری اســت .در
جامعــه یونــان کــه چنیــن تفکــری حاکــم بــود مــردان تنهــا بـرای تــداوم نســل بــا زنــان ازدواج
و رابطــه جنســی برق ـرار میکردنــد .بیــان مجموع ـهای از ایــن ذهنیــت در علــم پوزیتیویســم
متــدن دولــت گــرا در پیرامــون زندگــی
مشــاهده میکنیــم کــه زنــان را بــه موقعیــت کاالشــده گــی و ابــژه ای جنســی در آورده اســت.
مشــرک برســاخته شــده اســت .در ایــن آنــان کارگـران ارزان قیمــت و دســتگاه زاییــدن بچــه هســتند .جوامــع غربــی بــا موضــع گرفــن
متــدن مــردان در صــدر قـرار دارنــد .گســرش در برابــر ممنوعیــت جنســی زنــان در دیــن ،جســم زنــان را بــه متامــی بــه ابــزاری جنســی
مبــدل منــوده اســت .پورنوگرافــی و ابــزار تبلیغــات از ایــن رویکــرد نشــات گرفتــه اســت.

اقتــدار و تشــکیل دولــت بــا بردگــی زنــان و
جامعــه آغــاز گردیــد .هژمونــی مــرد ابتــدا
زنــان را هــدف ق ـرار داد و هم ـراه بــا زنــان،
مــردان نیــز از طبیعــت و رسشــت خــود دور
گردانیــده شــدند .بــه ایــن دلیــل رهــری مــی
گویــد« بایســتی نیــک دانســت کــه زندگــی
مشــرک یــک برســاخت اجتامعــی اســت».

زنــان در علــم جامعــه شــناختی هیــچ جایگاهــی ندارنــد .دلیــل اصلــی عــدم چــاره یابــی
مســائل اجتامعــی ،نادیــده گرفــن زنــان و وضعیــت آنــان در سوســیولوژی اســت .همیــن
طــور جنســیتگرایی را مــی تــوان در میتولــوژی ،دیــن ،فلســفه نیــز مشــاهده منــود.
رویکردهــا نســبت بــه زنــان تــا آخریــن حــد ایدئولوژیــک و نقــش مهمــی در بحرانهــای
زندگــی مشــرک امــروزی دارد .درک بســیاری از افــراد از زندگــی مشــرک ،روابــط زن
و شــوهری و یــا روابــط عاشــقانه اســت در حالــی کــه نگرشــی کامــا اشــتباه اســت.
زندگــی مشــرک رابطــه ای اجتامعــی بــوده و خصوصــی نیســت و عمومــی اســت .زندگــی
مشــرک رصفــا روابــط بیــن زن و مــرد نبــوده و مختــص بــه نهــاد خانــواده نیســت.

در روابــط اجتامعــی زنــان و مــردان چگونــه بــا یکدیگــر کار میکننــد؟ جایــگاه زنــان و مــردان در جامعــه چیســت؟ متامــی
اینهــا مســائلی عایــد جامعــه اســت .بــه عنــوان مثــال زن و یــا مــردی کــه در خانــه ی خــود رابطــهی مســئله داری دارنــد
آیــا میتواننــد در حیــات اجتامعــی شــاد باشــند؟ یــا فرزندانــی کــه در ایــن خانــواده بــزرگ میشــوند میتواننــد
خوشــبخت باشــند؟ حــوزه زندگــی مشــرک نقشــی تعییــن کننــده در متامــی عرصههــای اجتامعــی هامننــد اقتصــاد،
فرهنــگ و هــر ،ســامت،آموزش ،دولــت و حقــوق دارد .اگــر زندگــی مشــرک بــر اســاس جنســیتگرایی در ایــن عرصــه
هــا ایجــاد شــده باشــد در ایــن حــوزه هــا نیــز جنســیتگرایی وجــود خواهــد داشــت .اگــر زندگــی مشــرک بــر اســاس
آزادی و تســاوی حقــوق مــردان و زنــان شــکل گیــرد بــدون شــک جامعــه نیــز بــه شــکلی دمکراتیــک و آزاد خواهــد بــود.
بایــد زندگــی مشــرک آزاد را از نــو بازســازی منــود .رهــر آپــو در ایــن مــورد چنیــن میگویــد« :روابــط موجــود در زندگــی مشــرک
دارای ویژگــی اســت کــه متامــی روابــط کیهــان و اجتامعــی را تحــت تاثیــر قـرار داده اســت .یکــی بزرگتریــن دورویــی متــدن ایــن
اســت کــه ایــن رابطــه کیهانــی را تنهــا بــه یــک رابطــه دوگانــه و خصوصــی تقلیــل داده اســت .هیــچ یــک از عرصههــای زندگــی
بــه انــدازه ی زندگــی مشــرک دارای ویژگــی تعییــن کننــده و پایــه نیســت» و هنــگام ایــن تثبیــت بــه واقعیــت مهمــی نیــز اشــاره
میکنــد« .تــا زمانــی کــه زندگــی مشــرک از معیارهــای جنســیتگرا رهایــی نیابــد بحرانهــای اجتامعــی ادامــه خواهــد یافــت».
در نهایــت هــر مــرد تحکمگرایــی در پــی یــک زن بــرده بـرای خــود و هــر زن بــرده ای یک اربــاب برای خویش اســت .فراســت زندگی
مشــرک کالســیک ازدواج زن ومــرد را بــر اســاس چنیــن روشــی ایجــاد کــرده اســت .چنیــن رویکــردی جامعـهای نگون بخت می ســازد.
بــرای ایجــاد یــک زندگــی مشــرک آزاد نیــاز بــه تعریــف صحیحــی از زن و مــرد وجــود دارد .امــروزه زنــان ومــردان

یکدیگــر را بــر بنیانــی صحیــح منیشناســند .ابتــدا بایســتی زنــان بــه شــناختی صحیــح از خــود دســت یافتــه و تعاریفــی
کــه حاکمیــت مــرد آن را رواج داده و ایــن نگــرش کــه زنــان ،ضمیمــه مــردان هســتند را بــه طــور کلــی رد منایــد.
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 بـرادر بودن مردان
را بــه خوبــی تحلیــل و بــه تعاریــف صحیحتــری 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 پایهریزی
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 قـرار گرفــن
و ازدواج اجبــاری در ســنین کودکــی ،بیــکار و محقــر دیــدن زنــان و دســپوت و رسکوبگــر بــودن مــردان نبایــد عــادی برخــورد شــود.
مــردان و زنــان را بــه چنیــن وضعیتــی دچــار منــودن در واقــع توهیــن بــه انســانیت اســت ونبایــد چنیــن توهینــی را پذیرفــت.
هـزاران ســال پیــش جنســیت زنــان بــا برکت طبیعــت همرتاز دیده و نهادینه شــده اســت در حالی که در سیســتم رسمایـهداری باید در
خدمت ارضای غرایز جنســی مردان باشــد .در جوامع غربی ادراکی حاکم این اســت که آزادی جنســی در حیطه آزادیهای فردی است.
در جوامــع اســامی بــدن زنــان بایســتی پوشــیده باشــد و در هــر دو نگــرش غربــی و اســامی جســم زنــان عایــد مــردان اســت.
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 میگیــرد و هویــت
زنــان معنــا و ارزش خــود را از دســت میدهــد .روابــط ســنتی زندگــی مشــرکی کــه امــروزه زیســته میشــود قربانــی غرایــز
جنســی میشــود .ایجــاد رابطــه بــا زنــان تنهــا بــرای تــداوم نســل و تحــت حاکمیــت قــرار گرفــن روابــط جنســی و قــوه
زایندگــی آنــان ،حیــات را بیمعنــا ســاخته اســت .چنیــن رویکــردی انفجــار جمعیــت ،مشــکالت اکولوژیــک و بحرانهــای
اقتصــادی و مســائل تندرســتی و آموزشــی ایجــاد منــوده اســت .طبیعــت را بــه نابــودی ســوق داده اســت .زاییــدن بچههــای
فــراوان یکــی از اســرتژیهای دفاعــی جوامــع ضعیــف اســت کــه از نظــر فکــری ،فرهنگــی و سیاســی عقــب مانــده هســتند.
دولتهــا همیشــه بــه فرزنــدآوری بیشــر تشــویق میکننــد .زی ـرا هــر قــدر جمعیــت ف ـراوان بــه هــان انــدازه حاکمیــت بیشتــر
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 میگیــرد.
علــوم موجــود در ایــن مــورد خطاهــای بســیاری انجــام داده انــد .بــا «ژنئولــوژی» میتــوان سوســیولوژی صحیــح عشــق را انجــام داد.
بایــد اصــول و مالکهــای عشــق بــر اســاس آزادی تعییــن گردنــد .عشــقی کــه در آن زنــان آزاد نباشــند ،عشــق حقیقــی نخواهــد بــود
و چنیــن چیــزی بـرای مــردان نیــز مصــداق دارد .وجــود معیارهــای اتیــک و اســتاتیک بیــن زنــان و مــردان ،صحیحتریــن رابطــه اســت.
زنــان و مــردان تنهــا بــا تغییــر ذهنیــت خــود میتواننــد حیاتــی صحیــح و آزاد آغازکننــد؛ زنــان بــا رهــا منــودن خــود از موقعیــت
ابژهگــی حیاتــی بامعنــا بــا مــردان را آغــاز میکننــد .قبــل از هــر چیــز زنــان و مــردان بایــد دوســتان خوبــی بــا هــم باشــند.
گســرش نیــروی خوددفاعــی زنــان در مقابــل سیســتم قــدرت محــور مهــم اســت .بــدون نیــروی خوددفاعــی بــودن در واقــع قربانــی
سیســتم شــدن و در منــود زنــان متامــی جامعــه قربانــی سیســتم اقتــدار خواهــد شــد .در روزگار کنونــی زنــان در همــه جــا بــا
مشــکل ،خشــونت و تجــاوز روبــه رو هســتند .هــر روز خربهایــی مبنــی بــر کشــته شــدن زنــان میشــنویم 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
مییابــد .بنابرایــن ارزیابــی اینکــه آزادی جامعــه در گــرو آزادی زنــان اســت صحیــح اســت .اگــر انــرژی زنــان و مــردان بــه طــور
صحیــح کانالیــزه شــود تغییـرات مهــم و مثبتــی نیــز ایجــاد خواهــد شــد .اگــر انــرژی زنــان تحــت ســلطه مــردان قـرار نگیــرد بســیار
ســیال ،نیرومنــد ،ســازنده و خــاق اســت .مــردان نیــز اگــر انــرژی خــود را بــه اقتــدار تغییــر ندهنــد در بــر ســاخت اجتامعــی
میتواننــد اســتفاده کننــد .در نتیجــه دولــت ،انــرژی ســازنده جامعــه را غصــب کــرده و تنهــا راهــکاری کــه بــه ایــن پدیــده پایــان
دهــد ،زندگــی مشــرک آزاد اســت .بــا زندگــی مشــرک آزاد جامعــه انــرژی خــاق خــود را ســازماندهی داده و آزاد میگــردد.
ب ـرای زندگــی مشــرک بایــد دخ ـران و پ ـران کوچــک را در محیطهایــی بــر اســاس معیارهــای دمکراتیــک پــرورش داد .بــا تغییــر
عبــارات و اصطالحــات جنســیتگرا و آموزشــی صحیــح تغییــرات بــزرگ اجتامعــی ایجــاد خواهــد شــد .علــت عمیــق شــدن
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مســائل اجتامعــی در ایــران نابرابــر بــودن حقــوق زنــان ومــردان اســت .هامنطــور کــه
در متامــی دنیــا نیــز دیــده میشــود در ایــران نیــز مردانگــی اغــراق شــده وجــود دارد.
مردانگــی کــه خــود را درکانــون همــه چیــز قــرار داده ،متامــی حقــوق و آزادیهــا را
مختــص بــه خویــش دیــده و قــدرت طلــب هســتند .هامنطــور کــه دولــت در راس متامــی
اقتدارهــا ق ـرار دارد مــردان نیــز خــود را رئیــس خانــواده دیــده و برآنــان تحکــم میکنــد.
چنیــن مقول ـهای ب ـرای دولــت ای ـران منافــع زیــادی دارد .دولتمــردان بــه ایــن دلیــل کــه
خــود مــرد بــوده و در سیســتم خانــواده دولتــی رشــد کــرده انــد بــر جامعــه نیــز ایــن گونــه
حاکمیــت مــی کننــد .زنــان در چنیــن سیســتمی رسکــوب و منفعــل شــده و شــخصیتی از
آنــان شــکل گرفتــه کــه بــه تواناییهــا و قابلیتهــای خــود بــاور ندارنــد .سیســتم در ایــن
مــورد تــا حــدی موفــق بــوده اســت .بــا حجــاب اجبــاری و قوانیــن رشعــی و ممنوعیــت
در متامــی حــوزه هــا شــکاف جنســیتی عمیقــی ایجــاد کــرده ،در ایــن جوامــع منــی تــوان
بــه زندگــی مشــرک آزاد فکــر منــود .بـرای رفــع چنیــن تبعیضاتــی نیــاز بــه یــک مبــارزه بــا
خصلــت سوسیالیســتی و رد سیســتم موجــود اســت .مبــارزات اجتامعــی کنونــی مادامــی که
آزادی زنــان را شــالوده فعالیتهــای خــود قـرار ندهنــد ،شــانس پیــروزی نخواهنــد داشــت.
مثالهــای ایــن را در بســیاری از انقالبهــای تاریــخ همچــون شــوروی ،انقــاب چیــن و
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 ایـران
نیــز درسهایــی در ایــن بــاب وجــود دارد .ایــران آزاد و دمکراتیــک بــدون آزادی زنــان
امــکان نخواهــد داشــت .اگــر زندگــی مشــرک آزاد و دمکراتیــک باشــد جامعــه نیــز آزاد
خواهــد بــود .بــرای ایــن نیــاز بــه گــذر از زن بــرده و مــرد مقتــدر وجــود دارد .مــردان
و زنــان بایــد نیــروی گــذر از مســائل اجتامعــی را بــا همیــاری یکدیگــر نشــان دهنــد.
در تاریــخ داســتان زندگــی مشــرک وعشــق فراوانــی وجــود دارد و دلیــل تاثیــر
آن بــر جامعــه بــه ایــن دلیــل بــوده کــه بــه عنــوان زندگــی مشــرک آزاد تعریــف
شــدهاند .تاریــخ خاورمیانــه رسشــار از چنیــن منونههایــی اســت .در واقــع در
خمیرمایــه جوامــع خاورمیانــه وجــود چنیــن روابطــی فـراوان اســت .رهــر آپــو« :در
مراحــل تکویــن ملــت –دمکراتیــک ،آزادی زنــان دارای اهمیــت فراوانــی اســت.
زن آزاد بــه معنــای جامعــه آزاد اســت .جامعــه آزاد نیــز ملت-دمکراتیــک اســت».
فراســت زندگــی مشــرک مدرنیتــه دمکراتیــک ،زندگــی مشــرک آزاد اســت.
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دفــاع ذاتــی ،یکــی از پایــه های اساســی سیســتم خودمدیریتی
دمکراتیــک اســت .بــه عبارتــی دیگــر نــه تنهــا یکــی از
پایههــای اساســی بلکــه جوهــره سیســتم خودمدیریتــی
دمکراتیــک میباشــد .پــس جامعــه ای کــه از نیــروی دفــاع
ذاتــی برخــوردار نباشــد ،خصوصیــات اجتامعــی بــودن خویــش
را از دســت داده اســت .امــروزه نیــز مشــکل اساســی همــه
ی جوامــع کــه بــا آن گریبانگیــر هســتند ،عــدم آگاهــی از
نیــروی دفــاع ذاتــی اســت کــه تــا ســطح چشــمگیری از آن دور
گردانیــده شــده انــد .نظــام دولــت ـ قدرتگـرای حاکــم بـرای
بــه اســتعامر و اســتثامر کشــیدن و گســرش تعمیــق بردگــی
بــر جوامــع ،نخســت نیــروی دفــاع ذاتــی آنهــا را مــورد تهاجــم
قــرار داده اســت .انحصــارات نظامــی ،از جملــه راهــکار و
ســازماندهی اســت کــه نظــام دولــت ـ قدرتگـرای حاکــم علیه
نیــروی دفــاع ذاتــی جوامــع ،گســرش و ترویــج داده اســت.
در واقــع نظــام حاکــم بــا ترویــج انحصــارات نظامــی خواســتار

بــدون روابــط آزاد و دمکراتیــک امــکان برســاخت ملت-دمکراتیــک وجــود نخواهــد
داشــت .سیســتم کاپیتالیســم و متدنهــای ماقبــل آن ،زنــان را هیــچ انگاشــته
مــردان را هیرارشــی و بــه تبــع آن جامع ـهای جنســیتگرا ایجــاد شــده اســت امــا
مدرنیتــه دمکراتیــک چنیــن ادراکــی را رد منــوده اســت .دولــت -ملــت محصــول
کاپیتالیســم بــر روی زندگــی مشــرک بنــا شــده و ملــت دمکراتیــک کــه محصــول
مدرنیتــه دمکراتیــک اســت بــر پایــه زندگــی مشــرک آزاد برســاخته شــده اســت.
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خنثــی و منفعــل ســاخنت نیــروی دفــاع ذاتــی بــا هــدف بــدون ســازماندهی گذاشــن و بــی اراده کــردن جوامــع بــوده و درایــن راســتا
نقــش تعییــن کننــدهای را بــه خــود اختصــاص داده اســت .تاریــخ نشــان داده اســت کــه نظــام حاکــم نخســت فرهنــگ زن ـ مــادر را
مــورد حمــات و اســتعامر خــود ق ـرار داده اســت .میتــوان گفــت نظــام حاکــم جهــت تحــت حاکمیــت درآوردن جوامــع نخســت بــا
رضبــه وارد آوردن بــر نیــروی دفــاع ذاتــی فرهنــگ زن ـ مــادر بــه مرشوعیــت و گســرش دهــی قــدرت خــود پرداختــه اســت .در طــول
تاریــخ ،نظــام دولــت ـ قدرتگ ـرا نخســت علیــه نیــروی خــود دفاعــی زن ،در ســالهای  ٥٠٠٠ـــــ  ٥٥٠٠ق.م بــه ترویــج و ســازماندهی
انحصــارات نظامــی پرداختــه اســت .البتــه ترویــج چنیــن شــیوهی ســازماندهی بــا توافــق و همــکاری مــرد نیرومنــد و حیلهگــر ،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
 .ذهنیت مردساالری جامعه را از و ازهــم فروپاشــانیدن زندگــی بــر محــور زنـ مــادر و بــه ویــژه نیــروی دفــاع ذاتــی پرداختــه و بــا تحمیــل
بــدون ســازماندهی مانــدن زن ،مرحلــهی بردگــی را در شــخص زن بــر جامعــه آغــاز و تحمیــل کــرده اســت.
جوهره اجتامعی بودن و زن و مرد آغــاز چنیــن مرحلـهای کــه تاکنــون نیــز ســیر تاریخــی پنــج هـزار ســاله بــه خــود گرفتــه ،نظــام دولــت ـ قدرتگـرا
را با جوهره ی حقیقیشان بیگانه را در جامعــه تعمیــق و مــروع گردانیــده ،نیــرو و اراده ی زنــان و جامعــه را تضعیــف منــوده و بــه صــورت
بازیچـهی نظــام و تحــت حاکمیــت خــود درآورده اســت .البتــه نبایــد فشــار ،رسکــوب و خشــونت کــه از راهکارهــای
منوده و از آنها شخصیتی عاری از
انحصــارات نظامــی ذهنیــت مردســاالری میباشــند را هرگــز بــا نیــروی دفــاع ذاتــی یکســان و در یــک ســطح
اعتامد به نفس و نیروی دفاع ذاتی قــرار داد .زیــرا نظــام دولــت ـ قــدرت جهــت تــداوم و نهادینــه ســاخنت ذهینــت خــود ،نیــروی انحصــارات
به وجود آورده و سیاست رمه گی نظامــی را بــا هــدف از میــان برداشــن و رسکــوب نیروهــای مخالــف در جامعــه گســرش داده اســت .بــه عبارتــی
دیگــر شــکل گیــری انحصــار هامنــا برپایــه راهکارهایــی همچــون خشــونت ،جنــگ و اســتعامر بــوده اســت.

را در میان جامعه ی انسانی ترویج
داده است .تنها راه بازتعریف
در واقــع هــدف نظــام مردســاالری حاکــم از ســازماندهی و نهادینــه ســازی چنیــن نیرویــی ،بــه اســتعامر و اســتیال
صحیح عرصههای فرهنگ و رسانه ،کشــانیدن ارزشهــای مــادی و معنــوی جامعــه و آن را به رمه ی بردگی مبدل منودن و تحت حاکمیت خــود درآوردن
میباشــد .بدیــن گونــه بـرای طبقــه ی فرادســت حیاتــی مملــو از خوشــگذرانی فراهــم خواهــد ســاخت .در حالــی
گسرتش و سازماندهی نیروی دفاعی کــه سیســتم دفــاع ذاتــی هرگــز بــر پایـهی راهکارهایــی مانند فشــار ،رسکوب و خشــونت بنا نشــده اســت .همچنین
ذاتی زنان و مشارکت فعال آنان در هرگــز اشــغال ،اســتعامر و اســتثامر بــر نیــروی دیگــر را مبنــای اهــداف خویــش قـرار منیدهد .سیســتم دفــاع ذاتی،
سیســتمی مســتقل و بهطور کلی ســاختار آن مغایر با پدیدههایی همچون خشــونت ،اســتعامر و اســتیال میباشــد.
این عرصهها می باشد.

سیســتم خوددفاعــی از جملــه راهکارهایــی اســت که نیــروی زن و جامعه بـرای دفاع از موجودیــت و حفظ هویت
خویــش در مقابــل هرگونــه تهاجــات انحصارگـرای دولــت ـ قدرت بــه آن روی میآورند .در واقع جوهرهی سیســتم دفاع ذاتی ،دسـتیافنت
زنــان و جامعــه بــه نیــروی ســازماندهیمنودن و ارادهی آزاد در متامــی عرصههــای سیاســی ،اقتصــادی ،اجتامعــی ،فرهنگــی و نظامی اســت.
همچنیــن سیســتمی اســت کــه از طریــق آن میتــوان در مقابــل هرگونــه تهاجمــی بــه دفــاع از خویــش پرداخــت.
در اصــل جوهــره و ســاختار سیســتم دفــاع ذاتــی؛ درمقابــل ذهنیــت و ایدئولــوژی هژمونیــک و حاکــم مردســاالری ســازماندهی
کومیــن ،مجلــس ،آکادمــی ،فرهنگســتان ،آمــوزش ،کئوپراتیــو ،حــزب و نیــروی دفــاع ذاتــی زنــان و جامعــه میباشــد.
پــس مــی تــوان گفــت دفــاع ذاتــی سیســتمی اســت کــه فقــط و فقــط جنبــه ی نظامــی نداشــته و در ایــن جنبــه خالصــه منــی شــود.
بلکــه در رشایــط و مکانــی کــه نیــروی زنــان و جامعــه مــورد اســتعامر قــرار بگیرنــد ،نیــروی دفــاع ذاتــی در همــه عرصههــا بــه
ســازماندهی و دفــاع از آنهــا مــی پــردازد .ایــن در حالــی اســت کــه امــروزه نیــرو و پتانســیل زنــان و جامعــه در متامــی عرصــه هــا،
فاقــد نیــروی دفــاع ذاتــی اســت و بدیــن گونــه همــه روزه بــا روا منــودن نظــام بردگــی ،بــه تســلیمیت نظــام حاکــم کشــانیده میشــوند.
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 ارزشهــای معنــوی و
جهــت دســتیابی بــه آزادی خویــش نخســت بایــد در متامــی عرصههــا بــه ســازماندهی و گســرش نیــروی دفــاع ذاتــی خویــش
بپردازنــد .زیــرا بــدون برقــراری سیســتم دفــاع ذاتــی هرگــز منــی تــوان در مقابــل هجمههــای اســتعامرگری مقابلــه منــود.

در واقــع امــروزه نظــام حاکــم مردســاالری در متامــی عرصههــا نیــروی زنــان و جامعــه را فاقــد نیــروی دفــاع ذاتــی منــوده و مــدام آنهــا
را مــورد تهاجــات قوانیــن ذهنیتــی خــود قـرار میدهــد .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 میآیــد بــه هــان می ـزان نیــز مبــدل بــه اب ـزاری
میگــردد کــه از طریــق آن بــه ازخودبیگانگــی زنــان و جامعــه از جوهــره و ارزشهــای مــادی و معنویشــان ،میپردازنــد .امــروزه نیــز
نیرویــی میتوانــد در عرص ـهی 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 عرص ـهی سیاســت در راســتای منافــع
خــود بــه برافروخــن جنــگ و خشــونت علیــه جوامــع پرداختــه و جوامــع را بــه گــرداب بحــران ســوق میدهنــد .بدیــن گونــه نظــام
دولــت ـ قــدرت بــا اســتفاده از سیاســتهایی همچــون اشــغال و اســتعامر ،همــه روزه بــه تعمیــق دهــی و تغذیــه ی ذهنیــت خــود
میپــردازد .البتــه در تهــی گردانیــدن سیاســت از محتوایــش و ایجــاد انح ـراف در تعریــف و درک صحیــح آن ،ذهنیــت حاکــم مردســاالری
نقــش چشــمگیر و تعییــن کننــده ای داشــته و هرگــز منیتــوان منکــر ایــن واقعیــت شــوم شــد .بــه عبارتــی دیگــر میتــوان گفــت
ذهنیــت و مفهــوم نظــام دولــت ـ قــدرت بــه میزانــی کــه دشــمن نیــروی زن و جامعــه بــوده بــه هــان میـزان نیــز دشــمن زندگــی اســت.
در واقــع چنــان کــه نظــام دولــت ـ قــدرت هرگــز اجــازهی مشــارکت آزاد زنــان را در عرصــهی سیاســت نــداده ،در مقابــل
اهمیــت فراوانــی بــرای مشــارکت زنانــی کــه تســلیم سیاســت وی گشــته انــد ،قائــل شــده اســت .بــرای ایــن زنــان بــا
اندیشــه زنانــه سیاســت کــردن نیــز غیــر ممکــن میمنایــد ،زیــرا بــا توجــه بــه محدودیتهایــی کــه بــرای آنــان قائــل شــده
بایــد مشــارکت بجوینــد ،در غیــر ایــن صــورت بــا زدن برچســبهای گوناگــون از عرصــهی سیاســت طــرد خواهنــد شــد.
البتــه بــا بکارگیــری ایــن راهکارهــا از مشــارکت زنــان آزاد و مســتقل مامنعــت بــه عمــل مــیآورد و اگــر مشــارکتی هــم در
میــان باشــد بایــد در چارچــوب محــدودهی تعییــن شــده ای کــه تعریــف گردیــده ،صــورت گیــرد .ذهنیــت حاکــم بدیــن
گونــه بــه کادرســازی بــرای نظــام خــود پرداختــه و در مقابــل نیــروی دفــاع ذاتــی ،ایســتار و مشــارکت زنــان آزاد ،کارت ســبز
مشــارکت را شایســتهی آن دســته از زنانــی میبینــد کــه بــه عضویــت ســازمان بســیج درآمــده انــد و یــا کادر نظــام گشــتهاند.
تصفیـهی ارادهی آزاد و نیــروی دفــاع ذاتــی زنــان و جامعه ،در متامی عرصهها نیز بدین شــیوه صورت میگیرد .در واقع نقش آن دســته از زنانی
کــه کارت ســبز نظــام حاکــم مردســاالر را دریافــت کردهانــد ،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 تهاجــات فکــری و جســانی مواجــه گشــته و تبعیــد میشــوند .زنانی که فعال سیاســت دمکراتیــک و آزاد هســتند ،همــه روزه از
ســوی نظــام حاکــم مــورد خشــونت روحــی ،لفظی و جســانی قـرار میگیرند .ایــن در حالی اســت که نظام حاکم مردســاالر عرصهی سیاســت
را بــر مشــارکت زنــان آزاد تنگــر کــرده و ایــن بــه معنــی برخــوردار نبــودن زن از نیــروی دفــاع ذاتــی در ایــن عرصه میباشــد .پــس بدین نتیجه
میرســیم زنــان بـرای اینکــه بتوانند با برخــورداری از اراده ی آزاد خویــش و در چارچوب حفظ ارزشهــای آزاد و دمکراتیک جامعه ،در عرصهی
سیاســی مشــارکتی فعــال داشــته باشــند نخســت بــه طــور حتمی بایــد نیــروی دفاع ذاتــی خویــش و جامعــه را ســازماندهی و گســرش دهند.
در ایــن راســتا بـرای 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 ،گســرش ســازماندهی دمکراتیــک زنــان را مهمرتین
بخــش اساســی فعالیتهــای 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 میتواننــد بــا اتــکاء برحفــظ ارزشهــای مــادی ،معنــوی و دســتاوردهای جامعــه و با مبنــا قـراردادن معیارهای
راســتین سیاســت بــه بررســی مســائل و نیــز ســازماندهی جامعــه بپردازنــد .زنــان تنها بدیــن گونه میتواننــد با مشــارکت در عرصهی سیاســی،
بــه گســرش ســازماندهی ،نیــروی دفــاع ذاتــی و ارتقای ســطح مبــارزهی آزادیخواهــی خویش بپردازند .بدون شــک اســتفاده از هــان راهکارها
و ســطح مشــارکت در عرصـهی اقتصــادی نیــز از اهمیــت فراوانــی برخــوردار میباشــد .زیـرا ذهنیت حاکم مردســاالری بــا به انحصــار درآوردن
عرصـهی اقتصــادی نیــز دریچــه ای بـرای مشــارکت زنــان در ایــن عرصه نیز نگشــوده اســت .علیرغم آنکــه زن در ابتــدای تاریخ مبتکــر و خالق
عرصـهی اقتصــاد بــوده ولــی سیســتم دولــت ـ قدرتگـرا از طریــق راهکارهــای نظامــی همچــون فشــار ،رسکــوب و خشــونت این عرصــه را نیز
تحــت حاکمیــت خــود درآورده اســت .سیســتم دولــت ـ قــدرت هـزاران ســال اســت بــا پایــال کــردن و بــه انحصــار درآوردن رنــج و زحــات
زن ،او را بــه بــردهی 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 وابســتهی 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 وابســتهی مــرد گردانیــده کــه حتــی بـرای خرید لقمـهی نان
همیشــه بایــد بــه دســت مــرد بنگرد.
خالصــه اینکــه نظــام حاکــم بــا تحمیــل هــر نــوع فشــار ،رسکــوب و خشــونت بــر زن ایــن عرصــه را ب ـرای آنــان مبــدل بــه دوزخ منــوده
اســت .سیســتم دولــت ـ قــدرت بــا محتــاج کــردن و وابســته منــودن زن بــه مــرد ،سیســتم بردگــی را در شــخص زنــان درجامعــه تعمیــق
و نهادینــه منــوده ،رنــج زن را ارزانتریــن رنجهــا طبقــه بنــدی و قلمــداده منــوده اســت .همچنیــن جهــت رسمایهگــذاری و ســازماندهی
نظــام خــود در متامــی عرصههــا ،بــی وقفــه جســم و روان زن را مــورد تهاجــم سیاســت خــود ق ـرار داده اســت .چنــان کــه زنــان روزانــه
بـرای خریــد لقمــه ای نــان در رشایــط طاقــت فرســایی بــه رس مــی برنــد و مجبــور میگردنــد کــه تــن بــه هــر نــوع کاری دهنــد .سیســتم
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حاکــم مردســاالری  ،روزانــه زنــان را بارهــا و بارهــا بــا سیاســت شکســت جنســیتی و روانــی مواجــه میســازد .بــا آنکــه عرص ـهی اقتصــادی
از جملــه عرصههایــی میباشــد 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 ب ـرای بــه اســتعامر و بــه متلــک درآوردن زن تحمیــل
مــی گــردد .از ســوی دیگــر وضعیتــی کــه زنــان در آن بــر مــی برنــد وضعیــت کامــا تحقیرآمیــزی مــی باشــد .بنابرایــن زنــان بایــد بــا ارتقــای
ســطح آگاهــی و اهمیــت دادن وافــر در ایــن زمینــه بــه گســرش و ســازماندهی نیــروی دفــاع ذاتــی خویــش در ایــن عرصــه بپردازنــد.
همچنیــن ایــن عرصــه را بــه عرصــه ی مبــارزه ی حیاتــی جهــت حفــظ اراده ،هویــت و موجودیــت آزاد خویــش مبــدل مناینــد .زی ـرا اگــر
زنــان نیــروی دفــاع ذاتــی خویــش را در ایــن عرصــه گســرش و ســازماندهی مناینــد ،خواهنــد توانســت خــود را از بندهــای اســارت وابســتگی
بــه مــرد رهــا منــوده و آزاد گردنــد .زنــان بــا ارتقــای ســطح آگاهــی ،مبــارزه و پیشــرد ســازماندهی خویــش بــا فلســفه ی اکولوژیــک ـ
دموکراتیــک مبتنــی بــر آزادیخواهــی جنســیتی ،از مناطــق دور دســت گرفتــه تــا روســتاها و از روســتاها گرفتــه تــا شــهرها ،بــه گســرش
ســازماندهی کمونهــای اقتصــادی خویــش بپردازنــد .نخســت زنــان بایــد بــا همبســتگی و همگرایــی ،در متامــی امــورات اقتصــادی نظیــر
کشــاورزی ،کئوپراتیــو ،مؤسســات و ...گســرش ســازماندهی خویــش را در متامــی ایــن عرصههــا وســعت دهنــد .همچنیــن زنــان بــا گســرش
ســازماندهی مختــص بــه خویــش بــه ویــژه در ایــن عرصــه ،خواهنــد توانســت بــه اســتقالل اقتصــادی دســت یابنــد .اگــر زنــان بــه اســتقالل
اقتصــادی خویــش دســت یابنــد ،خواهنــد توانســت ســازماندهی نیــروی دفــاع ذاتــی خویــش را در ایــن عرصــه نیــز گســرش دهنــد.
عرصـهی هــر و مطبوعــات نیــز یکــی دیگــر ازعرصههایــی می باشــند که در آن سیاســت اســتثامر به شــیوه ای بســیار رعــب آور بــر زن تحمیل
گردیــده اســت .سیســتم دولــت ـ 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 عرصههــا ،زنــان را همچــون ابـزاری بــه کار مــی گیــرد .بـرای همیــن
از بهــره کشــی و بکارگیــری در فیلمهــای ســینامیی گرفتــه تــا رسیالهــای تلویزیونــی ،پیامهــای بارزگانــی و ســایر برنامــه هــای دیگــر ،جســم و
روح زن را مــورد اســتعامر و اســتثامر سیاسـتهای خــود قـرار 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 عرصههــا جامعــه را بــه ســوی گــرداب جنســیتگرایی
ســوق میدهــد .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 اعتــاد بــه نفــس و نیــروی دفــاع ذاتی به وجــود آورده و سیاســت رمهگــی را در میان جامعه ی انســانی ترویج داده اســت.
تنهــا راه بازتعریــف صحیــح عرصههــای فرهنــگ و رســانه ،گســرش و ســازماندهی نیــروی دفاعــی ذاتــی زنــان و مشــارکت فعــال آنــان در
ایــن عرصههــا مــی باشــد .همچنیــن الزم اســت بــا تــاش و مبــارزهای راســخ بــه ســازماندهی خویــش پرداختــه و جهــت رهایــی یافــن از
ذهنیــت مردســاالری ،بــی وقفــه بــه ارتقــای ســطح آگاهــی و ارادهای راســخ دســت یابنــد .بــدون شــک در ایــن صــورت زنــان بــا مبــارزهی
آزادیخواهــی خویــش خواهنــد توانســت عرصههــای فرهنــگ و رســانه را دگــر بــار بــا نگــرش و ســاختاری دمکراتیــک بــه جوهــرهی
حقیقــی آن بازگرداننــد .همچنیــن زنــان بــا اتــکاء بــر ارادهی ذاتــی خویــش مــی تواننــد بــه ســازماندهی کمونهــای زنــان در عرصههــای
فرهنــگ و رســانه دســت یافتــه و آنــان را جهــت دهــی مناینــد .مــرف و مخــارج ایــن عرصههــا نیــز بــر دوش نیــروی فعــال ســازماندهی
و گروههــای دفــاع ذاتــی میباشــد .همچنــان اگــر بخواهیــم بــه بررســی عرصــهی حیــات اجتامعــی نیــز بپردازیــم خواهیــم دیــد کــه
ذهنیــت مردســاالری حاکــم ایــن عرصــه را نیــز بــه طــور کلــی تحــت حاکمیــت خــود درآورده اســت .بــه عبارتــی دیگــر زن در ایــن عرصــه
نیــز فاقــد نیــروی دفــاع از خویشــن میباشــد .زی ـرا زنــان هــم در میــان خانــواده و هــم در جامعــه در شــیوهی زندگــی طاقــت فرســایی
بــه رس میبرنــد .ایــن در حالــی اســت کــه گــرداب ســنت جنســیتگرایی مردســاالری چنــان جامعــه را در خــود بلعیــده کــه عرصــهی
زندگــی را مبــدل بــه دوزخــی ب ـرای زنــان منــوده و همــواره آمــار آســیبهای روانــی ،خودکشــی ،خودســوزی ،ف ـرار از خانــه ،روی آوردن
بــه مــواد مخــدر ،فحشــاء و ...افزایــش مــی یابــد .خشــونتی کــه در خانــواده بــر زنــان و دخ ـران جــوان روا میگــردد ،محیــط خانــواده
را بــه زنــدان زنــان مبــدل کــرده و در ایــن محیــط زنــدان ،مــردان نقــش سادیســت و زنــان هــم نقــش مازوخیســت را ایفــا میکننــد.
مــرد هــر روز بــا اعــال فشــار ،رسکــوب ،خشــونت و تجــاوز بــه زن ،باگــذر زمــان ازخودبیگانــه گشــته و شــخصیت وی جنبــه ی حیوانــی
بــه خودگرفتــه و زن نیــز بــا تحمــل ایــن اعــال ،شــخصیت مبــارزه خــواه خــود را از دســت مــی دهــد .در عــر مــا خانــواده یکــی از
جملــه نهادهایــی بــه شــار م ـیرود کــه ارزشهــای معنــوی انســانیت در آن بــه بــن بســت و انح ـراف کشــیده شــد ه اســت .بــدون شــک
چنیــن وضعیتــی بســیار وحشــتناک اســت .امــروزه نهــاد خانــواده عرص ـهای اســت کــه در آن اف ـراد 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 عرصههــا

روبــه بــن بســت و نابــودی ســوق داده اســت .معمــوال خانــواده ،بــه ایســتگاه رشــد ـ مــرگ انســانها مبــدل گشــته اســت.
بنابــر تعریــف ذهنیــت مردســاالری از خانــواده ،مــرد نقــش دولــت را در نهــاد خانــواده ایفــا منــوده و زنــان نیــز قــر جامعـهی
بــردهی ایــن نظــام را تشــکیل مــی دهنــد .در چنیــن صورتــی کــه همــه روزه زنــان در زیــر ســایهی اعاملــی نظیــر رسکــوب ،فشــار
و خشــونت مردهایــی کــه هامنــا مناینــدگان ذهنیــت مردســاالری حاکــم در نهــاد خانــواده میباشــند ،بــر بــرده و چــون رهایــی
خویــش را در انتخــاب راهکارهایــی همچــون خودکشــی و ...میبیننــد ،بــه خودکشــی روی میآورنــد .در نتیجـهی چنیــن اعاملــی
روحیه و حافظهی خویش را از دســت داده و در مؤسســاتی قبیل تیامرخانه نگهداری میشــوند یا با از دســت دادن حافظهشــان
بــه اعاملــی همچــون جنایــت روی میآورنــد ،یــا اینکــه همچــون کاالیــی از طــرف مــردان در بازارهــا عرضــه میشــوند .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 میگــردد .در غیــر ایــن صــورت مــرد
جهــت درآمــد و ازدیــاد رسمایــه ی خــود ،زنــان را در کارهایــی همچــون فحشــا و تبلیغات رســانهای گرفتــار منوده و بــکار میگیرد.
متأســفانه پدیدههــای نامــوس و بــی ناموســی بــا تعریــف ذهنیــت مردســاالری بــه انحــراف کشــیده شــده انــد .بــدون
شــک زنــان بــا ســازماندهی منــودن نیــروی دفــاع ذاتــی خویــش خواهنــد توانســت در برابــر هرگونــه تهاجامتــی کــه آنــان را
تهدیــد مــی کنــد ،پاســخی رسیــع داده و از خــود دفــاع مناینــد .همچنیــن در برابــر پدیــدهی خشــونت در خانــواده ،پیشــرد
فعالیتهــای آموزشــی رضوری مــی باشــد .زنــان روزانــه از ســوی نظــام حاکــم دســتگیر و زندانــی میشــوند،همچنین بــا هــر
نــوع شــکنجههای ســنگین مواجــه شــده ،حکــم سنگســار و اعــدام بـرای آنــان صــادر میگردد،زنــده بــه گــور شــده و یــا اینکــه
در کارخانههــا ســوزانده میشــوند و یــا اینکــه بــا قتلهایــی کــه عامــان آنهــا مجهــول مــی باشــد مواجــه میگردنــد .البتــه مــی
تــوان فاعــل معلــوم هــم گفــت ،چ ـرا کــه عامــان ایــن قتلهــا خــود دولــت میباشــد .زنــان هــم در محیــط خانــواده متحمــل
شــکنجه میگردنــد و هــم در جامعــه هنگامــی کــه مشــکل آزادی خویــش را در عرصههــای مختلــف بــه بحــث و گفتگــو
میگذارنــد و یــا اینکــه بــه مبــارزه بــر مــی خیزنــد ،سیســتم حاکــم متامــی ایــن عرصــه را بـرای آنــان تنــگ میمنایــد .در حالــی
کــه سیســتم مردســاالری حاکــم در همــه ی عرصــه هــا اعــم از عرصههــای ایدئولــوژی ،سیاســی ،نظامــی و فرهنگــی زنــان
را بــه بــازی راهکارهــای فشــار ،رسکــوب و خشــونت گرفتــه و بــه مرشوعیــت دهــی ایــن عملکردهــای خویــش مــی پــردازد،
در برابــر چنیــن اعاملــی ،رضورت پیشــرد و ســازماندهی نیــروی دفــاع ذاتــی زنان امری حیاتی اســت که بایــد از آن دریــغ نورزیم.
بــا آگاهــی بــر اینکــه تنهــا راه صیانــت از ارادهی آزاد خویش از پیشــرد دفــاع ذاتی می گذرد ،باید بی وقفه به اســتقرار ،پیشــرد و
ســازماندهی آن پرداخــت .دفــاع ذاتــی ،ســتون اصلی سیســتم خودمدیریتی دمکراتیک اســت .بدون پیشــرد دفاع ذاتی ،فروپاشــی
سیســتم دولــت ـ قــدرت در متامــی عرصــه هــای ایدئولوژی ،سیاســی ،اجتامعی ،اقتصــادی و نظامی مشــکل و امکانناپذیر اســت.
زیـرا اگــر نیــروی دفــاع ذاتــی در جامعــه ســازماندهی نگــردد ،بــدون شــک قــادر بــه خنثــی ســازی تهاجــات سیســتم دولــت ـ
قــدرت نبــوده و نخواهیــم توانســت از جامعهمــان دفــاع منــوده و از آن صیانــت بــه عمــل آوریــم .بنابرایــن سیســتم خودمدیریتی
دمکراتیــک هرگــز بــا ذهنیت و ســاختار دولت ـ قدرت ســازگار نبوده و سیســتم دفاعی جامعه در برابــر هرگونه حمالت خارجی و
داخلــی مــی باشــد .همچنین سیســتمی اســت کــه از ارزشهای معنــوی ،اخالقی ،سیاســی و دمکراتیــک جامعه صیانــت میمناید.
در واقــع مــی تــوان گفــت کــه سیســتم خودمدیریتــی دمکراتیــک ،سیســتمی زن محــور اســت .پــس بــا ارزیابــی و آگاهــی بــر
اینکــه سیســتم خودمدیریتــی دمکراتیــک هامنــا برق ـراری و ســازماندهی سیســتم حیاتــی آزاد ب ـرای متامــی زنــان میباشــد،
ضامنــت برقـراری ایــن سیســتم نیــز تنهــا بــا ســازماندهی نیــروی دفــاع ذاتــی امــکان پذیــر اســت .همچنیــن زنــان بایســتی بــا
همبســتگی و همگرایــی ،در برابــر اعاملــی نظیــر ازدواج در ســنین پاییــن ،مهریــه ،شــیربها ،ازدواج اجبــاری ،خواســتگاریهای
کالســیک ،تحصیــل نکــردن ،حبــس کــردن در خانــه و ...مبــارزه منــوده و بــا تجهیزشــدن بــه ســاحهای ایدئولوژیکــی ،سیاســی
و اجتامعــی بــه دفــاع از خــود بپردازنــد .همچنیــن زنــان بایســتی در برابــر برخــورد و قوانیــن ذهنیــت مردســاالری حاکــم کــه
زنــان و دخ ـران جــوان را بــه بهانههــای گوناگــون بــه ســوی خودکشــی ســوق داده و بدیــن گونــه همــه روزه بــه قتــل عــام
زنــان مـ ی پــردازد ،موضــع گیــری منــوده و بــا هشــداردادن ،آگاهــی دادن و اســتفاده از راهکارهایــی متفــاوت ،از ترویــج چنیــن
اعاملــی مامنعــت بــه عمــل آورنــد .همــواره بایســتی بــا همبســتگی و همدلــی ،در برابــر نهادهــا و مراکــزی کــه بــه تجــارت
زنــان ،گســرش فحشــا و پخــش مــواد مخــدر از طریــق زنــان میپردازنــد ،مبــارزه منــوده و اعــان جنــگ مناینــد .بــا ارزیابــی
ایــن مــوارد ،بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه زنــان جهــت ســازماندهی و حفــظ ارزشــهای مــادی و معنویشــان در متامــی
عرصــه هــا بایســتی ســازماندهی نیــروی دفــاع ذاتــی خویــش را امــری حیاتــی محســوب کــرده و بــی وقفــه مبــارزه مناینــد.
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آرین زانا
عضو کمیته ژنئولوژی

رسزمیــن کهــن ای ـران از کهــن دیارانــی اســت کــه میتــوان رد پــای زندگــی عادالنــه و دمکراتیــک را در البــای صفحــات پنهــان
آن جســتجو کــرد .یکــی از بارزتریــن منادهــای ایــن فرهنــگ غنــی ملــت دمکراتیــک ،همزیســتی مســاملت آمیــز و کامــا آشــتیانه
ملتهــای متنــوع ایـران و تاریــخ مشــرک آنــان مــی باشــد .شــاید بهــر اســت بگوییــم رگــه هــای کنفدرالیســم دمکراتیــک و ملــت
دمکراتیــک هنــوز هــم در ایـران ریشــه دارد و تــا بــه امــروز نیــز بــا وجــود متامــی تهاجــات اقتدارگــری و امحاگــری دولــت ملــت،
ایــن فرهنــگ زیبــا در زندگــی ســاکنان ای ـران زنــده و مقاومــت میمنایــد.
جغرافیــای غنــی ایـران باعــث گشــته کــه کمــر احتیاجــات ســاکنانش را از خــارج تأمیــن منایــد .خــاک حاصلخیــز ،هــوای مســاعد ،آب
فـراوان و بســیاری فاکتورهــای انســانی باعــث گشــته تــا فرهنــگ زراعــت در ایـران 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 میشــود بــه معنــای هــر آنچــه
مرتبــط بــا زندگــی میباشــد اســت کــه در ایــن چارچــوب اقتصــاد بــه طــور کلــی مبحثــی اســت کامــا زنانــه و جایــگاه و نقــش
زن در آن قابــل مشــاهده اســت .اقتصــاد یکــی از مبانــی اساســی پیرشفــت جوامــع میباشــد .اقتصــاد در واقــع بایــد در خدمــت
پیرشفــت و بهبــود وضعیــت معیشــتی جامعــه و همچنیــن اســتقالل آنــان باشــد.
بــا نگاهــی بــه وضعیــت اقتصــادی ای ـران در رشایــط کنونــی و مقایســه آن بــا اقتصــاد در ملــت دمکراتیــک تــاش میمناییــم کــه
راهکارهایــی تــازه ب ـرای جــان بخشــیدن بــه اقتصــاد در حــال احتضــار ای ـران بیابیــم.
جغرافیــای رنگیــن و چندملیتــی ایـران 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 همسایگانشــان تأمیــن مناینــد کــه بــه ایــن گونــه مبادلــه،
فرهنــگ هدیــه گفتــه شــده اســت .ورود بــه مرحلــه شهرنشــینی یــا متــدن تأثیـرات زیانبــاری بــر زندگــی انســان از جنبــه اقتصــادی
وارد آورد کــه میتــوان از آن جملــه بــه مــوارد زیــر اشــاره منــود :انباشــت رسمایــه ،دور گشــن از خــاک ،بیــکاری ،دور گشــن زن
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
آمــاده ســازی اذهــان ب ـرای تــاش ب ـرای بــه دســت آوردن ســود بیشــر .بــا عمیقتــر شــدن اقتدارگرایــی و دورگشــن جامعــه از
اقتصــاد و تحــت کنــرل درآمــدن ایــن عرصــه مهــم زندگــی از جانــب دولــت ،اقتصــاد از جوهــره واقعــی خویــش دورگشــته و بــه
یکــی از راههــای اســتثامرگری تبدیــل گشــت .صنعتــی ســازی افراطــی بــا تخریــب محیــط زیســت و تخصصــی کــردن مشــاغل لطمــه
بزرگــی بــه اقتصــاد وارد آورد.
اقتصــاد ای ـران بــا کشــف نفــت وارد مرحلــه جدیــدی گشــت .کشــف نفــت در مســجد ســلیامن باعــث گشــت تــا چشــم طمــع
کشــورهای اســتعامرگر بــه ای ـران دوختــه شــود و مرحلــه جدیــدی از اســتعامر اقتصــادی ای ـران رشوع گــردد .از آن پــس درآمــد
نفتــی نقــش اساســی در بودجــه ایـران پیــدا کــرد .در واقــع نفــت یــا طــای ســیاه بــه دلیــل اینکــه بــه دســت مــردم ایـران مدیریــت
نگردیــد ،بــه بــای جــان آنــان تبدیــل گشــت .در زمــان رژیــم پهلــوی بــه بهانــه صنعتــی ســازی و جــذب نیــروی کار بـرای کارکــردن
در کارخانههــا ،بخــش زیــادی از جمعیــت روستانشــین ایــران بــه شــهرها مهاجــرت منــوده و در واقــع از هویــت خویــش دور

گشــتند .دور گشــن از روســتا و فرهنــگ کشــاورزی بــه معنــای دورگشــن از خوداتکایــی اقتصــادی و وابســتگی بــه دولــت
و اقتــدار مــی باشــد.
بعــد از انقــاب خلقهــای ایـران و روی کار آمــدن رژیــم جمهــوری اســامی ،اقتصــاد ایـران روز بــه روز بیشــر در رساشــیبی
ســقوط ق ـرار گرفــت و بــه جایــی رســیده کــه هــر روز وضعیــت زندگــی در ای ـران ســختتر مــی گــردد .شــعار خمینــی
در اوایــل ایــن بــود کــه پــول نفــت را بــر رس ســفره مــردم میآوریــم .بــا شــعار خــود اتکایــی اقتصــادی ،اقتصــاد ایـران بــه
چنــد دولــت محــدود وابســته شــد .اقتصــاد ایـران کــه بــا سیاسـتهای غلــط رژیــم پهلــوی بــه غــرب وابســته بــود ،در زمــان
جمهــوری اســامی و بــا سیاسـتهای خصامنــه ایــن رژیــم بیشــر لطمــه دیــد .هــر روز بــه دلیــل اقدامــات جنــگ طلبانــه
ایــن رژیــم و وســعت تنشهایــش بــا دنیــا بیشــر در تنگنــا ق ـرار گرفتــه و تحریمهــای بیشــری بویــژه از جنبــه اقتصــادی
علیــه ای ـران اعــال میگــردد.
رژیــم جمهــوری اســامی بــا شــعار خوداکتفایــی داخلــی در حقیقــت بخشهــای مهــم و حیاتــی اقتصــادی را کــه بایــد
از جانــب مــردم اداره میشــد ،بــه گروههــای خــاص و مافیــای اقتصــادی دولتــی واگــذار کــرد و اقتصــاد را کــه بایــد در
خدمــت منافــع آحــاد جامعــه باشــد ،بـرای منافــع قــر وابســته بــه دولــت بــه کار بــرد .از طرفــی بــا ادعــای اینکــه بــدون
وابســتگی بــه خــارج احتیاجــات خویــش را تأمیــن میمناینــد ،اذهــان عمومــی را فریــب داده و از طرفــی اقتصــاد ایـران را
بــه چنــد کشــور خــاص از جملــه چیــن و روســیه وابســته کــرده اســت.
خاورمیانــه اولیــن رسزمینــد اســت کــه در آن انقــاب زراعــی -روســتایی ایجــاد گشــت و ارتبــاط ســاکنانش بــا خــاک و زراعت
ناگسســتنی اســت .لیکــن کاپیتالیســم جهانــی بــا هجمههــای بــی امــان خویــش در تــاش اســت تــا بــا دور گردانیــدن
مردمــان ایــن رسزمیــن از اصالــت خویــش آنــان را از خــود و از فرهنــگ کاربیگانــه کــرده و در ضــد فرهنــگ خویــش ذوب
منــوده و بــه انســانهایی رصفــا مرصفگـرا تبدیــل منایــد .واقعیــت ایــن اســت کــه رسمایــه کار نیســت ،بلکــه ابـزاری 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 میمنایــد.
اســتثامر و اســتیالی اقتصــادی دولــت در بنیــان گسســت از روســتا ،خــاک ،زراعــت و تجمــع در شــهرها و رشــد تودههــای
بیــکاران نهفتــه اســت کــه در نهایــت بــه وابســته ســازی جامعــه بــه نهادهــای قــدرت و حاکمیــت میانجامــد.
تنهــا راه چــاره ب ـرای بــرون رفــت از بح ـران اقتصــادی کــه ای ـران در آن گرفتــار اســت بازگردانــدن اقتصــاد بــه صاحبــان
اصل ـیاش کــه مــردم هســتند ،میباشــد .جغرافیــای غنــی ای ـران امــکان خودگردانــی اقتصــادی بــر مبنــای کار گروهــی را
بـرای ســاکنانش فراهــم مــی کنــد .تنهــا مــورد الزم ،درآوردن آن از کنــرل 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
نیــز بــه عنــوان رسمایــه ندیــدن کار آنــان در خانــه و نقــش زنــان در ایجــاد نیــروی کار بوجــود آمــده کــه در نهایــت زن
تنهــا بــه عنــوان مــرف کننــده دیــده شــده و ایــن مســبب زورمــداری و اســتثامر بــر زن گردیــده اســت .اســتثامر اقتصــادی
خطرناکتریــن و وحشــیانهترین 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 .افـراد آن جامعــه بـرای تأمیــن اقتصــاد
خویــش از دولــت چشمداشــتی نخواهنــد داشــت و دولــت نیــز منیتوانــد در ایــن زمینــه دخالــت منایــد .ایــن حداکــر
سازشــی اســت کــه میتــوان مابیــن دولت-ملــت و ملــت دمکراتیــک برق ـرار کــرد.
در مقابــل رسمایـهداری و صنعتگرایــی ضــد محیــط زیســت ،اقتصــاد کومینــال یــا گروهــی و صنعــت اکولوژیــک پیشــرد
مییابــد .در ایـران کنفــدرال و دمکـرات بایســتی هــر منطقـهای 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 ،عمـران ،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 زحمتتریــن و
کریهتریــن شــیوههای اســتثامر اســت کــه در خودگردانــی اقتصــادی جــای نــدارد .چــون آنچــه کــه اقتصــاد را از حالــت
کلکتیــو خــارج ســاخت ،انباشــت رسمایــه و کســب پــول از طریــق پــول بــود .اقتصــاد ایـران در رشایــط کنونــی بــه ایــن دلیــل
کــه متکــی بــر فــروش نفــت و خــارج ســاخنت جامعــه از جریــان اصلــی اقتصــاد اســت ،باعــث وابســتگی هرچــه بیشــر مــردم
بــه دولــت و وابســتگی دولــت بــه چنــد کشــور محــدود گردیــده اســت.
در ملــت دمکراتیــک جامعــه تــاش میمنایــد بــا امکانــات ذاتــی و درونــی خویــش و بــدون وابســتگی بــه دیگـران ،امــکان
زندگــی دمکراتیــک و عادالنــه را فراهــم منایــد .در ایــن میــان اقتصــاد نیــز یکــی از اساسـیترین عرصههایــی اســت کــه تــا
وقتــی کــه جامعــه در ایــن زمینــه بــه خوداتکایــی نرســد ،منیتــوان ادعــا کــرد کــه میتــوان ملــت دمکراتیــک را برســاخت.
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فرهنگ
برمال چم

عضو کمیته فرهنگ وهنر کژار

فرهنــگ نحــوهای از زندگــی اســت و بــه مثابـهی هویــت اجتامعــی
در مرحلــه ی پیرشفــت جوامــع درایجــاد ارزشهــای مــادی ومعنــوی
نقــش بســزایی را ایفــا منــوده اســت .فرهنــگ کــه در جامعــه
انســانی نقــش حافظــه اجتامعــی را برعهــده دارد ،عرصــهای مــی
باشــد کــه دســتاوردهای انســانیت در آن جاودانــه میگــردد .امــا
هرجامعــه بــا توجــه بــه رشایــط جغرافیایــی وخصوصیــات طبیعــی
واجتامعــی خویــش شــکل میپذیــرد .وجــود اجتامعــات متنــوع
بــا فرهنگهــای متفــاوت ازغنــای آن جامعــه نشــأت میگیــرد.
بدیــن شــکل فرهنــگ یــا نهادهــای فرهنگــی را منیتــوان در چارچوب
مرزهــای دولت-ملــت جــای داد .بــه ایــن دلیــل کــه فرهنــگ ،متنــوع
وچنــد بعــدی میباشــد و منیتــوان آن را ازطبیعــت متامیــز دانســت.
رسشــت اجتامعــی ضــد دولت-ملــت اســت و ایــن نیــز از جایــگاه و
نقــش زن در ایــن عرصــه نشــأت میگیــرد .بدیــن ترتیب اساسـیترین
نتیجــه فرهنگــی کــه بــه دســت زن ایجــاد گشــته ،جاری شــدن زندگی
اســت .جریــان یابــی که زندگــی عادالنــه را در خویش جــای میدهد.
بــه ایــن دلیــل میگوییم کــه فرهنگ ،شــیوه زندگی هر جامعه اســت
و هــر جامعــه بــا هویــت اجتامعــی خویــش دارای معنــا میباشــد.
در نتیجــه جوامــع بــدون فرهنــگ مختــص بــه خویــش ،جوامــع

فرهنــگ نحــوهای از زندگــی اســت و بــه مثابـهی هویــت اجتامعــی در مرحلــه ی پیرشفــت جوامــع درایجــاد ارزشهــای مــادی ومعنــوی
نقــش بســزایی را ایفــا منــوده اســت .فرهنــگ کــه در جامعــه انســانی نقــش حافظــه اجتامعــی را برعهــده دارد ،عرصــهای مــی
باشــد کــه دســتاوردهای انســانیت در آن جاودانــه میگــردد .امــا هرجامعــه بــا توجــه بــه رشایــط جغرافیایــی وخصوصیــات طبیعــی
واجتامعــی خویــش شــکل میپذیــرد .وجــود اجتامعــات متنــوع بــا فرهنگهــای متفــاوت ازغنــای آن جامعــه نشــأت میگیــرد.
بدیــن شــکل فرهنــگ یــا نهادهــای فرهنگــی را منیتــوان در چارچــوب مرزهــای دولت-ملــت جــای داد.
بــه ایــن دلیــل کــه فرهنــگ ،متنــوع وچنــد بعــدی میباشــد و منیتــوان آن را ازطبیعــت متامیــز دانســت.
رسشــت اجتامعــی ضــد دولت-ملــت اســت و ایــن نیــز از جایــگاه و نقــش زن در ایــن عرصــه نشــأت میگیــرد .بدیــن ترتیب اساسـیترین
نتیجــه فرهنگــی کــه بــه دســت زن ایجــاد گشــته ،جاری شــدن زندگی اســت .جریان یابــی که زندگــی عادالنــه را در خویش جــای میدهد.
بــه ایــن دلیــل میگوییــم کــه فرهنــگ ،شــیوه زندگــی هــر جامعــه اســت و هــر جامعه بــا هویــت اجتامعــی خویــش دارای معنا میباشــد.
در نتیجــه جوامــع بــدون فرهنــگ مختــص بــه خویــش ،جوامــع بــدون هویــت هســتند .یــا بهــر میتــوان گفــت بــه ماننــد بیگانـهای بــا
فرهنــگ خلقهــای دیگــر زندگــی میمناینــد و همچنیــن در سیســتم بیگانــه ذوب میگردنــد؛ زندگــی بــدون فرهنــگ امکانپذیــر نیســت.
لیکــن بایــد از خویــش بپرســیم کــه چگونــه فرهنگــی؟ در عــر کنونــی اقتدارگــری فرهنــگ خلقهــا را در خویــش ذوب منــوده و
بــه ورطــه ی نابــودی میکشــاند .امــا مــا مــی گوییــم فرهنــگ آزاد ،کومینــال و دمکراتیــک تــا همــه خلقهــا بتواننــد بــا شناســنامه
فرهنگــی خویــش زندگــی مناینــد .بایــد اندیشــه فرهنــگ جمعــی و کومینــال پیشــرد یابــد .فرهنــگ کومینــال و دمکراتیــک قبــل
از سیســتم دولتگــرا وجــود داشــته و همــه خلقهــا را در خویــش جــای مــیداد .بــا وجــود فرهنــگ دولت-ملــت نیــز فرهنــگ
دمکراتیــک و جمعــی در تاریــخ همیشــه مقاومــت منــوده و تــا بــه امــروز نیــز ادامــه داشــته اســت .در برهــهای بــه شــکل کالن،
عشــیره یــا اتنیســیته نامگــذاری شــده اســت .در واقــع ایــن مدلهــا بــه گونــه ای مقاومــت در برابــر فرهنــگ دولتگــرا میباشــد.
در طــول تاریــخ تــا بــه امــروز نیــز انســان بـرای اینکــه بتوانــد در طبیعــت از خویــش محافظــت منایــد ،اســکان یابــد و نســل خویــش را
ادامــه دهــد ،همیشــه در حــال کاوشگــری و تــاش بــوده اســت .مبــارزه بـرای زندگــی کــه پیشــرد یافتــه در نتیجه بــه برســاخت فرهنگ و
نیــز ایجــاد جامعــه انجامیــده اســت .هامنگونــه کــه میدانیــم جامعــه بــا پیشــاهنگی زن ایجــاد شــده اســت .فرهنــگ و زراعــت در تاریخ
بــه عنــوان تولیــدات زن پیشــرد مییابــد .بــه همیــن دلیــل زمانــی کــه گفتــه میشــود فرهنــگ ،زحمــت ،رنــج و خالقیــت زن معنــادار
میگــردد .در نتیجــه ارزشهــای ه ـزاران ســاله ،فرهنــگ خلقهــا ایجــاد مــی گــردد و رنــگ ،زبــان و مدلهــای زندگــی ارتقــا مییابــد.
آنچــه کــه فرهنــگ یــک خلــق را تعییــن میمنایــد ،جغرافیــا ،تاریــخ و شــیوه زندگــی آن خلــق اســت .هـزاران ســال اســت که با پیشــاهنگی
زن ،خلقهــا 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 گامهــای اولیــه اجتامعــی بــودن ،رد زحمــت و تــاش زن منایــان اســت .در همــه کشــفیات اولیــه،
تأثیــر زن قابــل مشــاهده اســت .معــاری کــه امــروز پیرشفــت منــوده ،از دوران نئولیتیــک توســط زنــان ایجــاد گردیــده اســت .همچنیــن
هــر ،ادبیــات ،ادیــان و مذاهــب و ســبکهای هــری و فرهنگــی از ایــن دوران نشــأت مــی گیرنــد .بدیــن ترتیــب فرهنــگ بــا تــاش و
رنــج زن ایجــاد گشــته و تــا بــه امــروز نیــز رســیده اســت .در ایــن دوران همــه خلقهــا بــا ویژگــی و فرهنــگ خویــش زندگــی کردهانــد.
بــر ایــن اســاس زمانــی کــه رهــر آپــو میگویــد" زن بــه مثابــه ملــت اســت" مــا ایــن را بــه مثابــه اتحــاد خلقهــا نــام میبریــم .ملتــی
کــه نژادپرســت و اقتدارطلــب نیســت چــون در رسشــت زن ایــن ویژگیهــا جــای ندارنــد.
در برســاخت اجتامعــی بــودن نیــز ،آشــکار اســت کــه زن همــه خلقهــا را بــه مثابــه ملتــی در آغــوش میگیــرد .میتــوان زن را
بــه مثابــه رسشــت اجتامعــی در مقابــل سیســتم دولــت  -ملــت بــه عنــوان ملــت دمکراتیــک تعریــف کــرد .زیــرا رسشــت زن
و ویژگیهــای مــادر در ســطح کیهانــی ،زندگــی را تحــت پوشــش قــرار میدهــد .زمانــی کــه کودکــی را پــرورش میدهــد،
بــه او زبــان میآمــوزد و بــه جامعــه میســپارد ،بــا ایــن ویژگیهــا رفتــار میمنایــد .در اینجــا رفتــار مــادر مهــم اســت کــه
طبیعــت را بــه مثابــه فرزنــد خویــش حــس میمنایــد .ایــن را میتــوان بــه مثابــه مبــدأ جامعــه اخالقــی و سیاســی تعریــف کــرد.
دولت-ملــت در عــر کنونــی در تــاش اســت همــه ارزشهــای اجتامعــی را در چنــگال خویــش گرفتــه و از بیــن بــرد .زی ـرا فرهنــگ
کومینــال را ب ـرای خویــش تهدیــدی بــزرگ میبینــد.
متأســفانه تفکــر دولتگــرا و اقتدارگــر بــا راه و روشهــای گوناگــون ایــن کار ارا انجــام میدهــد .هــر چنــد کــه تــاش و مبــارزه
بــی امــان در ایــن زمینــه نیــز انجــام گیــرد ،امــا منــی تــوان گفــت بــه متامــی تفکــر دولــت ملــت از بیــن رفتــه اســت .بــدون شــک
راه چــاره ب ـرای مبــارزه بــا تفکــر دولــت گ ـرا ،برســاخت ملــت دمکراتیــک اســت کــه رهــری بــه شــکلی وســیع توضیــح داده و ب ـرای
برســاخت آن راه و روش آن را نیــز نشــان داده اســت .یکــی از پایههــای اساســی آن نیــز فرهنــگ میباشــد .بــه ویــژه چــون معنــای
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فرهنــگ ،زن و زندگــی یکــی میباشــد ،آن کــه پیشــاهنگی ایــن کار را بــر عهــده خواهــد داشــت زن ،بــه ویــژه زنــان کــرد خواهــد بــود.
در برســاخت ملــت دمکراتیــک فرهنــگ یکــی از پایههــای اساســی بــه شــار مــی رود .مــی تــوان گفــت کــه فرهنــگ همــه ابعــاد دیگــر را
نیــز در خویــش جــای میدهــد .چــون موجودیــت جامعــه و انســان میباشــد .در همــه عرصههــای اجتامعــی فرهنــگ وجــود دارد .بـرای
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 پیشــرد داده وســازماندهی منایــد .بدیــن ترتیــب ملــت دمکراتیــک بــا پیشــاهنگی زن ،ســازماندهی
فرهنگــی ،اجتامعــی ،سیاســی و اقتصــادی پیشــرد و شــکل مــی گیــرد .ایــن در واقــع مبــارزه تاریخــی در مقابــل ذهنیــت دولتگ ـرا و
پدرســاالری میباشــد.
میتــوان ملــت دمکراتیــک را بــه مثابــه شــیوه موجودیــت و زندگــی خلقهــا ،جانــداران و گیتــی تعریــف کــرد .در ذات
خویــش ،زبــان حقیقــی موجودیــت یابــی اســت .از دیالکتیــک فلســفی آفرینــش و پیرشفــت گیتــی رسچشــمه میگیــرد.
بویــژه دررشق کردســتان وایــران بــا پیشــاهنگی زن میتوانــد بهــر شــکل گیــرد و توســعه یابــد .چــون در تاریــخ منونههایــی
کــه بتــوان از آنهــا بهــره جســت و منابــع مناســبی وجــود دارد تــا از طریــق آن بــر اســاس ارزشهــای فرهنگــی همــه خلقهــا در
جامعــه اخالقــی و سیاســی زندگــی کــرد .رشق کردســتان دارای تاریــخ غنــی میباشــد کــه پیشــاهنگی ملــت دمکراتیــک را بنامیــد.
ایــران از لحــاظ جغرافیایــی جوامــع اتنیکــی زیــادی را در خویــش جــای میدهــد .همچنیــن باورداشــتهای یارســان،
بهایــی ،مســیحیت ،یهــودی ،ارمنــی و زرتشــتی و نیــز اســام بــا مذاهــب شــیعه ،ســنی حنفــی و شــافعی در ایــران
وجــود دارد .در زمینــه تلــون خلقهــا نیــز ایــران رسزمینــی بســیار رنگارنــگ اســت .فارس،کــرد ،آذری ،بلــوچ ،عــرب،
گیلکــی ،مازنــی ،تــات و بســیاری ازملیتهــای دیگــر در ایــران زندگــی میکننــد و کشــوری بســیار اســراتژیک اســت.
جایــی کــه در آن تنــوع فرهنگــی وجــود دارد ،غنــای آن بــه مثابــه فرصتــی
فرهنــگ کومینــال و دمکراتیــک قبــل اســت .بــا تــاش و مبــارزه خلقهــا میتــوان بــه زندگــی زیبــا تبدیــل گــردد.

از سیســتم دولتگــرا وجــود داشــته و
همــه خلقهــا را در خویــش جــای مــی
داد .بــا وجــود فرهنــگ دولت-ملــت
نیــز فرهنــگ دمکراتیــک و جمعــی در
تاریــخ همیشــه مقاومــت منــوده و تــا
بــه امــروز نیــز ادامــه داشــته اســت .در
برهــه ای بــه شــکل کالن ،عشــیره یــا
اتنیســیته نامگــذاری شــده اســت .در
واقــع ایــن مدلهــا بــه گونــه ای مقاومت
در برابــر فرهنــگ دولــت گرا می باشــد.

امــروز ایــن خلــق بیــش از پیــش بــا هویــت فارســی و مذهــب شــیعه ذوب گردیــده
اســت .اگــر ملتــی فــارس و دارای مذهــب شــیعه باشــد دارای حــق زندگــی بــوده
در غیــر ایــن صــورت بــا اقتــدار و خشــونت دولــت روبــرو میگردنــد .زبــان فارســی
زبانــی اســت کــه در تاریــخ نیــز از لحــاظ فرهنگــی بــه کار بــرده شــده اســت .بــه ایــن
دلیــل کــه زبــان فارســی زبــان رســمی بــوده و خلقهــای دیگــر نیــز بــه عنــوان فــارس
نــام بــرده میشــوند .ایــن زبــان بــه زبــان سیاســت و بروکراســی مبــدل گشــته اســت.
همچنیــن بــا شناســنامه فــارس خلقهــای بســیاری وجــود دارنــد .ایــن را مــی تــوان
اقتدارگــری بــه نــام کــرد ،امــا اگــر خلقهــای دیگــر بــا فرهنــگ و هویــت خویــش زندگــی
مناینــد و ســازماندهی گردنــد ،پتانســیل عظیمــی بــرای برســاخت ملــت دمکراتیــک
وجــود دارد .در جایــی کــه تنــوع و تفاوتمنــدی وجــود دارد ،فرصــت ایــن هــدف بیشــر اســت .بویــژه در زمینــه تنــوع
ملتهــا غنــای فرهنگــی قابــل توجهــی وجــود دارد و ایــن بــرای پیشــرد تفکــر ملــت دمکراتیــک فرصــت مناســبی اســت.
در فرهنــگ ایــران اثــرات فرهنــگ زن  -مــادر وجــود دارد .کاوشهــای باســتان شناســی اثبــات کــرده کــه در ســدههای
کهــن ،خلقهایــی کــه در ایــران زندگــی کردهانــد بــا فرهنــگ و باورداشــت الهــه مادرزندگــی کردهانــد .بــه ایــن دلیــل کــه
فرهنــگ دوران نئولتیــک و همچنیــن اخــاق و فلســفه زرتشــتی دارای جایــگاه خاصــی بــوده ،بدیــن شــکل رابطــه زن و مــرد
بیــش از رابطــه بــر اســاس امیــال غریــزی ،رابطــه ای بــوده اســت بــرای پیشــرد جامعــه .ایــن باعــث ارتقــای ســطح معنویــات
شــده و نیکــی بربــدی غالــب شــده اســت .فلســفه زرتشــتی غالــب و زن و مــرد بــه شــیوه ای معنــوی در زندگــی ســهیم هســتند.
بدیــن ترتیــب میتــوان گفــت کــه تاریــخ ایــران بــا نیــرو و نقــش مؤثــر زن پیشــرد یافتــه و فرهنــگ الهــه مــادر غالــب اســت.
بــا وجــود همــه اقتدارگریهــای رژیــم ایـران  ،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 بیشــر منایــان اســت و از آن محافظــت میگــردد .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 .عــاوه بــر ایــن زنــان ای ـران در زمینــه اســتاتیک و تزئینــات محــل زندگیشــان بســیار حرفــه ای بــوده انــد .در
آن زمــان هنــوز هــم زن پیشــاهنگی و مدیریــت جامعــه را بــر عهــده داشــته وهمــه امــور کشــاورزی توســط زن انجــام مــی گرفــت.
بــا پیرشفــت تفکــر اقتدارگــرا بعــد از ســالهای  )١٣٠٣(١٩٢٤تــا بــه امــروز و برســاخت پــروژه دولت-ملــت ،ایــران تنهــا بــا یــک
شناســنامه و یــک ذهنیــت و بــا نژادپرســتی مدیریــت وســایر خلقهــای تضعیــف گشــتند .فشــار بــر خلقهــا و بویــژه بــر

زنــان ،مســائل اجتامعــی بســیاری را موجــب گشــت .در نتیجــه ذهنیــت جمهــوری اســامی ایــران ،خودکشــی زنــان هــر روز بیشــر
میگــردد .آن فرهنــگ اصیــل کــه زینــت جامعــه و تاریــخ ایــران گشــته بــود ،بــا مــرگ جایگزیــن شــد .ایــران در زمینــه خودکشــی
زنــان در جهــان در رتبــه ســوم قــرار دارد .اینهــا 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 میگــردد و در امــور رســمی نیــز بــه عنــوان
دســتیار مــرد دیــده میشــود .همیشــه مــردان در اولویــت قــرار دارنــد .جســم و روح زنــان بــه اســتثامر کشــیده میشــود در واقــع
هــدف رژیــم فروپاشــاندن اخــاق جامعــه اســت .بــا ازدواج موقــت و یــا بــه عبارتــی دیگــر صیغــه ،زنــان فروختــه میشــوند .ایــن
نیــز راه بــر فحشــا و فــروش زنــان میگشــاید و هرچنــد آشــکار نباشــد نیــز ،خودکشــی و فحشــا توســط دولــت مــروع مــی گــردد.
ســن ازدواج دخـران در ایـران  9ســال اســت و ایــن باعــث می گردد که دخرتان خردســال تنها برای تأمیــن غریزه مردان به مثابه ابـزاری به کار
بــرده شــوند .بــدون شــک ایــن کائــوس و مســائل اجتامعــی چالــش ذهنــی و کاوشگــری را در زنــان پیشــرد میدهد .هــر چند روبروی فشــار
و انــزوا قـرار گرفتــه انــد ،لیکــن در درون خویــش نیــز ایــن سیســتم را منیپذیرنــد .بنابرایــن قدم اول این اســت کــه از طریق ملــت دمکراتیک
مســائل اجتامعــات چــاره یابــی گردنــد .گفتــه میشــود در جایــی کــه فشــار و زورمــداری گســرش یابــد ،قدمهــای بــزرگ نیــز آنجــا برداشــته
خواهنــد شــد .امــواج انقــاب کــه بــا فرهنــگ الهــه مــادر در دل زنــان ایجــاد گشــته ،در تالش اســت مــردان را نیــزدر ایــن کار مشــارکت دهد.
در ایران فرهنگ مقاومتگر زنان وجود دارد ،در تاریخ نیز نام بســیاری از ســازمانها و نهادهای زنان که در دوران خویش تأثیرگذار بودهاند،
آمــده اســت .مبــارزات جنبشهــای فمنیســتی دارای معنــای عظیمــی اســت .در مقابل زورمداری همیشــه مقاومــت وجود داشــته و در زمینه
فعالیتهای 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 میگردنــد بیشرتشــان دارای دیــدگاه انتقادگرایانــه ای از سیســتم هســتند و رشایــط جامعــه را تحلیــل میمنایــد.
بــه همیــن دلیــل در مبــارزات زنــان در برســاخت ملــت دمکراتیــک ،فعالیتهــای فرهنگــی و هــری پایــه اساســی بـرای تغییــر در جامعــه
میباشــند .جامعــه ای ـران بــه هــر عالقــه ویــژه ای دارد .از جنبــه فلســفیک بــا وجــود فشــارهای موجــود ،هــر زنانــه وجــود دارد و الزم
اســت کــه بیشــر ســازماندهی و بــه نیــروی ذاتــی فرهنــگ مبــدل گــردد .میتــوان از طریــق فرهنــگ و هــر در جامعــه ایـران فعالیتهــای
بیشــری انجــام داد .فرهنــگ بــا جامعــه تعریــف میگــردد و ایــن در همــه عرصههــای زندگــی تأثیرگــذار اســت .تخریبــات اخالقــی
کــه ایجــاد گشــتهاند ،مگــر بــا آگاهــی از فرهنــگ خویــش ترمیــم گردنــد .جامعــه اخالقــی و سیاســی بدیــن گونــه بســاخته میشــود.
ملــت دمکراتیــک همــه انحرافــات بوجــود آمــده را بوســیله فرهنــگ خلقهــا از میــان برخواهــد داشــت و جامعه را بــا فرهنگ اصیــل و کهن
خویــش آشــنا و بــا فرهنگــی سیاســی کــه شــاخهای از اجتــاع اســت ،برمــی ســازد .اتحــاد فرهنگهــا بدین شــکل بیشــر قابــل درک میگردد.
جامعــه اخالقــی در ذات خویــش ،اصطــاح فرهنــگ را نیــز بــر مــی ســازد .بــه همیــن دلیــل وقتــی گفتــه مــی شــود جامعــه سیاســی
و اخالقــی بــه معنــای فرهنــگ اصیــل ،سیاســی و مســاوات طلبانــه میآیــد .آنکــه ایــن فرهنــگ را بــر میســازد نیــز مبــارزه
و نیــروی زن اســت .جامعــه ای کــه زن در آن دارای جایــگاه خویــش باشــد ،بــه رسچشــمه فرهنــگ جوامــع تبدیــل میگــردد.
جامعــه کــرد در ایـران هــم از جنبــه دینــی و مذهبــی و هــم از جنبــه ملــی رسکــوب مــی گردنــد .اول بــه ایــن دلیــل کــه بیشــر جمعیــت
کردهــای رشق کردســتان ســنی و دوم بــه دلیــل کــرد بــودن و هیــچ حقــی بـرای آنــان قائــل نخواهنــد شــد و ایــن باعــث تشــدید فشــارها
علیــه خلــق کــرد مــی گردنــد .سالهاســت بـرای شکســت و تضعیــف اراده خلــق کــرد از تهدیــد و ارعــاب علیــه آنهــا اســتفاده می کنــد .تاریخ
اشــغالگری ایـران در کردســتان بــه  ٢٥٦٠ســال پیــش برمــی گــردد .خلــق کــرد بــا انــواع خیانــت و توطئــه روبــرو گشــته انــد و رشق کردســتان
چــون دارای تاریــخ مقاومتگــری بــوده  ،همیشــه از موجودیــت و فرهنــگ خویــش محافظــت منــوده اســت .رشق کردســتان تــا امــروز نیــز
تأثیـرات 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 مقاومتگــر ،هرنمنــد و زنانــی کــه مهــر خویــش را بــر تاریــخ زدهانــد ،وجــود دارنــد.
باوجــود مقاومتهــا 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 مینگریــم ،میبینیــم در میــان همــه بخشهــای کردســتان ،فرهنــگ
اصیــل بــه شــکل ملموســی در رشق کردســتان وجــود دارد .بــه ویــژه در منطقــه هورامــان ،مردمانــش هنــوز هــم لبــاس کــردی
بــه تــن دارنــد و بــه فرهنــگ خویــش پایبنــد هســتند و زبــان خویــش را محافظــت منــوده و مردمانــی اجتامعــی هســتند .مــردم
هورامــان همیشــه در مقابــل دولــت دارای سیســتم خودگردانــی خــاص خویــش بــوده انــد .هیچــگاه دولت-ملــت را نپذیرفتهانــد.
بــه همیــن دلیــل در مناطــق کوهســتانی اســکان یافتــه و از خویــش محافظــت منــوده انــد .خلــق کــرد خلقــی بــا ویژگیهــای
کوهســتانی اســت .صــدا ،احساســات و اندیشههایشــان در بلندیهــای عاصــی شــکل گرفتــه و از خویــش محافظــت منــوده اســت.
از لحــاظ لهجــه هــای زبــان کــردی نیــز رشق کردســتان بســیار غنــی مــی باشــد .کردهــای ســوران ،لــر ،لــک ،کرمانــج ،هورامــی ،کلهــر و
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شــکاک در آنجــا زندگــی مــی منایند.هــر یــک از آنهــا دارای غنــای خــاص خویــش میباشــد .ایــن غنــا در زمینــه فرهنــگ و هــر نیــز
منــود مییابــد .بــه ویــژه در زمینــه هــری بــه مثابــه دریایــی اســت .صــدای کردهــا در رشق کردســتان از عمــق تاریــخ رسچشــمه
میگیــرد و تــا بــه امــروز جریــان مــی یابــد .جنجــره کــردی کــه تــا بــه امــروز ذوب نگشــته ،در ترانــه و آوازهــای رشق کردســتان
محافظــت گشــته اســت .همچنیــن ایــن بــه شــکلی محافطــت از زندگــی و فرهنــگ خویــش اســت .در واقــع ایــن همــه جنبههــای
فرهنــگ کهــن و اصیلــی را کــه ه ـزاران ســال اســت بــا وجــود همــه هجمههــا نیــز ذوب نگردیــده ،نشــان میدهــد .همچنیــن در
زمینــه هــری ،ادبیــات کردهــای روژهــات رسچشــمه عظیمــی اســت .میدانیــم کــه زن کــرد در زمینــه هــری نیــز پیشــاهنگ بــوده و
بــه ایــن دلیــل کــه زبــان بیــان خلقمــان در رشق کردســتان بیشــر از راه هرنمیباشــد ،عالقــه وافــری بــه هــر در آنجــا جریــان دارد.
هــر در نــزد آنــان مقــدس و ایــن رویکــردی طبیعــی اســت و بــه همیــن دلیــل نیــز در زمینــه فرهنگــی دارای روح زنــدهای میباشــد.
زن کــرد در زمینــه هــر دارای جایــگاه تاریخــی و تأثیــر قابــل توجهــی اســت .زنــان کــرد از ابتــدای تاریــخ تاکنــون احساســات و افــکار
خویــش را از راه هــر بــر زبــان آورده انــد .هــر بــه بخشــی از زندگــی یــا شــاید بهــر بتــوان گفــت خــود زندگــی تبدیــل گشــته اســت.
هــر کــه بــه عنــوان واقعیــت زن بــر صفحــه زندگــی نقــش میبنــدد ،هم ـراه بــا خویــش ،جامعــه را نیــز پیشــرد میدهــد .بــدون
شــک تالشهــای زنــان فرهنــگ و هــر کردهــا را تاریخــی ســاخته اســت .میتــوان غمهــا و شــادیهای کردهــا در تاریــخ را در
ترانههــا و حکایتهــای مــادران کــرد مشــاهده کــرد .در آوازهــای زن کــرد شــادی هــا و غمهــای زندگــی رسوده شــده اســت .بــه
دلیــل تأثیرگــذاری فلســفه زرتشــتی ،انســان بــا طبیعــت در رابطــه مناســبی بــه رس میبــرد .همچنیــن بــه دلیــل فرهنــگ زرتشــتی زن
دارای جایــگاه پیشــاهنگ اســت.
زن کــرد در رشق کردســتان هــم در عرصــه اجتامعــی و هــم در عرصــه هــری دارای جایــگاه مهمــی مــی باشــد .بویــژه
در مقابــل حمــات اقتدارگــران همیشــه دارای عکــس العمــل مقاومتگــری بــوده و نقــش مهمــی را عهــده دار بــوده
اســت .بســیارند زنــان قهرمانــی کــه هــم در عرصــه مقاومــت و هــم هــر 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 هــر و ادبیــات کــردی تأثیرگــذار بــوده انــد.
همچنیــن در عرصــه مقاومــت نــام زنــان قهرمــان و جنگجویــی چــون خاتــون هوریــزاد ،دخــر نقــده ای ،شــهناز خاتــون،
آداد و بســیاری زنــان دیگــر کــه مــی تــوان از آنهــا نــام بــرد ،وجــود دارد کــه در مقابــل ظلــم و زورمــداری جنگیدهانــد.
پیشــاهنگی زنــان کــرد هــم در زمینــه فرهنگــی وهــم در زمینــه جنگجویــی باعــث گشــته کــه جامعــه حفــظ گــردد و ســطح
آگاهــی جامعــه پیشــرد 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 آزادیخواهی این ســطح از آگاهی پیشــرد یافته
اســت .نکتــه مهــم فعــال کردن نیروی فعلی اســت .هامنگونه که در کردســتان این گونه اســت ،در رشق کردســتان نیز بـرای اینکه زنان
کــرد بیشــر فعــال باشــند ،نکتــه حائــز اهمیــت این اســت که باید ســطح آگاهیهــای تاریخــی و هویتی خویش را پیشــرد و بشناســند.
سیســتم کنفدرالیســم دمکراتیــک بــدون آگاهیهــای تاریخــی و فرهنگــی امــکان پیرشفــت نــدارد .اگــر اینگونــه باشــد و
گامهــای مصممــی در رشق کردســتان برداشــته شــود ،نشــان دهنــده ســطح پیرشفــت خلــق اســت .در رشق کردســتان نزدیــک
بــه  ٧٥٠٠روســتا وجــود دارد کــه ممکــن اســت کمــی کمــر یــا زیادتــر نیــز باشــند .اگــر از همیــن روســتاهاآغــاز کــرد ،نیــروی
عظیمــی آشــکار خواهــد گشــت .زی ـرا زندگــی روســتاها هنــوز هــم منعطــف و میتواننــد پیشــاهنگ ملــت دمکراتیــک باشــند.
از لحــاظ فکــری بــرای ایــن کار مســاعد هســتند .اتحــاد ملتهــا و احساســات آزادیخواهانــه و رسشــتی قابــل ملــس هســتند.
فرهنگ همسایگی در روستاها مدل ملت دمکراتیک است.
همــه ملــل و باورداشــتها میتواننــد بــه شــیوهای 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 گرمتــر اســت .در
زمینــه فرهنگــی و هــری نیــز میتوانــد در اتحــاد خلقهــا دارای نقــش باشــد .موزاییــک خلقهــا در ای ـران و رشق کردســتان در
تــوازن بــا هــم زندگــی میمناینــد .احســاس و روح ملــت دمکراتیــک نیــز ایــن واقعیــت را بازگــو میمنایــد .منیتــوان جامعــه را از
طبیعــت ،تاریــخ و حقیقــت آن ســوای یکدیگــر تفکیــک منــود .رسشــت جامعــه مغایربــا دولت-ملــت و همســو بــا زندگــی مشــرک و
اخالقــی اســت .در روزگار کنونــی نیــز جامعــه بــه ماننــد نــان و آب بــه ایــن حقیقــت نیــاز دارد .اگــر بــه رغــم همــه زورمداریهــا
خلقهــا توانســته انــد از خویــش محافظــت مناینــد ،ایــن از ویژگیهــای زندگــی کومینــال رسچشــمه میگیــرد .بــه همیــن دلیــل
راه چــاره برســاخت ملــت دمکراتیــک کــه بــا زحــات رهــر آپــو فرصــت برســاخت آن ایجــاد گشــته اســت وظیفــه بــر دوش مــا
عملــی منــودن آن اســت .فرهنــگ و هــر بــا رنــگ و مبــارزه زن در ملــت دمکراتیــک بــه اســاس زندگــی تبدیــل خواهــد گشــت.
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از مقاومت قمری تا شهامت زیالن

ازمقاومتقمری

زیالنت
شهامت ا

در رسزمین کهن کردستان آنچه به بخشی از تاریخ المتغیر این دیار الهگان تبدیل گشته ،گره
خوردن تاروپود تاریخ این اسطورهای دیار با دالوریها و جنگاوری شیرزنانی که افسانه آزاد
زیسنت 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 جانها که قربانی نگردید ،چه رسها
که بر دار نشد ،چه دلها که زخمین نشد،چه دیدهها که خون نگریست و چه روحهای بی آالیشی
که جلودار کاروان ستارگان جاودان نگشتند.
زنان کرد که رسشتشان با فرهنگ مقاومت ایزدبانوان این دیار آمیخته گشته با روح رسکش و یاغی
مبارزشان هیچ گاه تسلیمیت را نپذیرفته و با خون خود نامشان را در تاریخ جاودانه کرده اند.
داستان مقاومت زنان کرد در قلعه دم دم یکی از هزاران حامسههایی است که بعد از چهار سده از
این رویداد هنوز هم ورد زبان هرنمندان وانسانهای 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 بیمثال
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 درونیشان پی میبرند ،چونان طوفانی یاغی،
ماسک افکار کهنه پرستانه را برداشته و نیروی واقعیشان آشکار می گردد.
آری آنچه قلعه دم دم را ورد زبانها کرد شیرزنانی بودند که زن بودنشان نه جای رشم جامعه
مردساالر که اسوهی 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 میخندند و در نگاهشان رودباری ازعشق جریان دارد .آری این الهگان جسور
میدانند که آزادی بهایی بس عظیم میطلبد که باید پرداخت.
زیالن این دخرتک آشنا با قانون بیقانونی 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 عاممهها کرد .با گیسوانی بافته و تافته با فریاد مقاومت قمری و بالهای فرشتگان دم دم.
زیالن نه یک زن  ،که کوله باری است پر از حامسه و خوشهای 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 قمریهای آزاد نغمه رهایی
رس داده و در آسامن ایزد خدایگان ستارهای 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...
تهنیا هایا
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