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شماره ی

ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان/ پژاک

و  چــپ  مــورد  در  ــف اســت. امــا بــه نظر می رســد عمــل موضوعــی گســرده نفــوذ اجتامعــی ایــن تفکــرـ گســره ی معنایــی و دامنه ی بحــث  ــر طی ــا از ه ــه چپ ه و ک اصــول  دارای  تنوعــی  مشــرکی و  در باورداشــت های  اهــامل  کــه  رفــن هســتند  میــان  از  ســبب  ــان مــردم جایــگاه اجتامعی-سیاســی آن  ــان آن در می برقــراری می گــردد. مبارزه با سیســتم داعی تخریــب سیســتم دموکراتیــک، آزادی رسمایــه  داری،  بــا  مقابلــه  ــح زن،  از زیســت بوم، اســتقرار صل جهان گســر  و  و پایــدار  وجــودی  نیروهــای اســت. دردآورترین قســمت شــناختی جنبش هــای چــپ مولفه هــای  جهــان، رسگذشــت  رسارس  در  اتم هــای چــپ  بــه  نفریــن تشــکیل دهنده ی  آن اســت. تجزیه شــدن  بــه  کــه  و دکارت گرفتــار آمده باشــند، انــگار  کلیت منــد  ارکان سیســتمی  بــه  کــه  آن پیچیــده ای  دهنــده ی  ــل موضــوع باعــث گردیــد کــه تجزیــه  گردیــده  اســت. ایــن تشــکیل  ــی تفکر ـ عم منــاد سوسیالیســتی بــه آینــه ای هستی شناس افســانه ها  در  و حقیقــت اســت و بــا بــه کــه  چــپ  مــورد  در  ــف اســت. امــا بــه نظر می رســد عمــل موضوعــی گســرده نفــوذ اجتامعــی ایــن تفکــرـ گســره ی معنایــی و دامنه ی بحــث  ــر طی ــا از ه ــه چپ ه و ک اصــول  دارای  تنوعــی  مشــرکی و  در باورداشــت های  اهــامل  کــه  رفــن هســتند  میــان  از  ســبب  ــان مــردم جایــگاه اجتامعی-سیاســی آن  ــان آن در می برقــراری می گــردد. مبارزه با سیســتم داعی سیســتم دموکراتیــک، آزادی رسمایــه  داری، 
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نفــوذ بحث در مورد چپ و گسرته ی  دامنــه ی  و  ــل معنایــی  ــرـ عم ــن تفک ــی ای باورداشــت های از هــر طیــف و تنوعــی دارای بــه نظــر می رســد کــه چپ هــا موضوعــی گســرتده اســت. اما اجتامع و  میــان مشــرتکی هســتند کــه اهــامل اصــول  از  ســبب  آن  اجتامعــی-در  جایــگاه  ــان رفــن  ــان آن در می مبــارزه سیاســی داعی می گــردد.  رسمایــه  داری، مــردم  سیســتم  صلــح آزادی زن، مقابلــه بــا تخریــب برقــراری سیســتم دموکراتیک، بــا  اســتقرار  از زیســت بوم،  جهان گســرت  و  و پایــدار  وجــودی  ــمت شــناختی جنبش هــای چــپ مولفه هــای  ــن قس ــت. دردآورتری ــکیل دهنده ی  آن رسارس جهــان، تجزیه شــدن بــه رسگذشــت نیروهــای چــپ در اس ــای تش ــن اتم ه ــه نفری ــگار کــه ب ــند، اســت. ان ــده باش ــار آم و دکارت گرفت کلیت منــد  ــده  پیچیده ای که به ارکان تشکیل سیســتمی  ــه  گردی ــث دهنــده ی آن تجزی ــوع باع ــن موض ــت. ای هستی شناســی اس کــه  ــت حقیقــت اســت و بــا بــه زمین آینــه ای کــه در افســانه ها مناد تفکر ـ عمــل سوسیالیســتی بــه گردیــد  ــه بی نهای ــدل ب ــوردن ب نفــوذ بحث در مورد چپ و گسرته ی از بازمنایــی یــک حقیقــت کل بــه منایش گــذارده و در نهایت بخشــی از یــک حقیقــت تام را تکه آینــه می گــردد، هرکــدام خ دامنــه ی  و  ــل معنایــی  ــرـ عم ــن تفک ــی ای باورداشــت های از هــر طیــف و تنوعــی دارای بــه نظــر می رســد کــه چپ هــا موضوعــی گســرتده اســت. اما اجتامع و  میــان مشــرتکی هســتند کــه اهــامل اصــول  از  ســبب  آن  اجتامعــی-در  جایــگاه  ــان رفــن  ــان آن در می مبــارزه سیاســی داعی می گــردد.  رسمایــه  داری، مــردم  سیســتم  صلــح آزادی زن، مقابلــه بــا تخریــب برقــراری سیســتم دموکراتیک، بــا  اســتقرار  از زیســت بوم،  جهان گســرت  و  و پایــدار  وجــودی  ــمت شــناختی جنبش هــای چــپ مولفه هــای  ــن قس ــت. دردآورتری ــکیل دهنده ی  آن رسارس جهــان، تجزیه شــدن بــه رسگذشــت نیروهــای چــپ در اس ــای تش ــن اتم ه ــه نفری ــگار کــه ب ــند، اســت. ان ــده باش ــار آم و دکارت گرفت کلیت منــد  ــده  پیچیده ای که به ارکان تشکیل سیســتمی  ــه  گردی ــث دهنــده ی آن تجزی ــوع باع ــن موض ــت. ای هستی شناســی اس کــه  ــت حقیقــت اســت و بــا بــه زمین آینــه ای کــه در افســانه ها مناد تفکر ـ عمــل سوسیالیســتی بــه گردیــد  ــه بی نهای ــدل ب ــوردن ب از بازمنایــی یــک حقیقــت کل بــه منایش گــذارده و در نهایت بخشــی از یــک حقیقــت تام را تکه آینــه می گــردد، هرکــدام خ
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معنایــی بحــث در مــورد چــپ  گســره ی  نفــوذ و  دامنــه ی  موضوعــی اجتامعــی ایــن تفکــرـ و  باورداشــت های و تنوعــی دارای اصول چپ هــا از هــر طیــف بــه نظــر می رســد کــه گســرده اســت. امــا عمــل  ســی از میــان رفــن جایــگاه اهــامل در آن ســبب مشــرکی هســتند کــه و  سیا - عی جتام می گــردد. داعیــان آن در میــان ا سیســتم مــردم  بــا  ــه  داری، برقراری مبــارزه  ــک، رسمای ــتم دموکراتی ــا سیس ــه ب از اســتقرار صلــح پایــدار تخریــب زیســت بوم، آزادی زن، مقابل جهان گســر  ــای وجودی و و  ــای مولفه ه ــناختی جنبش ه اســت. ش ــمت چــپ  ــن قس رسارس رسگذشــت نیروهــای دردآورتری در  تجزیه شــدن چــپ  اتم هــای جهــان،  ه ی  بــه  هند ــه تشــکیل د ــگار ک ــت. ان دکارت آن اس نفریــن  بــه 

ین
غاز

ن آ
سخ

و حتــی دشــمن آزادی، جامعه محــوری، سوسیالیســم، کمونالیتــه و دموکراســی اســت. درســی کــه بایــد از تجربیــات تاریخــی فــرا گرفــت 
ایــن اســت کــه منی تــوان بــا هــان ابــزاری کــه رسمایــه داری از آن اســتفاده می کنــد و جــز ارکان وجــودی او اســت بــه مقابلــه و مبــارزه 

بــا رسمایــه داری اقــدام منــود.

در ایــن راســتا سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک ارائــه شــده از جانــب عبداللــه اوجــاالن راهــی برای بــرون رفــت از بحران های ســاختاری 
و معنایــی کــه بــر آمــده از رسمایــه داری اســت می باشــد. حــال جمهــوری اســامی ایــران به عنــوان رسمایــه داری منطقــه ای نیــز از ایــن 
قائــده بــه دور نیســت. کــودار و پــژاک بــرای بــرون رفــت از بحران هــای کــه حکومــت ایــران پدیــد آمــده اســت، نقشــه ی راه ی بــرای 
دموکراتیــک منــودن ایــران بــه خلق هــای ایــران ارائــه دادنــد. پــروژه ی یــاد شــده بــا توجــه بــه بافــت و هویــت متکــر و تاریخــی خلق هــای 

ایــران تنظیــم شــده اســت. 

بایــد توجــه داشــت کــه بــرای برون رفــت از وضعیــت موجــود الزم اســت کــه سیســتمی جامعه محــور و دموکراتیــک را برگزیــد کــه در آن 
فــرد به عنــوان جــزء و جامعــه به عنــوان کل در تعامــل و تبــادل خواســته و دانایــی باشــند. بدیــن ترتیــب هــم ضامــن آزادی هــای فــردی 

باشــد و هــم مســئولیت های اجتاعــی و اخاقــی جامعــه را اســاس کار قــرار دهــد. 

سیســتم بایــد بســرهای ظهــور و بــروز تفکــرات و نظــرات متعــدد و مختلــف در راه آگاهــی و خــود مدیریتــی و خوداتکایــی مهیــا کنــد. 
در ایــن شــکل اســت مــردم بــا آگاهــی از نیــرو و توامنندی هــای خــود بــه عرصــه ی تصمیم گیــری و تصمیــم گزینــی در حوزه هــای کان 

و خــرد متایــل پیــدا می مناینــد.

در این راستا شاره 67 نرشیه ی آلرناتیو سعی بر واشکافی و بررسی این پروژه در حوزه های مختلف اجتاعی دارد. 

دیگــر حتــی متصــور شــدن بــه ادامــه ی راه و روش آزمــوده شــده ای کــه در نهایــت ثابــت گردیــد جــز بــه بــی راه و 
ناکجــا آبــاد سیاســی-اجتامعی و اقتصــادی، ره بــه جایــی نــدارد؛ اگــر نگوییــم حامقتــی بــزرگ در حــوزه ی سیاســی 

اســت، می تــوان گفــت اشــتباه ایدئولوژیــک عظیمــی در عرصــه ی جهانبینــی می باشــد.

شاید سوال این باشد منظور از راه رفته چیست؟

دولت-ملــت و ســاختار و مبانــی نظــری و توجیهــی آن در واقــع نقــش بــه بی راه کشــاندن جهان زیســتی و اجتامعات 
پیرامونــی مــا را بــه عهــده دارنــد. در ایــن وادی اشــخاص)به اصطالح متفکــران و تئوریســین ها(، نهادهــا و نظام هــای 
قــدرت و ســودمحور از آن اســتفاده و بهــره می گیرنــد و نقــش عاملیــن اجرایــی و محافظتــی آن را برعهــده دارنــد. 
نکتــه ی حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه رسمایــه داری بین املللــی گفتــامن دولت-ملــت راـ  کــه بــه شــکل مــدرن قضیــه 
عمــر و گســردگی آن بــه دوران معــارص بــاز می گــرددـ  بــر متامــی عرصه هــای فکــری و جســمی افــکار عمومــی جهان 
حاکــم اســت و خــود را بــه عنــوان امــری متافیزیکــی و غیرقابــل شــک وامنایــی منــود اســت. انحــراف بــه جایــی رســید 
کــه نیروهــا و جنبش هــای چــپ و دموکراتیــک رسارس جهــان از ســاختار دولت-ملــت کــه زاده و بازتولیــد کننــده ی 
رسمایــه داری اســت اســتفاده منودنــد. در حقیقــت ایــن نیروهــای رادیــکال انقالبــی در فــردای پــس از انقــالب به خاطــر 
ــه  ــت ناخــوآگاه ب ــت در نهای ــص از ســاختار و شــاکله بندی دولت-مل ــن و شــناخت ناق ــا جــدی نگرف کم آگاهــی ی

بازتولیــد رسمایــه داری و بــه انحــراف رفــن انقالبشــان همــت گامردنــد. 

مــا می دانیــم کــه مارکــس و حتــی لنیــن بــر ایــن امــر ارشاف داشــتند که دولــت برســاخته شــده از جانب رسمایــه داری 
اســت. امــا بــه دالیلــی  کــه در جــای خــود  بــه صــورت گســرده تر بایــد بــه آن پرداخــت، عمــق و گســردگی ســاختار 
و ماهیــت دولــت را بــه صــورت ادراک منــدی درک نکردنــد. کــم اهمیــت دیــدن ایــن موضــوع در اکنونیــت زمانــی 
باعــث بازتولیــد و زیســت دوبــاره ی هــامن انحرافــات و شکســت ها می گــردد. بایــد دانســت دولــت نقطــه ی مقابــل 
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حيــات همه نــوع فرهنــگ، اتنيســيته، زبــان، تشــكل سياســی، انديشــه و اعتقــاد متفــاوِت 
ــه  ــي ك ــود. هنگام ــه رو می ش ــد روب ــا تهدي ــي، ب ــخ اجتامع ــول تاري ــده در ط انباشته ش
اين هــا بــا مقاومــت  و تفاوت مندي هايشــان واقعيــت خويــش را مطــرح می مناينــد، 
ــی كــه  ــت، جنبــش و حزب ــدا مي گــردد. هــر دول ــت ـ ملــت هوي ســيامی فاشيســتی دول
بديــن  شــيوه بــه مخالفــت بــا تنــوع و تفاوت منــدی اجتامعــی برخيــزد، حتــی اگــر خويش 
را به صــورت سوسياليســت بازتــاب دهــد نيــز ناگزيــر فاشيســتی خواهــد گشــت. دولــت ـ 
ملــت يــا از طــرف چنــن جنبش هــا و احزابــی ســاخته مي شــود و يــا خــودش ايــن نــوع 
ــق  ــه از طري ــدر هــم ك ــی هــر چق احــزاب و جنبش هــا را می ســازد. ليرباليســم بورژواي
شــعارهای ضدفاشيســتی و  ضدكمونيســتي  بــه دفــاع از نگــرش دولــت ليربال)كمينه دولــت 
يــا دولــت مينيمــم( برخيــزد، امــا يــك فريــب كاري كامــل را پيشــه می منايــد. هــم مــادر 
و هــم پــدر دولــت ـ ملــت، خــود ليرباليســم مي باشــد. دولــت ـ ملــت هــم در شــكل گريی 
ــد.  ــم مي باش ــده آل ليرباليس ــت اي ــكل دول ــود، ش ــوغ خ ــه ی بل ــم در مرحل ــش و ه خوي
بنابرايــن واقعيــت كاپيتاليســمی كــه زاينــده ی فاشيســم اســت بــا واقعيــت سوسياليســم 

دولتی)سوسياليســم رئــال( آن، در مقولــه ي دولــت ـ ملــت يكــی اســت.

ــخ متــدن كــه  ــارآوردن قتل عــام و نسل كشــی ای بســيار بيشــر از كل تاري ــزی، به ب خونري
ــا در  ــه روزگار م ــك ب ــال نزدي ــژه صــد س ــال اخــري و به وي ــا در پانصــد س ــگ ملت ه جن
ــه  ــد ك ــان می ده ــی نش ــورت جالب ــكارا و به ص ــد، آش ــا ش ــر بدان ه ــال منج ــطح گلوب س
ــه راه حــل نيســت بلكــه هفتمــن منشــأ  ــراي جامع ــا ب ــت و فاشيســم نه تنه ــت ـ مل دول

ــد. ــكيل می ده ــی تش ــتم عظيم ــی و س ــا بی رحم ــزرگ و ب ــی ب ــات را در حجم معض

ــز  ــم ني ــود. فاشيس ــف می ش ــا تعري ــن معن ــا اي ــت ب ــت ـ مل  دول
ــه  ــگام ورود ب ــه  هن ــت، ب ــكل از دول ــن ش ــه اي ــت ك ــه ای اس مرحل
جنــگ بــا اقشــار اجتامعــی رسكــوب  گشــته و استثامرشــده ی داخلــی 
و نريوهــای در حــال رقابــت خارجــی بــدان می رســد. تفــاوت بــن 
ــباهت دارد.  ــح ش ــگ و صل ــان جن ــه ی مي ــاوت مرحل ــه تف ــا ب آن ه
ــته  ــان برداش ــاوت از مي ــی متف ــكل های سياس ــز تش ــر دو ني در ه
يكدســت[  هموژن]يــا  جامعــه  هامننــد  قــدرت،  می شــوند. 
ــدرت  ــه ی ق ــده، به منزل ــوژن  ش ــه ی هم ــود. جامع ــده می ش گرداني
ــتی  ــی فاشيس ــود. دولت ــده می ش ــتحكم  گرداني ــده مس ــوژن  ش هم
نيــز بيانگــر حداكــر وحــدت جامعــه ی همــوژن و دولــت می باشــد. 
شــعار اساســی آن چنــن اســت: تــك  زبــان، تــك  وطــن، تــك  فرهنــگ، 
تــك  پرچــم و تــك ملــت. آشــكار اســت كــه ايــن ســاختاربندی نيــز 
ــی و  ــه دارای پيچيدگ ــی ك ــت اجتامع ــري طبيع ــی نظ ــرای واقعيت ب
تنــوع بســياری اســت، يــك راه حــل نبــوده بلكــه بــه نســبت عظيمــی 
ــی  ــدن اجتامع ــه رسطانی ش ــت ك ــردد. مرحله ايس ــاز می گ مسئله س
ناميــده می شــود. يــا متامــی جامعــه را خواهــد بلعيــد و يــا هامننــد 
يــك غــده ی اجتامعــی بريــده شــده و دور انداختــه خواهــد شــد. 

دولــت ـ  ــا ايــن   . معنــا تعريــف ملــت ب د ــز می شــو ــم ني ی فاشيس حلــه ا كــه مر ــكل از اســت  ــن ش بــه  اي ورود دولــت،  جنــگ هنــگام  اقشــار بــه  عــی بــا  جتام ب  ا كــو و رس دولــت ـ گشــته  ــا ايــن   . معنــا تعريــف ملــت ب د ــز می شــو ــم ني ی فاشيس حلــه ا كــه مر ــكل از اســت  ــن ش بــه  اي ورود دولــت،  جنــگ هنــگام  اقشــار بــه  عــی بــا  جتام ب  ا كــو و رس دولــت ـ گشــته  ــا ايــن   . معنــا تعريــف ملــت ب د ــز می شــو ــم ني ی فاشيس حلــه ا كــه مر ــكل از اســت  ــن ش بــه  اي ورود دولــت،  جنــگ هنــگام  اقشــار بــه  عــی بــا  جتام ب  ا كــو و رس گشــته 
دولــت ـ  ــا ايــن   . معنــا تعريــف ملــت ب د ــز می شــو ــم ني ی فاشيس حلــه ا كــه مر ــكل از اســت  ــن ش بــه  اي ورود دولــت،  جنــگ هنــگام  اقشــار بــه  عــی بــا  جتام ب  ا كــو و رس گشــته 

فاشیسم
هلل اوجاالن
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ت  ا ز ر تیــک مبــا موکرا ــران د ــای ای ــکل خلق ه ــاظ ش وارد به لح محتــوا  ــازه ای و  ــه ی ت و قالــب اعرتاضــات، ۹۶ و تــداوم آن در خیــزش دی مــاه گردیــده اســت. مرحل ـ اجتامعی وقوع یک جهش گوناگــون، بیانگــر نافرمانی های مدنی اعتصابــات  در سیاسی  ایــران فوق العــاده  روژهــات ســطح  ــتان است. و  ی طردشــدگان، چپاول شــدگان، کوردس هویت هــای رسکوب شــده طیف هــا ــینی تحــت ســتم، از و  ــن سیاســت گردیــده و به بطن سیاســی« خــارج »حاشیه نش پویــای اجتامعــی و م
در واقــع خوانــش صحیــح از ايــن امــر می توانــد فرصتــی 

ــا  ــد ام ــت یاب ــی دس ــه دموكراس ــران ب ــای اي ــا خلق ه ــد ت باش

ــك  ــا را ي ــی خلق ه ــت تاریخ ــن خواس ــا ای ــم نتنه ــم حاك رژي

ــا و  ــه آرمان ه ــت ب ــه آن را خيان ــد بلک ــداد می کن ــد قلم تهدي

سياســت های خــود قلمــدا و وامنایــی می منایــد. بایــد بــر ایــن 

امــر آگاه بــود کــه امتــداد اعراضــات و اعتصابــات گســرده ی 

اجتامعــی، ممکــن اســت رژيــم را مجبــور بــه اتخــاذ تصمیامت 

و رویکردهــای تعدیل کننــده در ســاختار وجــودی خویــش 

ــن  ــم منی باشــد. ای ــد کــه مــورد پســند و خواســت رژی می منای

تعــارض در خواســته های دولــت و اراده ی مــردم  ایــران ســبب 

همراستایخلقهمراهی

نريوهای
دموكراتيك

همراستایوخلقهمراهی

نريوهای
دموكراتيك

پدیــد آمــدن بحرانــی ســاختاری و معنــای بــرای متامــی حوزه هــای حاکمیــت گردیــده اســت. چــرای 

ــران هیــچ  ــاز می گــردد کــه حکومــت جمهــوری اســامی ای ــه ایــن موضــوع ب تــداوم ایــن بحــران ب

اراده ای بــرای برگزیــدن راه تغییــرات بنیادنــی کــه مــورد قبــول و خواســت خلق هــای ایــران باشــد 

ــراي خــود  ــد ب ــك تهدي ــد ي ــردم را هامنن ــز م ــل هــم اعراضــات مصاملت آمی ــن دلي ــه هم ــدارد. ب ن

مي بينــد. بــه زبــان ســاده جامعــه بــا  در پیــش  گرفــن رویکــرد اعراضــی و اعتصابــی، پايه هــا و ارکان 

وجــودی نظــام حاکــم را زيــر ســوال  بــرد اســت. اگــر حکومــت ايــران بــه شــيوه ای درســت اقــدام 

بــه تحليــل و خوانــش مناســب از وضعيــت و دالیــل پدیــد آمــدن بحران هــای موجــود ننامیــد پیامــد 

بحران هــای باعــث فروپاشــی کامــل سیســتم سیاســی ایــران می شــود. بــا مقــداری خوانــش درســت 

از دالیــل وجــودی بــروز بحران هــای پیش آمــده می تــوان گفــت کــه تنهــا راه بــرون رفــت از آن هــا 

ــم  ــد منای ــه تاکی ــن نکت ــه ای ــد ب ــران اســت. بای ــق ای ــش گرفــن رویکــرد دموكراتيزاســيون عمی در پی

ــت  ــط و به خواس ــاع از آن توس ــران و دف ــودی اي ــت وج ــدگاری ماهی ــدن و مان ــزه ش ــه دموكراتي ک

ــد  ــری می توان ــرد تغیی ــزوم اتخــاذ رویک ــا درک ل ــم ب ــا نظــام حاك ــردد و تنه ــاز می گ ــران ب ــردم اي م

هزینه هــای مــادی و معنــوی عبــور بحــران و آشــوب بــه حداقــل برســاند و از مداخلــه ی خارجــی 

پیشــگری منایــد. 

اگــر نــروی خارجــی تاكنــون نتوانســته اند بــه صــورت مســتقيم مداخلــه ی نظامــی انجــام دهنــد بــه 

دليــل موضع گــری مــردم ايــران بــوده اســت، مخصوصــا در قيام هــای اخــر، مــردم نشــان دادنــد كــه 

منی خواهنــد وضعيــت ايــران بــه وضعيتــي هامننــد عــراق و ســوريه مبــدل گــردد. جمهــوری اســامی 

ايــران، نــروی و تــوان نظامــی و مالــی خــود را بــرای جنگ هــای نيابتــی بــه خــارج از مرزهــای خــود 

ــا فقــر و بیــکاری گســرده  می فرســتد. نتيجــه ی ايــن سياســت اشــتباه روبــرو گشــن مــردم ايــران ب

اســت. از طــرف دیگــر بایــد در نظــر داشــت  کــه فشــارهای همه جانبــه ی ايــاالت متحــده ی آمريــكا 

ــا  ــران در بــرون از مرزهایــش اســت ت ــم اي ــوان لجســتیکی و سیاســی رژی و متحدانــش تضعيــف ت

مانــع قدرمتنــد شــدن ايــران در منطقــه شــود امــا بــه نظــر می رســد کــه ايــران دســت از سياســت 

منطقــه ای خــود و جنــگ نيابتــی برمنــی دارد كــه ايــن نيــز باعــث افزايــش فشــارها بیشــر بــر مــردم 

ايــران می گــردد. بايــد در نظــر داشــت كــه ايــن شــيوه ی سياســت و جنــگ بــرای خــود ايــران نيــز 

خطراتــی بــه همــراه دارد. در ابعــاد غرنظامــی در حــال حــارض نيــز جنــگ بــه داخــل مرزهــای ايــران 

کشــیده شــده اســت و وضعيــت جامعــه از نظــر اقتصــادی وخيــم اســت. ايــن نيــز گونــه ای از جنــگ 

امــا در حــوزه ی اقتصــادی اســت. نروهــای خارجــی نيــز در نظــر دارنــد كــه بــا اعــامل تحريم هــای 

گســرده وضعيــت كنونــی را بحرانی تــر و مشــكات را عميقــر مناينــد. همزمــان موضع گــری آمريــكا 

بــرای توافــق بــا حکومــت حاکــم نتنهــا ايــران را از لحــاظ اقتصــادی تضعيــف می منايــد بلكــه ازنظــر 

سياســی و ديپلامتيــك نيــز باعــث تضعيــف ايــران در عرصــه ی بن املللــی می شــود. بــه همــن دليــل 

مــا بايــد ايــن جنــگ را تنهــا بــه بُعــد نظامــی محــدود نكنيــم. وضعيــت كنونــی ايــران هــر احتاملــی را 

ممكــن می گردانــد، بــرای هــر نــوع مداخلــه و جنــگ و ايــن احتــامل هــم وجــود دارد كــه وضعيــت 

دگرگــون شــود و تغيــر اساســی، بنياديــن و از راه دموكراتيــك نيــز اتفــاق بيافتــد.

  بــا توجــه بــه اينكــه تاكنــون جمهــوری اســامی در بــريون از مرزهــا جغرافیایــش و به صــورت نيابتی 
ــا انتظــار مــی رود كــه وجــود تنش هــای سياســی،  در جنگ هــای منطقــه ای رشكــت داشــته اســت، آي
ــث  ــی باع ــای خارج ــار قدرت ه ــل و فش ــردم در داخ ــري م ــای اخ ــی و نارضايتی ه ــادی، اجتامع اقتص

كشــيده شــدن جنــگ بــه داخــل  مرزهــای ايــران شــود؟

 باتوجــه بــه اعراضــات دی مــاه 96 و همچنــن نارضايتی هایــی كــه اخــرا 
روی داده بــه نظــر شــام آيــا ايــن وضعيــت تهديــدی بــرای نظام خواهــد بود 

يــا فرصتــی بــرای دموكراتيزه شــدن؟

اعراضــات و نارضايتی هــای دی مــاه 96 بــه خــودی خــود ســواالت زیــادی را 
بــرای مخاطبــان سیاســی مــا پدیــد آورده اســت در ایــن راســتا و برای پاســخ 
بــه اینکــه پــژاک بــرای ایــران فــردا چــه برنامــه و پــروژه ای را دارد بــا زیــان 
وژیــن ریاســت مشــرک حــزب حیــات آزاد کوردســتان گفتگویــی ویــژه را 

انجــام دادیــم. 

زیالن وژین
ریاست مشرک حزب حیات آزاد کوردستان- پژاک

ه اشار
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مختلــف در چارچــوب پــروژه ای كــه اعــام شــده كار خــود را ادامــه می دهنــد و در مقابــل ســلطه  و 

ظلمــی کــه بــر جامعــه اعــامل می شــود سياســت دموكراتيــك خــود را اعــام می كننــد. ايــن بــه معنــای 

مديريــت محلــی اســت. در ایــن راســتا بایــد متامــی  نهادهــا و ســازمان هاي ايرانــی و ســازمان های رشق 

ــه جامعــه ی آزاد و دموکراتیــک همــکاری  ــرای رســیدن ب كوردســتان چــه در داخــل و چــه در خــارج ب

ــه ایــن امــر داشــته باشــند. ايــن پــروژه،  و همراســتایی فکــری و ســاختاری الزم را بــرای دســت یافن ب

پــروژه ی مختــص بــه يــك ســازمان و يــا نهــاد خواصــی نيســت بلكــه پــروژه ی سيســتم دموكراتيــك بــرای 

ــت.  ــی اس ــری و فرهنگ ــای فک ــا و تفاوت مندی ه ــا باوره ــی خلق ه متام

ــه  ــد توجــه داشــت ک ــم. بای ــه داده اي ــران ارائ ــک منــودن ای ــرای دموکراتی ــا پیشــر پروژه هــای ب ــه م بل

ــن  ــی و بنيادي ــئله ی اساس ــران. مس ــت ای ــا دول ــت ت ــران اس ــای ای ــا خلق ه ــا ب ــخن م ــر روی س بیش

ــت  ــب دول ــن از جان ــا نگرف ــن ی ــا پاســخ گرف ــرای م ــد. ب ــام می دهن ــه انج ــه جامع ــارزه  ای اســت ك مب

ــن  ــه اي ــم ب ــت نكني ــخی درياف ــران پاس ــت ای ــب حکوم ــر از جان ــن اگ ــت. بنابرای ــت دوم اس در اولوی

معنــا نيســت كــه مــا دســت از مبــارزه ی خــود بــرای اجرايــی منــودن ايــن پــروژه  برخواهیــم داشــت، 

ــرژی  ــارزه هــم ان ــن مب ــرای اي ــه آزادی و دموكراســی اســت. ب ــراي دســت یافــن ب ــارزه ی مــا ب ــرا مب زي

ــراي آزادی و  ــارزه ب ــه چقــدر مب ــن اســت ك ــم. موضــوع ديگــر اي ــروی خــود را از جامعــه می گري و ن

دموكراســی گســرش يابــد و پيــش بــرود، بــه هــامن انــدازه فرصــت بــرای دموكراتيــزه شــدن ايــران فراهــم 

شــده و حــوزه ی نفــوذ و قــدرت حاکمیــت ضعيــف می شــود. جامعــه ی ايــران از زمانــی كــه جمهــوری 

اســامي بــه حكومــت رســيد تــا امــروز درحــال مبــارزه بــوده اســت و پــژاك و كــودار از ابتــدای تاســیس 

تاکنــون بی وقفــه در برابــر ذهنيــت و سياســت دولــت در مبــارزه بوده انــد. مــا جنبشــی سوسياليســت، 

ايدئولوژيــك، سياســی و اجتامعــی هســتيم و در همــن راســتا تــاش و مبــارزه كــرده و خواهيــم كــرد. در 

صــورت عــدم پاســخگویی، مــا منتظــر منی مانيــم.  مــا بــا مبــارزه ی مشــرك و بی وقفــه همــراه بــا مــردم و 

ســازمان هايی كــه خواهــان دموكراســی هســتند، رفتــار دولــت را تغيــر می دهيــم. يكــی از زمينه هايــی 

كــه كــودار و پــژاك بــا همدیگــر همفکــر هســتند ايــن موضــوع اســت كــه بــا اتــکا بــه توانایی هــا ذاتــی 

ــدار را ايجــاد مناينــد. ــد تغيــری پاي خــود و نــروی خلقــی می توانن

ــود  ــران س ــرای اي ــده ب ــش  آم ــت پی ــد از وضعي ــه ای می خواهن ــه ای و فرامنطق ــای منطق ــی نیروه متام

بگرنــد، بويــژه بيشــر نروهــای خارجــی بــه فكــر حــل مشــكات در داخــل ايــران نيســتند و اگــر هــم 

مداخلــه ای صــورت بگــرد و يــا كارهایــی هــم انجــام بدهنــد بــه فكــر منافــع و خواســته های سیاســی 

ــی  ــود نارض ــای خ ــارج از مرزه ــران در خ ــور اي ــی از حض ــای خارج ــتند. نروه ــود هس ــادی خ و اقتص

هســتند و بــه همــن دليــل می خواهنــد ايــران را در تنگنــا قــرار بدهنــد. در اعراضــات اخــر، نروهــای 

خارجــی و به ويــژه آمريــكا حاميــت خــود را از ايــن اعراضــات نشــان دادنــد امــا ايــن مســئله باعــث 

ــی  ــه تحريم هاي ــد دانســت ک ــی بای ــردد. از طرف ــر گ ــه مشــكات و رسکوب هــا بيشــر و عميق ت شــد ك

كــه آمريــكا بــا همــكاری نروهــای هم پيــامن بن املللــی بــر ضــد جمهــوری اســامي وضــع كــرده و پيــش 

می برنــد بــه صــورت غیــر مســتقیم بــر جامعــه ی مدنــی ايــران تاثــر منفــی زیــادی گــذارده اســت ایــن 

موضــوع در بلنــد مــدت بــه نفــع حکومــت حاکــم خواهــد بــود. مــا پــروژه  ی کــودار را گامــی بــرای احیــا 

ــی  ــر متام ــم. اگ ــران می دانی ــک منــودن ای ــران در راســتای دموکراتی ــی ای ــه ی مدن و توامنند ســازی جامع

مخاطــب ايــن پــروژه و بخصــوص متامــی آحــاد جامعــه، نروهــای دموكراتيــك و نروهــای چپ گــرا بــا 

ــری مثبــت و عميقــی به جــای  ــروژه تاث ــن پ ــدون شــك ای همــكاری و اتحــاد نظــری داشــته باشــند، ب

می گــذارد. بعضــی از نروهــا و گروه هايــی كــه تنــگ نظــر، واپســگرا و  نژادپرســت هســتند می خواهنــد 

ــه داری طراحــی شــده  براســاس منفعــت خــود و نقشــه های كــه از بــرون و توســط قدرت هــای رسمای

اســت رفتــار كننــد امــا جامعــه ی ايــران دارای ارزش هــای مشــرك اجتامعــی و دموكراتيــك اســت کــه بــا 

ــت های  ــه سياس ــی ك ــدارد. در حال ــخی ن ــچ تناس ــی هی ــه داری بین امللل ــای رسمای ــت های نیروه خواس

دولت-ملــت ايــران اختافــات و تفرقــه ميــان اقشــار جامعــه بوجــود آورده اســت امــا در مقابــل، مــردم 

ــده اند.  ــا نش ــه و وارد آن بازی ه ــت ها دور گرفت ــود را از آن سياس خ

ــتم  ــت و سيس ــوب سياس ــت و در چارچ ــاهنگ اس ــودار پيش ــتم ك ــه در سيس ــت ك ــی اس ــژاك حزب پ

ــه شــيوه ای مشــرك و متفاومــت را  ــروژه  اســت و راه خــارج شــدن از مشــكات ب ــك دارای پ دموكراتي

بــه جامعــه نشــان می دهــد. كــودار و پــژاك در راســتای ســاختار فکــری ـ نظــری و هــدف مشــرك تــاش 

مي كننــد. بــه همــن دليــل هــم طبيعــی اســت كــه بــا كــودار بتوانيــم يــك پــروژه ي مشــرك در بعــد 

نظــري و عملــی بــرای دموكراتيــزه شــدن سيســتم و سياســت ايــران ارائــه كنيــم. سيســتم كــودار بــرای 

ــد.  ــی كنن ــودار عمل ــا ك ــراه ب ــك را هم ــفه ی دموكراتي ــه فلس ــازمان هايی اســت ك ــا و س ــه ی نهاده هم

ــراي همــه ی نهادهــا و احزابــی كــه آرمان هــاي آن را  ــژاك بلكــه ب ــرای پ كــودار هامننــد چــری نتنهــا ب

ــه و  ــم براســاس پاي ــه كرده اي ــران ارائ ــه خلق هــای ای ــا ب ــه م ــروژه ای ك ــول داشــته باشــند اســت. پ قب

ــاده شــده اســت. ــان آم ــه ی زن ــال و آزادی  جامع ــك، اقتصــاد كومين ــه ي دموكراتي ــي جامع جهان بين

و  دموكراتيــك  نهادهــای  متامــی  جامعــه،  كــردن  دموكراتيــزه  بی عدالتــی،  بــردن  میــان  از  بــرای 

سوسياليســتی بايــد بتواننــد در كنــار و همراســتا بــا همدیگــر در چارچــوب يــك پــروژه ي مشــرك بــه 

ــدازه ای كــه ســازمان های دموكراتيــك و سوسياليســت  ــه هــر ان ــم كــه ب ــد. مــا معتقدي فعاليــت بپردازن

وحــدت نظــر داشــته و در يــك جبهــه باشــند بــه هــامن ميــزان می تواننــد در مبــارزه بــراي رســيدن بــه 

ــژاك و كــودار هــر كــدام در كار و فعاليت هــای  ــد. پ ــر عمــل مناين ــری و دموكراســی موفق ت آزادی، براب

  وضعيــت ايــران در تنش هــای اقتصــادی، سياســی، اجتامعــی بــه رشايــط بحرانــی رســيده اســت 
و هــر گــروه و نــريوی داخلــی و خارجــی بــه دنبــال بهره بــرداری اســت. پــروژه ی دموكراتيزاســيون 

ايــران در ايــن مقطــع چــه تغيــريات و افق هايــی را بــرای خلٰق هــای ايــران ايجــاد می كنــد؟

 چــرا پــژاك همــراه و همراســتا بــا كــودار پــروژه ی دموكراتيزاســيون ايــران را ارائــه کــرده اســت؟ 
رابطــه ی گفتامنــی و ســاختار فكــر ميــان آنــان بــه چــه شــكل اســت؟

  شــام پيــش از ايــن هــم اقــدام بــه ارائــه ی پروژه هايــي بــراي دموكراتيزاســيون ايــران منوده ايــد 
و باوجــود رشايــط اخــري در ايــران، آيــا پذيرفــن يــا نپذيرفــن ايــن پــروژه از طــرف جمهوری اســامی 

ايــران، آيــا می توانــد تغيــريی در گفتــامن شــام ارائــه شــده از جانــب شــام داشــته باشــد؟
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اجتامعــی،  تاریخــی،  ســیر  دموکراتیــک 
اقتصــادی، سیاســی و دیگــر حوزه هــای زیســتی 
ــن  ــد. ای ــف می منای ــر و بازتعری ــی تغیی و معنای
رونــد بــر مبنــای فاکتورهــای مشــخص تسریع 
یــا کنــد پیــش خواهــد رفــت. اگــر محیــط رشــد 
و گســرش آن مناســب و مهیــاء باشــد، برسعــت 
ــر  ــامع تاثی ــودی اجت ــای وج ــە عرصه ه در هم
قابــل مشــاهده ای خواهــد گذاشــت. بدیــن 
ــوان گفــت پیرشفــت و گســردگی  ترتیــب می ت
نیروهــای  طریــق  از  براحتــی  دموکراســی 
ولــی  گردیــد،  نخواهــد  مســدود  واپســگرا 
حاکــامن ســعی می  مناینــد بــا بــه کار گرفــن 
ــرس و  ــون ت ــف همچ ــوب مختل ــای رسک ابزاره
میلیتاریــزە منــودن و فاکتورهــای نظامی-امنیتی 
فضــای اجتامعــی، رسعــت گســرش و پویایی آن 

ــد. بگیرن

جامعــەای پویــا محتــاج آزادی و دموکراســی 
و  واپســگرایی  رشــد  آن  بــدون  و  اســت 
ــا  ــامن و دولت ه ــت حاک ــوری در اولوی دیکتات
قــرار دارد. در جامعــەای کە آزادی و دموکراســی 
در آن رشــد ننمــوده باشــد صحبــت از کیفیــت، 
ــت و در  ــش نیس ــی بی ــت خیال ــی و پیرشف ترق
ایــن راســتا اســتعدادهای جامعــە یــا در نطفــە 
خفــە خواهنــد شــد یــا مجبــور بــە فــرار از ایــن 
محیــط خواهنــد گردیــد. بحــث مــن بــا توجــه 
بــه دامنــه و گســره ی عــام مفهــوم دموکراســی 
اســت؛ بدیــن خاطــر در مفهوم شناســی کــه 

اجتامعــی،  تاریخــی،  ســیر  دموکراتیــک 
حوزه هــای  دیگــر  و  سیاســی  اقتصــادی، 
بازتعریــف  و  تغییــر  معنایــی  و  زیســتی 
ــای  ــای فاکتوره ــر مبن ــد ب ــن رون ــد. ای می منای
مشــخص تسریــع یــا کنــد پیــش خواهــد 
رفــت. اگــر محیــط رشــد و گســرش آن مناســب 
و مهیــاء باشــد، برسعــت در همــە عرصه هــای 
وجــودی اجتــامع تاثیــر قابــل مشــاهده ای 
خواهــد گذاشــت. بدیــن ترتیــب می تــوان 
دموکراســی  گســردگی  و  پیرشفــت  گفــت 
براحتــی از طریــق نیروهــای واپســگرا مســدود 
ســعی  حاکــامن  ولــی  گردیــد،  نخواهــد 

اجتامعــی،  تاریخــی،  ســیر  دموکراتیــک 
حوزه هــای  دیگــر  و  سیاســی  اقتصــادی، 
بازتعریــف  و  تغییــر  معنایــی  و  زیســتی 
ــای  ــای فاکتوره ــر مبن ــد ب ــن رون ــد. ای می منای
مشــخص تسریــع یــا کنــد پیــش خواهــد 
رفــت. اگــر محیــط رشــد و گســرش آن مناســب 
و مهیــاء باشــد، برسعــت در همــە عرصه هــای 
وجــودی اجتــامع تاثیــر قابــل مشــاهده ای 
خواهــد گذاشــت. بدیــن ترتیــب می تــوان 
دموکراســی  گســردگی  و  پیرشفــت  گفــت 
براحتــی از طریــق نیروهــای واپســگرا مســدود 
ســعی  حاکــامن  ولــی  گردیــد،  نخواهــد 

ســیر  دموکراتیــک 
تاریخــی، اجتامعــی، 
اقتصــادی، سیاســی 
و دیگــر حوزه هــای 
زیســتی و معنایــی 
ــف  ــر و بازتعری تغیی
ایــن  می منایــد. 
مبنــای  بــر  رونــد 
ــخص  فاکتورهای مش
تسریــع یــا کنــد 
پیــش خواهــد رفــت. 
ــط رشــد و  اگــر محی

اجتامعــی،  تاریخــی،  ســیر  دموکراتیــک 
حوزه هــای  دیگــر  و  سیاســی  اقتصــادی، 
بازتعریــف  و  تغییــر  معنایــی  و  زیســتی 
ــای  ــای فاکتوره ــر مبن ــد ب ــن رون ــد. ای می منای
مشــخص تسریــع یــا کنــد پیــش خواهــد 
رفــت. اگــر محیــط رشــد و گســرش آن مناســب 
و مهیــاء باشــد، برسعــت در همــە عرصه هــای 
وجــودی اجتــامع تاثیــر قابــل مشــاهده ای 
خواهــد گذاشــت. بدیــن ترتیــب می تــوان 
دموکراســی  گســردگی  و  پیرشفــت  گفــت 
براحتــی از طریــق نیروهــای واپســگرا مســدود 
ســعی  حاکــامن  ولــی  گردیــد،  نخواهــد 

اجتامعــی،  تاریخــی،  ســیر  دموکراتیــک 
حوزه هــای  دیگــر  و  سیاســی  اقتصــادی، 
بازتعریــف  و  تغییــر  معنایــی  و  زیســتی 
ــای  ــای فاکتوره ــر مبن ــد ب ــن رون ــد. ای می منای
مشــخص تسریــع یــا کنــد پیــش خواهــد 
رفــت. اگــر محیــط رشــد و گســرش آن مناســب 
و مهیــاء باشــد، برسعــت در همــە عرصه هــای 
وجــودی اجتــامع تاثیــر قابــل مشــاهده ای 
خواهــد گذاشــت. بدیــن ترتیــب می تــوان 
دموکراســی  گســردگی  و  پیرشفــت  گفــت 
براحتــی از طریــق نیروهــای واپســگرا مســدود 
ســعی  حاکــامن  ولــی  گردیــد،  نخواهــد 

تاریخــی،  ســیر  دموکراتیــک 
سیاســی  اقتصــادی،  اجتامعــی، 
زیســتی  حوزه هــای  دیگــر  و 
بازتعریــف  و  تغییــر  معنایــی  و 
ــای  ــر مبن ــد ب ــن رون ــد. ای می منای

تاریخــی،  ســیر  دموکراتیــک 
سیاســی  اقتصــادی،  اجتامعــی، 
زیســتی  حوزه هــای  دیگــر  و 
بازتعریــف  و  تغییــر  معنایــی  و 
ــای  ــر مبن ــد ب ــن رون ــد. ای می منای

ــی،  ــی، اجتامع ــیر تاریخ ــک س دموکراتی
ــای  ــر حوزه ه ــی و دیگ ــادی، سیاس اقتص
ــف  ــر و بازتعری ــی تغیی زیســتی و معنای
مبنــای  بــر  رونــد  ایــن  می منایــد. 

سیامند معینی
ریاست مشرک حزب حیات آزاد کوردستان- پژاک

همه  خواهاننان

 دموکراسیآزادی

تند
هس

دموکراتیــک ســیر تاریخــی، اجتامعــی، اقتصــادی، سیاســی و دیگــر حوزه هــای زیســتی و معنایــی تغییــر و 
ــد پیــش خواهــد رفــت.  ــا کن ــع ی ــای فاکتورهــای مشــخص تسری ــر مبن ــد ب ــن رون ــد. ای بازتعریــف می منای
ــامع  ــاء باشــد، برسعــت در همــە عرصه هــای وجــودی اجت ــط رشــد و گســرش آن مناســب و مهی اگــر محی
تاثیــر قابــل مشــاهده ای خواهــد گذاشــت. بدیــن ترتیــب می تــوان گفــت پیرشفــت و گســردگی دموکراســی 
ــا بــه کار  براحتــی از طریــق نیروهــای واپســگرا مســدود نخواهــد گردیــد، ولــی حاکــامن ســعی می  مناینــد ب
گرفــن ابزارهــای رسکــوب مختلــف همچــون تــرس و میلیتاریــزە منــودن و فاکتورهــای نظامی-امنیتــی فضــای 

اجتامعــی، رسعــت گســرش و پویایــی آن بگیرنــد.

جامعــەای پویــا محتــاج آزادی و دموکراســی اســت و بــدون آن رشــد واپســگرایی و دیکتاتــوری در اولویــت 
حاکــامن و دولت هــا قــرار دارد. در جامعــەای کــە آزادی و دموکراســی در آن رشــد ننمــوده باشــد صحبــت 
ــە  ــا در نطف ــە ی ــتعدادهای جامع ــتا اس ــن راس ــش نیســت و در ای ــی بی ــت خیال ــی و پیرشف ــت، ترق از کیفی
خفــە خواهنــد شــد یــا مجبــور بــە فــرار از ایــن محیــط خواهنــد گردیــد. بحــث مــن بــا توجــه بــه دامنــه و 
گســره ی عــام مفهــوم دموکراســی اســت؛ بدیــن خاطــر در مفهوم شناســی کــه انجــام می دهــم، مخاطــب یــا 
جامعــەای بخصــوص مــد نظــرم نیســت بلکــە همــە جوامــع انســانی الیــق دموکراســی و یــک زندگــی آزاد و 
مرفــە می باشــند. ایــران بشــدت احتیــاج بــە بسرســازی بــرای یــک سیســتم دموکراتیــک و الئیــک دارد و از 
طریــق ایــن سیســتم بــرای دموکراتیــزە کــردن جامعــە در متامــی حوزه هــا بایــد تــاش و کوشــش بــە عمــل 
ــە  ــن مرحل ــت در ای ــی خواه می بایس ــواه و دموکراس ــت، آزادیخ ــکوالر، سوسیالیس ــای س ــە نیروه ــد. هم آی
همــگام و همســو بــرای پیرشفــت و جایگزینــی دموکراتیــک گام بردارنــد و تولرانــس در مقابــل دیکتاتــوری 

را بــە صفــر برســانند.

ــتبداد و  ــف اس ــکال مختل ــران اش ــەی ای ــە جامع ــم ک ــران، می بینی ــخ ای ــه تاری ــە ب ــی کلیت مندان ــا نگرش ب
حاکمیــت دور از سیاســت خلقــی و پلورالیســتی را تجربــە کــردە اســت. ایــن اشــکال اســتبدادی حاکمیــت، 
تاثیــرات مخــرب خــود را بــر تــارو پــود پیکــره ی فکــری- زیســتی جامعــە گذاشــتە اســت. همچنانکــە قبــا 
ذکــر شــد دموکراســی یــک پــروژە شــخصی یــا حزبــی نیســت کــە آن را در یــک مقطــع تاریخــی پیــادە منایــد 
بلکــە یــک پروســە تاریخــی، اقتصــادی و اجتامعــی اســت کــە در تقابــل بــا شــکل و ذهنیــت حاکــامن تکامــل 
پیــدا کــردە و در جامعــە بــە اشــکال مختلــف خــود را بــروز می دهــد. در ایــران اکــر حاکــامن مایــل بــە رشــد 
دموکراســی نبــودە یــا رضورت رشــد آن را بــا دیدگاهــی جداگانــە در تقابــل بــا حاکمیــت خــود دیدەانــد کە در 
ایــن راســتا بســر مناســب را بــرای دموکراتیزەکــردن جامعــە مناســب ندیدەانــد و پیشــگیر رشــد آن بودەانــد. 

ــی و  ــف سیاس ــای مختل ــراد و تجمع ه ــش اف ــکل بین ــاز ش ــک بسرس ــاوری ایدئولوژی ــی و ب ــە سیاس اندیش
حزبــی اســت و بــر ایــن اســاس دیــدگاه انســان ها شــکل می گیــرد. در یــک سیســتم متامیتخــواه )توتالیــر( و 
الیگارشــیک و در حالــت جمــود فکــری و ســکتاریزم، صحبــت از آزادی بیــان و دموکراســی، یک جوک سیاســی 
ــا ســادەلوحی سیاســی همســان خواهــد بــود. گفتــامن دموکراتیزاســیون  اســت و انتظــاری خوش بینانــە و ب
ــرای رشــد  ــامل ب ــە بایســت بســر مناســب و محیطــی س ــود بلک ــی نخواهــد ب ــک کاف ــا در شــکل تئوری تنه
دموکراســی را فراهــم آورد کــە بــر اســاس احــرام بــە اندیشــە و بینــش دیگــران ایــن گفتــامن در ارتبــاط بــا 
اوضــاع سیاســی، اجتامعــی و اقتصــادی رشــد و منــو یابــد و بــا فرهنــگ جامعــە  یکــی شــود. دموکراســی در 
سیســتمی می توانــد رشــد منایــد کــە بــا ادراک دموکراتیــک همخوانــی داشــتە باشــد. گفتــامن دموکراتیزاســیون 
در رشایــط و بســری امکان پذیــر اســت کــە طرفیــن بــا اصــول اولیــە آزادی آشــنا باشــند و بــرای کرت گــرای 
)پلورالیــزم( احــرام  داشــته باشــند و ایــن رویکــرد بــە یکــی از اصــول اولیــەی بنیــاد فکریشــان تبدیــل گــردد.    

ــک  ــا ی ــم ب ــه خصــوص دوران معــارص بنگری ــران ب ــخ ای ــه تاری ــه ب ــدی کلیت مندان ــا دی ــر ب  اگ
ــه شــکل  ــن گــرەگاه و بن بســت ب ــم. ای ــرو می گردی ــن بســت اجتامعــی روب گــرەگاه سیاســی و ب
مقاومــت بــدور از عقانیــت و دوراندیشــی در دســتگاه سیاســی ایــران کــه بــر مــدار اســتبداد و 
انقطــاع از جامعــه ی ایرانــی اســت، خــود را برســاخته و بــه منایــش می  گــذارد. حــال در ایــن رشایط و 
تجربــه ی تاریخــی آیــا امــکان تغییــر رفتار در اندیشــه ی سیاســی و حکومــت داری نظام حاکــم ایران 
در چارچــوب گفتــامن دموکراتیزاســیون وجــود دارد و اگــر وجــود دارد بــه چــه شــکل و کنش اســت؟

همچنانکــە می دانیــد تحــوالت اخیــر در خاورمیانــە بــە شــدت هــدف خــود را نشــانە گرفتــە 
و دولــت – ملت هــای  هژمونگــرا و نیروهــای واپســگرا و مرتجــع ســعی در تثبیــت موقعیــت 
و اســتاتوی خویــش دارنــد. درواقــع آنــان دموکراســی و آزادی جامعــە را بــە معنــای نابــودی 
و نفــی خویــش می بیننــد. در ایــن راســتا بــا متامــی تــوان بــر علیــە آن صف آرایــی و مقابلــه 
می کننــد. دموکراســی نــە یــک پــروژە اســت کــە عــدەای یــا حزبــی بتوانــد آن را در جامعــە 
ــدی  ــە در رون ــد ک ــاد می باش ــە ابع ــە در هم ــی جامع ــە تحول ــک پروس ــە ی ــد بلک ــادە منای پی

 در ادبیــات سیاســی و گفتامنــی پــژاک بــه صــورت ممتــد و مرصانــه بحــث 
از دموکراتیــک منــودن متامــی حوزه هــای سیاســی، اجتامعــی و اقتصــادی در 
ایــران می گــردد. حــال پرســش آغازیــن و بنیادیــن ایــن اســت کــه هــدف از 
دموکراتیزاســیون در ایــران چیســت؟ جامعــه ی هــدف و مخاطــب این گفتامن 

چــه  نیــرو و اشــخاصی هســتند؟

گفتگــوی ویــژه بــا رفیــق ســیامند معینــی بــا محوریــت 
چرایــی حامیت و  پشــتیبانی حزب حیات آزاد کوردســتان- 
پــژاک از پــروژه ی نقشــه ی راه کــه توســط جامعــه ی 
دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان - کــودار در روزهــای 

اخیــر ارائــه شــده اســت.

ه اشار
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ــرورش می دهــد. رشــد دموکراســی  ــە اســت و روح آزادی را در جامعــە پ دموکراتیزاســیون پروســە و امــری روزان
ــدون درک رضورت  ــە دارد. ب ــک در جامع ــای دموکراتی ــب و راهکاره ــر مناس ــە بس ــاج ب ــە احتی ــک جامع در ی
ــدان را  ــاریزم، می ــوری و توتالیت ــی، دیکتات ــرای آن، انحصارطلب ــە ب ــش همە جانب ــە و کوش ــی در جامع دموکراس
تصاحــب منــودە و زمینــە و بســر را بــرای دموکراســی محــدود می منایــد، اســاس دموکراســی و پادزهــر توتالیتاریــزم 
ــب  و  ــاز مناس ــر و ظرفیت س ــدف بس ــی ه ــە کنون ــت. در مرحل ــاق اس ــوع اخ ــت و تن ــرت حقیق ــە ک ــاور ب ب
گســرده بــرای رشــد دموکراســی و هم راســتا بــا ایــن امــر ذهنیت ســازی بــرای درک عمیــق از رضورت دموکراتیــزە 
کــردن جامعــە بــرای متامــی اقشــار اجتامعــی اســت. رشایــط و بســر مناســب بــرای بــروز ایــن امــر در رضورت 
گســرش و همیابــی تشــکل های دموکراتیــک و پدیــد آوردن فضایــی ســامل بــرای رشــد آنهــا نهفتــه اســت. امــا بایــد 
دانســت کــه دموکراســی را نــە نهادهــای دموکراتیــک بلکــە مشــارکت مــردم در ایــن نهادهــا، دموکراتیــک می کنــد. 
ــارکت  ــر آزادی و مش ــا حداک ــود ب ــرادف می ش ــی م ــر دموکراس ــه حداک ــت ک ــد گف ــر بای ــن ام ــه ای ــه ب باتوج
ــذا مقصــود از دموکراســی حداکــر مشــارکت اســت.  ــری، ل ــا حداکــر براب ــە ب اجتامعــی در متامــی عرصه هــا و ن
ــق حرکت هــای  ــد از طری ــاد دموکراســی را بای ــل داد، بنی ــد در رای دادن مــردم خاصــە و تقلی دموکراســی را نبای
محلــی و خودویــژه گســرش داد. نیــروی خلق هــای ایــران را اســاس گرفــت و بــر اســاس بنیــاد دموکراســی خــود را 

بــرای جامعــەای نویــن بــا بینشــی دموکراتیــک آمــادە کــرد.

همچنانکــە می دانیــم ایــران کشــوری کثیرامللــە اســت و از تنوعــات مختلفــی بوجــود آمــدە اســت. رشط اساســی 
بــرای دموکراتیــک منــودن ایــران احــرام بــە موجودیــت یکدیگــر و تنوعــات فکــری- زیســتی اســت و همچنیــن 
مشــارکت فعــال و موثــر ایــن تنوعــات و خلق هــا در آیندەســازی و دموکراتیــزە منــودن جامعــە اســت. از منظــری 
ــه  ــە درک درســت و واقع بینان ــوط ب ــران من دیگــر بســر مناســب تحــوالت سیاســی، اجتامعــی و اقتصــادی در ای
از رشایــط و تغییــرات گلوبــال در جهــان و منطقــە و مشــارکت همــە آحــاد جامعــە در تغییــرات پیــش رو اســت. 
ــدارد. درک  ــران ن ــد سیاســی ای ــە شــکل تئوکراتیــک دیگــر جایگاهــی در رون انحصارطلبــی و مدیریــت جامعــە ب
ــامن  ــن اســت و حاک ــی بنیادی ــر تغییرات ــە بیانگ ــک منطق ــە اوضــاع سیاســی و ژئوپولتی ــط موجــود و رئالیت رشای
جمهــوری اســامی ایــران بــا بینــش کنونــی منی خواهنــد ایــن رئالیتــە را ببیننــد و ســعی در الپوشــانی آن را دارنــد، 

غافــل از ایــن کــە رونــد رشــد سیاســی برگشــت پذیــر نیســت.

ــر آن اســت کــە  ــرات منطقــەای دال ب ــران اعــامل شــدە و تغیی ــر اقتصــاد ای ــکا ب ــب آمری ــە از جان ــی ک تحریامت
ــوان  ــود، ت ــتە خ ــی تاریخ گذش ــاظ منطق سیاس ــه لح ــیک و ب ــکل کاس ــە ش ــران ب ــود در ای ــت موج ــر حاکمی دیگ
ایســتادگی و مانــدگاری در حکومــت را نخواهنــد داشــت. کنــرل فشــارهای خارجــی و انفجــار داخلــی از جانــب 
حاکــامن، دیگــر میــرس نیســت و مدیریــت بــه فــرم دیکتاتــوری و بــە شــکل تئوکراتیــک دیگــر جــواب نخواهــد بود. 
خلق هــای ایــران آزادی و مشــارکت در مدیریــت را می طلبنــد و کارگــران، زنــان، آزادیخواهــان و متامــی گروه هــای 
جامعــە برابــری، امنیــت، آزادی و کار را خواســتارند و امــا سیســتم موجــود توانایــی بــرآورده منــودن و پاســخگوی 
ایــن خواســتەها را نــدارد. برآینــد ایــن ناتوانــی و فقــر سیاســی-اجتامعی موجــود در ســاختار جمهــوری اســامی 
ایــران، طغیــان جامعــە و نافرمانــی  و اعتصابــات مدنــی گســرده اســت. لــذا حاکــامن ایــران تــوان مقابلــە بــا مــردم 

را نخواهنــد داشــت، تنهــا گزینــە درســت واگــذاری مدیریــت جامعــە بــە خــوِد جامعــه اســت.   

 ســاحت گفتامنــی و تئوریــک پــروژه ی مذبــور همه جانبــه و آینــده نگرانــه اســت. امــا 
نکتــه ی مهــم راهکارهــای اعاملــی و چگونگــی اجــرای ایــن پــروژه در گســره ی جامعــه 

اســت. مکانیســم های شــام بــرای اجــرای ایــن پــروژه ی تاریخــی چیســت؟

ــرات  ــه تغیی ــا توجــه ب ــران ب ــک منــودن ای ــروژه ی دموکراتی ــه و برســاخت پ ــزوم ارائ  ل
اجتامعــی شــدید در داخــل، بحران هــا و تحریم هــای بیرونــی در چــه موضوعــی نهفتــه 
اســت. آیــا خلق هــا و در کل جوامــع ایرانــی و نظــام حکومتــِی در رأس قــدرت در ایــران 

ــه چنیــن نتیجــه ای رســیده اند؟ ب

بــە نظــر مــن دیگــر ایــن سیســتم و حاکــامن جایــی را در تاریــخ ایــران ندارنــد. می تــوان 
ــتند.  ــی هس ــا رفتن ــە آن ه ــت ک ــن اس ــر ای ــواهد دال ب ــن و ش ــە قرای ــه هم ــت ک گف
ژئوپولتیــک و ژئوجئوگرافیــک منطقــە در حــال دگردیســی عمیــق اســت و هیــچ نیــروی 
منطقــەای تــوان پیشــگیری از آن را نــدارد. حــال نیروهــای انقابــی و خلق هــای ایــران 
بایــد مناســب ترین گزینــە را در راه آزادی انتخــاب مناینــد و واقعیــت وجــودی تغییــرات 
ــه و  ــم  هزین ــب، ک ــکلی مناس ــق دادە و ش ــە تطبی ــت جامع ــت و موجودی ــا عینی را ب
ــت  ــد. ماهی ــرار دهن ــورد هــدف ق ــران در نظــر و م ــرای خلق هــای ای ــر را ب زود بازده ت
حاکــامن جمهــوری اســامی فاقــد درک درســت از رشایــط موجــود اســت و بــرای بقــای 
ســلطە ی خویــش بــە هــر ترفنــدی پنــاه خواهنــد بــرد، از کشــتار مــردم بی گنــاه گرفتــە 
تــا گزینەهــای فریــب و مظلــوم منایــی در داخــل و تســلیم شــدن در مقابــل نیروهــای 
ــران.  ــت حاکــامن جمهــوری اســامی ای ــن اســت ماهی ــران، ای ــرون از ای خارجــی در بی
ــە  ــای منطق ــدام از دولت-ملت ه ــە هیچک ــت ک ــر اس ــە تغیی ــکلی رو ب ــە ش ــاع ب اوض
قــدرت پیشــگیری از آن را ندارنــد. گلوبالیــزم دیگــر بــا ایــن شــکل از قــدرت هــر چنــد 
ــر  ــان را زی ــی نخواهــد داشــت و آن ــی هــم باشــد همخوان ــتای سیاســت جهان در راس
غلتــک خویــش لــە خواهــد کــرد. اپوزیســیون و نیروهــای خلقــی و مردمــی بــا خوانشــی 
ــردی را در کــف خیابان هــای  ــی و کارب دموکراتیــک و تولرانــس بایســت گام هــای عمل
ــی  ــە آزادی و دموکراس ــیدن ب ــا رس ــتە و ت ــرا برداش ــکلی همگ ــە ش ــران ب ــهرهای ای ش

لحظــەای غفلــت ننامینــد.

ــی خویــش  ــە و محفل ــدگاە کوتەبینان نیروهــای سوسیالیســت و آزادیخــواه بایســت دی
ــک  ــرات دمکراتی ــی تغیی ــور( اصل ــر )آکت ــە بازیگ ــم ب ــار ه ــتە و در کن ــار گذاش را کن
شــدن  مصــادره  تلــخ  تجربــه ی  تکــرار  اجــازە  دیگــر  و  شــوند  مبــدل  ایــران  در 
ــخاص  ــا و اش ــە نیروه ــال 1357 را ب ــران در س ــای ای ــاب خلق ه ــد انق ــاب، هامنن انق
ــت و  ــد گفــت دوران دیکتاتوری ــد. دیگــر همصــدا بای ــن ندهن واپســگرایان و متحجری
ــان خــود نزدیــک شــدە اســت و همــە خواهــان  ــە پای توتالیتاریســم)متامیت خواهی( ب

ــتند.   ــی هس ــان، آزادی و دموکراس ن

 در پایــان بــه نظــر شــام آیــا حکومــت ایــران در رشایــط بــودن و نبــودن اســت؟ اگــر 
چنیــن اســت انتخاب هــای حاکمیــت در ایــن موقعیــت تاریخــی بــه چــه شــکل خــود را 

ــد؟ ــروز می ده ب
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به لحــاظ  ایــران  خلق هــای  دموکراتیــک  مبــارزات 
شــکل و محتــوا وارد مرحلــه ی تــازه ای گردیــده اســت. 
خیــزش دی مــاه 96 و تــداوم آن در قالــب اعراضــات، 
اعتصابــات و نافرمانی هــای مدنــی گوناگــون، بیانگــر وقــوع 
یــک جهــش سیاســی ـ اجتامعــی فوق العــاده در ســطح ایران 
و روژهــات کوردســتان اســت. چپاول شــدگان، طردشــدگان، 
طیف هــای رسکوب شــده و هویت هــای تحــت ســتم، از 
ــن و  ــه بط ــده و ب ــارج گردی ــی« خ ــینی سیاس »حاشیه نش
ــد. رضباهنــگ  ــا نهاده ان ــای اجتامعــی پ مــن سیاســت پوی
مبــارزات دموکراســی خواهانه به طــور چشــمگیری تنــد 
شــده اســت. آنانــی کــه شــهروندان و گروه هــای اجتامعــی 
ــون  ــان خــود می پنداشــتند، اکن ــای بی زب فرودســت را رعای
ــه رو  ــده و مطالبه گــر جامعــه« روب ــا »اراده ی مؤاخذه  کنن ب

شــده اند. 

به لحــاظ  ایــران  خلق هــای  دموکراتیــک  مبــارزات 
شــکل و محتــوا وارد مرحلــه ی تــازه ای گردیــده اســت. 
خیــزش دی مــاه ۹۶ و تــداوم آن در قالــب اعرتاضــات، 
اعتصابــات و نافرمانی هــای مدنــی گوناگــون، بیانگــر وقــوع 
یــک جهــش سیاســی ـ اجتامعــی فوق العــاده در ســطح ایران 
و روژهــات کوردســتان اســت. چپاول شــدگان، طردشــدگان، 
طیف هــای رسکوب شــده و هویت هــای تحــت ســتم، از 
ــن و  ــه بط ــده و ب ــارج گردی ــی« خ ــینی سیاس »حاشیه نش
ــد. رضباهنــگ  ــا نهاده ان ــای اجتامعــی پ مــن سیاســت پوی
مبــارزات دموکراســی خواهانه به طــور چشــمگیری تنــد 
شــده اســت. آنانــی کــه شــهروندان و گروه هــای اجتامعــی 
ــون  ــان خــود می پنداشــتند، اکن ــای بی زب فرودســت را رعای
ــه رو  ــده و مطالبه گــر جامعــه« روب ــا »اراده ی مؤاخذه  کنن ب

شــده اند. 

ــران به لحــاظ شــکل و  ــای ای ــک خلق ه ــارزات دموکراتی مب
محتــوا وارد مرحلــه ی تــازه ای گردیــده اســت. خیــزش دی مــاه ۹۶ 
ــای  ــات و نافرمانی ه ــات، اعتصاب ــب اعرتاض ــداوم آن در قال و ت
مدنــی گوناگــون، بیانگــر وقــوع یــک جهــش سیاســی ـ اجتامعــی 
فوق العــاده در ســطح ایــران و روژهــات کوردســتان اســت. 
و  رسکوب شــده  طیف هــای  طردشــدگان،  چپاول شــدگان، 
سیاســی«  »حاشیه نشــینی  از  ســتم،  تحــت  هویت هــای 
ــای اجتامعــی  ــه بطــن و مــن سیاســت پوی ــده و ب خــارج گردی
دموکراســی خواهانه  مبــارزات  رضباهنــگ  نهاده انــد.  پــا 
ــهروندان  ــه ش ــی ک ــده اســت. آنان ــد ش ــمگیری تن ــور چش به ط
و گروه هــای اجتامعــی فرودســت را رعایــای بی زبــان خــود 
ــر  ــده و مطالبه گ ــا »اراده ی مؤاخذه  کنن ــون ب ــتند، اکن می پنداش

جامعــه« روبــه رو شــده اند. 

ــک مبــارزات  ن خلق هــای دموکراتی ا یــر ظ ا . تازه ای گردیده وارد مرحله ی شکل و محتوا به لحــا ســت ش ا ه خیــز ی مــا ــک جهش بیانگر وقوع مدنی گوناگون، نافرمانی های اعتصابــات و اعرتاضــات، آن در قالــب ۹۶ و تــداوم د ســی ـ ی . کوردســتان و روژهــات ســطح ایــران فوق العاده در اجتامعــی سیا ســت تحت ستم، از هویت هــای و رسکوب شده طیف هــای طردشــدگان، چپاول شدگان، ا

ت  ا ز ر مبــا
خلق هــای  دموکراتیــک 
شــکل  به لحــاظ  ایــران 
و محتــوا وارد مرحلــه ی 
تــازه ای گردیــده اســت. 
و   ۹۶ دی مــاه  خیــزش 
قالــب  در  آن  تــداوم 
اعتصابــات  اعرتاضــات، 

ت  ا ز ر مبــا
تیــک  ا کر مو د
ایــران  خلق هــای 
شــکل  به لحــاظ 
وارد  محتــوا  و 
تــازه ای  مرحلــه ی 

مبــارزات 
تیــک  ا موکر د
ی  خلق هــا
ایــران به لحــاظ 
شــکل و محتــوا 
مرحلــه ی  وارد 

مبــارزات 
تیــک  ا موکر د
ی  خلق هــا
ایــران به لحــاظ 
شــکل و محتــوا 
مرحلــه ی  وارد 

دموکراتیــک  مبــارزات 
ــکل  ــاظ ش ــران به لح ــای ای خلق ه
و محتــوا وارد مرحلــه ی تــازه ای 
گردیــده اســت. خیزش دی مــاه ۹۶ 
و تــداوم آن در قالــب اعرتاضــات، 
نافرمانی هــای  و  اعتصابــات    چه باید کرد  به پاسخ

ریوارآبدانان)عضوشورایریاستکل
کنفدرالیسمدموکراتیکجوامعکوردستان،
ک.ج.ک(

ــی ســوم، در چارچــوب مطالبه گــری  ــران و روژهــات کوردســتان در گرماگــرم جنــگ جهان خلق هــای ای
تاریخــی و بــرای گــذار از وضعیــت تحمل ناپذیــر کنونــی بــه تاطــم درآمــده و در آســتانه ی یــک رســتاخیز 
ــه، کارگــری،  سیاســی ـ اجتامعــی بــزرگ هســتند. نافرمانی هــای مدنــی و اعراضــات گوناگــون هویت خواهان
ــان و  ــه در خیاب ــه « هســتند ک ــی جامع ــن »منشــور خودگردان ــی تجلی یاف ــی نوع ــی، همگ ــی و طبقات صنف
ــه  ــران به لحــاظ تحــوالت اجتامعــی و سیاســی ب ــن رو، کشــور ای ــگارش درآمــده اســت. از ای ــه ن محــل کار ب
یکــی از کانون هــای جوشــان و توجه برانگیــز جهــان مبــدل شــده اســت. چشــم اندازی کــه نظــام حکومتــی 
و خلق هــای ایــران بــا آن روبــه رو هســتند، بســیار متناقــض اســت. هــم احتــامالت و ســناریوهای امیدبخــش 
و فرصت ســاز وجــود دارد و هــم احتــامالت و ســناریوهای تهدیدآمیــز و زیان بــار. جامعــه و حکومــت ایــران 
ــت  ــه و حکوم ــی« جامع ــار سیاس ــت و رفت ــوع »عقانی ــده اند. ن ــاز ش ــوار و رسنوشت س ــه ای دش وارد مرحل

ایــران نشــان خواهــد داد کــه کدامیــن ســناریو رقــم خواهــد خــورد.

در ایــن بیــن، مبــارزات دموکراتیــک و مــرشوع خلق هــای ایــران و روژهــات کوردســتان بــرای رســیدن 
بــه نتیجــه ای پیروزمندانــه بــه یــک پــروژه ی سیاســی بــه روز و انقابــی نیــاز دارد. کــودار و پــژاک به تازگــی 
پــروژه ای را در همیــن چارچــوب بــرای به مثررســاندن مبــارزات مطالبه گرانــه و به حــق خلــق کــورد و دیگــر 
خلق هــای ایــران ارائــه کردنــد. در اوج بحــران خاورمیانــه و رویدادهــای رسنوشت ســاز ایــران، ارائــه ی چنیــن 
ــش  ــده ی مبارزات ــه و آین ــرای جامع ــن تری ب ــم انداز روش ــد چش ــی می توان ــی دموکراتیک ــای سیاس پروژه  ه

ترســیم منایــد. 

ــران و رفتارهــای سیاســی بخشــی  ــی ـ مشــت آهنینی حکومــت ای ــق امنیت ــر سیاســت های ناموف در براب
ــای  ــک خلق ه ــارزات دموکراتی ــت و مب ــا خواس ــنخیتی ب ــچ س ــه هی ــتانی ک ــی  و کوردس ــیون ایران از اپوزیس
ایــران و کوردســتان نــدارد و یگانــه آرمان شــان قبضه کــردن قــدرت اســت، کــودار  و پــژاک به دنبــال راهــکار 
ــاب و  ــروژه ی چاره ی ــی پ ــت در زمان ــژاک درس ــودار و پ ــتند. ک ــی هس ــور و انقاب ــن، جامعه مح چاره آفری
ــازمان های  ــم س ــی و ه ــای حکومت ــم جناح ه ــان ه ــن و زب ــه لح ــد ک ــرح کرده ان ــود را مط ــاز خ دگرگون س
ــی، عواطــف به غلیان درآمــده ی افراطــی، بیچارگــی، بن بســت، ویران خواهــی  ــده از رسگردان اپوزیســیون، آکن

و خودویرانگــری اســت.

 مقطــع زمانــی ای کــه پــروژه ی سیاســی کــودار و پــژاک در آن ارائــه گردیــده، بســیار حائــز اهمیت اســت. 
می تــوان خصوصیــات اصلــی ایــن مرحلــه از تحــوالت ایــران و روژهــات کوردســتان را در چنــد نکتــه ی اصلــی 

برشمرد:

ــان در حــال شــکل گیری  ــه و جه ــدی در ســطح خاورمیان ــروی جدی ــوازن نی ۱( در دوران پســاداعش، ت
می باشــد کــه کامــا علیــه جمهــوری اســامی ایــران اســت.

آمریــکا بــا جنــگ اقتصــادی، تحریــم و ائتاف ســازی بین الدولتــی علیــه ایــران، تــوپ را بــه زمیــن ایــران 
ــه درون  ــران ب ــم ای ــم، رژی ــی تروریس ــن مال ــکی و تأمی ــای موش ــام، فعالیت ه ــه ی برج ــه . در قضی انداخت
هزارتوی)البیرنــت( رسگردان کننــده ی حقــوق بین املللــی ســوق داده شــده اســت. از هــامن روز انعقــاد برجــام 
پیــدا بــود کــه حکومــت ایــران گرفتــار دامــی گردیــده کــه بــا هــر گامــی کــه در آن برمــی دارد ناچــار اســت گام 

بعــدی خــود را نیــز آمــاده ســازد.

نفــوذ و حضــور ایــران در رستــارس خاورمیانــه کم کــم بــه یــک نقطــه ی ضعــف بــرای جمهــوری اســامی 
مبــدل می شــود. زیــرا ائتــاف و طرحــی جهانــی علیــه ایــران شــکل گرفتــه و نیروهــای سیاســی مختلــف ســعی 
دارنــد »حضــور و نفــوذ ایــران در منطقــه« را در روابــط میــان خــود بــا دیگــر نیروهــا بــه مذاکــره و معاملــه 
بگذارنــد. نیروهــای سیاســی در ازای مشــارکت در کارزار »تضعیــف هژمونــی منطقــه ای ایــران«، امتیازگیــری 
ــا  ــل ب ــه ی تقاب ــه وارد مرحل ــارات مدت هاســت ک ــه داری عربســتان ـ ام ــا طای ــرب ب ــد. کشــورهای ع می کنن
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ــد.  ــل دارن ــه متای ــن جبه ــه ای ــران ب ــوذ ای ــف نف ــی مخال ــران شــده اند. جریان هــای سیاســی شــیعی ـ عراق ای
ازاین پــس نقــش ترکیــه و روســیه نیــز بــرای مهــار ایــران برجســته تر خواهــد شــد. ارسائیــل روابــط خــود را بــا 

متــام ایــن نیروهــا حــول مقابلــه بــا ایــران، بازتعریــف و تقویــت کــرده اســت.

ــه در بخش هــای گســرده ای  ــم فاشیســتی ترکی ــی رژی ــو، حاکمیت یاب از منظــر ابرقدرت هــای عضــو نات
از حــوزه ی نفــوذ ایران)به ویــژه در عــراق و ســوریه( می توانــد اهــداف مداخله جویانــه ی آن هــا را در 
خاورمیانــه بــرآورده ســازد. ترکیــه بــا آگاهــی بــر ایــن واقعیــت، رابطــه ی تجــاری  و سیاســی خــود بــا ایــران را 

بــه موضــوع چانه زنــی بــرای امتیازگیــری از آمریــکاـ ناتــو مبــدل کــرده اســت.

ــی  ــی ضدایران ــا ائتاف ســازی جهان ــی( ب ــزش اجتامع ۲( بحران هــای داخلی)فروپاشــی اقتصــادی و خی
ــد. ــت می کنن ــر را تقوی ــده اند و همدیگ ــان ش همزم

جمهــوری اســامی برمبنــای دکریــن هــال شــیعی بــه نفــوذ بســیاری در خاورمیانــه دســت یافــت. امــا 
همزمان شــدن شــکل گیری ائتــاف  جهانــی علیــه رژیــم ایــران بــا اعراضــات دموکراتیــک جامعــه و رسبــرآوردن 
ــت ناپذیر  ــف بازگش ــرو و ضع ــاف نی ــار ات ــامی را دچ ــوری اس ــج جمه ــی، به تدری ــزرگ داخل ــای ب بحران ه

خواهــد کــرد.

۳( رضبه خــوردن جریــان اصاح طلبــی در اثــر خیــزش دی مــاه 96 و اعراضــات دامنــه دار کنونــی، 
ــت.  ــود آورده اس ــران به وج ــی ای ــای سیاس ــازه ای را در فض ــت ت وضعی

ــک و  ــزش دموکراتی ــه خی ــان علی ــی اصاح طلب ــطه ی صف آرای ــی« به واس ــی حکومت ــامن »اصاح طلب گفت
مطالبه گرانــه ی مــردم ایــران، به شــکل رســوایی آمیزی شکســت خــورد. جمهــوری اســامی اکنــون فاقــد ســپر 
حفاظتی)یــا هــامن اپوزیســیون ســاختگی و بی خطــر حکومتــی( اســت. ایــن وضعیــت، کل ســاختار نظــام را 
ــی خواهان  ــرشوی دموکراس ــدن و پی ــرای به  میدان  آم ــمندی ب ــت ارزش ــن فرص ــت. بنابرای ــوده اس ــکننده من ش

رادیــکال و به مثرنشــاندن پروژه هــای نیرومنــد انقابــی ـ دموکراتیــک فراهــم آمــده اســت.

ــودن  ــرای رهربی من ــف ب ــی مختل ــات سیاس ــان جریان ــی می ــت و همگرای ــدی از رقاب ــزه ی جدی ۴( آمی
ــت.  ــه اس ــکل گرفت ــتان ش ــات کوردس ــران و روژه ــردم ای ــک م ــارزات دموکراتی مب

نیروهــای سیاســی و مدنــی بســیاری هــم در داخــل و هــم خــارج تــاش دارنــد بــر اعراضــات دموکراتیــک 
خلق هــای ایــران تأثیرگــذار شــوند و نقــش رهــری آن هــا را برعهــده گیرنــد. برخــی نیــز فرصت طلبانــه دنبــال 

مصادره کــردن ایــن مبــارزات بــه نفــع خــود هســتند.

ــه ســمت  ــران ب ــی ای ــا بحــران کنون ــه آی ــن رقابت هــا و همگرایی هــا نشــان خواهــد داد ک نتیجــه ی ای
چاره یابــی و در راســتای خواســته های جامعــه حرکــت خواهــد کــرد یــا ژرف تــر و فاجعه بــار خواهــد گشــت.

نیروهــای  از  ایران)بخش هایــی  داخــل  نیروهــای سیاســی  و  برون مــرزی  اپوزیســیون  از  دســته ای 
ــدورشط  ــزوم مذاکــره ی بی قی ــا مطرح کــردن ل ــد!( ب ــه خــود می گیرن ــودن ب ــب کــه ژســت مردمی ب اصاح طل
جمهــوری اســامی بــا آمریــکا، می خواهنــد تسلیم شــدن در برابــر پروژه هــای نئولیرالــی و منفعت طلبانــه ی 
نیروهــای رسمایــه داری جهانــی را در نــگاه جامعــه و حکومــت بــه حالــت یــک آرمان شــهر رؤیایــی و 
نجات بخــش جلــوه دهنــد. برخــی نیــز بــا رسدادن شــعار شــیک »برانــدازی« تنهــا دنبــال جابه جایــی قــدرت)از 
جمهــوری اســامی بــه یــک نظــام خودکامــه ی نویــن( می باشــند و نگــران آن هســتند کــه مبــادا دگرگونــی 
دموکراتیــک و بنیادینــی بــه نفــع مــردم ایــران روی دهــد. در مقابــل آن هــا، دســته ای از جریان هــا و کنشــگران 
سیاســی اعــان کردنــد کــه تنهــا راه حــل، بــه  مثــر نشــاندن اعراضــات دموکراتیــک مردمــی بــدون وابســتگی 
بــه نیروهــای جهانــی اســت. این هــا نیروهــای خــط ســومی و جامعه گــرا هســتند کــه می تواننــد بــه دور از 
زدوبندهــای منفعت گرایانــه، پاســخ های انقابــی و شایســته ای بــرای مشــکات اجتامعــی ، سیاســی، فرهنگــی، 

ــه  ــران ارائ ــاکن ای ــای س ــی و ملیت ه ــای اجتامع ــراد، گروه ه ــه ی اف ــادی هم ــی و اقتص امنیت
کننــد. کــودار ـ پــژاک نیــز در همیــن دســته جــای می گیرنــد. پــروژه ی آن هــا می توانــد زمینــه ی 
هم اندیشــی و همگرایــی همــه ی نیروهــای انقابــی صــادق و مســتقل چــپ، دموکراســی خواه 
و طرفــدار »تغییــر بــه نفــع مــردم« را فراهــم آورد. بــدون گشــایش در فضــای خفقــان زده ی 
ــم  ــای عظی ــام بحران ه ــاب جامعه محــور، رسانج ــای چاره ی ــود پروژه ه ــران و در نب سیاســی ای
ــی ـ  ــرک سیاس ــت مش ــط زیس ــت، رشای ــای امپریالیس ــر نیروه ــای ویرانگ ــی و پروژه ه داخل
ــران« را  ــام »کشــور ای ــه ن ــران و حفــظ واحــد سیاســی ای ب اجتامعــی ـ فرهنگــی خلق هــای ای
ناممکــن خواهنــد ســاخت. آزمــون دردنــاک خاورمیانــه  در چنــد دهــه ی اخیــر به خوبــی ایــن 

واقعیــت را بــرای همــگان اثبــات منــوده اســت.

جمعبندی؛
پــروژه ی کــودار و پــژاک گامــی سیاســی در راســتای برنامه دارمنــودن مطالبه گــری 
دموکراتیــک خلق هــای ایــران و کوردســتان اســت. در ایــن پــروژه، اســراتژی و گام هــای عملــی 
بــرای به مثــر رســاندن مبــارزات جامعــه به خوبــی طرح ریــزی شــده اند. هــم از انعطــاف 
ــی  ــای سیاس ــر نیروه ــا دیگ ــرک« ب ــک مش ــی دموکراتی ــرای »چاره یاب ــمندانه ب ــی هوش سیاس
برخــوردار اســت و هــم از عــزم و جدیــت الزمــه بــرای مقابلــه بــا بدتریــن ســناریوهایی کــه در 

ــران و کوردســتان اســت. انتظــار ای

پیداســت کــه افــراد و گروه هــای اجتامعــی ـ هویتــی گوناگــون ایــران و کوردســتان، »ســبک  
و شــیوه ی زندگــی« تحمیل شــده از ســوی جمهــوری اســامی را برمنی تابنــد. تــا وقتــی امنیــت 
اجتامعــی، سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی در ایــران وجــود نداشــته باشــد، جامعــه نیــز متقابــا 
ــم  ــه تحری ــران ب ــدام خلق هــای ای ــچ نظــام حاکمــی نخواهــد داد. اق ــه هی فرصــت آرامــش ب
ــکا  ــگ و تحریم هــای اقتصــادی آمری ــب از جن ــوری اســامی به مرات سیاســی ـ اجتامعــی جمه
ــگ  ــه فرهن ــکا ب ــا ات ــا ب ــده اند ت ــدان ش ــران وارد می ــای ای ــود. خلق ه ــد ب ــر خواه تأثیرگذارت
مقاومــت و عدالتخواهــی تاریخــی خــود، صحنه ی سیاســی کشــور را به شــکل متفاوتــی بازآرایی 
کنــد. ایــن نــوع سیاســت اجتامعــی در مقایســه بــا سیاســت های تاکنونــی جمهــوری اســامی 
ــری  ــانس بیش ــا دارای ش ــی قطع ــه داری جهان ــام رسمای ــه ی نظ ــای مداخله جویان و پروژه ه
ــران و روژهــات  ــا خلق هــای ای ــژاک تاشی ســت ت ــودار ـ پ ــروژه ی ک ــروزی اســت. پ ــرای پی ب
ــارزات  ــد و مب ــدا کنن ــری پی ــی بیش ــت ورزی و چاره آفرین ــت  سیاس ــوان و ظرفی ــتان ت کوردس
مــرشوع دموکراتیک شــان از چشــم اندازی امیدبخــش و برنامــه ای منســجم برخــوردار گــردد.

پــروژه ی ارائه شــده از جانــب کــودارـ پــژاک نقــاط قــوت فراوانــی دارد. معیارهــای 
جامعه محــوری در ایــن پــروژه برجســته اســت و بــه حــل مســئله ی کــورد و رســاندن خلق هــای 
ــران بــه زندگــی آزاد و دموکراتیــک خدمــت می منایــد. بنابرایــن پشــتیبانی از آن، وظیفــه ی  ای
ــورد و  ــئله ی ک ــل مس ــران، ح ــی در ای ــراری دموکراس ــتای برق ــه در راس ــت ک ــه ی آنانی س هم

ــد. ــئولیت می کنن ــاس مس ــی احس ــاک کنون ــای خطرن ــازی بحران ه برطرف س
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پیشــر جامعــه دموكراتیــك و آزاد رشق كوردســتان)كودار( نقشــه 
ــا و  ــل تهدیده ــده تحلی ــه دربردارن ــرده ك ــام ك ــود را اع راه خ
ــت  ــكیل هش ــم تش ــفاف ه ــورت ش ــران و بص ــا در ای فرصت ه
كمیســیون بــرای حــل كل مســایل ملت هــای ایــران اســت. 
آنچــه هــدف بنیادیــن اســت، ملــت دموكراتیــك و كنفدرالیســم 
ــق  ــك و تحق ــی دموكراتی ــرای تشــكیل خودمدیریت ــك ب دموكراتی
ــد  ــك می توان ــی دموكراتی ــی اســت. خودمدیریت دموكراســی محل
همــه 12 مســئله بنیادیــن را كــه میــان جوامــع جهانــی مشــرك 
ــده،  ــل آن نش ــه ح ــق ب ــتمی موف ــچ سیس ــون هی ــت و تاكن اس
ــات آزاد  ــزب حی ــودار و ح ــتم ك ــروزه سیس ــد. ام ــی كن چاره یایب
كوردســتان)پژاك( پــروژه جدیــد خــود را در راســتای هامن نقشــه 
ــر  ــد. هــر نقشــه راهــی اگ ــه داده ان ــد ارای راه و بصــورت روزآم
راهــكار جنــگ را برگزینــد طبیعتــا نقشــه راه یــا پــروژه نیســت، 
ــروژه روی  ــه راه و پ ــا رد نقش ــدان و ی ــر فق ــگ بخاط ــرا جن زی
می دهــد. هــر حــزب و جریــان اپوزیســیونی و حتــی هــر دولتــی 
كــه دارای مســایل حــاد و بنیادیــن اســت، اگــر نقشــه راه نداشــته 
باشــد، كــامكان جنــگ را گزینــه انتخابــی خــود قــرار می دهــد. در 

پیشــر جامعــه دموكراتیــك و آزاد رشق كوردســتان)كودار( نقشــه 

ــا و  ــل تهدیده ــده تحلی ــه دربردارن ــرده ك ــام ك ــود را اع راه خ

ــت  ــكیل هش ــم تش ــفاف ه ــورت ش ــران و بص ــا در ای فرصت ه

كمیســیون بــرای حــل كل مســایل ملت هــای ایــران اســت. 

آنچــه هــدف بنیادیــن اســت، ملــت دموكراتیــك و كنفدرالیســم 

ــق  ــك و تحق ــی دموكراتی ــرای تشــكیل خودمدیریت ــك ب دموكراتی

ــد  ــك می توان ــی دموكراتی ــی اســت. خودمدیریت دموكراســی محل

همــه 12 مســئله بنیادیــن را كــه میــان جوامــع جهانــی مشــرك 

ــده،  ــل آن نش ــه ح ــق ب ــتمی موف ــچ سیس ــون هی ــت و تاكن اس

ــات آزاد  ــزب حی ــودار و ح ــتم ك ــروزه سیس ــد. ام ــی كن چاره یایب

كوردســتان)پژاك( پــروژه جدیــد خــود را در راســتای هامن نقشــه 

ــر  ــد. هــر نقشــه راهــی اگ ــه داده ان ــد ارای راه و بصــورت روزآم

راهــكار جنــگ را برگزینــد طبیعتــا نقشــه راه یــا پــروژه نیســت، 

ــروژه روی  ــه راه و پ ــا رد نقش ــدان و ی ــر فق ــگ بخاط ــرا جن زی

می دهــد. هــر حــزب و جریــان اپوزیســیونی و حتــی هــر دولتــی 

كــه دارای مســایل حــاد و بنیادیــن اســت، اگــر نقشــه راه نداشــته 

باشــد، كــامكان جنــگ را گزینــه انتخابــی خــود قــرار می دهــد. در 

پیشــر جامعــه دموكراتیــك و آزاد رشق 
را  كوردســتان)كودار( نقشــه راه خــود 

اعــام كــرده كــه دربردارنــده تحلیــل 
و  ایــران  در  فرصت هــا  و  تهدیدهــا 

ــت  ــكیل هش ــم تش ــفاف ه ــورت ش بص
مســایل  كل  حــل  بــرای  كمیســیون 

ملت هــای ایــران اســت. آنچــه هــدف 
و  دموكراتیــك  ملــت  اســت،  بنیادیــن 

ــكیل  ــرای تش ــك ب ــم دموكراتی كنفدرالیس
تحقــق  و  دموكراتیــك  خودمدیریتــی 

دموكراســی محلــی اســت. خودمدیریتــی 
ــئله  ــه 12 مس ــد هم ــك می توان دموكراتی

بنیادیــن را كــه میــان جوامــع جهانــی 
مشــرك اســت و تاكنــون هیــچ سیســتمی 

ــی  ــده، چاره یایب ــل آن نش ــه ح ــق ب موف
ــزب  ــودار و ح ــتم ك ــروزه سیس ــد. ام كن

پــروژه  كوردســتان)پژاك(  آزاد  حیــات 

پیشــر جامعــه دموكراتیــك و آزاد رشق كوردســتان)كودار( نقشــه 
ــا و  ــل تهدیده ــده تحلی ــه دربردارن ــرده ك ــام ك ــود را اع راه خ
ــت  ــكیل هش ــم تش ــفاف ه ــورت ش ــران و بص ــا در ای فرصت ه
كمیســیون بــرای حــل كل مســایل ملت هــای ایــران اســت. 
آنچــه هــدف بنیادیــن اســت، ملــت دموكراتیــك و كنفدرالیســم 
ــق  ــك و تحق ــی دموكراتی ــرای تشــكیل خودمدیریت ــك ب دموكراتی
ــد  ــك می توان ــی دموكراتی ــی اســت. خودمدیریت دموكراســی محل
همــه 12 مســئله بنیادیــن را كــه میــان جوامــع جهانــی مشــرك 
ــده،  ــل آن نش ــه ح ــق ب ــتمی موف ــچ سیس ــون هی ــت و تاكن اس
ــات آزاد  ــزب حی ــودار و ح ــتم ك ــروزه سیس ــد. ام ــی كن چاره یایب
كوردســتان)پژاك( پــروژه جدیــد خــود را در راســتای هامن نقشــه 
ــر  ــد. هــر نقشــه راهــی اگ ــه داده ان ــد ارای راه و بصــورت روزآم
راهــكار جنــگ را برگزینــد طبیعتــا نقشــه راه یــا پــروژه نیســت، 
ــروژه روی  ــه راه و پ ــا رد نقش ــدان و ی ــر فق ــگ بخاط ــرا جن زی
می دهــد. هــر حــزب و جریــان اپوزیســیونی و حتــی هــر دولتــی 
كــه دارای مســایل حــاد و بنیادیــن اســت، اگــر نقشــه راه نداشــته 
باشــد، كــامكان جنــگ را گزینــه انتخابــی خــود قــرار می دهــد. در 

ــه راه  ــتان)كودار( نقش ــك و آزاد رشق كوردس ــه دموكراتی ــر جامع پیش
ــا  ــا و فرصت ه ــل تهدیده ــده تحلی ــه دربردارن ــرده ك ــام ك ــود را اع خ
در ایــران و بصــورت شــفاف هــم تشــكیل هشــت كمیســیون بــرای حــل 
كل مســایل ملت هــای ایــران اســت. آنچــه هــدف بنیادیــن اســت، ملــت 
ــی  ــكیل خودمدیریت ــرای تش ــك ب ــم دموكراتی ــك و كنفدرالیس دموكراتی
خودمدیریتــی  اســت.  محلــی  دموكراســی  تحقــق  و  دموكراتیــك 
ــان جوامــع  ــن را كــه می ــد همــه 12 مســئله بنیادی دموكراتیــك می توان
ــه حــل آن  جهانــی مشــرك اســت و تاكنــون هیــچ سیســتمی موفــق ب
نشــده، چاره یایبــی كنــد. امــروزه سیســتم كــودار و حــزب حیــات آزاد 
كوردســتان)پژاك( پــروژه جدیــد خــود را در راســتای هــان نقشــه راه و 
بصــورت روزآمــد ارایــه داده انــد. هــر نقشــه راهــی اگــر راهــكار جنــگ 
ــرا جنــگ بخاطــر  ــروژه نیســت، زی ــا پ ــا نقشــه راه ی ــد طبیعت را برگزین
فقــدان و یــا رد نقشــه راه و پــروژه روی می دهــد. هــر حــزب و جریــان 
ــن  ــه دارای مســایل حــاد و بنیادی ــی ك ــی هــر دولت اپوزیســیونی و حت
اســت، اگــر نقشــه راه نداشــته باشــد، كــاكان جنــگ را گزینــه انتخابــی 
خــود قــرار می دهــد. در ایــن، شــكی نیســت. در ایــران مســایل كــورد، 

بلــوچ، آذری، عــرب و غیــره بنیادیــن هســتند كــه خــود نظــام 

پیشــر جامعــه دموكراتیــك و آزاد رشق كوردســتان)كودار( نقشــه راه خــود 
ــران  ــل تهدیدهــا و فرصت هــا در ای ــده تحلی ــه دربردارن ــرده ك را اعــام ك
و بصــورت شــفاف هــم تشــكیل هشــت كمیســیون بــرای حــل كل مســایل 
ملت هــای ایــران اســت. آنچــه هــدف بنیادیــن اســت، ملــت دموكراتیــك و 
كنفدرالیســم دموكراتیــك بــرای تشــكیل خودمدیریتــی دموكراتیــك و تحقق 
دموكراســی محلــی اســت. خودمدیریتــی دموكراتیــك می توانــد همــه 12 
مســئله بنیادیــن را كــه میــان جوامــع جهانــی مشــرك اســت و تاكنــون هیچ 
ــد. امــروزه سیســتم  ــی كن ــه حــل آن نشــده، چاره یایب سیســتمی موفــق ب
  مكانیسم كودار
عاریاز

 در ایــران مســایل كــورد، بلــوچ، آذری، عــرب و غیــره بنیادیــن هســتند كــه خــود نظــام ایــران آن را بــه وجــود 
آورده اســت پــس در حــل صلح جویانــه مســئول اســت و یــا در صــورت رد، مجبــور بــه مقابلــه علیــه نیــروی 
ــك  ــازش غیردموكراتی ــرای س ــه راه ب ــك نقش ــه ی ــت ك ــن اس ــر ای ــم دیگ ــه مه ــد. نكت ــی می باش ــارزه مردم مب
ــه  ــه ب ــت اســت ك ــه دول ــای وابســتگی ب ــه معن ــذا ســازش ب ــا نیســت. ل ــع و آزادی هــای خلق ه ــر رس مناف ب
ــورد را  ــئله ك ــل مس ــرای ح ــه ب ــد طرف ــا چن ــه دو ی ــای صلح جویان ــد گفتگوه ــی نبای ــت. حت ــان ملت هاس زی
ــرد.  ــه ك ــر كوردســتان معامل ــم ب ــا نظــام و دولت هــای حاك ــر رس آزادی خلق هــا ب ــوان ب ــد. منی ت ســازش نامی
مســئله ســوم؛ مســئله برانــدازی اســت، برخــی اپوزیســیون ها و جریانــات چــپ و راســت گرا كــه تــوان حــل 
صلح جویانــه و یــا مبــارزه مســلحانه و انقابــی خلق محــور را ندارنــد، اكــرا بــه راهــكار برانــدازی می اندیشــند. 
برانــدازی اگــر توســط مــردم صــورت گیــرد، انقابــی و مــرشوع اســت، ولــی اگــر بصــورت جنــگ نیابتــی و در 

راســتای تأمیــن منافــع نظامــی، سیاســی و ابرقدرتــی خارجــی باشــد، قطعــا مرشوعیــت نــدارد.

ــی  ــدازی انقاب ــه بران ــد ك ــه انقــاب دســت زدن ــران ملت هــای درون آن در ســال 57 ب در هــر صــورت در ای
رژیــم شــاه را بدنبــال داشــت. ایــن موضع گیــری ملت هــای ایــران علیــه رژیــم وقــت، صحیح تریــن بــود. امــا 
ایــن انقــاب از ســوی نظــام كنونــی ایــران غصــب شــده و امــروزه كــه خلق هــا بــا دولــت ـ ملــت الیگارشــی 
آن نظــام روبــرو اســت، نیــاز بــه سیســتمی خــاص خــود دارنــد تــا بــا توســل بــه آن بتواننــد بــه احیــای انقــاب 
راســتین خویــش دســت زننــد. آن سیســتم، سیســتم كــودار بویــژه بــرای رشق كوردســتان اســت. اینجاســت كــه 
كــودار خــأ بــزرگ چهــل ســاله را پــر كــرده اســت. هــم اكنــون بایــد كــودار نشــان دهــد كــه بــا چــه مكانیســمی 
ــران،  ــام ای ــا نظ ــك ب ــای دموكراتی ــان ملت ه ــو می ــح و گفتگ ــورت صل ــران را بص ــای ای ــایل ملت ه ــد مس بای
ــرای دموكراتیزه كــردن  ــرورژه اقــدام ب ــوان »پ ــژاك تحــت عن ــد كــودار و پ ــروژه جدی حــل كــرد. نقشــه راه و پ
ایــران« اساســا مكانیســم های شــفاف، محكــم و راهكارهــای چاره یابــی را بخوبــی می منایانــد. موضــوع 
مكانیســم های دموكراتیــك چاره یابــی بســیار حیاتــی اســت. اول بایــد بدانیــم كــه هــدف بنیادیــن در پــروژه 
ــك  ــی دموكراتی ــی و خودمدیریت ــی محل ــه دموكراس ــل ب ــا توس ــك ب ــت دموكراتی ــق مل ــدف، تحق ــت؟ ه چیس
اســت. خودمدیریتــی مرحلــه گــذار كامــل بــه كنفدرالیســم دموكراتیــك اســت كــه در ایــن فراینــد، دولــت بــرای 
ــدگان  ــران و مناین ــت ای ــای دول ــپس طرف ه ــردد؛ س ــاده می گ ــگ آم ــاری از جن ــك ع ــل دموكراتی ــو و ح گفتگ
ــود،  ــی ش ــان اجرای ــی میان ش ــه عمل ــك برنام ــه ی ــرای آنك ــت ب ــه نخس ــی مرحل ــژاك ط ــودار ـ پ ــا و ك ملت ه
بایســتی از چنــد مرحلــه گــذار مناینــد. دولــت ایــران بایــد كل نظــام ایــران را بــرای چاره یابــی متقاعــد كنــد و 
حتــی نظــر نیروهــای دموكراتیــك داخــل ایــن كشــور را هــم جلــب منایــد. اگــر ایــن اقــدام صــورت گیــرد، رونــد 
گفتگوهــای صلح جویانــه قطعــا روی غلتــك خواهــد افتــاد و اجــازه خواهــد داد مكانیســم های حــل یكــی پــس 
از دیگــری و مرحلــه بــه مرحلــه تعییــن گردنــد. پــس الزمــه مرحلــه اول، اعــام آمادگــی طرفیــن بــرای گفتگــو 
ــت  و مذاكــره ســپس توقــف عملیات هــای نظامــی و حارضمنــودن افــكار عمومــی اســت. چــون نظــام و دول
ایــران خــود مســبب به وجودآمــدن مســئله كــورد هســتند، پــس بایــد افــكار عمومــی را هــم خــود مســتعد و 

متقاعــد ســازند.

ــت  ــل خلق هــا، نظــام و دول ــت كام ــا رضای ــد ب ــه بای ــاب اســت ك ــه دوم؛ تشــكیل كمیســیون حقیقت ی مرحل
ــك  ــردارد. ناظــران دموكراتی ــی ب ــح و چاره یاب ــی را از رس راه صل ــع قانون ــا موان ــرد ت ــودار شــكل گی ــران و ك ای

ــد. ــش كنن ــای نق ــه ایف ــن مرحل ــد در ای ــم می توانن ــی ه بین امللل

مرحلــه ســوم؛ در ایــن مرحلــه، قانــون اساســی، دموكراتیــك گردانــده می شــود، راهــكار مســلحانه بــا توافــق 
ــد.  ــه میهن شــان بازمی گردن ــاری ب ــدگان اجب ــان سیاســی آزاد می شــوند. پناهن ــار گذاشــته و زندانی ــن گن طرفی
لــذا همیــن قانــون اساســی فعالیت هــای سیاســی، اجتامعــی، اقتصــادی و فرهنگــی دموكراتیــك را كــه قانونــی 
ــگ  ــك كم رن ــه و دموكراتی ــی صلح جویان ــل چاره یاب ــه رســمیت شــناخته و نقــش اســلحه را در مقاب هســتند ب

می ســازد. تنهــا راه صحیــح بكارگیــری مكانیســم های حــل دموكراتیــك طــی ایــن ســه مرحلــه اســت.
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پیشــر جامعــه دموكراتیــك و آزاد رشق كوردســتان)كودار( نقشــه 
ــا و  ــل تهدیده ــده تحلی ــه دربردارن ــرده ك ــام ك ــود را اع راه خ
ــت  ــكیل هش ــم تش ــفاف ه ــورت ش ــران و بص ــا در ای فرصت ه
كمیســیون بــرای حــل كل مســایل ملت هــای ایــران اســت. 
آنچــه هــدف بنیادیــن اســت، ملــت دموكراتیــك و كنفدرالیســم 
ــق  ــك و تحق ــی دموكراتی ــرای تشــكیل خودمدیریت ــك ب دموكراتی
ــد  ــك می توان ــی دموكراتی ــی اســت. خودمدیریت دموكراســی محل
همــه 12 مســئله بنیادیــن را كــه میــان جوامــع جهانــی مشــرك 
ــده،  ــل آن نش ــه ح ــق ب ــتمی موف ــچ سیس ــون هی ــت و تاكن اس
ــات آزاد  ــزب حی ــودار و ح ــتم ك ــروزه سیس ــد. ام ــی كن چاره یایب
كوردســتان)پژاك( پــروژه جدیــد خــود را در راســتای هــامن 
نقشــه راه و بصــورت روزآمــد ارایــه داده انــد. هــر نقشــه راهــی 
ــروژه  ــا پ ــه راه ی ــا نقش ــد طبیعت ــگ را برگزین ــكار جن ــر راه اگ
نیســت، زیــرا جنــگ بخاطــر فقــدان و یــا رد نقشــه راه و پــروژه 
ــی هــر  ــان اپوزیســیونی و حت روی می دهــد. هــر حــزب و جری
ــه  ــر نقش ــت، اگ ــن اس ــاد و بنیادی ــایل ح ــه دارای مس ــی ك دولت
راه نداشــته باشــد، كــامكان جنــگ را گزینــه انتخابــی خــود قــرار 

ــت. ــكی نیس ــن، ش ــد. در ای می ده

جنگ
 پروژه 

دموكراتیك
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مــوج اعرتاضــات مردمــی در ایــران هــر روز بیــش از پیــش وســیع تر شــده و در ایــن میــان شــجاعت و نرتســی زنــان در پیشــاهنگی ایــن اعرتاضــات قابــل 

تحســین و ســتایش اســت کــه منونه هایــش را در اعرتاضــات اخیــر ایــران مشــاهده منودیــم. رژیــم ایــران چهــل ســال از عمــر وحشــت آفریــن و ضــد زن 

خویــش را پشــت رس گذاشــت و اولیــن قدم هــای تحکیــم اقتدارگــری و زورگویــی خویــش را بــا اجبــاری کــردن حجــاب، یــک مــاه پــس از پیــروزی انقــاب 

خلق هــای ایــران و بــه پســتو رانــدن و ُمهــر خاموشــی زدن بــر لــب زنانــی کــه در برابــر ایــن قوانیــن ناعادالنــه تســلیم نگشــتند، در جامعــه ایــران برداشــت. 

دولــت کنونــی ایــران تجربــه بیــش از دوهــزار و پانصــد ســال دولتــداری و حکومــت دولت هــای حاکــم بــر ایــران را بــه میــراث گرفتــه و منی تــوان اقدامــات 

و عملکردهــای ارتجاعانــه و ضــد زن ایــن رژیــم را تنهــا بــه چهــل ســال اخیــر تقلیــل داد. البتــه کــه بــا در دســت گرفــن دولــت توســط رژیــم فعلــی و 

آمــاده ســازی قوانیــن کشــور بــر مبنــای رشیعــت اســامی و در ایــن میــان مذهــب شــیعه قوانیــن ایــران بــه عنــوان قوانیــن خدایــی بــه شــار رفتــه و تخطــی 

از ایــن قوانیــن ضدیــت بــا خــدا و محاربــه دانســته شــد؛ لیکــن ضدیــت بــا زن و تحمیــل بردگــی در نهــاد همــه دولت هــای حاکــم بــر ایــران موضوعــی 

مشــرتک بــوده اســت. 

مــوج اعرتاضــات مردمــی در ایــران هــر روز بیــش از پیــش وســیع تر شــده و در ایــن میــان شــجاعت و نرتســی زنــان در پیشــاهنگی ایــن اعرتاضــات قابــل 
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ــه در آن  ــردد ك ــه گ ــه مرحل ــن س ــی ای ــدم ط ــب ع ــد موج ــران می توان ــت ای ــام و دول ــه« نظ ــك »ن ــا ی تنه
صــورت تنهــا چیــزی كــه باقــی خواهــد مانــد، ناگزیــری كــودار و پــژاك بــرای مقاومــت و مبــارزه جهــت حفــظ 
موجودیــت ملــت كــورد و رســاندن آن بــه آزادی اســت. گزینــه كــودار و پــژاك در هــر صــورت مطابــق فلســفه 
و سیاســت دموكراتیك شــان، جنــگ نیســت، بلكــه دفــاع مــرشوع اســت، لــذا در صــورت رد پــروژه دموكراتیــك 
آنهــا از ســوی نظــام ایــران، آن نظــام نبایــد راهــكار مقاومــت را تهدیــد تلقــی كنــد. بــرای جلوگیــری از جنــگ 
همــه موظــف هســتند بــه وظایــف خــود بــرای گشــایش دموكراتیــك و چاره یابــی مســئله كــورد عمــل مناینــد.

كــودار و پــژاك در نقشــه راه خــود بخوبــی وضعیــت كلــی ایــران را در قالــب فرصت هــا و تهدیدهــای داخلــی 
ــر  ــك ب ــم دموكراتی ــت و كنفدرالیس ــم مل ــاس پارادای ــر اس ــا ب ــروژه كام ــن پ ــد. ای ــل منوده ان ــی تحلی و خارج
محوریــت ملت هــا اســتوار اســت. كــودار سیســتم ملت هاســت و پــژاك هــم بعنــوان پیشــاهنگ در چارچــوب 
آن، ایــن محوریــت را در اولویــت قــرار داده اســت. لــذا آســان اســت كــه پــی بریــم یــك پــروژه خلق محــور 
خواســتار تعییــن چــه مكانســم هایی بــرای چاره یابــی اســت. قطعــا بــدون پذیــرش و عملی كــردن دموكراســی 
ــول در  ــر و تح ــان تغیی ــه در جری ــد ك ــا كن ــد ادع ــی منی توان ــچ طرف ــك، هی ــی دموكراتی ــی و خودمدیریت محل
ایــران، ملت هــا و خلق هــا را محوریــت قــرار داده اســت. راهــكار دولــت ـ ملت هــا همیشــه بصــورت »بحــران 
ـ جنــگ« اســت كــه همــه مكانیســم های دموكراتیــك را نابــود می كنــد. خلــق كــورد از ایــن نظــر محروم تریــن 
اســت. نظــام ایــران چهــار دهــه اســت بــا توســل بــه بحران ســازی بــا مســئله كــورد و دیگــر مســایل برخــورد 
می كنــد. بحــران را كــودار منی ســازد. امــروزه تهدیــد بــزرگ آن اســت كــه وضعیــت ایــن كشــور در خاورمیانــه 
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ــی. 4ـ آزادی زن. 5ـ  ــی. 3ـ اجتامع ــوری ـ بوم ــی. 2ـ كش ــاد: 1ـ حقوق ــت. ابع ــی اس ــای پی درپ ــن گام ه برداش
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فــارس و غیــره در ایــران كــه رسزمیــن مشــرك آنهاســت، در طــول تاریــخ باره هــا موفــق بــه تعییــن مكانیســم  

مبارزاتــی مشــرك و كســب پیــروزی در آن هــم شــده اند.

ایــن تصــور كــه پاســخ رد نظــام كنونــی ایــران بــه پروژه هــای چاره یابــی، دیگــر راهــی بــرای تعییــن 
ــا  ــود خلق ه ــم ها را خ ــت. مكانیس ــاك اس ــی خطرن ــط و حت ــا غل ــذارد، كام ــی منی گ ــمی باق ــچ  مكانیس هی
ــودار  ــك ك ــت دموكراتی ــت مل ــد. رهیاف ــن كنن ــر تعیی ــد نیرومندانه ت ــم می توانن ــی ه ــای مبارزات و جنبش ه
ــی اســت  ــی چاره یاب ــت در پ ــم خــود خــارج از دول ــر اســاس پارادای حســاب متامــی وضعیت هــا را كــرده و ب
ــر بجــای آن نیســت؛  ــی دیگ ــت و تأســیس دولت ــای فروپاشــی دول ــه معن ــر ب ــن ام ــد. ای ــردم اســاس كارن و م
حتــی بــه معنــای تــداوم دولــت موجــود و تسلیم شــدن بــه آن هــم نیســت. ایــن رهیافــت چنــان اســت كــه 
جامعــه بــا اراده خــود و در درون بــه حــل دموكراتیــك و مبارزاتــی دســت می زنــد و بــه گدایــی نــزد دیگــری 
ــه  ــژاك ب ــودار ـ پ ــك ك ــت دموكراتی ــت مل ــرش رهیاف ــدم پذی ــخ روی داده، ع ــه در تاری منــی رود. هامنطــور ك
معنــای تكــرار جنــگ و تحمیــل آن بــه ملت هــا از ســوی دولت هاســت. نظام هــای حاكــم همیشــه در حیــن 
تحــول، دولــت مردمــی را عوام فریبانــه تبلیــغ می كننــد تــا از شــكل گیری ملــت دموكراتیــك جلوگیــری مناینــد 
و خــود بــر مســند قــدرت باقــی مباننــد. قــدرت پــروژه و رهیافــت كــودار هامنــا جلوگیــری از تكــرار تلــخ تاریــخ 

رسكوب هاســت.

مــوج اعرتاضــات مردمــی در ایــران هــر روز بیــش از پیــش وســیع تر شــده و در ایــن میــان شــجاعت و نرتســی زنــان در پیشــاهنگی ایــن اعرتاضــات قابــل 
تحســین و ســتایش اســت کــه منونه هایــش را در اعرتاضــات اخیــر ایــران مشــاهده منودیــم. رژیــم ایــران چهــل ســال از عمــر وحشــت آفریــن و ضــد زن 
خویــش را پشــت رس گذاشــت و اولیــن قدم هــای تحکیــم اقتدارگــری و زورگویــی خویــش را بــا اجبــاری کــردن حجــاب، یــک مــاه پــس از پیــروزی انقــاب 
خلق هــای ایــران و بــه پســتو رانــدن و ُمهــر خاموشــی زدن بــر لــب زنانــی کــه در برابــر ایــن قوانیــن ناعادالنــه تســلیم نگشــتند، در جامعــه ایــران برداشــت. 

دولــت کنونــی ایــران تجربــه بیــش از دوهــزار و پانصــد ســال دولتــداری و حکومــت دولت هــای حاکــم بــر ایــران را بــه میــراث گرفتــه و منی تــوان اقدامــات 
و عملکردهــای ارتجاعانــه و ضــد زن ایــن رژیــم را تنهــا بــه چهــل ســال اخیــر تقلیــل داد. البتــه کــه بــا در دســت گرفــن دولــت توســط رژیــم فعلــی و 
آمــاده ســازی قوانیــن کشــور بــر مبنــای رشیعــت اســامی و در ایــن میــان مذهــب شــیعه قوانیــن ایــران بــه عنــوان قوانیــن خدایــی بــه شــار رفتــه و تخطــی 
از ایــن قوانیــن ضدیــت بــا خــدا و محاربــه دانســته شــد؛ لیکــن ضدیــت بــا زن و تحمیــل بردگــی در نهــاد همــه دولت هــای حاکــم بــر ایــران موضوعــی 
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خلق هــای ایــران و بــه پســتو رانــدن و ُمهــر خاموشــی زدن بــر لــب زنانــی کــه در برابــر ایــن قوانیــن ناعادالنــه تســلیم نگشــتند، در جامعــه ایــران برداشــت. 

دولــت کنونــی ایــران تجربــه بیــش از دوهــزار و پانصــد ســال دولتــداری و حکومــت دولت هــای حاکــم بــر ایــران را بــه میــراث گرفتــه و منی تــوان اقدامــات 
و عملکردهــای ارتجاعانــه و ضــد زن ایــن رژیــم را تنهــا بــه چهــل ســال اخیــر تقلیــل داد. البتــه کــه بــا در دســت گرفــن دولــت توســط رژیــم فعلــی و 
آمــاده ســازی قوانیــن کشــور بــر مبنــای رشیعــت اســامی و در ایــن میــان مذهــب شــیعه قوانیــن ایــران بــه عنــوان قوانیــن خدایــی بــه شــار رفتــه و تخطــی 
از ایــن قوانیــن ضدیــت بــا خــدا و محاربــه دانســته شــد؛ لیکــن ضدیــت بــا زن و تحمیــل بردگــی در نهــاد همــه دولت هــای حاکــم بــر ایــران موضوعــی 

مشــرتک بــوده اســت. 

مــوج اعرتاضــات مردمــی در ایــران هــر روز بیــش از پیــش وســیع تر شــده و در ایــن میــان شــجاعت و نرتســی زنــان در پیشــاهنگی ایــن اعرتاضــات قابــل 
تحســین و ســتایش اســت کــه منونه هایــش را در اعرتاضــات اخیــر ایــران مشــاهده منودیــم. رژیــم ایــران چهــل ســال از عمــر وحشــت آفریــن و ضــد زن 
خویــش را پشــت رس گذاشــت و اولیــن قدم هــای تحکیــم اقتدارگــری و زورگویــی خویــش را بــا اجبــاری کــردن حجــاب، یــک مــاه پــس از پیــروزی انقــاب 
خلق هــای ایــران و بــه پســتو رانــدن و ُمهــر خاموشــی زدن بــر لــب زنانــی کــه در برابــر ایــن قوانیــن ناعادالنــه تســلیم نگشــتند، در جامعــه ایــران برداشــت. 

دولــت کنونــی ایــران تجربــه بیــش از دوهــزار و پانصــد ســال دولتــداری و حکومــت دولت هــای حاکــم بــر ایــران را بــه میــراث گرفتــه و منی تــوان اقدامــات 
و عملکردهــای ارتجاعانــه و ضــد زن ایــن رژیــم را تنهــا بــه چهــل ســال اخیــر تقلیــل داد. البتــه کــه بــا در دســت گرفــن دولــت توســط رژیــم فعلــی و 
آمــاده ســازی قوانیــن کشــور بــر مبنــای رشیعــت اســامی و در ایــن میــان مذهــب شــیعه قوانیــن ایــران بــه عنــوان قوانیــن خدایــی بــه شــار رفتــه و تخطــی 
از ایــن قوانیــن ضدیــت بــا خــدا و محاربــه دانســته شــد؛ لیکــن ضدیــت بــا زن و تحمیــل بردگــی در نهــاد همــه دولت هــای حاکــم بــر ایــران موضوعــی 

مشــرتک بــوده اســت. 

ت قابــل 
ضــا

ن اعرتا
ی ایــ

شــاهنگ
ی زنــان در پی

ت و نرتســ
ن میــان شــجاع

ش وســیع تر شــده و در ایــ
ش از پیــ

ی در ایــران هــر روز بیــ
ت مردمــ

ضــا
مــوج اعرتا

ضــد زن 
ن و 

ت آفریــ
شــ

شــاهده منودیــم. رژیــم ایــران چهــل ســال از عمــر وح
ت اخیــر ایــران م

ضــا
ش را در اعرتا

ت کــه منونه هایــ
ش اســ

ن و ســتای
ســی

تح
ب 

س از پیــروزی انقــا
ک مــاه پــ

ب، یــ
ش را بــا اجبــاری کــردن حجــا

ی خویــ
ی تحکیــم اقتدارگــری و زورگویــ

ن قدم هــا
ت و اولیــ

رس گذاشــ
ت 

شــ
ش را پ

خویــ
ت. 

شــتند، در جامعــه ایــران برداشــ
ســلیم نگ

ن ناعادالنــه ت
ن قوانیــ

ی کــه در برابــر ایــ
ب زنانــ

ی زدن بــر لــ
ســتو رانــدن و ُمهــر خاموشــ

ی ایــران و بــه پ
ق هــا

خل

ت 
ی تــوان اقدامــا

ث گرفتــه و من
ی حاکــم بــر ایــران را بــه میــرا

ت هــا
ت دول

صــد ســال دولتــداری و حکومــ
ش از دوهــزار و پان

ی ایــران تجربــه بیــ
ت کنونــ

دولــ
ی و 

ط رژیــم فعلــ
ت توســ

ن دولــ
ت گرفــ

ن رژیــم را تنهــا بــه چهــل ســال اخیــر تقلیــل داد. البتــه کــه بــا در دســ
ضــد زن ایــ

ی ارتجاعانــه و 
و عملکردهــا

ی 
ار رفتــه و تخطــ

ی بــه شــ
ن خدایــ

ن ایــران بــه عنــوان قوانیــ
ب شــیعه قوانیــ

ن میــان مذهــ
ی و در ایــ

ت اســام
رشیعــ

ی 
شــور بــر مبنــا

ن ک
آمــاده ســازی قوانیــ

ی 
ضوعــ

ی حاکــم بــر ایــران مو
ت هــا

ی در نهــاد همــه دول
ت بــا زن و تحمیــل بردگــ

ضدیــ
ن 

ســته شــد؛ لیکــ
ت بــا خــدا و محاربــه دان

ضدیــ
ن 

ن قوانیــ
از ایــ

ت. 
ک بــوده اســ

شــرت
م

ی در ایران هر 
ت مردم

موج اعرتاضا
ش وســیع تر شــده 

ش از پی
روز بیــ

ی 
ت و نرتســ

ن میان شــجاع
و در ای

ت 
ن اعرتاضا

ی ای
شاهنگ

زنان در پی
ت که 

ش اس
ن و ستای

ســی
قابل تح

ت اخیر 
ش را در اعرتاضــا

منونه هایــ
شــاهده منودیم. رژیــم ایران 

ایران م
ن 

ت آفری
ش

چهل ســال از عمر وح
رس 

ت 
شــ

ش را پ
و ضــد زن خویــ

ن قدم های تحکیم 
ت و اولی

گذاش

ی در ایران 
ت مردم

موج اعرتاضا
ش وســیع تر 

ش از پی
هر روز بی

ت 
ن میان شــجاع

شــده و در ای
ی 

شــاهنگ
ی زنان در پی

و نرتســ
ن و 

ســی
ت قابل تح

ن اعرتاضا
ای

ش 
ت که منونه های

ش اس
ستای

ت اخیــر ایــران 
را در اعرتاضــا

شــاهده منودیــم. رژیــم ایران 
م

ت 
شــ

چهــل ســال از عمــر وح

در آزادیگروایران
عضــو کمیتــه ژنئولــوژی روژهــات 

کوردســتان

 آرین زانا

 آزادی

مــوج اعراضــات مردمــی در ایــران هــر روز بیــش از پیش وســیع تر 
شــده و در ایــن میــان شــجاعت و نرســی زنــان در پیشــاهنگی این 
ــش را  ــه منونه های ــت ک ــتایش اس ــین و س ــل تحس ــات قاب اعراض
در اعراضــات اخیــر ایــران مشــاهده منودیــم. رژیــم ایــران چهــل 
ــش را پشــت رس  ــن و ضــد زن خوی ــر وحشــت آفری ــال از عم س
گذاشــت و اولیــن قدم هــای تحکیــم اقتدارگــری و زورگویــی 
خویــش را بــا اجبــاری کــردن حجــاب، یــک مــاه پــس از پیــروزی 
ــر خاموشــی  ــدن و ُمه ــه پســتو ران ــران و ب ــای ای ــاب خلق ه انق
زدن بــر لــب زنانــی کــه در برابــر ایــن قوانیــن ناعادالنــه تســلیم 

نگشــتند، در جامعــه ایــران برداشــت. 

ــال  ــد س ــزار و پانص ــش از دوه ــه بی ــران تجرب ــی ای ــت کنون دول
دولتــداری و حکومــت دولت هــای حاکــم بــر ایــران را بــه میــراث 
ــد  ــه و ض ــای ارتجاعان ــات و عملکرده ــوان اقدام ــه و منی ت گرفت
ــه  ــل داد. البت ــر تقلی ــال اخی ــل س ــه چه ــا ب ــم را تنه ــن رژی زن ای
ــاده  ــی و آم ــم فعل ــت توســط رژی ــن دول ــا در دســت گرف ــه ب ک
ســازی قوانیــن کشــور بــر مبنــای رشیعــت اســامی و در ایــن میان 
مذهــب شــیعه قوانیــن ایــران بــه عنــوان قوانیــن االهــی بــه شــامر 
رفتــه و تخطــی از ایــن قوانیــن ضدیــت بــا خــدا و محاربه دانســته 

 زنان
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ــی  ــران موضوع ــر ای ــم ب ــای حاک ــه دولت ه ــاد هم ــی در نه ــل بردگ ــا زن و تحمی ــت ب ــن ضدی ــد؛ لیک ش
مشــرک بــوده اســت. 

ــه جــای  ــار ب ــوان ردپایــی از تأثیــرات فرهنــگ زن در آث ــه نــدرت می ت ــه کــه ب از زمــان هخامنشــیان گرفت
مانــده از آن دوران یافــت تــا پــس از ورود اســام و زندانــی گشــن زنــان در حرم خانــه هــای خصوصــی و 
عمومــی و تبدیــل گشــن زن بــه ابــزار لــذت مــردان و ماشــین تولیــد بچــه و کارگــر بی جیــره و مواجــب 

ــت.  ــا یاف ــدگاه دولت ه ــه از دی ــه ای را از نقــش زن در جامع ــف جداگان ــوان تعری ــه، منی ت خان

ایــران از جملــه رسزمین هایــی اســت کــه تــا بــه امــروز نیــز می تــوان ردپــای فرهنــگ الهگــی و الهــه مــادر 
را در صفحــات کمرنــگ شــده تاریــخ مخفــی گشــته آن دیــد. ایــران رسزمیــن ایزدبانــوان و زنــان مقاومتگــر و 
مبــارز اســت کــه هیچــگاه در برابــر زورگویــی و زن ســتیزی دســتگاه سیاســی حاکــم در طــول تاریــخ رسخــم 
ــاهنگ و  ــا( پیش ــای تفاومتندی ه ــر مبن ــک، آزاد و برابری خواه)ب ــه دمکراتی ــرد جامع ــد و در پیش نکرده ان

ــد.  پیشــقدم بوده ان

ــش  ــه دور خوی ــات را ب ــن اجتامع ــه اولی ــگ زن ک ــه فرهن ــرا ب ــت مردســاالر و متــدن دولتگ ــد ذهنی هرچن
ــن  ــه متامــی ای ــد ب ــا هیچــگاه نتوانســته ان ــز، ام ــز منــوده باشــند، نی ــی نی ــی امان برســاخت هجمه هــای ب
ــخ  ــز تاری ــران و نی ــان در ای ــارزات زن ــخ مب ــه تاری ــوع ب ــا رج ــد. ب ــن برن ــاری را از بی ــی و ج ــگ غن فرهن
ــه اســت، در ظلمــت  ــال یافت ــه دخرانشــان انتق ــادران ب ــه ســینه از م ــه ســینه ب شــفاهی و نانوشــته ای ک
ــن  ــخ زری ــد کــه چــراغ تاری ــاش منوده ان ــان ت ــد، زن ــان ایجــاد کرده ان ــرای زن ــی کــه مــردان ب تاریکخانه های
ــا مایــه گذاشــن از شــیره جــان خویــش روشــن نگــه دارنــد و نگذارنــد حصــار جهالــت آن را  خویــش را ب
ــخ نویســی، جنگجویــی، آمــوزش و  ــات، هــر، تاری ــان در عرصــه هــای سیاســت، ادبی ــد. زن خامــوش گردان
بســیاری حــوزه هــای دیگــر کــه ُمهــر مردانــه را خــورده بودنــد، دیوارهــای حرم هــا و چارچــوب خانه هــا 
را بــرای خویــش مانــع ندیــده و نــام خویــش را در تاریــخ مانــدگار کردنــد و بــه تقدیــر تحمیلــی » نــه « 

گفته انــد. 

گفتــه معــروف طاهــره قرةالعیــن  از پیشــاهنگان مبــارزات زنــان بویــژه در دویســت ســال اخیــرو اولیــن 
زنــی کــه کشــف حجــاب کــرد و نیــز اولیــن زنــی کــه بــه اتهــام فســاد فــی األرض در دوران نارصالدیــن شــاه 
قاجــار اعــدام گشــت اســت کــه می گویــد: "شــام می توانیــد مــرا بــه قتــل برســانید، امــا هرگــز منی توانیــد 
پیشــی آزادی زنــان را بگیریــد"؛ ایــن گفتــه و تفکراتــی کــه بــر مــدار آزادی و برابــری جنســیتی، اقتصــادی 
ــرای  ــم ب ــوز ه ــادی از آن دوران هن ــان زی ــت زم ــس از گذش ــده اند، پ ــاده ش ــان نه ــان بنی ــی زن و اجتامع
ــی  ــراغ راه زنان ــز چ ــت و نی ــوس اس ــون کاب ــران همچ ــر ای ــم ب ــواه حاک ــدار و متامیت خ ــای زورم دولت ه

اســت کــه بــاور دارنــد بــه افســون اراده و خــود بــودن نهفتــه در رسشــت زن. 

دولــت دارای حافظــه تاریخــی بســیار عظیمــی اســت و نیــز نیــک می دانــد کــه هوشــیاری زنــان مــرادف 
اســت بــا فروپاشــی اســتبداد و اســتثامر و زورگویــی، بنابرایــن هــر آنچــه را کــه در تــوان دارد بــه کار می بــرد 
تــا تاریــخ راســتین زن را پنهــان و یــا تحریــف منــوده و بــه نــام تاریــخ بــه خــورد جامعــه بدهــد. بــا گــذار بــه 
عــر مرشوطــه و خوانــش جدیــد زنــان از زندگــی و آزادی و حقــوق فــردی و اجتامعــی و گشــودن درهــای 
ایــران بــه بیــرون و آشــنایی زنــان ایــران بــا مبــارزات زنــان در کشــورهای دیگــر و بویــژه اروپــا، رضبــات 
جــدی و غیــر قابــل برگشــتی بــه پیکــره ذهنیــت مردســاالر حاکــم بــر ایــران وارد آمــد و دیگــر "زن را در 

پســتوی خانــه نتــوان نهــان کــرد"، بــه شــعار روز زنــان آن دوران تبدیــل گشــت. 

اولیــن جرقه هــای برابری خواهــی حقوقــی در ایــن دوران زده شــد، لیکــن بــاز هــم ذهنیــت اقتدارگــرا، زنــان 
را همســان بــا دیوانــگان و کــودکان پنداشــتند. امــا اخگــر شــعله ور گشــته اراده زنــان داشــت می رفــت کــه 
شــعله ور گــردد کــه ایــن بــار بــه دلیــل عــدم شــناخت و آگاهــی از شــیوه مبــارزه و عــدم تحلیــل و تعریــف 
ــی  ــب و جهت ده ــوی غص ــم پهل ــط رژی ــاعد توس ــه تس ــه روب ــن روی ــان، ای ــب زن ــب آزادی از جان مناس

ــان در آن دوران  ــط زن ــم مناســب رشای ــه گامن ــو « ب ــای » رهــرب آپ ــر و تفســیر زیب ــن تعبی ــد. ای گردی
ــی  ــه در قفس ــت ک ــه پرنده ایس ــه مثاب ــه ب ــوب خان ــته در چارچ ــیر گش ــد: "زن اس ــه می گوی ــد ک باش
زندانــی باشــد. وقتــی در قفــس بــاز گشــت برایــش اهمیتــی نــدارد بــه کدامیــن ســو؛ آنچــه مهــم اســت 
پــرواز اســت و شکســن حصارهــای قفــس!" بدیــن گونــه بــود کــه رژیــم پهلــوی بــا بــه منایــش گذاشــن 
فرهنــگ برهنگــی و تقلیل دهــی خواســته های زنــان بــه نحــوه پوشــش و روابــط جنســی تــاش منــود 
تــا جنبــش نوپــا و آتشفشــان فــوران کــرده خشــم زنــان را جهت دهــی منــوده و در نهایــت بــا ایجــاد 
ــد.  ــد منای ــش درآورده و منجم ــرل خوی ــت کن ــا را تح ــن جنبش ه ــت ای ــران خواس ــان ای ــازمان زن س
ــن  ــی کوتاهــی ای ــرای مدت ــا ب ــی دولت هــای پیشــین توانســت تنه ــد متام ــز هامنن ــم نی ــن رژی ــا ای ام
سیاســت های عوام فریبانــه را در حــوزه ی زنــان بــه صــورت جــز و در گســره ی ایــران بــه شــکل عــام 
بــه پیــش بــرد. در صــف اول مبــارزات علیــه رژیــم شاهنشــاهی نیــز ایــن زنــان بودنــد کــه بی باکانــه 
فریــاد برآوردنــد کــه کســی اجــازه نخواهــد داشــت تــا بــرای زنــان مــرز و محــدوده تعییــن کنــد و ایــن 

زنــان هســتند کــه رسنوشــت خــود و کشورشــان را تغییــر خواهنــد داد. 

ــش از 2500 ســال  ــراث دار بی ــران می ــی ای ــت کنون ــه دول ــم ک ــز اشــاره منودی ــدای بحــث نی ــا در ابت م
تجربــه دولتــداری در ایــران اســت و ممکــن اســت کــه دولت هــای پیــش از خــود را نیــز ســیاه منایی، 
تقبیــح و محکــوم منایــد، امــا در موضــوع زن و ســلطه بــر زن، ولــد خلــف اخــاف خویــش اســت و 
ــه  ــا رسکــوب و ب ــدن ب ــل روی کار آم ــم در اوای ــن رژی ــه داده و می دهد.ای ــان را ادام سیاســت های آن
حاشــیه رانــدن زنــان پایه هــای اقتــدار خویــش را بــرای مدتــی مســتحکم منــود و اولیــن گــروه یــا قــرشی 
نیــز کــه نســبت بــه غیرمــرشوع بــودن زورگویی هــای آن واکنــش هشــیارانه نشــان دادنــد، نیــز زنــان 
بودنــد کــه قبــل از همــه بــه ایــن ادراک رســیدند کــه  هــدف دولــت از انــزوا و اســتثامر زنــان، تســلط 

ــد.  ــران می باش ــای ای ــه و خلق ه ــکار جامع ــر اف ب

ــی  ــف تاریخ ــای مختل ــی در دوره ه ــت اجتامع ــان در مدیری ــارکت زن ــه مش ــی ب ــی اجامل ــا نگاه ب
ــی اش در  ــگاه واقع ــش زن و جای ــه نق ــی ک ــا زمان ــه ت ــردد ک ــر می گ ــل درک ت ــه قاب ــن نکت ــران ای ای
ــه  ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــچ گاه منی ت ــود، هی ــه ش ــده گرفت ــردد و نادی ــکار گ ــی ان ــای اجتامع ــه جنبه ه هم
ــی خودجــوش  ــه اعراضــات مردم ــی ک ــط کنون ــک را برســاخت. در رشای ــه ای دمکراتی ــوان جامع می ت
ــل  ــه و تحلی ــا درک و تجزی ــه ب ــان هســتند ک ــن زن ــاز هــم ای ــد، ب ــران بیشــر می گردن ــم ای ــه رژی علی
ــز  ــش را نی ــات خوی ــز خواســت ها و مطالب ــودار اعراضــات هســتند و نی ــران جل ــی ای ــت کنون موقعی
ــان هســتند  ــن زن ــاب زن اســت و ای ــی ســده انق ــد. ســده کنون ــان می کنن ــد بی ــا شــجاعتی بی مانن ب
کــه رسنوشــت جهــان را تغییــر خواهنــد داد. دیگــر قوانیــن و تفکــرات مردســاالرانه ی پیشــین و خــوش 
خــط و خالی هــای مــار گونــه ی کاپیتالیســم تــوان ایــن را ندارنــد کــه چارچــوب فکــری زنــان را محــدود 

ــد.  ــش مناین ــی و ازآن خوی ــان را جهت ده ــک زن ــارزات دمکراتی ــرده و مب ک

هرگونــه تغییــر و دگرگونــی ای در ســاختار مدیریتــی ایــران اگــر بــا محوریــت ســازماندهی و مشــارکت 
زنــان در همــه عرصه هــا انجــام نگیــرد، هامن گونــه کــه تاریــخ نیــز اثبــات کــرده اســت؛ محکــوم بــه 
شکســت خواهــد بــود. زنــان بنــا بــه ویژگــی صلح طلبانــه و دوری جســن از خشــونت تــاش می مناینــد 
تــا حقــوق حقــه خویــش را از راه مســاملت آمیــز و بــدون خشــونت بــه دســت آورنــد. لیکــن در ذات 
ــن"  ــداز و حکومــت ک ــه بین ــت، شــعار" تفرق ــان دول ــدارد و بنی ــت و مســاوات وجــود ن ــت عدال دول
ــود را  ــه خ ــردان ک ــان و م ــان زن ــی می ــت تفرقه افکن ــه سیاس ــل ب ــا توس ــا ب ــن دولت ه ــت. بنابرای اس
بــه شــکل جدایــی جنســیتی و رسوری مــردان بــر زنــان در لــواح  و پشــتوانه ی قانونــی اساســی منــود 
می یابــد، ســعی در تضعیــف و بــه نحــراف کشــاندن جنبش هــای انقابــی و کنشــگرانه ی زنــان داشــته 
و دارنــد. البتــه بایــد بــه ایــن امــر واقــف بــود کــه دولــت بنابــر ماهیــت وجــودی خــود کــه بــر پایــه ی 
ــتیزانه و  ــت های زن س ــه دادن سیاس ــه ادام ــار ب ــت؛ ناچ ــده اس ــا ش ــکار بن ــد و م ــر مردنیرومن کاراک
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و  برابـــری   دموکراســـی خواهانه،  جنبش هــای  و  مبـــارزات  کنونــی 

ــته اســـت. ایــــن  محیط زیســتگرایانه ی زنـــان وارد مرحلـــه ی جدیـــدی گشـ

ســــده، دوران نظام منــــد شــدن مبــــارزات آزادی و دموکراســی خواهــانه ی 

زنــــان می باشــــد. چــــرا کــه مبـــارزه غیـر نظام منـد و فاقـــد سـازماندهی از 

شـــانس رســـیدن بـه موفقیـت و پیـروزی می کاهـد. ایـن مـورد در حالیســت 

کــــه زنــان در مبــارزات آزادیخواهــی و نهادهــای کنشگر زیســت محیطی 

همچنــــان از نقشــــی پیشــــاهنگ برخــــوردار بوده انــــد. از ایــــن لحــــاظ 

ســــازمان و جنبش هــــای مختلــــف زنــان توانســـتند موفقیت هـای بسـیاری 

به دست آورند و بـــه دســـتاوردهای مهمی در طـــول تاریـــخ معارص دســـت 

یابنـــد. امـــروزه مطالبـــات و نیازهـــای زنـــان و جوامـع، بیـــش از هـر زمانـی 

ــاخت سیســتمی دموکراتیـــک و اجتامع محــور را تاکیــد دارد.  ــزوم برسـ ــه ل ب

مســـلام در ایـــن راســـتا سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک می توانـــد بـــرای 

متامـــی زنـــان و بویــــژه زنــــان ایرانــــی مدلــــی عقالنــی و قابلیــت اجرایــی 

ــا  ــن تفاوت مندی ه ــر گرف ــا در نظ ــی را ب ــط و جغرافیای ــر محی ــدن در ه ش

را داشــته باشــد. از آنجــــا کــــه سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک، پدیــده ای 

مختــــص بــــه دوران معارص نیســــت؛ این سیستم در طــــول تاریــــخ جوامع 

آزاد از جایگاهی بخصوص برخــــوردار بــــوده، بطوریکــــه جامعــــه نیــــز از 

ــر مدیریــت منــودن و ســاز و کار از چنیــن نظامــی تابعیــت می کنــد و  نظــ

دارای تجــارب مختــص بــــه خویــش بــوده اســت. 

و  برابـــری   دموکراســـی خواهانه،  جنبش هــای  و  مبـــارزات  کنونــی 

ــته اســـت. ایــــن  محیط زیســتگرایانه ی زنـــان وارد مرحلـــه ی جدیـــدی گشـ

ســــده، دوران نظام منــــد شــدن مبــــارزات آزادی و دموکراســی خواهــانه ی 

زنــــان می باشــــد. چــــرا کــه مبـــارزه غیـر نظام منـد و فاقـــد سـازماندهی از 

شـــانس رســـیدن بـه موفقیـت و پیـروزی می کاهـد. ایـن مـورد در حالیســت 

کــــه زنــان در مبــارزات آزادیخواهــی و نهادهــای کنشگر زیســت محیطی 

همچنــــان از نقشــــی پیشــــاهنگ برخــــوردار بوده انــــد. از ایــــن لحــــاظ 

ســــازمان و جنبش هــــای مختلــــف زنــان توانســـتند موفقیت هـای بسـیاری 

به دست آورند و بـــه دســـتاوردهای مهمی در طـــول تاریـــخ معارص دســـت 

یابنـــد. امـــروزه مطالبـــات و نیازهـــای زنـــان و جوامـع، بیـــش از هـر زمانـی 

ــاخت سیســتمی دموکراتیـــک و اجتامع محــور را تاکیــد دارد.  ــزوم برسـ ــه ل ب

مســـلام در ایـــن راســـتا سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک می توانـــد بـــرای 

متامـــی زنـــان و بویــــژه زنــــان ایرانــــی مدلــــی عقالنــی و قابلیــت اجرایــی 

ــا  ــن تفاوت مندی ه ــر گرف ــا در نظ ــی را ب ــط و جغرافیای ــر محی ــدن در ه ش

را داشــته باشــد. از آنجــــا کــــه سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک، پدیــده ای 

مختــــص بــــه دوران معارص نیســــت؛ این سیستم در طــــول تاریــــخ جوامع 

آزاد از جایگاهی بخصوص برخــــوردار بــــوده، بطوریکــــه جامعــــه نیــــز از 

ــر مدیریــت منــودن و ســاز و کار از چنیــن نظامــی تابعیــت می کنــد و  نظــ

دارای تجــارب مختــص بــــه خویــش بــوده اســت. 

ــده، دوران وارد مرحلـه ی جدیـدی گشـته و محیط زیستگرایانه ی زنـــان دموکراســـی خواهانه، برابـــری  کنونی مبـارزات و جنبش های  ــن ســ ــت. ایــ با در نظر گرفنت تفاوت مندی ها شدن در هر محیط و جغرافیایی را مدلــی عقالنی و قابلیت اجرایی بـرای متامـی زنـان و بویــژه زنــان ایرانــی کنفدرالیسم دموکراتیک می توانـد دارد. مسـلام در ایـن راسـتا سیستم دموکراتیـک و اجتامع محور را تاکید زمانـی به لزوم برسـاخت سیستمی نیازهـای زنـان و جوامـع، بیـش از هـر دسـت یابنـد. امـروزه مطالبـات و مهمی در طـول تاریـخ معارص به دست آورند و بـه دسـتاوردهای زنــان توانسـتند موفقیت هـای بسـیاری ســازمان و جنبش هــای مختلــف برخــوردار بوده انــد. از ایــن لحــاظ همچنــان از نقشــی پیشــاهنگ نهادهــای کنشگر زیســت محیطی کــه زنــان در مبــارزات آزادیخواهــی و می کاهـد. ایـن مـورد در حالیســت شـانس رسـیدن بـه موفقیـت و پیـروزی نظام منـد و فاقـد سـازماندهی از می باشــد. چــرا کــه مبـارزه غیـر و دموکراســی خواهــانه ی زنــان نظام منــد شــدن مبــارزات آزادی اسـ

و  برابـــری   دموکراســـی خواهانه،  جنبش هــای  و  مبـــارزات  کنونــی 

ــته اســـت. ایــــن  محیط زیســتگرایانه ی زنـــان وارد مرحلـــه ی جدیـــدی گشـ

ســــده، دوران نظام منــــد شــدن مبــــارزات آزادی و دموکراســی خواهــانه ی 

زنــــان می باشــــد. چــــرا کــه مبـــارزه غیـر نظام منـد و فاقـــد سـازماندهی از 

شـــانس رســـیدن بـه موفقیـت و پیـروزی می کاهـد. ایـن مـورد در حالیســت 

کــــه زنــان در مبــارزات آزادیخواهــی و نهادهــای کنشگر زیســت محیطی 

همچنــــان از نقشــــی پیشــــاهنگ برخــــوردار بوده انــــد. از ایــــن لحــــاظ 

ســــازمان و جنبش هــــای مختلــــف زنــان توانســـتند موفقیت هـای بسـیاری 

به دست آورند و بـــه دســـتاوردهای مهمی در طـــول تاریـــخ معارص دســـت 

یابنـــد. امـــروزه مطالبـــات و نیازهـــای زنـــان و جوامـع، بیـــش از هـر زمانـی 

ــاخت سیســتمی دموکراتیـــک و اجتامع محــور را تاکیــد دارد.  ــزوم برسـ ــه ل ب

مســـلام در ایـــن راســـتا سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک می توانـــد بـــرای 

متامـــی زنـــان و بویــــژه زنــــان ایرانــــی مدلــــی عقالنــی و قابلیــت اجرایــی 

ــا  ــن تفاوت مندی ه ــر گرف ــا در نظ ــی را ب ــط و جغرافیای ــر محی ــدن در ه ش

را داشــته باشــد. از آنجــــا کــــه سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک، پدیــده ای 

مختــــص بــــه دوران معارص نیســــت؛ این سیستم در طــــول تاریــــخ جوامع 

آزاد از جایگاهی بخصوص برخــــوردار بــــوده، بطوریکــــه جامعــــه نیــــز از 

ــر مدیریــت منــودن و ســاز و کار از چنیــن نظامــی تابعیــت می کنــد و  نظــ

دارای تجــارب مختــص بــــه خویــش بــوده اســت. 

ــودی  ــیل های وج ــان و پتانس ــه ی زن ــه در جامع ــی نهفت ــروی ذات ــه نی ــد و ب ــه می باش متامیت خواهان
ــداد  ــت خــود قلم ــده ی و اکنونی ــرای آین ــدی ب ــه آن را تهدی ــدارد بلک ــاوری ن ــچ ب ــا هی ــه تنه ــان ن آن
ــان را از مشــارکت  در حوزه هــای اجتامعی،سیاســی،اقتصادی و فرهنگــی  ــن راســتا زن ــد. در ای می منای
ــن  ــده ای روش ــوان آین ــز منی ت ــه ای هرگ ــای خثامن ــن رویکرده ــا چنی ــی دارد. ب ــه دور م ــروم و ب مح
ــه  ــاط هم ــد و بس ــدن بن ــان و برچی ــم زن ــار خش ــد داد انفج ــه روی خواه ــت و آنچ ــار داش را انتظ

زورمنــدان در ایــن طوفــان خشــم خواهــد بــود. 

ایــران در مرحلــه گــذار اســت و گــذار از مرحلــه دولت-ملــت بــه ملــت دمکراتیــک بــا آمــاده ســازی 
پایه هــای فکــری و عملــی آن امــکان پذیــر خواهــد بــود. یکــی از اساســی ترین مشــارکت کننــدگان و 
کنشــگران در برســاخت ملــت دمکراتیــک زنــان هســتند و در رشایــط کنونــی ایــران بــا درک مناســب 

و آینده نگــری شگرفشــان موجبــات شــگفتی همــگان را فراهــم آورده انــد.

ماهیــت وجــودی زن دمکراتیــک و عدالت خــواه اســت و هرگــز برتــری جنســیتی بــر جنــس دیگــر را 
ترجیــح نــداده اســت و نخواهــد داد و بــه همیــن دلیــل نیــز هرگــز بــه دنبــال اقتــدار و خودکامگــی 
ــد داد،  ــان انجــام خواهن ــه زن ــارزه ای ک ــر مب ــه و نابراب ــارزه ناعادالن ــن مب ــود، لیکــن در ای نخواهــد ب
ــی در  ــد "انقاب ــان می دارن ــز بی ــو نی ــه کــه رهــر آپ ــود و هامن گون ــارزه ای تــک بعــدی نخواهــد ب مب

درون انقــاب خواهــد بــود".

ــا اراده و  ــه را ب ــن گام هــای اولی ــد ای ــدازی روشــن بای ــه چشــم ان ــرای رســیدن ب ــن تعریــف، ب بنابرای
مســتحکم برداشــت:

 در گام نخســت ایــن مبــارزه زنــان علیــه خویــش و شــخصیت بــرده وار و ضعیــف گشــته و 
کاالگشــتگی ای کــه جامعــه و بویــژه در ســده های اخیــر مدرنیتــه کاپیتالیســتی بــر ذهــن و فکــر زنــان 
ــای خــود  ــه معن ــش و رســیدن ب ــت خوی ــرده اســت می شــورند و ســعی در شــناخت واقعی ایجــاد ک

ــد داشــت.  ــودن خواهن ب

 گام دوم شکســن همــه قیــد و بندهایــی اســت کــه بــه نــام عــرف و عــادت و ســنت های مردانــه 
بــر زنــان تحمیــل گشــته اســت و آمادگــی فکــری و ذهنــی بــرای ایجــاد تغییــرات بنیادیــن در افــکار 
جمعــی و همســو کــردن جامعــه بــا زنــان بــرای برســاخت زندگــی عادالنــه و آزاد و نیــز همبســتگی 

زنــان از هــر قــرش و آییــن و ملتــی کــه باشــند. 

ــم  ــر و دره ــه گی ــی هم ــام انقاب ــه و انج ــارزات آزادیخواهان ــان در مب ــاهنگی زن ــوم  پیش  گام س
ــخ وغصــب دستاوردهایشــان از  ــاره گشــن تاری ــری از دوب ــرای جلوگی ــاش ب ــداری و ت شکســن زورم

ــاب. ــی در درون انق ــام انقاب ــب انج ــن ترتی ــر و بدی ــت اقتدارگ ــب ذهنی جان

آنچــه بــرای آینــده ایــران میتــوان گفــت ایــن اســت کــه هــر تغییــر و تحولــی کــه انجــام گیــرد، اگرحــول 
محوریــت زن نباشــد و زن بــه عنــوان رکــن اساســی جامعــه مــورد خطــاب قــرار نگیــرد، بــاری دیگــر 
تاریــخ دوبــاره خواهــد گشــت و هــر حکومتــی چــه انــدازه نیزبــرای نجــات خویــش دســت و پــا بزنــد، 
در آخــر محکــوم بــه غــرق گشــن در مــرداب تــک جنســیتی بــودن و مردســاالرانه خویــش خواهــد 

گشــت.

                                                                                                 

کنونی مبـــارزات و جنبش های دموکراســـی خواهانه، برابـــری  و محیط زیستگرایانه ی 

زنـــان وارد مرحلـــه ی جدیـــدی گشـته اسـت. ایــن ســــده، دوران نظام منــد شــدن 

مبــــارزات آزادی و دموکراســی خواهــــانه ی زنــــان می باشــــد. چــــرا کــــه مبـارزه 

غیـــر نظام منـــد و فاقـــد ســـازماندهی از شـــانس رســـیدن بـه موفقیـــت و پیـروزی 

می کاهـــد. ایـــن مـــورد در حالیســــت کــــه زنــــان در مبــــارزات آزادیخواهــــی و 

نهادهــــای کنشگر زیســــت محیطی همچنــــان از نقشــــی پیشــــاهنگ برخــوردار 

بوده انــــد. از ایــــن لحــــاظ ســــازمان و جنبش هــــای مختلــــف زنــــان توانســـتند 

موفقیت هـــای بســـیاری بــه دســت آورنــد و بـــه دســـتاوردهای مهمــی در طـــول 

تاریـــخ معارص دســـت یابنـــد. امـــروزه مطالبـات و نیازهـای زنـــان و جوامـع، بیـش 

از هـــر زمانـــی بــه لــزوم برســـاخت سیســتمی دموکراتیـــک و اجتامع محــور را تاکید 

دارد. مســـلام در ایـــن راســـتا سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک می توانـــد بـــرای 

متامـــی زنـــان و بویــــژه زنــــان ایرانــــی مدلــــی عقانــی و قابلیــت اجرایــی شــدن 

در هــر محیــط و جغرافیایــی را بــا در نظــر گرفــن تفاوت مندی هــا را داشــته 

باشــد. از آنجــــا کــــه سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک، پدیــده ای مختــــص بــــه 

دوران معــارص نیســــت؛ ایــن سیســتم در طــــول تاریــــخ جوامــع آزاد از جایگاهــی 

بخصوص برخــــوردار بــــوده، بطوریکــــه جامعــــه نیــز از نظــــر مدیریت منودن و 

ســاز و کار از چنیــن نظامــی تابعیــت می کنــد و دارای تجــارب مختــص بــــه خویــش 

بــوده اســت. 

KJAR
KODAR

همراستایی

عضو شورای مدیریتی
رونیا آویر

KJAR 

همسویی
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در واقــــع اگــــر بگوییــــم سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک از زندگــــی اجتامعــــی رسچشــــمه می گیــــرد، 

مناســــب تر خواهــــد بـــود. تـــا هنگامـی کـــه انسـانیت بـه ایـــن واقعیـت پـی نبـرد کـــه طبیعـت اجتامعـی، 

همـــوژن و مونولتیـــک نیســــت، قــــادر بــــه درک سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک نیــــز نخواهــــد گشــــت. 

جامعــــه ی آزاد، برابــــر و دموکراتیـــک بـــا توســـل بـــه روش های اقتدارگرایانـــه و دولتـــی قابـــل مدیریـــت 

منی باشـــد. بـــه انـــدازه ای کـــه دولت-ملـــت، جامعـــه را ســــرکوب کــــرده و در صــــدد همگن کــردن آن هــا 

برآمــد و از ویژگی هــای دموکراتیــــک دور می ســازد، بــه هــامن انــــدازه و بیشــــر از آن سیســتم کنفدرالیســم 

دموکراتیــک آن را آزاد، عــــادالنه، متنــــوع و برابری خــواه –بــر مبنــای تفاومتندیها- خواهــــد کــــرد. مدرنیته ی 

دموکراتیک دارای ویژگی های تکرگــــرا، انعطاف پذیــــر، بــــاز و بــــرای تفاومتندی هــــای موجــود در جامعــه 

احتـــرام قائـــل بـــوده و موجبـــات بالندگـــی تفاومتندی هـــای اجتامعـــی را مهیـــا می ســـازد. متامـــي ملیت ها، 

گروه هـــای عقیدتـــی، جنسیتی و هـــمه اقشار اجتامعی حـــق دارنـــد کـه بـا هویـت و نهادهـــای خودویـژه و 

دموکراتیـــک  خویـــش در نظـام کنفدرالیسـم دموکراتیــــک مشــارکت مناینــد.

سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک، جامعــــه ای اســت کــه بــا دغدغه هــای زیســت محیطی عمیــق برســاخته 

می شــود و خــود را موظــف بــه پاسداشــت  آن می دانــد. ایــن سیســتم بــــا ارتقــــاء مبــــارزات آزادیخواهــــی 

زن، در مقابــــل هرگونــــه نیــرو و تفکــر جنســــیتگرا بــــه مبــــارزه برمی خیــــزد. دمکراســــی هایــی کــــه 

اکولــــوژی و آزادی زن را مبنــــا قــــرار داده، در همــــه ی عرصه هایی که زنان در آن بســـر می برنـــد، خویـــش 

را ســـازماندهی منـــوده و در مقابـــل هرگونـــه ســـنت و گرایـش واپسـگرا دسـت بـه مبـــارزه خواهـد زد. تفکر 

حاکــم جمهــوری اســامی ایـــران خــود را بــر پایــه ی نادیــده گرفــن و ضدیت بــا شــخصیت زن اراده منــد و آزاد 

به شـــكلی همه جانبـــه متمركـــز و خود را برســاخته اســت. ایـــن نظـــام تنهـــا از راه مبـــارزه ای ســازماندهی 

شـــده و هدفمنـــد تضعيـــف و ازمیــان می توانــد بــرود. هدفمنــد بــودن و ســازماندهی همگــرا و همراســتای 

زنــان بــا مبــارزات زیســت محیطی و کارگری زمينـــه ی الزام را جهـــت تاســـيس سیســتمی دموكراتيـــك همـــوار 

خواهـــد کـــرد. البتـــه در ایـــن راه مبـارزات و تاش هـــای بیوقفـه ی زنـان ایـرانی اعـم از عـــرب، بلـوچ، کـورد، 

آذری، ارمنـــی، فـــارس، گیلکـــی و... و زنـــان ادیـــان و آیین هـای مختلـــف نظیـر مسـیحی، یهـــودی، یارسـانی، 

بهایـــی مهــم و غیرقابــل چشم پوشــی اســت. در طـــول تاریـــخ همیشـــه یـــادآور عصیـــان و فـــداکاری زنـــان 

ایـــن ســـرزمین در پیشـــرد جامعـــه ای دموکراتیـــک و برابـر بـوده ایم. نکتـــه ی حائـز اهمیـــت اینجاسـت کـه 

علیرغـــم متامـــی از جان گذشـــتگی ها، در برخـی از مراحـل ضعـف ایدئولوژیکــــی ســبب کم رنگ تــر شــدن 

فعالیت هــــا و واقعیــــت مقاومت هــــا و در نتیجه تحکــــم بیشــــر نظــــام بــــر جنبــــش زنــــان و انجمـــاد 

آن گشـــته اســـت. امـــا نقـــش زنـــان در عصیـــان و مقاومت هـــا و قیام هایـی کـــه در تاریـخ ایـــران روی داده، 

زمینـه ی مبـارزات آزادیخواهـی زنـان را بـرای همیشـه زنـده نگـه داشـته اسـت. امـروزه نیـز در ادامـه ی ایـن 

مبـــارزات زنـــان فعـــال دیگـــری کـه بی وقفـــه و بـدون درنظـر گرفتـــن هیـچ منفعتـی بـــر حقیقـت تاریخـی 

زنـــان اصـرار می ورزنـد، وجـــود دارنـد.

مــا زنــان در هــر كجــای جهــان كــه باشــيم نقطــه ی اشراكامن ايــن اســت كــه بــا هجــوم و ســلطه ی 

نظــام پنج هزار ســاله ی مردســاالری مواجهيــم. متامــی شــواهد نشــانگر ايــن وجــه اشــراكند. بنابرايــن 

در برابــــر يك پارچگــــی ذهنيــــت مردســــاالری در مقابــــل زنــــان، اتحــــاد زنــــان امــــری حياتــــی اســــت. 

فعاليت هــــای زنــــان نبايــــد تنهــا در ســطحی تئوريــك و فــــردی باقــی مبانــد، بلكـه بايسـتی سـازماندهی 

كل زنـــان را در برنامه ریزی هــای خویــش قــرار دهــد. چـــون در صـــورت عـــدم اقـــدام بـــه پيشـــاهنگی و بــه 

كارگيـــری پتانســـيل زنـــان، بـــاز هـــم نخواهيـم توانســـت خويـش را از تأثيـــر نظـام كنونـــی رهايـی بخشـيم. 

 KJAR بـــه شـــیوهای مســـتقل عمـــل خواهیـــم کــــرد در واقــــع )KJAR( جامعه ی زنان آزاد رشق کوردستان

هامنند ســــتون فقــــرات سیســـتم جامعه ی دموکراتیک و آزاد رشق کوردستان)KODAR( نقـش ایفـا خواهـد 

ــش  ــع نقــ ــژار اســت. در واق ــده ی ک ــه عه ــزرگ ب ــژه و ب ــش و جایگاهــی وی ــودار، نق ــتم ک ــرد. در سیسـ کـ

پیشــــاهنگی ایجاد جامعــــه ی دمکراتیــــک را مــــا ایفــــا خواهیــــم منود. در متامــــی حوزه هــــای سیاســــی، 

اجتامعــــی، فرهنگــــی و ... ایــــن زنــــان هســتند کــه بیشرین تأثیــر را بــــر جامعــه و ســازماندهی و 

فعــــال منــــودن بخش های مختلــــف KODAR  بـــر عهـــده دارنـــد. همچنان کـه می دانیـــد ایـن اولیـن 

بـــار اســـت کـــه در رشق کوردســـتان و ایـــران سیســـتم ریاســــت مشرک متشــــکل از زن و مــــرد اجــرا 

میشود. در حقیقــت اگــر بخواهیــم کــه سیســتمی دمکراتیــک و آزاد را در جامعــه ای پیــاده مناییــم 

بــــدون پیشــــاهنگی و مشــــارکت فعــــال زنــــان در همــه ی حوزه هــــا بــدون نتیجــــه خواهـد بـود و 

حتـــی می تـــوان گفـــت کـه بـا نظـام دولـت هیـچ تفاوتـــی نخواهـد داشـت. در کنگـره ی KODAR کـه 

کمیتـــه ی مدیریـــت و ســـازماندهی KODAR بـــا رأی اعضـا انتخـاب شـدند تعـــداد منتخبـان زن بیشتـر 

از مـــردان بـــود، یعنـــی کمیتـــه بـا احتسـاب رؤســـای آن متشـکل از 10 زن و 9 مـــرد اسـت و ایـن بـدان 

معناســـت کـــه نقـش زنـــان در KODAR و ســازماندهی و فعالیت هایــش مهمـر و حیاتی تــر خواهــد 

بــــود. امــروز سیاســت های ضــد انســانی و وحشــیانه ی اعاملــی از جانــب دولـــت بـــر همـــه ی خلق هـــا 

و مخصوصـــا زنـــان تحمیـــل می شـــود؛ مـا صـدای قلـب همـــه ی ایـن زنـان را می شـــنویم و می خواهیــم 

کــــه درمانــــی باشــیم بــــرای متامــی آالم و دردهــای زنــان در هــر جــا و هر ملیتی که هســتند. سیســــتم 

مــــا متامــی زنــــان از زنــان خانــــه دار، روســـتایی، شـــهری و ســـازمان های زنـــان، تــا حزب هـــای زنـــان و 

روشــــنفکران و فعــــاالن زن را بــــا هــــر فکــــر و ایــــده ای در درون خـــود جـــای می دهـــد. هـــدف مـا 

اتحـــاد متامــی زنـــان ایـــرانی بـــرای ایجـــاد سیســـتمی دمکراتیـــک اســـت. در همــه ی عرصه هــا، زنــان از 

حــق تصمیــم گیــری برخوردارنــد. بایســتی همــه ی ســازمان و نهادهــای مرتبــط بــا مســائل زنــان، نظــر و 

تصمیــامت آنهــا را اســاس و پشــتوانه ی برمنــه و پروژه هــای خــود قــرار دهنــد. در فعالیت هــای کــودار 

ــان  ــت زن ــع  ســاخن و موافقــت اعضــای مدیری ــا مطل ــد بایســتی ب ــاط دارن ــان ارتب ــه زن ــه ب وظایفــی ک

انجام گیرند. شـــهادت نـــدا آقاســـلطان در اعراضات سال 1388 در ایران خصلـــت زن ســـتيز و خشـــونت 

نهادینــه شــده در درون دولـــت جمهـــوری اســـامی را در برابــر چشــامن رســامه ها و افــکار عمومــی در 

ســطح جهــان بـــه منايـــش گذاشـــت. در واقـــع دولت مـــردان ایــران بـــا قتـــل نـــدا آقاســـلطان و رسکــوب 

کردن اعراضات، متامـــی زنـــان ايرانـــی را مـــورد حملـه و رسکوب شدید قـرار دادنـــد. امـا از طـرف ديگـر 

مقاومـــت زنـــانی همچـــون نـدا و شـرين علم هولـی نشـانگر آن اسـت كـه زن توانايـی آن را دارد تـا در 

برابـــر هـــر نظـــام قـــدرت مدار و دســـتگاه زورمدارانـــه ای به پا خیزد. ازخودبيگانه ســــازی زن توســــط 

نظــــام ســــرمايه داری، به شــــكل ابــــژه ی جنســی درآمــــدن و مبدل شــدن زنان بــــه ابــزار ســكس و 

ماشـــن توليـــد  مثل كـه تحـت تبليغـات ليراليسـم صـورت می گرنـد، همچنيـن تحقيـر، سـتم و سـركوبی 

كـــه تحـــت نـــام نامـــوس در حـــق زنـــان در کشورهای استبدادی روا داشـــته می شـــود مـــا را بـــه چنيـن 

نتيجـــه ای می رســـاند كـــه در صـــورت عـــدم آگاهـــی از تاريـخ خويـــش و نبـود فلســـفه ای صحيـح بـرای 

زندگـی، همچنيـن فقـدان سـازماندهی يكپارچـه و متحـد، منی تـوان بـه هويـت زن آزاد رسـيد. بـا وجـود 

تفاوت هـــای ايدئولوژيـــك، فرهنگـی و اجتامعـی زنـان بخش هـــای مختلـف ايـران، وجـود مسئله مشـرك 

زنـان يعنـی نبـود آزادی، مـا زنـان را بـر آن مـی دارد تـا جهـت رسـيدن بـه اتوپيـای حيـات آزاد ملزومـات 

ــتا،  آن يعنـــی ســـازماندهی و مبـــارزه ای متحـــد و مشــرک و همســو را پدیــد آوریــم. در هميـــن راسـ

ســـرلوحه قـــرار دادن شـخصيت های مبـارزی همچـــون نـدا و شـرين از سـوی مـا زنـان، همچـون اصلـی 

اغامض ناپذيـــر اســـت. مـــا می خواهیـم کـه در جامعـه ی ایـــران سیسـتم دمکراتیک خـود را سـازماندهی 

کـــرده و صـــدای خـــود را بـــه همـه ی زنـان ایـران در هـر جایـی کـه باشـند برسـانیم و بـر اسـاس ایجــاد 

سیســــتمی دمکراتیــــک بــــا شــــناخت هــر بیشـتـر ایدئولــــوژی رهایــی زن در راســــتای رســیدن بــه 

جامعــــه ای دمکراتیــــک و اکولوژیــــک گام برداریــــم. برنامه هــای کوتاه مـــدت و درازمـدت مـا نیـز در 

همیـــن راســـتا خواهـــد بـــود. مـا از همـــه ی سـازمان های زنـــان و زنـان روشـنفکر و فعـــاالن مدنـی نیـز 

انتظـار داریـم کـه بـا مشـارکت فعـال خــود در KJAR بــرای رســیدن بــه اهــداف دمکراتیــک و آزاد 

خــــود در ایــــران متحد شویم و آلرناتیــــو نیرومنــدی در برابـر سیســـتم اقتدارگـر و نادمکراتیـک رژیـم 

ضد زن ایـــران پدیـــد آوریــم.
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ــا نظــم  ــد ب ــز منی توان ــان نی ــه جه ــه بلک ــه ی خاورمیان ــا منطق ــر نتنه دیگ
ظاهــری کــه حاصــل قــرارداد وســت فالی)1648 میــادی( کــه میــان 
نیروهــای درگیــر در جنــگ ســی  ســاله ی اروپایــی در قــرن هفدهــم 
ــن خــود ادامــه دهــد. نظــم ظاهــری کــه  ــات و تکوی ــه حی ــد آمــد ب پدی
از جانــب دول  رسمایــه داری در قالــب پــروژه ی دولت-ملــت خــود را بــر 
جهــان دیکتــه کــرد. بــر متامــی عرصه هــای زیســتی، اجتامعــی، سیاســی، 
فرهنگــی مــردم جهــان شــکاف و انفــکاک ایجــاد منــود. برونــداد ایــن امــر 
ــدی در  ــه مرزبن ــه ب ــت ک ــش رف ــا آنجــا پی ــه داری ت ــه رسمای ــد ک آن گردی
گســره ی آســامن و زمیــن بســنده ننمــود و اقــدام بــه مرزبنــدی و جدایــی 
ــن رویکــرد را  ــز منــود. رس انجــام ای ــی و ادراکــی مــردم نی در فضــای ذهن
در خودمنایــی پدیده هایــی همچــون نژادپرســتی، بنیادگــرای، افراط گــرای، 
تروریســم و همچنیــن بــروز حکومت هــای متامیت خــواه و فاشیســتی 
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جهان نیز بلکــه خاورمیانه منطقه ی دیگر نتنها 
ــا کــرده اســت.  ــات بی نظمــی را محی ــه داری بیشــر از آنکــه مســبب نظــم شــده باشــد، موجب رسمای
بایــد دقــت داشــت کــه رسمایــه داری منــود بیرونــی و ســتون فقــرات خــود را در ســاختار و شــکل واره ی 
ــر باعــث تضاد هــای شــدید  ــا کــرده اســت. چنانکــه در دویســت  ســال اخی دولت-ملــت آشــکار و بن
طبقاتــی و جنســیتی، از میــان بــردن هویت هــای فردی-فرهنگــی، کاالوارگی انســان و جنگ هــای 
بی حاصــل در میــان ملــل گردیــده اســت. تصویــری کــه امــروز رسمایــه داری بــرای جهــان پدیــد آورده 

اســت بــه برزخــی شــباهت دارد کــه در آن» همــه برعلیــه  همــه می جنگنــد«.

ــتمی  ــد. سیس ــی می کن ــن خودمنای ــتم جایگزی ــک سیس ــدن ی ــود آم ــه وج ــزوم ب ــی ل ــن فضای در چنی
ــتثامر  ــود-ثروت و اس ــق س ــت بی منط ــی، انباش ــته ی فردگرای ــره ی بس ــی از دای ــبب برون رفت ــه مس ک

ــراه باشــد. ــگ و هم ــکان هامهن ــان و م ــا روح  زم ــز ب ــان نی ــردد و هم زم ــه ی انســانی گ جامع

ــادی- ــای اقتص ــی در حوزه ه ــات تاریخ ــا واکاوی در تجربی ــه ب ــت ک ــر داش ــن ام ــه ای ــه ب ــد توج بای
اجتامعــی و فرهنگــی می تــوان گفــت کــه برســاخت یــک سیســتم سوسیالیســتی، یگانــه راه برون رفــت 

از وضعیــت بحرانــی حاکــم بــر جهــان اســت.

امــا در ایــن راه یــک اگــر وجــود دارد و آن این کــه بــا توجــه بــه تجربیــات نظام هــای سوسیالیســتی 
ــم،  ــه خــرج ندهی ــامم ب ــا منــودن سوسیالیســم اهت ــروز رســانی و پوی ــوآوری، ب ــه ن ــا ب ــر م پیشــین اگ
ــن  ــه ای ــد ب ــم. بای ــی ننموده ای ــین در فضــای کنون ــت پیش ــردن وضعی ــد ک ــز بازتولی ــع کاری ج درواق
موضــوع ارشاف داشــت کــه نظــام رسمایــه داری بــرای ادامــه ی حیــات خــود به نوعــی از»اصــل بقــاء« 
ســود می بــرد. بدیــن شــیوه کــه نظــام رسمایــه بــا در نظــر گرفــن تکامــل نیروهــای تولیــد و بــه طبــع 
ــانی  ــروز رس ــگ و ب ــط روز هامهن ــا رشای ــود را ب ــی، خ ــه ی مدن ــی درون جامع ــبات اجتامع آن مناس
ــد  ــد فرزن ــه داری بای ــا رسمای ــه ب ــرای مقابل ــن راســتا تفکــر و ســاختار سوسیالیســتی ب ــد. در ای می کنن

زمــان خــود باشــد.

ــات و  ــه مقدم ــت ک ــی الزم اس ــن هدف ــرا درآوردن چنی ــه اج ــتای آن ب ــم و در راس ــرای درک و فه ب
پیش فرض هــای وجــودی آن را در نظــر داشــت و بــه درک آن اهتــامم ورزیــد. 

 ابتــدا بایــد دانســت کــه جامعــه ی امــروزی حاصــل تغییــرات پــس از جنــگ جهانــی دوم و 	

بخصــوص دهــه ی 80 میــادی هســتند. درواقــع جامعــه انســانی هامننــد دوار و دهه هــای 

ــد و  ــته باش ــکل و خواس ــدون ش ــه ب ــری ک ــت. پیک ــر نیس ــک  پیک ــوده وار و ی ــته ت گذش

بــه خاطــر همیــن بی شــکل بــودن دارای هیــچ تفکــر و میــل سیاســی  نباشــد. جامعــه ی 

ــکیل دهنده ی  ــای تش ــودن نیروه ــا من ــت آزادی و پوی ــه در خدم ــر از آنک ــوده وار بیش ت

خــود باشــد بــه شــکلی ناخــودآگاه در خدمــت نیروهــای قدرت طلــب و رسمایــه دار اســت. 

ــی- ــات سیاس ــران و اجتامع ــت کارگ ــاش و مامرس ــطه ی ت ــه به واس ــرات ک ــس از تغیی پ

اجتامعــی در ســطح جامعــه  رویــداد، ما شــاهد شــکل گرفــن اجتامعــات و شــکل بندی های 

ــتیم. ــور هس ــد و اجتامع مح ــال کلیت من ــا درعین ح ــده، ام ــی-اجتامعی تفکیک ش سیاس

 بــه لحــاظ کلــی بایــد گفــت کــه بــه هــر میــزان کــه جامعــه دارای پیچیدگــی و 	

شــکل بندی های متعــدد اســت، سیســتمی کــه بــرای ســازماندهی جامعــه ارائــه می گــردد 

ــای و  ــوی پیچیدگی ه ــد جوابگ ــز بای ــدازه نی ــامن ان ــه ه ب

ایــن مقالــه جســتار کوتاهــی اســت در بــاب چرایــی و اهمیــت وجــودی 

سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک و ســعی در بیــان آن دارد کــه سیســتم 

ــی درون  ــد و واکنش ــره ی نق ــد و گس ــا در ح ــک آی ــدرال دموکراتی کنف

گفتامنــی نســبت بــه نظــام رسمایــه داری منایــان می کنــد و یــا بــه 

لحــاظ هستی شناســانه و وجــودی در مقابــل و جــدای از آن اســت.  
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 فرم بندی هــای متنــوع اجتامعــی باشــد. در غیــر ایــن صــورت سیســتم پیشــنهادی 	

توانایــی پاســخگویی بــه مشــکات و خواســته های متامــی طیف هــای اجتامعــی را 

نــدارد. یکــی از دالیلــی کــه سیســتم رسمایــه داری تــوان جوابگــوی را نــدارد در ایــن امــر 

ــد متامــی شــکل بندی های فکــری،  ــن بای ــن منظــور سیســتم جایگزی ــه اســت. بدی نهفت

ــرد. ــتی را در بربگی ــی و زیس کاری، فرهنگ

 در راســتای مقابلــه و جایگزیــن شــدن در برابــر نظــام رسمایــه داری، سیســتم جایگزیــن 	

ــد.  ــی باش ــت محیط ــان و  زیس ــای زن ــش در حوزه ه ــی رهایی بخ ــد دارای خط مش بای

ــام داده  ــادی انج ــای زی ــب و تحریف ه ــا تخری ــن حوزه ه ــه داری در ای ــه رسمای چراک

اســت. بــر ایــن مبنــا ســازمان اجتامعــی خــود مدیریــت را بــرای جامعــه ی زنــان در نظــر 

ــات  ــا و اجتامع ــه نتیجــه ی دولت ه ــد مشــکات و عقب افتادگی هــای ک ــا بتوان ــرد ت گی

مردســاالر اســت را از میــان بــردارد. هم زمــان نیــز از طبیعــت و محیط زیســت  و 

ــی  ــوان عامل ــت و آن را به عن ــل گش ــد غاف ــز نبای ــس نی ــا آن و بلعک ــان ب ــه ی انس رابط

کــه از بــروز از خود بیگانگــی انســان ها جلو گیــری می کنــد ارزیابــی کــرده و در راه 

ــد. ــردان ننامی ــچ کاری روی گ محافظــت آن از هی

 ــن، مؤلفــه ی مهمــی اســت کــه ســبب اســتمرار 	 ــودن سیســتم جایگزی ــاز ب ــی و ب پویای

سیســتم می گــردد. سیســتم های اجتامعــی و سیاســی کــه خواســت ها، خاقیت هــا، 

تشــکیل دهنده ی  نیروهــای  فرهنگــی(  و  ملیتــی، جنســیتی  تفاوت مندی ها)زبانــی، 

خــود را اســاس می گیرنــد و در راســتای آن اقــدام بــه تغییــرات و آفرینــش روش و متُــد 

نویــن می زننــد، توانایــی حفــظ بقــاء، نوزایــی در ســاختار و درنهایــت پاســخگو بــودن 

بــه روح زمانــه را دارا مــی باشــند.

  یــک سیســتم پویا)دینامیــک( بایــد بــه هــامن انــدازه کــه بــه نیروهــای و افــراد 	

تشــکیل دهنده ی خــود هامهنــگ و هم راســتا اســت بــه هــامن میــزان نیــز بــا محیــط 

ــی  ــن معن ــودن بدی ــاز ب ــد. ب ــورد منای ــاز برخ ــود، ب ــرون از خ ــای بی ــی و نیروه پیرامون

ــا  ــتم   ی ــا سیس ــود را ب ــات خ ــبات و تعام ــادالت، مناس ــت ها، مب ــرات، سیاس ــه تغیی ک

نــه در سیســتم رسمایــه داری  پیرامونــی به نوعــی تنظیــم کنــد کــه  سیســتم های 

ــودن هــر دو  ــا لحــاظ ننم ــردد. در ب ــتا گ ــا آن هم راس ــه ب ــردد و ن ــی هضــم گ بین امللل

ــد داد. ــت خواه ــود را از دس ــژه ی خ ــود  وی ــتی خ ــتم سوسیالیس ــده سیس ــت یادش حال

نکتــه ی مهــم ایــن اســت کــه ســاختار دولــت در مقابــل جامعــه ی انســانی اســت. به جــای آنکــه بــه 
ــود  ــه وج ــا ب ــر و ی ــکات را عمق ت ــا و مش ــس بحران ه ــاند، به عک ــاری رس ــکات ی ــل مش حل وفص
ــظ  ــل وجــودی خــود و حف ــه دالی ــتای توجی ــه در راس ــوس و منافقان ــرد معک ــن عملک ــی آورد. ای م
ــک  ــت ی ــه ســاختار دول ــت ک ــوان گف ــردم اســت. می ت ــر آحــاد م ــت خــود ب ــت و مقبولی مرشوعی

سیســتم بســته و ناپویــا اســت،  چراکــه:

 دچار انقطاع هستی شناسانه با ملت)جامعه ی مدنی و خلق ها متعدد(  	

 تصمیم گیری هــای 	 و  معــادالت  در  مــردم  پتانســیل های  و  نیــرو  نگرفــن  نظــر  در 

اقتصادی-سیاســی 

 ــای 	 ــا نیروه ــاط ب ــورد و ارتب ــودی« در برخ ــه ی»خودی و غیرخ ــاذ کلیش ــل اتخ ــه دلی ب

درون و بیــرون از خــود دچــار نوعــی فقــر فکــر و تصمیم گیــری و تصمیــم گزینــی در 

مقابــل مســائل و مشــکات اســت. بــه زبــان ســاده ســاختار دولــت بســر، نــوع شــدیدی 

ــد جــزء اصــل و خــود  از خودشــیفتگی ســازمانی را در خــود دارد. خودشــیفتگی را بای

ویژه هــای هــر دولتــی قلمــداد منــود. انقطــاع فکری-زیســتی از ملــت، خودمحــوری و 

خودشــیفتگی از فاکتورهــای وجــودی هــر دولــت محســوب می شــود. بنابرایــن تفاوتــی 

میــان این کــه دولــت در کجــا و در چــه شــکلی خــود را وامنایــی می کنــد وجــود نــدارد. 

چراکــه ســاختار و ماهیــت وجــودی دولــت، بــر ایــن اصــل طایــی طراحــی گردیــده کــه 

خواســته های جمعیــت محــدود و اندکــی کــه در پــی انباشــت ســود و قــدرت هســتند 

ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــس روش ــد. پ ــل منای ــر تحمی ــت کثی ــته ی جمعی ــر اراده و خواس را ب

لحــاظ ماهــوی خواســته و تفکــر پدیدآورنــده ی دولــت بــا هســتی و خواســته ی مــردم در 

تضــاد و تعــارض اســت. ملــت و دولــت دارای دو نظــرگاه هســتی شناســانه ی متفــاوت، 

ــه رس  ــکال ب ــرد دیالیکتی ــی درن ــه همیشــه و در هرزمان ناهمگــن و متضــاد هســتند ک

می برنــد. البتــه رسمایــه داری منطقــه ای و بین املللــی بنــا بــه احتیاجــات -محلــی و 

ــرد.  ــرای وامنایــی دولــت بهــره می ب منطقــه ای- خــود از اشــکال متعــددی ب

باید توجه داشت که برای برون رفت از وضعیت موجود الزم است که 

 سیســتمی جامعه محــور و دموکراتیــک را برگزیــد کــه در آن فــرد به عنــوان جــزء و 	

جامعــه به عنــوان کل در تعامــل و تبــادل خواســته و دانایــی باشــند. بدیــن ترتیــب هــم 

ضامــن آزادی هــای فــردی باشــد و هــم مســئولیت های اجتامعــی و اخاقــی جامعــه را 

اســاس کار قــرار دهــد 

 ــف درراه 	 ــدد و مختل ــرات متع ــرات و نظ ــروز تفک ــور و ب ــرهای ظه ــد بس ــتم بای سیس

ــا  ــردم ب ــت م ــکل اس ــن ش ــد. در ای ــا کن ــی مهی ــی و خوداتکای ــود مدیریت ــی و خ آگاه

آگاهــی از نیــرو و توامنندی هــای خــود بــه عرصــه ی تصمیم گیــری و تصمیــم گزینــی در 

ــد. ــدا می مناین ــل پی ــرد متای ــای کان و خ حوزه ه

این امر نباید یک خواست رویا گونه و دست نایافتنی قلمداد منود، چراکه برای بروز و
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حضــور چنیــن امــری ســاختاری بــه نــام »خــود مدیریتــی دموکراتیــک« وجــود دارد کــه دارای 
تجربیــات مختــص بــه خــود در جهــان معــارص اســت. به ماننــد خــود مدیریتــی شــامل ســوریه 
و دیگــر منونه هــای آن در ســطح جهــان هســتیم. البتــه بــا رجــوع بــه تاریــخ گذشــته می تــوان 
منونه هــای فراوانــی بــرای ایــن موضــوع آورد. خــود مدیریتــی به نوعــی بازگردانــدن حاکمیــت 
ــخ  ــه در طــول تاری ــد شــکافی را ک ــن موضــوع می توان ــردم اســت. ای ــر م ــردم ب و رسوری م
میــان اراده ی سیاســی و اجتامعــی جامعــه ی انســانی پدیــد آمــده اســت را ترمیــم و جــران 
مناییــد. اتخــاذ و اســتقرار خــود مدیریتــی از جانــب مــردم ســبب کم رنــگ شــدن و یــا از میــان 

رفــن ســلطه ی دولــت بــر اکریــت جامعــه می گــردد. 

یکــی دیگــر از مؤلفه هــای کــه بــرای ادامــه ی حیــات و پویایــی جامعــه ی انســانی الزم 
ــه اجتــامع افــرادی  الوجــود اســت برســاخت ملــت دموکراتیــک اســت. ملــت دموکراتیــک ب
کــه در عرصه هــا و حوزه هــای فرهنگــی، سیاســی، مذهبــی، اجتامعــی و هویتــی دارای 
ــی مشــرک  ــه دارای اهــداف و فضــای ذهن ــه می شــود ک ــوع هســتند گفت ــد و متن تفاوت من
ــه  ــه ای ک ــک برخــاف ملت هــای ناسیونالیســتی و تکین ــت دموکراتی و هم راســتا هســتند. مل
حاصــل دولت-ملــت رسمایــه داری اســت. ملــت دموکراتیــک مرزبندی هــای موجــود ذهنــی و 
جغرافیایــی کــه محصــول تفکــر ســلطه و تابعیــت رسمایــه داری اســت کــه خــود را در قالــب 
اصل»خــون و خــاک« منایــان می کننــد و باعــث فردگرایــی و بازتولیــد فاشیســم و نژادپرســتی 
ــی، متفــاوت و کامــا مجــزا  ــد را رد و تعریفــی انقاب ــان اجتامعــات انســانی گردیده ان در می
ــای ســکونتی  ــژاد و جغرافی ــک، ن ــت دموکراتی ــت و ســاختار مل ــع در ماهی از آن دارد. درواق
ــی  ــری و عمل ــراک فک ــد. اش ــاب منی آی ــده به حس ــی تعیین کنن ــه ی، عامل ــراد زیرمجموع اف
ــار  ــده ی اقش ــد دهن ــم پون ــه ه ــیامن و ب ــه، س ــای واالی آزادی و برابری خوان ــر دغدغه ه ب
ــواره ی  ــود را در الگ ــه خ ــرک ک ــای مش ــت. دغدغه ه ــی اس ــاوت اجتامع ــای متف و ملیت ه
ــان  ــی و اجرایی)پارادیگــام paradeigma( به روشــنی و رصاحــت بی ــا رسمشــق فکری،ادراک ی
ــی  ــدف و آرمان ــه ه ــدل ب ــک ب ــت دموکراتی ــکیل دهنده ی مل ــع تش ــرای جوام ــود و ب می ش
ــه ی آزاد و  ــامل، جامع ــه ش ــن ک ــل  بنیادی ــه اص ــردد. س ــت یافن می گ ــاخت و دس ــرای برس ب
ــه  ــن س ــت. ای ــت بوم اس ــت از زیس ــیتی)زنان( و محافظ ــری جنس ــک،  آزادی و براب دمکراتی
اصــل خــود به عنــوان کلیــدواژه و ســاختار فکــری و عملــی مباحــث زیرمجموعــه ای و 

ــد. زیرســاختی خــود را دارن

ــاختار  ــاال س ــای ب ــه گفته ه ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس ــد ای ــش می آی ــه پی ــی ک ــال پرسش ح
ــود؟ ــه چــه صــورت خواهــد ب ــن سیســتم ب ــی ای ــی کــه شــامل شــکل سیاســی و اجرای بیرون

بــا توجــه بــه خواســته ها و طــرح ســاخت های همچــون خــود مدیریتــی زیســتی و دفاعــی، 
مشــارکت مســتقیم متامــی مــردم دررونــد تصمیــامت کان و خــرد در چهــار حــوزه ی 
اجتامعی،سیاســی،فرهنگی،اقتصادی و دســت یابی بــه ســه اصــل پارادیگامتیــک یادشــده 
می تــوان گفــت کــه نزدیــک و بهریــن انتخــاب بــرای رســیدن بــه طــرح ســاخت های 
بیان شــده، برســاخت سیســتم بــا توجــه بــه الگــوی کنفدرالیســم دموکراتیــک اســت. چراکــه 

ــود  ــظ خ ــرای حف ــی ب ــای اجرای ــاختارها و نهاده ــاد س ــبب ایج ــود س ــدرال ب کنف
ــد و  ــم می منای ــف را فراه ــت های مختل ــاور داش ــا و ب ــات و آیین ه ــژه ی اجتامع وی
ــه  ــول ب ــروز و حص ــرای ب ــادی را ب ــازی های زی ــر و ظرفیت س ــز بس ــال نی درعین ح
جامعــه ی آزاد و برابــر را در حــوزه ی زنــان و جوانــان را به صــورت مســتقیم فراهــم 
می گردنــد. از جانــب دیگــر وجــوه دموکراتیــک سیســتم در پــی آورنــده ی بســر های 
ــن  ــردد. ای ــدراره می گ ــتم کنف ــع زیرسیس ــا زیســت سیاســی جوام ــات و ی ــرای حی ب
نکتــه اهمیــت دارد کــه حیــات سیاســی مرحلــه ای پیچیده تــر و پیروتــری نســبت بــه 
ــی در مشــارکت سیاســی، جامعــه را محــدود  ــن معن مشــارکت سیاســی اســت. بدی
بــه رشیــک شــدن مقطعــی و غیرمســتقیم در عرصــه ی سیاســی می منایــد. ایــن امــر 
ــتمرار و  ــت اس ــی جه ــای ثابت ــاختار و بنیان ه ــودن دارای س ــی ب ــر مقطع ــه خاط ب
رســیدن بــه یــک جایــگاه سیاســی بــرای جامعــه منی شــود. در ایــن حالــت جامعــه 
ــکل و  ــان بی ش ــه هم زم ــه ک ــدون الی ــد و ب ــک کل واح ــه ی ــیون ب ــر سیاس در نظ
ــرای هویــت دهــی  خمیــری نیــز هســتند بــدل می شــود کــه هــر از چنــد گاهــی ب
ــا احســاس ســهیم  ــه آن ه ــی ب ــروژه ی انتخابات ــودن طــی پ ــر ب ــر مث و احســاس مثم
ــن اســت  ــی ای ــه معن ــه ب ــظ کلم ــد. مشــارکت در لف ــودن را می دهن ــذار ب و تأثیرگ
ــا  ــد، حــال ب ــه همــکاری بپردازن ــرو باهــدف مشــرک ب ــا نی ــرد ی ــد ف ــا چن ــه دو ی ک
توجــه بــه نامتــوازن بــودن قــدرت و نیــروی نیروهــای مشــارکت کننــد ممکــن اســت 
ــت ممکــن  ــن حال ــداِد در ای ــردد. شــکل روی ــه انحــراف کشــیده گ ــه مشــارکت ب ک
ــده گــردد امــا در ماهیــت رابطــه ای یک طرفــه کــه  اســت به ظاهــر مشــارکت خوان
ناخــودآگاه نوعــی از ســلطه و تابعیــت را در خــود بــه وجــود آورد. در اینجــا بایــد 
گفــت کــه رابطــه ی دولــت و جامعــه در ایــن چارچــوب قــرار می گیــرد. چراکــه نــه 
بــه لحــاظ امکانــات و نــه از جنبــه ی قــدرت ایــن دو رشیــک در یــک کفــه ی برابــر 
ــرد  ــمه می گی ــت رسچش ــه ی دول ــت رسمایه داران ــز از ماهی ــن نی ــد. ای ــرار منی گیرن ق
کــه خــود را مغــز و جامعــه را بــدن می دانــد. امــا ایــن بــدن اگــر بتوانــد بــه آگاهــی 
و نهادســازی و پیکربنــدی سیاســی-اجتامعی و اقتصــادی برســد توانایــی آن را دارد 
کــه در مقابــل و یــا در مشــارکت بــا نیــروی حاکــم باشــد. ایــن مشــارکت نیــز برابــر 
ــدگان و  ــق مناین ــتقیم و از طری ــی غیرمس ــورت دموکراس ــرا به ص ــود زی ــد ب نخواه

ــد. ــرا می رس ــه اج احــزاب ب

 نکتــه ی دیگــر کــه بــا توجــه بــه معناشناســی واژه ی یونانــی دموکراســی کــه از دو 
ــو  ــای و چندپهل ــار معن واژه ی »دمــوس« و »کراتــوس« تشکیل شــده اســت. دارای ب
ــوس«  ــی: »»دم ــاب دموکراس ــر در کت ــی آرباس ــه ی آنتون ــه گفت ــه ب ــت. چراک اس
ــت- ــا دول ــس ی ــه در پولی ــد ک ــهروندانی باش ــه ی ش ــای کلی ــه معن ــم ب ــد ه می توان

شــهر زندگــی می کننــد، و هــم بــه معنــای »اراذل واوبــاش« یــا »تــوده ی عــوام« و یــا 
»قرشهــای فرودســت« بــکار رود. »کراتــوس« می توانــد هــم بــه معنــای »قــدرت« و 

هــم بــه معنــای »قانــون« باشــد کــه ایــن دو معنــای یکســانی ندارنــد.
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ــه تصــور درآورد کــه بی آنکــه به صــورت رســمی  ــا افــرادی را ب ــوان گروه هــا ی ــرا می ت زی
و مشــهود حکومــت کننــد، دارای قــدرت باشــند. به این ترتیــب، ممکــن اســت در 
ــت  ــردم حکوم ــدگان م ــا مناین ــردم ی ــد م ــر می رس ــه نظ ــه ب ــوری ک ــی ص ــک دموکراس ی
ــک  ــا برعکــس، در ی ــک باشــد. ی ــر دموکراتی ــاً غی ــدرت واقعــی کام ــع ق ــد، توزی می کنن
ــد،  ــا ارشاف به صــورت فرمایشــی حکومــت می کنن نظــام سیاســی کــه در آن ســلطنت ی
شــاید ایــن واقعیــت آشــکار نباشــد کــه قــدرت واقعــی در دســتان مــردم اســت«. بنابرایــن 
ــه اراده ی طــرف  ــا توجــه ب ــه دموکراســی و مشــارکت غیرمســتقیم ب ــت ک ــوان گف می ت
ــن  ــروه چرخــش داشــته باشــد. در ای ــع آن گ ــه نف ــد ب ــد و ســازمان یافته می توان نیرومن
حالــت تفاوتــی میــان آن نــدارد کــه دولــت ایــن کار را انجــام دهــد یــا جوامــع و جامعــات 
ــد  ــب خواه ــت غال ــود را داش ــازمان دهی خ ــی و س ــوان بازآفرین ــه ت ــدام ک ــی هرک مدن
ــوس از دمــوس بیشــر و  ــوان کرات ــه  و ت ــس در دموکراســی غیرمســتقیم »جنب ــد. پ گردی
پیش تــر اســت1«، بــه قــول ژان پــل ســارتر، دموکراســی لیرالــی یعنــی »گاهــی هســت و 
گاهــی نیســت«  بدیــن معنــی دولــت رسمایــه داری هــرگاه کــه بخواهــد می توانــد ایــن 

مشــارکت نابرابــر را فســخ منایــد.

ــتقیم  ــی مس ــودن،  دموکراس ــک ب ــا از دموکراتی ــور م ــت منظ ــنی گف ــد به روش ــال بای ح
)Direct( و رادیــکال اســت. دموکراســی کــه شــهروندان مســتقیامً و نــه از طریــق 
مناینــدگان خــود در ایجــاد قراردادهــای اجتامعــی و سیاســت ها مشــارکت داشــته باشــند. 
فعالیــت سیاســی به خودی خــود ارزشــمند بــوده، موجــب اجتامعــی شــدن و فرهیختگــی 
ــد؛ و  ــی کن ــد را ارزیاب ــگاِن توامنن ــد نخب ــی می توان ــارکت مردم ــده و مش ــهروندان ش ش
ــر  ــد مگ ــت منی کنن ــود حکوم ــر خ ــت ب ــهروندان در حقیق ــه ش ــر اینک ــه مهم ت از هم
آنکــه خودشــان مســتقیامً قراردادهــای اجتامعــی و سیاســت ها را تولیــد و تائیــد منــوده 
باشــند. ایــن امــر جــز از طریــق دموکراســی شــورایی )Deliberative( کــه در آن مقــررات 
ــدون واســطه توســط خــرد جمعــی شــهروندان  و قراردادهــای اجتامعــی مســتقیام و ب
تصویــب می رســند امکان پذیــر منی باشــد. شــهروندان در دموکراســی شــورایی خــود 
رضورت وجــود مقــررات و بایدهــای اجتامعــی را بــا توجــه بــه نیازهــا، رشایــط و 
جغرافیایــی زیســتی-فرهنگی موردنیــاز خــود، تنظیــم، تصویــب و اجــزا می مناینــد. ایــن 
ــن شــیوه  ــی هســتند بدی ــی خــود مدیریت ــه شــوراها دارای نوع ــی آن اســت ک ــه معن ب
ــه  ــی ک ــت محیطی و اقتصادی-اجتامع ــور زیس ــعه ی ام ــرای توس ــه ب ــی ک ــه تصمیامت ک
ــات شــورای  ــر تصمیــامت و مصوب ــه می شــود ب در شــورای یــک روســتای کوچــک گرفت
ایالتــی یــا اســتانی ارجحیــت دارد، بــه رشط آنکــه بــا پارادیگام)خط مشــی( کلــی سیســتم 
کنفــدرال دموکراتیــک در تناقــض نباشــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن نــوع از 
دموکراســی ســطح گســرده و بــه هــم پیوســته ای از شوراها-شــهر و روســتا- وجــود دارد 
ــی، اقتصادی-زیســت محیطی و  ــان، دفــاع ذات ــان، جوان کــه هرکــدام داری بخش هــای زن

1- »دموکراسی« - اثر آنتونی آرباسر- ترجمه حسن مرتضوی- نرش آشیان - چاپ دوم 1385- ص 29

 

ــز داری شــاخک های ریزومــی2 گســرده و فراگیــری کــه  سیاســی می باشــند کــه آن هــا نی
ــی،  ــای سیاســی، اجتامع ــه در فعالیت ه ــای ک ــا گروه ه ــات ی ــون -اجتامع ــام کم تحــت ن
اقتصــادی تعیین کننــده و تصمیم ســاز هســتند. درواقــع اســتدالل و گفتگــو مســتقیم 
ــی،  ــی و آیین ــی، فرهنگ ــای اجتامع ــی هویت ه ــزاب و متام ــان، اح ــران، جوان ــان، کارگ زن

ــان دموکراســی شــورایی اســت. اصــل و بنی

ــوس  ــی رئ ــوان به متام ــه بت ــت ک ــال آن نیس ــه مج ــن مقال ــه در ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک پرداخــت، بدیــن خاطــر گســردگی و عمــق و آســیب ها 
و مزایــای آن جــای بحــث و تحقیــق بیشــر را دارد. در راســتای آگاهــی و تعمیــق بیشــر 
از متامــی جنبه  هــای وجــودی و هســتی شناســانه ی ایــن سیســتم بهــر آن اســت کــه بــه 
کتاب»مانیفســت پنجــم نوشــته ی عبداللــه اوجــاالن« رجــوع گــردد. در اینجــا بایــد تأکیــد 
ــک روژآوای  ــتم دموکراتی ــت. سیس ــع اس ــر واق ــک ام ــتم ی ــن سیس ــه ای ــم ک ــته باش داش
کوردســتان و در گســره ی رسزمینــی شــامل ســوریه بــه اجــرا درآمــده و در حــال پویایــی و 
تکویــن خــود اســت. در رشق کوردســتان نیز جامعــه ی دموکراتیک و آزاد رشق کوردســتان- 
کــودار در حــال برســاخت چنیــن نظــرگاه علمــی و پیــرشوی در رشق کوردســتان و ایــران  
بــا رنــگ و خودویــژه ی مختــص بــه ایــران اســت. چراکــه امــروز افزون تــر از هــر زمانــی 
بــرای برون رفــت از سیســتم دولت-ملــت رسمایــه داری کــه حاصــل صــادرات اجبــاری دول 

رسمایــه داری بــه جهــان اســت، بــه سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک احتیــاج اســت. 

زمانــی کــه مــا در آن وجــود داریــم را بایــد دوران جــدال میــان تکرگــرای و مرکزگرایــی 
ــون  ــرای همچ ــان تکینه گ ــر زم ــت. دیگ ــتی دانس ــی و زیس ــای دانای ــی حوزه ه در متام
ــع  ــت. درواق ــیده اس ــان رس ــه پای ــک و... ب ــاور ، تک فرهن ــان، تک ب ــت، تک زب تک حقیق

ــد قلمــداد منــود.     ــل تکینه هــا بای ــی در مقاب ــک را انقاب کنفدرالیســم دموکراتی

2- اصطاحی در حوزه ی گیاه شناســی اســت. ریزوم نوعی ریشــه اســت که برخاف ریشــه بیشــر گیاهان و درخت موجود که به شکل عمودی 

در خاک در یک جهت خاص ســیر می کند، )ریزوم( به هر ســو رَسک می کشــد و روی خاک در جهات گوناگون و افقی رشــد و پیش می رود. 

    به خاطر خاص بودن عملکرد آن در حوزه های نظری و تجربی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. 
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ــک و  ــه ی دموکراتی ــو جامع عض
ــتان-کودار ــرق کوردس آزاد ش

شورش پاوه

بحرانهای
ایـران در زیستمحیطی

کـــودار راهکار های
بحران هــای محيــط زيســتی را مي تــوان در ســه بخــش اســايس مــورد توجــه قــرار داد: بحران هــای آب، خــاك و 
هــوا كــه همبســتگی و ارتبــاط تنگاتنگــی نيــز باهمديگــر دارنــد. در ادامــه بــه بررســی وضعيــت ايــران در ايــن 

ــم: ســه حــوزه می پردازي

بحرانآب
در ابتــدای دولــت نخســت روحانــی، عنــوان شــد کــه 85 درصــد منابــع آب زیرزمینــی کشــور عمــا بــر بــاد رفتــه 
اســت. علــت آن بی مســئولیتی و فقــدان نــگاه توســعه پایــدار در ميــان رسان جمهــوری اســامی، روش هــای بــد 
آبیــاری، سیاســت های بــد و حکمرانــی آب غلــط و عــدم تعهــد بــه توســعه پایــدار کشــور و افزایــش جمعیــت 
اســت. سیاســت جمعیتــی جمهــوری اســامی، خطرنــاک اســت و باوجــود برنامــه ِي دوبرابــر كــردن جمعيــت ايران 
امــا مشــخص نكــرده اســت كــه منابــع آب و خــاک و غــذای الزم بــرای ایــن جمعیــت را از کجــا تامــن می كنــد. 
مديريــت كشــاورزی نيــز بــا مشــكات اساســی روبــرو اســت، کشــوری کــه منابــع آبــی محــدودی دارد، بایــد مــواد 
آب بــر کمــر تولیــد و آن محصــول را از خــارج وارد کنــد امــا سیاســت جمهــوری اســامی بــر عکــس بــوده اســت. 
سیاســت مهــار آب نیــز در ایــران رضرهــای زیــادی بــه همــراه داشــته  و نــگاه حاکــم بــر وزارت نیــرو "ســاخت 
ســد بــه هــر قیمتــی" اســت، بهــای ســاخت هــر ســد نيــز بســیار بــاال اســت. در حکومــت پهلــوی تنهــا 13 ســد 
بــزرگ ســاخته شــد امــا تعــداد ســدهای احــداث شــد امــا در حكومــت جمهــوری اســامي بــه 650 می رســد و 
دســت کــم 400 ســد دیگــر در دســت مطالعــه و یــا در دســت ســاخت اســت. از مهمريــن قربانيــان ايــن سياســت 
غلــط درياچــه ی اروميــه اســت. ســاخت ده هــا ســد در اطــراف دریاچــه ارومیــه حق آبــه ایــن دریاچــه را از آن 
ســلب مي کنــد، بــا توجــه بــه میــزان تبخیــر، ســطحش پایین تــر رفتــه و حاشــیه ای منکــی امــا ســمی و آغشــته بــه 
ســموم دفــع آفــات و کودهــای شــیمیایی و فاضاب هــای صنعتــی برجــای مانــده، بــا هــر بــاد بخشــی از ایــن 
ترکیــب ســمی بــر روی زمین هــا و شــهرهای اطــراف فــرو می نشــیند و یــا بــه ریــه مــردم اطــراف دریاچــه فــرو 

مــی رود.
وزارت نیــرو، اهمیــت زیــادی بــه بــرق نیروگاه هــای هیدروالکریکــی می دهــد امــا از آفتــاب و بــاد هــم می تــوان 
بــرق گرفــت، پــس بایــد توجیــه مســئوالن وزارت نیــرو را غیرمســئوالنه دانســت. 7 درصــد از بــرق ایــران از ســدها 
ــرق  ــگاوات ب ــود 5500 م ــا کمب ــم ب ــران دســت ک ــرق ای ــوين شــبکه ب ــت كن ــداوم وضعي ــا ت ــن می شــود و ب تأمی
ــز  ــن از کیفیــت آب آشــامیدنی در شــهرها نی ــد. همچنی ــرق افزایــش می یاب مواجــه می شــود و احتــامل قطــع ب
کاســته شــده و دولــت نیــز ناچــار بــه بهره بــرداری بیشــر از منابــع آب زیرزمینــی، بــرای تأمیــن آب کشــاورزی و 
آب آشــامیدنی خواهــد شــد. از کل منابــع آب تجدیدشــونده کشــور )93 درصــد( بــه بخــش کشــاورزی، )6 درصــد( 
بــه بخــش خانگــی و مابقــی بــه بخــش صنعــت و نیازهــای متفرقــه دیگــر اختصــاص داشته اســت. بــا توجــه بــه 
ــر  ایــن کــه مــرف خانگــی ســهم کمــی در اســتفاده از آب دارد، رصفــه جویــی مــردم ایــران تأثیــر چندانــی ب

بحــران کمبــود آب کشــور نــدارد.
رشــد رسیــع جمعیــت مهمریــن عامــل کاهــش رسانــه آب تجدیدشــونده کشــور  اســت. جمعیــت ایــران از حــدود 
8 میلیــون نفــر در ســال 1300 بــه 78 میلیــون نفــر در ســال 1392 رسیده اســت. محصــول رشــد جمعیــت، افزایــش 
تقاضــای آب و کاهــش شــدید رسانــه آب اســت. رسانــه کنونــی آب در دســرس ایــران )1300 مرمکعــب( و بســیار 
ــد  ــاز دارد، تولی ــه غــذای بیشــری نی ــی )7000 مرمکعــب( اســت. جمعیــت بیشــر ب ــر از متوســط جهان پایین ت

محصــوالت کشــاورزی بــه شــّدت افزایــش یافتــه و آب هــای زیرزمینــی و روان بــه رسعــت مــرف مي شــوند.
 توزیــع مکانــی جمعیــت عــاوه بــر رشــد جمعیــت از عوامــل عــدم تطابــق بیــن آب در دســرس و تقاضــای آب 
ــي، فرصت هــای شــغلی و رشایــط زندگــی بهــر در مناطــق شــهری باعــث  ــری اقتصــادی، مركزگراي اســت. نابراب
افزایــش شهرنشــینی و مهاجــرت از مناطــق روســتایی و شــهرهای کوچــک بــه مناطــق عمــده شــهری شده اســت، 
ماننــد تهــران بــزرگ، کــه میزبــان 18 درصــد از جمعیــت کشــور اســت. هشــدار در مــورد خطــر جیره بنــدی در 

ــج اســت. ــر رای عرضــه آب در ماه هــای تابســتان در شــهرهای بزرگ ت
رسعــت اســتفاده از منابــع آب زیرزمینــی در ایــران ســه برابــر بیشــر از اســتاندارد جهانــی اســت، 300هــزار چــاه 

ــن بحث هــاي سیاســت جهانــی  امــروزه محیط زیســت یکــی از داغ تري
اســت، در ایــران نيــز بحــران هــای زیســت محیطــی از اهمیــت 
خاصــی برخــوردار بــوده و بررســی و تجزیــه و تحلیــل ایــن معضــات 
رضوريت روزافــزون دارد. از نشــانه های بحــران محيــط زيســت در 
ايــران خشــک شــدن دریاچه هــا، رودخانه هــا و تاالب هــا، کاهــش 
ــت آب،  ــب کیفی ــن، تخری ــی، فرونشســت زمی ســطح آب هــای زیرزمین
جنگل زدايــي، فرســایش خــاک، بیابان زایــی و طوفان هــای گــرد و غبــار 
ــف  ــه اخــرا بحــران آب باعــث اعراضــات در شــهرهاي مختل اســت ك
و اهميــت يافــن بيــش از پيــش ايــن مســئله شــد. اگــر چندســال قبــل 
ــيون  ــای اپوزس ــا جريانه ــت و ی ــه دول ــوين را ب ــت كن ــی وضعی پیش بین
ارائــه می کردیــد بــه آن اهميتــي منی دادنــد و مســائل محيــط زيســتي 
را بــرون از دايــره ی مباحــث سياســی ايــران درنظــر می گرفتنــد، غــر از 
كــودار و پــژاك، كــه از آغــاز نگاهــي اســراتژيك بــه ايــن مســائل داشــته 

ــد. ــط زيســت را جــدی گرفته ان ــه محي و توجــه ب

ــان خاورمیانــه منطقــه ی دیگــر نتنهــا  نظــم نیز منی تواند بلکه جه بــا 
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ــت  ــي از 600 دش ــدود نيم ــکیدن ح ــل خش ــه ي آب عام ــت بی روی ــود دارد و برداش ــران وج ــاز در اي غرمج
ایــران می باشــد. همچنیــن بخاطــر عــدم رســیدگی بــه شــبکٔه انتقــال آب 35 میلیــارد مرمکعــب آب در مســیر 
انتقــال هــدر مــی رود و ســاختار سلســله مراتبــی سیســتم مدیریــت آب در ایــران فرصت هایــی را بــرای فســاد 

و ناکارآمــدی جــدی در تبدیــل تصمیــامت بــه عمــل، ایجــاد می کنــد.  
ایــران از جملــه کشــورهایی اســت کــه در گــروه کشــورهای مواجــه بــا کمبــود فیزیکــی آب قــرار دارد. ایــن 
گــروه شــامل کشورهایســت کــه در ســال 2025 بــا کمبــود فیزیکــی آب مواجــه هســتند. ایــن بــدان معناســت 
کــه حتــی بــا باالتریــن راندمــان و بهــره وری ممکــن در مــرف آب، بــرای تأمیــن نیازهایشــان آب کافــی در 
اختیــار نخواهنــد داشــت. در خــرداد ســال 1393 خورشــیدی، خرگــزاری جهانــی طبیعــت بــا انتشــار خــری، 
ــش در  ــال ها پی ــران از س ــد. ای ــارص خوان ــش در دوران مع ــن چال ــران بزرگری ــرای ای ــدید آب را ب ــران ش بح
ــرای آن گامــی برداشــته نشده اســت. ایــن  ــر ب معــرض بحــران آب قــرار داشته اســت، امــا در ســه دهــه اخی
ــون در خطــر  ــور کــرده و هم اکن ــرای خطــر عب ــٔه آمادگــی ب ــران از مرحل ــه ای گــزارش حاکــی از آن اســت ک
قــرار دارد. در تاریــخ 10 تیــر 1396 عاءالدیــن بروجــردی رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
ــر  ــری )وزی ــی کان ــت. عیس ــی شده اس ــه امنیت ــران وارد مقول ــران آب در ای ــرد بح ــام ک ــران اع ــس ای مجل
کشــاورزی پيشــن جمهــوری اســامی( بحــران آب در ایــران را تهدیدآمیزتــر از خطــر ارسائیــل خوانده اســت 
و گفتــه اســت اگــر تــا چندســال آینــده ایــن معضــل رفــع نشــود هفتــاد درصــد جمعیــت کشــور مجبــور بــه 

ــران می شــوند.  ــرک ای ت
ــران، ظرفیــت کل مخــازن ســدهای کشــور )169  ــان 1395 خورشــیدی، رشکــت مدیریــت منابــع آب ای در آب
ــه 54 درصــد از مخــازن ســدهای  ــزود ک ــرد و اف ــارد مرمکعــب اعــام ک ســد موجــود( را حــدود 49٫6 میلی
ایــران خالــی اســت. حجــم بــارش بــرف و بــاران در ســال گذشــته400 میلیــارد مــر مکعــب بوده اســت کــه 
از ایــن مقــدار 38 میلیــارد مــر مکعــب جــذب زمیــن، 240 میلیــارد مکعــب آن تبخیــر و مابقــی بــر ســطح 

ــت. ــاری شده اس ــن ج زمی
در اســفند 1386 و در پــی کاهــش شــدید بارندگــی روحانیــون محلــی در بســیاری از شــهرها و اســتان ها اقدام 
بــه برپایــی منــاز بــاران کــرده بودنــد. وزات نیــرو نیــز پــس از ســازمان هواشناســی خــر وقــوع خشکســالی 
ــی های  ــز بررس ــس مرک ــد. رئی ــردم ش ــط م ــاران توس ــاز ب ــی من ــتار برپای ــد و خواس ــران را تأیی ــدید در ای ش
دکرینــال امنیــت بــدون مــرز نيــز علــت اصلــی خشــک شــدن ســدهای ایــران را بــاال رفــن معصیــت و گنــاه 
بیــان مــی دارد و اجــرای برنامه هــای احیــا یــا بهبــود محیــط زیســت را بی مثــر می دانــد و احمــد جنتــی در 
ــر اهــل شــهرها و آبادی هــا  ــد : اگ ــه 96 ســوره اعــراف اســتناد منــوده و می گوی ــه آی ــه منــاز جمعــه ب خطب
ایــامن بياورنــد و پرهیــزکاری پیشــه كننــد، برکتهــای آســامن و زمیــن را بــر آنــان می گشــايیم. متــام ايــن مــوارد 

نشــان از عــدم اراده و تــوان رسان حكومــت بــراي چاره يــايب بحــران آب اســت.
در برنامــه توســعه ششــم کشــور کــه توســط دولــت تدویــن و در مجلــس شــورای اســامی بــه تصویــب رســید 
بــه بحــران کمبــود آب اشــاره ای نشــده اســت. بــه موجــب بحــران خشکســالی و فرونشســت زمیــن و اتــاف 
منابــع آب زیرزمینــی، تــا ده ســال آینــده احتــامل تعطیلــی مطلــق کشــاورزی در کشــور وجــود دارد امــا در 
برنامــه ششــم توســعه مــواردی وجــود دارد کــه در ضدیــت بــا وضعیــت فعلــی ایــران می باشــد. بــرای منونــه 
در بنــد 20 از دولــت خواســته شــده زمینــه افزایــش جمعیــت روســتاها و مهاجــرت بــه ایــن مناطــق را ایجــاد 

کنــد، امــا بــا وجــود وضعیــت بحــراين منابــع آب امــکان توســعه فرصت هــای شــغلی وجــود نــدارد. 
ایــران جــزء کشــورهای دارای تنش آبــی محســوب مي گــردد. رقابــت بــرای دســت یابــی بــه منابــع محــدود 
آب از همیــن حــاال منجــر بــه بــاال گرفــن تنــش هــا و درگیــری هــا، چــه در داخــل ایــران و چــه در مناطــق 
مــرزی و در مقابلــه بــا همســایگان شــده اســت. میــزان بارندگــي در ايــران تقریبــا یــک ســوم میانگیــن جهانــی 
)860 میلــی مــر( و 35 درصــد متوســط بارندگــی آســیا )732 میلــی مــر( و نیــز پتانســیل میــزان تبخیــر آن 
حــدود ســه برابــر میانگیــن جهانــی اســت و بحــران زیســت محیطــی همــواره در کمیــن ایــران خواهــد بــود.

بحرانخاک
ــي دانســت. جنگل هــای  ــي، فرســايش خــاك و بيابان زاي ــوان جنگل زداي ــارز بحــران خــاك را مي ت از منونه هــاي ب
ایــران كمــر از ده درصــد خــاك ايــن كشــور را دربرگرفتــه و بــر روی هــم حــدود 7 ميليــون هکتــار اســت. از ایــن 
جنگلهــا تنهــا 1، 3 میلیــون هکتــار بــرای بهــره بــرداری صنعتــی قابــل استفاده اســت، بقیــه جنگل هــا بــه ســبب 

کمبــود در نگاهــداری درســت و یــا آســیب های طبیعــی مــورد بهــره بــرداری نیســتند.
یکــی از اثــرات مشــخص کاهــش میــزان بــارش و عــدم تغذیــه مناســب ذخایــر آبــی، کاهــش تدریجــی پوشــش 
گیاهــی و افزایــش فقــر مراتــع و فرســايش خــاك اســت. از دســت رفــن رسیــع پوشــش گیاهــی زمیــن، بــه هــم 
خوردگــی خــاک ســطحی و تولیــد توفــان هــای گــرد و غبــار و آلودگــی هــای زیســت محیطــی مــی گــردد. پوشــش 
ــاک و  ــداری خ ــظ و پای ــد در حف ــب داده ان ــبز لق ــای س ــادن ط ــا را مع ــه آن ه ــران ک ــای ای ــی و جنگل ه گیاه
افزایــش قابلیــت نفــوذ آنهــا نقــش موثــری دارنــد، خــاک ســطحی قابــل اســتفاده انســان بیــش از چنــد ســانتی 
مــر نیســت بــه همیــن جهــت حفــظ و نگهــداری آن امــری حیاتــی بــه شــامر مــی رود امــا در ايــران و حداقــل 

ــد. ــن موضــوع نداده ان ــه اي ــی ب در دهه هــای اخــر اهميت
ــوده  ــادی عامــل عمــده تخریــب خاک هــا ب ــز هســتند، فرســایش ب ــان بادخی ــه بيشــر آن در مناطــق خشــک ك
ــر  ــه گی ــل و رضب ــاد شــکن های ســبز، حائ ــد. ب ــه شــامر می آین ــری در تثبیــت خاک هــا ب ــان عامــل موث و درخت
ــه صــورت  ــات ب ــا باغ ــن مســکونی و ی ــف درخــت می باشــد. در اطــراف اماک ــد ردی ــه متشــکل از چن ــوده ک ب
ــا  ــد ام ــل می دهن ــاد را تقلی ــی از ب ــات ناش ــیاری از صدم ــوند و بس ــته می ش ــل کاش ــبز طوی ــای س کمربنده
ــرای جلوگــری از  ــز پروژه هــای كمــری ب ــوی ني ــی از حكومــت پهل ــوری اســامی حت در دوران حكومــت جمه

ــت. ــده اس ــرا ش ــی اج بيابان زاي
ــی  ــی ط ــای دولت ــاس آماره ــر اس ــت. ب ــام 45 اس ــان داراي مق ــگل در جه ــور دارای جن ــن 56 کش ــران در بی ای
ســال های 1389 و 1390، بیــش از 1٫5 میلیــون مــر مکعــب چــوب از جنگل هــای شــامل ایــران برداشــت شــده 
اســت. ایــن رقــم، بیان گــر آمــار رســمی جنگل زدايــی اســت و در کنــار ایــن برداشــت ها، قطــع درختــان به طــور 
غیرقانونــی نیــز در جریــان اســت کــه بــر میــزان کل نابــودی جنگل هــا می افزایــد. متخصصــان جنــگل گفته انــد 
کــه جنگل هــای شــامل ایــران تاکنــون بــه انــدازه ای آســیب دیده انــد کــه تــاب ایــن برداشــت گســرده را ندارنــد 
و بــا ادامــه ي ایــن رونــد، جنگل هــای شــامل ایــران بــه رسنوشــت جنگل هــای غــرب ایــران دچــار خواهنــد شــد 
و از میــان خواهنــد رفــت. در حــال حــارض تنــوع زیســتی و حیــات وحــش در جنگل هــای شــامل از میــان رفتــه 
اســت. کارشناســان یکــی از دالیــل وقــوع ســیل های ویرانگــر را در شــامل ایــران را نيــز نابــودی پوشــش گیاهــی 

و بریــدن درختــان منطقــه ارزیابــی کرده انــد.
ســازمان خواربــار و کشــاورزی جهانــی می گويــد: ایــران یکــی از 70 کشــور در حــال توســعه در دنیــا اســت کــه 
پوشــش جنگلــی کمــی دارد كــه آن نيــز بــا رسعتــی بیشــر از دیگــر نقــاط دنیــا در حــال نابــودی اســت. رئیــس 
ســازمان محیــط ریســت ایــران اعــام کــرده اســت: در پنــج دهــٔه گذشــته، ســطح جنگلــی ایــران از 18 میلیــون 
هکتــار بــه 14 میلیــون هکتــار رســیده اســت و ســطح جنگلــی نابودشــده، بــه بیابــان تبدیــل شــده اســت. بــرآورد 
شــده اســت کــه ســاالنٔه 63 هــزار هکتــار از جنگل هــای زاگــرس و شــامل ایــران نابــود می شــود و دلیــل آن نيــز 

عــدم كارايــی ســازمان هاي دولتــی و ســوءمديريت اســت.
ــی  ــت. بیابان زای ــان اس ــی در جه ــت محیط ــی و زیس ــوم شناس ــه ب ــل ماحظ ــائل قاب ــی از مس ــی یک بیابان زاي
نوعــی از تخریــب زمیــن اســت کــه در آن منطقــه ای بــا زمین هــای تقریبــاً خشــک، بــه طــور فزاینــده ای خشــک 
و مل یــزرع می شــود و آب، پوشــش گیاهــی و حیــات وحــش را از دســت می دهــد. تغییــر اقلیــم و فعالیت هــای 
انســانی در ایــن مســئله نقــش دارنــد. ایــران بــر روی کمربنــد خشــک و نیمــه خشــک قــرار دارد و مدیریــت 
نادرســت منابــع آب موجــب خشــک شــدن تــاالب هــا و ســفره هــای زیــر زمینــی زیــادی در کشــور مــی شــود 
ــن و  ــی و ش ــق بیابان ــا و مناط ــان ه ــروزه بیاب ــود. ام ــران می ش ــی در اي ــده بیابان زای ــديد پدی ــث تش ــه باع ک
ریگهــای روان روی هــم حــدود 52 میلیــون هکتــار از اراضــی ایــران را دربــر مــی گیرنــد كــه در آنهــا میانگیــن 

ســاالنه ریــزش بــاران کمــر از 50 میلیمــر اســت و ايــن وســعت روز بــه روز درحــال گســرش اســت.
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بحرانهوا
از جملــه آلودگــی هــای محیطــی کــه اثــرات پیــدا و پنهــان زیــادی برجســم و روان شــهروندان دارد، »آلودگــی هــوا« 
اســت. طبــق گفتــه »ســازمان بهداشــت جهانــی«، چهــار شــهر از پنــج شــهر نخســت در فهرســت آلــوده تریــن شــهرهای 
جهــان )اهــواز، ياســوج، کرمانشــاه و ســنندج( در ایــران قــرار دارنــد کــه میــزان آلودگــی هــوا در ایــن شــهرها از چهــار 
تــا هفــت برابــر ســطح قابــل قبــول ســازمان بهداشــت جهانــی اســت. آلودگــی هــوا فقــط در تهــران منجــر بــه مــرگ 
ســاالنه بیــش از 8000 نفــر بــر اثــر بیــامری هــای قلبی-عروقــی و تنفســی مــی شــود)روزانه 21نفــر(. از ديگــر نتايــج و 
پيامدهــای آلودگــی هــوا نيــز باران هــای اســيدی هســتند كــه آثــار و پيامدهــای پيــدا و پنهــان زيــادی دارنــد از جملــه: 
ــادن زندگــی  بيامري هــای گوناگــون، رسطان هــا، آلودگــی آب و خــاك، محصــوالت كشــاورزی و درنهايــت به خطــر افت

انســان و متــام موجــودات. 
یــک چالــش زیســت محیطــی بســیار مهــم دیگــر »توفــان هــای گــرد و غبــار« مــی باشــد. مســئوالن محیــط زیســت 
ــاالب  ــا در اســتان خوزســتان را خشــک شــدن بخشــی از ت ــی بحــران ریزگرده ــن حــوزه، منشــأ اصل و کارشناســان ای
هورالعظیــم بــه علــت عملیــات حفــاری وزارت نفــت ایــران می داننــد. فراوانــی وقــوع روزهــای گــرد و غبــاری و شــدت 
توفــان هــای گــرد و غبــار در ایــران تنهــا در طــول 3 ســال اخیــر 10 برابــر شــده اســت. از بیــن رفــن منابــع زیســت 
انســانی در مناطــق تحــت تاثیــر، مهاجــرت جوامــع روســتایی و شــهری، افزایــش میــزان خســارات و حــوادث جــاده ای 
و بــروز اختــال در شــبکه حمــل و نقــل، افزایــش آلودگــی هــای زیســت محیطــی در شــهرها و گســرش شــیوع بیــامری 
هــای قلبــی تنفســی و نیــز بیــامری هــای چشــمی تنهــا بخشــی از پیامدهــای مخــرب ایــن پدیــده اســت. تخریــب خــاک 
و افــت حاصلخیــزی اراضــی در مناطــق برداشــت و متاثــر از ایــن پدیــده، عامــل بــروز تخریــب رسزمیــن، فقــر پوشــش 

گیاهــی خــاک و در نتیجــه بیابــان زایــی اســت.
تــا پیــش از اعراضــات رسارسی دی مــاه 96 محدودیت هــای جــدی بــر رس راه فعــاالن محیــط زیســت وجــود نداشــت 
و در مقایســه بــا اصنــاف و ســندیکاهای دیگــر همچــون تشــكل هاي کارگــری و زنــان، نســبت بــه آن خطــر کمــری 
احســاس می شــد امــا بــا شــکل گرفــن فعالیت هــای عمــده در مخالفــت بــا انتقــال آب و یــا کمپین هــای حامیتــی در 
نجــات رودهــا و دریاچه هــا و تاالب هــا، همچنــن گروه هــای حامــی جنــگل ابــر و جنگلهــای هیرکانــی و اعراضــات بــه 
ســاخت ســدها، رسکــوب مســتقیم و غیــر مســتقیم فعــاالن آغــاز شــد. دولــت، ســازمان محیــط زیســت و ســازمان های 
ــع  ــاول مناب ــی در چپ ــه نفع ــی ک ــازمان ها و وزارتخانه های ــا و س ــه گروه ه ــال آب و هم ــای انتق ــع در پروژه ه ذینف

طبيعــي داشــتند، از تــرس سيايس شــدن مســائل محيــط زيســتي بــه جنبــش درآمدنــد.
محيــط زيســت ايــران نيــاز بــه راهــكاری جــدی و فــوری بــرای نجــات دارد. جمهــوری اســامی و حتــی اپوزســيون در 
طــول دهه هــای اخــر ايــن اراده و توانايــی را از خــود نشــان نداده انــد كــه بتــوان بــه آنــان اعتــامد كــرد و كــودار تنهــا 
گزينــه ی موجــود در وضعيــت كنونــی بــراي نجــات محيــط زيســت ايــران اســت. اكولــوژی در جهان بينــی و پــروژه ی 
ــائل  ــل مس ــه ح ــژه ای ب ــورت وي ــه ص ــا ب ــت و نه تنه ــايس اس ــت اس ــه اولوي ــت بلك ــدم نيس ــت چن ــودار در اولوي ك
محيــط زيســتی توجــه دارد بلكــه پــروژه ی سياســی و سيســتم مديريتــی مدنظــر كــودار قــادر بــه حــل مســائلی ماننــد 
مركزگرايــی اســت، متركــز زدايــی سياســی در ايــران می توانــد مســائل مهمــی ماننــد بحران هــای آب، هــوا و خــاك در 
شــهرهای بزرگــی ماننــد تهــران را حــل منايــد و توجــه مــردم را بــه داليــل واقعــی و سياســی مســائل زيســت محيطی 

معطــوف منايــد.
حكومــت ســعي مي كنــد اثــر گروه هــای محیــط زیســتی را از عمــق اعــراض بــه مافیــای آب و ســد ســازان و 
ــات وحــش، نقــش مشــکات اقتصــادی در تخریب هــای رسزمینــی و عــدم توســعه یافتگــی  ــان چــوب و حی قاچاقچی
همگــن را  بــه اشــکال لوکــس و ویرینــی مبارزه ی ســبز كاهــش دهــد. امــا درمقابــل نيــز مــردم و جريانهايــي ماننــد 
ــروژه ِی مناســب و  ــه ي پ ــه ابعــاد واقعــی بحــران، ارائ ــا ســازماندهی، ايجــاد آگاهــی نســبت ب ــز ب ــژاك ني كــودار و پ
پيشــرد مبــارزه  بــه مــوازات آن ســعي دارنــد بــا مبنــا قــراردادن توســعه ي متــوازن و پايــدار زمينــه  را بــرای اســتفاده ي 
بهينــه  و اخاقــی از منابــع طبيعــی فراهــم منــوده و درمقابــل نيــز مانــع ســوء مديريــت، غــارت و تخريــب ايــن منابــع 

شــوند.
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ــه ای  ــا زاوی ــودم، ب ــرون زل زده ب ــه بی ــوس ب ــم. مــن از شیشــه ی اتوب ــوس نشســته بودی ــوی اتوب ســه تایی ت
کــه آســامن را نشــانه رفتــه بــود. صــاف، صــاف و آرام،  آنقــدری صــاف کــه عطســه ی یــک بچــه ی چندماهــه 
ــش، آرام، آرام و  ــردد رِس جای ــز برگ ــه همه چی ــامن بچ ــِد ه ــا لبخن ــد ب ــد و بع ــفته اش کن ــت آش می توانس
صــاف، آنقــدری آرام کــه می شــد از تــوش دلهــره ی بچــه ای مدرســه ای کــه پول توجیبــی اش را تــوی آن یکــی 
شــلوارش جــا گذاشــته تشــخیص داد و از طریقــش باهــاش همــدردی کــرد. آن یکــی داشــت چــرت مــی زد، 
ــو،  ــتند ت ــد و برمی گش ــارج می ش ــش خ ــر از دهان ــس متغی ــا فرکان ــی ب ــود و نفس های ــده ب ــش وا مان دهان
کیفــش افتــاده بــود کــِف اتوبــوس، رسش معلــق بیــِن شــانه ی بغل دســتی اش و عمــود بــر زمیــن مانــده بــود، 
خــر نداشــت. از هیچــی خــر نداشــت. آن یکــی کمــی مضطــرب بــود، تــوی هــواِی صــاِف وســِط اردیبهشــت، 
آن هــم تــوی اتوبوســی کــه نفس هــای خســته ی تــوش کافی ســت کــه تــوی چلــه ی زمســتان مجبــور شــوی 
کاپشــنت را دربیــاوری، دو دســتش را گذاشــته بــود تــو جیبــش بــا اینکــه میلــه جــای خالــی بــرای هــر دو 
دســتش داشــت، زل زده بــود بــه کــف اتوبــوس، فیکــس شــده بــود و مبــب هــم تکانــش منــی داد، منی شــد 
ــود  ــی شــده ب ــرون، شــبیه آن های ــوری مــی زد بی ــا از فیگــورش اضطــراب صب ــد، ام مردمــِک چشــمش را دی
ــد  ــت می پیچی ــوس داش ــد. اتوب ــان برمنی آی ــچ کاری از دست ش ــا هی ــده ام ــان ش ــد خاک بررسش ــه می دانن ک
تــوی خیابانــی کــه امتــداِد هفــده کیلومــری اش صــاف می خــورد بــه قلــه ی شــهرمان کــه رنــِگ برگ هــای 
فصلــی اش یــِک ســاِل همیشــه رنگین کامنی را بــرای شــهرمان رقــم مــی زد. رِس پیــچ دنبالــه ی خــِط دودی ای را 
دیــده بــودم کــه آســامن را شــکافته و بــه گریــه انداختــه بــود، امــا هرگــز فکــرش را منی کــردم کــه آن وِر پیــچ 
بــا کوهــی از آتــش و یــک عاملــه ترمــز و صــدای انفجــاری روبــرو شــوم کــه آن اضطــراِب غصــه دار و چــرِت 

کیلومــرِی آن یکــی و اعتامدبه نفــس مــن بــرای تعریــف کــردِن ماجــرا را جــر بدهــد.

ُدِم دراِز جنگنــده ای کــه زده بــود کــوه را نــاکار کــرده بــود هنــوز تــوی آســامن بــود، دود از تــه کم کــم آب 
میرفــت و بــه رسش کــه می رســید بــه قلــه نزدیــک می شــد. قصــد کــرده بــودم آب رفتنــش را نــگاه کنــم و 
از جایــم جنــب نخــورم، کــه یکهــو ایــن بــار از پشــت یکــی دیگــر زدنــد بهــش، کــوه شــبیه اژدهایــی شــده 
بــود کــه از رسش آتــش مــی زد بیــرون، آتشــی کــه از هیکلــش بزگــر باشــد، همــه داشــتند از اتوبــوس پیــاده 
ــره،  ــن از پنج ــد پایی ــرت می کردن ــان را پ ــد، خودش ــم، درمی رفتن ــرض کن ــه ع ــه چ ــدن ک ــدند، پیاده ش می ش
ــه  ــا ل ــر پ ــد و زی ــک می کردن ــه در نزدی ــان را ب ــینه خیز خودش ــوس و س ــِف اتوب ــد ک ــاده بودن از در، افت
می شــدند. از شیشــه ی بغلــم یــک خــِط دیگــر دیــدم کــه ایــن یکــی در راســتای جهــِت اتوبــوس بــه ســمِت 
کــوه روانــه بــود، رسم را چرخانــدم و روبــرو را نــگاه کــردم، نه فقــط  شمردن شــان محــال بــود، کــه دیــدن 
و جداکردن شــان هــم از هــم ســخت بــود، تــوی هــم رفتــه بودنــد و آســامن را ســفید کــرده بودنــد، انــگاِر 
ابــری کــه بــا غلتــک صــاف شــده و آســامن را پوشــانده باشــد، کوه مــان دیگــر کــوِه آتــش بــود، اژدهایــی 
کــه همــه اش از آتــش باشــد، و دیگــر صــدای انفجــاری نیامــد، کــوه در آتــش می ســوخت و ملــت درحــال 
دویــدن و خوردن به هــم و افتــادن و قال گذاشــِن هــم و زیرپالِه کــردِن هــم، هشــدارها و آژیرهــا بــه صــدا 
درآمــده بودنــد، آمبوالنس هــا تــوی ترافیــک مانــده بودنــد، اتوبــوس خالــی شــده بــود، خیایــان خالــی شــده 
بــود، انــگار تــوی چنــد ثانیــه همــه آب شــده باشــند و چکیــده باشــند زیــر زمیــن، هیــچ کــس، هیــچ صدایــی، 
هیچــی. شــهِر مــردگان انــگار. آتــش و دودی کــه اندازه شــان باهــم بزرگــر از صــد برابــِر کــوِه قبلــِی شــهرمان 

بودنــد. از دور می شــد دیدشــان و بــه هیــچ چیــز فکــر نکــرد، هیــچ چیــز.

مــن تنهــا تــوی اتوبــوس مانــده بــودم، اتوبوســی کــه جلــوش خــورده بــه تیــر چــراغ بــرق و تیــر چــراغ بــرق با 
منایــِش بیاخــی بــه ارتفــاع بیســت مــر بهــش، صــاف و محکــم رس جــای خــودش مانــده بــود. بــاران رشوع 
کــرده بــود باریــدن. بــوی زغــال درخت هــا و آب بارانــی کــه پاشــیده می شــد روشــان، هــوا را خفــه کــرده 
ــی  ــا چیزهای ــودم. ب ــخ شــده ب ــه مــن عــدل هامن جــا می ــا مرکــزش ک ــد. ت ــا داخــل شــهر می آم ــو ت ــود. ب ب
ــده  ــای چپی ــدِن تن ه ــا و لرزی ــک ها، ترس ه ــا اش ــود، ب ــودش آورده ب ــا خ ــر ب ــده کیلوم ــوی آن هف ــه ت ک
ــا اضطراب هــا و فرصت طلبی هــای مادرهــا، بــا جاکشــِی پدرهــا کــه خودشــان در  تــوی ســوراخ موش هــا، ب
امن تریــن جــا قایــم شــده بودنــد و بقیــه را دور خودشــان دیــوار کــرده بودنــد، بــا خنده هــای هیســریکی 
کــه دســت می کشــیدند روی پاهــا و ران هاشــان و می خندیدنــد کــه چــرا هیــچ چیــز روی شــان آوار نشــده،  بوم بوم بوم
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ــوی کــه در گــامِن بیــن زندگــی و مــرگ ِور ِور ِور و ِزر ِزر ِزر داشــتند اعــراف می شــدند، بــا بــوی توافق هــای نظامــِی بایــد ایــن وقــت بــاران از بازی شــان بزننــد و بخزنــد کنــار ایــن احمق هــای گنــده، بــا بــوی گنــاه و خیانت هایــی کــه چــرا همــه ی اندام های شــان رس جــای خودشــان هســتند، بــا بــوی دلهــر ی بچه هایــی کــه منی دانســتند چــرا  ــود، ب ــی چیزهــای دیگــر کــه ترکیــب شــده ب ــوی این هــا و خیل ــا ب ــن، ب ــا مهاجمی ــوی گــور نیروهــای مدافــع شــهر ب ــچ کســی منــرده باشــد، شــهر ب ــرس هی ــا اگــر جــز دو ســکته ی حاصــِل ت ــود هــوا، حت ــه ب بودنــد تــا بــرای چنــد ســاعتی جســدهایی افقــی بشــوند و جیــک و نفس شــان بــا هــم بــرد.دســته جمعی ای را مــی داد کــه اجســادش بــا قراردادهــای نانوشــته اســتخدام شــده بودنــد و بــا هــم کنــار آمــده جســد گرفت
ــای  ــا توهام ه ــد ی ــت دارن ــم واقعی ــس می کن ــا ح ــم ام ــم و منی فهم ــه منی بین ــا ک ــن چیزه ــه ای ــودم ک ــده ب ــرده اســت، می خاهنــد خودشــان را لــوس کننــد، بــا همــه ی مهارتــی کــه تــوی ترکیــب مــواد مخــدر مختلــف دارنــد، ترکیبــی  لخت انــد؟ هــم مطمــن بــودم کــه واقعی ســت و هــم ایــامن داشــتم کــه توهــم اســت، مثــِل آن هــا کــه وقتــی مان ــد م ــر کنن ــه فک ــه هم ــد ک ــد، طــوری مبیرن ــد و هــم منیرن ــه هــم مبیرن ــد ک ــِش ازشــان را طــوری می زنن ــا دان ــم ب ــد، آن ه ــا منرده ان ــد ی ــند منی میرن ــن باش ــان مطم ــط خودش ــه فق ــد ک ــوری منیرن ــان ط ــا هم زم ــوش را از الی ریــگ و ســنگ های آســفالت جــا بــاز می کــرد و بــا شــوخی هایی کــه روی آســتانه ی ایســتایی و مکانیکــی روی آســفالت، گوشــتم را می دیــدم کــه مثــل یــک عســل لیــز و غلیــظ ازم می ریخــت و روی شــیب نــرِم خیابــان تجربــی ای کــه تــوی ســال ها آزمونگــری و لش شــدن بــا مــواد مختلــف بــه دســت آورده انــد. پخــش شــده بــودم ام ــان، دســتم را دراز کــردم کــه جل ــار خیاب ــروی اصطــکاک می کــرد جــاری می شــد ســمِت جــوِب کن ــا نی ــردِم شــهرمان بهــش ب ــه م ــی ک ــا هامن ــدم دســتم از انگشــِت اشــاره  ی ــه دی ــم ک ــوی تن ــم ت ــرش گردان ــرم و ب مختلــف را هــم بــا خــودش بــه جــوب بــرد و متــام. نــه، انــگار امیــدی نیســت. بایــد وا داد تــا تــه.دیگــری عســل شــده و بیخیــال شــود و آن تکه تکه هــای امیــد بــه زندگــِی تکه پــاره ی ُشل شــده تــوی عســل های دیگــر ببینــد و بشناســد و درســت لحظــه ای کــه اراده بکنــد بهــش چشــمک بزنــد، یــادش بیایــد کــه پلکــش جــاِی جــوب دوبــار بخشــِی از مردمــِک عسل شــده ام بخشــی از دیگــر جاهــای عسل شــده ام را در ترکیــب بــا چیزهــای رسبازهــای روســی کــه تــوی بــرف زخمــی می شــوند، وا دادم، متــام، خداحافــظ بــدِن زنــده ام، خداحافــظ تــا تــوی بــا اینکــه منی خاســتم اوضــاع اینطــور ادامــه پیــدا کنــد، امــا انــگار کاری از دســتم برمنی آمــد. پــس مثــل هــامن می گوینــد انگشــِت شــیره لیس َزن شــیره شــد تــوی عســل گوشــتم و نَم مَنَــک نــرم شــد تــوش و رفــت قاطی شــان، بگی

ــا کجــا جــاری شــده بــار منعکــس شــد و شکســته شــد و بــا بوم هــای کشــیده و کوتــاه، نــازک و درشــت، غلیــظ و رقیــق، زیــر و بــم تــوی ایــن گیــرودار و لحظه هــای آخــر بــود کــه صــدای بــوِم گنــده ای کــه از کــوه تــا مرکــِز شــهر صدهــا هــزار  ــم ت ــِخ یکــی از گوش هایــی کــه منی دان ــا بی ــدا" را رس داده و خیلــی حالت هــای دیگــر خــودش را رســاند ت ــه اراده ی خ ــوید ب ــده ش ــروف "زن ــدای مع ــم ن ــرت ابراهی ــه ح ــگار ک ــدم، ان ــا پران ــود، از ج ــان، بعــد فــرار، رشوع کــردم دویــدن، می دویــدم وگه گــداری، دقیقــن هامن جاهایــی کــه می پیچیــدم تــوی باشــد، همــه چیــزم برگشــت رس جــاش، ســفت شــد و از جــا َجســتم، مثــل برق گرفته هــا خشــک و میــخ وســِط ب ــد کوچــه یــا خیابــان دیگــری پشــِت رسم را یــک نیــم نگاهــی می انداختــم، کــه نکنــد ترکشــی از آن مبــِب هیوالیــی خیاب ــام شــده اســت بزن ــز مت ــه چی ــردم هم ــه حــس می ک ــا ک ــن هامن ج ــگاه دقیق ــامل باشــد و بخاهــد رِس بزن ــدن از دنب ــِن دوی ــه حی ــی ک ــدام از چیزهای ــچ ک ــه هی ــدم و می پیچــدم و ب ــد، می دوی ــه کمــرم و کارم را متــام بکن ــن خــودم می کنــدم و می انداختــم دور فکــر منی کــردم، تنهــا دغدغــه ام ایــن بــود کــه انقــدری عــوض کنــم خــودم ب ــه م ــد ک ــه بفهم ــود، بی اینک ــارم رد می ش ــکار از کن ــد ش ــی مرص ــا وقت ــدم، ت ــی نشناس ــچ ترکش ــه هی ــت را، ک ــم دور، لخ ــک می انداخت ــم را تک ت ــود. لباس های ــط رد ش ــال فق ــه، بیخی ــان دررفت ــه از دست ش ــی ام ک ــه داشــت می ســوخت. داشــتم بــه زیرگــذر عابــر نزدیــک می شــدم، جایــی کــه بــا اینکــه اســمش زیرگــذر بــود، امــا و دســتبند دورش افتــاد خیلــی رسیــع کندمــش و انداختــم دور، دیــدم افتــاد روی شــاخه ی درختــی کــه از زیــر و عــور می دویــدم، بی کفــش، حتــا وقتــی تــوی یکــی از رسبرگرداندن هــای یک هویــی چشــمم بــه دســِت چپــم هامن ــه هم ــا، ک ــی حت ــع معمول ــه در مواق ــود از جســدهایی ک ــر ب ــا هــر شــش جهــت بهــم حملــه شــد. بــا انــرژی غیرانســانی ای کــه از تــرس تــوم تزریــق شــده بــود کنارشــان مــی زدم مثــِل همــه کــه چپیده انــد، می خاســتم بچپــم آنجــا پیش شــان و کمــی آرام بگیــرم. پایــم را کــه گذاشــتم داخــل، از آنجــا رد منی شــود. می دانســتم کــه تــوی ایــن وضعیــت اســتثنائی آن هــا منتظــر شــکار نیســتند، بلکــه چپیده انــد، رسپــا هســتند، آن زیــر دراز می کشــیدند و منتظــر شــکار می ماندنــد، شــکاری کــه خــوب می دانســتند هرگــز از هیچ کســی منی توانســت از آن بگــذرد، چــون پ ــوی فیلم هــای آنطــوری کــه دیوارهــای انســانی را می شــکافند ت ــِل شمشــیرزن های ت و پیــرشوی می کــردم، مث

ــوی یــک کوچــه ی خیــس کــه هــامن بوهــا را باشــد تــا برســم و رسش را بزنــم، بــه تــه تونــل کــه رســیدم، بــاز رشوع کــردم دودیــدن.بــه شــاه برســند و رسش را بزننــد، می شــکافتم و جلــو می رفتــم بی اینکــه هیــچ شــاهی تــِه تونــل منتظــرم  ــادم، ت ــد آمــد افت ــه بن ــم هــم ک ــد آمــد و بدن ــه بن ــاران ک ــا ایــن تفــاوت کــه بــوی جســِد بــدن خــودم از آن کــم شــده بــود. چــار دســت وپا و ســینه خیز ب ــه و و درهــا برســد بهــم، بــا همــه ی ایــن رعایت هــا هنــوز بوهــای تیــزی بودنــد کــه از الی درزهایــی کــه تــوی  رشوع کــردم جنبیــدن، از وســط کوچــه، دقیقــن از وســطش، کــه کم تریــن بــوی جســد از پشــِت دیوارهــا مــی داد، ب ــط کوچ ــا وس ــاندند ت ــان را می رس ــد خودش ــده بودن ــا مان ــی ج ــای خانوادگ ــه های بتونه کاری ه ــی از پروس ــچ بوی ــه هی ــول کوچ ــر از ط ــه م ــه س ــوی دو ی ــد. ت ــم می کردن ــر آش والش ــم و بیش ــد به ــزی مشــکل داشــت. از ســمِت چــپ، کــه دو هــامن شــدت برگشــتند، حــس کــردم چیــزی تــوی آن دو ســه مــر بایــد مشــکل داشــته باشــد. روی هــامن چــپ بهــم حملــه نکــرد. اولــش بیخیــال ادامــه دادم بــه جنبیــدن، امــا یــک کــم بعدتــر، کــه دوبــاره بوهــا بــا می خوردن ــدم، پشــت پشــت برگشــتم. واقعــن چی ــه دور از همــه ی فضاهایــی کــه تــوی آن لحظــه شــهرمان را تســخیر کــرده بودنــد، بــا صورتــی رسخ و رسحــال صــد تــا جــاش صــدا می آمــد. یــک کلــه ی گــرد بــا موهــای ژولیــده و ســفید و بلنــد، بــا صدایــی صــاف و کــه بــا دو پلــه ی بلوکــی از ســطِح کوچــه جــدا شــده بــود، کوبیــدم، لــق بــود، بــا هــر مشــتی کــه مــی زدم از شــدم بهــش و خــودم را چســباندم بهــش. بــا مشــت کوبیــدم بــه دیــوار، بعــد خــودم رســاندم زیــِر در فلــزی ســه مــر دیــوار آجــری، یــک کرکــره و یــک دِر کوچــِک فلــزی قدیمــی بــود هیــچ بویــی منی آمــد. نزدیــک خطــی کــه می جنبی ــانی اش ک ــای پیش ــد و چین ه ــد می زدن ــا لبخن ــه دندان ه ــاز ب ــه بی نی ــی ک ــا لب های ــرد، ب ــای گ ــا و لپ ه ــه. ب ــرون و جــواب داد بل ــا شــانه هایش آورد بی ــد، از روی پشــت بام رسش را ت ــد می زدن بله گفتنــش در بــاز شــد، بــوی الــکل و ِگل بــا هــم زد بیــرون از در. یکــی در را بــاز کــرد، کشــاندم داخــل آن هــا هــم لبخن
ــر را اینطــور رشمنــده ی مــرگ منی کــردم، اآلن جســدی بــودم مثــل همــه ی جســدهایی کــه تــوی گوشــه و کنــار و گوشــت و اســتخانم را از روی آســفالت جمــع منی کــردم، اگــر لباس هایــم را دور منی انداختــم، اگــر بدنــم می آمــد، بــوی جســد امــا؟ هیــچ. پیــش خــودم گفتــم، اگــر ایــن همــه راه را منی دویــدم، اگــر ماهیچه هــا ســاخته بــود و وِر دیگــرش بــه شــکافی ســی چــل ســانتی منتهــی می شــد. از بــاال بــوی الــکل و رنــگ و خــاک یــک دیــوار گچــی کــه بهــش می خــورد ده مــر کلفــت باشــد جلــو روم بــود، یــک ورش بــا در زاویــه ای تنــد و در را بســت.  ــه ه ــی ک ــا گازهای ــد، ب ــارف می کردن ــد تع ــوی جس ــم ب ــه ه ــد و ب ــده بودن ــا خزی ــا و پناه گاه ه ــا وقــت بوی شــان می آیــد همــه فقــط لبخنــد می زننــد و اخــم بــا هــم. چاردســت وپایم صــاف شــده بودنــد خانه ه ــه، ب ــروم. یــک عاملــه پل ــو ب ــا شــدم و خاســتم از شــکاف ت ــروم. پ ــم راه ب ــد ارتفاع هــای نابرابــر، روی هــر پلــه یــک گلــدان یــک قفــس یــک یــک عکــس و یــک تابلــو کــه رنگ هــای و حــس می کــردم کــه می توان ــه بودن ــوار و ریخت ــد رو دی ــده بودن ــاری ش ــو وج ــاب و تابل ــد از الی ق ــرده بودن ــز ک ــان رسری ــه توی ش ــوار، هــر پل ــد،دو طــرف دی ــه شــده بودن ــوار و پله هــای دفرم ــه روی دی ــی ک ــا فیگورهای ــار یــک طــوری، روی پنجه هــا و بــا رسعت هــای مختلــف، قوزکــرده می دادنــد، پایین ترهــای کــه می خوردنــد بــه دســت، آرنــج، بــازو یــا شــانه و صورتــم صداهــای دیگــر، چنــد صداهــای مختلــف می داننــد، آنهایــی کــه بلندتــر آویــزان بودنــد و می خوردنــد بــه موهــام یــک صدایــی رسم می خــورد بــه زنگ هــای چوبــی کــه بنــا بــه قطــر و جنــس و طــول و ارتفاعــی کــه ازش آویــزن بودنــد می شــود می شناســدش و قبلــر روحــش هــم ازش خــر نداشــته، بنــا کــردم بــه بــاال رفــن. حیــن بــال رفــن هــزار رنــگ، و هــر رنــگ رس جــای خــودش، بــا تعادل هایــی کــه چشــم فقــط موقعــی کــه باهــاش روبــرو روی پله هــا، ب ــار بــاال رفتــم و پاییــن آمــدم، هــر ب ــاال الی زنگ هــا رُس می خــوردم کــه ب ــه فقــط از ب ــا رسعت هــای مختلــف، شــبیه پانــدول شــده بــودم، ن ــدم و ب ــق شــده باشــد، می خندی ــز معل ــه چی ــه هم ــگار ک ــاال، ان ــن هــم هامن طــوری رس می خــوردم ب ــه از از پایی ــا اینک ــردم، ت ــازی می ک ــیدم و ب ــا دراز می کش ــا، روی رنگ ه ــه برگ ه ــدم ب ــم را می مالی ــود.تــوی ســطح های محتلــف دیــوار بــود و نصــِف دیگــر دِر شیشــه ای چوبــی ای بــود، دری شیشــه ای کــه بــا رد کــردم و افتــادم تــوی یــک محیــِط گــرد کــه نصفــش یــک دیــواِر کاه گلــی پــر از کلــامِت عجیــب غریــب پــا یــا دســتم یــا کلــه ام یــا یــک جاییــم در رفــت و تــوی یکــی از ایــن رسخوردن هــا بــه بــاال آخریــن پلــه را و اندام های ــده ب ــبکه بندی ش ــد، ش ــم نبودن ــدازه ی ه ــان ان ــه هیچ کدام ش ــی ای ک ــای چوب مربع ه



48

ستاره های کورسو 

جاری می شوند در قله ی چاله ی اندام ها

تا در دقیقه ای بحرانی

آبی متاشی شوند

ــا  ــد ی ــاره شــده بودن ــا تکــه پ ــن ی ــوار و کــِف زمی ــد از روی دی ــاده بودن ــن حــروف کلمه هــا افت بخشــی از ای
ــطِح  ــف و س ــِن ک ــا بی ــان ی ــد، بقیه ش ــده بودن ــوار مان ــامت روی دی ــا از آن کل ــا پنج ت ــار ی ــط چ ــر. فق خاکس
کلــامت معلــق مانــده بودنــد یــا افتــاده بودنــد پاییــن. از پشــِت دِر شیشــه ای هیــکل خانه خانه شــده ای زل زده 
بــود بــه ایــن ور دیــوار، عمــق نگاهــش طــوری بــود کــه منی شــد فهمیــد بــه هیــچ جایــی تــوی آن محوطــه ی 
گــرد نــگاه کنــد. از جایــی کــه مــن ایســتاده بــودم و آن ور شیشــه های چارخانه شــده را نــگاه می کــردم، یــک 
چشــمش افتــاده بــود تــوی یــک مربــع خیلــی کوچــک و چشــِم دیگــرش بــا بخشــی از دمــاغ و اســتخاِن گونــه ی 
راســتش بــا بیشــر از نصــِف ســمِت راســِت دو لبــش و ارتفــاِع بلنــدی از گردنــش تــوی یــک مربــع بزرگــر، بــا 
ــد.  ــوش دی ــوع ت ــای قریب الوق ــد انفجاره ــه، می ش ــه پایه ک ــک س ــود روی ی ــفید ب ــی س ــه بوم ــِت رسش ک پش
دم بــه دقیقــه عضلــه ی ریــزی از عضــات زیــر چشــِم راســتش یــک جنــِب ظریفــی می خــورد، در حالــی کــه 
ــا تنــاوب تیک هــای عصبــی نداشــت. عکس العملــی بــود بــه دیــواِر قطــوِر پشــِت رسم و  هیــچ هارمونــی ای ب
چیزهایــی کــه پشــِتش اتفــاق می افتــاد و مــن منی دیــدم، محــو و دور، هامنقــدر محــو کــه مــن هــاج وواِج آن 
ــرده  ــر ک ــازوش گی ــا مــچ و بخشــی از ب ــج ت ــری آرن ــعِ نســبن کوچک ت ــوی مرب ــودم. ت ــق شــده ب ــامت معل کل
بــود، تــوی مربــع باالتــر کــه بخشــی از رس و گردنــش تــوش منتظــر انفجارهــای پیایپــی بودنــد، مچ به باالیــش 
ــود و دودش  ــن ب ــِز روش ــیگار فیلرقرم ــک س ــطش ی ــت وس ــاره و انگش ــِت اش ــه الی دو انگش ــدم ک را می دی
ــه اســتخاِن الِی شــقیقه  ــود ب ــی شســتش چســبیده ب ــرش می شــد، اســتخان انتهای ــر منت ــوی مربع هــای باالت ت
و پیشــانِی راســتش و چــار انگشــِت دیگــر بــا بردارهــاِی پرتــی نســبت بــه هــم و نســبت بــه پیــکاِن ســیگار، 
ــا اندازه هــای متفــاوت ســاخته بودنــد، الِک آبــِی کشــنده اش بــا رسخــِی موهایــش کــه  ســه زاویــه ی حیاتــی ب
ــته  ــِل آن دسته دس ــه مث ــان را، و کل ــد ریشه ش ــرده بودن ــوش ک ــد، فرام ــه بودن ــه اش دررفت ــته از کل دسته دس
کلامتــی کــه اســامعیل فراموش شــان کــرده بــود و ول شــان کــرده بــود تــوی شــعرهایی کــه آن هــا را هــم از یــاد 
بــرده بــود، جایــی دیگــر پشــِت آن دیــواِر قطــور شــاید، کــه مــن  هیچ چیــزش را منی توانســتم ببینــم، اطــراق 
ــودن  ــاده ب ــد، چــون افت ــش را منی شــد دی ــود، از کمربه پایین ــزان ب ــن آوی ــه پایی ــود. دســِت دیگــرش ب ــرده ب ک
پشــِت ســطِح کــدِر دِر چوبی شیشــه ای. حــس کــردم چیــز شــبیه بــه ســو از الی یکــی از جمــاِت روی دیوارهــا 
ــاد و شکســت  ــدم افت ــه ســو کــه، دی ــن، چشــمم را از او برداشــتم و رو کــردم ب ــد پایی دارد می خــزد و می افت
و کــورش آن بــاال تک وتنهــا مانــد. تکه پــاره شــده بــود آن پاییــن و داشــت جــان مــی داد کــه ســایه ی حرکــِت 
ــود،  ــوی دســِت پنهانــش یــک فرچــه ب ــود. ت ــدم، برگشــته ب ــرم دی ــواری آن ورت ــِی دســِت پنهانــش را رو دی برق
دیگــر خــری از آن منظــره ی قبلــی نبــود، هــامن انفجــاری کــه ســو را انداختــه بــود، داشــت الی انگشــت ها و 
ــاد  ــر، می افت ــن مربع هــای نابراب ــش بی ــوی دســتش و رقص هــا و جنبش هــای تکه تکــه منقطــعِ بدن فرچــه ی ت
ــی  ــچ صدای ــا هی ــد ام ــد، داد می زدن ــتند داد بزنن ــه می خاس ــدم ک ــره ای را می دی ــا حنج ــوم. میلیون ه روی ب
منی آمــد، هیــچ صدایــی. و دســت ها و پاهایــی کــه آروزی جنبیــدن و دویــدن داشــتند، امــا گیــر کــرده بودنــد 
بیــِن هــم، گــره  خــورده بودنــد تــوی هــم، مثــِل گله خرگوشــی کــه تــوی قفــس یــک کبــک گیــر کــرده باشــند و 
همــه ی تاش شــان بــرای جنبیــدن، تنهــا و تنهــا بیشــر تــوی هــم رفــن باشــد. بــا هــر دســتی کــه تــکان مــی داد 
ــد  ــر می ش ــر و گم ت ــد محو ت ــده می ش ــه دی ــزی ک ــان و چی ــت روی ش ــری می ریخ ــای بیش ــوم، رنگ ه روی ب
بــا هــر حنجــره ای کــه اضافــه می شــد، بــا هــر شــکمی کــه می افتــاد روی آن هــا و هــر نافــی کــه روی یکــی 
از پاهایــی کــه قبل تــر کشــیده بــود می کشــید و بدن هایــی کــه هــی می رفتنــد تــوی هــم و هرچــه  بیشــر از 
ــا  ــت قبلن تره ــه یادشــان می رف ــی ک ــه می شــدند روی هــم. دسته دســته رنگ های ــد و کپ ــودن می افتادن بدن ب

ــوم.  ــوم ب ــوم ب ــوم، ب ــد، منفجــر می شــدند روی ب چــه چیزهــا کــه نبوده ان

تصویــر گرافیکــی کــه در رسبــرگ داســتان کوتــاه بــه کار رفتــه مربــوط بــه هرنمنــد جــوان لهســتانی بــه 
نــام پاتریــک هاردزیــچ کــه تخصــوص او در ترکیب بنــدی تصاویــر واقعــی و گرافیــک اســت. بــه کوتــاه 
می تــوان گفــت کــه کارهــای ایــن هرنمنــد منــود گم گشــتگی انســان مــدرن در ناکجــای زمانــی اســت. 



51

50

ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان/ پژاک

و  چــپ  مــورد  در  ــف اســت. امــا بــه نظر می رســد عمــل موضوعــی گســرده نفــوذ اجتامعــی ایــن تفکــرـ گســره ی معنایــی و دامنه ی بحــث  ــر طی ــا از ه ــه چپ ه و ک اصــول  دارای  تنوعــی  مشــرکی و  در باورداشــت های  اهــامل  کــه  رفــن هســتند  میــان  از  ســبب  ــان مــردم جایــگاه اجتامعی-سیاســی آن  ــان آن در می برقــراری می گــردد. مبارزه با سیســتم داعی تخریــب سیســتم دموکراتیــک، آزادی رسمایــه  داری،  بــا  مقابلــه  ــح زن،  از زیســت بوم، اســتقرار صل جهان گســر  و  و پایــدار  وجــودی  نیروهــای اســت. دردآورترین قســمت شــناختی جنبش هــای چــپ مولفه هــای  جهــان، رسگذشــت  رسارس  در  اتم هــای چــپ  بــه  نفریــن تشــکیل دهنده ی  آن اســت. تجزیه شــدن  بــه  کــه  و دکارت گرفتــار آمده باشــند، انــگار  کلیت منــد  ارکان سیســتمی  بــه  کــه  آن پیچیــده ای  دهنــده ی  ــل موضــوع باعــث گردیــد کــه تجزیــه  گردیــده  اســت. ایــن تشــکیل  ــی تفکر ـ عم منــاد سوسیالیســتی بــه آینــه ای هستی شناس افســانه ها  در  و حقیقــت اســت و بــا بــه کــه  چــپ  مــورد  در  ــف اســت. امــا بــه نظر می رســد عمــل موضوعــی گســرده نفــوذ اجتامعــی ایــن تفکــرـ گســره ی معنایــی و دامنه ی بحــث  ــر طی ــا از ه ــه چپ ه و ک اصــول  دارای  تنوعــی  مشــرکی و  در باورداشــت های  اهــامل  کــه  رفــن هســتند  میــان  از  ســبب  ــان مــردم جایــگاه اجتامعی-سیاســی آن  ــان آن در می برقــراری می گــردد. مبارزه با سیســتم داعی سیســتم دموکراتیــک، آزادی رسمایــه  داری، 

2018july

نشریه ی ایدئولوژیک، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

مرداد  1397
سال یازدهم. دوره ی دوم. شماره ی شصت وهفتم

76

کنفدرالیسمدموکراتیکراهبرونرفتازدایرهیثروتوقدرتسرمایهداری
راه برون رفت از بحران های مدرنیته ی رسمایه داری

رویکــردی در راســتای مبــارزه بــا ماهیــت و ســاختار وجــودی تضــاد 
و   جنســیتٔ گرای  افراط گــرای،  بنیادگــرای،  نژادپرســتی،  طبقاتــی، 

ــانی ــه ی انس ــره ی جامع ــم در گس تروریس

دیگــر حتــی متصــور شــدن بــه ادامــه ی راه و روش آزمــوده شــده ای کــه در نهایــت 
ثابــت گردیــد جــز بــه بــی راه و ناکجــا آبــاد سیاســی-اجتامعی و اقتصــادی، ره بــه جایی 
نــدارد؛ اگــر نگوییــم حامقتــی بــزرگ در حــوزه ی سیاســی اســت، می تــوان گفت اشــتباه 

ایدئولوژیــک عظیمــی در عرصــه ی جهانبینــی می باشــد.
شاید سوال این باشد منظور از راه رفته چیست؟

ــی راه  ــه ب ــش ب ــع نق ــی آن در واق ــری و توجیه ــی نظ ــاختار و مبان ــت و س دولت-مل
ــن  ــد. در ای ــده دارن ــه عه ــا را ب ــی م ــات پیرامون ــتی و اجتامع ــان زیس ــاندن جه کش
ــدرت  ــای ق ــا و نظام ه ــین ها(، نهاده ــران و تئوریس ــخاص)به اصطاح متفک وادی اش
و ســودمحور از آن اســتفاده و بهــره می گیرنــد و نقــش عاملیــن اجرایــی و محافظتــی 
آن را برعهــده دارنــد. نکتــه ی حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه رسمایــه داری بین املللــی 
گفتــامن دولت-ملــت راـ  کــه بــه شــکل مــدرن قضیــه عمــر و گســردگی آن بــه دوران 
ــی  ــکار عموم ــمی اف ــری و جس ــای فک ــی عرصه ه ــر متام ــردد ـ ب ــاز می گ ــارص ب مع
جهــان حاکــم اســت و خــود را بــه عنــوان امــری متافیزیکــی و غیرقابــل شــک وامنایــی 
منــود اســت. انحــراف بــه جایــی رســید کــه نیروهــا و جنبش هــای چــپ و دموکراتیــک 
رسارس جهــان از ســاختار دولت-ملــت کــه زاده و بازتولیــد کننــده ی رسمایــه داری اســت 
اســتفاده منودنــد. در حقیقــت ایــن نیروهای رادیــکال انقابــی در فردای پــس از انقاب 
ــا جــدی نگرفــن و شــناخت ناقــص از ســاختار و شــاکله بندی  به خاطــر کم آگاهــی ی
ــن  ــراف رف ــه انح ــه داری و ب ــد رسمای ــه بازتولی ــوآگاه ب ــت ناخ ــت در نهای دولت-مل

انقابشــان همــت گامردنــد. 

برونرفتازدایرهیجزماندیشی
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