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ساختاربندی های اجتماعی هميشه محصول نوع نگرش، دیدگاه و به عبارتی 
پارادایمی است که در جوامع وجود دارند. برخالف آنچه ادعا می گردد 

نمی توان مناسباتی را که از آنها تحت عنوان زیرساخت و یا روساخت ها نام 
برده می شود در فرماسيون های مربوط به جوامع چندان با اهميت تلقی کرد و یا 

حتی پارادایم ها را محصول یکی از این دو مقوله دانست. حتی می توان اذعان 
داشت همين دیدگاه ها هستند که نقش اساسی را در بحران و کائوس هایی که 

جامعه دست به گریبان آن هاست، بازی می کنند. همانگونه که منطق افکار و یا 
ایدئولوژی ها تشکل های مادی را تحت تاثير قرار می دهند، تشکل های مادی نيز 

به همان ميزان بر نگرش ها و دیدگاه ها و رویکردهای ما تاثيرگذار هستند و مابين 
آن ها یک رابطه ی کامال دیالکتيکی برقرار است. جامعه اصوال برآیندی است 

اخالقی و سياسی که از ابتدای تشکيل تا به امروز این خصوصيت بنيادین خویش 
را حفظ کرده است. اگرچه ویژگی های اخالقی و سياسی جامعه تحت تاثير 

مناسبات قدرت و گرفتار شدن در چنبره ی آن ضربات مهلکی را متحمل شده اما بدون این دو ویژگی تنها چيزی که می تواند از جامعه برجای بماند یا مورچه ای شدن 
است و یا ربوت شدگی؛ نتيجتا هر دوی این حالت ها مساوی اند با مرگ معنوی نوع انسان. به همين دليل هم جهت آنکه بتوان دگربار ساختار اخالقی و سياسی جامعه 
را جامه ی سازمان و عمل پوشانيد، به ساختار فکری منسجم و نيرومند ]یا همان پارادایم و چارچوب معرفتی[ نوینی نياز داریم که قادر باشد از تمامی مناسبات قدرت 

گذار نماید و آزادی اجتماعی را در سرلوحه ی  اهداف خویش قرار دهد. افکار و نگرش های ریشه ای هميشه مصداق خویش را در دنيای واقعی یا رئال می یابند. بنابراین 
اساسی ترین کاری که می بایست انجام داد این است که پيش از هر چيزی از نظر ذهنيتی خویش را آزاد نمایيم. برای این کار درونی سازی پارادایم جامعه ی دموکراتيک، 

اکولوژیک مبتنی بر آزادی جنسيتی می تواند بهترین و مناسب ترین آغاز باشد. تنها در این صورت است که قادر خواهيم بود نظام کنفدراليسم دموکراتيک مبتنی بر این 
پارادایم را عملی نمایيم. نظامی که فرم سازمانی و عملی جامعه ی اخالقی و سياسی است و تمامی تفاوتمندی ها )فکری، هویتی،  دینی،  اتنيکی و ...(  را دربرمی گيرد. این 

نظام، تنها نظامی است که برخوردار از قابليت آزادسازی قدیمی ترین و ریشه ای ترین ملت مستعمره و یا همان زنان است. بی گمان می توان یکی از اساسی ترین نواقص 
تمامی ایدئولوژی هایی که تا به امروز به ميان آمده اند را در رابطه با مساله ی آزادی زنان و نپرداختن بدان به عنوان مادر تمامی معضالت اجتماعی برشمرد. با مبنا قرار دادن 
این موضوع که سطح آزادی زنان در یک جامعه شاخصی برای ارزیابی دموکراسی راستين در آن جامعه است، می توان کنفدراليسم دموکراتيک را نظامی ایده آل برای 

آزادی زنان مطرح کرد و عملی ساخت. چرا که آزادی زنانس کليد اساسی جهت آزادی اجتماعی و برقراری دموکراسی راستين و رادیکال خلقهاست.  بر همين مبنا 
سعی کرده ایم در این شماره از آلترناتيو به توضيح و تشریح نظام کنفدراليسم دموکراتيک، جوانب گوناگون این نظام و عملی سازی آن در جامعه بپردازیم.    

شهرداری های مردمی
فدره های ميان شهری

سازمان های جامعه ی مدنی

انجمن های دانشجویی، سازمان های
فرهنگی، دینی و سازمان های مختص به زنان

مجالس روستا، شهر و شهرک ها و 
و مشارکت کنندگان در آن

کنفدراليسم دموکراتيک
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خلق  رهبر  عليه  ایزوالسيون  و  ان��زوا  تشدید 
به  و  سياسی  نسل کشی  اوجاالن،  عبداهلل  کورد 
کوردستان  شمال  در  فيزیکی  نسل کشی  آن  تبع 
نظام  سياست های  از  تازه  مرحله ای  می توان  را 
جهانی برشمرد که تماميت خلق کورد را آماج 
در  است.  داده  قرار  خویش  غيرانسانی  حمالت 
برای کورد آزاد تعریف  نظام هيچ موقعيتی  این 
نشده است. بی گمان نباید وقایعی را که در شمال 
از  مستقل  صورتی  به  می دهند  روی  کوردستان 
انزوای رهبر آپو تحت ارزیابی قرار داد. اگر رهبر 
اراده ی آزاد خلق کورد و  آپو را نمود و تجلی 
خواست های این خلق برشماریم که بی تردید هم 
چنين است، پس بایستی انزوا و شکنجه ی فيزیکی 
خلق  تماميت  عليه  شکنجه  و  ان��زوا  را  رهبری 
کورد بدانيم. در همين راستا مرکز اطالع رسانی 
کوردستان  آزاد  حيات  ح��زب  مطبوعاتی  و 
از توابع شرناخ در  قتل عام روستای »روبوسکی« 
تمامی  از  و  کرده  محکوم  را  کوردستان  شمال 
دانشجویان،  روشنفکران،  ویژه  به  کورد،  خلق 
شرق  در  کورد  خلق  اقشار  دیگر  و  هنرمندان 
به جای  با  تا  به عمل می آورد  کوردستان دعوت 
اخالقی  و  وجدانی  تاریخی،  مسئوليت  آوردن 
خویش و برخورداری از ایستاری انقالبی جواب 
الزمه را به توطئه های دشمنان خلق کورد بدهند.

ترجيح مدیریت بومي و دموکراتيک بر مجلس غيرمردمي و انتصابي
قول ها و وعده هایي که دیکتاتورهاي کشورهاي عربي در روزهاي پایاني عمرشان به مردم دادند هرگز با اقبال روبه رو 

نشد. این مسئله براي ایران نيز صدق مي کند. قول مجلسي مشکل گشا نمي تواند مردم را به همدردي با نظام بحران زده ي 
جمهوري اسالمي وادارد. تنها یک گشایش سياسي دموکراتيک مي تواند مردم را به تعامل با نظام دلخوش سازد؛ وگرنه 

بایکوت کردن مجلس نهم استارت موج تازه اي از مبارزات و خيزش هاي مردمي خواهد بود...
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نقش زنان در نظام کنفدراليسم دموکراتيک

پنج شنبه 15دی 5/1390 ژانویه 2012

آزادی زن، ذهنيت، روح و جسم جامعه ی دموکراتيک می باشد. به عبارتی شخصيت و هویت آن است. این 
شخصيت و هویت در عين حال خود کنفدراليسم دموکراتيک می باشد. کنفدراليسم دموکراتيک نظامی است که 
نمی توان آن را مستقل از آزادی زن ارزیابی نمود. زن، نيروی اساسی اجتماعی شدن و دیناميسم اساسی در تغيير و 
دگردیسی اجتماعی است. از نظر علمی نيروی پویایی اجتماع، کاراکتر آن جامعه را تعيين می نماید. کسی که کم 
و بيش با جامعه شناسی آشنایی دارد نيز به راحتی می تواند این واقعيت را درک نماید. اگر زن به منزله ی دیناميسم 

تغيير و دگردیسی جامعه آزاد باشد، جامعه ی منسوب بدان هم آزاد خواهد بود؛ اگر برده باشد جامعه هم برده 
خواهد بود...
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کوردستان  شرق  جنوبي  مناطق  امسال 
نظام  مسئولين  پي درپي  سفرهاي  شاهد 
متعاقب  و  کرماشان  به  خامنه اي  سفر  بود. 
آن سفر احمدي نژاد به ایالم در چارچوب 
گرفتند.  صورت  آنتي کورد  سياست هاي 
حاوي  سفرها  این  در  نظام  مسئولين  پيام 
دموکراتيک  تغيير  بر  دال  نشانه اي  هيچ نوع 
خلقمان  پایمال شده ي  حقوق  احقاق  یا 
گفته هاي  نبود.  کوردستان  شرق  در 
تفرقه ي  ایجاد  راستاي  در  بازهم  آنان 
کوردهاي  ميان  اختالف افکني  و  مذهبي 
با  شيعه(  و  یارسان  از  لک)اعم  و  کلهر 
بود.  کوردستان  شرق  کوردهاي  سایر 
ایالم  به  است  بار  چهار  که  احمدي نژاد 
عوامفریبي جهت کسب  جز  مي کند،  سفر 
انتخاباتي براي جناح خود در مجلس  رأي 
ایالمي ها  براي  تازه اي  سخن  هيچ  نهم، 
مانند دیگر دست اندرکاران  نيز  او  نداشت. 
داد  مرزنشين  کوردهاي  غيوربودن  از  نظام 
صحبت  برابري  و  برادري  از  و  داد  سخن 
کرد. باید خطاب به وي گفت که آري ما 
دیگر  را  اینچنيني  برادربودني  اما  غيوریم، 
برابري اي  و  برادري  چه  این  نمي پذیریم. 
است که تنها کوردها بازنده ي آن هستند؟! 
در  را  ما  نمي توانيد  دیگر  شعارها  این  با 
دهيد.  جا  خودي تان  کوردهاي  جبهه ي 
شرق  به  احمدي نژاد  سفر  رهاورد 
کوردستان این بود که با گسترش حلقه هاي 
پليد »بسيح صالحين«، جوانان کورد ایالمي 

را به بهانه ي مراسمات مذهبي به سمت نظام 
بي اخالقي  به  را  آن ها  و  نمایند  جهت دهي 
و خيانت در حق ملت خود تشویق نمایند. 
اقتصادي  وعيدهاي  و  وعده   همچنين 
است  شده  تکراري  آنقدر  احمدي نژاد 
خود  که  ایالمي  نمایندگان  داد  حتي  که 
درآمده  هستند،  رژیم  عوامل  ازجمله   نيز 
است. واقعيت این است که نظام جمهوري 
و  فزاینده  فقر  حربه ي  با  هميشه  اسالمي 
را دچار  مناطق  این  اقتصادي،  وابسته سازي 
محروميت شدیدي نموده است. بحران هاي 
به  کوردستان  از  بخش  این  اجتماعي 
دولتي  مسئولين  حتي  که  رسيده  سطحي 
در  خودکشي  ميزان  که  کرده اند  اقرار  نيز 
از چهار  به بيش  استان  این  برخي ماه ها در 
نفر در هفته رسيده است.... آري این است 
شرق  در  احمدي نژاد  دولت  افتخار  سند 
فقر  افزایش  ایالم:  در  به ویژه  و  کوردستان 
و محروميت، بسيجي سازي و مزدورنمودن، 
فرهنگي �  نهادهاي  بر  افزون  روز  فشار 
در  کوردي  فرهنگ  نابودي  جهت  مدني 
اجتماعي  بحران هاي  اشاعه ي  مناطق،  این 
سياست  جامعه،  بن بست رساندن  به  و 
نمونه ي  صدها  و  مخدر  مواد  اشاعه ي 
نصب  ملي گرایانه ي  طرح  همچنين  دیگر. 
در  اسالمي  جمهوري  پرچم  بزرگ ترین 
که  است  آن  نشان دهنده ي  ایالم،  استان 
ادامه  به شدت  نظام  سياست هاي ضدکورد 
جلوگيري  براي  نظام  مسئولين  و  دارد 

ميان  در  کوردي  هویت خواهي  موج  از 
کوردستان  شرق  جنوبي  مناطق  کوردهاي 
دست به هر اقدامي مي زنند. به همين دليل 
دین گرایي  و  نژادپرستانه  ملي گرایي  متد 
منطقه  این  در  خود  توان  تمام  با  را  دولتي 
تک  و  تک پرچم  سياست  مي کنند.  پياده 
اکنون  نيست،   ترکيه  به  مختص  تنها  زبان 
خلق  تسليم سازي  براي  اسالمي  جمهوري 
کورد در شرق کوردستان و تجزیه ي هرچه 
بيشتر آن، همين سياست را اعمال مي کند. 
نصب پرچم هرچه  بزرگ تر در کوردستان، 
ملت  دولت  �   بيشتر  هرچه  هجوم  معناي  به 
جنبش  و  کورد  خلق  به  اسالمي  جمهوري 
است.  آن  آزادي خواه  و  هویت  طلب 
ایران  یک  وقتي  تفاصيل  این  همه ي  با 
پرچم ها  این  با  نباشد،  بين  در  دموکراتيک 
نظام دلخوش ساخت.  به  نمي توان مردم را 
زیرا این اقدامات نمادین که شکل مراسمات 
دیني مدرن را به خود گرفته اند، دیگر هيچ 
ميان  ندارد. شکاف  مردم  ميان  در  قداستي 
نيست  حاضر  که  نظامي  و  کورد  خلق 
بردارد،  گام  دموکراسي  سمت  به  ذره اي 
افزایش  با  که  است  گسترش  به  رو  چنان 
طول و عرض پرچم و  دیگر شاخصه هاي 
هویت  از  را  مردم  نمي توان  ملي گرایانه 
داشت. باز  آزادي خواهي  و  کوردبودن 

مناطق  در  هم  اسالمي  جمهوري  نظام 
و  عراق  و  کوردستان  جنوب  شيعه نشين 
کوردستان  شرق  شيعه نشين  مناطق  در  هم 

منفعت طلبانه ي  از سياست هاي  تازه اي  دور 
خود را آغاز نموده است. این سياست ها در 
جهت منفک سازي خلق کورد شيعه مذهب 
گرفتن  خدمت  در  و  کوردها،  سایر  از 
جریانات  گاه  حتي  مي گيرد.  آنان صورت 
شيعه  کوردهاي  منفک کردن  نظير  کاذبي 
از  مجزا  جغرافياي  یک  چارچوب  در 
مي یابند  بازتاب  رسانه ها  در  کوردستان، 
جبهه ي  تضعيف  جهت  در  همگي  که 
به  اهانت  مي باشند.  کورد  آزادي خواهي 
لک  و  کلهر  کورد  خلق  ملي  ویژگي هاي 
مورد  که  استاني  رسمي  رسانه هاي  در 
و  گرفته،  قرار  مناطق  این  مردم  اعتراض 
در  مناطق  این  مردم  جذب  براي  تالش 
بسيج  نظير  دولتي  ایدئولوژیک  نهادهاي 
بسيار چشم گير  اواخر  این  و روحانيت، در 
اسالمي  جمهوري  نظام  زیرا  است.  بوده 
ایران که در بحراني خطرناک به سر مي برد، 
تالش دارد با حربه ي سازمان هاي رادیکال 
هر  مقابل  در  آنها،  به  مردم  جذب  و  دیني 
این  با  دهد.  نشان  واکنش  تحولي  نوع 
به ویژه  کوردستان  شرق  در  خلقمان  حال 
آگاهي  با  کرماشان،  و  لورستان  ایالم،   در 
نقاب  زیر  که  سياسي  اسالم  ماهيت  از 
حاضر  دیگر  مي شود،  تبليغ  دولتي  تشيع 
و  ضداجتماعي  سياست هاي  به  تن  نيستند 
دین گرایانه ي نظام جمهوري اسالمي بدهند.

نوع  اساس  بر  است،  منطقه حاکم  و  در سطح جهان  که  تاریخی  مرحله ی حساس  این  در 
به  بحران ها  این  بویژه  می شوند.  عميقتر  روز  به  روز  بحران ها  مختلف،  جناح های  برخورد 
رسيده اند.  خویش  اوج  به  ایران  کشور  در  ایران،  اسالمی  جمهوری  رویکرد  واسطه ی 
نارضایتی و مطرح  با موج  ایران که هم در سطح داخلی و هم خارجی  جمهوری اسالمی 
منطقه،  خلق های  قيام  از  ناشی  تحوالت  از  پس  بویژه  رویاروست،  مداخله  مسئله ی  شدن 
برد و بحران مذکور روزانه عميقتر می شود. بدون شک دليل  به سر می  در بحرانی جدی 
اصلی وجود چنين بحرانی و تعميق آن، »نحوه ی برخورد نظام و سياست های خود جمهوری 
اسالمی ایران« است. این در حاليست که نيروهای مداخله گر بر مبنای اهدافی متفاوت و در 
جهت منافع خود و نيز گذار از بحرانهایشان، در منطقه مداخله می نمایند و برای رسيدن به 
نارضایتی  حتی  می برند.  سود  خود  مقابل  نظام های  در  موجود  از خألهای  اهداف خویش 
خلقهایی که در درون این نظام ها به سر می برند را نيز بعنوان فرصتی در جهت سياست های 
مشکالت  چاره یابی  عدم  نابودی،  و  سرکوب  سياست  نظام،  بحران  می برند.  کار  به  خود 
اجتماعی و اهميت ندادن به مطالبات جامعه، اجازه ندادن به مشارکت دموکراتيک خلق ها، 
مسئله ی  صدها  و  ده ها  و  نارضایتی  نوع  هر  برداشتن  ميان  از  و  حکومت  یکدست سازی 
خلق های   گسترده ی  بسيار  نارضایتی  موجب  ایران،  اسالمی  جمهوری  درون  در  اینچنينی 
ایران گردیده است؛ این موضوع از سوی نيروهای مداخله گر خارجی همچون فرصتی برای 
مداخله ارزیابی می گردد. رویکرد مسئولين جمهوری اسالمی ایران در برابر نارضایتی خلق ها 
و به زعم خودشان در جهت ممانعت از مداخله ی خارجی، به شکل »یکدست سازی رژیم، 
گسترش سياست سرکوب و نابودی و افزایش فشار هرچه بيشتر عليه خلقهای ایران« می باشد.

با توجه به این واقعيت که تنها راه رهایی جمهوری اسالمی از این بحران، از طریق اتکا نمودن 
به خلق و فراهم کردن همه نوع زمينه جهت مشارکت دموکراتيک جامعه در همه عرصه های 
سياسی، اجتماعی و اقتصادی ممکن می گردد و هر نظامی تنها به این شکل مشروعيت می یابد، 
اما جمهوری اسالمی ایران به شکلی باژگونه با این موضوع برخورد می نماید و به طور کامل 
از مشارکت آزادانه ی خلق ها ممانعت می نماید. بدین ترتيب طبقه ی اليت قدرت گرا و دولتی 
ایران نه تنها خود را به طور کامل منزوی ساخته است، بلکه ضدیت با خلق های ایران را به 
هدف سياست های خود مبدل کرده است. در چنين وضعيتی، رژیم با این رویکرد خود را برای 
انتخابات دوره ی نهم مجلس آماده می سازد و انتظار مشارکت خلق ها را در این انتخابات دارد.

در نظامی دموکراتيک، مجلس می تواند به مکانی برای تصميم گيری جهت گذار از بحران ها، 
سيستم  در  اما  شود.  مبدل  و...  اقتصادی  اجتماعی،  سياسی،  سطح  پيشبرد  و  مشکالت  حل 
مجلسی که از سوی جمهوری اسالمی ایران تأسيس گردیده، نه تنها هيچ یک از این موارد 

سيستم  دارد.  جریان  آن  بالعکس  وضعيت  بلکه  نمی شود  دیده 
کنونی سانسور و فيلترینگ حاکم بر انتخابات و مجلس، تنها در 
خدمت منافع رژیم عمل می کند و مجلس مکانی برای اعمال فشار 
هرچه بيشتر عليه جامعه و تأیيد عملکردهای ضداجتماعی دولت 
و به خفقان کشيدن فضای نارضایتی است. انتخابات که یکی از 
از سوی جمهوری  است،  خلق  دموکراتيک  حقوق  ابتدایی ترین 
به  بخشيدن  مشروعيت  جهت  ابزاری  بعنوان  ایران  اسالمی 
موجودیت و قدرت خود مورد استفاده قرار می گيرد و حاوی پيام 
سياسی برای مخالفان خارجيشان است. عالوه بر موضوع انتخابات 

و مجلس، عملکردهای جمهوری اسالمی ایران در قبال خلق های ایران و به ویژه عليه خلق 
کورد، دارای اهميتی ویژه است. رژیم نه تنها هيچ تالشی در راستای چاره یابی مسائل خلق ها 
صورت نمی دهد، بلکه در جهت به سکوت و انفعال کشيدن خلق ها و نابودی آنها هر نوع 
و  سياسی  زندانيان  عليه  فشار  اعمال  می آزماید.  را  نادموکراتيک  عمل  و  ضدانسانی  روش 
وضعيت وخيم آنان، گسترش موج دستگيری ها، افزایش سرکوب و فشار سياسی و اجتماعی 
شدید، همچنين نظامی کردن فضای جامعه، حاکی از وجود وضعيتی بسيار خطرناک عليه 
جامعه است. همه ی این عملکردها، بویژه عليه خلق کورد در باالترین سطح اعمال می شوند.

بدون شک با توجه به وضعيت سياسی حاکم بر منطقه و رویارویی کشور ایران با بحرانی 
مسائل  حل  برای  را  خود  نيت  حسن  که  می رفت  انتظار  مسئول  دولتی  از  ژرف،  اینچنين 
دهد.  انجام  زمينه  این  در  را  الزم  گشایش  و  بردارد  قدم  عمال  راستا  این  در  دهد،  نشان 
است.  نشده  داده  نشان  ایران  اسالمی  جمهوری  سوی  از  تاکنون  رویکرد  این  متأسفانه  اما 
مشارکت  حاکم  قدرت گرای  جناح  تنها  و  تنها  کنونی  انتخاباتی  ميدان  در  آنکه  بویژه 
آزاد  ما حزب حيات  رو  از همين  نيست.  فراهم  دموکراتيک  انتخاباتی  زمينه ی  و  می نماید 
سرنوشت  قبال  در  مسئوليتمان  احساس  و  هوشياری  سطح  به  توجه  با  کوردستان)پژاک(، 
مينمایيم. بایکوت  را  ایران  اسالمی  جمهوری  مجلس  دوره ی  این  انتخابات  خلقمان، 

بر همين مبنا، همه ی خلق های ایران و  بویژه خلق کورد را فرامی خوانيم تا در این انتخابات مشارکت 
بعمل نياورند، موضع بایکوت کردن را  اتخاذ نمایند،  به هيچ شيوه ای به پای صندوق های رأی گيری 
نروند و بدین شيوه نارضایتی دموکراتيک خود را در برابر جمهوری اسالمی ایران نشان دهند.

با درود و احترامات انقالبی
مجلس حزب حيات آزاد کوردستان)پژاک(

مجلس حزب حيات آزاد کوردستان در بيانيه ای خطاب به افکار عمومی ایران و کوردستان نهمين دوره ی انتخابات مجلس شورای اسالمی ایران را بایکوت کرد
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روستاي  در  کورد  خلق  قتل عام 
ترکيه ي  توسط  شرناخ  ربوسکي 
به  را  کوردستان  تمام  فاشيست، 
دموکراتيک  واکنش  و  نارضایتي 
که  است  این  واقعيت  واداشت. 
خلق  آزادي خواهي  جنبش  مبارزات 
دموکراتيک  ملي �  اتحاد  بستر  کورد 
است.  آورده  فراهم  را  کورد  خلق 
حساسيت و مسئوليت پذیري خلقمان 
در قبال رویدادهایي که در هر بخش 
گواهي  مي دهند،  روي  کوردستان 
اعتراضات  است.  مسئله  این  بر 
که  داد  نشان  خلقمان  سرتاسري 
سياست  یک  داراي  دیگر  کورد 
است.  ملي  و  یکپارچه  اجتماعي 
سرکوبگرانه اي  سياست  نوع  هيچ 
در  وظایفمان  از  را  ما  نمي تواند  نيز 
بخش هاي  در  خود  هم تباران  قبال 
سازد. دور  کوردستان،  دیگر 

که  بودیم  آن  شاهد  بين  این  در 
جمهوري  مجلس  کورد  نمایندگان 
به  خطاب  نامه اي  طي  اسالمي 
محکوم  را  ترکيه  اقدام  بان کي مون 
کورد  نمایندگان  هدف  اما  نمودند. 
واقعا  آیا  چيست؟  اقدامي  چنين  از 
اینان درد خلق کورد را درک نموده 
و خواهان احقاق حقوق ملت کورد 
ایران  سياسي  فضاي  به  اگر  هستند؟! 
عمل  این  از  آنها  نيت  کنيم،  نگاه 
به ظاهر نوع دوستانه مشخص مي شود. 
اتفاق  به  قریب  اکثریت  سو  یک  از 
نظام  مخالف  اپوزیسيون  نيروهاي 
در داخل و خارج، انتخابات مجلس 
جمهوري اسالمي را بایکوت نمودند. 
زیرا نظام بر عدم تحول اصرار ورزیده 
خود  تک جناحي  رویکرد  با  و 
همچنان حذف دیگران را در دستور 
کار خود دارد. با توجه به اینکه عدم 
انتخابات زنگ  این  حضور مردم در 
براي  بلندتري  صداي  با  را  خطر 
همين  به  درمي آورد،  صدا  به  نظام 
که  است  این  نظام  تالش  تمام  دليل 
ایران  خلق هاي  شده،  که  نحو  هر  به 
بکشاند.  انتخابات  عرصه ي  به  را 
کورد  نمایندگان  ژست گيریهاي 
جالب  بسيار  اواخر  این  در  مجلس 

توجه است. برخي ها دست به پوزش 
چرا  مثال  که  مي زنند  کورد  مردم  از 
نتوانسته اند در صحن مجلس کوردي 
متحد  برخي)جبهه ي  بزنند؛  حرف 
کورد( که تا دیروز هر نوع مبارزه ي 
سياسي و دفاع مشروع خلق کورد را 
را  خود  امروز  مي خواندند  تروریسم 
کوردستان  مدني  فعاليت  پيشاهنگ 
این  نيز  شعارشان  مي دهند؛  نشان 
است که به آنچه بر سرتان آمده فکر 
سربه راه  شهروندي  همچون  و  نکنيد 
به پاي صندوقهاي رأي گيري بروید؛ 
برخي نيز براي استفاده از احساسات 
در  کورد  مردم  جریحه دارشده ي 
مي خواهند  شرناخ،  قتل عام  نتيجه ي 
نشان  کورد  خلق  حامي  را  خود 
اگر  که  است  حالي  در  این  دهند. 
کني  نگاه  خودشان  کارنامه ي  به 
را  مثبت  مورد  یک  حتي  نمي تواني 
حقوق  احقاق  راستاي  در  که  بيابي 
کوردستان  شرق  در  کورد  ملت 
انجام داده باشند. پس واقعيت مسئله 
این است که آنها با این شگرد خود 
مي خواهند مردم کورد را به شرکت 
تشویق  و  ترغيب  آتي  انتخابات  در 
باورشان شود  همه  مي خواهند  کنند. 
که مجلس، مردمي و ازآن همه است! 
باید پرسيد آیا شما که ادعا مي کنيد 
سازمان  و  داشته  باور  بشر  حقوق  به 
قبول  مرجع  یک  همچون  را  ملل 
حقوق  گزارش هاي  به حال  تا  دارید 
سياست هاي  گویاي  که  بشري اي 
نظام در کوردستان   سرکوب گرانه ي 
هستند را خوانده اید؟ شما که خواستار 
بررسي  براي  حقيقت یاب  کميته ي 
کميته ي  هستيد،  شرناخ  مسئله ي 
حقيقت یابي براي شرق کوردستان و 
ایران نيز تقاضا کنيد تا مشخص شود 
اقداماتي که عليه خلق کورد در  آن 
مي گيرند  صورت  کوردستان  شرق 
قرار  بشري  جنایت  چارچوب  در 
غيرعمدي. اشتباهات  یا  مي گيرند 

بسيار  ایران  شرایط  دیگر،  سوي  از 
در  شدت  به  نظام  است.  بحران زده 
حتي  و  گرفته  قرار  سياسي  تنگناي 
از  نيز  نظامي  مداخله ي  احتمال 

همچون  مداخله گر  نيروهاي  سوي 
است.  شده  تقویت  گزینه  یک 
بحراني  وضعيت  این  اساسي  مسئول 
با  که  نظام اند  خود  سياست مردان 
سياست هاي تنش زا، غيردموکراتيک 
مشروعيت  خود  سرکوبگرانه ي  و 
منتهي درجه ي  در  را  اجتماعي خود 
برده و عمال شکاف  خود زیر سوال 
یک  شکل  به  دولت  و  مردم   ميان 
گسل عظيم درآمده است. ترکيه  که 
همسایه ي دیوار به دیوار ایران است، 
مداخله گر  نيروهاي  اصلي  عامل 
جهت تغييرات در منطقه است. ترکيه  
بود و  ليبي  مقدم مداخله در  جبهه ي 
اینک همان نقش را عليه سوریه بازي 
ترکيه  در  ناتو  موشکي  سپر  مي کند. 
نيز عمال براي هدف  قرار دادن ایران 
امپراطوریهاي  خصومت  مي باشد. 
قضيه ي  در  اینک  عثماني  و  صفوي 
زیر  آتش  همچون  موشکي  سپر 
با توجه  خاکستر شعله ور شده است. 
ایران  بي شک  جهاني،  شرایط  به 
خواهد  صف آرایي  این  بازنده ي 
ایران  دولتمردان  تالش  بنابراین  بود. 
که  کوردها  با  همدردي  اظهار  براي 
مخالف  نيروي  اصلي ترین  اتفاقا 
قابل  امري  ترکيه اند،  فاشيستي  نظام 
خودي  به  همدردي  است.  درک 
اما  نيست....  نامطلوبي  مقوله ي  خود 
رفتاري  اینچنين  که  شما  پرسيد  باید 
قبال  در  چرا  مي دهيد  نشان  را 
کوردهایي که در گستره ي جغرافياي 
با  حد  این  تا  مي کنند  زندگي  ایران 
مي کنيد؟  عمل  خشونت  و  سرکوب 
نامه  ملل  سازمان  براي  سو  یک  از 
ده ها  ساعت   همان  در  و  مي نویسيد 
شهرهاي  در  را  کورد  هم وطن  تن 
مي کنيد....  دستگير  تهران  و  اروميه  
قتل عام  که  است  این  نيز  جرمشان 
محکوم  را  شرناخ  در  کورد  خلق 
که  برده اید  یاد  از  گویي  کرده اند!!! 
کولبر کورد  نفر  بلکه  صدها  و  ده ها 
توسط  کوردستان  شرق  در  ساالنه 
مي شوند  کشته  شما  نظامي  نيروهاي 
یعني درست شبيه همين رویدادي که 
فاشيست  نيروهاي  توسط  شرناخ  در 

مي خواهيد  آیا  داد.  روي  ترکيه 
در  که  رویدادهایي  این  از  بگویيد 
کوردستان  شرق  مرزهاي  سرتاسر 
آیا  ندارید؟  خبر  مي افتند  اتفاق 
خانواده ي  چند  ساالنه  نمي دانيد 
جمهوري  مرزهاي  در  کورد 
بي سرپرست  و  بي خانمان  اسالمي 
شرق  کوردهاي  شاید  یا  مي شوند؟ 
کوردستان را مستحق مرگ مي دانيد 
کوردهاي  براي  را  اشک هایتان  و 
باید  داشته اید؟!  نگه  دیگر  جاهاي 
این  با  که  گفت  مسئولين  به  خطاب 
را  کورد  مردم  دل  نمي توان  بازي ها 
دست  به  انتخابات  در  شرکت  براي 
یک  که  است  این  راه  تنها  آورد. 
ایران  در  دموکراتيک  جدي  تحول 
و  کوردها  آزادي  و  گيرد  صورت 
غير  در  شود.  متحقق  خلق ها  سایر 
نوع دوستانه   نمایش هاي  این صورت 
آب  نمي تواند  عوامفریبي  براي 
بازگرداند. کوردها  به جوي  را  رفته 
در  که  نموده اند  اثبات  همواره 
دموکراسي  و  آزادي  صورت وجود 
زندگي شان،  محل  کشور  در 
عامل  بلکه  نيستند  خطرناک  نه تنها 
دموکراسي  و  همزیستي  پيشبرد 
برخوردهاي  این  پيشرفت اند.  و 
سرکوبگرانه ي  و  ضددموکراتيک 
را روزبه روز  دولتهاست که کوردها 
به مبارزه  و رویارویي با سياست هاي 
خصمانه ي دولت ها مصرتر مي سازد. 
نمایشي  ژست گيریهاي  بنابراین 
دموکرات شدن،  معناي  به  نمي تواند 
خلق  باشد؛  تحول  و  نوع پروري 
کورد به خوبي بر این حقيقت واقف 
پيدا  سياسي  تجربه ي  آنقدر  و  است 
پرآشوب  اوضاع  این  در  که  کرده 
و  آزادي  براي  را  صحيح  راه  زمانه 
دموکراسي و مقابله با نسل کشي بيابد.

مرکز اطالع رسانی و مطبوعاتی 
حزب حيات آزاد کوردستان

                      4ـ 1ـ 2012

مرکز اطالع رسانی و مطبوعاتی حزب حيات آزاد کوردستان در رابطه با مساله ی انتخابات و 
موضع گيری ریاکارانه ی برخی از جناح ها، بيانيه ای خطاب به افکار عمومی منتشر کرد که شرح 

آن بدین صورت است:

اشک   هاي تمساح  گونه تان را باور کنيم یا دست بندهایي که بر دستمان مي زنيد ؟!
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اسالمي،  شوراي  مجلس  انتخابات 
به  را  همگان  توجه  که  است  رویدادي 
را  موضع گيري هایي  و  کرده  جلب  خود 
جمهوري  نظام  است.  داشته  دنبال  به  نيز 
اسالمي بر سر دوراهي تحول دموکراتيک 
یا اصرار بر سياست هاي گذشته، مي بایست 
رقم  انتخابات  این  در  را  خود  استراتژي 
مي زد. بحران سياسي کنوني ایران مي طلبيد 
که این استراتژي با حساسيت کافي اتخاذ 
سطحي  امري  کنوني  بحران  زیرا  گردد. 
نيست و مسئله ي هستي و نيستي نظام مطرح 
شده است. ميزان تحریمات عليه ایران در 
مسئله ي  است.  گسترده  بسيار  مرحله  این 
اشغال  و  آمریکا  در  عربستان  سفير  ترور 
ایران  که  گردید  باعث  انگليس  سفارت 
خاورميانه  در  مداخله  پروسه ي  کانون  در 
قرار گيرد. حضور بيشتر کشورهاي مطرح 
این  در  آسيایي  کشورهاي  برخي  و  اروپا 
تحریمات، همچنين تحریم بانک مرکزي 
سياست هاي  و  انگلستان  جانب  از  ایران 
فرانسه نشان مي دهد که غرب تالش دارد 
ایران  در  جدي  مداخله اي  براي  را  افکار 
سياست هاي  موازات  به  نماید.  حاضر 
بر سوریه  فشار شدیدتر  ایران،  مداخله در 
نيز در دستور کار نيروهاي مداخله گر قرار 
گرفته است و این سنگر ایران نيز هرلحظه 
به  توجه  با  روبه روست.  فروریزي  با خطر 
اینکه خود ایران نيز انتخابات آتي را براي 
آسيب پذیر  و  حساس  نقطه ي  یک  نظام 
نشان داده است، مسائلي که حول انتخابات 
و  مداخالت  مي دهند،  روي  مجلس 
تحوالت را شتاب خواهد بخشيد. عملکرد 
زمينه ي  در  حاکم  جناح  نادموکراتيک 
مداخله ي  مسير  عمال  مجلس،  انتخابات 
خارجي و تشدید مبارزات خلق هاي ایران 
رفته رفته  حال  هر  به  مي سازد.  هموارتر  را 
مشخص گردید که نظام همچون بسياري 
تاکنون  منطقه اي،  مستبد  نظام هاي  از 
را  دموکراتيک«  تحول  »عدم  گزینه ي  
تغيير  نظير  کليشه هایي  است.  برگزیده 
پارلماني  نظام  و  ریاست جمهوري  ساختار 
به  سفرش  طي  در  خامنه اي  سوي  از  که 
که  داد  نشان  گردید،  مطرح  کرماشان 
شدید  بحران  دروازه ي  نمي خواهد  نظام 
دموکراسي  کليد  با  را  ایران  در  موجود 
به  نظام  پيام  از آن گذار کند.  نماید و  باز 
کورد  خلق  به  ویژه  به  و  ایران  خلق هاي 
و  نداشته  را  تحولي جدي  انتظار  بود:  این 
به تغييرات شکلي دلخوش باشيد. رویکرد 
انتخابات  قبال  در  اصول گرا  حاکم  جناح 
نظام  تالش  که  مي دهد  نشان   مجلس، 
به  قدرت  ساختار  یکدست سازي  براي 
شدت ادامه خواهد داشت. گسترش موج 
بگيروببندها به ویژه در کوردستان، افزایش 
بحث نمودن  سياسي،  زندانيان  عليه  فشار 
حذف  از  حکومتي  مسئولين  آشکار 
دگراندیشان در انتخابات و ... اثباتي است 
مردم  مجلس  نيز  نهم  مجلس  اینکه  بر 
تنها یک دستگاه  بلکه  بود.  نخواهد  ایران 
تأیيدکننده ي سياست هاي ضدمردمي است 
مطالبات  نمایندگي  نمي تواند  هرگز  که 

مي باید  که  مجلسي  دهد.  انجام  را  خلق ها 
که  مسئله اي  تنها  به  مي بود،  مردم  خانه ي 
است.  اجتماعي  مشکالت  نمي پردازد 
اندام  عرض  براي  محلي  به  مجلس 
نظام  و  مبدل شده است  جناح هاي قدرت 
این برهه  مي خواهد یک مجلس تماما  در 
مطيع و گوش به فرمان تشکيل دهد. وجود 
وجود  از  عاري  و  یک دست  مجلسي 
از  بتوانند  که  سياسي  مختلف  جناح هاي 
مردم و مشکالتشان بحث نموده و راهکار 
ارائه دهند، نشان دهنده ي آن است که نظام 
سياست هاي  با  را  ایران  کل  مي خواهد 
حاکم  جناح  سلطه ي  زیر  امنيتي  شدیدا 
جمهوري  نظام  گزینه ي  است  این  ببرد. 
اسالمي در برابر بحران شدیدي که در آن 
نمایش قدرتي خودساخته و  به سر مي برد: 
یکدست در برابر احتمال هر نوع مداخله ي 
نظامي؛ یعني همان چيزي که صدام حسين 
آن را پيش تر در عراق آزمود و نتيجه اش 
نيز شکست صددرصد بود. نظام جمهوري 
سر  ضدامپریاليستي  شعار  هرچند  اسالمي 
با  سازش  آرزویش  نهایت  اما  مي دهد 
همين  به  است.  خطر  رفع  و  جهاني  نظام 
قبال  در  رویکردهایش  به  توجه  با  جهت 
و  ایران  در  موجود  مختلف  ملت هاي 
ضدیت آشکارش با دموکراسي و آزادي، 
نظير  دروغيني  نمایش هاي  با  نمي تواند 
فيلترگذشته اش  از  و  ناآزادانه  انتخابات 
همان  به  بخرد....  مشروعيت  خود  براي 
مردم  براي  بنزین  و  نان  نرخ  که  اندازه 
ایران روزبه روز باالتر مي رود و خرید آن 
زحمت تر مي شود، امکان خرید مشروعيت 
والیي  نظام  دست اندرکاران  براي  نيز 
فروافتاده اند  ماسک ها  مي شود.  دشوارتر 
نظام  عریان  سيمای  ایران  مردم  تمام  و 
تن پوش  هنوز  مي پندارد  که  را  والیی 
مي بينند.   عينه  به  دارد،  تن  بر  مشروعيت 
که  است  آن  نمایانگر  ایران  کشور  تاریخ 
خواسته اند  مرکزي  حکومت هاي  هرگاه 
اقدام  و  برسانند  اوج  به  را  قدرت  تمرکز 
سياسي �  تنوعات  یکدست سازي  به 
تمام  نمایند،  ایران  در  موجود  اجتماعي 
را  خود  مشروعيت  و  اجتماعي  پایگاه 
حادي،  شرایط  چنين  در  باخته اند.  یکسره 
خيزش هاي  و  خارجي  مداخالت  همواره 
داخلي با موفقيت توانسته اند پایه هاي نظام 
فشار  زیر  که  مردمي  زیرا  فروریزند.  را 
تک گرایي  ذهنيت  از  ناشي  سرکوب  و 
مشترک  نقطه ي  هيچ  دارند،  قرار  دولت 
نظام  از  حمایت  براي  اميدوارکننده اي  یا 
حساس  لحظه هاي  این  نمي بينند.  حاکم 
برهه هایي هستند که دولت تمام  تاریخي، 
مخالفان  حذف  مبناي  بر  را  خود  سياست 
داخلي، نابودسازي تنوعات مليتي  � اتنيکي   � 
یا  تک خانداني  ساختاري  کسب  و  آیيني 
تک حزبي استوار مي سازد)نمونه ي آشکار 
دليل  به همين  است(.  پهلوي ها  آن دوران 
تنوعات اجتماعي و سياسي مختلف درون 
به  قرار مي گيرند که  تنگنا  ایران چنان در 
خود  ميان  شکاف  نمي توانند  وجه  هيچ 
منفعل  و  گرفته  نادیده  را  حاکم  نظام  و 

دولت  اگر  برهه هایي  چنين  در  بمانند. 
و  بزند  دموکراتيک  تحولي  به  دست 
به روي مشارکت عموم  فضاي سياسي را 
آنان  اراده ي  و  بگشاید  ایران  مليت هاي 
برابر  در  مي تواند  بشناسد،  رسميت  به  را 
بایستد.  پا  روي  و  کرده  مقاومت  بحران 
خارجي  مداخالت  این صورت،  غير  در 
در  نظام  و  مي شوند  رویارو  بلند  اقبالي  با 
مي ماند  گرفتار  چنان  خود  امنيتي  چالش 
زده  رقم  سقوط  در  سرنوشتش  تنها  که 
خارجي  مداخالت  البته  شد.  خواهد 
بسياري  نامطلوب  تأثيرات  با  همواره 
طول  در  ایران  اشغال شدن  بوده اند.  همراه 
نيروهاي  سوي  از  تاریخي  مختلف  مقاطع 
امر است.  خارجي، گواهي دهنده ي همين 
ایران  خلق هاي  مشکالت  چاره یابي 
این  در  مردمي  جنبش هاي  که  مي طلبد 
سيستم  نوعي  از  سرنوشت ساز،  مقطع 
بتوانند  تا  گردند  برخوردار  خود  خاص 
کرسي  به  را  دموکراتيکشان  مطالبات 
برابر رویکردهاي  تسليميت در  نه  بنشانند. 
قابل  رژیم  حاکم  جناح  دموکراسي ستيز 
مداخله ي  انتظار  در  نه  و  است  قبول 
خارجي نشستن. نه انقالب ها و خيزش هاي 
خارجي  مداخالت  نه  و  ایران  سرتاسري 
خاص  سيستم  ایجاد  به  نتوانسته  هرگز 
نهایتا  زیرا  شوند  منجر  ایران  خلق هاي 
هميشه  ایران  خلق هاي  سياسي  ستاتوي 
و  شده  خفه  مرکزي  نظام  چنبره ي  در 
را  خلق ها  عمال  تجزیه،  خطر  بهانه ي  به 
نموده اند.  بي سيستمي  و  بي سياستي  دچار 
براي  هميشه  نيز  فرمایشي  مجلس هاي 
شده اند.  به کارگيري  مردم  راضي نمودن 
خاورميانه  بر  حاکم  نوین  شرایط  اما 
به گونه اي است که خلق ها به تغيير شکلي 
و  قول ها  کنند.  بسنده  نمي توانند  نظام ها 
کشورهاي  دیکتاتورهاي  که  وعده هایي 
عربي در روزهاي پایاني عمرشان به مردم 
این  نشد.  روبه رو  اقبال  با  هرگز  دادند 
قول  مي کند.  صدق  نيز  ایران  براي  مسئله 
به  را  مردم  نمي تواند  مشکل گشا  مجلسي 
جمهوري  بحران زده ي  نظام  با  همدردي 
اسالمي وادارد. تنها یک گشایش سياسي 
با  تعامل  به  را  مردم  دموکراتيک مي تواند 
نظام دلخوش سازد؛ وگرنه بایکوت کردن 
از  تازه اي  موج  استارت  نهم  مجلس 
مبارزات و خيزش هاي مردمي خواهد بود. 
عالمت  فرمایشي،  مجلس  کردن  بایکوت 
است.  مردم  اجتماعي  مبارزات  اوج گيري 
برابر  نوعي واکنش دموکراتيک است در 
نظام. با توجه به اینکه نيروهاي مداخله گر 
دموکراتيکي  چاره یابي  پروژه ي  هيچ  نيز 
براي خلق هاي منطقه نداشته و با دامن زدن 
بر  را  راه  مذهبي  اتنيکي �  ملي گرایي  بر 
خلق هاي  گشوده اند،  تنش  و  خونریزي 
ایران به دنبال راهکارهاي دیگري جهت به 
بود. مبارزات خود خواهند  نتيجه رساندن 

مجلس  انتخابات  نيز  پژاک  ما  حزب 
این  نمود.  بایکوت  را  اسالمي  جمهوري 
شرایط  عميق  تحليل  مبناي  بر  بایکوت 
مسئله ي  قبال  در  نظام  رویکرد  و  ایران 

پروژه ي  است.  گرفته  صورت  کورد 
ایران  خلق هاي  مسائل  حل  براي  پژاک 
این  است.  شفاف  کورد،   خلق  به ویژه  و 
چارچوبي  در  مسئله  حل  مبناي  بر  پروژه ، 
است.  تنش  از  به دور  و  دموکراتيک 
نرمش  نوع  هيچ  حاکم  نظام  وقتي  اما 
دموکراتيکي در قبال مطالبات خلق کورد 
براي  را  خود  تالش  تمام  و  ندهد  نشان 
نماید،  متمرکز  کوردستان  در  عوامفریبي 
هرچه   بایکوت  این  پرمعنابودن  آنگاه 
کليت  یک  ایران  مي شود.  آشکار  بيشتر 
جغرافيایي و یک ميهن مشترک است. ما 
مشترک  ميهن  و  جغرافيایي  کليت  این  با 
نمي توانيم  هرگز  اما  نيستيم.  مخالف 
کرده  قبول  را  آن  غيردموکراتيک بودن 
ایراني  خواهان  ما  بریم.  به سر  آن  با  و 
دموکراتيک هستيم. از همين رو باید اول 
کليت  این  چارچوب  در  که  واحدهایي 
دموکراتيزه  مي گيرند،  قرار  جغرافيایي 
شوند. این واحدها، همان مليت ها، خلق ها و 
فرهنگ هاي موجود در ایران مي باشند که 
وقتي  دموکراسي  مي باشند.  پرتنوع  بسيار 
این  از  کدام  هر  که  مي شود  امکان پذیر 
واحدها بتوانند به توان مدیریتي خویش و 
اراده ي الزمه جهت مشارکت داوطلبانه و 
آزاد دست یابند. مرکزگرایي، مانع اصلي 
هر  لذا  است.  بومي  مدیریت هاي  برابر  در 
بومي  مدیریتِي  توان  به  رسيدن  براي  ملت 
سياسي  تعریف  و  ساختار  یک  باید  خود 
سياسي  ستاتوي  یک  یعني  باشد.  داشته 
همان  ما  منظر  از  ستاتو  این  باشد.  داشته 
دموکراتيک  اتونومي  یا  خودمدیریتي 
در  موجود  ملت هاي  بایستي  یعني  است. 
دموکراتيک  مدیریت  توان  داراي  ایران 
یعني  آنها  همه ي  برآیند  تا  باشند  خود 
دست  دموکراتيک  حالتي  به  ایران،  کل 
یابد. مجلسي فرمایشي که در آن هيچ نوع 
مشارکت داوطلبانه  و آزادانه وجود ندارد 
راستين  نماینده ي  نمي توانند  نمایندگان  و 
نمي تواند  هرگز  باشند،  خلق ها  مطالبات 
سازد.  برآورده  را  جامعه  مدیریتي  نياز 
این  در  مجلس  انتخابات  بایکوت کردن 
که  مي دهد  نشان  تاریخي  حساس  برهه ي 
ساختار  نمي خواهند  دیگر  ایران  خلق هاي 
مدیریتي دولتي و مرکزي را تحمل کنند. 
»نه« گفتن به انتخابات مجلس نيز در واقع 
از ساختار مدیریتي دولت  گسست جامعه 
است. از همين رو بایکوت کردن این دوره  
را  نظام  مسئولين  باید  مجلس  انتخابات  از 
که  کنند  درک  و  سازد  هوشيار  به خوبي 
سياست ها  بحران ها،  تشدید  اصلي  عامل 
تا  آنهاست.  خود  غلط  رویکرد هاي  و 
همچنان  و  نياورده  باور  دموکراسي  به 
سرکوب  و  تکثرستيزي  تنوع زدایي،  بر 
نهادها  نمي توانند  ورزند  اصرار  مليت ها 
مردم  به  را  خود  مدیریتي  سياست هاي  و 
از  مجلس  انتخابات  بایکوت  بقبوالنند. 
سوي نيروهاي اپوزیسيون سياسي داخلي و 
خارجي که نمایانگر طيف عظيمي از جوامع 
مدعاست. این  بر  گواهي  مي باشند،  ایران 

ترجيح مدیریت بومي و دموکراتيک بر مجلس غيرمردمي و انتصابي
ریوار آبدانان
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را  مينيماليزم  ایران،  در  دولتی  سنت 
آسانی  به  ترکيه  جمهوری  همچون 
شاهنشاهی  رژیم  حتی  نمی پذیرد. 
ایران در عصر مدرن بيش از جمهوری 
مقاومت  خود  از  مينيماليزم  برابر  در 
در  ایران  اسالمی  انقالب  داد.  نشان 
برابر  در  را  مهمی  ایستار   1979 سال 
به  مختص  ملت  دولت �  مينيماليزم 
خاورميانه ) که مرزهایش ترسيم شده 
بود ( و این نظام توازن یافته، از خود 
ابتدا در  به نمایش گذاشت. از همان 
هژمونی  اسرائيل،  هژمونی  برابر 
خویش را تحميل نمود. به رغم آنکه 
دولت �ملت های  و  ترکيه  جمهوری 
ملت  دولت  نظام  مشروعيت  عرب 
ممکن  را  اسرائيل  تشکيل  که   � را 
انقالب  پذیرفته اند،   � می نماید 
اسالمی ایران به رغم عدم انسجاميت 
ترسيم شده  ثبات خویش موقعيت  و 
]برای اسرائيل[ را آنچنان که هست، 
نپذیرفته است. سعی کرده تا هژمونی 
مخالف را شکل دهد. نمی توان تنشی 
اسرائيل   � ایران  مابين  امروزه  که  را 
تنشی  به  صرفاً  می شود،  مشاهده 
فروکاست،  دولت �ملت  دو  مابين 
بلکه تنشی است که مابين دو نيروی  
دليل  به  دارد.  جریان  هژمونی خواه 
که  است  نيرویی  دومين  ایران  آنکه 
از  می بایستی  است  هژمونی  پی  در 
نزدیک آن را تحت بررسی قرار داد. 
ریشه ی سنت دولتی در ایران همچنان 
از  دفاعيه ام  جلدهای  دیگر  در  که 
کنفدراسيون  تا  نموده ام،  بحث  آن 
دارد.  ادامه  م(  ق.   550�1000( ماد 
دارد.  را  ماد� کوردها  مشابه  فرهنگی 
حایز  منبع  دو  ميترائيسم  و  زرتشت 
اهميتند که موجودیت این فرهنگ را 
امپراتوری  کرده اند.  اعالم  تاریخ  در 
ایران،  دولت  اولين  منزله ی  به  پارس 
نشانه های فرهنگی  بر روی  تمامی  به 
است.  شده  تشکيل  ماد  کنفدراسيون 
به نوعی مرحله ای از امپراتوری است 
که مادها نيز در آن نقشی اساسی ایفا 
اساسی  نقش  از  برخوردار  کرده اند. 
به  اوليه  عصر  برده داری  از  گذار  در 
برده داری عصر باستان )1000 � 500 

برده داری  موجودیت  است.  م(  ق. 
پراکنش  مدیون  روم  و  یونان  باستان 
پارس � ماد است. عصر هلنستيک که 
می گردد،  آغاز  اسکندر  فتوحات  با 
مابين  خالق  است  سنتزی  بيانگر 
 � ق.م   300( غرب  شرق �  فرهنگ 
از  ناشی  ژرف  بحران  ب.م(.   300
جنگ  بر سر هژمونی یابی)سلطه یابی( 
ميان  سال  صدها  که  دنيا  سطح  در 
روم � پارت و روم )بيزانس( � ساسانی 
اوج گيری  با  هم زمان  داشت،  ادامه 
پایان  به  اسالم  هژمونيک  نيروی 
ایران  در  دولتی  سنت  است.  رسيده 
از فتوحات اسالمی تا تاسيس خاندان 
به  صفوی یعنی مدت زمانی نزدیک 
هزار سال از سوی خاندان های عرب، 
آن،  فرهنگ  با  بيگانه  مغوِل  و  ترک 
شيعه گرایی  است.  شده  نمایندگی 
مبدل  صفوی  خاندان  با  هم زمان 
شده  دولت  رسمی  ایدئولوژی  به 
این  در  مدرن  ایران  بنيان های  است. 
جنگ  است.  شده  پایه ریزی  دوره 
هژمونيکی که در راستای ]تصاحب[ 
عثمانی  امپراتوری  با  کوردستان 
از   1639 سال  در  بود،  درگرفته 
نتيجه  به  شيرین«  »قصر  پيمان  طریق 
رسيده است. در ورود به عصر مدرن 
این  از راه  بار  اولين  کوردستان برای 
پيمان به دو بخش تجزیه شده است. 
تکوین دولتی مدرن در کوردستان به 
دليل این پيمان ضربه ای جدی خورده 
کورد،  خان نشين های  در  است. 
نيروی  با  مشترک  »حيات  سياست 
خودمدیریتی  بنيان  بر  هژمونيک« 
است.  افتاده  جا  خوبی  به  داخلی 
دولت ایران که چند خاندان را تغيير 
اول  جهانی  جنگ  از  پس  بود،  داده 
و  ترکيه  جمهوری  مانند  به  درست 
حساب   نتيجه ی  در  افغان،  پادشاهی 
انگليس  هژمونی طلبانه ی  کتابهای  و 
مجددا  مدرن  دولتی  به منزله ی 
نيز  رضاشاه  به  است.  شده  برساخته 
مصطفی  با  توافق  همانند  درست 
کمال در قبال ایرانی مينيمال، قدرت 
این  در  انگلستان  است.  شده  داده 
جمهوری  کردن  مينيماليزه  با  دوره 

و  ایران  شاهنشاهی های  و  ترکيه 
منزله ی   به  را  کدام  هر  افغانستان، 
دولت � ملت هایی حایل در برابر مسير 
جنوب،  به  شوروی  روسيه ی  ورود 
است.  کرده  تاسيس  و  طرح ریزی 
به رژیم های  عدم مبدل نمودن آن ها 
مستعمره کالسيک نه ناشی از ناتوانی 
آن، بلکه در اثر ترس آن از  پراکنش 
روسيه ی شوروی بوده است. سياست 
سده ی  اوایل  از  حایل«،  »دولت 
نوزدهم تا به امروز یک نظام مختص 
به انگليس است که عموما با موفقيت 
یک  رضاشاه  خاندان  شده.  عملی 
غرب  تقليدی  مدرنيته ی  برنامه ی 
ایران  فرهنگی  سنت  آن  در  که  را 
ساخت.  عملی  شد،  نهاده  کناری  به 
یک  به منزله ی  را  آن  کردند  سعی 
بعدها  انگليس،  ابتدا  اقمارِی  رژیم 
حتی  و  آمریکا  متحده ی  ایاالت 
ماهيت  نگهدارند.  سرپا  اسرائيل 
ملت های  دولت �  اقماری  دولت 
راه  از  شکل  بارزترین  به  خاورميانه 
نمایش  به  پهلوی  خاندان  آخرین 
این دولت ها که  است.  گذاشته شده 
موجبات  نظامی  پليس  نيروی  راه  از 
پس  می گشت،  فراهم  تداومشان 
دست  هژمونيک  نيروی  آنکه  از 
عرض  در  می کشيد  حمایتشان  از 
میشدند.  سرنگون  روز  یک 
به  ایران   1979 اسالمی  انقالب 
انقالبی  است،  سياسی  که  ميزانی 
را  نيرویش  می باشد.  نيز  فرهنگی 
نيروی  نگرفت.  علمای شيعی  از  تنها 
اجتماعی  فرهنگی  از  را  اساسی اش 
ریشه  ایران  ميان خلق  در  گرفت که 
در  انقالب  دارد.  تاریخ  اعماق  در 
در  که  آنچه  مانند  به  درست  آغاز 
فرانسه، روسيه و انقالب های آناتولی 
کيفيتی  از  برخوردار  بود،  داده  روی 
یک  بر  بود.  دموکراتيک  ملی � 
ملی �  نيروهای  گسترده ی  هم پيمانی 
قرار  مبنا  با  بود.  متکی  دموکراتيک 
دموکراتيک  ملی �  هم پيمانی  دادن 
و  شيعی  امت گراهای  کمونيست ها، 
ایران  خلق های  دوست  ميهن  اقشار 
پيروزی  به  و در راس آن ها کوردها 

و  شيعی  علمای  اما  یافت.  دست 
یک  از  که  متوسط  طبقه ی  بازاریان 
تاریخی  مدیریت  نيرومند  سنت 
در  بودند،  برخوردار  اجتماعی  و 
هژمونی)سلطه(  کوتاه  زمانی  مدت 
به  نمودند.  برقرار  را  خویش 
متفقينشان  دیگر  بی رحمانه  گونه ای 
جمهوری  در  کردند.  سرکوب  را 
یک  هم   1920 سال های  ترکيه ی 
مقطع هژمونيک مشابه روی داده بود. 
دموکراتيک«  »ملت  بنيان  چند  هر 
انقالب از سوی علمای شيعه تحریف 
جوهره ی  در  هم  باز  اما  گردید 
کاپيتاليستی  مدرنيته ی  با  خویش 
اليگارشی  داشت.  قرار  تضاد  در 
این تجربه ی  تا  شيعی درصدد برآمد 
برخوردار  که  را  آنتی کاپيتاليستی 
بسيار  اجتماعی  و  تاریخی  معنای  از 
بود، جهت مشروعيت بخشی  عظيمی 
نيروهای  برابر  در  موجودیتش  به 
به عنوان  کاپيتاليستی  نظام  هژمونيک 
هم  هنوز  گيرد.  به کار  کارت  یک 
می گيرد.  به کار  را  آن  مبنا  این  بر 
تمامی دغدغه ی اليگارشی ایران این 
جوهره ی  به کارگيری  با  که  است 
انقالب  آنتی مدرنيته]کاپيتاليست[ی 
به عنوان یک سالح در برابر نيروهای 
معتبر  موقعيتی  در  غربی،  هژمونيک 
دولت � ملت  توازن  در  تایيدشده  و 
در جوهره ی  بگيرد.  خاورميانه جای 
خویش به عنوان مدرنيته ای جداگانه، 
کاپيتاليستی  مدرنيته ی  با  چالشی 
به کارگيری  با  می خواهد  ندارد. 
چالشی که با نظام دارد، همان نتایجی 
را بگيرد که دولت � ملت های عرب و 
این  بدان رسيده اند.  ترکيه  جمهوری 
مراحل  طول  در  نيز  ملت ها  دولت � 
حساب   راه  از  خویش  دوم  و  اول 
چالش های  از  تاکتيکی  کتابهای  و 
بدست  راستای  در  نظام  با  خویش 
از سوی  تایيد  بيشترین سهم،  آوردن 
بهره  آن  حمایت  کسب  و  نظام 
نوعی  از  ایران  در  می توان  برده اند. 
در  تجار  تيپيک)نوعی(  چانه زنی 
نيرومند  موقعيتی  دارای  که   � بازار 

دولت ـ ملت گرایی شيعی در ایران و نقش آن در خاورميانه

برگرفته از مانيفست تمدن دموکراتيک جلد پنجم)کوردها در محاصره ي نسل کشي( اثر عبداهلل اوجاالن
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نمود.  بحث   � است  ایران  سنت  در 
چالش در ایران درست در این نقطه 
آغاز می شود. سنت فرهنگی نيرومند 
را که  اليگارشی شيعی  ]ایران[، یک 
سازش  به  کاپيتاليستی  مدرنيته ی  با 
دست یافته نمی پذیرد. بنابراین شانس 
مبدل شدن چالش موجود در ایران به 
مبارزه ی مابين  دو مدرنيته ی آلترناتيو 
نظر  به  دارد.  وجود  هميشه  همدیگر 
نمی رسد که به مانند ترکيه و دولت � 
ملت های عرب به آسانی تصفيه گردد. 
سر  بر  امروزه  ایران  اليگارشی 
درگيری ای  وارد  خاورميانه 
در سطح  عمدتا  اگرچه   � هژمونيک 
اسرائيل  با   � یابد  تداوم  گفتمان 
تا  دارد  سعی  ویژه  به  است.  شده 

به  را  خویش  هسته ای  فعاليت های 
راستای  در  کارت  دومين  منزله ی 
شيعه  سنت  برد.  کار  به  هدف  این 
برای  تالش  در  هم  تاریخ  طول  در 
یک  است.  برآمده  هژمونی  کسب 
نيز  را  هزاران ساله  هژمونيک  ایران 
نگه  سر  پشت  سالح  منزله ی  به 
مدرنيته ی  شرایط  در  اما  می دارد. 
بزرگنمایی  را  نيرویش  کاپيتاليستی 
می کند. در عصری که نظام بيشترین 
شانس  کرده،  تجربه  را  جهانی شدن 
به  اگر  شيعه  اليگارشی  موفقيت 
ریشه دار  مدرنيته ا ی  گزینه ی  سمت 
از  است.  ضعيف  بسيار  نيابد،  سوق 
کشورهای  به  خویش  تشبيه  طریق 
هندوستان،  روسيه،  )برزیل،   BRIC

بلوک  ایجاد  کتاب  و  حساب  چين( 
درصدد  می پروراند.  سر  در  هم  را 
است تا هم پيمانی ای را که می خواهد 
دومين  با  PKKستيزی  مبنای  بر 
جمهوری AKP برقرار نماید، همراه 
حساب  این  دهد.  توسعه  سوریه  با 
به  ندارند.  ارزشی  هيچ  کتاب ها  و 
منطقه،  دولت � ملت های  دیگر  مانند 
نيز  ایران  ملت  دولت �  روی  پيش 
دو  دارای  مسایل  چاره یابی  رهيافت 
اساس  بر  چاره یابی  است.  محوریت 
رژیم  مانند  به  درست  اول  محور 
در  است.  نظام  با  سازش  شاهنشاهی 
واقع اليگارشی شيعه برای آن حاضر 
چنان  را  آن  جهانی  نظام  اما  است. 
مذاکراتی  اما  نمی پذیرد.  هست  که 

صورت  سازش  راستای  در  که 
دارند  قرار  وضعيتی  در  می گيرند 
از  یا  و  صلح آميز  طریقی  از  یا  که 
راه جنگ به نفع نيروهای هژمونيک 
رسيد.  خواهد  نتيجه  به  کاپيتاليستی 
مبنای  بر  مسایل  چاره یابی  اگر 
گسستی  شوند،  مطرح  دوم  محور 
خواهد  ميان  به  نظام  از  رادیکال 
مدرنيته ی  رهيافت  نيز  این  آمد. 
صورت  در  که  است  دموکراتيک 
و  شيعه  اليگارشی  هم  ماندن  ناتوان 
هم نيروهای هژمونيک غربی به ميان 
بود.  خواهد  ناپذیر  اجتناب  آمدنش 

هویت ملی کوردها در کوردستان ایران

هویت  تکوین  در  ایران  کشور 
دارد.  به سزایی  سهم  کورد  خلق 
جایگاه  آن  فرهنگی  و  زبانی  قرابت 
از  ایران  دارد.  تکوین  این  در  مهمی 
اصطالح آریایی سرچشمه می گيرد و 
به جامعه ی  نيز  این اصطالح  ریشه ی 
کشور  به معنای  برمی گردد.  نوسنگی 
آریایی  کمونته هاي[  ]یا  تجمعات 
نيز تجمعات  است. تجمعات آریایی 
کشاورزی  بر  مبتنی  قبيله ای  و  ِکالن 
انقالب  که  می باشند  دامپروری  و 
نوسنگی را تحقق بخشيده اند. از ميان 
این تجمعات، پروتوکوردها یکي از 
می باشند  پيشاهنگی  گروه های  اولين 
که در صحنه ی تاریخ هویدا شده اند. 
جهت  آری  اصطالح  حقيقت  در 
به کارگرفته  گروه ها  این  تعریف 
دو  هر  نظر  نقطه  یک  از  می شود. 
معنا و مفهوم اَرد=خاک و آر=آتش  
بيانگر یک واقعيت می باشند. قداست 
اَرد و آر در بنيان اصطالح ایران نهفته 
رشته کوه هاي  دامنه های  در  است. 
زمستان  هنگام  به  آتش  زاگرس 
عناصر  از  تابستان،  در  زراعت  و 
تمدن  هم  می باشند.  زندگی  اساسی 
محصول  ایران  تمدن  هم  و  سومر 
آتش،  بر  مبتنی  اجتماعی  فرهنگ 
کشاورزی و دامپروری در دامنه های 
تاریخ  طول  در  می باشند.  زاگرس 
و  ماد� پارس ها  سومر� گوتی ها،  از 
می توان  امروز  ایران  تا  ساسانی ها 

گام  نمود.  مشاهده  را  واقعيت  این 
در  مهم  مرحله ای  و  حمله آسا 
راستای کسب اولين هویت قومی در 
کاهنان  رهبری  به  ماد  کنفدراسيون 
نقطه  از  است.  یافته  تحقق  زرتشتی 
عنوان  مادها  کوردی،  هویت  نظر 
که  دارند  را  کوردها  اجداد  اولين 
نيز  ]نوشتاري[  تاریخ  در  مورد  این 
نيز  پارس  هویت  است.  شده  ذکر 
مدیون  را  خویش  موجودیت  اساسا 
از  هرودوت  تاریخ  در  مادهاست. 
قوم  پيشرفته ترین  عنوان  تحت  مادها 
و  پارس ها  و  برده شده  نام  دوره  آن 
وضعيت  در  دوره  آن  یونانی های 
مادها  از  که  می باشند  شاگردانی 
می توان  آموخته اند.  را  فرهنگ 
سومریان  اندازه ی  به  حداقل  گفت 
در ایجاد مراحل نظام تمدن مرکزی 
فرهنگ  این  نموده اند.  نقش  ایفاي 
ایتاليا،  اژه،  تمدن های  که  است  ماد 
می گرداند  ممکن  را  هلن  و  پارس 
می نماید.  پایه ریزی  را  آن ها  بنيان  و 
در تکوین فرهنگ اسالم قرون ميانه 
نقش  از  تاریخی  ميراث  همان  نيز 
به سزایی برخوردار است. بخش مهمی 
از مقوله های اعتقادی و اخالقی ریشه 
در این سنت دارد.آیين ایزدی ، بخش 
کوچکی از این سنت است که هنوز 
می دهد.  ادامه  خویش  حيات  به  هم 
سهم این ميراث در سنت های علوی، 
است.  تعيين کننده  لری  و  سورانی 

رده بندی  نقطه نظر  از  شيعی  ایران 
موجودیت های  هم پيمانی  بنيان  بر 
در  کورد  و  فارس  ترکمن،  قومی 
برساخته  قدرت گرا  سنی  اسالم  برابر 
پایه های مذهبی صفویان  است.  شده 
به منزله ی اولين خاندان شيعی را یک 
خانواده ی تکيه نشين)خانقاهی( کورد 
)شيخ صفی الدین( بنا نهاده است.  با 
عمدتا  خانواده های  زمان  گذشت، 
خاندان  برابر  در  نيز  شيعه  ترکمن 
بيماری  دچار  سنی  عثمانی  ترک 
قدرت شده اند. از یک کنفدراسيون 
در  دموکراتيک  سنت  که  سياسی 
دولتی  نظامی  به  بود  برجسته تر  آن 
آن  مرکزی  بروکراتيک  جنبه ی  که 
یافته اند.  دگردیسی  بود،  برجسته تر 
ایدئولوژی  از  بخشی  به  نيز  شيعه 
است.  شده  مبدل  رسمی  قدرت 
در  قدرت ستيز  سنت های  اگرچه 
سطح قابل توجهی از آن تا به امروز 
شيعی  اسالم  اما  باشند،  یافته  تداوم 
قدرت گرا  سنی،  اسالم  مانند  به  نيز 
این  جالب  مورد  دولت گراست.  و 
کوردهای  اعظم  بخش  که  است 
اسالم  سنت  یک  طریق  از  ایران 
مخالف  جبهه ی  غير قاطعانه،  سنی 
حقيقت  عبارتی  به  و  دموکراتيک 
نمایندگی  شيعه،  قدرت  برابر  در  را 
معاصر  ایران  »کوردیت«  می کنند. 
تالش  در   19 سده ی  اوایل  همان  از 
برابر  در  به تشکل خویش  تا  برآمده 

آزمون های  بپردازد.  شيعه  قدرت 
بيانگر  مهاباد،  و 1946  1920 سمکو 
امر  نهایت  در  می باشند.  واقعيت  این 
مقاومت،  این  واقعيت  و  سنت  هم، 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  برابر  در 
دسپوتيک  )قدرت  خمينی  رهبری 
اثبات  به  را  خویش  دگربار  ایران( 
اسالمی  فرهنگ های  است.  رسانيده 
چه  و  سنی  نوع  از  چه  قدرت گرا 
دارند  شباهت  پوشش هایي  به  شيعه 
که برازنده ی کوردها نبوده و به زور 
کوردها  شده اند.  پوشانيده  تنشان  بر 
را  آزادی  فرصت  اولين  که  همين 
پوشش های  این  آورند،  دست  به 
کرد  خواهند  در  به  تن  از  را  پلشت 
فرهنگی  پوشش های  با  را  خویش  و 
آراست. خواهند  حقيقی شان 

در ایجاد گسست کوردهای ایران از 
کوردستان و تماميت کوردها، پيمان 
سهم   1639 سال  در  شيرین  قصر 
عمده ای دارد. این امر به معنای جدا 
می باشد. زاگرس  کوردهای  کردن 

سلول  مقام  در  زاگرس  کوردهاي 
نمایندگان  و  هویت کوردی  بنيادین 
بودند.  زرتشتی  سنت  حقيقی 
وضعيت اسالمی شان در برابر قدرت 
شيعی دموکراتيک تر است. مبارزه ی 
که  را  دموکراتيکی  آزادی خواهی 
کوردستان  غرب  علوی  کوردهای 
پيشبرد  سنی  قدرت  سنت  برابر  در 
می دهند، مشابهش را کوردهای سنی 
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می دهند.  انجام  کورستان  شرق  در 
ایدئولوژیک �   منابع  با  وضعيت  این 
می باشد.  پيوند  در  قدرت  فرهنگی 
کوردهای  ميان  در  حاکم  فرهنگ 
باشد،  مذهبی  آنکه  از  بيش  ایران 
کيفيتی اتنيکی و قومی دارد. در حالی 
درون  در  آذری ها  و  فارس ها  که 
را  قومی شان  کيفيت  شيعه  فرهنگ 
کوردها  اکثریت  کرده اند،  تضعيف 
شيعه ی  فرهنگ  با  مخالفت  سبب  به 
فرهنگی شان  کيفيت  از  رسمی 
این  آورده اند.  عمل  به  صيانت 
است که کوردهای شيعه و  درحالي 
شاخه های  دیرینه ترین  از  )یکی  لرها 
دارند،  قرار  اقليت  در  که  کوردها( 
هویت قومی شان تضعيف شده است. 
زودهنگام  آسيميالسيونی  از  می توان 
ميان  به  بحث  شيعه  فرهنگ  ميان  در 
هویت  تشکيل  زمينه ی  در  آورد. 
کوردستان  شرق  در  کورد  معاصر 
رهبری  به  که  مقاومت هایی 
 1806 سال  در  سوران  بابان زاده های 
آغاز شده و تا به امروز تداوم دارند، 
که  عصيان هایی  دارند.  بسزایی  تاثير 
شده اند،  آغاز   19 سده ی  اوایل  از 
فعاليت هایي  دارند.  عمومی  تاثيری 
قدرت  توانمندسازی  راستاي  در  که 
بر  عالوه  گرفته اند  صورت  مرکزی 
سنتی،  مزدور  قدرت های  تصفيه ی 
خان نشينی  و  عشيره ای  اتوریته های 
کورد را هم با تصفيه مواجه ساخته اند 
فرهنگ  روی  بر  نتوانسته اند  اما 
باشند.  تاثيرگذار  چندان  اجتماعی 
کوردیت  گفت  می توان  نوعی  به 
اما  شده  تصفيه  قدرت  بر  مبتنی 
مرحله ی  وارد  اجتماعی  کوردبودن 
بيشتر در  نوینی شده است. عصيان ها 
راستای بازستاندن قدرت ازدست رفته 
از  صيانت  گرفته اند.  صورت 
کوردها  تمامی  ملی  موجودیت 
نيست.  آن ها  هدف  آن  پيشبرد  و 
اتونومی های  ویژگی  این  می بایستی 
آریستوکراتيک]خودمختاریهای 
درک  خوبی  به  را  اشرافی[  قشر 
که  جنبش هایی  از  را  آن ها  و   کرد 
موجودیت  از  صيانت  راستای  در 
هدفمند  آزادی  تحقق  و  ملی 
ساخت.  متمایز  خوبی  به  هستند 
جنگ ها و درگيری های اتونومی خواه 
ساختار  اقتضای  به  غيردموکراتيک، 
مواجه  شکست  با  عمدتا  طبقاتيشان 
بر  را  ژرفی  تخریبات  نتيجتا  و  شده 
روی موجودیت و آزادی ملی تمامی 
کوردها برجای نهاده اند. هر شکستی 

است.  گشوده  قتل عام  یک  بر  راه 
را  نيز نسل کشی فرهنگی  قتل عام  هر 
است.  برده  پيش  به  دیگر  گام  یک 
عبيداهلل  »شيخ  رهبری  به  جنبش های 
»اسماعيل   ،1878 سال  در  نهری« 
سمکو« در سال های 1920 و »قاضی 
بر  راه   1945 سال های  در  محمد« 
و  شکست  گشوده اند.  مشابه  نتایجی 
سرکوب، »موجودیت و آزادی ملی« 
نااميدی  بر  راه  و  نموده  را ضعيف تر 
جمهوری  آزمون  است.  گشوده 
مهاباد به رهبری »قاضی محمد« به رغم 
کيفيت خلق مدار و مدرن خویش از 
سنتي  عاقبت  همان  به  شدن  دچار 
»سعدآباد«  پيمان  است.  نيافته  رهایي 
در سال 1937 که ميان فاشيسم سفيد 
در  شد،  منعقد  پهلوی  رضا  و  ترک 
»قصر  پيمان  مدرن  شکل  حقيقت 
ژرف سازی  هدفش  که  بود  شيرین« 
مشترک  تصفيه ی  و  کورد  تجزیه ی 
جنبش های آزادی خواهی بود. امروز 
بی شماری  پيمان های  از  می توان  هم 
ترکيه  فاشيست سبز در  مابين قدرت 
و قدرت فاشيست اسالمی ایران بحث 
صيانت  مبارزه ی  »برابر  در  که  نمود 
تحقق  و  کورد  ملی  موجودیت  از 
آزادی کوردستان« به صورتی پنهانی 
می شوند.  عملی  و  می گردند  منعقد 
از  بسياری  در  کورد  ملی  حساسيت 
سابق  فدراسيون  اروپا،  کشورهای 
می توان  که  خاورميانه  و  شوروی 
حال  در  گفت  هم  »دیاسپورا«  بدان 
شکل گيری است و به تدریج در حال 
مبدل شدن به بخش مهمی از هویت 
عنصر  خصوصا  امر  این  است.  ملی 
آگاهی در زمينه ی فرهنگ را هرچه 
برقراری  در  می نماید.  تبيين  بيشتر 
می بایستی  ملی  هویت  تماميت 
نمایند.  ایفا  را  کاتاليزور  نقش 
به منزله ی  کوردبودن  است  بدیهی 
مدرنيته ی  در  ملی،   واقعيتی 
مرگباری  ضربه های  کاپيتاليستی 
مهم ترین  است.  گشته  متحمل  را 
گرفت  باید  اینجا  در  که  نتيجه ای 
ابزارهای  به  توسل  با  که  است  این 
)سه گانه ي  کاپيتاليستی  مدرنيته ی 
سرمایه، دولت � ملت و صنعت گرایی 
کورد  ملی  موجودیت  انحصارگر( 
تحقق نخواهد یافت و تحت محافظت 
حساب های  گرفت.  نخواهد  قرار 
هژمونيک  نظام  اساسی  بازیگران 
و   )... و  آلمان  آمریکا،  )انگليس، 
عناصر مزدورشان )رژیم های فاشيسم 
سفيد در منطقه، کاپيتاليسم کمپرادور 

نابود  را  زیست بوم  که  صنایعی  و 
است:  متکی  موارد  این  بر  می کنند( 
شرحه شرحه  کوردستان،  تجزیه ی 
دم  از  و  نمودن  آسيميله  آن،  ماندن 
موجودیت  گذراندن  نسل کشی  تيغ 
ملی کورد در هر بخش از کوردستان 
و تحت حاکميت گرفتن تشکل های 
نقش  که  کوردگرا  ساختگی 
اگر  ایفا می کنند.  را  اقداماتی مکمل 
خطی  در  کتاب ها  و  حساب  این 
رود،  پيش  ميلشان  مطابق  و  مستقيم 
خواهد  کوردستانی  نه  ميان  این  در 
کورد.  ملی  موجودیت  نه  و  ماند 
از  بخشی  هر  مطرح سازی  از  هدف 
کوردبودن  عنوان  تحت  کوردستان 
و نقش اساسی عناصر نقاب دار کورد 
می باشند  منحرف  و  ساختگی  که 
نسل کشی  به  بخشی  مشروعيت  نيز 
مدت  طول  در  کوردها  فرهنگی 
آسيميالسيون  راه  از  طوالنی  زمانی 
فعاليت های  که  کسانی  است. 
روشنگری، سياسی، اخالقی و زیبایی 
موجودیت  با  رابطه  در  را  شناختی 
نبایستی  می دهند،  پيشبرد  کورد  ملی 
این مورد را حتی برای یک لحظه هم 
نمایند:  دور  احساساتشان  و  عقل  از 
ساختگی  نقاب دار،  تشکل های  این 
عبارت  کوردیت،  سرپوش گذار  و 
نقششان  می باشند.  دروغ  یک  از 
است.  نسل کشی  به  مشروعيت بخشی 
مهم  باشد  می خواهد  هرچه  نيتشان 
که  آنند  مدعی  ظاهر  در  نيست. 
کورد  ملی  موجودیت  از  عنصری 
می باشند و به رئاليزاسيون می پردازند. 
کرم های  مانند  به  آنان  واقع  در  اما 
عناصر  که  هستند  درختی  ریز 
را  کورد  ملی  موجودیت  بالقوه ي 
این  ریشه ی  بر  تيشه  و  می جوند 
تأسف برانگيز  مورد  می زنند.  درخت 
به  آنان  از  بسياری  که  است  این  هم 
این  کرم  نقش  ناآگاهانه  صورتی 
درخت را ایفا کرده و وخيم تر آنکه 
روزانه  منافع  راه  در  و  نيت  حسن  با 
می آورند. جای  به  را  نقش  این 

در این صورت می توان گفت واقعيت 
ملی کورد در تالش است تا در ميان 
دو گرایش با جهت متضاد به خویش 
هستی بخشد و خودش را آزاد سازد. 
کوچ  نابودی،  اشغال،  استيال،  اولی؛ 
و  همگون سازی  تادیب،  اجباری، 
استعمار ناشی از کاپيتاليسم؛ گرایش 
شدن  مبدل  از  ممانعت  پاک سازی، 
به ملت و جامعه ی ملی آزاد و نتيجتا 
از  ناشی  گرایش  این  نابودسازی؛ 

روش هایی است که تحت یک ستاتو 
می شوند.  داده  پيشبرد  ]موقعيت[  یا 
در  می بایستی  که  اساسی ای  مورد 
رابطه با این گرایش بدان دقت نمود 
این است: فراتر از نسل کشی هایي که 
است  برجسته تر  آن  فيزیکی  جنبه ی 
یهودیان،  کشی  نسل  نمونه  برای   �
ظاهر  به   � ارمنيان  و  سرخ پوستان 
که  می آورد  پدید  را  تصور  این 
کسی  و  است  زنده  کوردیت  گویا 
از  را  مورد  این  ندارد.  کاری  آن  با 
به غایت  و  ساختگی  گروه های  راه 
اما  می بخشد؛  مشروعيت  خيانت کار 
آنچه  بود  واقف  نکته  این  بر  بایستی 
راهکارهای  می گردد،  عملی  که 
می باشند.  کورد  فرهنگی  نسل کشی 
که  است  گرایشی  دوم  گرایش 
صورت  به  اول  گرایش  برابر  در 
به  آن  بر  عالوه  یا  و  خودبه خودی 
صورتی آگاهانه، سازمانی و عملياتی 
شکل  به  یافتن  هستی  راستای  در 
و  موجودیت  تداوم  کورد،  ملت 
کليت بخشی به تمامی بخش های این 
موجودیت، آزادسازی آن و برساخت 
جامعه ی ملی کورد آزاد پيشبرد داده 
معاصر  کورد  هویت  در  می شوند. 
متضاد  شکلی  به  گرایش  دو  این 
دو  این  مابين  مبارزه  می شوند.  دیده 
گرایش تعيين خواهد کرد که برتری 
از آن کدام یک خواهد بود : گرایشی 
که می کشد، زندگی را به تدریج از 
معنا  از  عاری  را  آن  و  می برد  ميان 
حيات  گرایش  دیگری  و  می سازد 
و  موجودیت  که  معناداری  و  آزاد 
از  که  مبارزه ای  می بخشد.  تماميت 
مرگ  مساله  درگير  نيروهای  جانب 
و  استراتژی  به  توسل  با  زندگی  و 
تاکتيک های همه جانبه در عرصه های 
سياسی،  نظامی،  ایدئولوژیک، 
و  دیپلماتيک  اقتصادی،  اجتماعی، 
موجودیت  عرصه های  دیگر  تمامی 
گرفته،  صورت  کورد  فرهنگی 
ادامه خواهد داشت )از  ادامه دارد و 
تداوم  حال  به  تا  اخير  سال  دویست 
که  را  معاصر  مرحله ی  این  دارد(، 
صيانت  جهت  مبارزه  را  آن  می توان 
نمودن  آزاد  و  ملی  موجودیت  از 
کرد. خواهد  تعيين  نمود،  عنوان  آن 
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نقشه ي راه رهبر آپو

پوزیتيویسم  تاثيرات مخرب  از  یکی 
بر روی جامعه، این است که در امر 
حقایق  نقش  معضالت،  چاره یابي  
فرو  حداقل  به  را  اخالقی  و  دینی 
و  دینی  قضاوت های  مي کاهد. 
شرق  فرهنگ  در  به ویژه  اخالقی، 
صافي  از  گذشتن  با  خاورميانه  و 
هزاران  اجتماعی  آزمون های 
از  مسایل  فصل  و  حل  نتایج  ساله،  
عدالت  و  اخالق  معيارهای  طریق 
ضروری  بدان ها  رجوع  می باشند.  
بی تاثير  طریق  از  اوریانتاليسم  است. 
بر  سنتی،  رهيافت های  این  کردن 
و  افزوده  جامعه  سرکوب  دامنه ی 
مسایل دموکراتيک را ژرف تر کرده 
است. بدون وجود عدالت و وجدان، 
غيرممکن  اجتماعی  حيات  تداوم 
قاطعانه ی  رویکردهای  بود.  خواهد 
دترمينيستي، اکونوميستي و قدرت گرا 
که به حساب  و کتابهای سرد همچون 
تنها  شده اند،  داده  تقليل  سرمایه  یخ 
کائوتيک  وضعيتی  بر  راه  می توانند 
واقعيت  که  بگشایند  تحریف شده  و 
نيست. آن  جز  چيزی  نيز  موجود 

در  وجدان  و  عدالت  به  بازگشت    
معضالت  دموکراتيک  چاره یابی 
غول آسا  ابعادی  به  � که  اجتماعی 
ارزشی  حکم  در  رسيده اند � 
نمونه  برای  است.  اجتناب ناپذیر 
خلق هایی چون ارمنی ها و آسوری ها 
تراژدی هایی  کردن  سپری  جهت 
نيروی  فاقد  شده اند،  دچار  بدان  که 
می باشند.  نظامی  سياسی �  اقتصادی، 
جهت  خلق ها  این  به  کمک  اما 
که  تراژدی ها  این  نمودن  سپری 
خاورميانه  فرهنگ  تاریخ  طول  در 
دام  در  افتادن  نتيجه ی  و  نداده  روی 
مدرنيته ی کاپيتاليستی است، از طریق 
قضاوت های  به  دوباره  بازگشت 
اخالق  و  دین  وجدانی  و  عادالنه 
هميشه  منطقه  فرهنگ  در  که   � 
بود. خواهد  ميسر  داشته اند �  وجود 

در  را  اصولی  چارچوب  می بایستی 
تحقق  نظری  چارچوب  با  پيوند 
رهيافت های  بودن  بخشيد. ساختاری 
خواهند  مطرح  که  دموکراتيکی 
شد، فراتر از روزانه و یا کنژکتوری 
درپی  هم  را  آن ها  ماندگاری  بودن، 
مسایل  چاره یابی  داشت.  خواهد 
بلکه  باشند  کوتاه مدت  نبایستی 
دهند  نجات  را  نظام  یا  می بایست 
دیگرباره ی  بازسازی  به  اینکه  یا  و 
ماندگار  ثبات  نمایند.  خدمت  آن 
نوع  این  کارکردی  دولت  و  جامعه 
می نماید.  ضروری  را  رهيافت ها 
یک  دموکراسی  اینکه  به  باتوجه 
پس  می باشد،   جامعه  و  دولت  نظام 
دموکراتيزاسيون  راستای  در  گام ها 
باورم  این  بر  باشند.  بایستی سامانمند 
به ترتيب ذکر خواهيم  را که  اصولی 
بيشتر  کرد و می توان آن ها را هرچه 
کيفيتی  دارای  داد  گسترش  هم 
جهت  را  شرایط  حداقل  که  است 
برای  ماندگار  چارچوبی  ایجاد 
می نماید. فراهم  دموکراتيک  نظامی 

نبایستی  کليت،  برقرارکننده ی  مليِت 
به منزله ی دولت � ملت، بلکه به عنوان 
ملت دموکراتيک برساخته شود و یا 
می بایست  موجود  مليت های  اینکه 
تحول و دگردیسی در راستای ملت 
هدف  منزله ی  به  را  دموکراتيک 
ملت  نگرش  و  باز  هویت  برگزینند. 
هدف  این  برای  می تواند  منعطف 
مهم  مورد  باشد.  مناسب  آغازی 
آن  درون  در  که  ملتی  است:  این 
راه  از  نه  شد  خواهد  برقرار  کليت 
رضای  بنيان  بر  بلکه  زور،   و  قدرت 
دموکراتيک تاسيس گردد و یا اینکه 
امر  این  از طریق تحول دموکراتيک 
دموکراتيک  ملت  در  یابد.  تحقق 
حقوق و آزادی های فردی و جمعی 
مکمل  که  بوده  سکه  یک  روی  دو 
شهروند  صرفاً  می باشند.  یکدیگر 

مدنی،  جوامع  نمی گيرد؛  دربر  را 
خلقی  گروه های  و  جماعت ها 
کلکتيو  واحدهای  نيز  را  جداگانه 
می شمارد.  غنا  سرچشمه ی  و 
یک  عناصر  که  به ميزانی  شهروندان 
کارکردی  جماعت  یا  و  کلکتيویته 
موقعيتی  از  نيز  ميزان  به همان  باشند، 
بود. خواهند  برخوردار  نيرومند 

مشترک  وطن  نگرش  می بایستی 
قرار  مبنا  را  دموکراتيک(  )وطن 
یعنی نگرش وطن گرایانه ای که  داد. 
اتنيسيته ی  به یک دین و یک  متعلق 
»شهروندان  از  و  نمی باشد  یک زبانه 
دارای زبان ها، ملت ها و ادیان بسيار« 
واقعبينانه ترین  می شود،  تشکيل 
و  کليت  نگرش  این  است.  نگرش 
به  وسيع تر  سطحی  در  را  برادری 
که  وطنی  نگرش  می آورد.  ميان 
اتنسيته  یک  به  تعلق  احساس  تنها 
عظيمی  بخش  برمی انگيزد،  را 
مبدل  دیگری  به  را  شهروندان  از 
دامنه ی  بر  که  نگرش  این  می کند. 
جناح بندی ها می افزاید، نقش اساسی 
را در تجزیه ایفا می کند. بدیهی است 
از  برآمده  »شهروند  بر  مبتني  نگرش 
دارد.  فاشيسم  در  ریشه  قالب«،  یک 
و  طبيعت  غنای  بيانگر  تفاوتمندی 
صحيح ترین  است.  اجتماعی  حيات 
ميهن دوستی  احساس  است:  این  راه 
و  نژادپرستانه  صورتی  به  نبایستی 
به  پایبندی  شکل  به  بلکه  شوونيستی 
خاک، اکولوژی و تعالي زیسته شود. 

»دیگری  به  عوامل  از  دیگر  یکی 
مبدل نمودن« این است که جمهوری 
) است  دولت  از  شکلی  )که  را 

از  شکلی  ویژه  به  ملت  دولت �  به 
و  تعبير  قاطعانه  گرایی  ملت  دولت � 
ایده آل  دولتي  رژیم  نمایيم.  تفسير 
ملت،  دولت  �   نه  جمهوري  براي 

است.  دموکراتيک  دولت  بلکه 
حال  درعين  نمي تواند  دولت  یک 
دولت  هم  و  ملت  دولت �  هم 
صفت  دو  این  باشد.  دموکراتيک 
دارند.  قرار  چالش  در  یکدیگر  با 
است  دولتي  دموکراتيک،  دولت 
باز  دموکراتيک  نظامي  روی  به  که 
بوده و با آن به سازش دست مي یابد. 
چنين  داراي  تنها  نه  ملت   � دولت 
جامعه ي  برعکس  بلکه  نبوده  هدفي 
خویش  درون  در  را  دموکراتيک 
چاره یابي  اصل  نماید.  می  استحاله 
مطابقت  جمهوري  با  دموکراتيک 
دارد،  اما قادر نيست همان تطابق را با 
دولت � ملت برقرار نماید. مورد حایز 
اهميت است که جمهوري به منزله ي 
دموکراتيزاسيون  همگرای  سازمان 
شود.  تاسيس  و  شود  گرفته  نظر  در 
دولت  شکل  ننمودن  ایدئولوژیک 
به  آن  ندادن  پيوند  و  یا جمهوري  و 
نقطه  از  یا یک دین،   اتنيسيته و  یک 
حایز  دموکراتيک  چاره یابي  نظر 
تعریفي  نمودن  مطرح  است.  اهميت 
به منزله ي  جمهوري  از  حقوقي 
دموکراتيک  همگرای  سازمان 
صحيح ترین  شهروندان  تمامي 
داد.  انجام  مي توان  که  است  کاري 
به منزله ي  جمهوري  تعریف  یعني 
دموکراتيک  حقوق  سازماندهي 
بسزایی  اهميت  از  تمامي شهروندان، 
اصل  ترتيب  این  به  است.  برخوردار 
اجتماعي و اصل الئيسم نيز به شکلي 
حقيقی به محتواي این تعریف افزوده 
مي شود. تنها در صورت ارائه ي چنين 
را  از جمهوري آن  تعریف صریحي 
ایدئولوژي  و  دین  اتنيسيته،   یک  به 
نمونه  براي  نمود.  نخواهيم  وابسته 
اصطالحات  افزودن  بدون  آن  بيان 
نژاد  و  اتنيسيته  )که  ترک  و  کورد 
همچنين  و  مي گيرند(  دربر  را 
اسالمي،  نظير  صفات  دیگر  و  دین 
بيانات  منزله ی  )به  تسنن  و  مسيحي 
خواهد  دربرگيرنده تر  ایدئولوژیک( 
کرد. خواهد  برقرار  را  کليت  و  بود 

بخش ششم

ج ـ چارچوب اصولی

1( اصل ملت دموکراتيک:

2( اصل وطن مشترک
)وطن دموکراتيک(

3( اصل جمهوري دموکراتيک
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که  شکلی  به  کنفدراسيون  اصطالح 
از  است  عبارت  است،  شایع  امروزه 
دولت های  از  که  دولتی ای  واحدهای 
مناسبات  و  می گردد  تشکيل  حاکم 
دولت های  با  مقایسه  در  آن  درونی 
برخوردار  بيشتري  انعطاف  از  فدرال 
و  نظامي  سازمان های  مي توان  است. 
که  زد  مثال  هم  را  بسياري  اقتصادي 
انسان  دارند.  کنفدراتيو  ساختاري 
معلول  و  اجتماعی شدن علت  و  شدن 
پدیده ي  خود  می باشند.  یکدیگر 
اَشکال  طریق  از  نيز  اجتماعی شدن 
خویش  بيان  به  سازماندهی  متنوع 
سازماندهی  شکل  اولين  می پردازد. 
است. گسترش کمی  اجتماعی، ِکالن 
می گشاید.  قبيله  بر  راه  کالن  کيفی  و 
آنکه  از  پيش  و  دولت  تشکيل  از  قبل 
حاکميت  برای  ابزاری  به  هيرارشی 
که  شکلی  گردد،  مبدل  بهره کشی  و 
ادامه  خویش  هستی  به  جامعه  درآن 
مي داد کمونال و دموکراتيک بود. در 
حيات اجتماعی دموکراتيک � کمونال، 
است  ضرورتي  اقصادی  خودکفایی 
زندگی  نوع  آغاز  در  اجتناب ناپذیر. 
درون  به  معطوف  قبایل  و  ِکالن ها  در 
واحدهای  صورت  به  زندگی  است. 
مستقل تداوم می یابد. عوامل اجتماعی، 
عشيره ها  و  قبایل  امنيتی،  و  اقتصادی 
سوق  همبستگی  و  اتحاد  سوی  به  را 
و  قبيله  هر  مناسبات  این  در  می دهد. 
خویش  هویت  و  اراده  از  عشيره ای 
و  منافع  می آورد.  عمل  به  صيانت 
اراده ای  هميشه  مشترک  فعاليت های 
این  می آورند.  ميان  به  را  مشترک 
محتوایی  دارای  نيز  مشترک  اراده ي 
تجلی  شکلی  به  و  بوده  دموکراتيک 
که  می گردد  عملی  و  می کند  پيدا 
دیگری  بر  نيست  قادر  کسی  آن  در 
نوع  می توان  نماید.  برقرار  حاکميت 
این مناسبات را کنفدراسيون هم ناميد.

بخواهيم  اگر  بود  خواهد  اشتباه   
به  امروزین  تفکر  طرز  و  ذهنيت  با 
انسانيت  بنگریم.  تاریخی  پدیده های 
درون مایه ی  با  نگرشی  از  آغار  در 
برخوردار  امروز�  مانند  به   � حاکميت 
و  آزاد  حياتی  از  غير  به  جوامع  نبود. 
زندگاني  از  دیگری  نوع  با  مستقل 
هم  دليل  همين  به  بودند.  بيگانه 
می گرفتند،  شکل  که  اتحادیه هایی 
از  بودند.  برابر  و  آزاد  ماهيتی  دارای 
مناسبات  که  است  طبيعی  نظر  این 
را  کنفدراسيون  حالت  شکل گرفته 
توسعه ی  با  همزمان  باشند.  داشته 

ابزارآالت توليدی و توسعه ی اقتصاد، 
افزایش جمعيت  بر  راه  مازاد محصول 
هم گشوده است. هيرارشی ها به تدریج 
زمان  گذشت  با  می آیند.  ميان  به 
فرزانگانی  و  نظامی  فرمانده ی  کاهن، 
که وظيفه ی مدیریتی برعهده گرفته اند 
تشکيل  را  هيرارشی  این  چارچوب  و 
مبدل می گردند  نيروهایی  به  می دهند، 
تصاحب  به  را  مازاد  محصول  که 
حيات  از  می آورند.  در  خویش 
حاکميت  و  استثمار  با  که  غيرشهری 
آنها  در  که  شهرهایی  به  است  بيگانه 
صورت  گذار  یافته  تحقق  استثمار 
می گيرد. اولين شهرها در مزوپوتاميای 
سفلی تشکيل می شوند. در دوره ای که 
ظهور  دولت  عنوان یک  به  سومری ها 
شهرها  ميان  مناسبات  هنوز  می یابند، 
است.  استوار  کنفدراسيون  مبنای  بر 
سفلی  مزوپوتاميای  در  تحوالت  سير 
آن  در  که  می رود  پيش  گونه ای  به 
قدرت هرچه بيشتر مرکزی می گردد و 
بر شدت بهره کشی هم افزوده می شود. 
پيرامون  اتنيکی  تجمعات  مقابل،  در 
کنفدرال  اتحادیه های  شکل  به  نيز 
مي دهند.  ادامه  خویش  مقاومت  به 
از  ممانعت  جهت  هم  مقاومت  این 
دولت گرایی  بر  مبتنی  گرایشات 
نيروهای  با  مبارزه  هم  و  است  داخلی 
همچنانکه  اتنيسيته ها  خارجی.  حاکم 
زمان  با  مطابق  البته  کنفدرال �  فرم 
طریق  از  داده اند،  ترجيح  را   � خویش 
خلق های  با  مناسباتی  چنين  برقراری 
برابر  در  مقاومت  به  خویش  پيرامون 
پرداخته اند.  نيز  مهاجم  دولت های 

ملت  یک  عموما  یونيتر  دولت های 
قرار  مبنا  را  حاکميت  از  فرم  یک  و 
قانون گزاری،  ارگان های  می دهند. 
است.  یکی  قضایی شان  و  اجرایی 
ملی  هویت  یونيتر  دولت های  در 
شناسه ی  که  دولت  خود  به  مربوط 
حتی  می یابد.  اولویت  است،  آن 
مناطق  دولت ها  این  از  برخی  در  اگر 
باشند،  داشته  وجود  هم  خودگردان 
تغييری  بودن  یونيتر  حيث  از  دولت 
مربوط  خودمدیریتی  زیرا  نمی کند. 
مجلس  سوی  از  خودگردان  مناطق  به 
قانون گزاری  اساسی  ارگان  به منزله ی 
اختيار  این  مجلس  و  می گردد  تعيين 
بدهد.  هم  تغيير  را  آن ها  که  دارد  را 

دولت های  ساختارها  نوع  این  به 
می گویند.  نيز  تمرکزگرا  و  یونيتر 
شکل  به  می توانند  نيز  دولت  چندین 
یک  در  کنفدراسيون  یا  و  فدراسيون 
فدرال  نظام  در  آیند.  هم  گرد  عرصه 
می باشند.  هویت  دو  دارای  افراد 
یونيتر  دولت  مانند  به  حاکميت 
یک سویه نيست. هر کدام از واحدهای 
قانون گزاری،  ارگان های  دارای  فدره 
اختيارات  می باشند.  قضایی  و  اجرایی 
تعيين  اساسی  قانون  سوی  از  آن ها 
واحدهای  از  کدام  هيچ  می گردد. 
سرخود  و  به تنهایی  فدرال  یا  و  فدره 
نمی تواند دست به تغييرات بزند. تمامی 
تغييرات می بایستی به صورتی مشترک 
کنفدرال  نظام های  در  گردند.  اعمال 
ارگان ها و هویت کشورهای عضو مبنا 
قرار می گيرد. افراد و سازمان ها تمامی 
مسایلشان را در داخل دولت هایشان حل 
می کنند. کنفدراسيون تنها از اختياراتی 
و  توافق  طریق  از  که  است  برخوردار 
این  باشد.  اجماع عمومي حاصل شده 
می باشند.  محدودیت  دارای  اختيارات 
فدراسيون،  مانند  به  کنفدراسيون 
باشد.  هویت  دارای  که  نيست  دولتی 
را  دولت  عنوان  نمی توان  نمونه  برای 
اما  نمود.  اطالق  اروپا  اتحادیه ی  به 
است.  دولت  یک  آلمان  فدراسيون 
البته باید به این مورد هم اشاره کرد که 
خود اتحادیه ی اروپا در حال پيشروی 
است.  فدره  ساختاربندی  سوی  به 
کيفری  نيروی  کنفدراسيون  در 
فشار  تحت  را  عضو  دولت های  که 
هر  زیرا  ندارد.  وجود  دهد  قرار 
ماهيت  عضو  دولت های  از  کدام 
می کنند.  حفظ  را  خویش  مستقل 

مابين فدراسيون و  تفاوت  اساسی ترین 
شکل  این  به  می توان  را  کنفدراسيون 
بر زبان آورد: در حاليکه کنفدراسيون 
تشکيل  بين المللی  توافقی  طریق  از 
مبنای  بر  فدرال  دولت های  می گردد، 
هر  می گيرند.  شکل  اساسی  قانون 
کدام از دولت های عضو  کنفدراسيون 
از  می توانند  بخواهند  که  زمان  هر 
دولت های  در  شوند.  خارج  نظام  این 
حق  از  فدره  دولتچه های  فدرال 
اینکه  یا  و  نبوده  برخوردار  جدایی 
دشواری  بسيار  شرایط  تحت  حق  این 

کنفدراسيون  یابد.  تحقق  می تواند 
مناسبات  در  محدودی  اختيارات  از 
اما  است.  برخوردار  خارجی 
خارجی  روابط  همه ی  در  فدراسيون 
زمينه  این  در  و  بوده  آزاد  خویش 
مي آید. حساب  به  اساسی  اراده ی 

کشورهایی  از  یکی  بلژیک  کشور 
فدره ی  ساختاربندی  از  که  است 
در  است.  برخوردار  انعطاف پذیری 
نظام  یک  سوی  به  پيشروی  حال 
کنفدرال است. این در حالی است که 
اتحادیه ی اروپا با وضعيت کنونی اش 
کنفدراسيون  یک  از  عبارت  تنها 
کشورهای  از  برخی  گاها  مي باشد. 
دارای روابط سياسی کنفدرال به سوی 
فدراسيون ها  از  برخی  و  فدراسيون 
پيدا  تمایل  کنفدراليسم  سوی  به  نيز 
می کنند. برای نمونه ایاالت متحده ی 
که  کرده  طی  را  مرحله ای  آمریکا 
سوی  به  کنفدراليسم  از  نظام  آن  در 
است.  داده  ساختار  تغيير  فدراليسم 
ساختاربندی  یک  از  هم  سوئيس 
است  برخوردار  خویش  به  مختص 
مابين  نظامی  را  آن  می توان  که 
کنفدراليسم و فدراسيون عنوان نمود. 
ساختاربندی های  نمونه ی  اولين 
خاورميانه  در  می توان  را  کنفدرال 
منزله ی  به  آتن  بعدها  کرد.  مشاهده 
در  خودویژه  ساختاربندی  یک 
در  است.  شده  ظاهر  تاریخ  صحنه ی 
حاليکه حيات دموکراتيک و کمونال 
منزله ی شکل هستی یابی خلق ها  به   �
جغرافيایی  هر  از  بيش  اتنيسيته ها�  و 
است،  شده  زیسته  خاورميانه  در 
از  تغذیه  با  آتن  در  ارزش ها  این 
کنفدراليسم، مبدل به یک مدل شده 
که در آن ميان هر یک از واحدهای 
و  کنفدرال  ساختاربندی  موجد 
واحدها  این  از  یک  هر  درون  در 
است.  نموده  پيشرفت  دموکراسی 
آتن در مبارزه با اسپارت و پارس ها با 
ایجاد یک کنفدراسيون و مشارکت 
به  واحدها  از  هریک  نيرومندانه ی 
موفقيت دست یافته است. دموکراسی 

ساختاربندی نظام کنفدرال

ساختاربندی
 یونيتر)تک مرکزي(

تفاوت های مابين  و ساختاربندی کنفدرال
فدراسيون و کنفدراسيون

اولين اشکال کنفدرال در 
خاورميانه سربرآورده اند

کاری از مرکز مطالعات و تحقيقات استراتژیک پژاک
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آتن تنها محدود به کسانی است که 
می باشند.  شهروندی  حق  دارای 
فرودست  طبقات  دیگر  و  بردگان 
و  مجالس  در  مشارکت  حق  از 
با  می باشند.  محروم  تصميم گيری 
این حال می توان در آن به نمونه های 
دموکراسی مستقيم و بالواسطه اشاره 
نمود. اگرچه در آتن مجالس برمبنای 
باشند،  نظام نمایندگی مدیریت شده 
دموکراسی  به  جوهری  نظر  از  اما 
دارد.  بيشتری  قرابت  مستقيم 
یک  هر  جمعيت  آنکه  دليل  به 
ساختاربندی  که  واحدهایی  از 
کم  می دهند  تشکيل  را  کنفدراتيو 
برخوردار  امکان  این  از  خلق  است، 
در  آگاهانه  صورتی  به  که  است 
و  نماید  مشارکت  تصميمات 
فالسفه ای  نهد.  ميان  در  را  اراده اش 
و  بحث  مورد  را  دموکراسی  که 
گفتگو قرار داده اند با اشاره به اینکه 
در شهرهای با جمعيت بسيار اراده ی 
از  آمد،  نخواهد  ميان  به  شهروند 
پيش بينی  را  تخریب  و  خودبيگانگی 
جمعيت  زمان  آن  در  کرده اند. 
شهرها به صدها هزار هم نرسيده بود. 
باتوجه به نظر این فيلسوفان نمی توان 
امروزین  دولت های  و  شهرها  در 
نمود.  عملی  را  راستين  دموکراسی 

در شبه جزیره ی یونان صرفا نمی توان 
ميان  به  بحث  یونان  کنفدراسيون  از 
مناطق  از  بسياری  در  که  چرا  آورد. 
ساختاربندی ها  دست  این  از  هم  اژه 
کنفدراسيون هایی  بوده اند.  موجود 
شکل  عشيره ها  و  قبایل  اتحاد  از 
آن ها  از  بسياری  در  گرفته اند. 
برعهده ی  تصميم گيری  صالحيت 
به عالوه  است.  بوده  مردمي  مجالس 
از  که  داشت  وجود  هم  مجالسی 
فرزانگان  و  نظاميان  بروکرات ها، 
هم  دليل  همين  به  می شد.  تشکيل 
که  را  کنفدراسيون ها  این  اسپارت 
مدیریت  دموکراسی  بر  تکيه  با 
می شدند برای رژیم خویش همچون 
خطری دیده و همواره بدان حمله ور 
کنفدراسيون های  بعدها  است.  شده 
گرفتند.  شکل  اروپا  در  بسياری 
به  عمدتا  فئودالی  دوره ی  اروپای 
کنفدراسيون  یا  و  فدراسيون  شکل 
به ویژه  و  آسيا  در  می شد.  اداره 
حضور  شاهد  اگرچه  خاورميانه 
دولت های فئودالی مرکزی تر باشيم، 
اما نظام های سياسی فدراتيو مبنا قرار 
داده می شوند. خود امپراتوری ها تنها 
در صورتی می توانند موجودیت پيدا 
کنند و گسترش یابند که به خلق هاي 
را  مشخصی  خودمدیریتی  پيرامون، 
پارس،  امپراتوری های  کنند.  اعطا 
ماهيت  سلجوقی  و  صفوی  ساسانی، 
این  با  داشتند.  را  فدراسيون  یک 
و  اصول  امروز  همچون  که  تفاوت 

مشخص  صورتی  به  آن ها  قوانين 
در  حال  هر  به  بود.  نشده  ترسيم 
برده داری  دولت های  طول  تمامی 
مناسباتی  چنين  با  هميشه  فئودالي  و 
سياست نامه ی  در  می نمایيم.  برخورد 
کتاب  اولين  به  عنوان  نظام الملک 
به  که  توصيه هایی  سياست  علم 
در  نمونه  برای  جالبند؛  شده  سلطان 
تا  می شود  خواسته  سلطان  از  جایی 
تمامی  ميان  از  نظاميان  و  ماموران 
این  چون  شوند.  انتخاب  خلق ها 
نيروی  و  اتحاد  امنيت،  برای  امر 
تاریخ دانان،  است.  ضروری  دولت 
دولت  دموکراتيک ترین  را  پارس ها 
چرا  برمی شمارند.  کالسيک  عصر 
اتنيکی  تجمعات  دیگر  با  نه تنها  که 
دیدگاه  بلکه  کرده اند  برقرار  ارتباط 
باورداشت های  به  نسبت  آنان 
است. توجه  جالب  هم  جداگانه 

این  به کارگيری  با  هيتيت ها 
در  توانسته اند  سياسی  ساختاربندی 
مادها  بمانند.  سرپا  مصریان  مقابل 
امروزي  کوردهاي  اجداد  به منزله ی 
با برقراری مناسبات کنفدرال در ميان 
پيرامون  مهاجم  نيروهای  خویش، 
تنها  دولت ها  اولين  کرده اند.  دفع  را 
قادر بوده اند در بخش های محدودی 
نمایند.  برقرار  را  خویش  حاکميت 

در خارج  و خلق هایی که  اتنيسيته ها 
برقراری  با  مانده اند،  این محدوده  از 
مناسبات و پيمان هاي گوناگون و در 
به  کنفدرال  ساختاربندی  آن  راس 
حيات خویش ادامه داده اند. مقاومت 
جامعه ی  تمدن  برابر  در  خلق ها 
طبقاتی در بيشتر زمان ها به این شکل 
کنفدراليسم  می توان  است.  بوده 
آلترناتيو  حيات  شکل  منزله ی  به  را 
و  شدن  »دولت  برابر  در  خلق ها 
مرحله ای  هر   در  دولتی«  نيروهای 
از تاریخ و در تمامی مناطق مشاهده 
درصدد  هميشه  نيز  دولت ها  نمود. 
را  ساختاربندی ها  این  تا  برآمده اند 
خود  ضميمه ی  و  برداشته  ميان  از 
این  گفت  می توان  بنابراین  نمایند. 
اساسی  پایه های  از  یکی  مبارزات 
دموکراسی  و  آزادی  راه  در  مبارزه 
به  کنفدراسيون  می دهد.  تشکيل  را 
است  ساختاربندی ای  آنکه  دليل 
مناسبات  مبنای  بر  اتحاد  آن  در  که 
آزاد شکل می گيرد، از نظر جوهری 
است.  دموکراتيک  ماهيتی  دارای 
تراز  در  می توان  هم  دليل  همين  به 
ميان  در  را  دموکراسی  باالیی  نسبتا 
ساختاربندی  این  که  واحدهایی 
نمود.  مشاهده  می دهند  تشکيل  را 

دموکراسی آتن هم بر 
فدراسيون مبتنی است

کنفدراسيون برمبنایی 
دموکراتيک استوار است

رهيافت مبتنی بر کنفدراليسم
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مراحل پيشرفت و نهادینگی دولت های یونيتر و فدرال پدیده هایی مربوط به چند سده ی اخير می باشند. البته این مورد تنها به نهادینگی دولت ها در سطوح  باال 
محدود نماند. به منزله ی بازتابی از پارادایم مدرنيستی در تمامی سازماندهی های اجتماعی مشاهده شد. برای نمونه مي توان احزاب و قانون های اساسی ملی را مثال زد.

اما امروزه که واقعيت دنيای گلوبال در برابر دیدگانمان قرار دارد، این امر به تدریج جایش را به رهنمود گسترده تر تکثرگرا و بنابراین به نظامی جایگزین می سپارد. 
می توان به این روند، روند پيشرفت و نهادینگی نظام های کنفدرال هم گفت. اما پرسش اساسی که باید مطرح نمود این است: چرا کنفدراليسم؟ بدیهی است 
نظام های سابق نمی توانند جوابی برای معضالت و مسایل کنونی داشته باشند. واقعيت زندگي امروز به خوبی بيانگر این مدعاست. مورد مساله ساز در این بين 
نه پيشرفت نظام نوین بلکه خالهای ناشی از کاستي هاي این نظام است. در این صورت آنچه که بدان نياز داریم نه بازسازي نظام های سابق و وصله زدن بدان ها 
بلکه پایه ریزی منطق نظام آلترناتيو و ساختاربندی آن است. واقعيت این است که جوامع بدون آمادگی خود را در شرایط نوین یافتند. مرزها در حال از بين رفتن 
مي باشند اما اتحادیه های فرامرزی به اندازه ی کافی توسعه نيافته اند. پوشش زره مانند دولت های یونيتر به دليل کاراکتر تک گرایشان به تدریج در حال سایيدگي 
است اما نيروهای بومی هنوز نتوانسته اند سازماندهی متناسب با خویش را ایجاد نمایند. سرمایه با اتکا به تفاهمات بين المللی، جهانی می گردد و با تعميق شکاف های 
بين جوامع و تحت عنوان درگيری تمدن ها خویش را به اشکال گوناگون درمی آورد. خلق ها نتوانسته اند اتحاد مابين خویش را چندان توسعه بخشند. تحت 
این شرایط و در برابر این ابژکتيویته و یا همان واقعيت عينی، کنفدراليسم  به عنوان نظامی که از اتحادیه های آزاد دموکراتيک شکل می گيرد، مطرح مي گردد. 
نباید کنفدراليسم را صرفا به منزله ی باشگاه دولت ها تعریف نمود. ما بر این باوریم جهت ایجاد رویکردی نوین به این نظام می بایستی آن را بر اساس دو محور 
واشکافی نمود. یک جنبه ی آن همان اتحادیه ی کنفدرال نهادهای فرادست است و جنبه ی دیگرش نيز اتحادیه ای است بسيار گسترده که از هویت های بومی 

ادامه در صفحه11
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جامعه ی  دموکراتيک  نهادهای  و 
می گيرد.  شکل  مدنی 

منظور ما از این اصطالح، اتحادیه های 
است  دموکراتيکی  و  غيردولتی 
سازمان های  و  بومی  نيروهای  که 
خویش  ميان  در   )NGO(غيردولتی
ایجاد می کنند. به عالوه این واحدها 
محدود  مشخصی  مرز  یک  به  صرفا 
نمی شوند. می توان در بازه ای جهانی 
کنفدرال  واحدهای  تشکيل  به  هم 
این  ایجاد  اما  ورزید.  مبادرت 
می توانند  صورتی  در  تنها  اتحادیه ها 
را  دموکراتيک  کنفدرال  صفت 
داشته باشند که در آن ها از هویت ها 
هویت هاي  آید،  عمل  به  صيانت 
متنوع را دربرگيرند و یا بازنمودي از 
آنها باشند. زیرا منطق و مبناي اتحاد 
تفاوتمندی ها  مبنای  هم سان سازی  بر 
اساسي  خصال ویژه ی  بلکه  نيست، 
آن ها این است که هویت های متنوع 
هم گرا  سازمان  یک  زیر  در  بتوانند 
همزیستی  و  بپردازند  خویش  بيان  به 
به  احترام  با  توام  را  مسالمت آميز 
عالوه  به  بخشند.  توسعه  یکدیگر 
یک  دارای  هم  اتحادیه  خود  اینکه 
امر  این  با  تناقض  در  باشد  هویت 
وضعيت  نيز  صورت  این  در  نيست. 
این  که  می آید  ميان  به  هویتی  تکثر 
وسيع،  نقطه نظر یک گستره ی  از  نيز 
نمونه  برای  غناست.  و  تکثر  نوعی 
هویت های  با  مطابق  می توانند  افراد 
جنسيتی  و  سياسی  ملی،  فرهنگی، 
اینکه  یا  و  بپردازند.  خویش  بيان  به 
می توانند  وضعيت  تغيير  به  باتوجه 
بيان  را  خویش  هویت ها  از  یکی  با 
در  که  اساسی ای  نکته ي   نمایند. 
واقعيت  نمود،  اشاره  بدان  باید  اینجا 
دیالکتيکی موجود در تمایل هویت ها 
است.  هویت های  وجود  ابراز  به 
پدیده ی  مانند  به  سرکوب شده 
کنش � واکنش در فيزیک، در صدد 
می باشند.  پاسخگویی  و  وجود  ابراز 
منطق دولت � ملتگرا همواره درصدد 
برآمده تا با اعمال زور دیگر هویت ها 

همين  به  نماید.  خویش  مشابه  را 
و  بومی  هویت های  از  برخی  دليل 
آسيميالسيون  با  امروز  به  تا  که  ملی  
وضعيت  نتيجه ي  در  شده اند،  مواجه 
پدیدآمده ي ناشی از واقعيت گلوبال 
به سازماندهی و بيان خویش بر مبنای 
هویت ملی احساس نياز می نمایند؛ اما 
منزله ی  به  را  نباید آن  امر  نهایت  در 
هویت خواهي  دموکراتيک  مبارزه ی 
را  آن  می بایست  بلکه  نمود.  قلمداد 
قلمداد  هویتی  سربرآوردن  معناي  به 
نابودی  خطر  با  همواره  که  کرد 
جهت  همين  به  است.  بوده  مواجه 
است  آن  مرحله  این  در  مهم  مورد 
و  تضادها  براي  بسترسازي  بدون  که 
کنفدرال  نگرشی  بر  تکيه  با  تقابل، 
اگر  گيرد.  شکل  هویت ها  تماميت 
مدنظر  هم  را  کنوني  عصر  واقعيت 
جامعه ی  نمی توان  دهيم،  قرار 
دموکراتيک � اکولوژیک صرفا مبتنی 
می توان  بخشيد.  تحقق  را  اتنيسيته   بر 
بومی  بازه ای  در  را  اتنيکی  مسایل 
کانال های  و  گشایش ها  طریق  از 
مهم  مورد  کرد.  چاره یابي  گوناگون 
به  جستن  توسل  بدون  که  است  آن 
تالش های  به  مرکزگرایی  هرگونه 
مدیریتی خالقانه که صالحيتش را از 
خلق می گيرد اتکا ورزیم. جستجوی 
ناصحيح  فرادست  در  مخاطب  یک 
هم پيمانی های  و  مناسبات  است. 
سازماندهی  یک  می توانند  افقی 
آورند.  ميان  به  را  دموکراتيک تر 
مناسبات  بر  مبتنی  که  مناسباتی  چه 
و  می باشند  پایين دست  و  باالدست 
پایين،  عملکرد  داراي  مناسبات  چه 
پس  می باشند.  شکست  به  محکوم 
خودکفایی  اینجا  در  اساسی  مورد 
دنيای  به  ماندن  محدود  است. 
امتيازهای  به کارگيری  عدم  خویش، 
یک  به  شدن  مبدل  شانس  از  ناشی 
و  کالسيک  جامعه ی  ميان  در  نيرو 
موانعی  جمله  از  اتوریتر،  دولت های 
واحدهای  برابر  در  که  می باشند 
می گيرند.  قرار  نيمه خودگردان 
به ویژه در مرحله ای که دولت گرایی 
مرکزی با تضعيف مواجه شده است، 
کنفدرال  اتحادیه های  به  توسل  عدم 

در  می توانند  بومی  مدیریت های  که 
بدون  سازند،  متحقق  خویش  ميان 
بدشانسی  یک  مي تواند  تنها  شک 
که  جهانی شدن  باشد.  تاریخی 
ضروری  را  ملت  دولت �  تضعيف 
اختيار  در  را  شانسی  مي گرداند، 
نيروهای  و  غيردولتی  سازمان های 
به  می بایستي  که  داده  قرار  بومی 
نمود.  بهره برداری  آن  از  احسن  نحو 
وضعيت چنان است که می توان اقدام 
ميکروکنفدرال  واحدهای  ایجاد  به 
که  واحدهایی  یعنی  نمود.  فرامرزی 
اساسی  قانون  یک  بر  متکی  صرفا 
بسيار  آن ها  عرصه ی  و  نبوده  ملی 
اینکه  به  باتوجه  است.  گسترده تر 
هيچ کدام از نهادهای جامعه ی مدنی 
نخواهند  را  الزم  توانایی  به تنهایی 
با  کنفدرال  واحدهای  ایجاد  داشت، 
می توانند  هویت ها  از  صيانت  شرط 
نقش  دموکراتيزاسيون  روند  در 
موثری را برعهده بگيرند. مورد مهم 
اهداف  به  واحدی  هر  که  است  این 
در  باشد.  پایبند  خویش  تاسيس 
به  که  واحدهایی  صورت  این  غير 
صفت  گردند،  متوسل  تک گرایی 
کنفدرال خویش را از دست خواهند 
از  هم  را  نمایندگی  قابليت  و  داد 
دست خواهند داد. به عالوه همگرایی 
سازمان های جامعه ی مدنی که مرزها 
را درمی نوردند و مبتنی بر ارزش های 
بازه ای  در  می باشند  انسانی  جهانی 
جهانی نيز از اهميت بسزایی برخوردار 
نشان دهنده ي  وضعيت  این  است. 
صرفا  جهانی شدن  که  است  آن 
شرکت های  جوالن  جهت  ميدانی 
را  آن  می توان  بلکه  نيست  تجاری 
نيروهای  که  نمود  مبدل  ميدانی  به 
دموکراتيک بتوانند تاثيرگذار باشند.

ماکرو  بدانها  می توان  که  اتحادیه های 
بازنمودی هستند  کنفدراليسم هم گفت 
از نظام هایی که ساختارهاي فوقانی و یا 
دولت ها آن را به ميان می آورند. از این 
کالسيک  مدل های  گفت  می توان  نظر 

می باشند.  تضعيف شدن  حال  در  دولتی 
به  شناسه های اساسی عصری که در آن 
با خروج از تک گرایی در  سر می بریم، 
تکثرگرا  کاراکتری  به  دگردیسي  حال 
تکنولوژی  که  سطحی  وقتی  مي باشند. 
هم  را  است  رسيده  بدان  ارتباطاتی 
متوجه  بی درنگ  می دهيم،  قرار  مدنظر 
تک گرایي  عصر  دیگر  که  می گردیم 
به سرآمده است. ازهم پاشيدگی ناگهانی 
عراق  نمونه  برای  تک گرا  نظام های 
مي تواند راه بر یک مرحله ی کائوس هم 
را  گلوبال  دنيای  واقعيت  وقتی  بگشاید. 
هم مدنظر قرار می دهيم، درک خواهيم 
بومی  مساله ی  یک  از  امر  این  که  نمود 
یک  آمدن  پدید  موجب  و  شده  خارج 
مرحله ی ميانی کائوس شده و تمامی دنيا 
دنياي  در  که  چرا  است.  دربرگرفته  را 
صرفا  که  ندارد  وجود  معضلی  امروزی 
محلی باشد و پيرامون را تحت تاثير قرار 
ندهد. از این نظر رهيافت ها هم می بایستی 
این  از  دربربگيرند.  را  عمومی  گستره ی 
به  نظامی  نوع  هر  نمودن  محدود  پس 
گرفتن  ندیده  یا  و  خاص  منطقه ی  یک 
گویی  که  چنان  دولت ها  سوی  از  آن 
به  می توان  را  ندارد  ارتباطی  آن ها  به 
ارزیابی  واقعيت  انگاشتن  ندیده  منزله ی 
نمود. حتی نظامی چون اتحادیه ی اروپا 
هم امروز سعی دارد نسبت به دربرگرفتن 
نظام  در  متفاوت  فرهنگی  واحدهای 
از  را  منعطف  و  صریح  رفتاری  خویش 
اروپا،  اتحادیه ی  نه تنها  دهد.  نشان  خود 
بين المللی،  نيروهای  از  بسياری  بلکه 
و  تجاری  غول آسای  شرکت هاي 
دولت هایی که پيمان های امنيتی را منعقد 
اتحادیه های  ایجاد  به  نيز دست  می کنند 
به  زده اند.  خویش  درميان  کنفدرال 
هم  این  از  بيشتر  روند  این  می رسد  نظر 
و  تداخل  این  یافت.  خواهد  گسترش 
اقتضای شرایط موجود  به  درهم تنيدگی 
کنفدراليسم  می توان  نظر  این  از  است. 
را صحيح ترین نوع مناسبات تلقی نمود. 
دارای  دیگری  نظام  هر  از  بيش  چون 
انعطاف است. اتحادیه ای است که تماما 
می یابد.  تحقق  طرفين  رضایت  مبنای  بر 
حتی در صورت جدایی، کسی نمی تواند 
نماید.  حسابخواهی  دیگری  کس  از 
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از  یکی  منزله ی  به  کوردها 
خاورميانه  خلق های  قدیمی ترین 
یعنی  کائوس  مرکزیت  در  امروزه 
می باشند  نيروهایی  جزو  خاورميانه 
توجه  مورد  گوناگون  اشکال  به  که 
قرار گرفته اند. بدیهی است نظام های 
سده ی  محصول  که  موقعيت گرایی 
بر  و  می باشند  خاورميانه  در  بيستم 
پایه ریزی  زور  و  خشونت  مبنای 
را  خویش  تداوم  توان  شده اند، 
کسی  بر  ندارند.  امروز  شرایط  در 
جزو  کورد  خلق  که  نيست  پوشيده 
از  که  است  خلق هایی  از  یکی 
با  موقعيت گرا  نظام های  این  سوی 
نوع آسيميالسيون مواجه  شدیدترین 
به  بنا  هم  جهانی  نظام  است.  شده  
خواستار  دیگر  گوناگون،  دالیل 
در  العاده  فوق  رژیم های  این  تداوم 
خودفروبسته نبوده و آن ها را همچون 
قلمداد  منافعش  راه  سر   بر  مانعی 
می کند. از این نظر می توان وضعيت 
کنونی را فرصتی مناسب در راستای 
برساخت  و  کنونی  رژیم های  تحول 
نظامی دموکراتيک برشمرد. نکته ای 
خاطرنشان  بایستی  بين  این  در  که 
ساخت این است که منظور از تحول 
نظامی  ایجاد  کنونی،  رژیم های 
هرگونه  به  توسل  با  پراگماتيستی 
روش غيرانسانی نيست. از سوی دیگر 
معنای  به  نوین  نظام  یک  ایجاد  نيز 
نيست.  موجود  موقعيت  از  هواداری 
اتحادیه ی  به  کورد  خلق  گرایش 
کنفدراليسم  همچون  دموکراتيکي 
رابطه ی تنگاتنگی با واقعيت تاریخی 
تاریخ  طول  در  کوردها  دارد.  آن  
نظام  یک  مبنای  بر  هرگز  تمدن 
مرکزی دولت گرا در صحنه ی تاریخ 
کرده اند  ثابت  هميشه  و  نشده  ظاهر 
که به نظامی کنفدرال که همبستگی 
را اساس قرار می دهد گرایش دارند. 
تاریخ  در  ریشه  آنچنان  امر  این 
ویژگی  یک  به  گویی  که  دارد 
شده  مبدل  کوردها  ميان  در  ژنتيکی 
از  برخی  شناسی  جامعه  در  است. 
کاراکتر  به  باتوجه  خصوصيات  از 

به  جوامع  جامعه شناسی  و  تاریخی 
می شوند.  مبدل  ماندگار  پدیده ای 
همچنانکه در ميان کوردها نيز آلوده 
نشدن به قدرت هيرارشيک دولت گرا 
اگر  است.  اجتماعی  ویژگی  یک 
بی  باشيم  داشته  تاریخ هم  به  نگاهی 
درنگ می توانيم پی ببریم که در ميان 
کوردها به غير از ساختاربندی سياسی 
مادها که آن هم نوعی کنفدراسيون 
مرکزگرایی  نمی توان  می باشد، 
کرد.  مشاهده  را  مشخصی  تاریخی 
ميان  در  هميشه  رویکرد  این  گویی 
به  ما  است:  داشته  وجود  کوردها 
چنين  دولت گرایی  و  هيرارشی 
نگرش  و  نخواهيم شد  آلوده  تمدنی 
آن در مورد قدرت را عملی نخواهيم 
می بایستی  صورت  این  در  کرد. 
تمامی  به  خویش  آزادی  راه  در 
تمدن  طبقاتی  دولت  و  قدرت  از 
توسل  با  کوردها  می کردند.  گذار 
جامعه ی  از  هميشه  خودمدیریتی  به 
تاریخی و فرهنگی خویش صيانت به 
عمل آورده و از این نظر در نقطه ی 
قرار  قاطعانه  مرکزگرایی  مخالف 
گرفته اند. می توان تاثير آیين زرتشتی 
در  هم  را  جامعه  در  آن  بازتاب  و 
این امر دخيل دانست. زیرا مرحله ی 
پراکنش  و  ماد  کنفدراسيون  تاسيس 
حلقه های  جامعه  در  زرتشتی  آیين 
در  می دهند.  تشکيل  را  زنجير  یک 
امپراتوری ها  از غدارترین  برابر یکی 
خلق های  تمامی  آشور  یعنی 
با  کوردها  آن  راس  در  و  خاورميانه 
ایجاد یک هم پيمانی به پاخاسته و آن 
یک  از  نمونه ای  برده اند.  ميان  از  را 
هم  امروز  حتی  که  است  هم پيمانی 
می توان از آن الگوبرداری نمود. این 
مورد نشان دهنده ی جنبه ی همگرایی 
شرایط  در  خلق ها  دیگر  با  کوردها 
همانگونه  است.  دشوار  و  سخت 
کوردها  هم  امروز  مي دانيم  که 
کنفدرال  جبهه ای  ایجاد  درصدد 
بلکه  آنان  رهایی  تنها  نه  که  هستند 
ستم  تحت  خلق های  تمامی  رهایی 
تضمين  را  موقعيت گرا  نظام های 
خواهد کرد. به هرحال آنان خواستار 
که  می باشند  کنفدرال  نظامی  تحقق 
خلق ها  تاریخی  ارزش های  مبنای  بر 

مشترک،  ایده آل های  باشد.  استوار 
همگرایی  بر  که  صورتی  در  تنها 
آن  از  ناشی  ارزش های  و  تاریخی 
شانس  بر  می توانند  باشند،  استوار 
همين  به  بيافزایند.  خویش  تحقق 
تحقق  نظامی  باشد  بنا  اگر  هم  دليل 
تجربه ی  مبنای  بر  می بایستی  یابد، 
گردد.  متحقق  خویش  تاریخی 
در  کنفدراليسم  کنونی  شرایط  در 
چاره یابی  حل های  راه  با  رابطه 
می تواند  که  است  مدلی  مسایل، 
از  باشد.  مناسب  آلترناتيوی 
ملی  مسایل  چاره یابی  راه حل های 
در  دموکراتيک  مبارزات  تا  بگيریم 
به  همگی  حقوق،  احقاق  راستای 
رویکردهای  که  رسانيده اند  اثبات 
نمی توانند  کالسيک  دولت گرای 
تداوم  سویی  از  باشند.  افق گستر 
حالت  به  تقریباً  هم  کنونی  موقعيت 
غيرممکن درآمده است. مورد اساسی 
دگردیسي  که  است  روش هایي  نوع 
خاورميانه  مي کنند.  تعيين  را  تغيير  و 
است  پوست اندازی  حال  در  اکنون 
است.  شده  آغاز  تحول  و  تغيير  و 
این  مخاطره آميز  فوق العاده  مسئلۀ 
است که جناح هایی که تحت عنوان 
مقاومت  و  آزادی خواهانه  مبارزه ی 
جهت  چندانی  قابليت  برخاسته اند، 
قصد  و  نداشته  را  خلق ها  نمایندگی 
مبنی  خویش  ادعای  از  ندارند  هم 
بردارند.  دست  آلترناتيو  تشکيل  بر 
احتمال  این  لحظه  هر  می توان گفت 
دچار  خاورميانه  که  دارد  وجود 
اتنيکی  درگيری های ملی، منطقه ای، 
است کوردها  ممکن  دینی گردد.  و 
در نتيجه ی واکنش به آسيميالسيونی 
هویت  ابراز  عدم  و  درازمدت 
نظام های  از  ناشی  فرهنگی و سياسی 
افراطی  رویکردهای  با  سرکوب گر، 
رویکردهای  گردند.  روبرو  نيز 
به  نظر  این  از  موقعيت گرا  نيروهای 
آنان  که  چرا  اخاللگرانه اند.  تمامی 
هنوز هم بر سياست های امحا و انکار 
اصرار می ورزند و به هيچ روی تاب 
نوین  هویت  که  آزاد  کورد  دیدن 
امکانی  ندارند.  را  است  خاورميانه 
روی  پيش  کنونی  وضعيت  در  که 
نيروهای  و  غيردولتی  سازمان های 

نحو  به  می بایستی  دارد،  قرار  محلی 
گيرد.  قرار  استفاده  مورد  احسن 
استراتژی  جهانی شدن،  اگرچه 
پيش  در  را  ملت   � دولت  استحاله ی 
امر  این  به  بایستی  اما  است  گرفته 
واقف بود که در این استراتژی جایی 
رادیکال  و  راستين  دموکراسی  برای 
وجه  هيچ  به  ندارد.  وجود  خلق ها 
دموکراسي ای  پوشش  فریب  نباید 
سرمایه ی  نيروهای  که  خورد  را 
حربه ای  منزله ی  به  آن  از  گلوبال 
ایدئولوژیکی استفاده می کنند. ميزان 
خود  سازمانی  و  عملياتی  کيفيت  و 
آینده ای  چشم انداز  که  خلق هاست 
نمود.  ترسيم خواهد  را  دموکراتيک 
می توان  که  ميزانی  به  نمونه  برای 
امکانات ناشی از خأل قدرت مرکزی 
همچون  را  کوردستان  جنوب  در 
مورد  نمود،  قلمداد  ملی  دستاوردی 
این است که  اهميت  اساسی و حایز 
راستای  در  مقدمه ای  را  امکان  این 
با  مطابق  و  ببينيم  دموکراتيزاسيون 
رویکردی  منطقه ای  بازه ای  در  آن 
برای  نمایيم.  اتخاذ  را  دموکراتيک 
دارد  را  آن  پتانسيل  کرکوک  نمونه 
و  منطقه ای  درگيری  هم  مرکز  به  تا 
مبدل  منطقه ای  سازش  و  تفاهم  هم 
که  ماست  رویکرد  نوع  این  گردد. 
تعيين خواهد  را  دو سو  این  از  یکی 
کرد. بدون توجه به مرزهای سياسی 
در  کوردستان  شده ی  خط کشی  و 
با  می توان  ملت  دولت �  چندین  ميان 
جامعه ی  سازمان های  دادن  قرار  مبنا 
مدنی دموکراتيک و ایجاد اتحادیه ی 
اقتصادی،  و  سياسی  اجتماعی، 
کنفدراليسم دموکراتيک کوردستان 
در  که  خلقی  بخشيد.  تحقق  را 
و  موقعيت  حتی  بين المللی  عرصه ی 
نشده،  مشخص  برایش  ستاتویی  یا 
و  سازماندهی  صورت  در  تنها 
قادر  خویش  ذاتی  نيروی  بر  اتکا 
را  بنيادینش  حقوق  بود  خواهد 
دموکراتيک  و  آزاد  سياست  )که 
تشکيل  را  آن ها  مهم ترین 
دهد.  قرار  ضمانت  تحت  می دهد( 

کنفدراليسم و کوردها
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از  اقتصاد، یکي  سياسي شدن مقوله ي 
اقتصادي اي  بحران هاي  اساسي  دالیل 
آن  با  ایران  جامعه ي  اکنون  که  است 
جاي  به  مي کند.  نرم  پنجه  و  دست 
به  جامعه  به  خدمت  در  اقتصاد  اینکه 
تسلميت  به  جهت  شود،  گرفته  کار 
مي یابد.  کاربرد  جامعه  درآوردن 
در  چه  و  داخلي  حوزه ي  در  چه 
پيشبرد  براي  اقتصاد  حوزه ي خارجي، 
و  جامعه ستيز  نادرست  سياست هاي 
کارگرفته  به  حکومت  دشمن تراش 
در  اقتصادی  تصميمات  مي شود. 
ایران به ميزان زیادی تابع سياست هاي 
اسالمي  جمهوري  حاکمان  نادرست 
تنگاتنگ  ارتباطي  ایران  در  مي باشد. 
ميان ساختار اقتصادي و ساختار سياسي 
جمهوري اسالمي وجود دارد. اجازه ي 
داده  جامعه  به  اقتصادی  مدیریت 
کامل  انحصار  در  اقتصاد  و  نمي شود 
نمي توان  است.  گرفته  قرار  دولت 
هيچ گونه تعاوني و اقتصاد خودکفایي 
را یافت که نهادهاي دولتي در آن ریشه 
باشند. رهاورد چنين سيستمي  ندوانده 
افزایش بي رویه ي قيمت ها و گسترش 
هم  تعاوني هایي  است.  بيکاري  و  فقر 
اقتصادي  مشکالت  حل  جهت  که 
مردم و جلوگيري از انحصار اقتصادي 
جایي  به  راه  شده اند  تشکيل  دولت 
چنين  علت  به  تعاوني ها  زیرا  نبرده اند. 
شرایطي دنباله رو سياست هاي اقتصادي 
کارایي  فاقد  پس  مي شوند؛  دولت 
حتي  یا  و  نامحسوس  نقشي  و  بوده 
پيشبرددهنده ي  یعني  دارند.  عکس 
مي شوند  دولت  اقتصادي  سياست هاي 
اقتصاد ستيز  خویش  اصِل  در  که 
که  مسئوليت شان  به  آن ها  مي باشند. 
عمل  است  اجتماعي  اقتصادي  همانا 
نکرده و براي ادامه ي حيات در چنين 
اقتصادي  نظام  از  ناگزیرند  شرایطي، 
دولتي پيروي نموده و فقط اسم تعاوني 
مردمي را یدک کشند. برخورد نابرابر 
ایجاد  عدم  و  ایران  جوامع  و  افراد  با 
و  همه  براي  اقتصادی  توسعه  شرایط 
مشاهده  قابل  وضوح  به  مانع تراشي 
تعيين کننده ي  سياسي،  نظام  است. 
نحوه ي توزیع درآمدهاي ایران است. 
خصو صي سازي  قبيل  از  شعارهایي 
ظاهرشان  نيز  عدالت  سهام  یا  و 
برخالف باطن شان است؛ سياست هاي 
و  جذاب  ظاهري  که  اقتصادي اي 

براي  امر  ابتدای  عامه پسند دارند و در 
عموم مردم خوشایند مي نمایند، عموما 
و  ناگوار  پيامدهاي  خود  باطن  در 
نامطلوب اقتصادي دربر داشته اند.   نتایج 
سوء آن به جایي رسيده که بسياري از 
و  آب  به  را  خویش  باید  ایران  مردم 
نان شب خویش  بتوانند  تا  بزنند  آتش 
را تهيه کنند. هيچ گونه امنيتي نيز براي 
فعاالن اقتصادي در جوامع وجود ندارد 
و به بهانه هاي واهي و یا برنامه هایي که 
بن بست هاي  با  نمودیم  اشاره  بدان ها 
مي گردند.  مواجه  گریزناپذیري 
از  ایران  جامعه ي  که  سال هاست 
»تورم،  زاینده ي  که  دولتي  اقتصادي 
نرخ بيکاري باال، رشد اقتصادي پایين، 
توزیع نامناسب درآمد و مانع تراشي در 
مسير اقتصادي اجتماعي، فقر و عواقب 
اقتصادي  فقر  مي برد.  رنج  است،  آن« 
و  اخالقي  انحرافات  به  منجر  شدید 
که  مي شود  اجتماعي اي  معضالت 
نيروي تصميم گيري و دفاعي جامعه را 
باعث  مسئله  این  و  داده  کاهش  بسيار 
حکومت  سلطه ي  و  قدرت  افزایش 
اقتصادي  فقر  است.  شده  جامعه  بر 
در  تزلزل  و  فرهنگي  فقر  موجب 
بنيان هاي اخالقي جامعه و عدم پيشبرد 
سياست در خدمت به جامعه و از سوي 
فقير  قشر  این  مي شود.  جامعه  خود 
تصميم گيري هاي  در  شرکت  توانایي 
مصائب  داشت.  نخواهد  را  اجتماعي 
تمامي  دامن گير  سياست هایي  چنين 
نباید  افراد جامعه خواهد گردید. پس 
چون  را  اقتصاد  که  دولتي  بانيان  از 
به  نظام  به  قدرت بخشي  ابزاري جهت 
مشکالت  حل  انتظار  می گيرند  کار 
اقتصادي را داشت. دولت ها برآنند که 
خود  به  بي اعتمادي  معنوي،  نابسماني 
ناتواني  و  بدبيني  آینده،  از  نوميدي  و 
به  را  ایمن  چشم اندازي  ارایه ي  در 
جامعه نيز انتقال دهند. آن ها سياستهای 
در  اقتصاد  در حوزه ي  را  ویژه  جنگ  
جامعه ي  باالخص  و  ایران  سراسر 
کورد به کار مي گيرند. ما از تمایالت 
قدرت  مسند  در  که  کساني  شخصي 
بحث  نمي کنيم.  بحث  گرفته اند  قرار 
در ماهيت ساختار قدرتي است که این 
است.  نشانده  قدرت  مسند  بر  را  افراد 
وقت  اسرع  در  سودجویي  که  قدرتي 
را ارزش ميشمارد و براي قوام خویش 
آن را به خورد افراد جامعه نيز مي دهد. 

جامعه مي خواهد فرزاندنش حق گرفتن 
اختيارات محلي در زمينه ي اقتصادي و 
مردم  باشد.  داشته  را  ها  عرصه  دیگر 
شدید  فشار  تحت  اقتصادي  لحاظ  از 
مي خواهند؛  کار  و  نان  پس  هستند 
آن ها  حکومت  اما  مي خواهند.  سرپناه 
این  بازي  ویران گري مي کند.  را وارد 
ویران گري  نيروي  به  مبدل  انسان ها 
سود  به  دستيابي  پي  در  که  مي شوند 
با تقاضاهاي  نيروي مخرب  این  است. 
خویش جامعه و طبيعت را تحت فشار 
اسالمي  جمهوري  دولت  مي گذارد. 
اسالم  اقتصادي  دیدگاه هاي  به  حتي 
رشد  اسالم  در  است.  کرده  پشت  نيز 
اقتصادي حد و مرزهایي را مي شناسد 
تا  است  معيارهایي  به  پایبند  اقتصاد  و 
جامعه را فرونبلعد. بر طبق این معيارها 
کرامت  رعایت  با  باید  اقتصادي  رشد 
انساني و معنویات و همچنين صيانت از 
زایندگي زمين و مسائل محيط زیست 
رواني  بهداشت  حتي  گيرد.  صورت 
اقتصادي  گسترش  شرایط  از  جامعه 
جمهوري  اقتصاد  اما  مي شود.  شمرده 
رعایت  را  موارد  این  تنها  نه  اسالمي 
بلکه جامعه اي مریض ساخته  نمي کند 
مي پيچد.  خودش  به  درد  از  که  است 
از  ناشي  اجتماعي  بيماري هاي  این 
مليت  نام  تحت  نيز  را  اقتصادي  فقر 
الپوشاني  اسالم  دشمنان  با  مبارزه  و 
که  مي دانيم  دیگرسو  از  مي کند. 
اخالق  معيار  مهم ترین  راستگویي 
ایران  در  حاکم  دولت هاي  اما  است. 
دولت هایي ساخته و پرداخته بر پایه ي 
فراوان  وعيدهاي  و  وعده   دروغ اند. 
انتخابات  زمان  در  به ویژه  اقتصادی 
که  ادعاهایي  است.   شده  رایج  امري 
گرچه در پوسترها و تبليغات نامزدهاي 
انتخاباتي به چشم مي خورد اما صراحتا 
تکذیب  آمدن  کار  روي   از  پس 
مي شوند. مسئولين آن اندازه در خلف 
دارند  نفس  به  اعتماد  وعده هایشان  به 
که مي توان آنها را سلطان دروغ ناميد. 
مي توانيم این را در رویکرد دولت های 
افراد  دید.  وضوح  به  انقالب  از  پس 
یا  نيز حق هيچ گونه مخالفت و  جامعه 
حتي انتقاد و اظهار نظري را در رابطه 
با این سياست هاي اقتصادي ندارند. در 
انگ  امري  چنين  دادن  روي  صورت 
ضعيف بودن حس ميهن دوستي!! و یا 
وابستگي به ایادي استکبار و یا مخالف 

نظام ایران را � که برابر است با مخالفت 
براي  مي زنند.  او  به   � ارتداد  و  با خدا 
بایستي جامعه  سياست ها  این  با  مبارزه 
دفاع  نهادهاي  نيز  اقتصاد  حوزه ي  در 
جنگ   خنثي سازي  براي  را  مشروع 
ویژه ي دولت بنا نهد. هميشه خلق کورد 
صلح آميز  و  دموکراتيک  راه هاي  از 
جهت حل مشکالت اقتصادي خویش 
جنگ  و  خشونت  از  و  کرده  استفاده 
بارها  زمينه  این  در  است.  کرده  پرهيز 
عمل  و  نيت  و حسن  بارها صداقت  و 
پس  است.  داده  نشان  نيز  را  خویش 
بایستي دولت نيز ابزار نظامي و جنگ 
بيوقدرت خویش  سياست هاي  و  ویژه 
نفع  به  هم  برخورد  این  نهد.  کنار  را 
جامعه و هم به نفع دولت خواهد بود.

در  بي عدالتي  مظاهر  دیگر  از  یکي 
به  امکانات  نامناسب  توزیع  ایران، 
کشور   مختلف  مناطق  و  استان ها 
از  برخي  در  دليل  همين  به  مي باشد. 
بهره برداري  کشور  مناطق  و  استان ها 
مناسبي از امکانات و مزیت هاي طبيعي 
نمي آید.  عمل  به  استان  هر  خاص 
از  بسياري  اساسي  مشکل  و  موضوع 
منبع  نبود  کوردستاني  خانواده هاي 
در  است.  آن  از  بردن  رنج  و  درآمد 
و  بيکار  جوانان  خانه ها  از  بسياري 
دچار  را  خانواده  فضاي  درآمد  بدون 
به معضلي اساسي مبدل  نموده و  یاس 
الزامات  برخالف  امر  این  است.  شده 
اقتصادی است و نواحی  امنيت ملي و 
مي اندازد.  خطر   به  را  کشور  مختلف 
تهدید  این  با  مقابله  راه هاي  از  یکي 
فعاليت هاي  در  تمرکزگرایي  حذف 
تصميم  کردن  غيرمتمرکز  و  اقتصادي 
این  به  مي باشد.  اقتصادي   گيری هاي 
تنوع  اساس  بر  مختلف  مناطق  ترتيب 
مزیت هاي  از  فعاليت ها  و  امکانات 
کافی برخوردار خواهند شد و این امر 
موجب پيشبرد اقتصاد به معناي واقعي 
و  جامعه  به  خدمت  جهت  در  و  آن 
البته  مي شود.  دولت  به  خدمت  در  نه 
ميسر  راحتي  به  امر  این  در  موفقيت 
تداوم  از  جلوگيري  منظور  به  نيست. 
نظام رانت  گراي دولتي در ایران، تکيه 
بر نظام مشارکتي و اقتصادي اجتماعي 
فعاليتهای  به  اصالت بخشي  بر  تکيه  با 
که  شرکت هایي  و  جمعی  اقتصادی 
مدیریت شود ضروري   مردم  از سوي 
بر  ایران  در  سرمایه اي  نظام  مي نماید. 

اقتصاد اساسی ترین عرصه ی دموکراسی و جامعه ی اخالقی ـ سياسی
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عدالت،  برپایه ي  نه  و  سودبري  اساس 
انتظار  از آن  نمي توان  مي چرخد. پس 
داشت؛  را  اقتصادي  بحران هاي  حل 
مدني  جامعه ي  نهادهاي  بایستي  لذا 
با  متناسب  اقتصادي  اتحادیه هاي  و 
جامعه و البته مستقل از دولت به ایفاي 
نقش خویش بپردازند. تنها با بازگشت 
یعني  آن  اصلي  صاحبان  به  اقتصاد 
حل  را  مشکالت  این  مي توان  جامعه 
مسير  بود  خواهد  قادر  اقتصاد  و  نمود 
اصلي خویش را بپيماید. در واقع وجود 
دموکراتيک  اجتماعي  سيستم  یک 
اقتصادي و همخوان  متضمن توسعه ي 
تداوم  الزم  شرط  بود.  خواهد  آن  با 
همانا  که  اصلي اش  مسير  در  اقتصاد 
جامعه  مادي  نيازهاي  برآوردن 
است. مهم  این  تداوم  و  ایجاد  است، 

و  سودبري  راستين  اقتصاد  در 
سودآوري مطرح نيست؛ مورد اساسي 
آن  از  استفاده  هدف  با  کاال  توليد 
جامعه  نيازهاي  نمودن  برطرف  جهت 
رفع  هدف  راستين،  اقتصاد  در  است. 
اما  مي باشد.  جامعه  اساسی  نيازهای 
اقتصاد  حوزه ي  سوداگري  و  تجارت 
با  بازي  است.  کشانده  منجالب  به  را 
ربودن  و  با هدف سودآوري  قيمت ها 
در  جامعه  دستاوردهاي  و  دسترنج 
زده  فلک  به  سر  اسالمي  جمهوري 
اقتصاد  فعاليت هایي،  چنين  پس  است. 
طور  به  بيکاري  نمي شوند.  محسوب 
سياست هاي  و  مي کند  رشد  بهمن آسا 
اهداف  با  همگي  که  دولت  اقتصادي 
نمودن  بي اراده  جهت  خاص  سياسي 
جامعه و تحت عناوین مختلفي صورت 
مي کند.  خم  را  جامعه  کمر  مي گيرند 
دولت،  اقتصادي  سيستم  و  سرمایه 
جامعه را به تباهي کشانده و افراد جامعه 
را تشویق به فعاليت هاي سودجویانه و 
روابط  در  فرصت طلبي  دادن  قرار  مبنا 
حس  نيز  امر  این  مي نماید.  روزانه 
برابر  در  را  انسان ها  مسئوليت پذیري 
را  فردپرستي  و  فرومي کاهد  جامعه 
و  تملک  انگيزه ي  مي بخشد.  ارتقا 
پول،  کسب  حرص  و  سودجویي 
آن هم بيشترین مقدار پول به هر قيمتي 
که شده، را به جامعه تزریق نموده اند. 
ميدان  در  بودن  بهتر  براي  معياري  این 
مسابقه اي است که هرکس مي خواهد 
براي زنده ماندن از دیگري جلو بزند. 
افراد  همه ي  اتوپياي  شکل  به  امر  این 
هم  و  فرادست  افراد  هم  یعني  جامعه 

در  است.  درآمده  فرودست  افراد 
مهندس  دانشجو،  از  افراد  از  بسياري 
و  فاحشه  قمارباز،  تا  گرفته  دکتر  و 
دارد.  وجود  حرص  این   ... و  دزد 
از  برداشتي  چنين  از  گزیدن  دوري 
به  بایستي  که  است  چيزي  اقتصاد 
بياموزند  باید  شود.  آموخته  جامعه 
تباه  براي  نه  را  خویش  نيروهاي  که 
جامعه  دادن  برباد  و  خویش  کردن 
ساختن  براي  بلکه  زیست  محيط  و 
نياز  نيز  این  برد.  به کار  بهتر  جامعه اي 
از  جهت  دارد  آموزشي  سيستمي  به 
ذهنيتي  چنين  تخریبات  برداشتن  ميان 
تزریق کرده اند. حرص  جامعه  به  که   
پول،  و  تملک  به  افسارگسيخته  آز  و 
مرتبط به سود و سرمایه است نه اقتصاد. 
که  سودمحوري  اقتصادي  سيستم  در 
حکومت ایران بنا نهاده بایستي از آب 
بتواني  آن وقت  شاید،  تا  بگيري  کره 
گليمت را از آب بيرون بکشي. تعقيب 
برهوت  به  را  آدمي  سود  آرام ناپذیر 
پرتاب  بي اعتمادي  و  بي اخالقي 
چنين  به  آلوده گشته  جامعه  ي  مي کند. 
جامعه  نمي توان  دیگر  را  ویروسي 
ناميد پس چگونه مي توان از آن انتظار 
سياست ها  این  مقابل  در  ایستادگي 
داشت.  را  واقعي  اقتصاد  پيشبرد  و 
پيوندي  براي کسب سود هيچ  فعاليت 
اساسي  و  بنيادین  نيازهاي  رفع  با 
به  تيشه  بلکه  داشت؛  نخواهد  جامعه 
ریشه ي جامعه زده و آن را آلت دست 
سياست هاي اقتصادي دولت مي نماید. 
از سوي جامعه  قبول چنين رویکردي 
سبب گرسنگي و فقر مي شود و سبب 
و  اسالمي  جمهوري  دولت  خرسندی 
این  آن.  به  وابسته  سرمایه ي  صاحبان 
و  دولت  جيب  تنها  و  تنها  بحران ها 
ایادیش را که با پارو پول جمع مي کنند 
پر مي کند. اما از طرف دیگر معنویات 
اقتصاد  براي  بازدارنده  حالتي  جامعه 
سودمحور داشته است؛ پس هميشه در 
نبردي مداوم با همدیگر به سر برده اند. 
معنویات جامعه اجازه ي پيروزي کامل 
است. نداده  سياست هایي  چنين  به 

که  اقتصادي اي  معضالت  حل  براي 
به  دست  آن  با  ایران  جامعه ي  اکنون 
گریبان است بایستي از طریق ریشه یابي 
این  برخاست.  مبارزه  به  آن  با  مشکل 
و  شود  خشک  ریشه  از  باید  مشکل 
موضوع،  این  سطحي  تحليالت  پيامد 
ناکارآمدي در سطح عمل و شکست 

در عملکرد را به همراه خواهد داشت. 
از  از درآمد حاصله  اگر مقداري  مثال 
جامعه  آن  واقعي  صاحب  که  را  نفت 
است، در زمينه ي کشاورزي در مناطق 
نيز  حاصلخيز  بسيار  که  ایران  مختلف 
مي باشند سرمایه گذاري شود، مشکلي 
خواهد  ریشه کن  بيکاري  و  فقر  نام  به 
شد. اما این مسئله با خواست آن ها در 
تضاد مي باشد. چون این امر موجودیت 
تهدید خواهد  را  نامشروع آن ها  منافع 
نمودم،  اشاره  آن  به  که  مسائلي  کرد. 
موقت  و  روزانه  سياست هاي  پيامد 
یا  و  دولت  این  به  مختص  یا  و  رژیم 
اقتصادي  برنامه ي  این  یا  و  دولت  آن 
بلکه  نيست،  اقتصادي  برنامه ي  آن  و 
ریشه در ساختار حکومت دارد. بسيار 
عدم  صورت  در  که  است  آشکار 
و  بيوقدرت  سياست هاي  با  برخورد 
نظام سودمحور، جامعه یاراي مبارزه با 
بيکاري و فقر کشنده اي که شریان هاي 
نخواهد  مي خشکاند،   را  حياتي اش 
نداشت. اقتصادي که در چنگ افراد و 
یا دولت گرفتار آمده، پيوندي با اقتصاد 
دموکراسي  با  باید  را  اقتصاد  ندارد. 
را  دموکراسي  باید  آميخت.  درهم 
تنها  داد.  تعميم  اقتصادي  حوزه ي  به 
مي تواند  سياسي  و  اخالقي  جامعه ي 
یک حوزه ي اقتصادي دموکراتيک را 
پایه ریزي و اجرا کند. اقتصاد راستين و 
دموکراسي مانند گوشت و استخوان به 
هم پيوند خورده اند و بدون هر یک از 
مي نماید.  ناشدني  دیگر  آنها، حوزه ي 
اقتصاد راستين و در پيش گرفتن آن از 
عکس العملي  مي توان  را  جامعه  سوي 
دموکراتيک و درخور جامعه نام نهاد. 
دموکراتيک،  جامعه اي  در  تنها  پس 
باشيم.  راستين  اقتصاد  شاهد  مي توان 
در اقتصاد واقعي تضاد فاحش طبقاتي 
ندارد.  به محيط زیست وجود  و لطمه 
چون جامعه براي رفع نيازهاي خویش 
اگر  مي پردازد.  اقتصادي  امور  به 
مبنایش  گيرد  صورت  تجارتي  هم 
نيازها  رفع  بلکه  بود  نخواهد  سودبري 
از  طرف  دو  هر  که  روش  بهترین  به 
مي باشد.  نمایند،  بهينه  استفاده ي  آن 
و  شهر  روابط  دیگر  باري  مي توان 
مناسبات  این  نمود.  سازگار  را  روستا 
روستایي  جامعه ي  زیان  به  اکنون 
رشد  است،  کشاورزي  بر  متکي  که 
نابودي  به  منجر  روابط  این  مي یابد. 
جامعه ي روستایي مي شود که کاهش 

امر  در  شاغالن  و  کشاورزي  آمار 
است  دليلي  روستا  ساکنان  و  زراعت 
دولت  نفع  به  رویه  این  مدعا.  این  بر 
مي باشد. چون از یک سو اقتصاد متکي 
برده و  بين  از  را  به دولت، کشاورزي 
به  از سوي دیگر جمعيت روستایي را 
مهاجرت به شهر که مرکز سياست هاي 
منطق  مي کند.  وادار  مي باشد  دولت 
هيچ  سودمحور،   مبادله ي  و  توليد 
پایبندسازی  جهت  را  اخالقی  معيار 
صنعت، تعيين نکرده است. اگر دولت 
جمهوري اسالمي کمک هایي مالي در 
زمينه ي کشاورزي و یا دیگر بخش ها 
انجام دهد نيز آن  را به صورت ماليات 
صادراتي  و  وارداتي  ترفندهاي  یا  و 
شکلي  به  قيمت ها،  با  بازي  و  خویش 
ربود.  خواهد  جامعه  از  نامحسوس 
هرگونه  صنعتي کردن و شهري کردن 
مترادف  انرژي  از  استفاده  افزایش  با 
است. انرژي اي که هم به طور مستقيم 
توليد  عرصه ي  در  مستقيم  غير  یا  و 
را  انساني  کار  نيروی  و  انرژي  جاي 
ميگيرد و سبب بيکاري مي شود؛ و هم 
دایره ي مصرف غير ضروري را وسعت 
زیست  محيط  آلودگي  و  مي دهد 
چنين  با  داشت.  خواهد  به همراه  را 
خاک  و  هوا  آب،  آلودگي  نگرشي 
از سوي کارخانه هاي وابسته به اقتصاد 
سودمحور که تنها به قصد کسب سود 
بيشتر برپا شده اند امري معمول خواهد 
خوراک،  توليد  به  سرمایه داران  بود. 
آسایشي  وسایل  و  مسکن  پوشاک، 
بدان  خویش  بقای  براي  جامعه  که 
به  بيشتر  و  نمي مانند  محدود  دارد  نياز 
ميپردازند.  چيز  همه  ساختن  کاالیی 
شرط  و  بي قيد  شدن  صنعتي  همچنين 
به  خوراک  شدن  روانه  به  نياز  سبب 
جمعيت  غذاي  تأمين  براي  شهرها 
سرسام آور شهر است. امري که سبب 
تهي شدن خاک از خوراک مایه هایش 
مي شود. زمين را پير و فرتوت نموده و 
مرگ  مي کنند.  سلب  را  زایندگي اش 
هجوم  معناي  به  کشاورزي  زمين هاي 
به مراتع، چمن زارها و جنگل ها خواهد 
و  کشاورز  مرگ  زمين،  مرگ  شد. 
روستا است و سبب هجوم جمعيت به 
افرادي که  مي شود.  ناامن شهر  فضاي 
بخش  در  بيشتر  مي شوند  شهر  راهي 
یا  به اشتغال مي شوند  خدماتي مشغول 
کار  به   مشغول  بخش ها  دیگر  در  اگر 
داشت  خواهند  ثابتي  درآمد  شوند 
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در  قشر  آسيب پذیرترین  قشر  این  و 
این  جبران  براي  هستند.  تورم  مقابل 
ناچيز  امتيازات  ازای  در  نيز  کمبود 
در  که  دولتي  نهادهاي  در  اقتصادي 
دولتي  سرکوب  سياست هاي  خدمت 
است از جمله بسيج و نهادهاي وابسته 
جامعه ي  مي گيرند.  جاي  اطالعات  به 
و  نفوذ  سيطره،  تحت  کامال  شهري 
قرار  اسالمي  جمهوري  دولت  کنترل 
مهلکي  ضربه ي  بدین گونه  مي گيرد. 
شهرها  مي شود.  زده  جامعه  اراده ي  بر 
مرکز  و  کرده  پيدا  غول آسا  رشدي 
گشتن  بيگانه  اجتماعي،  معضالت 
فردگرایی  و  فرصت طلبي  جامعه،  با 
در خدمت  نه  که  فردی  البته  مي شود. 
خود بلکه در خدمت نظام حاکم ایران 
بایستي روابطي جایگزین  بود.  خواهد 
را جستجو کرد که در آنها سودگرایی 
نابودي  سطح  تا  که  را  موجود 
نهيم. کناری  به  ميرود،  پيش  همدیگر 

این  از  رهایي  راه  یگانه  آپو  رهبر 
اجتماع  اکو �  اقتصاد  را  وضعيت 
ميداند و در این مورد چنين مي گوید: 
»هزاران اکو� جامعه به اقتضاي شرایط، 
واحد  یک  همچون  را  خود  مي توانند 
از  یکي  نمایند.  سازماندهي  اقتصادي 
یافته  فوریت  مدت هاست  که  مسائلي 
مدنظر  با  زراعت  در  که  است  این 
به  صنعت،  اکو�  اصل  دادن  قرار 
شود  پرداخته  زمين هایي  بازساماندهي 
که توسط خانواده ها به تّکه هایي مجزا 
تقسيم شده و ویژگي واحد بودن را از 
دست داده اند. تشکيل اکو� اجتماعات 
در زراعت، یکي از اساسي ترین اصول 
دموکراتيک  مدرنيته ي  در  اقتصادي 
مسئله،   همين  با  ارتباط  در  مي باشد. 
مزرعه داري  به  قائل  نگرش هاي 
باقي  بردگي  و  سرف  دوران  از  که 
دست  از  را  خویش  رونق  مانده اند، 
طریق  از  که  اجتماعاتي  اکو�  داده اند. 
مقياسي  در  زراعتي  واحدهاي  تشکيل 
اکولوژیک تحقق خواهند یافت، بنيان 
یعني  مي باشند.  نيز  روستا  مدرنيته ي 
به منزله ي  مدرن  روستاي  یا  و  روستا 
به صورت  و  اجتماع  اکو�  یک 
مقياس  در  اقتصادي  واحدهاي 
هستي  دوباره  مي تواند  اکولوژیک،  
اجتماعات  اکو �  نيز  شهرها  در  یابد. 
در  شکل گيري اند.  قابل  مشابهي 
اکولوژي محور،  شهرِي  برنامه ریزي 
کليّت  از  بخش  یک  به مثابه ي  اقتصاد 
همانند  مي شود.  سامان دهي  عمومي 

بروکراسي اي  وجود  عدم  الزامي بودن 
شهر  که  اقتصادي  ببلعد،  را  شهر  که 
را ببلعد نيز نبایستي وجود داشته باشد. 
فعاليت هاي اقتصادي متناسب با سرشت 
هر شهر، به صورت واحدهایي با حجم 
سازماندهي   ]Optimal=[بهينه
مي گردد که نه در راستاي سود آوري 
بلکه در جهت برطرف سازي بيکاري و 
محروميت خلِق شهر هدفمند مي باشند. 
مي توان جمعيت را به تناسب ساختار و 
نمود.« توزیع  این واحدها  بر  قابليتشان 

باید  مهم،  این  به  براي دست یابي  پس 
اقتصاد را ازآن جامعه نمود. نباید یکي 
قرباني دیگري گردد. یکي براي سود 
افراد  از  بسياري  کند.  کار  دیگري 
و  کار  فردي  تا  شوند  بيکاري  قرباني 
اکو �   اقتصادي  بيابد.  درآمدي  منبع 
است  هستي بخش  اقتصادي  اجتماع، 
مي بخشد؛  توان  و  نيرو  را  جامعه  که 
نيرو و تواني که مي تواند سياست هاي 
جامعه کش دولت در زمينه ي اقتصاد را 
درهم شکند و به نيروهاي دموکراتيک 
موجود در جامعه در راستاي برساخت 
پس  رساند.  یاري  آزاد  جامعه اي 
حق  آن،  به  وابسته  افراد  یا  و  دولت 
موضوع  این  از  جامعه  نمودن  محروم 
هستي بخش را نخواهند داشت. جامعه 
نخواهد  را  قبول چنين وضعی  نيز حق 
سوي  از  امري  چنين  قبول  داشت. 
جامعه به معناي خودکشي خواهد بود. 
و  زمينه ي کشاورزي  در  باید چه  پس 
یا کالن  محدود  در سطح  چه صنعتي 
شود.  تشکيل  خودکفایي  نهادهاي 
اقتصادي  اصول  سيستمي  چنين  در 
نهادهاي  در  را  اول  حرف  راستين 
اقتصادي خواهد زد. نه مالکيت فردي 
اقتصاد  مالکيت دولتي، جایي در  نه  و 
آن  با  تضاد  در  و  ندارند  اجتماع  اکو � 
فردي  و  دولتي  مالکيت  بود.  خواهند 
به ایجاد فاصله ي طبقاتي فاحش منجر 
خواهد شد. سيستمي که در آن فردي 
بر اثر فقر از گرسنگي جان مي بازد و یا 
اقدام به خودکشي کرده و یا به فحشا 
کشيده مي شود و دیگري فرعون گونه 
زندگي مي کند و روزانه پول بادآورده 
ضدانسانی  سيستمی  مي زند  جيب  به 
اکو �  اقتصاد  در  است.  ناپذیرفتنی  و 
اجتماع شرکت ها و تعاوني ها نيز تحت 
مالکيت مشترک کساني درمي آیند که 
اقتصاد  البته  به کارند.  مشغول  آنجا  در 
که  نيست  معنا  این  به  اجتماع  اکو � 
خواهد  بين  از  کلي  به  دولتي  اقتصاد 

به  آن ها  ميان  در  تعادلي  فقط  رفت. 
موظف  دولت  اما  آمد.  خواهد  وجود 
اکولوژیک  معيارهاي  از  پيروي  به 
بيوقدرت  سياست هاي  از  دوري  و 
رفع  منظور  به  شد.  خواهد  خویش 
ساختن  قاعده مند  ویژه  به  انحصار ها 
است  الزم  اقتصاد  در  دولت  رفتار 
دولتي  بي ضابطه  انحصارات  از  اوالً 
جلوگيري شود و ثانياً با بسترسازي الزم 
زمينه فعاليت نهادهاي اقتصادي جامعه 
فراهم گردد. نکته ي مهم در این مسئله 
راهبردي این است که تصميم گيري ها 
با  و  جمعي  صورت  به  است  الزم 
فضاي  در  و  نظرات  همه ی  مالحظه 
قابل نقد اتخاذ شوند و همين امر خود 
زمينه ساز اجرایي نمودن این تصميمات 
که  است  بدیهي  وگرنه  بود؛  خواهد 
عمومي  پذیرش  زمينه  که  نظراتي 
بود.  نخواهند  اجرا  قابل  باشند  نداشته 
مي تواند  بدین سان  تنها  دولتي  اقتصاد 
غير  در  نماید  جامعه پذیر  را  خویش 
خواهد  نابودي  به  محکوم  این صورت 
هم  گروهي  اگر  حتي  مالکيت  شد. 
باشد � به عنوان مثال در یک شرکت � 
باشد.  اجتماع محور  مالکيتي  بایستي 
و  صنعت  از  مي  توانند  واحدها  این 
فناوري به شکل مطلوب که در تضاد 
با معيارهاي اقتصاد اکو � اجتماع نباشد 
بدین صورت مي توانند  نمایند.  استفاده 
فناوري  و  صنعت گرایي  مخرب  نتایج 
خدمت  در  دولت  سوي  از  که  را 
جنگ افروزي  جهت  و  قدرت  منافع 
نمایند.  ناکارآمد  مي شود،  استفاده 
خدمت  در  فناوري  و  صنعت  بایستي 
به کار  سياسي  و  اخالقي  جامعه ي  به 
اصلي  هدف  که  فناوري  شود.  گرفته 
توسط  و  بوده  جامعه  به  خدمت  آن 
ربوده  جامعه  بر  تسلط  براي  و  دولت 
آن  اصلي  به صاحبان  مي توان  را  شده 
بازگرداند. بدین صورت مي توان سنگ 
بناي زندگي اي آزاد و دموکراتيک را 
پيشبرد  را  کشاورزي  مي توان  نهاد.  بنا 
داد اما به صورتی که نتایج زیان آوري 
افراد  براي محيط زیست نداشته باشد. 
جمهوري  دولت  به  کار  این  با  جامعه 
اسالمي اجازه نمي دهند که فرآورده ها 
و محصوالت اقتصادي آن ها را بچاپد. 
بدین گونه جامعه خود مالک کار و رنج 
اجازه ي  دولت  به  و  شد  خواهد  خود 
در  داد.  نخواهد  آن را  از  سوءاستفاده 
چنين سيستمي، چون خارج از حوزه ي 
است،  دولت  سودمحور  اقتصادي 

داشت.  نخواهد  وجود  سودمحوري 
کسي نيز نمي تواند بحث از سودجویی 
به  وابسته  آن شخص  آنکه  مگر  کند؛ 
دولت باشد و در راستاي سياست هاي 
اقتصادي دولت عمل کند. جامعه باید 
تا  بشوید  دولتي  اقتصاد  از  را  دستش 
در  با  کند.  کوچک  را  دولت  بتواند 
پيشرفت  پيش  گرفتن چنين رویه اي و 
در  مسائل  اجتماع،  اکو �  اقتصاد  دادن 
مسير حل قرار خواهند گرفت. همچنان 
مي توان از فناوري سالم جهت کاهش 
نمود.  استفاده  صنعتي  تخریب هاي 
مي توان با آموزش دامپروري به دامدار 
مراتع و جنگل ها شد.  از تخریب  مانع 
معيارها  این  رعایت  با  و  بدین گونه 
قبيل گرسنگي،  از  معضالت اجتماعي 
شد.  خواهند  حل  بيکاري  و  فقر 
بهره برداري بي رویه ي  از  مانع  مي توان 
دولت از معادن شد. بهره برداري اي که 
براي جوامع ساکن  فایده اي  هيچ گونه 
محيط  تنها  و  نداشته  مناطق  آن  در 
مي کند.  نابود  را  مناطق  این  زیست 
فراوان  شمار  کوردستان  در  مثال 
آن ها  از  بي رویه  بهره برداري  و  معادن 
تغيير داده و  را  مناطق  از  بعضي  شکل 
این  بر محيط زیست  تاثيرهاي مخربي 
این  فکر  به  آنها  است.  داشته  مناطق 
نيستند که انسان چه چيزهایي مي تواند 
خویش  نياز  برآوردن  براي  طبيعت  از 
است.  فراموش شده  اصل  این  بگيرد. 
مي شوند  تحميل  طبيعت  بر  تقاضاها 
قرار  مدنظر  طبيعت  توان  آن ها  در  و 
و  دامدارها  که  به گونه اي  نمي گيرند. 
این  در  نمي توانند  دیگر  کشاورزان، 
مناطق زندگي کنند. اینها فعاليت هایي  
هزینه ي  تنها  نه  آن  درآمد  که  هستند 
در  بلکه  نمي شود  ایران  خلق هاي 
قرار  نظام  جنگ افروزي  به  خدمت 
به  تنها  دودش  نتيجه  در  و  گيرند  می 
تحریمهای  چشم جامعه خواهد رفت. 
افروزیها  این جنگ  از  ناشی  اقتصادی 
ميزند.  ضربه  جامعه  پيکره  بر  تنها  نيز 
هم  تحریم ها کک کاخ نشين ها  این  با 
اقتصادي  داشتن  براي  پس  نمي گزد. 
بایستي  جامعه  خدمت  در  و  سالم 
زد.  دست  همه جانبه  مبارزه اي  به 
آزاد،  را  جامعه  مي توان  بدین صورت 
دموکراتيک، اخالقي و سياسي نمایيم.
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وجود  به  خود  خودی  به  نظام ها 
ذهنيتی،  ساختار  این  نمی آیند. 
جوامع  پارادیم  فرهنگی،  روحی، 
نسبت  دیدگاهشان  عبارتی  به  و 
با  را  نظام ها  که  است  دنيا  به 
ميان  به  جداگانه شان  کاراکترهای 
محصول  نظام ها  به عبارتي  می آورد. 
جوامعند.  سياسی  و  اخالقی  سطح 
نظام های  که  است  واقعيت  همين 
آنتی  یا  و  دموکراتيک  را  اجتماعی 
آزادی  ميزان  می نماید.  دموکراتيک 
یک  نظام  در  موجود  دموکراسی  و 
که  دارد  امر  این  به  بستگی  جامعه 
خود آن جامعه تا به چه ميزانی آزاد 
آزادی  سطح  باشد.  دموکراتيک  و 
کليدی  نقشی  جوامع،  در  موجود 
در برخورداری نظام ها از کاراکتری 
دموکراتيک و آزاد دارد. هنگامی از 
ژرفکاوی جوامع  به  تاریخی  منظری 
این  به وضوح می توانيم  می پردازیم، 
افزایش  نمایيم.  درک  را  واقعيت 
که  داده  نشان  جوامع  بردگی  سطح 
از  جوامع  آن  در  دولتی  نظام های 
و  دسپوتيک  بيشتر  هرچه  کاراکتری 
فاشيستی برخوردار بوده اند. شاید هم 
این  در  نمونه ها  عریان ترین  از  یکی 
باشد.   رئال  رابطه آزمون سوسياليسم 
جنبش های  و  جریانات 
راستای  در  که  رئال سوسياليستی 
مبارزه  برابر  و  آزاد  جامعه ای 
از  پس  نموده اند،  انقالب  و  کرده 
جایگيری در نظام دولتی هرکدام به 
نشانه ای  و  شده  مبدل  مستبد  نهادی 
برجای  برابر  و  آزاد  جامعه ی  از 
ادعا  که  آنچه  برخالف  ننهاده اند. 
اقتداری  به ميان آمده  مورد  می گردد، 
جامعه ای  فاشيست،  و  خودکامه 
است.  بوده  گذشته  تداوم  و  برده 
حایز  مورد  داشت  اذعان  بایستی 
اهميت نه ایجاد نظام بلکه چگونگی 
ذهنيت،  نوع  عبارتی  به  و  آن  ایجاد 
راه  از  که  است  روشی  و  نگرش 
یعني  مي گردد.  تشکيل  نظام  آن 
حقيقت  کدامين  مبنای  بر  نظام  این 
است  شده  پایه ریزی  اجتماعی 
تجلی  نظام  این  مهم تر  همه  از  و 
است.  اجتماعی  حقيقت  کدامين 
که  درس هایی  اساسی ترین  از  یکی 
می بایست از این آزمون ها فراگرفت 
رئال  سوسياليسم  اَشکال  است:  این 
به منزله ی مذاهب و نظام های دولت � 

به  معطوف  زمانيکه  تا  ملت محور، 
قدرت و حاکميت باشند، نمی توانند 
برده  و  ارباب  توليد  از  فراتر  گامی 
که  جایی  در  شک  بدون  بردارند. 
باشند  داشته  وجود  مقوله  دو  این 
آزادی  و  دموکراسی  از  نمی توان 
اینجاست  در  آورد.  ميان  به  بحث 
قدرت،  که  »نظامی  پرسش  که 
نياورد،  ميان  به  را  برده  و  ارباب 
منزله ی  به  می گيرد؟«،  چگونه شکل 
می گردد.  مطرح  اساسی  پرسشی 
می بایست  که  است  دليل  همين  به 
را  دموکراتيک  کنفدراليسم  نظام 
نه  کنفدراليسم  صرفا  نمود.  تعریف 
دموکراتيک«.  »کنفدراليسم  بلکه 
موارد  به  تاریخ  طول  در  می توان 
بسياری از ساختاربندی های کنفدرال 
زیادی  ميزان  به  حاضر  حال  در  که 
این  نمود.  اشاره  باخته اند،  رنگ 
تمدن های  با  هم زمان  که  نظام ها 
دولت گرا به ميان آمده اند، عالوه بر 
افقی  شکلی  و  انعطاف  دارای  اینکه 
ساختارهایی  می باشند،  مدیریت  از 
بوده اند.  دولت  و  قدرت  به  معطوف 
هم سرکوب،  ساختارها  نوع  این  در 
اندازه ی  به  نه  اگرچه  استثمار  و  ظلم 
دولت � ملت، وجود داشته است. از 
تمامی  به  بردگی  زنان،  بردگی  راه 
تداوم  و  شده  داده  تعميم  جامعه 
کنفدراليسم  نظام  است.  کرده  پيدا 
معنا  این  در  می توان  را  دموکراتيک 
و مفهوم از این نظام ها متمایز ساخت. 
کنفدراليسم دموکراتيک تماما مبتنی 
متکی  اجتماعی  برابری  و  آزادی  بر 
بر آزادی زن است. جامعه ی اخالقی 
و سياسی را مبنای کار قرار می دهد. 
دموکراسی  نظام  هم  دليل  همين  به 
آن  می بایست  که  است  اجتماعی 
دولتی  کنفدرال  ساختارهای  از  را 
ذهنيت  که  حالی  در  نمود.  متمایز 
تعيين کننده ی نظام های دولت � ملتگرا 
آنچه  است،  مردساالري  و  قدرت 
دموکراتيک  کنفدرال  نظام  کاراکتر 
مرد  و  زن  ذهنيت  می کند،  تعيين  را 
اتوریته ی  توزیع  و  اتحاد  و  آزاد 
به  توجه  با  می باشد.  دموکراتيک 
دولت �  ساختاربندی های  اینکه 
برده شکل  مبنای جامعه ي  بر  ملتگرا 
می گيرند، ساختاربندی های کنفدرال 
آزاد  جامعه ی  مبنای  بر  دموکراتيک 
شکل می گيرند. این نظام های سياسی 

از سازماندهی های  را  نيروی خویش 
آزاد کسب  و  دموکراتيک  جامعه ی 
باورداشت ها،  فرهنگ ها،  مي کنند. 
مختلف،  اجتماعی  اقشار 
سازماندهی های دموکراتيک مختص 
کاراکتر  و  هویت  زنان،  و  مردان  به 
شکل  را  دموکراتيک  کنفدراليسم 
اتحاد  مبنای  بر  نظام  این  می دهد. 
ميان  برابر  و  آزاد  دموکراتيک، 
موردی  است.  استوار  تفاوتمندی ها 
را  کنفدرال  نظام های  جوهره ی  که 
و  آزاد  جامعه ی  می دهد،  تشکيل 
اساسی ترین  و  است  دموکراتيک 
و  دموکراتيک  را  جامعه  که  عاملی 
آزاد می نماید، زن آزاد است. آزادی 
جامعه ی  جسم  و  روح  ذهنيت،  زن 
عبارتی  به  می باشد.  دموکراتيک 
این  است.  آن  هویت  و  شخصيت 
شخصيت و هویت در عين حال خود 
می باشد.  دموکراتيک  کنفدراليسم 
کنفدراليسم دموکراتيک نظامی است 
که نمی توان آن را مستقل از آزادی 
زن ارزیابی نمود. زن، نيروی اساسی 
اجتماعی شدن و دیناميسم اساسی در 
است.  اجتماعی  دگردیسی  و  تغيير 
اجتماع،  پویایی  نيروی  نظر علمی  از 
کاراکتر آن جامعه را تعيين می نماید. 
کسی که کم و بيش با جامعه شناسی 
می تواند  راحتی  به  نيز  دارد  آشنایی 
این واقعيت را درک نماید. اگر زن 
به منزله ی دیناميسم تغيير و دگردیسی 
منسوب  جامعه ی  باشد،  آزاد  جامعه 
برده  اگر  بود؛  بدان هم آزاد خواهد 
با  بود.  خواهد  برده  هم  جامعه  باشد 
تکيه بر این گفته نمی توان به گفتمان 
»جامعه را آزاد نمایيم، زنان هم همراه 
شد«  خواهند  آزاد  جامعه  آزادی  با 
سوسياليسم  طرفداران  سوی  از  که 
چندان  می شود،  رانده  زبان  بر  رئال 
اعتنا نمود. اگر آن را مبنا قرار دهيم، 
پيش آمده  وضعيت  همانند  نتيجه 
خواهد  شوروی  جماهير  اتحاد  در 
این  به  جواب  دیگر  سوی  از  شد. 
دشوار  بسيار  ما  سوی  از  پرسش 
آزاد  چگونه  را  جامعه  شد:  خواهد 
چه  مبنای  بر  جامعه  نمود؟  خواهيم 
شد؟  خواهد  آزاد  چگونه  و  چيزی 
می نمایيم،  عنوان  را که جامعه  آنچه 
جنس  دو  هر  از  که  است  پدیده ای 
حيات  و  می شود  تشکيل  زن  و  مرد 
زن  می گيرد.  دربر  را  آنان  مشترک 

پدیده  این  سازنده ی  و  تکثير  نيروی 
است. وقتی از نيروی تکثير و سازنده 
بحث می نمایيم نباید مساله را از صرفا 
باتوجه به این دو مقوله مورد ارزیابی 
زن  موارد  این  بر  عالوه  دهيم.  قرار 
فرهنگ،  ایجاد  در  را  مرکزی  نقش 
تکثير  و  جامعه  آزادی  و  اخالق 
افراد  تمامی  می کشد.  دوش  بر  آن  
سازنده ی اجتماع اولين و اساسی ترین 
درسشان را از زن � مادر فرا می گيرند. 
و  ذهنيتی  ساختارهای  اولين  افراد 
ویژگی های تعيين کننده ي خود را از 
راه آموزش زن � مادر کسب می کنند. 
آیا زنی که خود برده است، می تواند 
دهد؟  پرورش  را  آزاد  شخصيتی 
بردگانی  است،  قادر  تنها  برده  زنی 
این  دهد.  پرورش  را  خویش  به سان 
جامعه ی  نيز  آموزش  دیده  بردگان 
جامعه ای  می آورند.  ميان  به  را  برده 
برده نيز به صورتی روزانه حاکميت، 
می کند.  توليد  را  استثمار  و  قدرت 
بيشتر  هرچه  بردگی  و  سرسپردگی 
نيز بر دامنه ی حاکميت می افزاید. آیا 
به چيز دیگری  این  از  فراتر  می توان 
اندیشيد؟ البته که خير! به همين دليل 
اولویت  مردساالر  نظام  که  است 
است.  داده  زن  برده سازی  به  را 
نظام  اجتماعی.  بردگی  زن=  بردگي 
است که  واقف  امر  این  بر  به خوبی 
و  اساسی  نيروی  به منزله ی   � زن  اگر 
دیناميسم تغيير و دگردیسی اجتماعی 
اجتماعی  کاراکتر  کننده ی  تعيين  و 
به  و  گيرد  قرار  حاکميتش  تحت   �
بود  خواهد  قادر  گردد،  مبدل  برده 
قرار  سلطه  تحت  را  جامعه  تمامی 
دهد. به همين دليل هم اولين قشری 
قرار گرفت و تحت  مورد حمله  که 
بودند.  زنان  گفت  قرار  حاکميتش 
می بایست  که  اساسی ای  نتيجه ی 
این  گرفت  تاریخی  واقعيت  این  از 
نگردد،  آزاد  زن  زمانيکه  تا  است: 
مرد آزاد نخواهد شد تا زمانيکه زن و 
مرد آزاد نگردند جامعه آزاد نخواهد 
شد. اگر جامعه هم آزاد نشود، یک 
برقرار  دموکراتيک  کنفدرال  نظام 
نخواهد شد. در این صورت می توان 
راس  در  زن  آزادی  مساله ی  گفت 
قرار  تاریخی  و  اجتماعی  مسایل 
راه های  اساسی ترین  از  یکی  دارد. 
که  است  این  مساله  این  چاره یابی 
نماید. در  زن پدیده ی بردگی را رد 
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را  بی امان  مبارزه ای  می بایست  ضمن 
در برابر مردساالری و نظام مردساالر 
باالی  دموکلس  شمشير  بسان  که 
سرش قرار دارد، پيشبرد دهد. جهت 
این کار زن باید خویش را از حالت 
ناموس، مال و ملک بودن مرد و نظام 
مردساالر خارج نماید. زن می بایستی 
آن  در  که  وضعيتی  از  را  خویش 
هميشه به مرد و نظام التماس می کند، 
او  به  و  می نهد  گردن  می گرید، 
خدمت می کند، دور سازد. می بایستی 
نماید.  ترک  را  بردگی  روابط 
ساختگی  بازی های  فریب  نبایستی 
بخورد. را  ازدواج  و  رابطه  عشق، 

یکی از بزرگترین دام های پيش روی 
آزادی زن، ایدئولوژی ساختگی نظام 
این  می باشد.  عشق  یعنی  مردساالر 
بازی ساختگی که زن و در شخصيت 
می گردد،  انحطاط  دچار  جامعه  وی 
مبدل به نوعی ایدئولوژی شده که هم 
می نماید.  را سرخوش  مرد  و هم  زن 
تقليل  زن  جنسيت  و  جسم  به  عشق 
هر  هم  و جنسيت  و جسم  داده شده 
گشته اند.  مبدل  کاال  یک  به  کدام 
مرد  کاالی  در وضعيت  خانه  در  زن 
نيز کاالی  از خانه  است و در خارج 
خانه  از  خارج  در  مردساالر.  نظام 
ابژه ی هنر، تبليغات، فيلم و برنامه های 
ساختگی است که چرخ های نظام را 
می چرخاند و در خانه نيز ابژه ای جهت 
خدمت به مرد و اشتهای بی پایان وی! 
اگر زن گمان نماید در عصر و برهه ای 
که عشق مرده، عشقش را یافته است، 
و  شده  غفلت  بزرگ ترین  دچار 
بردگی چندالیه را ترجيح داده است. 
ازدواج  و  عشق  به  مربوط  مناسبات 
گذار  روی  پيش  موانع  بزرگ ترین 
مناسبات  این  می باشند.  بردگی  از 
که  می باشند  بتن  از  دیواری  همچون 
ميان زن و حقيقت وی کشيده شده اند 
می نهند.  سرپوش  حقيقت  این  بر  و 
تحت عنوان عشق، زن به مرد وابسته 
مبدل  مرد  ملک  و  مال  به  می گردد، 
و  استثمار  نوع  همه  جهت  می شود، 
به  و  می گردد  مساعد  مرد  بهره کشی 
رضایت خویش بردگی را می پذیرد. 
موثرترین  از  یکی  عشق  امروزه 
دام هایی است که زن را مبدل به برده 
می کند. عشقی که مبتنی بر دوآليسم 
عشقی  نمی تواند  است،  برده  ارباب � 
حقيقی باشد. سطور کدامين کتابهای 
عشق  بودن  امکان پذیر  به  حقيقتگرا، 

داده  اختصاص  اربابش  و  برده  ميان 
شده است؟ کسانی که به این پرسش 
ما جواب مثبت می دهند دروغگویانی 
نظام  به  خدمت  از  که  بزرگند 
البته  خشنودند.  حاکميت  و  بردگی 
رسانه های  و  ادبی  محصوالت  هنر، 
دروغ  این  که  دارند  وجود  بسياری 
می دهند.  جلوه  واقعيت  مقام  در  را 
را  ابهام  از  هاله ای  موارد  این  همه ی 
در  را  حقيقت  که  می دهند  تشکيل 
ميان خویش پنهان ساخته است. ایجاد 
بردگی داوطلبانه از سوی نظام حاکم 
مکانيسمی است در راستای دفاع نظام 
عشق  به  مربوط  مناسبات  خویش.  از 
و  مرد حاکم  در آن ها  ازدواج که  و 
انکار  جز  معنایی  است،  برده  نيز  زن 
دو  هر  که  حالی  در  ندارند.  آزادی 
خشونت،  سرکوب،  ميان  در  جنس 
می پيچند،  به خود  بسيار  آالم  و  ظلم 
عشق  همدیگر  به  می توانند  چگونه 
بدین  تا  می تواند  عشق  آیا  بورزند؟ 
جسارت  توانمندی،  اراده،  از  اندازه 
و فضيلت به دور باشد؟ اگر عشق از 
اراده ی آزاد، جسارت، ابراز آزادانه ی 
خویش این همه دور و گسسته باشد، 
بسيار  پدیده ای  را  آن  بایستی  پس 
متاسفانه  کرد.  تلقی  پست فطرتانه 
امروزه اصطالح عشق پدیده ای است 
کشانيدن  انحطاط  به  جهت  پست 
دليل  به  نيز  خانواده  و  ازدواج ها  زن. 
اتکای بر عشق های ساختگی بر محور 
دوگانگی ارباب � برده در حال واپاشی 
از بين رفتن می باشند. چه آن هایی  و 
که دچار ازهم پاشيدگی می گردند و 
نيز  می مانند  برجای  که  آن هایی  چه 
می کنند.  مسموم  را  طبيعت  و  جامعه 
جنایت هایی که زنان را به کام مرگ 
قتل عام  و  خودکشی ها  کشانند،  می 
درنوردیده  را  مرزها  تمامي  زنان 
محاسبه ی  به  نمی توان  حتی  است. 
خشونتی پرداخت که عليه زنان اعمال 
می گردد. همين وضعيت در عرصه ی 
نظام  مي کند.  صدق  هم  اقتصادی 
مردساالر با برقراری انحصار بر روی 
به  تماما  را  زنان  اقتصادی،   عرصه ی 
خارج از این عرصه رانده اند. این در 
و موجد  است که زن صاحب  حالی 
اما  است.  اقتصادی  عرصه ی  اساسی 
انحصار  کاربست  راه  از  او  ابداعات 
قرار  تصاحب  تحت  زور  به  نظامی 
گرفته است. هزاران سال است که با 
استثمار کار و زحمت، زن به برده ای 

نظام  است.  شده  مبدل  کمال  و  تمام 
در  حاکميت  برقراری  با  مردساالر 
نمودن  وابسته  و  اقتصادی  عرصه ی 
همه جانبه ي زن به مرد، او را بی اراده 
کرده است. زن جهت چندرغاز پول و 
لقمه ای نان چشم به دست مرد دوخته 
عبارتی  به  است.  وابسته شده  او  به  و 
نوع  قاطعانه ترین  زن  گفت  می توان 
ظلم را در این عرصه تجربه می کند. 
این  به  قدرت  و  دولت  که  حالی  در 
و  کرده  وابسته  مرد  به  را  زن  شکل 
مبدل به برده می کنند، از سوی دیگر 
به  زن  کار  و  رنج  مبدل کردن  با  نيز 
افزایش  جهت  ارزان،  کاری  نوعی 
به  را  او  نامحدود  صورتی  به  سود، 
را  کارش  و  جسم  و  می گيرند  کار 
زنان  می دهند.  قرار  استثمار  تحت 
کار  شرایط  در  روزه  همه  بسياری 
قتل  به  ندارد،  شکنجه  با  تفاوتی  که 
عرصه ي  روزگاری  اگر  می رسند. 
دفاع  عرصه ی  نيرومندترین  اقتصادی 
می توان  امروزه  بود،  خویش  از  زن 
که  شده  مبدل  عرصه اي  به  گفت 
هيچ  به  و  مانده  بی دفاع  آن  در  زن 
مبدل شده است. در این عرصه که بر 
روی زن استثماری ژرف و الیه الیه 
بسيار  حکم می کند، زن در وضعيت 
ضعيف و بدون راهکار به سر می برد. 
ذاتی  دفاع  و  سازماندهی  نظر  این  از 
از  یکی  اقتصادی  عرصه ي  در  زن 
موضوعاتی است که می بایست آن را 
با اهميت بسيار مورد مداقه قرار داد.  
بتواند  اقتصادی  عرصه ی  در  زن  اگر 
سازماندهی خویش  را تحقق بخشد، 
مرد  به  وابستگی  از  بود  خواهد  قادر 
همين  در  شود.  آزاد  و  یابد  رهایی 
کمون های  می بایستی  زنان  راستا 
اقتصادی خویش را مطابق با نگرشی 
در  همه جانبه  صورتی  به  اکولوژیک 
شهرک ها  و  شهر  محله ها،  روستاها، 
مبنای  سازماندهی  این  نمایند.  ایجاد 
مي باشد.  دموکراتيک  کنفدراليسم 
همبستگی  ایجاد  با  می توانند  زنان 
سازماندهی  با  و  یکدیگر  ميان  در 
ارگانيک  کشاورزی  از  خویش، 
از  تعاونی،  شرکت های  تا  گرفته 
تا  گرفته  وقف   سازمان هاي  انواع 
توليدی  عرصه ی  صدها  و  آتليه 
بخشند  سامان  را  زندگی شان  دیگر 
و خویشتن را آزاد نمایند. ایجاد این 
خواهد  قادر  را  زنان  سازماندهي ها 
نمود تا به امرار معاش خویش پرداخته 

در  استقالل  معناي  به  نيز  امر  این  و 
زنی  بود.  خواهد  اقتصادي  عرصه ي 
که در عرصه ی اقصادی مستقل باشد، 
بدین معناست که در مسير آزادی گام 
بسزایی را برداشته است. هنر و رسانه 
زنان  که  مي باشند  عرصه هایی  از  نيز 
در آن به بدترین شکل ممکن تحت 
استثمار و قتل عام قرار می گيرند. در 
این عرصه ها زن فاقد مکانيسم دفاعی 
مواجه  استثماری  نوع  همه  با  و  است 
ابژه ی  این عرصه ها زن  می گردد. در 
اشتها و سود نظام حاکم و مردساالر 
است. فرهنگ تجاوز که از سوی نظام 
قدرت � دولت عملي مي گردد، از راه 
قتل عام و استثمار زن توليد می گردد. 
رسانه ای  عرصه ی  در  مردساالر  نظام 
و هنری زن را درست همچون ابژه ی 
برنامه های  از  به کار می گيرد.  تجاوز 
مختلف  سریالهای  تا  گرفته  سينمایی 
مسابقاتی  و  تفریحی  برنامه های  از  و 
گرفته تا تبليغات، زن در معنای واقعی 
شده  مبدل  تجاوز  ابژه ی  به  کلمه 
به کارگيری  با  مردساالر  نظام  است. 
خود  که  ضدهنری  فعاليت های  این 
آن ها را هنر می خواند، مرد و جامعه 
و  نموده  متمرکز  غرایز  روی  بر  را 
می بخشد.  تحقق  را  حياتی حيوان وار 
مرد  بودنش،  زن  از  زن  گسستن  با 
اجتماعی  از  جامعه  و  مردبودنش  از 
بودنش توده ای از انسان های دون مایه، 
بدون  نفس و  به  اعتماد  و  فاقد عزت 
دفاع را به ميان آورده است. تنها راهی 
فرهنگ،  بدان  توسل  با  می توان  که 
متناسب  وضعيتی  به  را  رسانه  و  هنر 
سازماندهی  درآورد،  حقيقتش  با 
آزاد و مخصوص به زنان است. زنان 
ابژه ی  حالت  از  را  خود  می بایستی 
بر  و  نموده  رها  مرد  و  حاکم  نظام 
پایه ی معرفت و اراده ی ذاتی و اخالق 
از  دگربار  را  رسانه  عرصه ی  آزاد، 
دموکراتيک  کمونال  نگرش  راه 
سازماندهی نمایند. اگر زن قادر باشد 
و  هنر  فرهنگ،  کمون های  ایجاد  با 
رسانه ی مبتنی بر اراده ی ذاتی خویش 
توليداتش  بپردازد،  خودمدیریتی  به 
دفاع  نيروی  و  کرده  سازماندهی  را 
این  نهد،  درميان  را  خویش  ذاتی 
مسير  اعظم  بخش  که  معناست  بدان 
آزادی را طی کرده است. یکی دیگر 
بيشترین  دچار  زن  که  عرصه هایی  از 
عرصه ی  است،  آن  در  بی دفاعی 
در  که  همانگونه  است.  اجتماعی 
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زندگی  نمودیم،  اشاره  بدان  هم  باال 
کلمه  یک  در  جامعه  و  خانه  در  زن 
مستمر.  اضطراب  از  است  عبارت 
فرهنگ اجتماعی ای که با ایدئولوژی 
به  گردیده،  سرشته  جنسيت گرایی 
اشک هاي  و  آالم  مرگ،  معنای 
که  همانگونه  است.  هميشگی 
خشونت در خانواده، خانه را برای زن 
مبدل به یک زندان کرده است، مرد 
را به یک سادیست تمام عيار و زن را 
نموده.  مبدل  مازوشيست  یک  به  نيز 
روزه ی  همه  شکنجه ی  با  که  مرد 
می گردد،  ظالم  پيش  از  بيش  زن، 
و  می دهد  دست  از  را  انسانيتش 
از  می گردد؛  حيوان  یک  به  مبدل 
تجاوز  تحت  که  زنی  دیگر  سوی 
دست  از  را  شخصيتش  شکنجه  و 
دچار  وضعيت  همان  به  نيز  می دهد 
می توان  صورت  این  در  مي گردد. 
وضعيت  با  خانواده  داشت  اذعان 
کنوني اش به نهادی وحشت زا متحول 
انسانی  ارزش های  آن  در  که  شده 
از  و  می شوند  کشيده  انحطاط  به 
یعنی  خانواده  امروزه  می روند.  ميان 
و  بردگی  بيشخصيتی،  بی ارادگی، 
جایی  کنوني  خانواده ي  نابودی. 
است که در آن تمامی معنای حيات 
گفت  می توان  حتی  می رود.  ميان  از 
قله ی نابودی و پایان معنا است. نظام 
است  سال  هزار  پنج  قدرت  دولت � 
اسلحه ای  منزله ی  به  را  خانواده  که 
در راستای ایجاد جامعه ی برده به کار 
در  قدرت  و  دولت  نظر  از  می گيرد. 
چنين خانواده ای مرد در هيات دولت 
جامعه ی  نيز  زن  و  است  خانواده 
می دهد.  شکل  را  دولت  این  برده ی 
نظام  سرکوب  و  ظلم  تحت  که  زنی 
مردساالر �  و مرد به عنوان نماینده ی 
این نظام � در خانواده به تمامی پایمال 
خودکشی  در  را  رهيافت  تنها  شده، 
عبارت  او  برای  روز  هر  و  می بيند 
خودکشی.  یک  تکرار  از  است 
تيمارستان ها  راهی  و  می شود  دیوانه 
از  را  روحی اش  تعادل  می گردد. 
جنایت  به  دست  و  می دهد  دست 
می زند و یا اینکه خود قربانی جنایت 
خرید  مورد  مرد  سوی  از  می گردد. 
راستاي  در  می گيرد.  قرار  فروش  و 
منافع مرد، مبدل به ناموس می گردد و 
برداشتن یگ گام آن سوی خانه جزو 
می شود؛  شمرده  عيب ها  بزرگ ترین 
بزرگ ترین  به  مرد  همين  حتی 

قبال  در  و  درمي دهد  تن  بی ناموسی 
پول، زن را می فروشد و در بخش های 
ابژه ي  همچون  را  او  رسانه  و  فحشا 
متاسفانه همين  به کار مي گيرد.  سود 
ناموسی مطابق  ناموس و بی  پدیده ی 
با منافع مرد هویتش را تغيير می دهد. 
به  دست  که  زنی  دیگر  سوی  از 
مبارزه  و  زده  خویش  سازماندهی 
و  بازداشت  تحت  می نماید، 
می گيرد،  قرار  شکنجه ها  شدیدترین 
می شود،  محکوم  اعدام  مجازات  به 
می شود،  کشته  می شود،  سنگسار 
تيرباران  می گردد،  گور  به  زنده 
سوزانده  کارخانجات  در  و  می شود 
با شکنجه  می شود. دیگر حيات توام 
از عرصه ی خانواده هم خارج شده و 
زندان زن  و  به گور  مبدل  هر عرصه 
یا  و  خانواده  ساختارهای  است.  شده 
مناسبات صحيح و سالم تنها می توانند 
مردي  و  زن  آیند:  پدید  شکل  بدین 
اراده اند،  و  معرفت  از  برخوردار  که 
بپذیرند  را  یکدیگر  متقابل  اراده ی 
و  متقابل  محبت  و  عشق  مبنای  بر  و 
زندگی  نظام  برابر  و  آزاد  شکلی  به 
را  دموکراتيک  و  آزاد  زناشویی 
بر  خانواده  زمانيکه  تا  نمایند.  برقرار 
این مبنا دموکراتيزه نگردد، نمی توان 
به  بحث  دموکراتيک  جامعه ی  از 
نمی تواند  جامعه  این  و  آورد  ميان 
باشد.  نظام  یک  از  برخوردار 
جایی  در  داشت  اذعان  می توان  پس 
برده  ارباب و  که قدرت و دوگانه ی 
وجود  آزادی  باشند،  داشته  وجود 
کار  در  نيز  برابری  و  داشت  نخواهد 
ميان  به  دموکراسی  بود.  نخواهد 
نخواهد آمد. عشق فردی و اجتماعی 
باشد.  داشته  وجود  نمی تواند  هم 
آزادی،  دشمن  حاکميت،  و  قدرت 
برابری، دموکراسی و عشق بوده و به 
زندگی  یک  حقيقتند.  انکار  معنای 
اجتماعی مبتنی بر زن و مردی که از 
قدرت و دوگانه ی ارباب و بنده منزه 
نظام  بود  خواهد  قادر  باشند،  شده 
با طبيعت خویش را تأسيس  متناسب 
کند. این همان نظامی است که بدان 
می گویيم.  دموکراتيک  کنفدراليسم 
زن  نظام  دموکراتيک،  کنفدراليسم 
و  اخالقی  جامعه ی  نظام  است.  آزاد 
از قدرت و بردگی  سياسی است که 
منزه گشته و بر محور زن آزاد تحقق 
یافته است. همچنان که بدون آزادی 
برساخت،  را  نظام  این  نمی توان  زن 

مرحله ای  نيز  برساختش  مرحله ی 
پيشرفت  زن  آزادی  با  توام  است که 
نظام  اینکه  به  توجه  با  می نماید. 
خشونت  و  حمله  هرگونه  مردساالر 
ایدئولوژیک، سياسی و نظامی را در 
می داند،  مشروع  زنان  قبال 
سازماندهی هاي مختص و خودگردان 
زنان یک نياز بسيار ضروری است که 
آن  از  نمي توان  وجه  هيچ  به 
چشم پوشي نمود. در برابر تمامی این 
تنها  نظام  جنگ های  و  حمالت 
با  زن  که  است  این  آلترناتيو  راهکار 
مختص  و  خودگردان  سازماندهی 
خویش آن هم به صورتی توده ای و 
مکانيزم های  در  جایگيری 
تصميم گيری به صورتی برابر و آزاد 
نظام  برساخت  در  را  پيشاهنگ  نقش 
نماید.  ایفا  دموکراتيک  کنفدراليسم 
یکی از پایه های اساسی نظام کنفدرال 
بدون  است.  ذاتی  دفاع  دموکراتيک 
هژمونی  نمی توان  ذاتی  دفاع  وجود 
اقتصادی،  سياسی،  ایدئولوژیک، 
اجتماعی و نظامی قدرت � دولت را به 
نمود.  تأثير  بی  را  آن  و  راند  عقب 
بدون وجود دفاع ذاتی حمالت نظام 
حاکم بی تأثير نخواهند شد و  جامعه 
بود.  نخواهد  از خویش  به دفاع  قادر 
نظام  که  گفت  می توان  نظر  این  از 
حقيقت  در  دموکراتيک  کنفدرال 
در  جامعه  عموماً  و  زن  از  دفاع  نظام 
می باشد.  دولت  قدرت �  نظام  برابر 
نظام محافظت از ارزش های اخالقی، 
سياسی و دموکراتيک است.  نظامی 
است که از موجودیت جامعه صيانت 
به عمل آورده و آزادی آن را تحقق 
کنفدراليسم  نظام  می بخشد. 
خویش  کاراکتر  این  با  دموکراتيک 
به  مربوط  است  نظامی  حال  عين  در 
نظام  برساخت  هنگام  به  زنان. 
از  یکی  دموکراتيک،  کنفدراليسم 
که  است  این  فعاليت ها  اساسی ترین 
را  خویش  ذاتی  دفاع  نيروی  زنان 
قادر  زنان  اگر  نمایند.  سازماندهی 
خویش  سازماندهی  به  چنان  باشند 
پاسخ  حمالت  به  فوراً  که  بپردازند 
دفاع  از خود  فعال  به طرزی  و  دهند 
برابر  در  توانست  خواهند   نمایند، 
از  خانواده  بيرون  و  درون  خشونت 
سازمانی  و  اراده مند  ایستاری 
برخوردار باشند و نظام دفاعی خویش 
که  نتيجه ای  آورند.  ميان  به  را 
ارزیابی ها  این  تمامی  از  می بایست 

کنفدراليسم  نظام  است:  این  گرفت 
و  اخالقی  جامعه ی  بر  دموکراتيک 
که  نيرویی  و  دارد  اتکا  سياسی 
جامعه ی اخالقی و سياسی را به ميان 
آپو  رهبر  است.  آزاد  زن  می آورد، 
آزادی  قاطعانه ی  حالت  را  اخالق 
می نامد. این گفته که بازتابی است از 
دست  را  واقعيتی  بزرگ،  حقيقتی 
بر روی  نشان می سازد که می بایستی 
عموماً  پرداخت.  تعمق  و  غور  به  آن 
هرکسی اخالق را با توجه به دیدگاه 
قرار  ارزیابی  مورد  خویش  سطحی 
چنين  که  همان گونه  می دهد. 
به  را  بایسته  ارزش  و  معنا  دیدگاهی 
تحریف های  بر  راه  نمی دهد،  اخالق 
از  منظورمان  می گشاید.  هم  بزرگی 
نه  می باشد.  آزاد  اخالق  اخالق، 
و  مدرنيستی  فئودالی،  نگرش 
اخالق.  با  رابطه   در  پسامدرنيستی 
از  که  است  اخالقی  آزاد  اخالق 
مليت گرایی،  جنسيت گرایی، 
و  علم گرایی  دین گرایی، 
مجموع  منزله ی  به  قدرت گرایی 
تمامی این پدیده ها گذار نموده است. 
اخالقی است که بر اساس آزادی زن 
و مرد، برابری آنان و حيات آزادانه و 
و  باورداشت ها  فرهنگ ها،  برابر 
طبقات گوناگون اجتماعی پایه ریزی 
در  را  پدیده  این  اگر  است.  شده 
شخص زن محسوس نمایيم می توانيم 
اختصاراً این را بگویيم: ميزان بااخالق 
بودن یک زن بستگی به برخورداری 
و  شخصيت  اراده،  معرفت،  از  وی 
ایستار آزاد دارد. ميزان با اخالق بودن 
یک زن بستگی به این دارد که وی تا 
محدوده ی  از  را  خویش  حدی  چه 
و  مردساالر  نظام  مرد،  حاکميت 
بخشيده  رهایی  جنسيت گرا  جامعه ی 
باشد، خویش را از حالت کاال بودن 
آزاد ساخته، از ابژگی رها شده باشد 
و شخصيتی سازمانی و مبارز را کسب 
نموده باشد. زنی که چنين اخالقی را 
عين  است.  آزاد  زن  نماید،  کسب 
هم  مرد  با  رابطه  در  وضعيت  همين 
از  که   مردی  می کند.  صدق 
گذار  قدرت گرایی  جنسيت گرایی، 
نموده باشد، اراده و شخصيت کسب 
نموده باشد و به چنان سطحی رسيده 
با  باشد که از زندگی آزادانه و برابر 
زن احساس غرور نماید، مردی است 
آزاد.  حال  عين  در  و  بااخالق 
و  آزادی  مبنای  بر  که  هم  جامعه ای 
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باشد،  استوار  جنس  دو  هر  برابري 
اخالقی.  و  آزاد  است  جامعه ای 
اخالقی  از  برخوردار  که  جامعه ای 
آزاد است، به راحتی قادر خواهد بود 
بر اساسی دموکراتيک، خودمدیریتی 
را تحقق بخشد. عنوان این استعداد و 
نيروی مدیریت نيز سياست است. در 
این صورت می توان اذعان داشت که 
رابطه ای  سياست  و  اخالق  مابين 
که  حالی  در  دارد.  وجود  تنگاتنگ 
اخالق وضعيت قطعيت یافته ی آزادی 
آزادی  وضعيت  نيز  سياست  است، 
آکتيو جامعه ی آزاد را بيان می نماید. 
از  متفاوتی  اَشکال  نيز  پدیده  دو  هر 
که  آنچه  می باشند.  اجتماعی  آزادی 
کاراکتر و رنگ این دو فرم را تعيين 
می کند نيز شخصيت زن و مرد آزاد 
می باشد. مدل سازماندهی توده ای که 
بر آن  نظام کنفدراليسم دموکراتيک 
استوار می باشد، مدلی است که زنان 
نيز در رابطه با خویش آن را مبنا قرار 
که  همچنان  مدل  این  می دهند. 
مشارکت مستقيم جامعه را در سياست 
که  است  مدلی  می آورد،  ميان  به 
مشارکت مستقيم زنان در سياست را 
نيز تضمين می نماید. جهت تحقق این 
سازماندهی دموکراتيک، سازماندهی 
ایفا  را  اساسی  نقشی  زن  خودویژه ی 
از  زنان  که  ميزانی  به  می نماید. 
سازماندهی برخوردار باشند، به همان 
آزاد  اراده ی  بود  خواهند  قادر  ميزان 
امر  در  و  نهند  ميان  در  را  خویش 
سياست نيز می توانند از اراده، گفتمان 
و حق تصميم گيری برخوردار باشند. 
تا زمانيکه زن به صورتی خودگردان 
ننماید،  سازماندهي  را  خود  ویژه  و 
به شکلی آزادانه و  بود  قادر نخواهد 
برابر در سياست و زندگی مشارکت 
در  بود  نخواهد  قادر  باشد.  داشته 
و  آزاد  به صورت  مدیریتی  نهادهای 
توانست  نخواهد  بگيرد.  جای  برابر 
موثر،  صورتی  به  را  خویش  اراده ی 
صحيح و دموکراتيک در ميان نهد. از 
ایجاد  داشت  اظهار  می توان  نظر  این 
سوی  از  دموکراتيک  سازماندهی 
دموکراسی  گفتمان  با  البته  زنان 
از  سازماندهی  این  آغاز  و  مستقيم 
نهادهای  ایجاد  و  محله ها  و  روستاها 
کنفدراليسم  نظام  بنيان  دموکراتيک، 
دموکراتيک را تشکيل می دهد. بنيان 
باشد،   مستحکم  هرچه  نظام  یک 
نيروی عملی شدن و تداوم آن نظام به 

بود.  خواهد  زیاد  ميزان  همان 
مجلس  و  کمون  سازماندهی های 
امر تحقق  توده ی جامعه در  بر  مبتنی 
اراده و معرفت ذاتی زن و مشارکت 
وی در حيات اجتماعی از راه نيروی 
ذاتی نقشی اساسی را ایفا می کند. هر 
چه زن دموکراسی مستقيم را مبنا قرار 
دهد و دست به خودسازماندهی زند، 
به همان ميزان نيز سياست دموکراتيک 
جهت  می توان  یافت.  خواهد  ظهور 
درک بهتر این امر آن را هرچه بيشتر 
محسوس نمود. برای نمونه محله ای را 
در نظر بگيریم. فرض کنيم زنانی که 
می کنند،  زندگی  محله  آن  در 
آموزشی،  اجتماعی،  کمون های 
ورزشی  امنيتی،  بهداشتی،  اقتصادی، 
کنند.  ایجاد  را  خویش  حقوقی  و 
کمون های اجتماعی، مسایل زنان در 
را  مسایلی  عموماً  و  جامعه  خانواده، 
گفتگو  و  بحث  به  دارند  نظام  با  که 
بگذارند و پروژه های چاره یابی خود 
را  پروژه ها  این  و  نهند  ميان  در  را 
اقتصادی  کمون های  سازند.  عملی 
مسایل اقتصادی را که زنان را به مرد 
بحث  مورد  می کنند  وابسته  نظام  و 
استقالل  راستای  در  و  دهند  قرار 
اقتصادی زنان پروژه های عملی و در 
و  زنان  تعاونی های  آن   راس 
کشاورزی ارگانيگ را متحقق سازند. 
پروژه های  بهداشتی  کمون های 
بهداشتی  مسایل  چاره یابی  به  مربوط 
و  بحث  مورد  را  کودکان  و  زنان 
عملی  را  آن ها  و  دهند  قرار  گفتگو 
واحدهاي  امنيتی،  کمون های  سازند. 
نوع  هر  برابر  در  را  زنان  ذاتی  دفاع 
در  چه  و  خانواده  در  چه  خشونت 
نمایند.  سازماندهی  آن  از  خارج 
کمون های حقوق، در راستای تضمين 
حقوقی زنان، پروژه هایی را پيشکش 
نمایند و عرصه های مبارزه ی حقوقی 
دهند.  تشکيل  را  آن  با  مرتبط 
راستای  در  ورزشی،  کمون های 
و  زنان  جسمی  و  روحی  تماميت 
حيات زیبا و سالم عرصه های ورزشی 
این  در  را  زنان  و  داده  تشکيل  را 
از  می توان  دهند.  آموزش  عرصه ها 
صدها کمون دیگر بحث نمود که در 
نيست.  مقال  این  حوصله ی 
محله،  یک  در  زنان  خودسازماندهی 
و  فعال  جایگيری  و  شهر،  و  بخش 
سازماندهی های  در  آنان  سازمانی 
دموکراتيک در گستره ای وسيع تر، به 

این معناست که این زنان در خارج از 
قرار  مردساالر  نظام  ذهنيت  و  نظام 
گرفته اند. بدین معناست که آزاد شده 
اجتماعی  آزادی  بود  قادر خواهند  و 
را هم برقرار نمایند. مشارکت آزادانه 
و  مجالس  در  زنان  اراده مند  و 
کمون های سازماندهی شده ی مردمی 
و  پروژه ها  کردن  مطرح  محله ها،  در 
ساختارهاي  در  اتخاذشده  تصميمات 
خویش  خاص  و  خودگردان  سياسی 
در کمون و مجالس مردمی، بحث در 
تصميمات  اتخاذ  و  آن ها  مورد 
و  مجالس  که  همان گونه  مشترک، 
سياست  به  را  مردمی  کمونهای 
قادر  داد،  خواهد  سوق  دموکراتيک 
و  سياسی  اخالقی،  بود سطح  خواهد 
دهد.  پيشرفت  هم  را  جامعه  آزادی 
نوع  این  باشند  قادر  زنان  اگر 
محله ها،  روستاها،  در  را  سازماندهی 
همه  صورتی  به  شهرها  و  شهرک ها 
جانبه و ژرف متحقق سازند، سياست 
دست  به  را  خویش  واقعی  هویت 
خواهد آورد و چهره ای دموکراتيک 
صورت  این  در  کرد.  خواهد  کسب 
فرهنگ  سياسی  و  اخالقی  جامعه ی 
ساخت.  خواهد  نهادینه  را  خویش 
و  مجلس محور  سازماندهی های 
نيازهای  مبنای  بر  که  کمون محور 
به  اجتماعی  گوناگون  اقشار  و  زنان 
ميان آمده اند، سنگ بنای کنفدراليسم 
به  می دهند.  تشکيل  را  دموکراتيک 
بنيادها،  سياسی،  آکادمی های  عالوه 
و  کنگره  وقف،  سازمان های 
این  که  رسانه ای  سازماندهی های 
پيگيری  را  سياسی  ساختاربندی های 
دموکراتيزاسيون  امر  در  می نمایند، 
اجتماعی نقش بسزایی را ایفا خواهند 
سياست  نهادهای  زمانيکه  تا  کرد. 
پيشبرد  نيایند،  وجود  به  دموکراتيک 
نيرومندانه ی سياست دموکراتيک در 
برابر نظام قدرت � دولت و نتيجه گيری 
ممکن نخواهد بود. نهادهای سياست 
کمون،  شکل  به  که  دموکراتيک 
سازمان های  بنياد،  کنگره،  مجلس، 
و  رسانه  اتحادیه،  سندیکا،  وقف، 
می شوند،  سازماندهی  آکادمی ها 
نقش اساسی را در دگردیسی اخالق 
اجتماعی � که قدرت و دولت آن را 
حقيقت  به   � کشانيده  انحطاط  به 
عالوه  به  کرد.  خواهند  ایفا  خویش 
سازی  یکپارچه  در  را  بسزایی  نقش 
خواهند  سياست  با  اجتماعی  اخالق 

کاردکردی  از  نهادها  این  داشت. 
قانونی حقوق  امر تضمين  اساسی در 
زنان  و  جامعه  دموکراتيک 
که  صورتی  در  تنها  برخوردارند. 
دولت نهادهای سياست دموکراتيک 
این  بشناسد،  رسميت  به  را  جامعه 
به  را  دولتی  نهادهای  نيز  نهادها 
رسميت خواهند شناخت. اگر دولت 
این نهادها را به رسميت نشناسد، زنان 
و جامعه در امر پيشبرد همه نوع حق 
مشروعيت  دارای  مشروع،  دفاع 
با  و سازماندهی  بود. آزادی  خواهند 
در  دارند.  تنگاتنگی  رابطه  یکدیگر 
امر،  دو  این  از  یکی  نبودن  صورت 
خواهد  دشوار  دیگري  به  اندیشيدن 
زنان  که  وقتی  رابطه  همين  در  بود. 
به  امر  این  باشند  بحث  موضوع 
صورتی برجسته تر نمایان می گردد. به 
جهت آنکه  زنان در طول تاریخ پنچ 
 �400 ویژه  به  و  تمدن  ی  هزارساله 
سرمایه داري  عصر  اخير  سال   500
اجتماعی  اقشار  بيسازمان ترین  جزو 
بوده اند، زنان بازنمود بی اراده ترین و 
تاریخ  واقعيت  بی سازمان ترین 
مردساالر بوده اند که در معنای واقعی 
کلمه از آزادی بی بهره مانده اند. نظام 
سازماندهی  بردن  ميان  از  با  حاکم 
زنان، اراده ی آن ها را درهم شکسته و 
با درهم شکستن این اراده، آزادی را 
از آن ها سلب نموده است. خود نظام 
به  خویش  سازماندهی  با  نيز  حاکم 
مطلق  نيروی  به  ممکن  شکل  بهترین 
است.  گشته  مبدل  زنان  بر  حاکم 
نيروی  تمامی  نظام  این  هم  امروزه 
خویش را از این سازماندهی می گيرد. 
و  سياست  نمودن  بی تاثير  راه  تنها 
مردساالر،  نظام  سازماندهی 
و  دموکراتيک  مبنایی  بر  سازماندهی 
سياست  نهادهای  گسترش 
در  ژرف  صورتی  به  دموکراتيک 
همه ی مکان ها و عرصه هاست. مبدل 
گشتن زن به سوژه ی اساسی سياست، 
اقتصاد و به طور کلی حيات اجتماعی 
به معنای درهم تنيدگی نظام کنفدرال 
دموکراتيک و تجلی روح و ذهنيت 
بود.   خواهد  آن  در 
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می دانم اياالت متحده ى امريکا چه 
پروژه اى را جهت خاورميانه 

تدارك ديده است. می توان اين 
پروژه را به نوعی عمليات نجات 

كاپيتاليسم از بحرانی كه دامنگير آن 
است هم ارزيابی كرد. به نظر من

جواب خلق ها  به مليگرايی ابتدايی 
و اين پروژه، اين خواهد بود: 

پروژه ى كنفدراليسم دموكراتيک 
خلق ها. كنفدراليسم 

دموكراتيک پروژه ى اساسی من 
براى خلق هاى خاورميانه است. 

اين همان پروژه اى است كه 
می بايست كوردها در برابر پروژه ى 
فدراتيو اياالت متحده ى امريکا آن 

را عملی سازند. منظورم دولت ـملت 
نيست. كنفدراليسم دموكراتيک 

عبارت از دولت ـ ملت مركزى و 
فدراتيو  نيست.  مدلی كه من آن 
را پيشنهاد میكنم، مدلی است كه 

غيردولتی بوده و هرگز در برابر آن 
تسليم نمی گردد. اين مدل را براى 

همه ى بخش هاى كوردستان پيشنهاد 
می نمايم. كنگره ى خلق هسته ى 

اساسی و اولويتدار اين پروژه است. 
می بايستی گفتگوها در مورد 

درون مايه ى اصطالحی، نظرى و 
سازمانی آن را توسعه داد. تمامی 

خلقمان بايد خود را وقف اين 
پروژه نمايند. در حال حاضر 

می توان مباحث و نظرات را در 
مورد آن ژرفا بخشيد و جوانب 

عملی و نحوه ى پراكتيزه كردنش را 
به بحث گذاشت.                      


