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ــه تحــول خواهــد بــود،  ــر ب ــه ای کــه زندگــی اجتامعــی ناگزی در تکویــن ملــت دموکراتیــک و در مرحل

ــرات بنیادینــی  ــه ی رسمایه داری ســت کــه دچــار تغیی ــن فــرم زندگــی ســنتی در مدرنیت ــدون شــک، ای ب

ــود.  ــول نخواهــد ب ــیوه ی معم ــه ش ــش ب ــات خوی ــه ی حی ــه ادام ــادر ب ــی ق ــه ی قدیم ــردد. جامع می گ

نهادهــا، حوزه هــای اجتامعــی دســتخوش تغییراتــی خواهنــد گردیــد کــه نقش ویــژه ی فــرد ِ جامعــه ی 

خویــش و مســئولیت های  وی در برابــر ایــن نهادهــا و حوزه هــا، ناگزیــر بــه بازتعریــف اســت. 

هنگامــی کــه تقابــل بازتعریــف »فــرد آزاد و فــرد بــرده« یــا بازخــورد موضوعاتــی چــون آزادی فــردی، 

ــد  ــد، نیازمن ــان می آی ــه می ــک ب ــت دموکراتی ــه مل ــذار ب ــدن و . . . در گ ــهروندی، ملت ش ــوق ش حق

بــه درک و قبــول ایــن واقعیــت خواهیــم بــود کــه فــرد آزاد برســازنده ی ملــت دموکراتیــک اســت. در 

واقــع اولیــن رشط مبدل شــدن بــه ملــت دموكراتیــك ایــن اســت كــه فــرد آزاد باشــد. تحقــق ایــن آزادی 

ــه جامعــه ی خویــش بــودن و موجودیتــی در حــوزه ی  ــد تعلــق ب ــه شــدن آن، نیازمن و مســئولیت نهادین

سیاســت دموکراتیــک اســت. »فــرد آزاد« تقلبــی و پوشــالیِن فردگرایــی رسمایــه داری كــه در برابــر جامعــه 

شــورانده شــده، ماهیتــاً دچــار ژرفایافته تریــن نــوع بردگــی اســت. امــا ایــامژ یــا تصویــری كــه ایدئولــوژی 

ــت.  ــان اس ــای بی پای ــه دارای آزادی ه ــرد در جامع ــگار ف ــه ان ــت ك ــوری اس ــد، ط ــیم می منای ــرال ترس لی

اگــر در زندگــی اجتامعــی مــدرن، شــاهد ایــن وضعیــت هســتیم کــه نظام هــای آموزشــی جامعــه ، موظــف 

بــه پــرورش تیــپ فردگــرای ضداجتامعــی هســتند، هــم حیــات فردگرایانــه ی لیــرال و هــم حیــات شــهروندی 

»دولــت ـ  ملت «گــرا، مطابــق نیــاز نظام هــای رسمایــه داری، تدویــن گشــته و متحقــق می گــردد؛ در حقیقــت فرد 

ضداجتامعــی، هــامن فــردی اســت کــه از فــرم و شــکل اخالقــی و سیاســی خــارج گردانــده شــده اســت. ملــت 

دموكراتیــك، جامعــه ی دموكراتیــك اســت در برابــر »جامعــه یــا بی جامعه گــی« قــدرت و دولــت. در برابر اســتهالك 

ـ ]ملــت دموكراتیــك،[  اجتامعــی  ـ كــه از طریــق انــواع اَشــكال نابرابــری و بردگــی اجــرا گشــته و درونــی شــده 

جامعــه    ای اســت كــه آزادانــه و مســاوات طلبانه هســتی می یابــد.

ــف،  ــه هم پیوســته از وظای ــوان مجموعــه ای ب ــه عن ــر ب ــک نقــش اجتامعــی مــدرن فراگی  شــهروندی، ی

تعهــدات اجتامعــی، سیاســی، حقوقــی، اقتصــادی، و فرهنــگ همگانــی، برابــر و یکســان، روابــط، حقــوق 

ــامر  ــه ش ــه ب ــک جامع ــی در ی ــق دموکراس ــان دادن تحق ــرای نش ــدی ب ــاخصی کلی ــت و ش و آزادی هاس

مــی رود. برخــورداری عادالنــه و منصفانــه متامــی اعضــای جامعــه از مزایــا، منابــع و امتیــازات اجتامعــی، 

سیاســی، حقوقــی، و فرهنگــی اســت. در ایــن میــان تعلقــات طبقاتــی، نــژادی، مذهبــی، ملــی و قومــی 

امتیــاز یــا فضیلــت و دالــی بــر اتنفــاع فــرد یــا گــروِه متعلــق نخواهــد بــود. یکــی از عمــده مشــکالت 

موجــود بــر رس راه تکویــن جامعــه ی دموکراتیــک در ایــران، وجــود فرهنــگ سیاســی و اجتامعــی موجــود 

ــده ی  ــتعمره ش ــه ی مس ــه جامع ــی ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــازی اس ــد بسرت س ــذار از آن نیازمن ــه گ ــت ک اس

ــه  ــادر ب ــس ق ــن پ ــد، از ای ــی نامی ــوان بی جامعه گ ــه می ت ــی ک ــده و مطیع ــه ی برده ش ــران و جامع ای

ادامــه ی حیــات بــه شــیوه ی کنونــی نخواهــد بــود. برســاخت جامعــه ی دموکراتیــک، نیازمنــد بازتعریــف 

ــی ـ  ــد سیاس ــك، منی توان ــه ی نادموكراتی ــت. جامع ــه اس ــامن جامع ــک ه ــهروند آزاد و دموکراتی ــردـ ش ف

ــن  ــد. در همی ــی کن ــه زندگ ــد آزادان ــز منی توان ــی نی ــون غیرسیاس ــا كم ــامع ی ــس اجت ــد. پ ــی باش اخالق

ــه  ــات كمون گون ــی بودن و آزادی اجتامع ــودن، سیاس ــن دموكرات ب ــگ بی ــرتاکات تنگاتن ــه اش ــت ک جاس

را می تــوان دریافــت. و در ایــن حالــت اســت کــه فــرد آزاد رضورتــی انکارناپذیــر در آفرینــش جامعــه ی 

دموکراتیکی ســت کــه بــرای حیــات آزادانــه نیازمنــد موجودیــت و شــهروندی آزاد اســت.  بــدون تردیــد، 

ــول  ــه از قب ــورداری جامع ــرتهای برخ ــاد بس ــت ایج ــارکت جه ــی و مش ــالت های اجتامع ــه رس ــد ب تعه

نقــش سیاســی، فرهنگــی و اجتامعــی می توانــد فــردـ شــهروند آزاد و دموکراتیــک بیافرینــد. بــه میزانــی 

ــیدن و  ــوزه ی اندیش ــش را در ح ــی خوی ــی و فرهنگ ــی، اجتامع ــل سیاس ــش و عم ــه نق ــامم ب ــه اهت ک

باز تعریف کــردن بــه کار گیــرد، امــکان گــذار از وضعیــت موجــود و شهروندشــدن وجــود خواهــد 

داشــت. در غیــر ایــن صــورت از ســوی دیگــراِن قــدرت، برایــش نقــش تعریــف گشــته، حــوزه ی 

عمــل اش را مشــخص و معیــن می کننــد و حــوزه ی اندیشــه اش چیــزی فراتــر از ســیاحت در نوســتالژیای 

ــود.  ــد ب ــالخورده  اش نخواه ــای س رسخوردگی ه

 شــامره ی دوم از نرشیــه ی ملــت دموکراتیــک کاری از کمیته ی رســانه  و مطبوعــات KODAR در خصوص 

ــردد. ضمــن  ــش، پیشــکش می گ ــک خوی ــش جامعــه ی دموکراتی ــرد در آفرین ــت نقــش ف واکاوی و اهمی

ــه،  ــامره از نرشی ــن ش ــار دومی ــر انتش ــک« در تأخی ــدگان »ملت دموکراتی ــی خوانن ــوزش از متام ــرض پ ع

تــالش خواهیــم منــود کــه از ایــن پــس »ملــت دموکراتیــک«  در پایــان هــر مــاه  منتــرش  گــردد.  بی گــامن 

نظــرات ، انتقــادات و آثــار شــام در پربارتــر منــودن نرشیــه  ی خودتــان، یاریگــر خواهــد بــود.

سخن سردبیر

آزاد و دموکراتیکفردـ شــهروند
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شیوه ی حیات کمون دموکراتیکو

فرد ــ شهروند آزاد در ملت دموکراتیک

گزیده ای از تحلیالت عبدالله اوجاالن
دفاعیه ی پنجم

بــه هنــگام بیــان ابعــاد حیــات ملــی دموكراتیــك، جهــت درنیفتــادن بــه یــك اشــتباه بایــد از 

قبــل یــك هشــدار داد؛ هشــدار مزبــور در این بــاره اســت: در حیــات ملــت دموكراتیــك یــا هــر 

ــع  ــاً جوام ــادی وجــود دارد. عموم ــی و نه ــدی ذهن ــت، همیشــه كلیت من ــری از مل ــوع دیگ ن

و خصوصــاً جوامــع دموكراتیــك ملــی، جهــت تســهیل در آنالیزهــا و تحلیــالت بــه حوزه هــا و 

ابعــاد مختلفــی تقســیم می شــوند. امــا هیــچ كــدام از ایــن تقســیامت، به تنهایــی و بــه شــكل 

ــای  ــژه ملت ه ــع و به وی ــر جوام ــند. اگ ــته باش ــود داش ــد وج ــت« منی توانن ــته از كلی »گسس

دموكراتیــك عــر مــا را بــه یــك اُرگانیســم یــا موجــود زنــده  تشــبیه مناییــم، معلــوم می شــود 

ــا  ــم ی ــدی اُرگانیس ــوب كلیت من ــته و در چارچ ــكلی همبس ــا به ش ــاد آن ه ــا و ابع ــه حوزه ه ك

موجــود زنــده ای كــه اعضایــش بــه هــم وابســته هســتند، می زینــد. بنابرایــن اگرچــه هــر یــك 

از ابعــاد به صــورت جداگانــه نیــز بررســی شــوند، امــا بایــد همیشــه در نظــر داشــت كــه آن هــا 

ــند. ــت می باش ــك كلی ــی از ی بخش های

فــرد ـ شــهرونِد ملــت دموكراتیــك، بــه انــدازه ای كــه آزاد اســت، ناچــار اســت كمونــال نیــز باشــد. »فــرد 

آزاد« تقلبــی و پوشــالیِن فردگرایــی كاپیتالیســتی كــه در برابــر جامعــه شــورانده شــده، ماهیتــاً دچــار 

ژرفایافته تریــن نــوع بردگــی اســت. امــا ایــامژ یــا تصویــری كــه ایدئولــوژی لیــرال ترســیم می منایــد، 

ــن  ــت ای ــن واقعی ــت. لیك ــان اس ــای بی پای ــه دارای آزادی ه ــرد در جامع ــگار ف ــه ان ــت ك ــوری اس ط

اســت: فــردی كــه بــرده ی كارهــای دســتمزددار اســت و متایــل بــه بیشــینه ســود را تحقــق بخشــیده و 

بــه نظامــی هژمونیــك مبــدل می مناید)آن هــم بــه گونــه ای كــه در هیــچ یــك از ادوار تاریــخ تحقــق 

ــی و  ــك زندگ ــردی، در پراكتی ــن ف ــت. چنی ــی اس ــكل بردگ ــعه یافته ترین ش ــده ی توس ــه(، مناین نیافت

ــول  ــت پ ــه حاكمی ــردد. چــون زندگــی  اش ب ــی ایجــاد می گ ــت ـ ملت« گرای ــه ی »دول آمــوزش بی رحامن

ــه سیســتم دســتمزدی ای داده كــه  ــن ب ــده شــده، ت وابســته گردان

ــك ســگ، او را بســته و  ــردن ی ــه گ ــالده ی بسته شــده ب ــد ق هامنن

ــردن  ــرای زندگی ك ــرا ب ــد. زی ــی می منای ــرف جهت ده ــر ط ــه ه ب

ــح  ــكاری را ترجی ــی بی ــزد یعن ــر بگری ــدارد. اگ ــری ن ــاره ی دیگ چ

ــتاده  ــور ایس ــه هامن ط ــت ك ــای آن اس ــه معن ــز ب ــن نی ــد، ای ده

ــی كاپیتالیســتی،  ــن فردگرای ــش را بســتانند. همچنی ــا جان و روی پ

بــر مبنــای نفــی جامعــه شــاكله بندی شــده اســت. معتقــد اســت 

كــه بــه تناســب رد هــر نــوع فرهنــگ و ســنت جامعــه ی تاریخــی، 

خــود را تحقــق خواهــد بخشــید. ایــن بزرگ تریــن تحریفــی اســت 

ــن  ــی بدی ــعار اساس ــد. ش ــورت می ده ــرال ص ــوژی لی ــه ایدئول ك

شــكل اســت:  »جامعــه ای در كار نیســت، تنهــا فــرد وجــود دارد«! 

ــر مســتهلك منودن  كاپیتالیســم، اساســاً نظامــی بیــامر اســت كــه ب

جامعــه اتــكا دارد.

در برابــر ایــن، فــرد متعلــق بــه ملت دموكراتیــك، آزادی  خــود را در 

كمونالیتــه ی جامعــه یعنــی در زندگــی به شــكل اجتامعــاِت كوچــِك 

كاراتــر می یابــد. كمــون یــا اجتــامع »آزاد و دموكراتیك«، مدرســه ا ی 

اساســی اســت كــه در آن فــرِد متعلــق بــه ملــت دموكراتیــك ایجــاد 

ــال زندگــی  ــدارد و به صــورت كمون می گــردد. كســی كــه كمــون ن

ــت  ــا به غای ــردد. كمون ه ــاد منی گ ــز ایج ــت  او نی ــد، فردی منی كن

متنــوع هســتند و در هــر حــوزه ی حیــات اجتامعــی مصــداق 

ــا،  ــا تفاوت مندی ه ــب ب ــه ای متناس ــد به گون ــرد می توان ــد. ف دارن

ــورد  ــرَد. م ــه رس بَ ــامع ب ــون و اجت ــك كم ــش از ی ــش را در بی حیات

مهــم ایــن اســت كــه فــرد قــادر باشــد در همخوانــی بــا اســتعدادها، تفاوت مندی هــا و كار و تالشــی 

ــئولیت پذیری در  ــرد، مس ــد. ف ــه ده ــش ادام ــه حیات ــال ب ــامع كمون ــد، در اجت ــرج می ده ــه خ ــه ب ك

ــودن  ــن اخالقی ب ــل بنیادی ــق دارد را اص ــا تعل ــه بدان ه ــی ای ك ــای اجتامع ــا واحده ــون ی ــر كم براب

ــا  ــال اســت. كمــون ی ــات كمون ــامع و حی ــه اجت ــدی ب ــای احــرتام و پایبن ــه معن می شــامرد. اخــالق ب

اجتــامع نیــز بــا صیانــت كامــل از افــرادش، از آن هــا حفاظــت می منایــد و بــه آن هــا حیــات می بخشــد. 

اصــل بنیادیــن تأســیس جامعــه ی انســانی نیــز همیــن اصــل مســئولیت پذیری اخالقــی اســت. خصلــت 

دموكراتیــِك كمــون یــا اجتامعــات، »آزادی كلكتیــو« و بــه عبارتــی دیگــر »كمــون یــا اجتامع سیاســی« را 

       شــهروندبودِن كُردهــا در ملــت دموكراتیِك 

وظیفــه ی  هــم  و  حــق  هــم  خودشــان، 

مبدل نشــدن  آن هاســت.  اغامض ناپذیــر 

ــی  ــر نوع ــش، بیانگ ــت خوی ــهروند مل ــه ش ب

ازخودبیگانگــی بــزرگ اســت و از طریــق هیچ 

توجیهــی منی تــوان از آن دفــاع منود. مســئله ای 

كــه در اینجــا بــا آن مواجــه  شــویم، در رابطــه 

ـ ملــت  بــا ایــن اســت: پــس شــهروندی دولــت 

ــوان  حاكــم چــه خواهــد شــد؟ در واقــع می ت

هــر دو شــهروندی را به صــورت مختلــط و 

درهم تنیــده منایندگی]یــا بازمنایــی[ كــرد. اگــر 

مســئله ی كُرد در كشــور ذی ربــط در چارچوب 

موقعیت شــهروندی مبتنــی بر قانون اساســی 

دموكراتیــك حــل شــود، برخــورداری از هــر دو 

نــوع شــهروندی آن هــم به طــور همزمــان، بــا 

ــر اســت ــی همخوان ت ــت اجتامع واقعی
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تحقــق می بخشــد. كمــون یــا اجتامعــی نادموكراتیــك، منی توانــد سیاســی باشــد. اجتــامع یــا كمــون 

ــی بودن  ــودن، سیاس ــن »دموكرات ب ــی بی ــانی تنگاتنگ ــد. همس ــد آزاد باش ــز منی توان ــی نی غیرسیاس

و آزادی« كمــون وجــود دارد.

پــس بنابرایــن اولیــن بُعــد اساســی ملــت دموكراتیــك، بایــد در چارچــوب كمــون و فــردی كــه مبنــا 

ــن اســت  ــك ای ــت دموكراتی ــه مل ــن رشط مبدل شــدن ب ــه تعریــف شــود: اولی ــرار داده، بدین گون ق

ــق دارد،  ــا تعل ــه بدان ه ــی ك ــا اجتامعات ــون ی ــراه كم ــه هم ــن آزادی را ب ــرد آزاد باشــد و ای ــه ف ك

بــر مبنــای سیاســت دموكراتیــك تحقــق بخشــد. هنگامــی كــه فــرد ـ شــهرونِد ملــت دموكراتیــك بــا 

»دولــت ـ ملــت« در زیــر یــك ســقف سیاســی زندگــی منایــد، تعریفــش اندكــی دیگر وســعت می یابد. 

در ایــن وضعیــت و در چارچــوب »شــهروندی مبتنــی بــر قانــون اساســی«، بــه انــدازه ای كــه فــرد ـ 

شــهرونِد ملــت دموكراتیــِك خویــش اســت، فــردـ شــهروند دولــت ـ ملــت نیــز می باشــد. مــوردی كــه 

ــا[ اســتاتوی  ــت ی ــن اســت كه]موقعی ــد ای ــت می یاب در اینجــا اهمی

ــی  ــی خودگردان ــه رســمیت شــناخته شــود؛ یعن ــك ب ــت دموكراتی مل

دموكراتیــك، در قانونــی اساســی ملــی به عنــوان یــك اســتاتوی 

حقوقــی تعییــن گــردد و گنجانــده شــود. اســتاتوی دموكراتیــك ملــی 

ــون  ــا قان ــون و ی ــتاتو، قان ــق اس ــر تحق ــی، بیانگ ــه دارد: اول دو جنب

ــارت  ــی عب ــت. دوم ــك اس ــی دموكراتی ــی در درون خودگردان اساس

اســت از، تنظیــم اســتاتوی خودگردانی]یــا اتونومــی[ به صــورت یــك 

زیرمجموعــه ی اســتاتوی ملــی قانونی]یــا مبتنــی بــر قانــون اساســی[ 

. در قانــون اساســی بســیاری از كشــورهای اتحادیــه ی اروپــا و حتــی 

ــد. ــی وجــود دارن ــم اســتاتو« هایی اینچنین كشــورهای جهــان، »تنظی

هرچنــد مبنــای كار بــر ایــن اســتوار اســت كــه سیســتم کنفدرالیســم 

جوامــع کوردســتان ملــت دموكراتیــِك متكــی بــر »توأمان بــودنِ  

كمــون و فــرد ـ شــهروند آزاد« را به طــور یكطرفــه برســازد، امــا 

سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان می توانــد بــا دولــت ـ 

ــون  ــر قان ــی ب ــی متك ــتاتوی مل ــوب اس ــم، در چارچ ــای حاك ملت ه

را  دموكراتیــك  اســتاتوی خودگردانــی  كــه  دموكراتیكــی  اساســی 

می پذیــرد نیــز بــه راه حلــی دســت یابــد. ســاختاربندی سیســتم 

ــات  ــت »حی ــر دو حال ــه روی ه ــه دروازه اش ب ــت ك ــتان، به گونه ایس ــع کوردس ــم جوام کنفدرالیس

ــا  ــی ی ــتاتوی قانون ــه اس ــات ب ــیوه ی حی ــن ش ــت دادن ای ــهروند آزاد« و »پیوس ــرد ـ ش ــامع و ف اجت

ــت. ــوده اس ــی « گش ــون اساس ــر قان ــی ب مبتن

ــهروند آزاِد  ــرد ـ ش ــوان ف ــتان را به عن ــع کوردس ــم جوام ــتم کنفدرالیس ــت در سیس ــوان عضوی می ت

ملــت دموكراتیــك نیــز تعریــف منــود. امــا نبایــد ایــن عضویــت و شــهروندی را بــا شــهروندی دولــت ـ  

ملــت همســان دانســت. شــهروندی دولــت ـ ملــت، موقعیت]یــا اســتاتوی[ بردگــی مــدرن مدنظــر 

ــدای  ــت خ ــق جه ــی مطل ــر بندگ ــتی بیانگ ــی كاپیتالیس ــد. فردگرای ــن می منای ــم را تعیی كاپیتالیس

ــرد آزاد«  ــت »ف ــه حال ــك بیانگــر رســیدن ب ــت دموكراتی ــی شــهروندی مل ــت اســت؛ ول ــت ـ مل دول

ــتاتوی  ــا، تحــت اس ــِك كُرده ــت دموكراتی ــه. شــهروندی مل ــی كلم ــای واقع ــه معن ــم ب اســت آن ه

ــت  ــودن هوی ــن عطف من ــت. بنابرای ــق اس ــل تحق ــتان قاب ــع کوردس ــم جوام ــتم کنفدرالیس سیس

شــهروندی ملــت دموكراتیــك بــه عضویــت سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان، یــك تعریــف مناســب تر خواهــد 

ــت.  ــر آن هاس ــه ی اغامض ناپذی ــم وظیف ــق و ه ــم ح ــان، ه ــِك خودش ــت دموكراتی ــا در مل ــهروندبودِن كُرده ــود. ش ب

ــی  ــچ توجیه ــق هی ــت و از طری ــزرگ اس ــی ب ــی ازخودبیگانگ ــر نوع ــش، بیانگ ــت خوی ــهروند مل ــه ش ــدن ب مبدل نش

ــا ایــن اســت: پــس شــهروندی  ــا آن مواجــه  شــویم، در رابطــه ب منی تــوان از آن دفــاع منــود. مســئله ای كــه در اینجــا ب

ــده  ــط و درهم تنی ــورت مختل ــهروندی را به ص ــر دو ش ــوان ه ــع می ت ــد؟ در واق ــد ش ــه خواه ــم چ ــت حاك ــت ـ مل دول

منایندگی]یــا بازمنایــی[ كــرد. اگــر مســئله ی كُــرد در كشــور ذی ربــط در چارچــوب موقعیــت شــهروندی مبتنــی بــر قانــون 

اساســی دموكراتیــك حــل شــود، برخــورداری از هــر دو نــوع شــهروندی آن هــم به طــور همزمــان، بــا واقعیــت اجتامعــی 

ــن  ــز ممك ــهروندی نی ــه گانه ی ش ــف س ــود، تعری ــا می ب ــه ی اروپ ــو اتحادی ــه عض ــر تركی ــی اگ ــت. حت ــر اس همخوان ت

ــه گانه  ــی س ــا«  دارای معنای ــه ی اروپ ــپانیایی ـ اتحادی ــون ـ اس ــهروندی »كاتال ــپانیا ش ــه در اس ــه ك ــت. هامنگون می گش

اســت، شــهروندی »كُردســتان ـ تركیــه ـ اتحادیــه ی اروپــا« نیــز دارای هــامن معنــا بــوده و میــر نیــز می بــود. در مقطــع 

سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان در هــر دولــت ـ ملــت ذی ربــط، هــر فــرد كُــرد بایــد اهتــامم بــه خــرج دهــد 

تــا خویــش را در چارچــوب دو شــهروندی تعریــف منایــد؛ حتــی فراتــر از اهتــامم بــه خــرج دادن، بایســتی دو هویــت 

شــهروندی را بــه منصــه ی ظهــور برســاند. سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان بایــد هویــت شــهروندی دووجهــی 

مختــص بــه افــراد ملــت دموكراتیــك خــود را تحقــق بخشــد یــا اگــر به واســطه ی عــدم توافــق و ســازش ایــن امــر تحقــق 

نیابــد، بایــد هویــت شــهروندی تك وجهــی خــاص آنــان را ایجــاد منایــد. بــه همیــن جهــت بــا توجــه بــه جــّو خفقــان آور 

و رسكوبگــری دولــت ـ ملت هــای حاكــم، سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان بایــد شناســنامه ای بــا ابعــاد مناســب، 

مكتــوب و نشــان دار را بــه هــر شــهروندش اعطــا منایــد.

هــر عضــو ـ شــهروند سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان، بایــد از شــخصیت فــردی كــه كاپیتالیســم او را از طریــق 

فردگرایــی بــه ســطح »هیــچ و پــوچ« تنــزل داده، گــذار كنــد و به مثابــه ی عضــو كمــون زندگــی منایــد. بایــد به عنــوان 

یــك اصــل بنیادیــن اخالقــی بدانیــم و ملكــه ی ذهــن گردانیــم كــه فــرد فاقــد زندگــی كمونــال ممكــن نیســت بتوانــد 

دارای فردیــت نیــز باشــد. بایــد همیشــه مدنظــر داشــت كــه عضویــت در كمــون یــا اجتامعــات، در عیــن حــال دارای 

ــا اجتــامع تنهــا از طریــق ســازوكار و ضابطــه ی دموكراتیــك می توانــد سیاســی و  جنبــه ای دموكراتیــك اســت. كمــون ی

ــا اجتامعــی، در عیــن حــال یــك واحــد جامعــه ی  ــن ترتیــب درك می گــردد كــه هــر كمــون ی ــن آزاد باشــد. بدی بنابرای

اخالقــی و سیاســی اســت. هــر كمــون و اجتــامع سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان در عیــن حــال یــك واحــد 

اخالقــی و سیاســی اســت. فــرد ـ شــهرونداِن آن نیــز فــرد ـ شــهرونداِن اخالقــی و سیاســی می باشــند. مقصــود از كمــون 

ــالً  ــتند. مث ــی هس ــژه و كارای ــه دارای نقش وی ــوزه ی جامع ــر ح ــه در ه ــت ك ــانی اس ــی انس ــات، گروه های ــا اجتامع ی

یــك روســتا كــه دربردارنــده ی رشایــط كمــون باشــد عبــارت از یــك كمــون یــا اجتــامع اســت؛ بــه هــامن نحــو می تــوان 

ایــن تعریــف را تــا ســطح محلــه و شــهر نیــز تعمیــم بخشــید و چنیــن تعریفــی را دربــاره ی آن هــا به عمــل آورد. یــك 

ــد كمــون باشــد. در  ــز می توان ــی نی ــه[، انجمــن و ســازمان مدن ــاد خیری ــا بنی ــه، وقف]ی ــی[، كارخان ــا تعاون كئوپراتیو]ی

ــوان  ــز عن ــك نی ــال دموكراتی ــام كمون ــا را نظ ــوان این ه ــت، می ت ــی اس ــان الزام ــون دموكراتیك بودن ش ــال چ ــن ح عی

منــود. همچنانكــه می تــوان حیــات كمون محــور را بــه متامــی عرصه هــای آموزشــی، فرهنگــی، هــری و علمــی انتقــال 

ــد.  ــك گردانی ــی درآورد و هــم دموكراتی ــت كمون ــه حال ــی و سیاســی را هــم ب ــات اجتامع ــوان حی ــم داد، می ت و تعمی

ــرد ـ شــهروندی  ــاً ف ــردد. عموم ــد ایجــاد گ ــك می توان ــال دموكراتی ــات كمون ــن حی ــا در بطــن ای ــرد ـ شــهروند آزاد تنه ف

دموكراتیــك و خصوصــاً فــرد ـ شــهروندی محسوس گشــته ی سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان  رضورتــی جهــت 

حیــات مســئوالنه، اخالقــی و سیاســی اســت. ایــن رضورت در عیــن حــال می توانــد به عنــوان حــق و وظیفــه ی اساســی 

مــا نیــز درك گــردد. هنگامــی كــه دولــت ـ ملت هــا ایــن حــق و وظیفــه ی اساســی مــا را بپذیرنــد، كُردهــا نیــز می تواننــد 

ــد. حــق و وظیفــه ی اساســی شــهروندی آن دولت هــا را بپذیرن

   هــر جامعــه و ملتــی كــه نیرویــی از 

ــد،  ــب منای ــدرت كس ــت و ق ــوع دول ن

ضمــن اینكــه آزاد منی شــود، اگــر دارای 

ــا از  ــد، ب ــك باش ــات دموكراتی خصوصی

موجــودش  آزادی هــای  دادِن  دســت 

ــت  ــن جه ــه همی ــردد. ب ــه می گ مواج

هــر انــدازه یــك جامعــه را از پدیده های 

دولــت یــا قدرت عــاری و متیــز گردانیم، 

بــه هــامن میــزان دروازه هــای آن را بــه 

ــی  ــاییم. رشط اساس روی آزادی می گش

ــت  ــه و مل ــت آزادمنــودن آن جامع جه

ــت  ــك موقعی ــن آن در ی ــز نگه داش نی

سیاســی دامئــی اســت.
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2ـ حیات سیاسی و خودگردانی دموكراتیك در ملت دموكراتیك

بُعــد سیاســی برســاخت ملــت دموكراتیــِك سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان را می تــوان به صــورت خودگردانــی 

ــه ی  ــاً كلی ــود. عموم ــور من ــی  تص ــی ذات ــدون مدیریت ــك را ب ــت دموكراتی ــوان مل ــرد. منی ت ــدی ك ــك مفهوم بن دموكراتی

اَشــكال ملــت به ویــژه ملت هــای دموكراتیــك، هســتی های اجتامعــی ای هســتند كــه مدیریــت ذاتــی خودشــان 

می باشــند. اگــر جامعــه ای از مدیریــت ذاتــی خویــش محــروم باشــد، از حالــت ملــت نیــز خــارج می گــردد. در 

ــز دارای  ــی ملت هــای مســتعمره نی ــود. حت ــت را تصــور من ــد مدیری ــی فاق ــوان ملت ــارص منی ت ــی مع ــات اجتامع واقعی

ــه  ــه داشــته باشــند. لیكــن در خصــوص جوامعــی ك ــت هســتند، اگرچــه آن مدیریت هــا ریشــه ای بیگان نوعــی مدیری

وارد رونــد و مرحلــه ی فروپاشــی شــده اند، منی تــوان از وجــود مدیریــت بحــث منــود. در ایــن حالــت، تنهــا چیــزی كــه 

می توانــد مطــرح باشــد عبــارت اســت از مدیریــت فروپاشــی كنــرتل دار یــا مدیریــت تصفیــه ی درازمــدت كــه توســط 

ــود.  ــه ب ــد، این گون ــی بودن ــد ســازمان ذات ــی كــه فاق ــرد. موقعیــت كُردهــا در دوران ــروی فروپاشــنده صــورت می گی نی

ــدند.  ــده می ش ــارج گردان ــز خ ــه نی ــت جامع ــه از حال ــدند، بلك ــته منی ش ــاز داش ــت« ب ــه مل ــدن ب ــاً از »مبدل ش رصف

پیشــاهنگی PKK و سیاســت سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان نه تنهــا ایــن مرحلــه را متوقــف ســاخت، بلكــه 

رونــدی را آغــاز منــود كــه از جامعــه ی سیاســی به ســوی مبدل شــدن بــه ملــت دموكراتیــك مــی رود. در مرحلــه ای كــه 

بــدان رســیده ایم، كُردهــا بــه انــدازه ای كــه مبــدل بــه جامعــه ای شــدیداً سیاسی شــونده می گردنــد، بــه هــامن انــدازه 

نیــز به طــور متمركــز در نوعــی موقعیــت بــه رس می برنــد كــه ایــن واقعیــت سیاســی را در مســیر مبدل شــدن بــه ملــت 

ــد. ــازماندهی می منای ــك س دموكراتی

ــرم جامعــه ی سیاســی، طــی خطوطــی اصلــی در دو مســیر منجــر بــه تكویــن ملــت  در عــر مــا برخورداربــودن از فُ

می شــود: راه ســنتی كاپیتالیســتی، راهــی اســت كــه بــه دولــت ـ ملت منجــر می گــردد. در رشایــط مدرنیته ی كاپیتالیســتی 

ــرد، سیاســت های  ــه رس ب ــت انحــالل ب ــا در وضعی ــون گشــته ی ــش رسنگ ــت باشــد، دولت ــدون دول ــه ب ــك جامع ــر ی اگ

ــر آن  ــد. اگ ــوق می ده ــت س ــت ـ مل ــی دول ــن یعن ــت نوی ــك دول ــوی ی ــور را به س ــه ی مذك ــرا جامع ــرا و ملی گ دین گ

ــن  ــد. دومی ــت می منای ــن آن دول ــر را جایگزی ــت قوی ت ــت ـ مل ــك دول ــد، ی ــوان باش ــنتی و نات ــی س ــه دارای دولت جامع

ــت ـ  ــاز دول ــت مسئله س ــبب خصل ــه س ــژه ب ــت. به وی ــك اس ــت دموكراتی ــن مل ــت، راه تكوی ــه مل ــدن ب راه مبدل ش

ــل  ــك عم ــت دموكراتی ــه مل ــدن ب ــیر مبدل ش ــا در مس ــی آن ه ــای مدیریت ــی و نیروه ــع سیاس ــروزه جوام ــا، ام ملت ه

ــد. در  ــك درآین ــت دموكراتی ــت مل ــه حال ــالب، ب ــق انق ــا از طری ــا ی ــق رفرم ه ــا از طری ــار می شــوند ی ــد و ناچ می مناین

ــن  ــط امروزی ــد و در رشای ــج بودن ــب و رای ــش غال ــت ـ ملت هــا گرای ــاد، دول ــی نه ــه ترق ــه كاپیتالیســم رو ب ــی ك دوران

كــه دچــار فروپاشــی اســت نیــز اكــراً در مســیر مبدل شــدن بــه ملــت دموكراتیــك، ســیری تكاملــی طــی می مناینــد. در 

ایــن موضــوع، عــدم همســان انگاری »نیــروی سیاســی« بــا »قــدرت دولتــی« بســیار اهمیــت دارد. سیاســت را منی تــوان 

ــا »قــدرت و شــكل هنجارپذیرفتــه ی آن یعنــی دولــت«، همســان دانســت. در رسشــِت سیاســت، آزادی وجــود دارد.  ب

ــوند. ــه آزاد می ش ــد ك ــع و مللی ان ــونده، جوام ــل سیاسی ش ــا مل ــع ی جوام

ــر دارای  ــود، اگ ــه آزاد منی ش ــن اینك ــد، ضم ــب منای ــدرت كس ــت و ق ــوع دول ــی از ن ــه نیروی ــی ك ــه و ملت ــر جامع ه

خصوصیــات دموكراتیــك باشــد، بــا از دســت دادِن آزادی هــای موجــودش مواجــه می گــردد. بــه همیــن جهــت هــر انــدازه 

یــك جامعــه را از پدیده هــای دولــت یــا قــدرت عــاری و متیــز گردانیــم، بــه هــامن میــزان دروازه هــای آن را بــه روی آزادی 

می گشــاییم. رشط اساســی جهــت آزادمنــودن آن جامعــه و ملــت نیــز نگه داشــن آن در یــك موقعیــت سیاســی دامئــی 

اســت. جامعــه ای كــه از دولــت و قــدرت متیــز و عــاری شــده ولــی نتوانســته سیاســی گــردد، بــه موقعیــت جامعــه و یــا 

ملتــی درمی افتــد كــه در مقابــل آنارشــی یــا كائــوس تســلیم گشــته اســت. اگــر جوامــع یــا ملت هــا طــی مدت زمانــی 

ــد.  ــه می گردن ــا كســموس های[  بیگان ــزار عوامل]ی ــته و آلت واب ــاه گش ــد، تب ــی نیابن ــوس رهای ــا كائ ــاه از آنارشــی ی كوت

ــد ایفــا منایــد. بــه همیــن دلیــل نیــز  كائــوس و آنارشــی تنهــا در مدت زمانــی موقــت یــا كوتــاه می تواننــد نقشــی مولّ

ــد، در  ــا آزاد می منای ــده ی سیاســی، رشطــی الزم اســت. سیاســت نه تنه ــدِن پدی ــدان ش وارد می

ــده و  ــای نظم دهن ــروی بی همت ــك نی ــز می بخشــد. سیاســت، ی ــامان نی ــال نظــم و س ــن ح عی

ســامان بخش اســت؛ نوعــی هــر اســت. مقولــه ی مخالــِف تنظیــامت رسكوبگرانــه ی دولت هــا و 

قدرت هــا را بازمنایــی می كنــد. بــه میزانــی كــه سیاســت در درون جامعــه یــا ملــت قــوی باشــد، 

نیروهــای دولــت و قــدرت نیــز بــه هــامن میــزان ضعیف انــد و ناچارنــد كــه ضعیــف باشــند. 

عكــس آن نیــز مصــداق دارد. بــه میزانــی كــه نیــروی دولــت یــا قــدرت در درون یــك جامعــه یــا 

ملــت افــزون باشــد، سیاســت و به تبــع آن آزادی نیــز بــه هــامن میــزان ضعیــف اســت.

سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان ـ مــرتادف اتحادیــه ی جوامــع دموكراتیك كُردســتان ـ كه 

در برســاخت ملــت دموكراتیــك نقــش ســتون فقــرات را ایفــا 

ــی[  ــا اتونوم ــا خودگردانی]ی ــرتادف ب ــد م ــد، می توان می منای

ــی ایفــای نقــش اُرگان  ــز ترجمــه شــود. توانای ــك نی دموكراتی

سیاســت دموكراتیــك از جانــب سیســتم کنفدرالیســم جوامــع 

کوردســتان، الزمــه ی اغامض ناپذیــر تكویــن ملــت دموكراتیــك 

تحریفــی  ملــت،  دولــت ـ  بــا  آن  اشــتباه گرفِن  می باشــد. 

تعمــدی اســت. سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان در 

مبــادی و اصولــش، »دولــت ـ ملت «گرایــی را از حالــت ابــزار 

چاره یابــی خویــش خــارج منــوده اســت. هیــچ یــك از مراحــِل 

اولیــن مرحلــه ی آن  نــه  »دولــت ـ ملت« گرایــی نیســت؛ 

اســت و نــه آخریــن مرحلــه اش. هــر دو]یعنــی دولــت ـ ملــت 

و سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان[، نوعــی مفاهیــم 

اتوریته  محــور می باشــند كــه از نظــر كیفــی بــا یكدیگــر 

تفــاوت دارنــد. سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان 

اگرچــه از نظــر چــارت و ِشــامی ســازمانی، خصوصیاتــی نظیر 

نهادینه شــدگی دولــت ـ ملــت دارد امــا از لحــاظ ماهــوی 

ــق)KONGRA GEL(، اُرگان  ــره ی خل ــت. كنگ ــاوت اس متف

کوردســتان  جوامــع  کنفدرالیســم  سیســتم  تصمیم گیــری 

ــش را  ــد. اهمیت ــق می باش ــس خل ــای مجل ــه معن ــت و ب اس

از آنجــا می گیــرد كــه امــكان تصمیم گیــری ذاتــی را بــه خلــق می بخشــد. مجلــس خلــق 

یــا KONGRA GEL )كنگــره ی خلــق(، اُرگانــی دموكراتیــك اســت. در مقابــل نوعــی تكویــن 

ملــت كــه بــه پیشــاهنگی طبقــه ی فرادســت یــا عنــارص بــورژوا صــورت می گیــرد، یــك آلرتناتیــو 

اســت. كنگــره ی خلــق)KONGRA GEL(، بیانگــر نوعــی تكویــن ملــت بــه پیشــاهنگی 

ــی  ــی به كل ــی بورژوای ــام پارملان ــاً  از نظ ــت. ماهیت ــنفكر اس ــای روش ــی و طیف ه ــات خلق طبق

ــز جلســات  ــی و مرك ــم، سیســتم انتخابات ــت ـ ملت هــای حاك ــه ســبب فشــار دول جداســت. ب

خویــش را بایــد تحــت رشایــط مناســب ســامان دهی و تنظیــم منایــد. »شــورای اجرایــی«  

ــه ی  ــز و مركزیت یافت ــی متمرك سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان، بیانگــر هــرِم مدیریت

روزانــه اســت. واحدهــای فعالیتــی ای كــه در میــان خلــق پخــش شــده و مشــغول كار هســتند 

ــه ی  ــای روزان ــودِن »فعالیت ه ــازی و مدیریت من ــار از هامهنگ  س ــد. ناچ ــگ  می منای را هامهن

نظــام  مــدرن،  اجتامعــی  زندگــی  در     

آموزشــی موظــف بــه پــرورش تیــپ فردگــرای 

ضداجتامعــی اســت. هــم حیــات فردگرایانــه ی 

لیــرال و هــم حیــات شــهروندی »دولــت ـ  

كاپیتالیســم  نیــاز  مطابــق  ملت «گــرا، 

می گــردد.  متحقــق  و  شــده  برنامه ریــزی 

ــكیل  ــی تش ــت عظیم ــدف، صنع ــن ه ــا ای ب

داده انــد كــه آن را »بخــش آمــوزش« می نامنــد. 

ــی  ــی و روح ــاران ذهن ــا مبب ــش، ب ــن بخ در ای

بیســت و چهار ســاعته ی فــرد، وی را به صــورت 

ــن  ــد. ای ــی درمی آورن ــك موجــود ضداجتامع ی

فــرد از حالــت اخالقــی و سیاســی خــارج 

ــت ــده اس ــده ش گردان
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ســازمانی ـ عملیاتــی تكویــن ملــت دموكراتیــك« و دفــاع از آن هــا می باشــد. نبایــد »شــورا«  را 

بــا اُرگان هــای دولتــی حكومت هــا اشــتباه گرفــت. بــه نظــام كنفدراســیوِن جوامــع دموكراتیــك 

ــتان  ــع کوردس ــم جوام ــتم کنفدرالیس ــت كِل«  سیس ــاد ریاس ــد. »نه ــر می باش ــی نزدیك ت مدن

ــی  ــطح عموم ــن س ــر باالتری ــود، بیانگ ــن می ش ــق تعیی ــط خل ــات توس ــق انتخاب ــه از طری ك

منایندگــی ملــت دموكراتیــك اســت. بــر همخوانــی و ســازگاری میــان متامــی واحدهــای سیســتم 

کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان و اجراشــدن سیاســت های اساســی آن مراقبــه و نظــارت 

می كنــد.

ــم دارد،  ــای حاك ــت ـ ملت ه ــا دول ــتان ب ــع کوردس ــم جوام ــتم کنفدرالیس ــه سیس ــئله ای ك مس

مســئله ی »مجــاز و قانونی«شــدن  می باشــد. به رغــم اینكــه 

ــا  ــد، ام ــاز می ده ــی و مج ــای قانون ــه فعالیت ه ــت را ب اولوی

ــای  ــت، راهگش ــت ـ مل ــرف دول ــر از ط ــن ام ــدن ای پذیرفته نش

نوعــی اتوریتــه و مدیریــت دوگانــه در كُردســتان می گــردد. 

ایــن امــر آشــكار اســت كــه اگــر مدیریــت دولــت و مدیریــت 

در  بخواهنــد  کوردســتان  جوامــع  کنفدرالیســم  سیســتم 

رسزمین هــای یكســان و میــان جوامــع یكســانی]نظام[ خویــش 

را برقــرار مناینــد، ایــن امــر منجــر بــه تنــش  و درگیــری  خواهــد 

گشــت. اگــر مطالبــات مربــوط بــه قانونی شــدن و مجازگردیــدن 

از ســوی دولت هــای ذی ربــط پاســخ مثبــت داده نشــود و 

برعكــس آن بــه »تعقیــب، دســتگیری و خشــونت« توســل 

جســته شــود، آشــكار اســت كــه سیســتم کنفدرالیســم جوامــع 

اتوریتــه و مدیریــت  اجــرای یكطرفــه ی  از  نیــز  کوردســتان 

و  مســتقیم  گفتگوهــای  ورزیــد.  نخواهــد  امتنــاع  خویــش 

غیرمســتقیمی كــه سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان 

ــا  ــون ب ــال 2005 تاكن ــه س ــود ب ــت خ ــالن موجودی ــان اع از زم

ــی  ــی قانون ــه راه حل ــج ب ــام داده، منت ــط انج ــای ذی رب دولت ه

نشــده اســت. در صورتــی كــه گفتگوهــا نتیجــه ای مثبــت به بــار 

نیاورنــد، ناگزیــر در دوران پیــش روی مــان سیســتم کنفدرالیســم 

و  نیــرو  به مثابــه ی  و  یكطرفــه  به طــور  کوردســتان  جوامــع 

اتوریتــه ی مدیریتــی، ]نظــام[ خــود را در میــان جامعــه ی كُــرد و ســایر خلق هــا و اجتامعاتــی 

ــرد. ــد ك ــرار خواه ــد برق ــی می كنن ــتان زندگ ــر در كُردس ــا همدیگ ــه ب ك

ــش  ــه »برقرارســازی یكطرفه ی]نظــام[ خوی ــدام سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان ب اق

ــا  ــن برهــه ب ــن را آغــاز خواهــد منــود. ای ــك«، مقطعــی نوی ــت دموكراتی ــه ی ابعــاد مل در كلی

مقطعــی كــه PKK خویــش را برســاخت و مقطعــی كــه ســعی بــر اجــرای جنــگ انقالبــی خلــق 

ــت جنگــی  ــت حــزب و مدیری ــا مدیری ــن برهــه، تنه ــاوت خواهــد داشــت. در ای داشــت، تف

ــی  ــای تدافع ــای PKK و جنگ ه ــه فعالیت ه ــن اینك ــن، ضم ــود. همچنی ــد ب ــرح نخواهن مط

ــن  ــه ی اساســی در ای ــود، وظیف ــد ب ــق)HPG( در دســتور عمــل خواهن ــع خل نیروهــای مداف

ــادش خواهــد  ــی ابع ــك در متام ــت دموكراتی ــارت از برســاخت و مدیریت منــودن مل بُرهــه عب

بــود. آشــكار اســت كــه در ایــن بُرهــه و تحــت رشایــط نویــن، رقابــت، كشــمكش و درگیری هــای 

ــت و نهادهــا و نیروهــای سیســتم کنفدرالیســم  ــت ـ مل ــان نهادهــا و نیروهــای دول بزرگــی می

ــهرها و  ــی در ش ــای متفاوت ــه و مدیریت ه ــت. اتوریت ــد گرف ــورت خواه ــتان ص ــع کوردس جوام

مناطــق غیرشــهری برقــرار خواهنــد گشــت.

3ـ ملت دموكراتیك و زندگی اجتامعی

در مرحلــه ی تكویــن ملــت دموكراتیــك، تحــوالت مهمــی در زندگــی اجتامعــی صــورت 

می گیرنــد. زندگــی ســنتی در مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی دچــار تغییــرات بزرگــی می شــود. 

ــز  ــش از هــر چی ــه، خــود را بی ــد. مدرنیت ــكال به خــود می بین ــرات رادی ــه ی قدیمــی تغیی جامع

در تغییــرات حیــات اجتامعــی جلوه گــر می ســازد. بخــش بزرگــی از تغییــرات، در زمینــه ی ُمــد 

ــدن،  ــی مت ــای اساس ــوالت و رده بندی ه ــد. مق ــری می باش ــوده و ظاه ب

موجودیــت خویــش را ادامــه می دهنــد. توســعه و تحــول »شــهر، طبقــه 

و دولــت« مربــوط بــه ماهیــت نیســت. هــر ســه رده بنــدی مزبــور نیــز 

ــی  ــهری، طبقات ــاختار »ش ــوند. س ــی می ش ــار فربه گ ــر دچ ــور واف به ط

و دولتــی« جامعــه به واســطه ی نظــام انباشــت كاپیتالیســتی دچــار 

ــر  ــد از نظ ــی هرچن ــدن قدیم ــام مت ــردد. نظ ــان وار می گ ــدی رسط رش

ــرر  ــا به صــورت مك ــه در آن چالش ه ماهــوی دارای ســاختاری اســت ك

ــان  ــن چالش هــا كیفیت شــان چن ــه بحران هــا می شــوند، امــا ای منجــر ب

نیســت كــه توســعه ی جامعــه را به كلــی دچــار خطــر مناینــد، آن را 

فــرو پاشــند و موجــب رشــد بافت هایــی رسطانــی گردنــد. شــیوه ی 

انباشــت كاپیتالیســم بــرای آنكــه بتوانــد بــه كار اُفتــد، بــه اقتضــای 

ــی«  ــد رسطان ــیوه ی رش ــه »ش ــی« را ب ــد اجتامع ــش »رش ــت خوی رسش

ــم از كالن شــهرهایی  ــواردی اع ــروز شــاهد م ــر ام ــد. اگ متحــول می منای

بــا جمعیــت افــزون بــر بیســت میلیــون نفــر، قــدرت دولــت ـ ملتــی كــه 

ــد  ــدنی هدفمن ــرده و طبقاتی ش ــدا ك ــوذ پی ــه نف ــای جامع ــا مویرگ ه ت

در راســتای جامعــه ی همــوژِن یكنواخــت و یكدســت می شــویم و فراتــر 

ــی  ــات اجتامع ــج حی ــالت رای ــوان متای ــور را به عن ــئله ی مزب ــه مس اینك

ــی  ــان اجتامع ــه رسط ــدن ب ــن دچارش ــام ای ــم، ن ــی می كنی ــادی تلق ع

مــا،  اســت. متامــی عالئــم علمــی نشــان می دهنــد كــه ســیاره ی 

ــا ایــن رسعــت  ــار رشــدی ب محیط زیســت و جامعــه قــادر بــه تحمــل ب

منی باشــد. در ایــن وضعیــت نــه از یــك جامعــه ی در حــال زیســن بلكــه 

از هیوالیــی بایــد بحــث منــود كــه هــر چیــز ظاهرشــده در مقابــل خــود را از بیــن می بَــرَد. در 

ــا  ــرد، ام ــف می ك ــی را توصی ــدرت دولت ــت ق ــا كیفی ــان تنه ــوم[ لویات ــی، ]مفه ــه ی قدیم جامع

خــود مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی امــروزه بــه هیوالیــی تبدیــل شــده كــه متامــی حیــات موجــودات 

ــان  ــك لویات ــوال و ی ــك هی ــتی، ی ــه ی كاپیتالیس ــود مدرنیت ــرد. خ ــن می ب ــیاره را از بی ــده ی س زن

مــدرن اســت.

ــل  ــار تبدی ــه ی متام عی ــك تل ــه ی ــی زن، ب ــرده یعن ــن بَ ــج، در پیرامــون كهن تری ــات مــدرن رای حی

شــده اســت. در كاپیتالیســم، زن بــه چنــان حالتــی درآورده شــده كــه اطــالق عنــوان »ملكــه ی 

    سیســتم کنفدرالیســم جوامع کوردســتان 

كــه نقــش ســتون فقــرات متحول ســازی 

جامعــه ی كورد ـ  كه مدرنیته ی كاپیتالیســتی 

ــه  ــانیده ـ ب ــودی رس ــتانه ی ناب ــه آس آن را ب

ملــت دموكراتیــك را ایفــا می منایــد، ضامنت 

حیــات فــرد آزاد و جامعــه ی دموكراتیــك 

اســت. ابزار اساســی رســیدن فرد و جامعه ی 

كــورد بــه خودآگاهــی از موجودیــت خویش 

اســت. بــا توســعه دادن جامعــه در ُبعــد 

اخالقــی و سیاســی، آن را بــه ســطح آگاهــی 

ملــت  می رســاند.  خویــش  واقعیــت  از 

دموكراتیــك در عــر مــا، جامعــه ای اســت 

كــه بــه آگاهــی از هســتی خویــش رســیده 

ــاع از  ــه دف ــی ب ــن خودآگاه ــق ای و از طری

خویشــن می پــردازد

ــوی  ــه ی آلرتناتی ــك، مدرنیت ــت دموكراتی    مل

ــاد  ــهرونِد آزاد ایج ـ ش ــرد  ــه در آن ف ــت ك اس

جامعــه ی  دموكراتیــك،  ملــت  می گــردد. 

آلرتناتیــو اســت در برابــر هیچ وپوچ ســازی 

جامعــه ی  دموكراتیــك،  ملــت  اجتامعــی. 

دموكراتیــك اســت در برابــر »جامعــه یــا 

ــر  ــت. در براب ــدرت و دول ــی« ق بی جامعه گ

اســتهالك اجتامعــی  ـ كــه از طریــق انــواع 

اَشــكال نابرابــری و بردگــی اجــرا گشــته و 

ـ ]ملت دموكراتیــك،[ جامعه    ای  درونــی شــده 

اســت كــه آزادانــه و مســاوات طلبانه هســتی 

می یابــد. هنگامــی كه ملــت دموكراتیــك را از 

ــم،  ــات اجتامعــی ارزیابــی می منایی نظــر حی

بــه راحتــی می توانیــم بــه تعاریــف مذكــور 

ــم دســت یابی
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كاالهــا« بــر وی، عبارتــی بجــا خواهــد بــود. زن رصفــاً تحــت موقعیــت »زن خانــه دار« بــدون دســتمزد بــه كار گامشــته 

ــت.  ــن آوردن دستمزدهاس ــی پایی ــزار اساس ــد و اب ــتمزد می باش ــن دس ــه دارای كمرتی ــارج از خان ــه در خ ــود، بلك منی ش

عنــر رسآمــدی بــرای بــه كار واداشــِن بــدون قاعــده و مقــررات اســت. یــك ماشــین زاینــده ی صنعتــی اســت كــه پیوســته 

ــدرت  ــی ق ــزار تحقق  یاب ــت؛ اب ــاری[ اس ــت تبلیغات]تج ــی صنع ــزار اساس ــد. اب ــد می كن ــن تولی ــل نوی ــام، نس ــرای نظ ب

جنســیت گرا یانه اســت؛ ابــزار لــذت و قــدرِت نامحــدود متامــی مــردان حاكــم از امپراطــور جهانــی گرفتــه تــا امپراطــور 

كوچــِك درون خانــواده اســت. ابــژه ی زاینــده ی قــدرت بــرای آنانــی اســت كــه هیــچ قدرتــی ندارنــد. زن در هیــچ بُرهــه ای 

از تاریــخ بــه انــدازه ی دوران مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی مــورد اســتثامر واقــع نگشــته  اســت. چــون ســایر بردگی هــا ـ یعنــی 

ــذا در زندگــی اجتامعــی تحمیل شــده توســط  ــر مســیر بردگــی زن ایجــاد گشــته اند، ل بردگی هــای كــودكان و مــردان ـ ب

ــده اند.  ــده ش ــز گردان ــرده نی ــده اند، بَ ــده ش ــودك گردان ــه ك ــدازه ای ك ــه ان ــگان ب ــا هم ــر از ارباب ه ــم، به غی كاپیتالیس

ــه درآورده شــده و  ــت كودكان ــه حال ــك ســالخورده ب ــا، هــم بســان كودك گشــن ی ــات اجتامعــی جامعــه ی روزگار م حی

هــم زنانــه شــده اســت. ایــن گفتــه ی مشــهور هیتلــر بیانگــر واقعیــت مزبــور اســت: »خلق هــا و جوامــع، دوســت دارنــد 

چونــان زن بــر آنــان حكــم رانــده شــود و مدیریــت گردنــد«. خانــواده كــه در پیرامــون زن تشــكیل شــده و كهن تریــن 

ــه  ــزی ك ــت. چی ــده اس ــل گردی ــی كام ــك فروپاش ــار ی ــار دچ ــا این ب ــون زن ام ــم در پیرام ــد، بازه ــه می باش ــاد جامع نه

ــتهالك  ــبت اس ــه نس ــه ب ــور ك ــیوه هامن ط ــن ش ــت. ای ــم اس ــت كاپیتالیس ــیوه ی انباش ــد، ش ــم می پاش ــواده را ازه خان

جامعــه تحقــق می یابــد، تنهــا بــه تناســب تحلیل بــردن خانــواده ـ كــه ســلول بنیادیــن جامعــه  اســت ـ می توانــد جامعــه 

را مســتهلك گردانــد و امتیــزه منایــد و ایــن نتیجــه ای قابــل انتظــار اســت.

ــود  ــای موج ــای بیامری ه ــد بهمن آس ــازی رش ــه متوقف س ــادر ب ــد، ق ــت منای ــه پیرشف ــم ك ــدر ه ــر چق ــكی ه ــم پزش عل

ــدر  ــا چق ــه بیامری ه ــت ك ــن اس ــر ای ــی اثباتگ ــر دیالكتیك ــكی، از نظ ــم پزش ــت عل ــود پیرشف ــت. خ ــه نیس در جامع

پیرشفــت منوده انــد. یــك نتیجــه ی قابــل انتظــار دیگــر ایــن اســت كــه نظــام كاپیتالیســتی كــه خــودش عصبــی و رسطانــی 

ــی و  ــی، قدرت گرای ــی، دین گرای ــد. ملی گرای ــرق می منای ــا غ ــوع بیامری ه ــن ن ــان ای ــز در می ــه را نی ــراد جامع ــت، اف اس

جنســیت گرایی هــم از نظــر نهــادی و هــم فــردی، ژن هــای ذهنــی و عاطفــی كاپیتالیســِم بیــامری زا هســتند. بیامری هــای 

ــه ای  ــی جامع ــج طبیع ــا نتای ــن بیامری ه ــی ای ــی هســتند و متام ــی و روان ــم بیامری هــای ذهن ــده ی جســمی، عالئ فزاین

ــرده و فروپاشــانده اســت.  هســتند كــه كاپیتالیســم آن را تحلیــل بُ

ــات  ــم حی ــت. ه ــی اس ــرای ضداجتامع ــپ فردگ ــرورش تی ــه پ ــف ب ــی موظ ــام آموزش ــدرن، نظ ــی م ــی اجتامع در زندگ

فردگرایانــه ی لیــرال و هــم حیــات شــهروندی »دولــت ـ  ملت «گــرا، مطابــق نیــاز كاپیتالیســم برنامه ریــزی شــده و متحقــق 

می گــردد. بــا ایــن هــدف، صنعــت عظیمــی تشــكیل داده انــد كــه آن را »بخــش آمــوزش« می نامنــد. در ایــن بخــش، بــا 

ــن  ــد. ای ــی درمی آورن ــود ضداجتامع ــك موج ــورت ی ــرد، وی را به ص ــاعته ی ف ــت و چهار س ــی بیس ــی و روح ــاران ذهن مبب

فــرد از حالــت اخالقــی و سیاســی خــارج گردانــده شــده اســت. از طریــق افــرادی كــه در پــی مــرف روزانــه می دونــد، 

ــت  ــده اند، طبیع ــدرت درآورده ش ــان ق ــان و كاسه لیس ــت ثناگوی ــه حال ــوون اند و ب ــت اند، ش ــت اند، سكس پرس پول پرس

اجتامعــی از ریشــه تخریــب می گــردد. آمــوزش، نــه جهــت ســازوكار ســامل جامعــه بلكــه جهــت تخریــب آن بــه كار بــرده 

ــت را  ــن واقعی ــل آورد، ای ــی به عم ــات اجتامع ــاره ی حی ــا را درب ــوان آن ه ــرت می ت ــه بیش ــه هرچ ــی ك ــود. تحلیالت می ش

ــم! ــا هیچ وپوچ شــدگی« را انتخــاب كنی ــه، ی ــا جامع ــه »ی ــرز رســیده ایم ك ــن م ــه ای ــد: مدت هاســت ب ــات منوده ان اثب

شــاید انواعــی از شــارالتانی ها بــه نــام علم گرایی هــای پیشــردیافته در راســتای منافــع كاپیتالیســم صــورت گیرنــد، امــا 

مــورد مســلّم ایــن اســت كــه حیــات انســانی قبــل از هرچیــز حیاتــی اجتامعــی اســت. جامعــه، پیــش از وجــود دولــت 

و كاپیتالیســم نیــز وجــود داشــت. انســان، بــا جامعــه انســان گشــت. اگــر آن جامعــه ی كاِلنــی »ناِدلپســند«مان)!( كــه 

میلیو ن هــا ســال ادامــه داشــته و بــه یــك خانــواده ی ســاده شــبیه بــود، وجــود منی داشــت آنــگاه نــه شــهر، نــه طبقــه، 

نــه دولــت و نــه متــدن هیچكــدام به وجــود منی آمــد. چیــزی كــه جامعــه را توســعه می دهــد »شــهر، طبقــه، دولــت و 

متــدن« نیســت بلكــه بالعكــس، جامعــه اســت كــه متامــی ایــن پدیده هــا را تحقــق بخشــیده اســت. هیــچ چیــزی منی توانــد 

ــای  ــه معن ــه، ب ــت جامع ــدن از حال ــه و خارج ش ــن از جامع ــد. دست برداش ــر كن ــانی پُ ــات انس ــه را در حی ــای جامع ج

ــه  ــّر اســت ك ــز ُم ــش از هرچی ــك، پی ــت دموكراتی ــت انســان  اســت. مل دست برداشــن از انســانیت و خارج شــدن از حال

ــر  ــه ی كاپیتالیســتی می ایســتد. ب ــل مدرنیت ــچ« در مقاب ــا هی ــه، ی ــا جامع ــا شــعار »ی ــد؛ ب ــی مبان ــه« باق به صــورت »جامع

ــه تحلیــل مــی رود و تــداوم حیــات آن به عنــوان یــك واقعیــت تاریخــی ـ  مانــدگاری جامعــه ای كــه بیــن چرخ هــای مدرنیت

ــدان  ــه ب ــاّده ای جداگان ــم م ــد، در دفاعیات ــواده دارن ــه زن و خان ــی ك ــبب اهمیت ــه س ــد ب ــت. هرچن ــّر اس ــی ُم اجتامع

اختصــاص داده ام امــا در همین جــا خاطرنشــان می ســازم كــه بایســتی جامعــه را اساســاً همچــون خانــواده ای بــزرگ مــورد 

بررســی قــرار دهیــم. همیــن خانــواده اســت كــه انســان را در طــول تاریــخ به صــورت انســان درآورده اســت. پــول، قــدرت، 

ــه آن هــا تقلیل دهــی شــده اســت، بســیار بعدهــا  ــز ب ــه  كــه در روزگار مــا همه چی ــان مدرنیت ــال و ســایر ادی ســكس، فوتب

ــود  ــرد نیســتند، بالعكــس، آن را مســتهلك و ناب ــدآوردِن ف ــه پدی ــادر ب ــچ وجــه ق ــه هی ــد؛ این هــا ب ــه عرصــه نهاده ان ــا ب پ

می مناینــد.

ملــت دموكراتیــك، مدرنیتــه ی آلرتناتیــوی اســت كــه در آن فــرد ـ شــهرونِد آزاد ایجــاد می گــردد. ملــت دموكراتیــك، جامعــه ی 

آلرتناتیــو اســت در برابــر هیچ وپوچ ســازی اجتامعــی. ملــت دموكراتیــك، جامعــه ی دموكراتیــك اســت در برابــر »جامعــه یــا 

بی جامعه گــی« قــدرت و دولــت. در برابــر اســتهالك اجتامعــی  ـ كــه از طریــق انــواع اَشــكال نابرابــری و بردگــی اجــرا گشــته 

و درونــی شــده ـ ]ملــت دموكراتیــك،[ جامعــه    ای اســت كــه آزادانــه و مســاوات طلبانه هســتی می یابــد. هنگامــی كــه ملــت 

ــم.  ــور دســت یابی ــف مذك ــه تعاری ــم ب ــی می توانی ــه راحت ــم، ب ــی می منایی ــی ارزیاب ــات اجتامع ــك را از نظــر حی دموكراتی

مبدل شــدن بــه جامعــه ی ملــت دموكراتیــك، رشطــی اولیــه اســت جهــت آنكــه بــه حالــت جامعــه ای ســامل زیســته شــود. 

ــد. جامعــه ی ســامل،  ــاز می گردان ــه اصــل آن ب ــده را مجــدداً ب ــن،[ جامعــه ای كــه توســط دولــت ـ ملــت مســتهلك گردی ]ای

فــرِد ســامل پــرورش می دهــد. فــردی كــه بــه ســالمت ذهنــی و روحــی اش رســیده باشــد، مقاومتــش در برابــر بیامری هــای 

جســامنی هرچــه بیشــرت گشــته و بیامری هــا نیــز كاهــش می یابنــد. وقتــی نگــرش آموزشــی ملــت دموكراتیــك در راســتای 

ــت  ــه و پیرشف ــق جامع ــرد از طری ــت ف ــِك »پیرشف ــردد، دیالكتی ــد می گ ــهرونِد آزاد« هدفمن ــرد ـ ش ــودن و ف »اجتامعی ب

ــان و  ــاره منای ــوم، دوب ــده و برابرســاز« عل ــردد. نقــش »اجتامعی ســاز، آزادكنن ــرار می گ ــو برق ــرد« از ن ــق ف ــه از طری جامع

ــا ناســونالیته ی[ جامعــه ای اســت كــه در مــورد هســتی  خویــش آگاهــی  آشــكار می گــردد. ملــت دموكراتیــك، ملی بودن]ی

صحیحــی كســب منــوده اســت.

سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان كــه نقــش ســتون فقــرات متحول ســازی جامعــه ی كُــرد ـ كــه مدرنیتــه ی 

ــرد آزاد و  ــات ف ــت حی ــد، ضامن ــا می منای ــك را ایف ــت دموكراتی ــه مل ــانیده ـ ب ــودی رس ــتانه ی ناب ــه آس كاپیتالیســتی آن را ب

جامعــه ی دموكراتیــك اســت. ابــزار اساســی رســیدن فــرد و جامعــه ی كُــرد بــه خودآگاهــی از موجودیــت خویــش اســت. بــا 

توســعه دادن جامعــه در بُعــد اخالقــی و سیاســی، آن را بــه ســطح آگاهــی از واقعیــت خویــش می رســاند. ملــت دموكراتیــك 

ــاع از  ــه دف ــی ب ــن خودآگاه ــق ای ــیده و از طری ــش رس ــتی خوی ــی از هس ــه آگاه ــه ب ــت ك ــه ای اس ــا، جامع ــر م در ع

ــده شــده،  ــی گردان ــار نسل كشــی فرهنگ ــی دچ ــت ـ ملت«گرای ــگال »دول ــه در چن ــرد ك ــه ی كُ ــردازد. جامع خویشــن می پ

تنهــا بــا مبدل شــدن بــه ملــت دموكراتیــك اســت كــه می توانــد ایــن رژیــم نفــی و نابــودی تحمیلــی را درنــوردد و پشــت 

ــر اســت. ــِت انفكاك ناپذی ــك كلی ــرد آزاد، ی ــتان و ف ــع کوردس ــك، سیســتم کنفدرالیســم جوام ــت دموكراتی ــذارد. مل رس بگ
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ــل و  ــورد تحلی ــی م ــه خوب ــتی ب ــه بایس ــت ک ــته از اصطالحاتی س ــزء آن دس ــهروند، ج ــرد ـ ش ف

واکاوی معنایــی و کارکــردی قــرار گیــرد. ارتبــاط فــرد ـ شــهروند امروزیــن لیرالــی، مــا را بــه یــاد 

رابطــه ی میــان بــرده ـ اربــاب و رسف ــــ  فئــودال در اعصــار اولیــه و قــرون وســطی می انــدازد. 

ــِن  ــرِم نوی ــه ف ــرده داری ب ــای ب ــر دنی ــط و مناســبات حاکــم ب ــوان گفــت کــه رواب به نوعــی می ت

دنیــای بــورژوازی ـ دولــت مبــدل شــده اســت. شــهروندی دولــت، در حکــم بردگــی مــدرن بــرای 

نظــام اســت. ایــن فــرد، فــردی اســت کــه در خدمــت طبقــه ی بــورژوازی قــرار گرفتــه و در دام 

قفــس دولــت گرفتــار آمــده اســت.

KODAR عضو  شورای رهربی
فواد بریتان

شهروندآزاد،جامعهیدموکراتیک
ـ شهروندآزاد ودموکراتیک  نقش فرد در برساخت فرد 

ــینه و  ــه پیش ــه دارای چ ــم ک ــح منایی ــم و ترشی ــهروندی بپردازی ــابقه ی ش ــه س ــه ب ــن ك ــش از ای پی

ســابقه ای تاریخــی اســت، رضوری ســت بدانیــم کــه خــود شــهروندی بــه چــه معناســت؟ شــهروندی را 

می تــوان هــم یــك مفهــوم و هــم بــه ماننــد یــك وضعیــت بررســی منــود. شــهروندی در هــر دو مقولــه 

نیــز تحــوالت قابــل توجهــی را پشــت رسنهاده اســت. بنابرایــن بــه جــا خواهــد بــود کــه ابتــدا اشــاره ای 

بــه معنــای شــهروندی داشــته باشــیم و آنــگاه پیشــینه و تاریــخ تحــول آن را بــه طــور مختــر مــورد 

بررســی قــرار دهیــم. شــهروندی در تعریــف مفهومــی بــه معنــای وضعیــِت شــخص در تعلــق بــه یــك 

ــادی  ــه چهارچــوب نه ــت شــخص نســبت ب ــه وضعی ــن ب ــامع سیاســی اســت. شــهروندی همچنی اجت

اجتــامع سیاســی اشــاره دارد. بنابرایــن شــهروندی را می تــوان از ســه منظــر بررســی منــود: 

1- شخص)فرد(

2- چهارچوب نهادی 

3- رشایط پیوند با جامعه سیاسی.   

ــت.  ــی و حقوقی س ــی، سیاس ــاد عاطف ــهروندی دارای ابع ــه ش ــت ک ــوان گف ــا می ت ــن مبن ــر همی   ب

بــه عبــارت دیگــر، شــهروند كســی اســت كــه عضــو 

یــك جامعــه ی سیاســی اســت؛ دارای حــق مشــاركت 

در تصمیــم گیــری سیاســی و دارای حقوقــی اجتامعــی 

اســت. جمــع ایــن ســه شــأن، شــهروند را از تبعــه، مقیــم 

یــا تعلــِق رصفــا صــوری بــه یــك ملــت مجــزا، بازتعریــف 

ــك،  ــن دارای مفهومــی تئوری ــد. شــهروندی همچنی می منای

حقوقــی و اخالقــی اســت. مفهــوم شــهروندی مــی توانــد 

در دو مســیر متفــاوت یــا بــا دو رویكــرد متفــاوت جریــان 

یابــد؛ یكــی شــهروندی بــه عنــوان یــك وضعیــت سیاســی، 

حقوقــی و اخالقــی؛ و شــهروندی بــه عنــوان مضمــون 

اندیشــه ی سیاســی. شــهروندی بــه عنــوان یــك وضعیــت از 

ســنت جمهوری خواهــی كالســیك بــه شــهروندی در ســنت 

دموكراســی های نویــن بــا دامنــه ی متــام شــمول در آمــده 

ــده ی  ــم، ای ــی ه ــه سیاس ــول اندیش ــیر تح ــت. در مس اس

ــاط  ــی ارتب ــه دموكراس ــوط ب ــات مرب ــا نظری ــهروندی ب ش

مســتقیم داشــته و همــراه بــا آن مســیر فرازمنــدی را طــی 

كــرده اســت. تاریــخ پیدایــش شــهروندی چنــان كه مشــهور 

اســت، بــه پیدایــش دولــت- شــهرهای یونــان بازمی گــردد. 

در یونــان باســتان بــرای نخســتین بــار در تاریــخ، دولــت- 

شــهرهایی پیــدا شــد كــه در آن بســتگی های پیشــینی، 

ــهر داد.  ــی ش ــی یعن ــد سیاس ــك واح ــه ی ــتگی ب ــه بس ــود را ب ــای خ ــه ای ج ــتگی های قبیل ــل بس مث

گروهــی از مــردم امتیــاز مشــاركت فعــال و مســتقیم را بــرای تصمیم گیــری در مــورد مســائل سیاســی 

شــهر بــه دســت آوردنــد. نخســتین بــار در متــدن ســومر بــود كــه نظــام دولــت ـ شــهری ظهــور كــرد. 

در دولــت ـ شــهرهای ســومر همــه ی اعضــا- كــه اساســا مركــب از كشــاورزان عضــو جامعــه ی اشــرتاكی 

ــی،  ــع مردم ــك مجم ــهر دارای ی ــت ـ ش ــتند. دول ــوردار گش ــی برخ ــی و مدن ــوق سیاس ــد، از حق بودن

مركــب از متامــی كشــاورزان و پیشــه وران آزاد و یــك مجلــس ریــش ســفیدان مركــب از رسان قبایــل 

    تفــاوت میــان مفهــوم شــهروند و حقــوق شــهروندی 

در ایــران بــا كشــورهای دیگــر را می تــوان در نــوع 

مرشوعیت سیاســی مــورد بررســی قــرار داد. مرشوعیت 

ــران  ــوری اســالمی ای ــون اساســی جمه سیاســی در قان

تركیبــی اســت از مرشوعیــت ســنتی رشیعت محورانــه 

و مرشوعیت مــدرن. در طبقــه بنــدی نــوع مرشوعیــت 

سیاســی می تــوان گفــت، نــوع مرشوعیــت در قانــون 

ــا رشیعــت  ــی و ی ــی- مردم ــران، اله ــی ای اساســی فعل

محــوری اســت. تركیــب دو واژه ی جمهــوری و اســالمی 

گویــای همیــن امــر اســت.  بدیهــی اســت كــه قانــون 

ــون  ــد هــر قان ــران مانن ــوری اســالمی ای اساســی جمه

اساســی دیگــری در معــرض تفســیرهای متفاوت اســت 

كــه ماهیــت این تفاســیر را تعــادل نیروهــا و قــدرت در 

جامعــه تعیین می كنــد. وجود و شــیوع دســتگاه قدرت 

در ایــران تــا بــه مویرگ هــای جامعــه قابــل رؤیت اســت
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بــود. شــاه را ایــن دو مجلــس انتخــاب می كردنــد. امــا در دولــت ـ شــهرهای ســومر، كانــون دولــت ـ 

شــهر معبــد بــود و كاهــِن معبــد در اداره ی دولــت ـ شــهر ســهم داشــت. همــه ی كشــاورزان عضــو 

ــه  ــق ب ــا متعل ــت. زمین ه ــد می گرف ــت اش را از معب ــهر هوی ــت ـ ش ــد و دول ــد بودن ــه ی معب جامع

ــاد،  ــن نه ــد و ای ــد می دادن ــه معب ــد، محصــول را ب ــه ی معب ــوده و كشــاورزان عضــو جامع ــد ب معب

ــان  ــهرهای یون ــت- ش ــرد. در دول ــیم می ك ــو، تقس ــه وراِن عض ــاورزان و پیش ــان كش ــول را می محص

ــهر  ــرون از ش ــد بی ــود. معب ــا ب ــام تصمیم گیری ه ــز مت ــهر، مرك ــزی ش ــدان مرك ــد، می ــای معب ــه ج ب

ــی،  ــی، قضائ ــب سیاس ــام مناص ــهروندان مت ــرد. ش ــه منی ك ــی مداخل ــور سیاس ــت و در ام ــرار داش ق

ــدند. كار  ــزد می ش ــب، نام ــن مناص ــدی ای ــرای تص ــود ب ــد و خ ــن می كردن ــی و اداری را تعیی نظام

ــور  ــه اداره ی ام ــت خــود را ب ــام وق ــام می شــد و شــهروندان مت ــردگان انج ــا، توســط ب روی زمین ه

ــت خــود را  ــام وق ــا مت ــد. آنه ــت-  شــهر، اختصــاص می دادن دول

ــن  ــد و ضم ــی گذرادن ــوم م ــر عم ــورد خی ــث در م ــر رس بح ب

برخــورداری  از فضیلــت سیاســی، از اطالعــات و بینــش سیاســی 

ــهروندی  ــف ش ــوق و تكالی الزم هــم برخــوردار می گشــتند. حق

بــا ایــن معرفــت سیاســی كــه الزمــه ی فضیلــت سیاســی شــمرده 

می شــد، در ارتباطــی تنگاتنــگ بــود. دانشــوران هــر زمــان كــه 

ــر  ــه و جوه ــد، ریش ــث می كنن ــهروند بح ــوم ش ــورد مفه در م

ایــن مفهــوم در تاریــخ را بــا تجربــه ی دولــت- شــهرهای یونــان 

پیونــد می دهنــد.

مفهــوم شــهروندی بــا مفهــوم دموكراســی ارتبــاط مســتقیم دارد. 

ــارت دیگــر، شــهروندی یكــی از اجــزای نظــام دموكراتیــك  به عب

و  فعــال  سیاســی  مشــاركت  کنش گــران  از  بســیاری  اســت. 

رشکــت در تصمیــم گیــری راجــع بــه امــور همگانــی را الزمــه ی 

ــه نوعــا  ــی ك ــد. در امپراتوری هــای رشق امــر شــهروندی می دانن

ــی  ــله مراتب ــاختار سلس ــز و س ــاالری متمرك ــر دیوان س ــی ب مبتن

در حقــوق و تكالیــِف نهادهــای سیاســی بودنــد، عمومــا از 

ــد. نظــام هــای اقتصــادی-  ــان منی آم ــه می شــهروندی ســخنی ب

ــام  ــیایی و نظ ــام آس ــا نظ ــا را نوع ــن امپراتوری ه ــی ای اجتامع

سیاســی آنهــا را اســتبداد رشقــی می خواننــد. در نظــام آســیایی، 

قــدرت سیاســی در دربــار متمركــز اســت و تــوده ی عظیــم مــردم از حقــوق مدنــی برخوردارنــد؛ امــا 

ــوع تعلقــات  ــای تعلقــات مــردم، از ن ــد نیســتند. مبن ــاز مشــاركت در امــور سیاســی بهره من از امتی

پیشــینی- یعنــی قبیلــه ای و قومــی- اســت. آئیــن مزدایــی در ایــران باســتان، افــراد جامعــه را بــه ســه 

طبقــه ی دین یــاران، رزم یــاران و تولیدكننــدگان )كشــاورزان و پیشــه وران( تقســیم می كنــد و اداره ی 

جامعــه بــه دســت طبقــه ی نخســت یــا صنــِف نخســت اســت كــه »شــهریار« هــم بــه ایــن طبقــه 

تعلــق دارد. بنــا بــه مشــخصه ای كــه بــرای وضعیــت شــهروندی برشــمردیم- یعنــی احســاس تعلــق، 

ــوم شــهروندی  ــران باســتان از مفه ــوان در دوران ای ــف- منی ت ــوق و تكالی ــادی و حق چهارچــوب نه

ســخن گفــت. 

بعــد از فروپاشــی دولــت- شــهرها در یونــان، اروپــا وارد دوره هــای جدیــدی گشــت كــه از آن جملــه 

مــی تــوان بــه دوره ی امپراتــوری روم، ســده های میانــه و عــر جدیــد اشــاره منــود؛ كــه در هــر یك از 

ایــن دوره هــا شــهروندی رسگذشــت جداگانــه ای داشــته اســت. در امپراتــوری روم كــه از یــك طرف میــراث دار جمهــوری و از 

طــرف دیگــر بهره منــد از میــراث، فرهنــگ و اندیشــه ی یونانــی بــود، بعضــی از اندیشــمندان در ایــن زمینــه، وجــود اشــكالی 

از شــهروندی را بــه رســمیت می شناســند. در ابتــدای دوره ی امپراتــوری، نوعــی شــهروندِی بــا حقــوق و تكالیــف متفــاوت 

وجــود داشــت. بــا گــذر زمــان دامنــه ی شــهروندی گســرتش یافــت و همــه ی مــردم بــا حقــوق برابــر، واجــد نوعــی وضعیــت 

شــهروندی شــدند. امــا ایــن شــهروندی، مشــاركت فعــال سیاســی بــرای همــگان را بــه همــراه نداشــت و بــرای توده هــای 

ــر گشــت.  ــا حــدودی متفاوت ت ــه وضعیــت ت ــه شــامر می رفــت. در ســده های میان ــی ب ــِت قضائ ــا نوعــی امنی مــردم، تنه

ــت شــهروندی  ــا وضعی ــی ب ــوق فئودال ــی شــد و حق ــِی فئودال ــا وارد نظــام اقتصــادی- اجتامع ــه، اروپ در ســده های میان

هیــچ همخوانــی ای نداشــت. حقــوق فئودالــی بــر نظــام مراتــب وفــاداری ـ حامیــت، اســتوار بــود و  قــراردادی بــا حقــوق 

ــاداری  ــراز وف ــر اب ــب باالت ــه مرات ــِن اجتامعــی، نســبت ب ــب زیری ــل و متفــاوت محســوب می شــد. مرات و تكالیــف متقاب

می كردنــد و متقابــال از حامیــت آنهــا برخــوردار می شــدند. وفاداری هــا در حــوزه ی خانــواده و خانــدان شــکل می گرفت، 

نــه بــه اجتــامع سیاســی موجــود. امــا در دروه هــای متأخــر ســده های میانــه، شــهرها رشــد كردنــد و در ایــن شــهرها بــود 

كــه هســته ی نــوع جدیــدی از شــهروندی تشــکیل گردیــد. شــهرها از قیــود فئودالــی آزاد بودنــد. شهرنشــینان رهــران خــود 

را نــه بــرای حکمرانــی بلکــه در درجــه ی اول بــرای خدمــت بــه شــهر و محافظــت از شهرنشــینان انتخــاب می كردنــد. در 

ــه در ســده های شــانزدهم و  ــور دولت هــای مطلق ــا ظه ــا ب ــی رشــد منــود. ام ــن شــهرها نوعــی جمهوری خواهــی مدن ای

هفدهــم در اروپــا، بــه لحــاظ شــهروندی وضعیــت دوگانــه ای یافتنــد. در ایــن دولت هــا از یــك ســو وضعیــت تابعیــت بــه 

جــای شــهروندی رشــد منــود و از ســوی دیگــر شــالوده ی دولت هــای ملــی شــکل می یافــت كــه پایــه ی رشایــِط تــازه ای در 

وفاداری هــای ملــی بــود. دولت هــای ملــی نســبت های تــازه ای را در رابطــه بــا شــهروندی رقــم زدنــد. 

ــن  ــدند، ای ــازماندهی ش ــه س ــت و جامع ــر طبیع ــی در براب ــوژه های اساس ــام س ــت در مق ــت ـ مل ــهرونِد دول ــردـ  ش  ف

ــی  ــوع عمل ــه انجــام هــر ن ــان بی نقابــی کــه قــادر ب ــد كــه هم چــون خدای ــن از ابداعــات جدیــدی بودن اصطالحــات نوی

هســتند، ظاهــر گردیدنــد. دیگــر فــرد شــهروند در قالــب دولــت ـ ملــت هم چــون اختاپوســی همــه چیــز را بلعیــده و بــه 

ماننــد لویاتانــی هــار گشــته کــه بــر هــر چیــز حكــم رانــده و و آن را از هــم می گســالند. دولــت امــروزه آنقــدر الوهیــت 

یافتــه و مقــدس انگاشــته می شــود کــه جامعــه در برابــر آن به صــورت مورچگانــی درآمــده، ضعیــف و عقیــم گشــته اســت. 

 مفهــوم شــهروندی در تغییــرات پارادایمیــک دموكراســی متحــول شــده اســت. انقــالب هــای بورژوایــی آفریننــده ی رشایــط 

جدیــدی در وضعیــت شــهروندی بودنــد. اگــر نظــام سیاســی عــر جدیــد را مــورد بازنگــری قــرار دهیــم، می بینیــم کــه هــر 

ــا آن را ایجــاد كرده انــد. در نظــام هــای  یــك از ایــن نظام هــا مفهــوم خاصــی از وضعیــت شــهروندی و حقــوق مرتبــط ب

لیــرال، تكیــه بــر آزادی منفــی و فردگرایــی بــر نگرش هــای مربــوط بــه شــهروندی هــم متاثــر واقــع گشــت و بــه همیــن 

ترتیــب محدود بــودن دامنــه ی حــق رأی و دامنــه ی حقــوق، شــهروندی را هــم محــدود می كــرد. 

ــردان را  ــرای م ــی ب ــای منشــورگرایانه، حــق رأی همگان ــب جنبش ه ــری در قال ــارزات كارگ ــرن نوزدهــم، مب ــه ی ق در نیم

ــوق  ــب حق ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــد آم ــام پدی ــوم شــهروندی ع ــان، مفه ــا صاحــِب حق شــدن زن ــه همــراه آورد و رسانجــام ب ب

شــهروندی از حقــوق مدنــی در قــرن هیجدهــم بــه حقــوق سیاســی عــام در قــرن نوزدهــم تكامــل پیــدا كــرد. در قــرن 

بیســتم تجربــه ی لیــرال دموكراســی و سوســیال دموكراســی، حقــوق شــهروندی را بــه عرصــه تــازه ای ـ یعنــی بــه حقــوق 

اجتامعــی و اقتصــادی ـ هــم گســرتش داد. بــه ایــن ترتیــب حقــوق شــهروندی بــه مجموعــه ای از حقــوق مدنــی، سیاســی 

ــزی دارد.  ــی مرك ــهروندی جایگاه ــوم ش ــطو مفه ــی ارس ــه ی جمهوری خواه ــت. در نظری ــوف گش ــز معط ــی نی و اجتامع

حكومــت مطلــوب ارســطو بــر اســاس مشــاركت شــهروندان در اداره ی امــور جامعــه ی سیاســی شــكل می گیــرد. بعــد از 

ارســطو بایــد از فالســفه ی »رواقــی« یــاد كنیــم كــه نظریــه ی حقــوق طبیعــی و برابــری انســان هــا را رشــد دادنــد. در قــرون 

ــوق  ــرای بســط حق ــازه ای ب ــری و نظــری ت ــی«، پشــتوانه های فك ــرارداد اجتامع ــردازان »ق هفدهــم و هیجدهــم نظریه پ

ــرارداد  ــی ق ــر نوع ــی ب ــی مبتن ــت سیاس ــی، حاكمی ــرارداد اجتامع ــا ق ــط ب ــای مرتب ــد. در نظریه ه ــم منودن ــی فراه سیاس

بیــن شــهروندان و حاكــامن سیاسی ســت؛ بنابرایــن رضایــت شــهروندان مبنــای وجــود حكومــت و دولــت اســت. اصحــاب 

ـ ملــت ایرانی در برخورد       هــدف اساســی دولت 

ــدن  ــی، بی حافظه گردانی ــهروند ایران ـ ش ــرد  ــا ف ب

ــد.  ــه می باش ــخ و جامع ــرد از تاری ــت ف و گسس

تنهــا دیــدگاه دولــت در مــورد تاریــخ، برخــورد و 

ــه اســت. دیدگاه هایــی کــه  دیدگاهــی ملّی گرایان

فاقد اندیشــگی فلســفی و ماالمــال از برخوردهای 

منفعت گرایانــه و قدرت طلبانــه اســت. چنیــن 

سیســتمی در ظاهــر خــود را هم چــون سیســتمی 

نویــن و مــدرن می منایانــد؛ امــا در مضمــون 

خویــش، هــامن جامعــه ی تــوده ای و گلــه ی 

شــهروندانی را ترویــج می  دهــد کــه بــرای تكاپــو 

در پــی پوچ  تریــن، بی محتواتریــن و منحط تریــن 

آرزوهــا در حالــت آماده باش هســتند؛ بــه عبارتی 

صحیح تــر در چنیــن جامعــه ای فقــر و فقــدان فرد 

مطــرح اســت. 
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مكتــب فكــری دیگــری كــه در قــرون هیجدهــم و نوزدهــم بــه »مكتــب اصالــت فایــده« معــروف بودند، 

اســتدالل های تــازه ای در دفــاع از حقــوق فــرد در اجتــامع سیاســی فراهــم آوردنــد و نظریــه ی حقــوق 

سیاســی را بیــش از پیــش بســط دادنــد. 

مفهــوم شــهروندی در ایــران نیــز از فــراز و نشــیب های متعــددی گــذار منوده اســت. مفهــوم شــهروندی 

در معنــای جدیــدش یعنــی گســرتش حقــوق مدنــی، سیاســی، اجتامعــی و اقتصــادی در ایــران متضمــن 

دو جــزء اصلــی اســت؛ نخســت شــكل گیــری دولــت ملــی و دیگــری بســط حقــوق سیاســی و نهادهــای 

مشــاركت سیاســی. هویــت ایرانــی دارای تاریخــی طوالنی ســت و ایرانیــان یكــی از معــدود ملت هایــی 

ــا  ــد. ام ــل بودن ــه قائ ــزا و یگان ــی مج ــود هویت ــرای خ ــخ، ب ــن در تاری ــای دیری ــه از دوره ه ــتند ك هس

پایه هــای شــكل گیری هویــت ایرانــی در قالــب دولت هــای ملــی بــه تأســیس سلســله ی صفــوی 

برمی گــردد. صفویــان هــم مذهــب شــیعه را بــه عنــوان مذهــب رســمی كشــور برگزیدنــد و هــم خــود 

ــا در  ــداوم پادشــاهی آنه ــه در ت ــز سیاســی ای ك ــران می دانســتند. مترك ــم ای را وارث حكومت هــای قدی

ــاد  ــی را ایج ــت مل ــك دول ــالوده های ی ــد، ش ــاد ش ــار ایج دوره ی قاج

ــه  ــری ك ــر دیگ ــه عن ــهروندی ب ــاد ش ــش نه ــرای پیدای ــا ب ــرد. ام ك

ــه  ــط ب ــود. آن رشای ــاز ب ــوق مشــاركت سیاســی اســت، نی ــا حق هامن

دنبــال انقــالب مرشوطــه و تدویــن قانــون اساســی و تأســیس دولــت 

مرشوطــه شــكل گرفــت. بــا ایــن حــال در قانــون اساســی مرشوطــه، 

در عیــن مرشوعیــت مردمــی حكومــت، هنــوز حــق رأی همگانــی بــه 

ــوق اجتامعــی ســخنی  ــود و در آن از حق رســمیت شــناخته نشــده ب

ــه  ــوری اســالمی ب ــون اساســی جمه ــی در قان ــود. حــق رأی همگان نب

رســمیت شــناخته شــد و نیــز مطابــق بــا قوانیــن رشیعــت بــرای مــردم 

نوعــی حقــوق اجتامعــی در نظــر گرفتــه شــد. 

ــا  ــران ب ــهروندی در ای ــوق ش ــهروند و حق ــوم ش ــان مفه ــاوت می تف

كشــورهای دیگــر را می تــوان در نــوع مرشوعیــت سیاســی مــورد 

ــون اساســی جمهــوری  ــرار داد. مرشوعیــت سیاســی در قان بررســی ق

اســالمی ایــران تركیبــی اســت از مرشوعیــت ســنتی رشیعت محورانــه و 

مرشوعیت مــدرن. در طبقــه بنــدی نــوع مرشوعیــت سیاســی می تــوان 

گفــت، نــوع مرشوعیــت در قانــون اساســی فعلــی ایــران، الهــی- 

ــوری  ــب دو واژه ی جمه ــت. تركی ــوری اس ــا رشیعت مح ــی و ی مردم

ــران  ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــه قان ــت ك ــی اس ــت.  بدیه ــر اس ــن ام ــای همی ــالمی گوی و اس

ــن تفاســیر  ــون اساســی دیگــری در معــرض تفســیرهای متفــاوت اســت كــه ماهیــت ای ــد هــر قان مانن

ــران  ــدرت در ای ــتگاه ق ــیوع دس ــود و ش ــد. وج ــن می كن ــه تعیی ــدرت در جامع ــا و ق ــادل نیروه را تع

ــا آن همــواره  ــل رؤیــت اســت. موضــوع قــدرت و نحــوه ی برخــورد ب ــه موییرگ هــای جامعــه قاب ــا ب ت

مسئله ســاز بــوده و بــه ســبب خصلــت ِ پتانســیلی رسمایــه كــه به شــكل جــر و زور ســازماندهی شــده 

اســت، به منزلــه ی فشــار و اســتثامر، منجــر بــه تولیــد مســائل اجتامعــی می شــود. دولــت ـ ملــت ایرانــی، 

جامعــه ی ملــی مدنظــر خویــش را تنهــا بــا ازهــم  گسســت دادن متامــی اعضــای شــهروندان توســط قدرت، 

و شــهروندان برابــر به اصطــالح از نظــر حقوقــی ظاهــراً مساوی شــده  و مملــو از خشــونت، برمی ســازد. 

ــا  ایــن شــهروند در حالــت لفظــِی قانــون برابــر اســت، امــا در هــر حــوزه ی زندگــی به عنــوان فــرد و ی

جمــع، در حداكــر نابرابــری بــه رس می بــرد. دولــت ـ ملــت كــه مبدل شــدن بــه شــهروند تك تیپــی مشــابه 

ملــت دموكراتیــك، شــهروندی متكــی بــر 

قانــون اساســی، جمهــوری دموكراتیــك و نگرش 

ــه وطــن و فرهنــگ می باشــد.  ــه  ب كرثت گرایان

و  دموكراتیــك  سیاســت  ســازمان بندی های 

جامعــه ی مدنــی و نیــز روش هــای خودگردانِی 

دموكراتیــك از ابزارهــای اساســی اجرایــی ایــن 

رهیافــت  می رونــد.  به شــامر  پروژه هــا 

ــظ  ــت حف ــم جه ــك، ه ــه ی دموكراتی مدرنیت

فرهنگ هــای ســنتی و آزادمنودن شــان و هــم 

ــنتزی  ــاد س ــق ایج ــان از طری ــت احیای ش جه

متشــكل از آن هــا و فرهنگ هــای معــارص، 

ــد ــی می باش ــازی حیات نی

ــاِن  ــتم هایی، انس ــن سیس ــت. چنی ــا زندگی س ــرت ب ــب در مغای ــی جوان ــد، از متام ــل می منای ــی را تحمی ــات كارگاه مصنوع

ــگاری ســوق می دهــد. ــه ســوی هیچ ان ــه را ب ــل منــوده و جامع ــی تبدی ــه ُربوت ــه را ب جامع

هــدف اساســی دولــت ـ ملــت ایرانــی در برخــورد بــا فــرد ـ شــهروند ایرانــی، بی حافظه گردانیــدن و گسســت فــرد از تاریــخ 

و جامعــه می باشــد. تنهــا دیــدگاه دولــت در مــورد تاریــخ، برخــورد و دیدگاهــی ملّی گرایانــه اســت. دیدگاه هایــی کــه فاقــد 

ــود را  ــر خ ــتمی در ظاه ــن سیس ــت. چنی ــه اس ــه و قدرت طلبان ــای منفعت گرایان ــال از برخورده ــفی و ماالم ــگی فلس اندیش

هم چــون سیســتمی نویــن و مــدرن می منایانــد؛ امــا در مضمــون خویــش، هــامن جامعــه ی تــوده ای و گلــه ی شــهروندانی را 

ــاش هســتند؛  ــت آماده ب ــن آرزوهــا در حال ــن و منحط تری ــن، بی محتواتری ــی پوچ  تری ــو در پ ــرای تكاپ ــه ب ــج می  دهــد ک تروی

بــه عبارتــی صحیح تــر در چنیــن جامعــه ای فقــر و فقــدان فــرد مطــرح اســت. 

دولــت ـ ملــت ایرانــی، ســاختاِر قدرتــی آن چنانــی را ایجــاد منــوده کــه ایــن ســیِر شــهروند تاریخــی بــه طبــل توخالــی ای مبــدل 

ــتحیل  ــود مس ــه را در درون خ ــی كل جامع ــِم دین ــیت گرایانه و  فاناتیس ــه، جنس ــای ملی گرایان ــق برخورده ــده و از طری ش

ــد . ــدل می منای ــه دور از حافظــه ی تاریخــی مب ــا و ب ــه ای رمه آس ــه را همچــون گل ــام، شــهروندان جامع ــده و در انج گردانی

ــه ی  ــاروی مدرنیت ــع پیش ــی ترین موان ــد، در رأس اساس ــد می آورن ــهروند را پدی ــوع ش ــن ن ــه ای ــی ک ــت ـ ملت های ــن دول چنی

دموكراتیــك می باشــند. بــه همیــن علــت یكــی از وظایــف اساســی دموكراتیزاســیون ایــن اســت كــه بــا تحلیــل دولــت ـ ملــت 

و جامعــه  اش كــه بــا هیچ انگاشــن فــرد در جامعــه چنیــن »فقــدان فــرد« ی را پدیــد مــی آورد، افــراد عدالــت پــرور، دموكــرات 

ــت  ــا شــهروند مل ــد. عضــو ی ــك مناین ــه برســاخت متــدن دموكراتی ــدام ب ــد اق ــه بتوانن ــرورش دهــد ك و شــهروندان آزادی را پ

دموكراتیــك دارای تفاوت منــدی  اســت و ایــن ویژگــی ِ خویــش را از اجتامعــات و تنوعــات اجتامعــی متفــاوت كســب می كنــد.

امــروزه در ایــران بــه علــت ذهنیتــی کــه سیســتم دولــتـ  ملــت داراســت، برســاخت ملــِت دموكراتیــك بــا مشــکالت عدیــد ه ای 

روبروســت. بــه همیــن ســبب آن جــا کــه حقــوق »دولــت ـ ملــت« قــادر بــه حــل مســائل نشــده، می تــوان از مبانــی حقوقــی 

ــه ی نوعــی ســازش و نگــرش بحــث منــود. مقصــود از  ــر تنــوع و تفاوت منــدی اســت به مثاب ملــت دموکراتیــک کــه مبتنــی ب

راه حــل، شــهروندی بــر مبنــای حقــوق قانــون اساســی  دموکراتیــک اســت كــه هم چــون رهیافتــی بــر پایــه ی می تــوان از آن 

بحــث منــود.

ملــت دموكراتیــك؛ شــهروندی متكــی بــر قانــون اساســی؛ جمهــوری دموكراتیــك و نگــرش كرت گرایانــه  بــه وطــن و فرهنــگ 

می باشــد. ســازمان بندی های سیاســت دموكراتیــك و جامعــه ی مدنــی و نیــز روش هــای خودگردانــِی دموكراتیــك از ابزارهــای 

اساســی اجرایــی ایــن پروژه هــا به شــامر می رونــد. رهیافــت مدرنیتــه ی دموكراتیــك، هــم جهــت حفــظ فرهنگ هــای ســنتی 

و آزادمنودن شــان و هــم جهــت احیای شــان از طریــق ایجــاد ســنتزی متشــكل از آن هــا و فرهنگ هــای معــارص، نیــازی حیاتــی 

می باشــد.

بــر ســاخت فــرد ـ شــهروند آزاد یکــی از وظایــف اساســی جامعــه مــی باشــد. اولیــن رشط مبدل شــدن بــه ملــت دموكراتیــك 

ایــن اســت كــه فــرد آزاد باشــد و ایــن آزادی را بــه همــراه كمــون یــا اجتامعاتــی كــه بدانهــا تعلــق دارد، بــر مبنــای سیاســت 

دموكراتیــك تحقــق بخشــد. هنگامــی كــه فــردـ شــهروند ملــت دموكراتیــك بــا »دولــت ـ ملــت« در زیــر یــك ســقف سیاســی 

ــون  ــر قان ــی ب ــن وضعیــت و در چارچــوب »شــهروندی مبتن ــد. در ای ــدازه ای وســعت مییاب ــا ان ــد، تعریــف اش ت زندگــی مناین

اساســی«، بــه انــدازه ای كــه فــردـ شــهروند ملــت دموكراتیــِك خویــش اســت، فــردـ شــهروند دولــت ـ ملــت نیــز می باشــد. موردی 

كــه در اینجــا اهمیــت می یابــد ایــن اســت كــه موقعیــت ملــت دموكراتیــك بــه رســمیت شــناخته شــود؛ یعنــی خودمدیریتــی 

ــده شــود.  ــده و گنجان ــن گردی ــی تعیی ــتاتوی حقوق ــا اس ــت و ی ــك موقعی ــوان ی ــی به عن ــی اساســی مل ــك، در قانون دموكراتی

ایســتار دموكراتیــك ملــی را می تــوان بــه دو شــیوه مــورد بررســی قــرار داد: 

نخســت، بیانگــر تحقــق موقعیت)اســتاتو(، قانــون و یــا قانــون اساســی در درون خودمدیریتــی دموكراتیــك و دیگــری تنظیــم 

اســتاتوی خودمدیریتــی به صــورت یــك زیرمجموعــه ی اســتاتوی ملــی مبتنــی بــر قانــون اساســی. 

در حیــات ملــت دموكراتیــك یــا هــر نــوع دیگــری از ملــت، عمومــاً جوامــع و خصوصــاً جوامــع دموكراتیــك ملــی، بــه حوزه هــا 
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ــت«  ــته از كلی ــكل »گسس ــه ش ــی و ب ــیامت، به تنهای ــن تقس ــدام از ای ــچ ك ــا هی ــوند. ام ــیم می ش ــی تقس ــاد مختلف و ابع

منی تواننــد وجــود داشــته باشــند. اگــر جوامــع و به ویــژه ملت هــای دموكراتیــك عــر مــا را بــه یــك موجــود زنــده تشــبیه 

ــه  ــش ب ــه اعضای ــده ای ك ــا به شــكلی متحــد و هم چــون موجــود زن ــاد آن ه ــا و ابع ــه حوزه ه ــوم می شــود ك ــم، معل منایی

هــم وابســته هســتند، متولــد می شــوند. حتــی اگــر هــر یــك از ابعــاد به صــورت جداگانــه نیــز بررســی شــوند، امــا بایــد 

همیشــه در نظــر داشــت كــه آن هــا بخش هایــی از یــك كلیــت واحــد می باشــند.

فــرد ـ شــهروند مــورد تعریــف کــه جزئــی از فــرد ـ شــهروند ملــت دموكراتیــك مــی باشــد، بــه هــامن انــدازه كــه آزاد اســت، 

مجبــور بــه كمونال)جمــع گرایــی( بــودن نیــز هســت. در سیســتم رسمایــه داری »فــرد آزاد« موجــودی تقلبــی و توخالــی 

بیــش نبــوده کــه تنهــا در برابــر جامعــه شــورانده شــده و در اصــل دچــار ژرفایافته تریــن نــوع بردگــی اســت. امــا تصویــری 

كــه ایدئولــوژی لیــرال ترســیم می منایــد، طــوری اســت كــه انــگار فــرد در جامعــه دارای آزادی هــای بی پایــان اســت. لیكــن 

واقعیــِت امــر چیــز دیگــری اســت. فــردی كــه بــرده ی كارهــای دســتمزددار اســت و بــه بخشــی از نظــام هژمونیــك مبــدل 

ــت ـ  ــه ی سیســتم »دول ــردی، ماحصــل ایجــاد بی رحامن ــن ف ــی اســت. چنی ــده ی توســعه یافته ترین شــكل بردگ شــده، مناین

ملت« گرایــی مــی باشــد. فــرد ـ شــهروند چنیــن سیســتمی زندگــی  اش بــه حاكمیــت پــول وابســته گردانــده شــده، تــن بــه 

سیســتم دســتمزدی ای داده كــه هامننــد قــالده  بــر گردنــش بسته شــده و او را بــه هــر طــرف جهت دهــی می منایــد. زیــرا 

ــه شــاكله بندی شــده اســت.  ــی جامع ــای نف ــر مبن ــی كاپیتالیســتی، ب ــدارد. فردگرای ــردن چــاره ی دیگــری ن ــرای زندگی ك ب

ــوع فرهنــگ و ســنت جامعــه ی تاریخــی، خــود را تحقــق خواهــد بخشــید کــه  ــه تناســب رد هــر ن معتقــد اســت كــه ب

ــه   ــن شــكل اســت ک ــا بدی ــرال صــورت می دهــد. شــعار اساســی آنه ــوژی لی ــه ایدئول ــن تحریفــی اســت ك ــن بزرگ تری ای

»جامعــه ای در كار نیســت، تنهــا فــرد وجــود دارد«!. در اصــل هــم سیســتم رسمایــه داری و هــم سیســتم وابســته بــه احــکام 

رشعی ــ فقهــی رصف، اساســاً هــر دو نظامــی بیامرانــد كــه بــر مســتهلك منودن جامعــه اتــكا دارنــد.

بنابرایــن گــذار از چنیــن تعریــف و وضعیــت فــرد ـ شــهروندی و رســیدن بــه ذهنیــت فــرد متعلــق بــه ملــت دموكراتیــك 

کــه آزادی  خــود را در زندگــی به شــكل كمونــال یــا اجتــامع »آزاد و دموكراتیــك« بــاز می یابــد وظیفــه ای سیاســی، اخالقــی 

ــو  ــه ملــت دموكراتیــك را ایجــاد منایــد. رهــر آپ و وجدانــی اســت کــه بایســتی هم چــون مکتبــی اساســی فــرد متعلــق ب

بارهــا بــر ایــن نکتــه تاکیــد منــوده کــه اگــر كســی كمونــی نداشــته و یــا به صــورت كمونــال زندگــی نكنــد، منی توانــد بــه 

فــردی آزاد نیــز مبــدل گــردد. هــر فــردـ شــهروند جامعــه بایســتی در اجتامعــی كمونــال بــه حیاتــش ادامــه دهــد. فــرد 

ــا واحدهــای اجتامعــی ای  ــر كمــون ی ــک و آزاد، بایســتی مســئولیت پذیری خــود را در براب ــه ی دموکراتی ـ شــهروند جامع

ــامع  ــه اجت ــدی ب ــرتام و پایبن ــای اح ــه معن ــالق ب ــامرد. اخ ــودن بر ش ــن اخالقی ب ــل بنیادی ــق دارد، از اص ــا تعل ــه بدان ه ك

و حیــات كمونــال و دموکراتیــک اســت. كمــون یــا اجتــامع نیــز بــا صیانــت كامــل از افــرادش، از آن هــا حفاظــت منــوده 

و در آمــوزش دادن و ارتقــای ســطح فکــری آنهــا، بــه آنــان در راســتای مشــارکت در حیاتــی آزاد یــاری  می رســاند. اصــل 

بنیادیــن تأســیس جامعــه ی انســانی نیــز همیــن اصــل مســئولیت پذیری اخالقــی اســت. ویژگــی دموكراتیــك بــودن كمــون یــا 

اجتامعــات، آزادی جمعــی و یــا كمــون اجتامعــات سیاســی را تحقــق می بخشــد. بــه همیــن علــت بایســتی تاکیــد کــرد کــه 

كمــون یــا اجتامعــی نادموكراتیــك، منی توانــد سیاســی ـ اخالقــی باشــد. پــس اجتــامع یــا كمــون غیرسیاســی نیــز منی توانــد 

آزادانــه زندگــی کنــد. در همیــن جاســت کــه اشــرتاکات تنگاتنــگ بیــن دموكرات بــودن، سیاســی بودن و آزادی اجتامعــات 

كمون گونــه را می تــوان دریافــت.

ــان مــی دارد: »رشط اساســی ملــت دموكراتیــك، ایــن  رهــر آپــو رشط اساســی عضویــت در ملــت دمکراتیــک را چنیــن بی

اســت كــه فــرد آزاد باشــد و ایــن آزادی را بــه همــراه كمــون یــا اجتامعاتــی كــه بدان هــا تعلــق دارد، بــر مبنــای سیاســت 

دموكراتیــك تحقــق بخشــد«. هنگامــی كــه فــرد ـ شــهروند ملــت دموكراتیــك بــا »دولــت ـ ملــت« در زیــر یــك ســقف سیاســی 

ــرد ـ  ــه ف ــن شــکل ک ــف گــردد. بدی ــون اساســی« تعری ــر قان ــی ب ــد، بایســتی در چارچــوب »شــهروندی مبتن زندگــی مناین

شــهروند بــه انــدازه ای كــه فــرد ـ شــهروند ملــت دموكراتیــك خویــش اســت، فــردـ شــهروند دولــت ـ ملــت نیــز می باشــد. 

مــوردی كــه در اینجــا اهمیــت می یابــد ایــن اســت كــه موقعیــت و عضویــت در ملــت دموكراتیــك بــه رســمیت شــناخته 

شــود؛ یعنــی خودمدیریتــی دموكراتیــك، در قانونــی اساســی ملــی به عنــوان یــك موقعیــت 

حقوقــی تعییــن گردیــده و گنجانــده شــود.

تاســیس KODAR در نــوروز 2014 در واقــع در همیــن راستاســت.  فــرد ـ شــهروند درون 

ــای  ــد، دارای ویژگی ه ــل می منای ــه عم ــک جامع ــه ی ی ــه مثاب ــه ب ــتم KODAR ک سیس

ملــت دموكراتیــك اســت؛ ویژگی هایــی کــه متكــی بــر كمــون و فــرد ـ شــهروند آزاد تعریــف 

كــه  KODARبه گونه ای ســت  ســاختاربندی  می گــردد. 

دروازه اش بــه روی هــر دو حالــت »حیــات اجتــامع و 

شــیوه ی  ایــن  »پیوســت دادن  و  آزاد«  شــهروند  فــرد ـ 

حیــات بــه اســتاتوی قانونــی یــا مبتنــی بــر قانــون اساســی 

دموکراتیــک« گشــوده اســت. بــه رشطــی کــه دولــت ـ 

ملت هــای حاكــم، در چارچــوب اســتاتوی ملــی متكــی بــر 

قانــون اساســی دموكراتیــك، مســاله ی فــرد ـ شــهروند داخل 

مزرهــای خــود را حــل منــوده، در غیــر ایــن صــورت ایجاد و 

برســاخت یک طرفــه ی خودمدیریتــی دموكراتیــك راه حــل 

دومــی اســت.

ــک و آزاد رشق  ــه ی دموکراتی ــت در جامع ــوه ی عضوی نح

ــهروند  ــرد ـ ش ــوان ف ــوان به عن ــتان KODAR را می ت کردس

آزاد ملــت دموكراتیــك نیــز تعریــف منــود. امــا نبایــد ایــن 

عضویــت و شــهروندی را بــا شــهروندی دولــت ـ  ملــت 

ــوع  ــک ن ــت، ی ــت ـ مل ــهروندی دول ــت. ش ــان دانس هم س

ــت ـ  ــدای دول ــت خ ــق جه ــی مطل ــدرن و بندگ ــی م بردگ

ملــت اســت؛ ولــی شــهروندی در ملــت دموكراتیــك بیانگــر 

رســیدن بــه حالــت »فــردی آزاد« اســت. شــهروندی ملــت 

ــتاتوی   ــت اس ــتان، تح ــا در رشق کردس ــِك كورده دموكراتی

بنابرایــن  باشــد.  تحقــق  قابــل  می توانــد    KODAR

ــك در رشق کوردســتان  هویــت شــهروندی ملــت دموكراتی

ــه عضویــت در سیســتم  KODAR تعریــف  ــوان ب را می ت

ــِك رشق  منــود. شــهروندبودن خلق مــان در ملــت دموكراتی

کردســتان، هــم حــق و هــم وظیفــه ی اغامض ناپذیــر 

ملــت خویــش،  بــه شــهروند  مبدل نشــدن  آن هاســت. 

ــه  ــل توجی ــر قاب ــت و غی ــی ازخودبیگانگی س ــر نوع بیانگ

می باشــد. 

ــر  ــی ب ــهروندی مبتن ــت ش ــوب موقعی ــتان در چارچ ــورد در رشق کردس ــئله ی ك ــر مس اگ

قانــون اساســی دموكراتیــك حــل شــود، برخــورداری از هــر دو نــوع شــهروندی، یعنــی هــم 

فــرد ـ شــهروند ملــت دمکراتیــک خــود و هــم شــهروندی دولــت ـ ملــت مطبوعــه به طــور 

هم زمــان، بــا واقعیــت اجتامعــی موجــود همخوان تــر اســت. هــر فــرد كــورد بایــد تــالش 

ــالش  ــر از ت ــی فرات ــد؛ حت ــف منای ــهروندی تعری ــوب دو ش ــش را در چارچ ــا خوی ــد ت کن

  KODAR .بــرای تعریــف، بایســتی دو هویــت شــهروندی را بــه منصــه ی ظهــور برســاند

  KODAR ملــت دموكراتیــك مــورد نظــر     

ــهروند آزاد  ـ ش ــرد  ــه در آن ف ــت ك ــوی اس آلرتناتی

ایجــاد گشــته وضــد بی مســئولیتی اجتامعــی عمــل 

ملــت دموكراتیــك رشق کوردســتان،  می منایــد. 

مدلــی از جامعــه ی دموكراتیكــی اســت کــه در 

برابــر بی جامعه گــی ترویــج شــده از ســوی دولــت 

ــدن  ــرای مبدل ش ــه را ب ــوده و جامع ــتادگی من ایس

بــه جامعــه ای دموكراتیــك و ســامل ســوق می دهــد. 

ــتهلك  ــت مس ـ مل ــت  ــط دول ــه توس ــه ای ك جامع

ــد.  ــاز می گردان ــل آن ب ــه اص ــدداً ب ــده را مج گردی

جامعــه ی ســامل، فــرِد ســامل پــرورش می دهــد. وقتی 

نگــرش آموزشــی ملــت دموكراتیــك در راســتای 

ـ شــهروند آزاد هدفمنــد گــردد، دیالكتیــك  فــرد

پیرشفــت فــرد از طریــق جامعــه و پیرشفــت 

جامعــه از طریــق فــرد نیــز از نــو برقــرار میگــردد. 

ــه شــیوه ای  ـ شــهروندی در جامعــه ب ــرد  ــن ف چنی

مســئولیت پذیرانه و اخالق مدارانــه زیســته و در 

تــالش اســت تــا توانایــی درست زیســن را از خــود 

نشــان داده و در ایــن مــورد وظایــف محولــه را بــه 

جــای آورد. 
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زنــان ایرانــی اولیــن قربانیــان و اصلی تریــن آســیب دیدگان ذهنیــت مردســاالر حاکــم بــر ایــران هســتند. در هــر دوره ای 

ــان اعــامل گشته اســت. در  ــر زن ــف ب ــا نابرابری هــای حقوقــی  در اشــکال مختل ــران، تبعیــض و ی ــخ اجتامعــی ای از تاری

ــز نتوانســته اند  ــن نی ــر در قوانی ــا تغیی ــر و تحــوالت سیاســی و دست به دست شــدن قــدرت و دولــت، و ب نتیجــه ی تغیی

ــای  ــه زمزمه ه ــی ک ــند. هنگام ــان بکش ــط پای ــان، خ ــدن زن ــوار و مطیع دی ــمردن، خ ــن، ناچیزش ــده گرف ــرد، نادی ــر ط ب

برقــراری دموکراســی، رعایــت حقــوق شــهروندی، آزادی  و برابــری در گوشــه و کنــار جهــان بــه گــوش می رســید، زنــان 

ــای  ــد و از قفس ه ــیر بردارن ــن مس ــده در ای ــی ارزن ــتند گام ــه خواس ــالب مرشوط ــی در انق ــا پیش قدم ــز ب ــی نی ایران

ــد، شــاه، مــال، دولــت و قــدرت خویــش را برهاننــد.  ریشــه داِر ساخته شــده توســط کاهــن، موب

KJAR عضوکمیته ی رسانه ی
مادورا آسو

شهروندانزنستیز زناِنشهـــروند

بایســتی هویــت شــهروندی دو بعــدی مختــص بــه افــراد ملت دموكراتیــك خــود را تحقــق بخشــد. در صورتــی کــه بــا سیســتم 

ــت شــهروندی تك وجهــی  ــا هوی ــد ت ــالش منای ــد، بایســتی ت ــن مــورد توافــق و ســازش تحقــق نیاب ــت حاکــم در ای ــت ـ مل دول

خــاص خــود کــه هــامن هویــت ملت دمکراتیــک برســاخته از خــود مدیریتــی دموکراتیــک اســت را ایجــاد منایــد. 

هــر فــرد  ـ شــهروندی کــه می خواهــد بــه عضویــت جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان درآیــد، ابتــدا بایــد تــالش کنــد 

تــا خــود را از شــخصیت فــردی كــه سیســتم موجــود وی را بــه ســطح »هیــچ و پــوچ« تنــزل داده، گــذار منــوده و به مثابــه ی 

ــن  ــد ای ــک و آزاد رشق کوردســتان بای ــرد ـ شــهروند جامعــه ی دموکراتی ــد. شــعار هــر ف عضــوی فعــال در كمــون زندگــی منای

باشــد کــه »فــرِد فاقــد زندگــی كمونــال ممكــن نیســت«. بایــد همیشــه مدنظــر داشــت كــه عضویــت در كمــون یــا اجتامعــات، 

ــا اجتــامع تنهــا از طریــق ســازوكار و ضابطــه ی دموكراتیــك  ــز هســت. كمــون ی ــه ای دموكراتیــك نی ــن حــال دارای جنب در عی

ــا اجتامعــی، در عیــن حــال بخشــی  می توانــد سیاســی و بنابرایــن آزاد باشــد. بدیــن ترتیــب درك می گــردد كــه هــر كمــون ی

از جامعــه ی اخالقــی و سیاســی اســت. پــس هــر كمــون و اجتــامع موجــود در جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان 

ــز فــرد ـ شــهرونداِن اخالقــی، سیاســی  KODAR در عیــن حــال یــك واحــد اخالقــی و سیاســی اســت. فــرد ـ شــهرونداِن آن نی

ــوان  ــز دموکراتیــک می باشــند. بدیــن علــت کــه دموکراتیک بــودن اجتامعــات کومینــی رشطــی الزامــی اســت، پــس می ت و نی

ــی  ــه متام ــه را ب ــات كمون محوران ــوان حی ــود. می ت ــان من ــز بی ــك نی ــال دموكراتی ــام كمون ــوان نظ ــه عن ــود را ب ــات خ اجتامع

عرصه هــای آموزشــی، فرهنگــی، هــری و علمــی انتقــال و ارتقــاء داد. می تــوان حیــات اجتامعــی و سیاســی را هــم بــه حالــت 

كمونــی درآورد و هــم دموكراتیــك گردانــد. فــرد ـ شــهروند آزاد تنهــا در بطــن ایــن حیــات كمونــال دموكراتیــك می توانــد ایجــاد 

گــردد. عمومــاً فــرد ـ شــهروندی دموكراتیــك و خصوصــاً فــرد ـ شــهروندی کــه عضــوی اساســی از KODAR می باشــد، ملــزم بــه 

پیــروی منــودن از حیــات مســئوالنه، اخالقــی و سیاســی اســت. ایــن رضورت در عیــن حــال می توانــد به عنــوان حــق و وظیفــه ی 

اساســی نیــز درك گــردد. هنگامــی كــه دولــت ـ ملــت  حاکــم، حــق و وظیفــه ی اساســی مــا را بپذیرنــد، مــا نیــز می توانیــم حــق 

و وظیفــه ی اساســی شــهروندی آن دولت هــا را پذیرفتــه و بــه جــای آوریــم.

ملــت دموكراتیــك مــورد نظــر KODAR، آلرتناتیــوی اســت كــه در آن فــرد ـ شــهروند آزاد ایجــاد گشــته و علیــه بی مســئولیتی 

اجتامعــی عمــل می منایــد. ملــت دموكراتیــك رشق کوردســتان، مدلــی از جامعــه ی دموكراتیكــی اســت کــه در برابــر 

ــك و  ــه ای دموكراتی ــه جامع ــدن ب ــرای مبدل ش ــه را ب ــوده و جامع ــتادگی من ــت ایس ــوی دول ــده از س ــج ش ــی تروی بی جامعه گ

ســامل ســوق می دهــد. جامعــه ای كــه توســط دولــت ـ ملــت مســتهلك گردیــده را مجــدداً بــه اصــل آن بــاز می گردانــد. جامعــه ی 

ســامل، فــرِد ســامل پــرورش می دهــد. وقتــی نگــرش آموزشــی ملــت دموكراتیــك در راســتای فــردـ شــهروند آزاد هدفمنــد گــردد، 

ــرد ـ  ــن ف ــردد. چنی ــرار می گ ــو برق ــز از ن ــرد نی ــق ف ــه از طری ــت جامع ــه و پیرشف ــق جامع ــرد از طری ــت ف ــك پیرشف دیالكتی

شــهروندی در جامعــه بــه شــیوه ای مســئولیت پذیرانه و اخالق مدارانــه زیســته و در تــالش اســت تــا توانایــی درست زیســن را 

از خــود نشــان داده و در ایــن مــورد وظایــف محولــه را بــه جــای آورد. 



جامـعه  ی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان
FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

  KODARماهنامه ی  اجتامعی، فرهنگی وسیاسی
29

...اکرمودننکملب ...
سال اول شامره ی دوم / دی و بهمن ماه1393 28

ــن  ــن ســال ها قوانی ــذرد. در طــول ای ــون بیشــرت از 108 ســال می گ ــت تاکن ــان مرشوطی از صــدور فرم

موجــود، همــواره موجودیــت و حقــوق انســانی زنــان را نادیــده گرفته انــد؛ امــا همچنــان و علی رغــم 

مبــارزه و تالشــی کــه زنــان در راســتای تغییــر ایــن وضعیــت انجــام داده انــد، ایــن رونــد ناعادالنــه تــا 

ــف  ــه در دوره هــای مختل ــارز آن، موضوعیت یافــن منشوری ســت ک ــه ی ب ــه دارد. منون ــه امــروز ادام ب

سیاســی و بــا روی  کار آمــدن روســای جمهــور مطــرح گردیــده کــه همــواره ســبب طــرح پرســش ها و 

نظــرات بســیاری گشته اســت. می تــوان بــه رصاحــت گفــت کــه محتــوای اغلــب ایــن منشــور ها، بــا هــر 

نــوع خوانــش سیاســی و یــا رشایــط زمانــی، حقــوق شــهروندی در آن دارای تعریفــی کامــال مردســاالرنه 

و فاقــد بینشــی دموکراتیــک اســت. در تعریــف ســاختاری آن نیــز مضامینــی جنســیت گرا غالــب بــوده 

کــه بــه طبقه بنــدی اقشــار به ویــژه زنــان در کنــار کهن ســاالن و کــودکان پرداختــه اســت. واقعیتــی کــه 

نشــان می دهــد نــوع نگــرش و تعریــف ایــن نظــام از حقــوق و آزادی هــای  فرد ــــ شــهروند و به ویــژه 

ــوان شــهروند درجــه ی دوم،  ــه ای کــه زن به عن ــه گون شــهروندان زن، دارای نواقــص بنیادینــی اســت. ب

نصــف مــرد، جنــس دوم و... تعریــف می گــردد. بنابرایــن ذهنیتــی 

ــای جنســیت گرایی و ســلطه جویی شــکل  یافته باشــد،  ــر مبن ــه ب ک

بــه جــز تحریــف و باژگون منــودن واقعیــات اجتامعی  ـ اخالقــی 

فاقــد کارایــی و رویکــردی خواهــد بــود کــه جامعــه و فــرد را بــه 

ــن  ــران قوانی ــالمی ای ــوری اس ــد. در جمه ــون منای ــعادت رهنم س

نیــز بــر اســاس همیــن ذهنیــت شــکل گرفته اند. قوانینــی کــه 

ــض  ــرد تبعی ــان زن و م ــز می ــرگ نی ــف م ــوع و تعری ــی در ن حت

ــا  ــت ب ــن ذهنی ــه از همی ــأت گرفت ــن نش ــد. قوانی ــل می گردن قائ

بــه عملکردهــای غیرانســانی  و غیراخالقــی  مرشوعیت ّبخشــی 

ــیرهای  ــل و تفس ــه تأوی ــت ب ــامن می بایس ــام، بی گ ــای نظ نهاده

ــف و  ــن و مذهــب متوســل شــوند. در بازتعری ســودجویانه از دی

ــوان  ــت عن ــی و تح ــی و مذهب ــم دین ــی از مفاهی ــیر سیاس تفاس

احــکام اســالم و قــرآن، آن چنــان مرشوعیتــی بــه خویــش و عملکــرد 

خــود می بخشــند کــه گــذار یــا انتقــاد از آن بــه دشــمنی بــا خــدا و 

احــکام وی تعبیــر می گــردد. ایــن در حالی ســت کــه در بازتعریــف 

ــز دســتخوش  ــن را نی ــز، دی ــن و مذهــب نی ــه ی دی ــل مقول و تأوی

تحریفــات بســیار بزرگــی منوده انــد. تحریــف و باژگون ســازی 

ــل و تفسیر»اوســتا«،  ــی تاریخ ســازی در تأوی ــم و حت ــن، مفاهی دی

ــدان ،  ــان، موب ــط کاهن ــز توس ــرآن« نی ــل« و »ق ــورات«، »انجی »ت

ــع ســلطه  ــن مناف ــا هــدف تأمی ــخ، ب ــی در طــول تاری ــامی دین  عل

ــه،  ــرد و جامع ــرای ف ــه ب ــه ای ک ــه گون ــت، ب ــه اس ــورت گرفت ص

تشــخیص و متییــز اصالــت  و جعــل  دیــن، دشــوار گردیــده اســت. 

ــه در  ــی ک ــع دین ــه مناب ــا توســل ب ــت مردســاالر و جنســیت گرا و ب ــا ذهنی ــه ب ــف صــورت گرفت تحری

بــاور جوامــع جایــگاه خاصــی دارد، ســد راه هرگونــه اعــرتاض و نارضایتــی گردیــده اســت. خــود نظــام  و 

ــد باورهــا و اعتقــادات در نظــر انســان ها و جوامــع مختلــف  ذهنیــت مردســاالر و قدرت گــرا می دانن

دارای منزلــت بــوده و ارزش  بــه شــامر می آینــد. اگــر چــه بــرش بــه آن ســطح از ادراک و فهــم رســیده 

اســت تــا بدانــد کــدام داده ارزش تاریخــی و فرهنگــی و حتــی واقعــی دارد و کــدام ســند جعلــی، کپــی 

و رصفــا در راســتای فریفــن آنهــا و تحقــق اهــداف ســلطه جویان بــه وجود آمــده اســت. امــا ذکــر آنهــا 

و مقایســه ای اجاملــی میــان قوانیــن منتــج از ایــن تفاســیر دینــی کــه در پــی بازتعریــف فرد ــــ شــهروند از دیــدگاه دولــت 

ــد.   ــر باش ــالمی یاریگ ــاالر جمهوری اس ــام مردس ــت های نظ ــن سیاس ــرت و امروزی ــم بیش ــد در فه ــت، می توان اس

در سوره  نسا؛

ــــ آیــه ی 10: »خداونــد دربــاره ی فرزندانتــان بــه شــام ســفارش می کنــد کــه ســهم )میــراث( پــر، بــه انــدازه ســهم دو دخــرت 

باشد«.

ــــ آیــه ی 23: »زنــان شــوهردار)بر شــام حــرام اســت( مگــر آنهــا را )از راه اســارت( مالــک شــده اید؛ زیــرا اســارت آنهــا در حکــم 

طــالق اســت؛  اینهــا احکامــی اســت کــه خداونــد بــر شــام مقرر داشــته اســت«.

ــن و از  ــان پاکدام ــا زن ــد ب ــد، می توانن ــامن را ندارن ــن و باای ــان )آزاد( پاکدام ــا زن ــی ازدواج ب ــه توانای ــا ک ــه ی 24: »آنه ــــ آی

ــد«. ــد، ازدواج کنن ــار دارن ــه در اختی ــی ک ــردگان باایامن ب

ــــ آیــه ی 27: »خــدا می خواهــد از احــکام مربــوط بــه ازدواج بــا کنیــزان و ماننــد آن کار را بــر شــام)مردان( ســبک کنــد؛ و 

انســان، ضعیــف آفریــده شــده؛)و در برابــر طوفــان غرایــز، مقاومــت او کــم اســت(.

ــــ آیــه ی 33: مــردان، رسپرســت و نگهبــان زناننــد، بــه خاطــر برتری هایــی کــه خداونــد )از نظــر نظــام اجتــامع( بــرای بعضــی 

نســبت بــه بعضــی دیگــر قــرار داده اســت. 

ــ آیه ی 175: اگر برادران و خواهران با هم باشند، برای هر مذکر، دو برابر سهم مونث است. 

ــِی نهادینه شــدن دیــن در جامعــه ی عربســتان  بــر کســی پوشــیده نیســت کــه وجــود ایــن آیــات در رشایــط زمانــی و مکان

و بــر اســاس نرم هــای اجتامعــی زمــان، آمده اســت. تلقــی دیــن بــه عنــوان ابــزار ســلطه بــر جامعــه، انحــراف از ماهیــت و 

اصالــت دیــن اســالم و رســالت های ســعادت مند آن اســت. نگریســن بــه زن در ایــن نــوع از تفســیر و تأویــل قدرت مدارانــه 

از آیــات قرآنــی، تفســیر و تأویلــی  اســت کــه در دوره هــای خالفت  هــای امــوی و عباســی صــورت می گیــرد کــه بازگردانــدن 

ــه  ــک ارزش ب ــز ی ــس از آن نی ــی پ ــالم و حت ــور اس ــش  از ظه ــرب پی ــاالری ع ــه در آن مردس ــت ک ــی اس ــه وضعیت ــه ب جامع

شــامر می آمــد. حتــی بــا اصــل دیــن کــه برابــری میــان زن و مــرد را نویــد می دهــد و یــا فضیلــت را تنهــا در تقــوای الهــی 

می دانــد، منافــات دارد. ایــن نــوع خوانــش از زن، روا داشــن تبعیــض آشــکار بــر آنــان بــوده، و آنــان را چــون بــرده و شــیء 

ــه  ــدون اینکــه ب ــد، ب ــد اســیر کن ــه می توان ــوع عملکــرد مــرد اســت ک ــه هــر ن ــف منــودن اســت. مرشوعیت بخشــی ب تعری

ــان زن و جامعــه را  ــد و شــکاف می ــدی می کنن ــان را طبقه بن ــت، خواســته و نیازهــای زن توجهــی منــوده باشــد. زن موجودی

دامــان می زنــد. در ایــن نــوع از نگــرش، گویــی جامعــه فاقــد موجودیتــی بــه نــام زن اســت و تصویــری از زن و موجودیــت 

ــت در  ــد و می بایس ــت می یاب ــرد موجودی ــه در آن م ــردی دارد ک ــت از رویک ــا حکای ــی فاکتوره ــود. متام ــده منی ش وی دی

تعییــن رسنوشــت ِ فــرد و جامعــه و بــه ویــژه زن، نقشــی فراتــر از یــک جنــس داشــته باشــد. در ایــن نــوع خوانــش از دیــن 

ــه دلیــل آفرینــش و موجودیــت ضعیــف انســان  ــا آنجــا پیــش مــی رود کــه مثــال ســفارش می شــود کــه ب و احــکام دینــی ت

)مــردان( و بــه ســبب وجــود غرایــز، لزومــی بــه تزکیــه ی نفــس نیســت و مــردان می تواننــد کــه هــرگاه اراده مناینــد، بــا زنــان 

پاکدامــن ارتبــاط برقــرار منایــد، اگــر فراهــم نشــد می تواننــد کنیــزان و... را از آن خــود بداننــد و بــا آنــان بــه هرگونــه ای کــه 

ــه  ــی ب ــه ی نفــس ســفارش شــده و حت ــزوم تزکی ــر ل ــرآن ب ــی کــه در بیشــرت ســوره های ق ــد. در حال ــار مناین ــد رفت می خواهن

رصاحــت آمــده کــه پــاداش اخــروی تزکیــه ی نفــس نــزد خداونــد بــرای مومنیــن، محشــور گشــن بــا پبامــران اســت. نکتــه ی 

ــه پاک دامــن و ناپاک دامــن اســت. ایــن پرســش مطــرح می گــردد کــه  ــان ب قابل توجــه در ایــن برداشــت ذهنــی، تقســیم زن

در همیــن نگــرش چگونــه زنــان بــه ایــن دو نــوع تقســیم می گردنــد؟ چگونــه و توســط چــه کســی تــا ایــن حــد تنــزل پیــدا 

ــه ی بردگــی هــم بســیار مــرشوع  ــد. از نگاهــی دیگــر، مقول ــه گرفته ان ــی خــود فرســنگ ها فاصل ــام پاک دامن ــرده و از مق ک

ــر اصــل آزادی  ــد ب ــا تاکی ــارزه ی خــود را ب ــم حــرت محمــد مب ــن در حالی ســت کــه می دانی و روا نشــان داده می شــود. ای

آغــاز کــرده و بــا آزادســازی برده هایــی چــون »بــالل حبشــی« زنجیره هــای ذهنیــت برده ســاز را دریــد. وی بــر نگــرش امــت 

پافشــاری می کــرد، میــان انســان ها رنــگ، نــژاد، جنــس، ملیــت، زبــان، دیــن و قبیلــه و ثــروت، عامــل برتــری و ایــامن نبــود، 

ــس از  ــم پ ــه می بینی ــی ک ــت. در حال ــامر می رف ــه ش ــت ب ــی، فضیل ــِد عمل ــتی و توحی ــه یکتا پرس ــدی ب ــوا و پایبن ــه تق بلک

     ذهنیتــی کــه بــر مبنــای جنســیت گرایی و 

ــف  ــز تحری ــه ج ــد، ب ــکل  یافته باش ــلطه جویی ش س

ــد  ــی فاق ــات اجتامعی  ـ اخالق ــودن واقعی و باژگون من

کارایــی و رویکــردی خواهــد بــود کــه جامعــه و 

ــوری  ــد. در جمه ــون منای ــعادت رهنم ــه س ــرد را ب ف

اســالمی ایــران قوانیــن نیــز بر اســاس همیــن ذهنیت 

و  نــوع  در  حتــی  کــه  قوانینــی  شــکل گرفته اند. 

ــل  ــان زن و مــرد تبعیــض قائ ــز می تعریــف مــرگ نی

می گردنــد. قوانیــن نشــأت گرفتــه از همیــن ذهنیــت 

بــا مرشوعیت ّبخشــی بــه عملکردهــای غیرانســانی  و 

غیراخالقــی نهادهــای نظــام، بی گــامن می بایســت به 

تأویــل و تفســیرهای ســودجویانه از دیــن و مذهــب 

متوســل شــوند. در بازتعریــف و تفاســیر سیاســی از 

ــوان احــکام  ــی و تحــت عن ــی و مذهب ــم دین مفاهی

ــه خویــش و  ــی ب ــان مرشوعیت ــرآن، آن چن اســالم و ق

عملکــرد خــود می بخشــند کــه گــذار یــا انتقــاد از آن 

بــه دشــمنی بــا خــدا و احــکام وی تعبیــر می گــردد



جامـعه  ی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان
FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

  KODARماهنامه ی  اجتامعی، فرهنگی وسیاسی
31

...اکرمودننکملب ...
سال اول شامره ی دوم / دی و بهمن ماه1393 30

ایشــان، اقتدارطلبــان و جاه طلبــان چگونــه بــا تفرقه انــدازی بــه تعمیــق بردگــی و شــکاف های طبقاتــی 

ــه از زن و جامعــه  ــی تعریفــی این گون ــه در پ ــی ک ــه شــدن ذهنیت ــد. نهادین و جنســیتی دامــن می زنن

ــه امــروز  ــا ب باشــد، ســبب گردیــده کــه ســاختارهای فکــری و ریشــه ی نگرش هــای امــوی و عباســی ت

نیــز در پــی همیــن بازتعریــف و شــکل دهی بــه همیــن ســاختارهای ذهنــی باشــد. متامــی اندیشــه ها ی 

موجــود در ایــن ســاختار بــر محــور ترفنــد، شــگرد و بازتعریــف امروزیــن زن و جامعــه و ســودجویی 

ــرد،  ــه در آن م ــی ک ــه نگرش ــی ب ــکل می گیرند. عمق بخش ــی ش ــی و مذهب ــت  دین ــالی مرشوعی ــا ج ب

ــِط اتخــاذ هــر رویکــردی و عملکــردی اســت، و جامعــه می بایســت توســط وی  ــق و جامع الرشای مطل

شــاکله بندی گــردد. اگــر چــه ایــن وضعیــت موجــب بــروز بحــران نیــز می گــردد، امــا بحران ســازی نیــز 

بخشــی از همیــن رویکــرد اســت؛ چــرا کــه تــا وقتــی بحــران وجــود داشــته باشــد و جامعــه در تنگنــا 

قرارگیــرد، ایــن گونــه  نهادهــای قــدرت  نیــز می تواننــد رسپــا مباننــد. در غیــر ایــن صــورت کاراکرتشــان بــا 

دموکراســی و رعایــت موازیــن اخالقــی ســازگاری نــدارد. همــواره بــا اصل هــای اخالقــی ـ  اجتامعــی  در 

ســتیزند. حقایــق را منحــرف جلــوه داده و ذهنیــت و عملکردهــای 

خــود را اصــل آزادی و دموکراســی می خواننــد. بــا نگاهــی بــه 

ــت   ــأت گرفته از ذهنی ــه نش ــران ک ــالمی ای ــوری اس ــن جمه قوانی

قدرت گــرا و جنســیت گرای حاکــم اســت، بهــرت می تــوان درک 

کــرد کــه تــالش بــرای تــداوم ذهنیــت موجــود و نهادینه گردانــدن 

آن تــا چــه انــدازه بــرای نظــام دارای اهمیــت اســت. 

ــالمی  ــوری اس ــی جمه ــون مدن ــای قان ــاد و تبره ه ــی از مف برخ

کــه آن را اصــل دیــن و احــکام الهــی دانســته و پذیــرش و اطاعــت 

بی چــون و چــرای شــهروندان و بــه ویــژه زنــان جامعــه را پذیــرش 

احــکام الهــی دانســته و هرگونــه عــدم پذیــرش یــا رسپیچــی از آن 

ــد؛ ــوان دی ــاه و کفــر قلمــداد می گــردد را می ت ــه ی گن ــه مثاب ب

ارث و میراث:

ــه باشــد  ــی اوالد از هــر درجــه ک ــرای متوف ــر ب ــاده 906 ــــ  اگ م

موجــود نباشــد هــر یــک از ابویــن در صــورت انفــراد، متــام ارث را 

می بــرد و اگــر پــدر و مــادر میــت هــر دو زنــده باشــند مــادر یــک 

ــادر حاجــب داشــته  ــر م ــرد لیکــن اگ ــث می ب ــدر دو ثل ــث و پ ثل

باشــد ســدس )یک ششــم( از ترکــه ، متعلــق بــه مــادر و بقیــه مــال 

پــدر اســت. 

ــا متــام  ــر، ی ــی متــام پ ــر اوالد متعــدد باشــند ول ــاده 907ــــ اگ م

ــر اوالد  ــود. اگ ــیم می ش ــویه تقس ــا بالس ــن آن ه ــه بی ــرت، ترک دخ

متعــدد باشــند و بعضــی از آن هــا پــر و بعضــی دخــرت، پــر دو 

برابــر دخــرت می بــرد. 

ــا  ــی ی ــرادر و خواهــر ابوین ــد ب مــاده 920ــــ اگــر وراث میــت چن

ــود. ــاث خواهــد ب ــر ان ــور دو براب ــی باشــند حصــه ی ذک ــر اب ــرادر و خواه ــد ب چن

ــا زوجــه، شــوهر متــام ترکــه زن  مــاده 949ــــ در صــورت نبــودن هیــچ وارث دیگــر بــه غیــر از زوج ی

ــال  ــم م ــوهر در حک ــه ی ش ــه ترک ــود را و بقی ــب خ ــط نصی ــن زن فق ــرد لیک ــود را می ب ــات خ متوف

ــود. ــد ب ــاده ۸۶۶ خواه ــع م ــالوارث و تاب ــخاص ب اش

ماده 866ــ در صورت نبودن وارث، امر ترکه ی متوفی راجع به حاکم است.

 نکاح و طالق:

ماده 1105ــ در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

مــاده 1117ــــ شــوهر می توانــد زن خــود را از حرفــه یــا صنعتــی کــه منافــی مصالــح خانوادگــی یــا حیثیــات خــود یــا زن باشــد 

منــع کنــد.

ماده 1134ــ طالق باید به صیغه ی طالق و در حضور الاقل دو نفر مرد عادل که طالق را بشنوند واقع گردد.

 اوالد:

مــاده 1179ــــ ابویــن حــق تنبیــه طفــل خــود را دارنــد ولــی بــه اســتناد ایــن حــق منی تواننــد طفــل خــود را خــارج از حــدود 

تأدیــب، تنبیــه مناینــد.

مــاده 1169ــــ بــرای حضانــت و نگهــداری طفلــی کــه ابویــن او جــدا از یکدیگــر زندگــی می کننــد، مــادر تــا ســن هفــت ســالگی 

ــا  ــا پــدر اســت. تبــره: بعــد از هفــت ســالگی در صــورت حــدوث اختــالف، حضانــت طفــل ب اولویــت دارد و پــس از آن ب

رعایــت مصلحــت کــودک بــه تشــخیص دادگاه می باشــد.)اصالحی ۱۳۸۲/۹/۸ مجمــع تشــخیص نظــام(

مــاده 1188ــــ هــر یــک از پــدر و جــد پــدری بعــد از وفــات دیگــری می توانــد بــرای اوالد خــود کــه تحــت والیــت او می باشــد 

وصــی معیــن کنــد تــا بعــد از فــوت خــود در نگاهــداری و تربیــت آن هــا مواظبــت کــرده و امــوال آن هــا را اداره منایــد.

می بینیــم کــه ایــن قوانیــن نــه بــر اســاس حامیــت از فــرد یــا جامعــه یــا اصــل برابــری و عدالــت در جوهــره ی راســتین دیــن، 

بلکــه بــر اســاس تأمیــن منافــع مــرد و حفاظــت از نقشــی کــه دارد، وضــع گردیــده اســت. نهــاد قدرتــی اســت کــه بایســتی میان 

وی و زن، تبعیــض و فرادســتی وجــود داشــته باشــد، تــا نفــی زن و انــکار موجودیــت اجتامعــی و خانوادگــی وی مرشوعیتــی 

دینــی بــه خــود بگیــرد. توضیحــی داده منی شــود کــه چــرا همیشــه زن نصــف مــرد ارث می بــرد و حتــی حــق رسپرســتی از 

فرزنــد خویــش را نــدارد کــه هیــچ کــس بــه انــدازه ی وی نــه توانســته دوســتش بــدارد و نــه برایــش زحمــت بکشــد. همــواره 

ــر اســت. حتــی اگــر  ــِم مطلــق کــه مــرد اســت و ســایه ی فرادســت وی بــه شــامر می آید، رضورتــی انکارناپذی وجــود یــک قی

همــر نبــود، جــد هســت؛ اگــر او هــم نبــود بــه هــر نحــوی بایــد ولــی ای بــرای فرزنــد تراشــید تــا مبــادا ســایه ی )پدر ـ مــرد( 

را بــر رس خــود کــم ببینــد. پروســه ای کــه در آن تــالش می گــردد کــه نهــاد قــدرت وجــود داشــته باشــد و بتوانــد بــه بازتولیــد 

هم ســان خــود اقــدام منایــد. قوانینــی کــه ابویــن حــق تنبیــه طفــل خــود را در چارچــوب حــدود دارنــد و نبایــد نگــران هــم 

باشــند کــه فــردا چگونــه فرزنــد بیــامر آنــان در جامعــه خــود عامــل انتشــار همیــن ذهنیــت خواهــد شــد. اصــال حــق  دارنــد 

کــه کودکشــان را تنبیــه کننــد چــون صاحــب و مالــک اوینــد و بــه گــردن  او حــق دارنــد و ... . رعایــت حقــوق کــودک و یــا 

زن دغدغــه ای نیســت کــه در دنیــای ذهنــی نهــاد قــدرت در جمهــوری اســالمی دارای ابعــاد یــا اهمیــت باشــد. در صــورت 

وجــود نگــرش  انتقاد محــور بــه ایــن مباحــث یــا بــروز نارضایتــی بــه ایــن وضعیــت، همــواره ایــن خوانــش بــا برچســب های 

آن بــر افــراد صــورت می گیــرد؛ ضدانقالبــی بــودن مباحــث، ماتریالیســم الحــادی، توطئــه ی غربــی، حتــی مرتبــط دانســن بــا 

ــه شــیوه ای کامــال  رژیــم صهیونیســتی و... .  فراکنــی و اذهــان را از اصــل مســئله دور منــودن، پاک منــودن صــورت مســائل ب

آگاهانــه اســت.

در قوانیــن موجــود، زن و مــرد از حــق شــکایت مســاوی برخوردارنــد، امــا لزومــا از داوری مســاوی بهــره ای ندارنــد. بــه عنــوان 

ــد. امــا قصــاص  ــاء دم چــه زن و چــه مــرد، حــق شــکایت از قاتــل را دارن ــه قتــل می رســد، اولی ــال در مــوردی کــه زنــی ب مث

قاتــل موکــول بــر پرداخــت نصــف دیــه ی قاتــل از ســوی اولیــاء دم اســت. یعنــی خانــواده ی زنــی کــه بــه قتــل رســیده اســت، 

در ابتــدا بایــد نصــف خــون بهــا را بــه قاتــل بپردازنــد، ســپس تقاضــای اجــرای قصــاص مناینــد. بــا مطــرح کــردن ایــن موضــوع 

هــدف، مرشوعیت بخشــیدن بــه مقولــه ی قصــاص و یــا صحیــح پنداشــن آن نیســت. قصــد مــا ترشیــح ذهنیــت زن ستیزی ســت 

کــه حتــی بــرای موجودیــت زنــان نیــز ارزشــی قائــل نیســت. خاطرنشــان می گــردد کــه موازیــن اســالمی همیشــه بــه موازیــن 

تعییــن شــده از ســوی دینــداران تعبیــر می گــردد و در نتیجــه بــه نهادهــای قــدرت و علــامی حاکــم دین مــداِر نظــام حاکــم، 

اختیــار می دهــد کــه حتــی از اســالم نیــز نهایــت سوءاســتفاده منــوده و در راســتای رانت خواری هــای سیاســی خویــش، اقــدام 

بــه هــر گونــه تعبیــر  و تدویــن قوانیــن  مناینــد. زیــرا تحــت ایــن پوشــش، بــر چهــره ی واقعــی خــود نقــاب کشــیده و مانــع 

ــد.  ــات می گردن برمالشــدن واقعی

نظــام  چارچــوب  در  شــهروند  به عنــوان  زنــان 

جمهــوری اســالمی ایــران از جایــگاه و تعریفــی 

برخــوردار می شــوند کــه موجودیــت نیافتــه یــا بروز 

ــتان  ــی در دس ــه متام ــا ب ــت آنه ــور موجودی و ظه

ــوهر،  ــرادر، ش ــدر، ب ــم از پ ــدرت ، اع ــاد ق ــرد ـ  نه م

دولــت، ولی فقیــه، مجتهد دینــی، مســلامن ذکورـ 

ــه ی  ــودن زن در جامع ــهروند ب ــوع ش ــد. موض باش

ایــران تنهــا در صورتــی کــه مغایــر بــا قوانیــن حاکــم 

ــورداری  ــس برخ ــی از جن ــز دارای تعریف ــد نی نباش

ــن  ــت قوانی ــا رعای ــات شــهری و ی ــه از امکان جامع

منــدرج در حقــوق و احــکام اســالمی اســت. از نظــر 

آنهــا مطرح کــردن چنیــن مســائلی مغایــر بــا قوانین 

ــم و  ــروز هــم مفاهی ــه ام ــا ب ــرا ت اسالمی ســت، زی

واژه هــای برابــری، دموکراســی، آزادی  و هویــت 

زنــان، واژه هایــی بیگانــه، تفرقه افکنانــه، توطئــه  ی 

غــرب بــر ضــد دین تلقــی گردیــده، چــرا که همــواره 

وجــود یــا تالش بــرای معنادهی بــه آن را فاقــد ارزش 

اســالمی  می داننــد
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بــه بند هــای زیــر کــه توســط همیــن ذهنیــت حاکــم تدویــن گردیــده و در مــن قانــون اساســی جمهــوری اســالمی آمده اســت، 

ــه کنید: توج

 »دولت موظف است حقوق زن را در متام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین مناید و امور زیر را انجام دهد:

1- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2- حامیت مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حامیت از کودکان بی رسپرست.

3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی رسپرست.

5- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی رشعی.«

قانــون اساســی جمهــوری اســالمی، زن را موجــودی وابســته، بــی اراده و غیــر مســتقل می شناســد و او را تحــت حامیــت مــرد 

و دولــت قــرار می دهــد. بنابرایــن منی تــوان از قوانیــن مدنــی و جزایــی نیــز توقــع داشــت کــه در رابطــه بــا حقــوق زنــان 

برابــر عمــل منــوده و رویکــردی عدالــت محــور داشــته باشــند. زیــرا تابــع قانــون اساســی هســتند و از آن الهــام می گیرنــد. 

در برخــی از ایــن قوانیــن، بــه مــادران شایســته اشــاره می شــود؛ بــه زنــان پاکدامــن؛ زنــان بــرده؛ کنیــزان؛ همــران متعــدد 

و...؛ حــال ببینیــد ایــن ادبیــات و ایــن واژه هــا تــا چــه انــدازه بــه جنســیت گرایی، مردســاالری، زن ســتیزی، بردگی زایــی و... 

آغشــته اند. زنــان به عنــوان شــهروند در چارچــوب نظــام جمهــوری اســالمی ایــران از جایــگاه و تعریفــی برخــوردار می شــوند 

ــا بــروز و ظهــور موجودیــت آنهــا بــه متامــی در دســتان مــرد ـ نهــاد قــدرت ، اعــم از پــدر، بــرادر،  کــه موجودیــت نیافتــه ی

ــا در  ــران تنه ــه ی ای ــودن زن در جامع ــهروند ب ــوع ش ــد. موض ــلامن ذکورـ باش ــی، مس ــه، مجتهد دین ــت، ولی فقی ــوهر، دول ش

ــا  ــات شــهری و ی ــس برخــورداری جامعــه از امکان ــز دارای تعریفــی از جن ــم نباشــد نی ــن حاک ــا قوانی ــر ب ــه مغای ــی ک صورت

ــا قوانیــن  ــر ب رعایــت قوانیــن منــدرج در حقــوق و احــکام اســالمی اســت. از نظــر آنهــا مطرح کــردن چنیــن مســائلی مغای

اسالمی ســت، زیــرا تــا بــه امــروز هــم مفاهیــم و واژه هــای برابــری، دموکراســی، آزادی  و هویــت زنــان، واژه هایــی بیگانــه، 

تفرقه افکنانــه، توطئــه  ی غــرب بــر ضــد دیــن تلقــی گردیــده، چــرا کــه همــواره وجــود یــا تــالش بــرای معنادهــی بــه آن را 

ــد.     ــالمی  می دانن ــد ارزش اس فاق

زنــان ایرانــی بارهــا در چارچــوب قوانیــن مشــخص شــده، ســعی کردنــد مبــارزات حق طلبانــه ی خــود را گســرتش دهنــد. بــا 

ــن  ــر قوانی ــان تغیی ــده، خواه ــای پیش  آم ــاوت و در فرصت ه ــای متف ــود در قالب ه ــات خ ــته و مطالب ــردن خواس ــرح ک مط

زن ســتیز جمهــوری اســالمی ایــران شــدند. امــا می بینیــم کــه بــا گذشــت بیــش از ســه دهــه از عمــر ایــن نظــام، هنــوز هــم 

ــه تنهــا جمهــوری  ــن امــر ن ــه وخامــت می نهــد. در ای ــان رو ب ــه روز رشایــط و موقعیــت زن ــری حاصــل نگشــته، روز ب تغیی

ــران،  ــان در ای ــی مســئله ی زن ــز نتوانســته اند در راســتای چاره یاب ــان و فعــاالن عرصــه ی زن نی ــاد زن اســالمی بلکــه خــود نه

ــع  ــان را تری ــوق و آزادی هــای زن ــاق حق ــرای احق ــارزه ب ــا مب ــی و ی ــد چاره یاب ــه رون ــه ای باشــند ک دارای اندیشــه و برنام

ــد،  ــن آن فعالیــت می مناین ــن ذهنیــت و قوانی ــر ای ــر تغیی ــان در براب بخشــد. فعــاالن زن کــه در راســتای احقــاق حقــوق زن

ــت  ــک حرک ــی را ی ــون اساس ــر قان ــم، تغیی ــعار ه ــب ش ــی در قال ــا حت ــد. برخی ه ــاذ نکرده ان ــی اتخ ــع رادیکال ــان موض چن

ــذف  ــه ح ــرتاض ب ــرای اع ــا ب ــت و رصف ــه اس ــی، مردان ــای فعالیت ــه حوزه ه ــان ب ــیاری از زن ــد. ورود بس ــن می خوانن بنیادی

خودشــان از قــدرت و رسانجــام جهــت جای گیــری خــود در مراکــز دولتی ـ قدرتی ســت. همچنیــن زنــان بســیاری در جامعــه ی 

امــروز ایــران وجــود دارنــد کــه بــه حقــوق و آزادی هــای خــود آگاهنــد و دارای مطالباتــی نیــز در ایــن زمینــه هســتند،  قوانیــن 

ــردی عمــل منــوده و وارد عرصه هــای  ــه صــورت ف ــد ب ــح می دهن ــا ترجی ــی می شناســند، ام ــه خوب ــران را ب ــم ای ضــدزن رژی

مشــرتک مبارزاتــی نشــوند. همیــن امــر ســبب گشــته تــا جنبشــی موفــق، منســجم و یک پارچــه در راســتای احقــاق حقــوق 

زنــان شــکل نپذیــرد. بــه همیــن ســبب اســت کــه هنــوز بــا تعریــف جامعــه از شــهروند بــودن زنــان در جامعــه ی ایــران فاصلــه 

وجــود دارد. در جامعــه ای کــه زنــان و موجودیــت آنــان توســط نظــام و ذهنیــت مردســاالر تعییــن می گــردد، پذیــرش قوانیــن 

ــود در  ــن خ ــن قوانی ــرش ای ــه پذی ــی ک ــردد. در حال ــان می گ ــی زن هم س ــئولیت اجتامع ــدن و مس ــهروند ش ــا ش ــتیز ب زن س

تضــاد و تقابــل آشــکار بــا موجودیــت زن اســت، منی تــوان مقولــه ی شــهروندی زنــان را نیــز در همیــن چارچــوب قبــول منــود. 

اگــر چــه نگــرش امنیتــی بــه جنبش هــا و فعالیــت زنــان همچــون دیگــر فعالیت هــا و دگر اندیشــی های موجــود در 

ایــران وجــود دارد و تالش هــا و مبــارزات زنــان از ایــن نظــر بــا آســیب هایی جــدی از ســوی نظــام 

مواجــه گشــته اســت، امــا عــدم انســجام و هم اندیشــی و هم گرایــی زنــان نیــز در ایــن جنبش هــا 

خــود عاملــی در جهــت عــدم موفقیــت و نیرومنــد شــدن آنــان اســت. در ایــن جنبش هــا همــواره افــراد 

ــا  ــت ب ــدان رقاب ــه می ــدل ب ــارزه را مب ــه ی مب ــا عرص ــد، ام ــور می یاب ــود دارد، حض ــخصیت هایی وج و ش

ــد.  ــدر می ده ــه ه ــرت ب ــهم خواهی بیش ــتای س ــود را در راس ــای موج ــوده و فرصت ه ــود من ــس خ هم جن

همچنیــن بــا طبقه بندی منــودن زنــان فعــال جــوان بــا کســانی کــه تجــارب و ســوابق فعالیتــی د اشــته اند، 

عمــال بــه حاشــیه راندن نیــرو و نادیده گرفــن پتانســیل زنــان جــوان را موجــب می گــردد. ویــژه و 

ــت و  ــه پس ــتیابی ب ــرای دس ــالش ب ــات و ت ــه ترشیف ــیدن ب ــت و ارجحیت ّبخش ــوه دادن، اهمی ــاص جل خ

ــه نظــرات و ســلیقه های شــخصی از معضــالت جــدی جنبش هــا و  مقام هــای بروکراتیــک، اولویــت دادن ب

ســازمان های زنــان در ایــران اســت. مرکزنشــین بــودن،  بزرگ منایــی اختالفــات بیــن اعضــا، فقــدان راهــکاری 

منســجم و ســنجیده جهــت نقــد و بررســی مســائل ذهنیتــی، تسلیم گشــتگی در فضــای امنیتــی و رعــب و 

وحشــتی کــه از نظــام نشــأت می گیــرد، فقــدان پختگــی و ارصار الزم جهــت بســط و تداوم بخشــیدن بــه 

ــان علی رغــم همــه ی مســائل و مشــکالت، از دســته  ــارزات زن مب

ــات شکســت و عــدم موفقیــت را  ــد کــه موجب ــی بوده ان معضالت

ــم زده  ــر رق ــه ی اخی ــژه در ده ــران به وی ــان ای ــش زن ــرای جنب ب

اســت. برخــورد بــا مســئله ی زن از ســوی نظــام جمهــوری اســالمی 

همــواره ایدئولوژیکــی، سیاســی و امنیتــی بــوده اســت. پــس نباید 

چنیــن انتظــاری داشــت کــه فعالیــت در راســتای احقــاق حقــوق 

ــان صــورت گیــرد و نظــام هــم بــرای جلوگیــری و مانع ســازی،  زن

وارد عمــل نشــود. در اواخــر دوران ریاســت جمهوری خامتــی، 

ــادی در  ــت. نه ــکل گرف ــان ش ــای زن ــا گروه ه ــی ب ــورد امنیت برخ

ــاالن زن  ــردن فع ــرتل ک ــردن و کن ــار ک ــرای مه ــات ب وزارت اطالع

ــات  ــا تجمع ــد ی ــری ش ــان جلوگی ــات آن ــت، از تجمع ــکل گرف ش

آنــان بــه خشــونت کشــیده شــد. اگــر چــه از زمــان تأســیس نظــام 

ــان در فضایــی کامــال  ــا آن هنــگام، زن ــران ت جمهــوری اســالمی ای

ــی  ــاز سیاس ــبتا ب ــای نس ــا فض ــد، ام ــه رس می بردن ــان آور ب خفق

تفاوت منــدی  زنــان  بــرای  نیــز  اصالحــات  در دوران  موجــود 

عمیقــی بــا گذشــته نداشــت. خــود زنــان نیــز ترجیــح می دادنــد 

کــه بیشــرت بــه صــورت فــردی وارد عمــل گردیــده و یــا بــا توســل 

بــه انتشــار نرشیــات هــری و فرهنگــی، مســائل زنــان را مطــرح 

ــی  ــای فراوان ــا محدودیت ه ــم ب ــارکت ه ــن مش ــه ای ــد. البت مناین

ــه دارد. ــان ادام ــوده و همچن مواجــه ب

در  آزادانــه  شــکلی  بــه  منی تواننــد  زنــان  نیــز  هم اکنــون   

فعالیت هــای فرهنگــی رشکــت کننــد. هنــوز هــم تک خوانــی 

ــالمی  ــام جمهوری اس ــن نظ ــر قوانی ــم از نظ ــکام رشع، و ه ــر اح ــم از نظ ــیقی، ه ــه ی موس ــان در عرص زن

حــرام و گنــاه بــه شــامر می آیــد. در عرصه هــای دیگــر فرهنگــی چــون ســینام، تلویزیــون،  مطبوعــات و... 

اگــر چــه شــاهد بــروز و خلــق شــخصیت ها و آثــار متفــاوت و ارزشــمندی هســتیم امــا بــا موانعــی جــدی 

ــده و  ــوب ش ــان رسک ــتعدادهای زن ــداوم اس ــی مت ــه صورت ــردد. ب ــه می گ ــاالر مواج ــام مرد س ــوی نظ از س

تحــت نام هــا و برچســب های مختلــف فرســوده گشــته و منفعــل می شــوند. زنــان بــا ممنوعیــت و موانــع 

    بــرای زنــان ایرانــی متامــی عرصه هــا و حضــور 

ــه،  ــی درجــه ی دوم گرفت ــان حالت و مشــارکت آن

حقــوق و آزادی هــای آنــان در چارچوبه ی حقوق 

شــهروندی ای بازتعریــف می گردد کــه از خطوط 

ـ دولت گــذار صورت نگیــرد. نوعی از  قرمــز مردـــ

زن هراســی هــم در قوانیــن و هــم در عملکــرد 

ــام  ــوی نظ ــیده از س ــه استعامر کش ــه ی ب جامع

ــی  ــم کــه حت ــران را می بینی جمهوری اســالمی ای

حضــور زنــان یــا مشــارکت آنــان در ابتدایی تریــن 

یــا  و  ورزش  ماننــد  اجتامعــی  فعالیت هــای 

متاشــاچی بودن مســابقه ای ورزشــی توســط آنــان 

نیــز خطــر بــه شــامررفته و بــه مســئله ی امنیــت 

ــدم  ــا احــکام اســالمی، ع ــی، دشــمنی ب اجتامع

رعایــت موازیــن رشعــی، و یــا زیر پانهــادن اصول 

ــهروندی  ــالمی و ش ــام جمهوری اس ــی نظ و مبان

ــردد ــر می گ تعبی
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بســیاری رو بــه رو هســتند کــه آن نیــز موجــب به هدررفــن پتانسیل شــان می گــردد. بنابرایــن منی تــوان گفــت 

کــه زنــان در ایــن عرصــه  توانســته اند از امکانــات و فرصت هایــی کــه بــه آنهــا اشــاره شــد، بی هیــچ مانعــی 

اســتفاده کننــد. در واقــع بــرای زنــان ایرانــی متامــی عرصه هــا و حضــور و مشــارکت آنــان حالتــی درجــه ی دوم 

گرفتــه، حقــوق و آزادی هــای آنــان در چارچوبــه ی حقــوق شــهروندی ای بازتعریــف می گــردد کــه از خطــوط 

قرمــز مردــــ دولــت گــذار صــورت نگیــرد. نوعــی از زن هراســی هــم در قوانیــن و هــم در عملکــرد جامعــه ی 

بــه استعامر کشــیده از ســوی نظــام جمهوری اســالمی ایــران را می بینیــم کــه حتــی حضــور زنــان یــا مشــارکت 

آنــان در ابتدایی تریــن فعالیت هــای اجتامعــی ماننــد ورزش و یــا متاشــاچی بودن مســابقه ای ورزشــی توســط 

آنــان نیــز خطــر بــه شــامررفته و بــه مســئله ی امنیــت اجتامعــی، دشــمنی بــا احــکام اســالمی، عــدم رعایــت 

ــردد.  ــر می گ ــهروندی تعبی ــالمی و ش ــام جمهوری اس ــی نظ ــول و مبان ــادن اص ــا زیر پانه ــی، و ی ــن رشع موازی

زنــان ایرانــی بــا عــدم پذیــرش وضــع موجــود و اعــرتاض بــه آن بارهــا بــرای تغییــر بــه میــدان آمدنــد و یــا بــه 

شــیوه های مختلــف مبــارزات خــود را در ســطحی مشــخص تــداوم بخشــیدند؛ امــا افــت و خیزهــای حاصــل 

از عــدم انســجام عملــی موجــب گردیــد کــه جنبــش زنــان ایــران نتوانــد در ســیاق 

ــا گذشــت  ــد و در نتیجــه ب ــن دســت یاب ــک اســتقرار معی ــه ی ــی خــود ب مبارزات

زمــان اعتــامد کســب کــرده را نیــز از دســت بدهــد. حتــی وقتــی کــه بــا رسزنــش 

ــان،  ــل دادن خواسته های ش ــا تقلی ــز ب ــدند نی ــه ش ــاد مواج ــای زی ــا انتقاده و ی

کــه  اســرتاتژیک  خطایــی  گشــتند.  مبــارزه  از صحنــه ی  موجــب رسدشــدن 

ــی از  ــان را در حالت ــژه خــود زن ــه وی ــز پیامدهــای آن، جامعــه و ب ــون نی هم اکن

ــز در هــامن  ــرار داده و راه برون رفــت از آن را نی ــزوای سیاســی ــ اجتامعــی ق ان

ــد.  ــتجو می مناین ــرب جس ــرداری از غ ــا الگوب ــا ب ــیک و ی ــیوه های کالس ش

ــب  ــف، اغل ــازمان های مختل ــا و س ــوان و نام ه ــت عن ــران تح ــش زنــان ای جنب

ــا ایــن مضمــون مطــرح کردنــد؛ یــا حداقــل می تــوان گفــت  مطالبــات خــود را ب

کــه جنــس مطالبــات آنــان حــول ایــن محــور صــورت می گرفــت کــه »مــا 

خواهــان حــق شــهادت برابــر بــا مــردان و حــق قضــاوت بــرای زنــان در دادگاه هــا 

هســتیم«؛ یــا اینکــه »مــا می خواهیــم در همــه ی  مــوارد، شــهادت مــا در مجامــع 

قضایــی ماننــد یــک مــرد پذیرفتــه شــود و زنــان از حــق قضــاوت برخــوردار باشــند 

و بتواننــد ماننــد مــردان در دادگاه هــا رای صــادر كننــد و نــه ایــن کــه رصفــا بــه 

عنــوان مشــاور اســتخدام شــوند«. و یــا »مــا خواهــان آن هســتیم كــه قراردادهــای 

موقــت كار  ــــ كــه زندگــی زنــان شــاغل را بیــش از مــردان دچــار تزلــزل و فروپاشــی می كند ــــ بــه رسعــت لغــو 

ــن  ــده ی شغلی شــان تضمی ــا قراردادهــای رســمی كار، آین ــی كــه اســتخدام می شــوند ب ــان و مردان گــردد و زن

گــردد.« شــایان ذکــر اســت کــه رژیــم تــا بــه حــال کمرتیــن توجهــی حتــی بــه حداقلی تریــن مطالبــات زنــان 

ــه کار  ــان ب ــان را در مقابل شــان و در جهــت رسکــوب آن ــم کــه نیــروی زن نکــرده اســت. حتــی شــاهد بوده ای

گرفته اســت. بــا وارد ســاخن نیــروی پلیــس زن و زنــان بســیجی روز بــه روز موجــب تحریــف و تخریــب چهــره 

و ذهنیــت آزادی خــواه زنــان ایرانــی می شــود. بارهــا بــرای رسکــوب جنبــش  و یــا فعــاالن زن و حتــی شــهروندان 

زن، از پلیــس زن اســتفاده می کنــد تــا بــه شــیوه ای مرشوع تــر سیســتم مردســاالر را پــاس بدارنــد و ایــن هــم 

بعــد بســیار بغرنــج مســاله ی زن در ایــران اســت؛ اینکــه چگونــه نظــام مردســاالر زنــان را در مقابــل همدیگــر 

ــا  ــا ب ــداز و حکومــت کــن، و ی ــه  بین ــه سیاســت تفرق ــا توســل ب ــم ب ــد. رژی ــه اعــامل خشــونت می کن وادار ب

نیــش عقــرب، عقــرب را از پــای دربیــاور، ســعی در منفعل منــودن حرکت هــای خودجــوش و انقالبــی می کنــد. 

ــه واســطه ی اعــامل همیــن  ــارز و مخالــف نظــام ب رسنوشــت بســیاری از جنبش هــا و ســازمان های چــپ، مب

ــا از انتظــاری  ــن رژیمــی تنه ــان از ســوی چنی ــت زن ــه وضعی ــع بهبودی بخشــیدن ب سیاســت دچــار فروپاشــی شــده اســت. توق

عبــث و طنز آمیــز فراتــر نخواهــد رفــت. واقعیــت ایــن اســت کــه زنــان و حتــی جنبش هــای بســیاری وجــود دارنــد کــه منتظــر 

»فرصــت مناســب« می نشــینند و »زمــان« را بــه جــای اینکــه بــه »فرصــت« مبــدل ســازند بــا توقعــات غیرواقعــی خــود بــه هــدر 

می دهنــد. 

نقطــه ی حائــز اهمیــت و قابل تأمــل دیگــر نیــز ایــن اســت کــه بایســتی جنبــش زنــان مســتقل باشــد و بــه خودبــاوری الزم دســت 

یابــد. مستقل گشــن تنهــا بــه معنــای ایــن نیســت کــه مدیــران و یــا اعضــای مدیریتــی آن زن باشــند. از آنجــا کــه شــاهدیم از دوران 

ــوان  ــت نس ــال، »جمعی ــده اند؛ به عنوان مث ــان مدیریت ش ــت زن ــه دس ــب ب ــان اغل ــکل های زن ــش و تش ــد جنب ــه بع ــه ب مرشوط

ــان  ــوی دوم و پــس از انقــالب 57 ســازمان های زن ــوده« در زمــان پهل ــان حــزب ت ــا »ســازمان زن وطنخــواه« در دوران رضاشــاه ت

و گروه هــای چــپ و... . امــا هیچ کــدام از اینهــا نــه قــادر شــدند مطالبــات خــود را آن گونــه کــه بایســته اســت، مطــرح کننــد و 

نــه بــه نتیجــه ی دلخــواه دســت یابنــد. یــا محــور اصلــی مبارزات شــان مســائل ملــی بــوده و در کنــار آن بــه مســائل زنــان هــم 

می پرداختنــد و یــا اینکــه در درون احزابــی کــه زنــان هــم جــزء فعــال آن بودنــد، رســیدگی و حــل مســائل زنــان بــه آینده هــای 

نامعلــوم موکــول می شــدند. همچنیــن اســتقالل و داشــن هویــت مســتقل نــه بــدان معنــا کــه در قبــال اقشــار دیگــر تحــت ســتم 

در جامعــه بی تفــاوت مبانــد و یــا بی توجــه باشــد بلکــه بــه هــامن انــدازه کــه وظیفــه ی اساســی اش پرداخــن بــه مســائل زنــان 

اســت، بــه هــامن میــزان نیــز بایــد نقــش پیشــاهنگ خــود را در مبــارزات ملــی و در راســتای تحقــق آزادی جامعــه اش ایفــا منایــد. 

ــی،  ــای تئوریک ــش توانایی ه ــر افزای ــز ب ــت و مترک ــتفاده از خالقی ــتعدادها و اس ــر شــکوفایی اس ــرت ب ــوان بیش ــد بت ــن بای همچنی

ایدئولوژیکــی و عملــی کادرهایــش عمــل منایــد. نبایــد از دولــت توقــع داشــت و یــا خواســت کــه بــرای زنــان، نهــاد یــا تشــکل 

تأســیس کننــد و یــا خانه هــای امــن بســازند. بایســتی خــود زنــان بــا امکاناتــی کــه در دســت دارنــد بــه ســازمان دهی و تأســیس 

ــده و برنامه هــا دشــواری های  ــن ای ــه عملی منــودن ای ــد. البت نهادهــای آموزشــی)فکری ـ تئوریک(، فرهنگــی، مشــاوره و... بپردازن

خــاص خــود را خواهــد داشــت، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بایــد هــر کــس بــرای بهبــودی وضــع موجــود، تغییــر ذهنیــت حاکــم 

و قوانیــن تبیعض آمیــز بکوشــد. همچنیــن باهمــت خــود ایــن فضــای خفقــان آوری کــه راه بــر هرگونــه اعــرتاض، کنــش و حضــور 

اجتامعــی می بنــدد را تغییــر دهــد. می بایســت ایــن ســکوت مرگبــاری کــه بــر روشــنفکران و کنش گــران از ســوی نظــام قــدرت 

ــا مامنعــت و ســنگ اندازی های نظــام مواجــه  ــروز هــر جنب وجوشــی ب ــه ب ــد هرگون ــدون تردی ــل می گــردد را شکســت. ب تحمی

خواهــد شــد؛ ولــی نبایــد تســلیم رشایــط و وضعیــت موجــود گردیــد کــه آنهــا بــر مــا تحمیــل می کننــد. هــر کــس می دانــد کــه 

در ایــران کســی از حــق آزادی بیــان و یــا ابــراز عقیــده ی آزادانــه برخــوردار نیســت ولــی ایــن بــدان معنــا نیســت کــه آزاداندیشــی 

ــه  ــد ب ــا، وقتــی میــزان رسکوب هــا تشــدید یاب ــه اســت. در هرکجــای دنی و روحیــه ی  مقاومت طلبــی تضعیف شــده و از بیــن رفت

هــامن انــدازه نیــز روحیــه مقاومت طلبــی، آزادگــی و رهایــی تقویــت می گــردد. و اگــر امــروزه زنــان ایرانــی بیشــرت از هــر زمــان 

دیگــری بــه اصــل آزادی اهتــامم می ورزنــد و بــرای کســب حقــوق خــود بــا توســل بــه روش هــای مختلــِف مبــارزه و مقابلــه بــه 

میــدان می آینــد، نشــان دهنده ی ایــن واقعیــت تاریخی ـ اجتامعی ســت کــه زنــان ایرانــی بســیار عمیق تــر از گذشــته بــر حقــوق 

ــا باشــند. ــرای کســب آن کوش ــر ب ــد سازماندهی شــده تر و فعاالنه ت ــه بیشــرت از همیشــه هــم می توانن ــد و البت خودآگاه ان

    اگــر امــروزه زنــان ایرانــی بیشــرت 

از هــر زمــان دیگــری بــه اصــل آزادی 

کســب  بــرای  و  می ورزنــد  اهتــامم 

ــای  ــه روش ه ــل ب ــا توس ــود ب ــوق خ حق

مختلــِف مبــارزه و مقابلــه بــه میــدان 

ــت  ــن واقعی ــان دهنده ی ای ــد، نش می آین

ــی  ــان ایران ــه زن ــت ک تاریخی ـ اجتامعی س

ــوق  ــر حق ــته ب ــر از گذش ــیار عمیق ت بس

ــه  ــرت از همیش ــه بیش ــد و البت خودآگاه ان

و  سازماندهی شــده تر  می تواننــد  هــم 

فعاالنه تــر بــرای کســب آن کوشــا باشــند.
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         در اولیــن گام ورود بــه عرصــه ی جامعه شــناختی، بایــد آگاه بــود کــه به 

میدانــی پیچیــده و نابهنجــار گام نهاده ایــم، کــه بیشــرتین ســطح واقع بینــی 

و ریزبینــی را می طلبــد. عرصــه ای کــه جزئی تریــن تغییــِر تعاریــف، موجــب 

ــن اشــتباهات  ــخ بزرگرتی ــروز مســائل بزرگــی خواهــد شــد. در طــول تاری ب

در »تغییــر و دســتکاری« تعاریــف و تفاســیر صــورت گرفتــه اســت. حتــی 

KCR عضو کوردیناسیون جمعیت جوانان رشق کوردستان

کاوه ساالر

برساختملتدموکراتیک

ــف  ــوده و تعری ــدن ب ــش از پدید آم ــگی پی ــه ی اندیش ــک دارای زمین ــدون ش ــز ب ــا نی ــش پدیده ه آفرین

ـــ  اجتامعــی در هــر  گشــته اند. موضوعیــت یافــن جــوان و نقــش ایــن قــرش در تغییــر و تحــوالت فرهنگــیـ 

دوره ی تاریخــی بــا بســرت های متفــاوت اجتامعــی مســتلزم تعمــق و ژرف اندیشــی اســت. چــرا کــه جهــت 

ــرا بزرگرتیــن مشــکل  ــه هســتیم. زی ــد معرفتــی جامعه شناســانه در ایــن زمین ــم، نیازمن بازتعریــف مفاهی

جوانــان تاکنــون، انحــراف تعاریــف از ســوی مراکــز ســلطه و نیــز عــدم بازتعریفــی واقع بینانــه از ســوی 

ــز در چهارچــوب تعاریــف  ــی آزادی خواهــان نی ــان آزادی خواهــی و عدالت خواهــی بوده اســت. حت حامی

ــد.   ــده بوده ان ــارف و پذیرفته ش ــنن متع ــودن آداب و س ــول من ــالب و متح ــوی انق ــلطه جویان در تکاپ س

جوانــان قبــل از هــر چیــز، بایــد تعریفــی صحیــح از خــود ارایــه دهنــد؛ تــا زمانی کــه جوانــان از نیــروی 

ــگاه  ــد، از درک نقــش و جای ــراز موجودیــت خویــش نپردازن ــه اب ــد و ب تعریــف خویــش برخــوردار نگردن

اجتامعــی ـ فرهنگــی و تاریخــی خویــش ناتــوان خواهنــد مانــد.

رایج تریــن دیــدگاه و تعریــف از جــوان، دیــدگاه مدرنیســتی 

متکــی بــر »طبقه بنــدی ِســنی انســان« و به ویــژه جوانــان 

ــه  ــی را ب ــوده و  جوان ــی ب ــال غیرمنطق ــدگاه کام ــن دی اســت. ای

عنــوان  پدیــده ای »جســامنی« تعریــف می کنــد و ایــده ای متکــی 

بــر تعمیــق »بردگــی مــدرن« را ارایــه می دهــد. مدرنیســم غربــی 

ــق  ــامنی و منطب ــرش رصف جس ــر نگ ــر ب ــی ب ــف جوان در تعری

ــوان و  ــه ج ــی ک ــی ورزد. در صورت ــی ارصار م ــع زمان ــر مقاط ب

ــی و  ــوی پویای ــن تابل ــی« و زیباتری ــده ای اجتامع ــی »پدی جوان

جاودانگــی حیــات بــرش بــه شــامر می آینــد. خوانشــی اجتامعــی 

ــرگاه  ــه از نظ ــفی بلک ــه ی فلس ــا از دریچ ــوان نه تنه ــرش ج از ق

جامعه شــناختی واقع بینانه تــر و حتــی علمی تــر از آنچــه کــه 

ــوم جــوان  ــم از مفه ــد در درک و فه اســتدالل می شــود، می توان

مناســب باشــد. گرایــش جــوان بــه جمع گرایــی، فراســوی جســم 

ــا »انــرژی اندیشــه« مرتبــط اســت. دوگانگــی مــرگ و  و ســن، ب

ــا جســامنی نیســت،  ــان کــه اســتدالل می شــود، رصف ــات چن حی

ــن  ــرح ای ــا ط ــوده و ب ــبی ب ــوردی نس ــان م ــت انس ــرا ماهی زی

ــوان  ــا هــر انســانی را از نقطه نظــر کیفیــت  می ت پرســش کــه آی

انســان شــامرد؟

ــان  ــان و پای ــرگ انس ــوان م ــت و عن ــد« از زرتش ــده، مرده ان ــه زنده زن ــم ک ــادی را می بین ــات زی  »تجمع

ــان تاریــخ تعریــف می منایــد، منظــور  تاریــخ از فوکــو کــه قــرن بیســتم را بــه عنــوان مــرگ انســان و پای

مــرگ جســامنی انســان نیســت، بلکــه ماهیــت انســان بــودن را مــورد پرســش قــرار می دهــد. بــدون شــک 

تعریــف جــوان به عنــوان پدیــده ای جســامنی برخــوردی ایدئولوژیــک و بــا هدف منــدی تســخیر »ذهنــی 

ــوع اســتعامر و شــاید  ــن ن ــن و عمیق تری ــز بزرگرتی ــن قــرش اســت. تســخیر روح انســان نی و روحــی« ای

ــل  ــی در مقاب ــان وجــدان اجتامع ــرش و فغ ــوع آن باشــد.  جــوان مســئولیت پذیرترین ق ــن ن خطرناک تری

ناعدالتی هایی ســت کــه در حــق تاریــخ انســانیت روا داشــته شــده اســت. ناجــی و پیشــتاز کل قیام هــای 

آزادیخواهانــه ی تاریــخ متــدن بــوده و هنــوز هــم بــر همیــن منــوال در تحــرکات و جنبش هــای دموکراتیــک 

مردمــی در پیشــاپیش صفــوف انبــوه معرتضــان قــرار می گیــرد. امــا تاریــخ متدن هــای دولت گــرا و 

تعریــف  دوگانگــی و شــکاف موجــود در 

رویکــرد و نقــش جوانــان هــم بــه عنــوان 

بنیادی تریــن نیروی ایجــاد تحــول و انقالب های 

آزادی خواهــی و هــم ســالحی بــزرگ در دســت 

کانون هــای قدرت و ذهنیت و سیســتم ســلطه 

ســبب گردیــده کــه نقــش جــوان بــه روشــنی 

تعریــف نگــردد. همچنــان کــه هیــچ انقالبــی 

بــدون مشــارکت و کنــش جوانــان موجودیــت 

نخواهدیافــت، قــدرت نیز بدون تشــکیل ارتش 

ــر  ــان زی ــروی جوان ــدن نی ــی ش ــان )دولت جوان

ــوران  ــران و مأم ــش کارگ ــتبداد(، ارت ــان اس فرم

ــد ــت منی یاب ــر، موجودی مزدبگی
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ــر  ــاده, کارگ ــی پی ــرده، نظام ــه )ب ــیء وار و ابزارگون ــی ش ــت و نگرش ــا ذهنی ــدرت ب ــای ق نظام ه

ــدن  ــاالران« خارج ش ــردان پیرس ــت. »بزرگ م ــته اس ــوان نگریس ــه ج ــه( ب ــالم و غالم بچ مزدبگیر،غ

ایــن قــرش از کنــرتل را همــواره به عنــوان تهدیــدی جــدی در مقابــل رفــاه، امنیــت و قــدرت خویــش 

ــع  ــور جم ــد و در حض ــد کار کن ــوان بای ــرش، ج ــن ق ــگاره ی ای ــای ان ــر مبن ــد. ب ــامر می آورن به ش

بــزرگان اجــازه ی ابــراز نظــر و بیــان افــکارش را نداشــته باشــد؛ عملکــردی جــدای از ایــن به نوعــی 

ــت  ــی و فضیل ــرش، بزرگ ــن نگ ــردد. در ای ــداد می گ ــود قلم ــای موج ــا و مرزه ــن حریم ه شکس

ــه دیگــر ســخن »جــوان  ــا مجــرد بودنــش دارد. ب ــه موقعیــت ســنی، متأهــل ی انســان بســتگی ب

صالــح« هــامن کسی ســت کــه فرامیــن موجــود را اطاعــت منــوده و در پــی چرایی هــای فرامیــن 

در تکاپــو نباشــد. زیــرا در ایــن نــوع نگــرش، جــوان فــردی نــادان و بی آزمــون بــه شــامر مــی رود که 

پــروردگار قــدرِت اندیشــه و اراده را هنــوز بــه او نبخشــیده اســت. همیــن امــر در میــدان نردهــا و 

بهره کشــی ها، صفــات دلیــری، شــجاعت، جوامنــردی و سلحشــوری 

ــا زبــان و ادبیاتــی اســطوره ای بــه وی نســبت داده می شــود.  ب

در جهــان مــدرن »َحاملــی فکــری« بــه عنــوان امتیــازی برتر نســبت 

ــته  ــرون گذش ــود در ق ــنن موج ــن و س ــای که ــر پدیده ه ــه دیگ ب

شــناخته شــده اســت. مدرنیســم نــه تنهــا از اســتثامر جســم، بلکــه 

ــز  ــان را نی ــه ی جوان ــروی اندیش ــری از نی ــای بهره گی راه و روش ه

ــی  ــتعامر ی مخف ــد. اس ــامر می آورن ــه ش ــن ب ــوزه ی بنیادی ــک آم ی

ــی و  ــالتی انقالب ــان آن، رس ــای پنه ــاد و زوای ــکارمنودن ابع ــه آش ک

ــق نظریه هــای  ــه اســت. طب ــرد و جامع ــه ی ف ــن وظیف اخالقی تری

جامعه شــناختی انتقــادی، مــکان آغازیــن متامــی اســتعامرات ذهنی 

بســرت فرهنگــی اســت؛ اســتعامر جغرافیایــی، اقتصــادی و نظامــی، 

ــد.  ــی صــورت می پذیرن ــس از اســتعامر ذهن جســامنی همیشــه پ

یعنــی اولویــت اید ه هــای اســتعامری ابتــدا ذهنی  ــ فرهنگی ســت. 

تــا زمانی کــه ذهــن و روح انســان تســخیر نگــردد، امــکان اســتعامر 

جســمی آن امــری غیــر ممکــن خواهــد بــود. 

دوگانگــی و شــکاف موجــود در نقــش جوانــان هــم به عنــوان 

ــی  ــای آزادی خواه ــول و انقالب ه ــاد تح ــروی ایج ــن نی بنیادی تری

ــتم  ــدرت و سیس ــای ق ــت کانون ه ــزرگ در دس ــالحی ب ــم س و ه

ســلطه ســبب گردیــده کــه نقــش جــوان به روشــنی تعریف نگــردد. 

ــان  ــش جوان ــارکت و کن ــدون مش ــی ب ــچ انقالب ــه هی ــان ک همچن

ــروی  ــی شــدن نی ــان )دولت ــش جوان ــدون تشــکیل ارت ــز ب ــدرت نی ــت نخواهــد یافــت، ق موجودی

جوانــان زیــر فرمــان اســتبداد(، ارتــش کارگــران و مأمــوران مزدبگیــر موجودیت منی یابد. کشــمکش 

ــخ را از  ــه ی تاری ــون اراب ــی تا کن ــام از اید ه هــا و دوگانگــی آزادی- بردگ ــا اله دولت ــــ    انقــالب ، ب

گذرگاه هــا و فــراز و نشــیب های دشــواری عبــور داده اســت؛ امــا در هــر صــورت چــه نیروهــای 

انقالبــِی آزادیخــواه و چــه قدرت هــای دولت گــرای بــرده دار، بــر تــوان و نقــش عظیــم قــرش جــوان  

در تحــوالت تاریخــی- اجتامعــی اذعــان داشــته و متامــی تــالش خــود را در راســتای جــذب ایــن 

ــتوانه ی  ــورداری از پش ــا برخ ــی ب ــای اجتامعی  ــــ تاریخ ــته اند. جنبش ه ــه کار بس ــزرگ ب ــع ب منب

اگــر انقــالب مــورد بحــث مــا یعنــی انقــالب 

معارص کوردســتان– خاورمیانه، انقالبی رصفا 

سیاســی و مبتنــی برفروپاشــی یــک  نظــام 

ــت،  ــد نیس ــی جدی ــیس دولت ــت و تاس دول

ــوی  ــه س ــا را ب ــد م ــه بتوان ــی ک ــس نگرش پ

چاره یابــی و خوانــش در  چارچوبــه ای خــارج 

از ذهنیــت ســلطه و قــدرت بــرد، اهمیــت 

می یابــد. انقــالب عرمــا، ناگزیر به عبــور از 

کل مکاتب  مدرنیستی، لیرالیستی،ساختارگرا 

و نظام هــای اســتبدادگرای کالســیک- مــدرن 

و همچنیــن محکــوم بــه دفــن شــعارخوانی 

ــا  ــاب عــر م ــان بی نق ــی خدای و عوام فریب

و در عیــن حــال محکــوم بــه تحقــق آزادی و 

عدالــت اجتامعــی اســت

جوانــان، نظام هــای فکــری و سیاســی قدرمتنــد را رسنگــون منــوده و هم زمــان نیــز موجــب شــکل گیری فرهنگ هــا و 

ــز  ــان نی ــدی و روشــنایی- تاریکــی در مــورد جوان ــی ـ پلی ــدی، زیبای ــان نیکــی ـ ب ــه ی می ــی شــده اند. فاصل متدن هــای فراوان

صــدق می کنــد؛ بــه ایــن معنــی کــه جوانــان هــم می تواننــد تاریخ آفرینــان انســانیت باشــند و هــم چــامق بــه دســتان و 

رسبــازان مطیــع رژیم هــای مســتبد و خون خــوار. انتخــاب میــان هــر دوی اینهــا بســتگی بــه وجــود رشایــط زمانــی ـ مکانــی 

و نیــروی تاثیــر گــذاری ـ تاثیرپذیــری دو ســوی موجودیــت و نقــش دارد.

حــال اگــر ایــن موضــوع کلــی را بــه جامعــه ی کــورد تقلیــل دهیــم، بیشــرت در درک ایــن دوگانگــی بــه مــا کمــک خواهــد 

منــود؛ زیــرا خلــق کــورد و رسزمیــن کوردســتان بیــش از دو ســده دچــار بیــامری اســتعامری کالســیک و نویــن شــده و تحــت 

ایــن رشایــِط دشــوار مســتعمرگی، وجــود دوگانگــی و در اصــل تضــاد، بهــرت منایــان می شــود. جنــگ میــان آزادی خواهــی و 

ــروز شــکاف در  ــز خــارج از آن نیســتند. ب ــان نی ــوده و جوان ــان ب ــی عرصه هــا ی اجتامعــی در جری اســتعامر گرایی در متام

جامعــه در عیــن حــال موجــب کنش هــای متفــاوت فرهنگــی نیــز می گــردد. از ســویی شــاهد کنشــگران فرهنــگ مقاومــت 

ــن شــکاف،  ــد؛  ای ــگ مــزدوری و اســتعامرزدگی در جامعــه رشــد می یاب ــی و از ســویی دیگــر ضدفرهن و حامســی ــ انقالب

فراســوی تفیــر متفــاوت، یــک واقعیــت اجتناب ناپذیــر جامعــه شــناختی، علمــی و هم زمــان انعــکاس جــدال اید ه هــای 

آزادیخواهــی از طــرف انقالبیــون و بردگی خواهــی از طــرف اســتعامرگرایان اســت.  اگــر کمــی از علــل ایــن شــکاف فاصلــه 

بگیریــم و بــه رسشــت موضوع مــان بازگردیــم شــاید بهــرت باشــد چنــد پرســش اساســی طــرح منایــم. 

چــرا  گــذرگاه  تــداوم اســتعامر و  رسنوشــت آزادی یــک ملــت، بایــد الزامــا از موجودیــت و نقش پذیــری جوانــان آن ملــت 

تعییــن گــردد؟ چــرا ایــن جــدال فرهنگ ســازی و هویت یابــی بیشــرت از هــر قــرش و طبقــه ای می بایســت در قــرش جــوان 

مترکــز یابــد؟ و چــرا تــا ایــن انــدازه مفهــوم آزادی رسزمیــن و وطــن یــک ملــت بــه آزادی جوانــان آن ملــت گــره خورده اســت؟ 

بــه درازای تاریــخ برشیــت جوانــان همــواره بــا توجــه بــه ویژگــی اجتامعــی آنــان نیــروی تغییــر و تحول خواهــی بــوده و 

ــاال بــدان  ــان کــه در ب ــای ذهنیتی شــان به شــامر مــی رود. چن ــان و دنی خــود پیشــتازان انقالبــی هســتند کــه آرمان هــای آن

ــرای ســلطه جویان و  ــان ب ــی منای ــه هدف ــرش را ب ــن ق ــخ ای ــان در طــول تاری ــم، رسشــت عدالت خواهــی جوان ــاره منودی اش

حکمرانــان هژمون گــرای متــدن تبدیــل منــوده اســت. در ایــن راســتا برجســته ترین ویژگــی جوانــان، اعــرتاض بــه اســتبداد، 

نپذیرفــن وجــود خشــونت و اســتعامر بــوده و شــعله  ی متامــی انقالباتــی هســتند کــه قصــد برســاخت دنیایــی را دارنــد کــه 

در آن فــرد و جامعــه بــا آزادی های شــان معنــا یابنــد. هنــوز هــم ایــن قــرش، پتانســیل اساســی تحــوالت عــر مــا بــه شــامر 

ــونت طلبی  ــا خش ــردد، ام ــر می گ ــونت طلبی تعبی ــه خش ــب ب ــای اقتدارطل ــوی نهاده ــرتاض، از س ــه اع ــر چ ــد. اگ می آین

نبــوده، چــرا کــه منشــا خشــونت خــود دولــت و نهادهــای وابســته بــه دولــت اســت؛ اگــر نــوع رفتــار نهــاد قــدرت در مــورد 

جامعــه را بــه ســبب کنــش جوامــع ارزیابــی مناییــم، انقالبــات تنهــا واکنشــی مــرشوع در برابــر خشــونت طلبی و رویکردهــای 

اســتعامری دولت هاســت. آنچــه امــروزه در کوردســتان جریــان دارد، جــدال و تقابــل دو قطــب آزادی و بردگــی اســت؛ کــه 

قــرش جــوان طبــق اصــول دیالکتیکــی در میــان هــر دو مقولــه  قــرار گرفته انــد.

اعــرتاض، در رسزمینــی مســتعمره ،انســانی ترین، دموکراتیک تریــن و اخالقی تریــن ایســتار جهــت پایبنــدی بــه اصــول انســانی 

اســت. حتــی اگــر برداشــتی ناصحیــح از پذیــرش ایده هــا و مطالبــات مورد نظــر باشــد. عــدم اعــرتاض بــه اســتعامر و اســتبداد، 

ــن صــورت،  ــر ای ــه آن اســت؛ در غی ــده و مرشوعیت بخشــی ب ــی، هم ســویی در اعــامل آن محســوب گردی از لحــاط اخالق

اولیــن گام در راســتای تــالش بــرای تحقــق مطالبــات و عدالــت  و آزادی خواهــی محســوب می شــود. تــا زمانی کــه پلیــدی، 

تاریکــی و بــدی منفــور نگردیــده و  از ســوی جامعــه رد نشــود، امکان یافــن زیبایــی، روشــنایی و نیکــی نیــز فراهــم نخواهــد 

شــد. پــس یکــی از رشوط موجودیــت اجتامعــی فــرد و جامعــه برخــورداری از عقالنیــت و حــق معیــار رد و قبــول اســت. این 

حقیقتــی انــکار ناپذیــر و جهانشــمول اســت کــه تاریکــی و پلیــدی مرشوعیتــی ندارنــد، امــا منی تــوان در بازتعریــف روشــنایی 

و زیبایــی نیــز دچــار کلی گرایــی و شــیفتگی  در معنا دهــی و پذیــرش گردیــم. بــه همیــن جهــت در ابتــدای موضــوع ، بــه 

اهمیــت تعاریــف و تفاســیر در درک حقیقــت اشــاره گردیــد. در  حقیقــت قــرش جــوان در بازتعریــف خــود و تعییــن رســالت 
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اجتامعــی خویــش، نبایــد هرگــز بــه ابــزاری جهــت تکــرار تراژدی هــای تاریخــی مبــدل گــردد. 

ــامن  ــه ه ــوز ب ــا هن ــت. ام ــود اس ــتان موج ــتعمره بودن کوردس ــر مس ــی ب ــری مبن ــرتاک نظ   اش

انــدازه، اشــرتاک نظــر کلــی در تاســیس آینــده ی کوردســتان موجــود منی باشــد. آنچــه کــه رایج تریــن 

اندیشــه در افــکار عمومــی اســت، رد اســتعامرگرایی اســت؛ در حالــی کــه اندیشــه ای مبتنــی بــر 

ــه  ــی ک ــتم  و نظام ــودن سیس ــن من ــا جایگزی ــتعامر زدگی ی ــن اس ــی از ای ــف از آزادی و رهای تعری

بتوانــد خــارج از چارچوبــه ی اندیشــه ی اســتعامر جامعــه را بــه ســوی رهایــی ســوق دهــد، وجــود 

نــدارد. در حقیقــت پرســش نیــز در ارتبــاط بــا جابگزیــن اســتعامرگرایی و ماهیــت آن اســت؟ آیــا 

دولتــی نویــن بــه نــام » دولــت کوردســتان«، یــا نظامــی اجتامعــی کــه مفاهیــم و چارچوبــه ی آن 

شــمولیت آزادی و عدالــت را بــرای جامعــه بــه ارمغــان آورد؟ آیــا می تــوان گزینــه ی ســومی را نیــز 

ــوان  ــام هم خ ــن نظ ــان و نزدیک تری ــطح جه ــی در س ــه ی سیاس ــن اندیش ــت؟ واقع بینانه تری یاف

ــر  ــت. اگ ــک« اس ــت دموکراتی ــود » مل ــی، رهنم ــر کنون ــان در ع ــه ی جوان ــا روح آزادیخواهان ب

ــت  ــام مل ــود » نظ ــل خ ــف کام ــاد و تعری ــاندن ابع ــه شناس چ

دموکراتیــک« در ایــن نوشــتار هــدف نیســت، امــا ســعی خواهیم 

منــود تــا از نقطــه نظــر اندیشــه و رســالت نقــش آزادیخواهانــه ی 

ــان را در  ــش جوان ــیم و نق ــته باش ــه آن داش ــی ب ــان، نگاه جوان

ــن  ــم. در ای ــح کنی ــه بیشــرت ترشی ــتان ــ خاورمیان ــی کوردس نوزای

ــس  ــت، پ ــت اس ــانس، آزادی و عدال ــامن رنس ــر هدف ــورت اگ ص

ناگزیریــم اولیــن گام مــان بــه ســوی آن، متیــز دادن مفاهیــم ملــت 

ــامن  ــد؛ ه ــاوری باش ــی از ملت ب ــن ملی گرای ــت و همچنی از دول

گونــه کــه در رنســانس اروپــا انگیزاســیون )دادگا ه هــای تفتیــش 

ــا  ــرا قطع ــد. زی ــک گردی ــتی تفکی ــا و خداپرس ــد( از کلیس عقای

دولــت مــرتاف بــا ملــت، و ملی گرایــی بــه معنــی ملــت نیســت.  

دولــت و ملی گرایــی مفاهیــم الصاق شــده، بــه ملت انــد کــه 

هیــچ گاه به طــور مشــخص نیــز کســی مایــل بــه هویــدا منــودن 

ابعــاد و جوانــب مخفــی آن نیســت؛ چــرا کــه بــرای کانون هــای 

ــی از  ــعِ ناش ــا و مناف ــت مصلحت ه ــام دول ــود نظ ــدرت و خ ق

پوشــیده ماندن مفهــوم و رویکــرد دولــت، بســیار بیشــرت از 

ــورد  ــالب م ــر انق ــت. اگ ــای  آن اس ــاد و پیامده ــاندن ابع شناس

بحــث مــا یعنــی انقــالب معــارص کوردســتان ــ خاورمیانــه، انقالبی 

رصفــا سیاســی و مبتنــی برفروپاشــی یــک  نظــام دولت و تاســیس 

دولتــی جدیــد نیســت، پــس نگرشــی کــه بتوانــد مــا را بــه ســوی 

چاره یابــی و خوانشــی نویــن در  چارچوبــه ای خــارج از ذهنیــت 

ســلطه و قــدرت ســوق دهــد اهمیــت می یابــد. انقــالب عــر مــا، ناگزیــر بــه عبــور از کل مکاتــب 

مدرنیســتی، لیرالیســتی و نظام هــای اســتبدادگرای کالســیک- مــدرن و همچنیــن محکــوم بــه دفــن 

شــعارخوانی و عوام فریبــی خدایــان بی نقــاب عــر مــا و در عیــن حــال محکــوم بــه تحقــق آزادی 

و عدالــت اجتامعــی اســت. 

ــد و »فوکــو«   ــان« اعــالم می کن ــوان عــر » مــرگ خدای  زمانی کــه »نیچــه« قــرن بیســتم را به عن

ــه خــود را از طبیعــت  انســانیت از آن روزی ک

تفکیــک منــود و رسنوشــت خویش را به دســت 

تقدیــر رها منــود، در جذابیت جانور مدرنیســم، 

خــود بــه هیــوالی موجــود تبدیــل گشــت .حال 

ــارزه  ــر مب ــال از عم ــت س ــش از دویس ــه بی ک

ــه  ــذرد، ن ــتان می گ ــتعامر در کوردس ــه اس علی

تنهــا دانــش، بلکــه رضورت تأســیس آینده مــان 

را نیــز بــه دســت آوردایــم.  بــا علــم بــر اینکــه 

اگــر قــدرت فتــح کل جهان را داشــته باشــیم، به 

رسزمیــن هیــچ ملتــی چشــم طمــع نخواهیــم 

دوخــت، و اگــر کل جهــان متحــد گشــته و 

بــر مــا هجــوم آورنــد، از رسزمیــن، فرهنــگ و 

تاریــخ کهن مــان دفــاع خواهیــم منــود، در پــی 

برســاخت ملتی هســتیم کــه عدالــت و آزادی و 

تــالش بــرای آن قابــل بازتعریــف اســت

زنــگ خطــر را بــا گفــن: » انســان بــه گــرگ انســان انســان مــرده اســت« بــه صــدا در مــی آورد، در 

حقیقــت بــی کفایتــی خویــش را نیــز رسپوشــیده اعــالم مــی کننــد؛ در هــر صــورت،  چــه  حقیقــت 

تلخــی اســت کــه  هیــچ پاســخ منطقــی بــه مشــکلی کــه خــود طــرح منــوده انــد،  ندارنــد!    

از دیــدگاه علمــی- فلســفی قــدرت اندیشــه ی انســان، جهــت حــل کل معامهــا و تناقضــات حیــات 

طبیعــی - بــرشی کفایــت منی کنــد. در حقیقــت، دغدغــه ی اساســی بــرش حیاتــی ســاده، عــاری از 

ــه تحقــق آن ایــامن  ــه اســتعامر- اســتثامر و انحصارطلبــی در بطــن طبیعــت اســت. اگــر ب هرگون

ــر  ــرت از ه ــه را بیش ــی آزادان ــودن حیات ــت مهیامن ــی جه ــش کاف ــم و دان ــتا عل ــن راس ــم در ای داری

عــری در اختیــار داریــم؛ پــس تحقــق آن نیــز، مســتلزم مبــارز ه ای عظیــم و معرفتــی اســت کــه 

ــاس  ــر اس ــه ب ــی ک ــد. نظام ــا منای ــک را احی ــت دموکراتی ــات مل ــای حی ــم و آزمون ه در آن مفاهی

جریــان حیــات طبیعــی، حامــی اســتقرار اندیشــه ی » اکولوژیــک« در جوامــع انســانی اســت. ایــن 

یــک واقعیــت اجتناب ناپذیــر بــوده کــه تفاوت مندی هایــی میــان جوامــع انســانی و جهــان طبیعــی 

)طبیعــت، به عنــوان طبیعــت اول و جوامــع انســانی به عنــوان طبیعــت دوم( موجــود اســت؛ امــا 

ــن  ــا مجــزا از طبیعــت اول اســت. قوانی ــر ی ــه انســان، موجــودی فرات ــا نیســت ک ــدان معن ــن ب ای

ــوازن قــوا، مــرگ و زندگــی در هــر  جهانشــمولی همچــون عدالــت، ت

ــامع  ــودِن اجت ــی طبقاتی ب ــتند. یعن ــداق هس ــت دارای مص دو طبیع

انســانی، نهادینگــی جنــگ، اســتعامر- اســتثامر و انحصــار، ویژگی هــای 

طبیعــی جوامــع انســانی نبــوده و کامــال ســاخته ی نهادهــای دولتــی و 

انســان- خدایــان ســومری اند. در جهــان جانــداران و حیــات طبیعــی، 

ــی  ــس در پ ــچ ک ــت. هی ــری نیس ــود دیگ ــر وج ــودی منک ــچ موج هی

اســتعامر دیگــری و مالــک یــا خــدای مطلق شــدن نیســت؛ در جهــان 

طبیعــت کــه اولیــن آمــوزگار انســان و جامعــه بــوده و هســت، کســی 

فقیــر و دیگــری ثرومتنــد نیســت، کســی موجــود برگزیــده ی پــروردگار 

و دیگــری شــهروند درجــه ی دوم نیســت. کســی جنــس اول و برتــر و 

دیگــری فرودســت و نــوع نــازل نیســت. شــاید ایــن ســوال پیــش بیایــد 

کــه  حیوانــات و جانــداران همچــون انســان موجــودی خردمند نیســتند 

و بــا اتــکاء بــر نیــروی غریــزی زندگــی مــی کننــد؛ امــا بــا تاکیــد بایــد 

گفــت کــه غرایــز آنهــا عادالنه تــر از »راسیونالیســِم«)خردگرایی( انســان 

مــدرن اســت. و درســت عکــس کارکــرد راســیونالیته ی انســان مــدرن؛ 

موجودیــت و نقشــی را کــه »انســان مــدرن« قــرن بیســت و یکم 

مجهــز بــه پیرشفته تریــن فــن آوری تاریــخ بــه خویــش داده، در اوج از 

خودبیگانگــی، خودفریبــی، خودخواهــی و خــدا- ســتیزی هــر آنچــه کــه بــا مقدســات روح حیــات 

متضــاد باشــد، زیــر لــوای قداســت بــر یکدیگــر روا می دارنــد؛ » انســان مــدرن« عــِر دجــال چهره ی 

حقیقــی خویــش را این گونــه می شناســاند کــه پیرشفته تریــن متــدن در تبدیــل منــودن شــهرها بــه 

زندان هــای عظیــم و خردمند تریــن نــوع جانــدار بــه کوتوله تریــن و فاضل تریــن اجتــامع در 

ــد! ــامل می منای ــردورزی اع ــوه ای از خ ــدرن را در جل ــی م جهل اندیش

انســانیت از آن روزی کــه خــود را از طبیعــت تفکیــک منــود و رسنوشــت خویــش را بــه دســت تقدیر 

رهــا منــود، در هیــأت جانــور شــیفته ی مدرنیســم، خــود بــه هیوالیــی تبدیــل گشــت. حــال کــه بیــش 

ــه  ــی ک ــی، انقالب ــاظ علمی-تاریخ از لح

از اولیــن روز ظهــور، دوگانگــی آزادی- 

قــدرت را حــل ننامیــد، محکــوم بــه 

تقدیــر بــوده و رسنوشــت آن  هــامن 

مقوله ای ســت کــه علیــه آن قیــام کــرده 

ــردد  ــی گ ــبیه م ــزی ش ــه آن چی ــود. ب ب

ــت  ــود. مل ــتیز ب ــا آن در س ــود ب ــه خ ک

دمکراتیــک از ایــن نقطــه نظــر مســلح 

بــه پایدارتریــن و مســتحکم ترین تفکــر 

مقابلــه بــا بازی هــای دست به دســت 

ــت ــدرت اس ــدن ق ش



جامـعه  ی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان
FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

  KODARماهنامه ی  اجتامعی، فرهنگی وسیاسی
43

...اکرمودننکملب ...
سال اول شامره ی دوم / دی و بهمن ماه1393 42

از دویســت ســال از عمــر مبــارزه علیــه اســتعامر در کوردســتان می گــذرد، نــه تنهــا دانــش بلکــه، رضورت تأســیس آینده مــان 

را نیــز بــه دســت آوردایــم.  بــا علــم بــر اینکــه اگــر قــدرت فتــح کل جهــان را داشــته باشــیم، بــه رسزمیــن هیــچ ملتــی چشــم 

طمــع نخواهیــم دوخــت، و اگــر کل جهــان متحــد گشــته و بــر مــا هجــوم آورنــد، از رسزمیــن، فرهنــگ و تاریــخ کهن مــان دفــاع 

خواهیــم منــود، در پــی برســاخت ملتــی هســتیم کــه عدالــت، آزادی و تــالش بــرای آن قابــل بازتعریــف اســت. خواهــان ورود 

بــه مباحــث ســاختارگرایانه و کلیشــه یی دولت گرایانــه نیســتیم. بلکــه ایــن احیــای ارزش هــا و آفرینــش دنیــای ذهنیتــی فــرد 

و جامعه ای اســت کــه بینــش دموکراتیک بــودن و ملت شــدن را بــر مبنــای فهــم نویــن از تاریــخ، فرهنــگ و ارزش هــای مــادی 

و معنــوی خویــش باز تعریــف می منایــد. ملــت دموکراتیــک، آزادی را تنهــا ملــک یــک ملــت و یــا گروهــی در میــان آن ملــت 

منی دانــد.  دیــدگاه و بینــش فلســفی ملــت دموکراتیــک بــر مبانــی اکو-سیســتم بــودن اجتامعــات اســت. آنچــه »دموکراســی« 

ــر،  ــا هــر طــرز تفک ــا ب ــه ی انســانی م ــع انســانی اســت. جامع ــده می شــود، هــامن اکو-سیســتم طبیعــت اول در جوام نامی

مذهــب، فرهنــگ و رنــگ پوســتی کــه باشــیم، انســان بودن مــان کفایــت هم زیســتی، همبســتگی و بهره گیــری از نعمــت آزادی 

و عدالــت را دارد.

بزرگرتیــن جایــگاه، پایــگاه و نقــش جوانــان در انقالبــی کــه بــه عنــوان ملــت دموکراتیــک از آن گفتیــم، فضیلــت مشــارکت در 

احیــای آن اســت! جایــگاه و نقشــی فراســوی ایــن، شــایان شــخصیت اجتامعــی جوانــان کــورد و در اصــل رســالت آنــان نیســت. 

ــا  ــی ی ــی گروه ــد، جابه جای ــر منی ده ــت آن را تغی ــری ماهی ــای دیگ ــه ج ــت ب ــک دول ــودن ی ــن من ــه جایگزی ــه ک ــامن گون ه

قــرشی بــه جــای دیگــری ســنتزی بــه ارمغــان نخواهــد آورد. ملــت دموکراتیــک اســتوار بــر دیالکتیــِک گــذار از انســاِن مــدرن و 

تولــد انســان خاکــی اســت. چــرا کــه  فغــان »زندبــاد پرولتاریــا« در جنبــش سوسیالیســتی شــوروی ســابق بــه نــام زیر دســتان 

و محرومیــن، هنــوز هــم در اذهــان و گــوش انســانیت زمزمــه می کنــد؛ امیــد بــر آن بــود تــا شــاید روزنــه ای تــازه در حیــات 

ــل  ــت متحم ــان برشی ــن آرم ــق ای ــردد. در راه تحق ــتگار گ ــه رس ــوالی مدرنیت ــان از رش هی ــت انس ــود و کرام ــاز ش ــت ب برشی

مبــارزه ای عظیــم گشــت و آفرینــش ارزش هایــی تاریخــی را ســبب گردیــد، امــا دیــری نگذشــت کــه انســانیت در آســتانه ی تحقق 

آرمان هــای و ارزش هــای انقــالب یــک بــار دیگــر تبدیــل بــه هامنــی گشــت کــه در برابــرش مبــارزه می منــود. 

انقــالب اکتــر، بــه عنــوان پرآوازه تریــن انقــالب قــرن بیســتم طبقــه ی کارگــر در تاریــخ معــارص انســانیت حــک گشــت. زیــرا 

ســقوط کل دیکتاتوری هــا و تاســیس دیکتاتــوری کارگــران را بــه عنــوان برجســته ترین شــعار مســاوات طلبی، همچــون ایــامن 

ــزار روســیه را ســاقط منــوده و بــه جــای آن نظــام دیکتاتــوری کارگــران  بــه حقیقــِت مطلــق رس مــی داد؛ نظــام دیکتاتــوری ت

تاســیس گشــت. امــا هرگــز ماهیــت دیکتاتــوری تغییــری بــه خــود ندیــد. ایــن بــار کارگــران ســابق بــه دیکتاتــوران جدیــد مبــدل 

ــه فرزانگــی   ــه ب ــگام آن، ن ــود از نفــرت از موجودیــت رش و ســقوط زودهن ــارت ب ــا، انقــالب عب ــدگاه آنه گشــتند. چــون از دی

تاســیس خیــر! بــه ایــن دلیــل نشــاندن جوانــان بــر کرســی قــدرت نشــان از بلــوغ فکــری و یــا جوان پــروری نیســت. در ایــن 

انقــالب، قــرش جــوان پیشــتاز حقیقــی میــدان نــرد خیــر و رش بودنــد، چــرا کــه طبقــه ی کارگــر بخــش بزرگــی از قــرش جــوان و 

دیگــر جوانــان دهقــان، دانشــجو و.... جامعــه ی روســیه، محســوب می گشــت. افــکار قدرت طلبــی و جهان گشــایی نهفتــه در 

بطــن نظریــات آزادیخواهانــه ی انقــالب،  خــود را پنهــان منــود ه و در مناســب ترین مجــال منایــان می گشــت. انقــالب رسخ بــه 

ضــد انقالبــی ســیاه، تغییــر چهــره داد و در برابــر نــوزادان و فرزنــدان خــود غریــب می منــود. 

از لحــاظ علمی-تاریخــی، انقالبــی کــه از اولیــن روز ظهــور، دوگانگــی آزادی- قــدرت را حــل ننامیــد، محکــوم بــه تقدیــر بــوده 

و رسنوشــت آن  هــامن مقوله ای ســت کــه علیــه آن قیــام کــرده بــود. بــه آن چیــزی شــبیه مــی گــردد کــه خــود بــا آن در ســتیز 

بــود. ملــت دمکراتیــک از ایــن نقطــه نظــر مســلح بــه پایدارتریــن و مســتحکم ترین تفکــر مقابلــه بــا بازی هــای دست به دســت 

ــرا  ــی اســت. زی ــن جاودانگــی نوزای ــاط انقــالب، تضمی ــان در حســاس ترین نق ــان و جوان ــت زن ــدرت اســت. موجودی شــدن ق

ــه بیــامری جاه طلبــی، اقتدارگــری و انجــامد اندیشــه اســت. جــوان، اســتمرار  ــان عــدم آلودگــی ب برجســته ترین ویژگــی جوان

حیــات و شکســت اندیشــه ی مــرگ اســت. جریــان خــون در مویرگ هــای ملــت دموکراتیــک جهــت چرخــش عدالــت و آزادی در 

ســلول های جامعــه  اســت. ایــن نقــش در نظــر گرفتــه شــده و طراحــی شــده نیســت، بلکــه رشیــان ذاتــی جــوان چنیــن عمــل 

مــی کنــد. 

 

 

ریوار آبدانان

قیامدموکراتیکخلقهاو
چالشهاینظمنوینجهانئ

                                                                                                                                                      

ــه داری را  ــی رسمای ــام جهان ــودن نظ ــه، بحرانی ب ــی در خاورمیان ــای مردم ــت انقالب ه موجودی

پررنگ تــر ســاخته اند. خلــق كــورد در شــامل كردســتان گام هــای خــود را بــرای رســیدن بــه آزادی 

بلندتــر برمــی دارد و جریــان دموكراســی خواهی در ایــران وارد فــاز نوینــی گشــته اســت. روژآوای 

ــاخت  ــد برس ــد و نوی ــم گردی ــت  و یک ــرن بیس ــی ق ــای آزادی خواه ــق آرمان ه ــتان تحق کوردس

ملــت  دموکراتیــک خاورمیانــه ای را می دهــد کــه کانــون بحــران تعریــف می گــردد. متامــی ایــن 

رویدادهــا نشــان می دهنــد كــه نظــم نویــن جهانــی بــه رسكردگــی آمریــكا بــه چالــش كشــیده 

ــا  ــع را ب ــک جوام ــی دموکراتی ــات سیاس ــی از مطالب ــکل  نوین ــا، ش ــور آزادی  خلق ه ــده و تبل ش

خــود بــه همــراه آورده اســت. 
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در ایــن نوشــتار كوتــاه ســعی داریــم كــه چگونگــی حملــه ی نظام جهانــی رسمایــه داری بــه خاورمیانه 

و بــروز انقالب هــای دموكراتیــك خلق هــا كــه ایــن نظــام را بــه چالــش می كشــند، بررســی كنیــم.

ـ مدرنیته ی رسمایه داری و مخالفان آن

 

نظــام مدرنیتــه ی رسمایــه داری بــا لیرالیســم خــود می خواهــد آخریــن رضبــات را نیــز بــر پیكــره ی 

ــك  ــای ایدئولوژی ــه ابزاره ــه ب ــی ك ــت  ـ ملت ــا دول ــا ب ــت ت ــدد اس ــی درص ــرود آورد. یعن ــه ف جامع

جنســیت گرایی، دین گرایــی،  ملی گرایــی و علم گرایــی مســلح اســت، متــام جامعــه را بــه زیــر 

اســتیالی اهریمنــی خــود درآورد. امــا نظــام مدرنیتــه همــواره مخالفانــی را نیــز در برابــر خود داشــته 

ــد. از  ــی رسبرآورده ان ــف و در زمان هــا و مكان هــای متفاوت ــا اشــكال مختل ــان ب ــن مخالف اســت. ای

ــه  ــی گرفت ــای فرهنگی ـ دین ــم؛ از جنبش ه ــا فمینیس ــه ت ــم گرفت سوسیالیس

ــت  ــا جه ــته اند ت ــی خواس ــای اكولوژیك)زیســت محیطی( همگ ــا جنبش ه ت

ــد.  ــارزه كنن ــری مب ــانی و در رأس آن آزادی و براب ــای انس ــالی ارزش ه اعت

بنابرایــن نظــام مدرنیتــه ی رسمایــه داری همــواره لیرالیســم خــود را همچــون 

تلــه ای بــرای بــه دام انداخــن ایــن جریانــات مخالــف، بــه كار بســته اســت.

ــارزات خلق هــا  ــا همــواره مب ــی اســت ت ــع رساب ــرال دموكراســی، در واق لی

را منفعــل ســازند و بــا تعمیــم اصالحاتــی در روســاخت، خلــق را بــه 

ــالق  ــم،  اخ ــی لیرالیس ــد. یعن ــه دارن ــی نگ ــوق، راض ــل حق ــه ی حداق مطالب

ــه دهــد!  ــه جامعــه صدق ــی را ب ــه حقــوق دولت ــا كمین را درهم می شــكند ت

ــی،  ــای اجتامع ــادی، بیمه ه ــات اقتص ــگ امكان ــره ی تن ــوق در دای ــن حق ای

ــر،  ــای م ــام خلق ه ــالً در قی ــند. مث ــك می باش ــات اداری و تكنولوژی خدم

تونــس، یمــن، اردن، لیبی، الجزایــر و ســایرین، بــا ایجــاد یــك دولــت مــدرن 

ــل  ــراد قائ ــرای اف ــات اقتصــادی را ب ــانه ای و ُخرده امكان ــه آزادی هــای رس ك

اســت، در صددنــد تــا مطالبــات قیــام را بــه بیراهــه برنــد. منونــه ی جالــب 

توجــه ایــن نــوع انقالب هــا كــه در گذشــته صــورت گرفــت و بــه دلیــل عــدم 

ــالب  ــت، انق ــام رف ــه یغ ــان ب ــای پنه ــت ها و ذهن ه ــت دس ــش درس خوان

خلق هــای ایــران در ســال 1357 بــود. همزمــان بــا هــامن مرحلــه، در تركیــه 

نیــز كودتــای نظامــی صــورت گرفــت و فضــای سیاســی خفقــان آوری علیــه 

جنبش هــای آزادی خــواه پدیــد آمــد. هــدف از مداخلــه ی غــرب در آن 

زمــان، ایجــاد كمربنــد ســبز اســالمی در برابــر سوسیالیســم رئــال بــود. چپ گرایــی در آن دوران در 

ــر  ــران در براب ــای ای ــالب خلق ه ــره ی انق ــل مث ــن دلی ــه همی ــود. ب ــف و تصفیه شــدن ب ــال تضعی ح

چشــامن مبارزان بــه غــارت رفــت. شــاه ایــران بــه مــر گریخــت و خمینــی بــا چــراغ ســبز غــرب بــه 

ــارك( كــه خــود دست نشــانده ی  ــران بازگشــت. اكنــون پــس از ســه دهــه، شــاه مر)حســنی مب ای

ــه  ــدرت ب ــه ی ق ــر از اریك ــك خلق م ــات دموكراتی ــه ی اعرتاض ــت، در نتیج ــه داری اس ــام رسمای نظ

زیــر كشــیده می شــود)همزمان بــا ســالگرد روی كار آمــدن جمهــوری اســالمی در 22 بهمــن(. ایــن 

ــه  ــیاری ك ــای بس ــود رسكوب ه ــا وج ــه ب ــد ك ــان می ده ــی نش ــای مردم ــن از انقالب ه ــوج نوی م

ــای  ــت از آرمان ه ــا دس ــرد، خلق ه ــورت می گی ــك ص ــارزات دموكراتی ــه مب ــرور« علی ــام »ت ــت ن تح

خــود نكشــیده و تســلیم منی شــوند. امــا آنچــه الزم اســت بــدان توجــه شــود ایــن اســت كــه این بــار 

ــارزات  ــخ مب ــه ی تل ــال از تجرب ــی س ــش از س ــت. بی ــاز داش ــژروی ب ــا را از ك ــن انقالب ه ــتی ای بایس

ــار  ــال ها، این ب ــن س ــی ای ــه ی متام ــه تجرب ــت ك ــذرد و الزم اس ــران می گ ــای ای ــه ی خلق ه آزادی خواهان

خلق هــا را بــه آرمان هایشــان برســاند. بــه هــر روی، آنچــه در عمــل مشــاهده می شــود ایــن اســت كــه 

ــن انقالب هــا وجــود دارد. ــر ای ــوز هــم خطــر دســتیازی نظــام ســلطه گر ب هن

ــان  ــن ضعف ش ــواره اصلی تری ــی، هم ــام جهان ــتقل از نظ ــی مس ــا از ذهنیت ــن انقالب ه ــت ای محرومی

بــوده اســت. همیشــه در دایــره ی بســته ی نظــام ـ جهــان رسمایــه داری چرخیده انــد. انقالبی تریــن 

چپ گرایــی و رادیكال تریــن جریانــات دینــی سیاســی نیــز جــز خدمــت بــه نظــام جهانــی كاری از پیــش 

نرده انــد. نظــام، یــك روز صــدام را آفریــد، وحشــیگری وی را بــه منایــش نهــاد و در دیگــر روز، وی را 

ــی  ــی و در ســطوح فوقان ــن تحــوالت بین الدول ــر اســاس همی ــان، ب ــاك منــود. سیاســت جه ــه پ از صحن

ــته  ــده انگاش ــان نادی ــا و اراده ش ــه جهت دهــی می شــود. خلق ه جامع

ــت  ــز اهمی ــواره حائ ــا هم ــروز انقالب ه ــه ب ــن اگرچ ــوند. بنابرای می ش

بــوده و بحران زده بــودن نظــام را اثبــات كرده انــد، امــا بــه دلیــل عــدم 

ــام  ــه ی نظ ــه طعم ــن، ب ــام جایگزی ــو و نظ ــك آلرتناتی ــورداری از ی برخ

ــته اند. ــدل گش ــلطه مب س

ــق كــرد را پایه گــذاری  ــن خل ــو كــه جنبــش آزادی خواهــی نوی رهــر آپ

ــر ســازماندهی های  ــن دور بســته، همــواره ب ــذار از ای منــود، جهــت گ

خلــق و اراده مندكــردن مخالفــان نظــام ارصار ورزیــده اســت. بــه ویــژه 

ایــن مبــارزه در امرالــی بــه اوج رســید. ماحصــل ایــن تالش هــا از لحــاظ 

تئوریــك، مانیفســت متــدن دموكراتیــك اســت كــه بــا پراكتیزه منــودن آن 

می تــوان از ایــن دور بســته  و افتــادن در دام لیرالیســم غــرب رهایــی 

یافــت. ایــن مانیفســت، خــارج از چارچوب هــای نظــری نظــام جهانــی 

نگاشــته شــده اســت. ایــن اثــر ســرتگ تنهــا یــك كتــاب نیســت؛ بلكــه 

نتیجــه ی یــك نــرد نابرابــر اســت. نــرد یــك خلــق بــا كل نظــام جهانــی 

كــه بــه آفرینــش ایــن اثــر انجامیــد. ایــن اثــر عبــارت اســت از چكیــده ی 

فرزانگــی رشق، تاریــخ آزادی مزوپوتامیــا، روایتــی حقیقت جویانــه از 

ــیده  ــان رنج كش ــا انس ــج میلیون ه ــون و رن ــن خ ــدن؛ همچنی انسان ش

كــه حتــی نامــی از آن هــا در تاریــخ نوشــتاری نیامــده اســت. بنابرایــن 

ــا بهره گیــری از رهنمودهایــش بــه آن نظــام آلرتناتیــوی كــه  می تــوان ب

می تــوان آن را متــدن یــا مدرنیتــه ی دموكراتیــك نامیــد، دســت یافــت.

ـ نظم نوین جهانی و شهروند تك تیپ

 نظــام مدرنیتــه ی رسمایــه داری كوشــیده اســت تــا شــهروندی جهانــی بیافرینــد. ایــن شــهروند كــه یــك 

ــع  ــت و مطی ــوش اس ــدرن، حلقه به گ ــرده ای م ــون ب ــت، همچ ــخصیتی گلوبال)جهانی شده( اس ــپ ش تی

ــا ایــن  ــر انجــام داده، كوشــیده اســت ت ــه ای كــه طــی چهارصــد ســال اخی فرمــان نظــام. نظــام در حمل

تیــپ شــخصیتی را همچــون ویروســی در همه جــا تكثیــر كنــد. حتــی رادیكال تریــن جنبش هــای 

ــتند  ــام گش ــی ادغ ــام جهان ــاً در نظ ــخصیتی، نهایت ــپ ش ــن تی ــذار از ای ــدم گ ــل ع ــه دلی ــز ب ــپ نی چ

ــیده  ــه داری كوش ــه ی رسمای ــام مدرنیت نظ

ــد.  ــی بیافرین ــهروندی جهان ــا ش ــت ت اس

ــپ شــخصیتی  ــك تی ــه ی ــن شــهروند ك ای

همچــون  گلوبال)جهانی شده( اســت، 

بــرده ای مــدرن، حلقه به گــوش اســت و 

ــه ای  ــع فرمــان نظــام. نظــام در حمل مطی

كــه طــی چهارصــد ســال اخیــر انجــام 

تیــپ  ایــن  تــا  اســت  داده، كوشــیده 

در  ویروســی  همچــون  را  شــخصیتی 

همه جــا تكثیــر كنــد. حتــی رادیكال تریــن 

ــدم  ــل ع ــه دلی ــز ب ــپ نی ــای چ جنبش ه

گــذار از ایــن تیــپ شــخصیتی، نهایتــاً 

در نظــام جهانــی ادغــام گشــتند و از 

شــدند دور  خــود  آرمان هــای 

مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی، اوج توطئــه ی یــك تیــپ 

ــخ برآمــده.  ــه از اعــامق تاری شــخصیتی اســت ك

آن تیــپ شــخصیتی، چنان كــه رهــر آپــو مصطلــح 

ــه  ــت ك ــازی« اس ــد و حقه ب ــرد نیرومن ــوده »م من

انباشــت ســود و رسمایــه می باشــد.  پــی  در 

مــردان شــیك پوش مــدرن، روح هــامن شــخصیت 

كلیشــه ای قدرت طلــب را در جســم خــود پنهــان 

كرده انــد. زنــان بزك كرده نیــز در زیــر پوســت 

جراحی شــده ی خــود، هــامن بــرده ی كالســیك 

ــا رنج هــا و مرارت هــای  دوران ســومرند، آن هــم ب

ــل تفاســیر جامعه شــناختی رهــر  مضاعــف . دلی

آپــو بــر تاریــخ منطقــه، نشــان دادن همیــن 

در  جامعــه  مشــكل  یعنــی  واقعیت هاســت. 

شــخصیت افــراد آن نهادینــه گشــته اســت. تــا این 

شــخصیت شــناخته نشــود و قفــس پیرامــون آن 

درهــم نشــكند، گریــز از بردگــی ناممكــن اســت
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و از آرمان هــای خــود دور شــدند. ارتبــاط انســان ها در دنیــای مجــازی از واقعیــت قطــع می گــردد؛ افــراد دچــار 

ــلب  ــه س ــبت ب ــدن نس ــی و بی  تفاوت ش ــی، روزمرّگ ــای اجتامع ــه ارزش ه ــی ب ــتی، بی توجه ــخصیتی، منفعت پرس بی ش

آزادی از جامعه انــد. گویــی همــگان در خوابنــد و داروغــه ی شــهر كــه هامنــا دولــت  ـ ملــت اســت، بیــدار اســت و كنــرتل 

همــه ی امــور را در دســت دارد. دســتاورد ایــن نظــام بــرای انســان، تنهــا بالهــت و جهالتــی مــدرن می باشــد كــه هــزاران 

بــار بدتــر از جهالــت قــرون وســطایی اســت.

مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی، اوج توطئــه ی یــك تیــپ شــخصیتی اســت كــه از اعــامق تاریــخ برآمــده. آن تیــپ شــخصیتی، 

چنان كــه رهــر آپــو مصطلــح منــوده »مــرد نیرومنــد و حقه بــازی« اســت كــه در پــی انباشــت ســود و رسمایــه می باشــد. 

ــان  ــد. زن ــان كرده ان ــود پنه ــم خ ــب را در جس ــه ای قدرت طل ــخصیت كلیش ــامن ش ــدرن، روح ه ــیك پوش م ــردان ش م

بزك كرده نیــز در زیــر پوســت جراحی شــده ی خــود، هــامن بــرده ی كالســیك دوران ســومرند، آن هــم بــا رنج هــا و 

مرارت هــای مضاعــف . دلیــل تفاســیر جامعه شــناختی رهــر آپــو بــر تاریــخ منطقــه، نشــان دادن همیــن واقعیت هاســت. 

یعنــی مشــكل جامعــه در شــخصیت افــراد آن نهادینــه گشــته اســت. تــا ایــن شــخصیت شــناخته نشــود و قفــس پیرامــون 

آن درهــم نشــكند، گریــز از بردگــی ناممكــن اســت. همــه ی توطئه هــای نظــام بــرای جلوگیــری از دســت یابی بــه ایــن 

شــناخت و عمــل انقالبــی اســت. توطئــه ی بین املللــی علیــه رهــر آپــو نیــز در همیــن چارچــوب بــود. نظــام می خواســت 

اثبــات كنــد كــه دیگــر زمــان مبــارزه، قیــام و انقــالب بــه پایــان رســیده و هركــس ناگزیــر اســت كــه بــه هیــأت بــرده ی 

مــدرن مدنظــر نظــام درآیــد.

ــان، در راســتای گســرتانیدن تورهــای هژمونی)اســتیالی( خــود  ــارس جه ــا جنبش هــای آزادی خــواه رست ــری نظــام ب درگی

در كل جهــان اســت. هــر كــس یــا بایــد ســهم خویــش را از نظــام دریافــت دارد و مطیــع گــردد یــا بــه ناگزیــر از میــان 

مــی رود. در ایــن بیــن، خاورمیانــه یــك معضــل به متــام معنــا بــرای ســلطه گران بــه حســاب می آیــد. زیــرا ایــن رسزمیــن 

چنــان تاریــخ طوالنــی و فرهنــگ ســاختارینی دارد كــه بــه راحتــی متحــول منی گــردد. بنابرایــن، نظــام آخریــن حملــه ی 

خویــش را بــرای جغرافیــای خاورمیانــه در نظــر گرفــت. مداخلــه در وضعیــت خاورمیانــه نیازمنــد آن بــود كــه نقطــه ی 

كلیــدی خاورمیانــه یعنــی كوردســتان هــدف قــرار داده شــود. علــت بــروز توطئــه ی بین املللــی 15 فوریــه علیــه رهــر آپــو 

همیــن بــود. توطئــه ی 15 فوریــه، یــك توطئــه ی متــام عیــار علیــه كل تاریــخ خلق هــای خاورمیانــه بــود. محصــول ایــن 

توطئــه نیــز ایجــاد سیســتم امرالــی بــود. سیســتم امرالــی، سیســتمی اســت ســاخته  و پرداخته ی مدرنیتــه ی رسمایــه داری. 

ایــن سیســتم شــكنجه گر، متــام تــوان نظــام بــرای گسســت كامــل فــرد از جامعــه اســت. امــا رهــر آپــو نشــان داد كــه در 

ایــن نــرد، انســان آزاد پیــروز اســت. یعنــی خلــق آزاد، پیــروز میــدان اســت. زیــرا انســان آزاد از جامعــه نخواهد گسســت؛ 

ولــو در شــدیدترین انــزوا كــه امرالــی نــام دارد. بدیــن ترتیــب توطئــه ی مدرنیتــه كــه در شــخص رهــر آپــو متوجــه متــام 

جامعــه گشــت، خنثــی گردیــد. نــرد رهــر آپــو در امرالــی، به واقــع شكســت پــروژه  ی تك تیپ ســازی كل جامعــه توســط 

نظــام جهانــی بــود. رهر آپــو در قالب نُرم هــای ایــن نظــام نگنجیــد و محكوم به شكســت بودن ایــن پــروژه ی فاشیســتی 

را بــا مقاومــت تاریخــی خــود رقــم زد.

قدرت مندانــی كــه طــرح نظــام جهانــی تــازه را كشــیده اند و بــا دولــت  ـ ملت هــای خــود جلوه گــری می كننــد، 

پنداشــتند كــه دیگــر پایــان تاریــخ فــرا رســیده و همــه ی جهــان تحــت نظــارت آن هاســت. امــا رهــر آپــو نشــان داد كــه در 

نظــام آن هــا ذوب نگردیــده اســت. وی در نظــام مدرنیتــه ی رسمایــه داری كــه تك رنــگ، آفریننــده ی شــخصیت بــی اراده، 

ــتوه  ــارز و نس ــخصیت مب ــی را در ش ــن جهان ــام نظم نوی ــو مت ــر آپ ــت. ره ــای نگرف ــت، ج ــالق اس ــده و بی اخ ربوت ش

ــش كشــید و درهم شكســت. ــه چال ــش ب خوی

ــی ذوب  ــام جهان ــی در درون نظ ــه راحت ــه ای ب ــخصیت خاورمیان ــه ش ــد ك ــان می ده ــو نش ــر آپ ــم ره ــروزه پارادای ام

منی شــود. تأثیــرات مخــرب نظــام بــر خاورمیانــه انكارناپذیرنــد؛ امــا ایــن جوانانــی كــه از خیابان هــای مــر و تونــس تــا 

تهــران و دیاربكــر و ســلیامنی قیــام كرده انــد را بنگریــد تــا بدانیــد كــه نظــام جهانــی نتوانســته خاورمیانــه را به متامــی در 

ظلمــت شــوم خــود زایــل گردانــد. هنــوز فرزانگــی خاورمیانــه را می تــوان در نــگاه روشــن پیرمــردان و پیرزنانــی مشــاهده 

ــم  ــد و چش ــعار می دهن ــتاقانه ش ــه و مش ــای گرفت ــدگان ج ــوف تظاهرات كنن ــان صف ــه در می ــرد ك ك

ــان  ــند. آن ــلطه گر باش ــام س ــن نظ ــهروند ای ــد ش ــان منی خواهن ــرا این ــد. زی ــی آزاد دارن ــه فردای ــد ب امی

خواهــان داشــن نظامــی مبتنــی بــر حیــات آزادنــد تــا بتواننــد در آن، انســان باقــی مباننــد، نــه ابژه هایــی 

ــده  ــه ســخت شــكننده گردی ــت  ـ ملت هــای خاورمیان ــده و ترف شــده. ســمبل های دول به ملكیت درآم

و هــر روز بیــش از پیــش توســط جامعــه قداســت زدایی می شــوند. چــون بــوی عفنــی هزاران ســاله از 

آنــان به مشــام می رســد. دیگــر حتــی افزایــش دســتمزدها نیــز منی توانــد تظاهركننــدگان را خانه نشــین 

منایــد؛ زیــرا نقــاب خــدای دولت ـ ملــت برافتــاده اســت. اگــر ایــن مبــارزان بكوشــند تــا هــر فریــب كاری 

ــرای  ــه قهقه ــز شــاهد بازگشــت ب ــد دیگــر هرگ ــد، می توانن ــع تشــخیص دهن ــه موق ــی را ب نظــام جهان

بردگــی نباشــند.

ـ PKK ، میالد شخصیت آزاد 

   رهــر آپــو واقعیــت نظــام را درك كــرد و مبــارزه ی خــود را بــه آفریــدن 

ــد  ــدن انســانی اراده من ــش آفری شــخصیت آزاد اختصــاص داد. PKK جنب

ــخصیت  ــی و ش ــام جهان ــای نظ ــا و قالب ه ــا هنجاره ــه ب ــت ك و آزاد اس

تك تیپــی آن ناهمخــوان اســت. رمــز پیــروزی PKK در همیــن اســت. 

می تــوان گفــت كــه مقاومــت رهــر آپــو در زنــدان امرالــی، مقاومــت كل 

انســانیت طــول تاریــخ اســت كــه در برابــر قدرت هــای ســلطه طلب انجــام 

 PKK .جوهــره ی تاریــخ آزادی خواهی انســانیت اســت PKK .شــده اســت

رنــج هــر انســان آزاده  ای را كــه در طــول تاریــخ مقاومت طلبــی دســت بــه 

مبــارزه زده، در بطــن خــود می پرورانــد. لــذا مــورد بغــض صاحبــان متــدن 

قــرار گرفــت و نظــام جهانــی دســت بــه توطئــه ای فراگیــر علیــه رهــر آپــو 

ــه  ــد و چنانك ــان بخش ــی پای ــخ آزادی خواه ــه تاری ــب ب ــن ترتی ــا بدی زد ت

فوكویامــا گفتــه بــود »پایــان تاریــخ« رقــم بخــورد. 

ــدان]= قیام [ هــای  ــودی متــام رسهل ــرای ناب ــه تالشــی ب ــه ی 15 فوری توطئ

ــه ی  ــارزات آزادی خواهان ــل مب ــه در مقاب ــن ك ــت ای ــود. عل ــك ب دموكراتی

كوردهــا یــك مــدل دولتــی فــدره در جنــوب كردســتان بــرای كوردهــا در 

نظــر گرفتــه شــد، ایــن بــود كــه كوردهــا نیــز دســت از دموكراســی راســتین 

بكشــند و مطیــع نظــام جهانــی شــوند. آمریــكا و كل نظــام غــرب بســیار 

تــالش می منایــد تــا خلــق كــورد را در خــود ذوب منایــد. به ویــژه در جنــوب كوردســتان ســعی بســیاری 

ــروژه ی  ــاخته و در پ ــود دور س ــال خ ــای كمون ــخ و ارزش ه ــگ، تاری ــا را از فرهن ــا كورده ــود ت می ش

ــك  ــیس ی ــه تأس ــد ك ــت می ش ــن برداش ــر چنی ــن اواخ ــا همی ــد. ت ــای دهن ــه ج ــیون خاورمیان مدرنیزاس

ــورد اســت.  ــرای حــل مســئله ی ك ــی مناســب ب ــتان رهیافت ــوب كوردس ــوردی در جن ــدره ی ك ــت ف دول

ــت ها و  ــه از باورداش ــز اینك ــی ج ــام دولت ــك نظ ــت و ی ــن نیس ــه چنی ــردد ك ــوم می گ ــون معل ــا اكن ام

ــان آورد.  ــه ارمغ ــق ب ــرای خل ــی ب ــد آزادی فرهنگی ـ سیاس ــد، منی توان ــتفاده منای ــق سوءاس ــگ خل فرهن

ــع گســرتش  ــر ســاخته و مان ــوب كوردســتان زمین گی ــا PKK را در جن ــت ت ــالش بســیاری صــورت گرف ت

ــه كار  ــوم ب ــدف ش ــن ه ــرای ای ــه ای ب ــون تل ــتان همچ ــوب كوردس ــوند. جن ــی آن ش ــفه و خط مش فلس

گرفتــه شــد. قیام هــای دموكراتیكــی كــه در مناطــق مختلــف ایــن بخــش از كوردســتان رو بــه فزونــی 

وضعیــت زن و كل جامعــه چنــان اســت 

كــه تــا گــذاری رادیــكال در حــوزه ی 

ذهنیــت انجــام نشــود، منی تــوان اتوپیــای 

حیــات آزاد را زیســت. پیــش از هركســی، 

زنــان آفریننــدگان اتوپیــای حیــات آزادند. 

ــات آزاد بیــش از همــه و پیــش  ــرا حی زی

ــان ســلب شــده اســت.  ــگان، از زن از هم

ضامنــت آزادی جامعــه ایــن اســت كه زن 

آزاد شــود. بنابرایــن محــك هــر انقــالب و 

تحــول دموكراتیــك، ایــن اســت كــه تــا چه 

ــرده  ــل ك ــت آزادی زن عم ــد در خدم ح

اســت
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ــرای  ــی، ب ــام جهان ــوی نظ ــی از س ــت پیشكش ــت  ـ مل ــرا دول ــت. زی ــده اس ــی گردی ــه خنث ــه توطئ ــان داد ك ــد، نش نهاده ان

كوردهــای جنــوب كردســتان، آزادی بــه ارمغــان نیــاورد و مــوج تــازه ای از آزادی خواهــی در ایــن بخــش از كردســتان شــكل 

گرفتــه اســت. ایــن امــر نشــانگر آن اســت كــه خلق مــان گام بــه گام بــه ســمت اتحــاد ملــی گام برمــی دارد و دیگــر راهــكار 

حــل مشــكالت خــود را در ســاختارهای قــدرت منی جویــد؛ بلكــه آن را در خــود جامعــه جســتجو می كنــد. تأثیــر PKK بــر 

شــكل گیری ایــن مقولــه، انكارناپذیــر اســت. PKK یــك جنبــش منطقــه ای محــدود نبــوده و نیســت. تأثیــرات آن بــر همــه ی 

ــر از جناح هــای  ــرا PKK فرات ــان خلق مــان ایجــاد گــردد. زی ــی در می ــا اتحــاد مل ــد ت بخش هــای كوردســتان موجــب گردی

ــر تعالــی آن ارصار ورزیــده اســت.  ــاد قــرار داده و ب دولتــی و احــزاب كالســیك، همــواره اراده ی ذاتــی خــود خلــق را بنی

PKK حتــی از آن نیــز فراتــر رفتــه و تأثیــر ژرفــی بــر كل معــادالت جهانــی داشــته اســت. زیــرا شــخصیت مبــارزی كــه در 

PKK آفریــده شــده، خــود را همچــون یــك حــواری و فدایــی، بــرای خدمــت بــه آزادی برشیــت حــارض منــوده اســت. بــا 

ــر عــر حــارض و تــالش جهــت  ــه PKK صــورت گرفــت، PKK ُمهــر خــود را ب وجــود فشــار بین املللــی شــدیدی كــه علی

گــذار از مدرنیتــه ی رسمایــه داری زده اســت. تأثیــرات ایــن امــر هــر روز بیــش از گذشــته هــم در ســطح كوردســتان و هــم 

ــود. ــكار می ش ــه آش كل منطق

ـ زنان، پیشاهنگان دموكراسی رادیكال خلق ها

ــت و  ــا رسش ــن ب ــت ای ــوان گف ــند؟ می ت ــا باش ــكال خلق ه ــی رادی ــه دار دموكراس ــاهنگ و طالی ــتی پیش ــان بایس ــرا زن چ

ماهیــت مســئله در پیونــد اســت. بــه قــول رهــر آپــو، زنــان كهن تریــن ملــت مستعمره شده می باشــند. لــذا زن بــه حكــم 

ایــن تاریــخ بردگــی و اســارت، ناچــار از نوشــن تاریخــی تــازه اســت. تاریــخ نیــز جــز بــا اراده رقــم منی خــورد. اراده نیــز از 

طریــق ســازماندهی دموكراتیــك ممكــن می گــردد. بنابرایــن زنــان، بیــش از ســایر اقشــار جامعــه بــه ســازماندهی دموكراتیــك 

ــد.  ــی نیازمندن ــه ی نظــام جهان ــرال، حقوق  محــور، جنســیت گرا و ظاملان و گــذار از ســاختارهای مســتبد، لی

ــامر  ــرد. در اق ــه كار می گی ــتمزد ب ــدن و كار بی دس ــزار ســكس، بچه زایی ــا همچــون اب ــان را تنه ــه داری، زن ــه ی رسمای مدرنیت

آن نیــز وضــع بــه همیــن نحــو اســت. تفاوتــی نــدارد كــه برچســب دولــت اســالمی بــر آن كشــور باشــد یــا الییــك؛ زیــرا 

نتیجــه بــرای زنــان همیشــه اســفناك بــوده اســت. زنــان در مقابــل ایــن وضعیــت، همیشــه در تقــال و فعالیــت بوده انــد.

تــالش جامعــه بــرای نیــل بــه آزادی، در مقاومــت زنــان بــه اوج می رســد. بــه مــادران صلــح و مــادران شــهید در كردســتان 

بنگریــم؛ آنــان ســمبل حــرت جامعــه بــرای رســیدن بــه آزادی انــد. بــه وضعیــت دردبــار زنــان افغانــی؛ زنــان منتظــر اجــرای 

ــا متــام وجــود خــود، آزادی می طلبنــد.  حكــم سنگســار در ایــران؛ زنــان در ســیاهی فروپوشــیده ی عــرب بنگریــم. اینــان ب

ــد. پــروژه ی  هــر ذرّه ی وجودشــان در جســتجوی آزادی ســت. امــا دولتمــردان از ایــن حــرت و اشــك ها چیــزی منی فهمن

خاورمیانــه ی جدیــد نیــز تنهــا بــر ایــن اشــك و آه هــا دامــن می زنــد. بنابرایــن هنــوز هــم زنــان بیــش از هــر قــرش دیگــری 

ــد. ــه می دهن ــد و هزین ــكال گام برمی دارن ــراری دموكراســی رادی ــیر برق در مس

زنــی كــه خواســتار آزادی اســت، بــا كاپیتالیســم در تضــاد اســت. بنابرایــن هــر پــروژه ی آمریكایــی و هــر قانــون رژیم هــای 

سیاســی اســالمی منطقــه، رضبه ایســت بــر هســتی و كرامــت زن. بهــار آزادی خلق هــا تنهــا آنــگاه از راه می رســد كــه زن، 

پیام بــر و رسوش آمــدن ایــن بهــار باشــد.

ــه،  ــاص یافت ــی« اختص ــه »آزادی از جنســیت گرایی اجتامع ــو ب ــر آپ ــن ره ــم نوی ــی پارادای ــه ی اساس ــك پای ــه ی ــت اینك عل

همیــن اســت. یعنــی وضعیــت زن و كل جامعــه چنــان اســت كــه تــا گــذاری رادیــكال در حــوزه ی ذهنیــت انجــام نشــود، 

ــات آزاد  ــرا حی ــد. زی ــات آزادن ــای حی ــدگان اتوپی ــان آفرینن ــات آزاد را زیســت. پیــش از هركســی، زن ــای حی ــوان اتوپی منی ت

بیــش از همــه و پیــش از همــگان، از زنــان ســلب شــده اســت. ضامنــت آزادی جامعــه ایــن اســت كــه زن آزاد شــود. بنابرایــن 

محــك هــر انقــالب و تحــول دموكراتیــك، ایــن اســت كــه تــا چــه حــد در خدمــت آزادی زن عمــل كــرده اســت.

حضــور همه جانبــه ی زنــان در مبــارزات دموكراتیــك خلق هــای خاورمیانــه، در واقــع تالشــی اســت تــا اســلحه ی 

ــر نظــم مردســاالری كه از ســوی  ــه ای، ب ــان خاورمیان ــارزات زن ــل مب ــن دلی ــه همی ــاكارا گــردد. ب جنســیت گرایی لیرالیســم ن

رسمایــه داری تبلیــغ می شــود، رضبــه ای محكــم وارد مــی آورد. اگرچه آزادی هــای لیرالــی تاكنــون زنــان را فریفتــه باشــد، امــا 

مقاومــت زنــان در ایــن برهــه ی تاریخــی نشــان می دهــد كــه جــالی ایــن آزادی هــای پوشــالین در حــال ریــزش اســت. در 

نظــام جهانــی رسمایــه داری، جایگاهــی بــرای زن وجــود نــدارد مگــر در مقــام روســبی، كارگــری محتــاج و اســیری خامــوش. 

بنابرایــن زن به پاخاســته ای كــه بــه جنگــی انقالبــی بــا دیكتاتورهــای خاورمیانــه برخاســته اســت، كل نظــم جهانــی را برهــم 

ــارزه خــارج نشــوند و پیشــاپیش صفــوف خلق حركــت  ــدان مب ــان از می ــی زن ــا وقت ــازه ای را می دهد.ت ــای ت ــد دنی زده و نوی

ــود.  ــد ب ــروزی خواه ــه پی ــوم ب ــرد، محك ــق ك ــوص خل ــه و علی الخص ــای خاورمیان ــازه ی خلق ه ــای ت ــام انقالب ه كنند، فرج

کوبانــی حقیقتــی انکارناپذیــر و منــادی واقعــی از زنــی اســت کــه نظــام ســلطه ی جهانــی قــادر بــه تعریــف آن در چارچوبــه ی 

ــدارد. ــده را ن ــن ش از پیش تعیی

ـ قیام های دموكراتیك خاورمیانه، اثباتی بر صحت پارادایم نوین رهر آپو

ــن  ــی، ای ــرا و دولت ــای متدن گ ــورش نیروه ــوازات ی ــت. به م ــی اس ــی طوالن ــا دارای تاریخ ــه ی خلق ه ــارزات آزادی خواهان مب

ــن اســت كــه  ــد ای ــا آنچــه جنبــش آزادی خواهــی كــرد را متفــاوت می گردان ــز وجــود داشــته اند. ام ــارزات خلق مــدار نی مب

ــو هــم  ــر آپ ــد. ره ــام می ده ــه را انج ــك و آزادی خواهان ــارزات دموكراتی ــن مب ــدن ای ــش، پیشــاهنگی نظام مندش ــن جنب ای

پارادایم)رسمــش و جهانبینــی(، هــم فلســفه و تئــوری و هــم سیســتم الزمــه را بــرای بــه پیــروزی رســیدن تاریــخ مبــارزات 

ــت. ــد آورده اس ــا پدی خلق ه

فروپاشــی دولــت   ـ ملت هــای بحــران خاورمیانــه نشــان داد كــه همچنان كــه رهــر آپــو پیش بینــی كــرده بــود، نظــام جهانــی در 

بحرانــی ژرف بــه رس می بــرد. دولــت ـ ملت هــا در برابــر اراده ی خلق هــا بیــش از همیشــه ضعیــف گشــته اند. همچنــان پلیــس 

ــوج دموكراســی خواهی  ــه هســت، اما م ــدان و گلول ــدام، شــكنجه و زن ــی، لباس شــخصی ها، اع ضدشــورش، دســتگاه اطالعات

خلق هــا چنیــن موانعــی را درمی نــوردد. زیــرا اراده ی آزادزیســن تــوان درهم شكســن هــر نیــروی رسكوب گــری را داراســت. 

جنبــش خلــق كــرد بــا رهنمودهــای رهــر آپــو خــود را از ورطــه ی دور باطــل »قیــام  ـ تشــكیل دولــت ـ قیــام« رهانیــده اســت 

ــی،  ــه ی نظــام جهان ــا مداخل ــا ب ــم نگــردد. ام ــوری خت ــه دیكتات ــد ســایر انقالب هــا ب ــورد مانن ــازه ی كُ ــا فرجــام انقــالب ت ت

احتــامل دارد بــار دیگــر مبــارزات دموكراتیــك خلق هــای موجــود در ایــن جغرافیــا، بــه تحولــی فوقانــی در دولت ـ ملت هــای 

كنونــی بیانجامــد. یعنــی فــرم دولــت عــوض شــود و خلق هــا باردیگــر بــدون آلرتناتیو)نظــام جایگزیــن( مباننــد. ولــی هــر چــه 

ــد. دول ایــن كشــورها  ــه داری دارن ــم نشــان از وجــود بحرانــی ژرف در كل نظــام جهانــی رسمای باشــد، ایــن قیام هــای عظی

ــا اینكــه دارای ذهنیــت و متدهــای همیــن نظام انــد. یعنــی بــه نحــوی  یــا دست نشــانده ی نظــام جهانــی رسمایه داری انــد ی

ــام دموكراتیــك خلق هــا در ایــن مناطــق، فرســودگی نظــام را بیــش از  ــد. بنابرایــن قی ــد دارن ــا نظــام جهانــی پیون از انحــا ب

پیــش بــه منایــش گذاشــت. هــر مداخلــه ی مردمــی در اوضــاع كنونــی، دارای اهمیــت اســت و رسنوشت ســاز. بــه رشط آنكــه 

ــگاه هــر  ــد، آن ــد و از دام لیرالیســم غــرب برهن ــه ســازماندهی های خــود بدهن ــد فرمــی سیاســی ـ اخالقی ب خلق هــا بتوانن

شــعاری كــه از ســوی خلــق علیــه دیكتاتورهــا رسداده  شــود، معنــای عظیمــی را در خــود خواهــد پــرورد. وگرنــه، هرگونــه 

ســاختار سیاســی تــازه ای كــه بــر مبنــای اســالم سیاســی یــا گرایشــی لیــرال شــكل گیــرد، بــه معنــای ضدانقالبــی علیــه ایــن 

ــع  ــا دفــاع ذاتــی خلــق، خــود را از قتل عــام نجــات بخشــند و مان ــود. ایــن قیام هــا اگــر ب جنبش هــای رستــارسی خواهــد ب

ــا مدل هــای لیــرال شــوند، بــه ســاحل مقصــود قــدم  قدرت گیــری ســاختارهای سیاســی كالســیك)به ویژه اســالم سیاســی( ی

ــان و فرهنگ هــای  ــی از قرابــت و اتحــاد خلق هــا، ادی ــر قاهــره شــاهد صحنه هــای زیبای ــدان التحری ــد نهــاد. در می خواهن

مختلــف شــدیم. به عنــوان مثــال مریــان قبطــی كــه مســیحی اند، در پیرامــون مســلامنانی كــه در میــدان منــاز می خواندنــد، 

حلقــه ای دفاعــی تشــكیل دادنــد تــا آن هــا را از حملــه ی احتاملــی نظامیــان حفــظ كننــد. ایــن خلق هــای روژآوای کوردســتان 
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ــی،  ــی، دین ــی، آیین ــای فرهنگ ــام تفاوت مندی ه ــا مت ــه ب ــد ک ــه ای بودن ــای خاورمیان ــی خلق ه و حت

اتنیکــی، و زبانــی شــهروندان مقــاوم و مبــارز شــهر کوبانــی شــدند. ایــن هم گرایــی و هم رزمــی در 

مبــارزه ی آزادی خواهــی ملت هــای خاورمیانــه و جوامــع آن، مرزهــای سیاســی و جغرافیایــی موجــود 

و نظــم ســلطه گرایی دولت هــا و نظــام هژمونیــک را بــه متامــی برهــم ریخــت. نتوانســت اتحــاد و 

انســجام، و ســاختار دموکراتیــک آن را از میــان بــرد. در غیــر ایــن  صــورت ایــن تنــش، اختالف افكنــی 

و منفعت پرســتی جناحــی خواهــد بــود کــه جایگزیــن نهادهــای دموکراتیــک خواهــد شــد. چــاره در 

ایــن اســت كــه ایــن جنبــش ـ كــه جنبشــی نــه رصفــاً اســالمی بلكــه متنــوع و دموكراتیــك اســت ـ بــه 

ــه در آن  ــد ك ــك بیانجام ــتم دموكراتی ــك سیس ــدن ی روی كار آم

بــرای همــه ی ادیــان و فرهنگ هــا جایــگاه شایسته شــان را قائــل 

ــد.  ــدق می كن ــز ص ــق نی ــایر مناط ــرای س ــئله ب ــن مس ــد. ای باش

وگرنــه در اولیــن فرصــت، انقــالب بــه ضدانقــالب مبــدل می شــود 

ــارس   ـ  ــت، مســلامن ـ مســیحی، عــرب ـ قبطــی، ف ــت ـ اكری و اقلی

بلــوچ، كــرد ـ تــرك و... دچــار نــزاع و درگیــری می گردنــد. 

جنبــش خلق هــای ایــران نیــز ماهیتــی اینچنینــی دارد. قیــام 

ــی  ــی معمول ــك نارضایت ــران، ی ــن 1389 در ای ــق در 25 بهم خل

حــل  بــرای  كــه  ناچارنــد  جنبــش،  ایــن  پیشــاهنگان  نبــود. 

ــی  ــازش غیراصول ــا س ــد. ب ــی بیابن ــق راه حــل بنیادین مشــكل خل

ــل  ــئله ح ــام، مس ــكلی در نظ ــی ش ــه رفرم ــدن ب ــا محدودمان ی

منی شــود. جمهــوری اســالمی یــا بایــد در ایــن برهــه دســت 

ــه ی شــواهد عكــس آن را  ــه هم ــك بزند)ك ــی دموكراتی ــه تحول ب

نشــان می دهنــد( یــا اینكــه مــوج انقالبی گــری خلق هــای ایــران 

حامســه ای بزرگ تــر از متامــی کشــورهای خاورمیانــه را پدیــد 

خواهــد آورد. ایــن قیام هــا از نــوع انقالب هــای مخملــی ای كــه 

آمریــكا در كشــورهای مختلــف آســیایی و اروپایــی انجــام مــی داد 

نیســت. خلق هــا بــرای دموكراســی راســتین، خــون و بدیــل 

ــار  ــه به جــای آنكــه گرفت ــد ك ــن شایســته ی آنن ــد. بنابرای می دهن

ــت  ــی دس ــدل مردم ــك م ــه ی ــوند، ب ــازه ای ش ــی ت ــام دولت نظ

یابنــد. یعنــی همچنان كــه عرصــه ی سیاســی كنونــی كشــورهایی، 

ــق  ــس خل ــن پ ــود، از ای ــی می ش ــق جهت ده ــود خل ــط خ توس

ــد. ــی مبان ــی باق ــه ی سیاس ــر عرص ــود كُنش گ خ

ــد.  ــا بدان ــن قیام ه ــده ی ای ــك و گردانن ــود را مال ــد خ ــكا منی توان ــی آمری ــه رسكردگ ــی ب ــام جهان نظ

ــن نظــام اســت كــه همــه ی معضــالت را  ــی خــود ای ــه حــل مســائل نیســت و حت ــادر ب ــرا كــه ق زی

ــود  ــوی خ ــك از س ــكاری دموكراتی ــتجوی راه ــد، جس ــن باش ــد چاره آفری ــه می توان ــد آورده. آنچ پدی

خلق هاســت. ایــن راهــكار قطعــاً بایســتی از اســالم سیاســی، دولــت  ـ ملــت ســكوالر و نظایــر آن دوری 

گزینــد. یــك قانــون اساســی دموكراتیــك در ســطح كشــوری و یــك نظــام كنفدرالیســتی دموكراتیــك در 

میــان خلق هــای مختلــف، می توانــد خلق هــای ایــران را از گرفتــار شــدن دوبــاره بــه تجربــه ی تلــخ 

1357 نجــات بخشــد. 

ــود.  ــران رب ــارز ای ــه، مثــره ی انقــالب را از دســتان خلق هــای مب ــد و توطئ ــا ترفن جمهــوری اســالمی ب

پــس از آن متــام تــالش خــود را بــرای جلوگیــری از بــروز هرگونــه قیــام دموكراتیــك در ســطح ایــران بــه عمــل آورد. منتج شــدن 

انقــالب ســال 57 بــه تشــكیل یــك حكومــت اســالمی بــه هیــچ وجــه جوابگــوی خواســت خلق های ایــران نشــد. زیــرا اســتبداد، 

ذهنیــت امنیتــی، رسكــوب سیاســی و توطئه گــری متــام آن چیــزی اســت كــه خلق هــای ایــران از ســال 57 بدیــن ســو بــا آن 

رویــارو بــوده و تلخــی آن را چشــیده اند. رژیــم به ویــژه بــا رسكــوب خلق كــورد و اعدام هــای گســرتده، ماهیــت ضدانســانی 

خــود را آشــكار ســاخته اســت. نظــام جمهــوری اســالمی خــود یــك فــرم دولــت   ـ ملــت اســت و رس در هــامن آبشــخور نظــام 

جهانــی دارد؛ لــذا ایــن دولــت نیــز در توطئــه ی 15 فوریــه كــه تالشــی بــرای رسكــوب همیشــگی دموكراســی خواهی خلق هــا 

ــكنجه  ــدام، ش ــد، اع ــورت می گیرن ــورد ص ــق ك ــه خل ــه علی ــالمی ك ــوری اس ــی جمه ــت های كنون ــت. سیاس ــای گرف ــود، ج ب

ــی و  ــوالت اجتامع ــت تح ــود، ماهی ــك خ ــدن دموكراتی ــت مت ــو در مانیفس ــر آپ ــت. ره ــه اس ــامن توطئ ــداوم ه ــدان ت و زن

چگونگــی بــه نتیجــه رســیدن آن هــا را بررســی و واكاوی كــرده اســت. وی خودمدیریتی دموكراتیــك را چــاره ی عبــور از َدور 

بســته ی انقالب هایــی می دانــد كــه بــه تشــكیل دولت ختــم شــده اند. پایه هــای نظــری آن را طرح ریــزی كــرده و اكنــون در 

شــامل كردســتان، خلق كــورد بــا متــام تــوان خــود جهــت ایجــاد ایــن سیســتم تــالش می كنــد.

ـ خودمدیریتی دموكراتیك، جشن آزادی خلق كرد و شكست توطئه ی بین املللی

ــه  ــواره محقان ــه هم ــارزات آزادی خواهان ــن مب ــذرد. ای ــدی می گ ــان مدی ــه مدت زم ــای خاورمیان ــارزات خلق ه ــر مب از عم

ــارزات و جنبش هــای  ــن مب ــت ای ــر رس راه موفقی ــی اساســی ب ــرا مانع ــت دولت گ ــودن ذهنی ــا این حــال حاكم ب ــد؛ ب بوده ان

ــارزات جنبــش آپویــی در كوردســتان نویدگــر آزادی ای بــود كــه خلق مــان در  پیشــاهنگ آن هــا بــوده اســت. امــا رشوع مب

هــر چهــار بخــش كردســتان سال هاســت بــرای آن خــون و بدیــل می دهــد. به ویــژه بــا گــذار از ذهنیــت دولت گــرا و اتــكا 

ــا  ــازه و ب بــر دموكراســی رادیــكال خلق هــا، ایــن جنبــش توانســت متامــی اقشــار جامعــه را در راســتای ایجــاد سیســتمی ت

ذهنیتــی مبتنــی بــر ســازماندهی و اراده ی آزاد جامعــه بــه حركــت و فعالیــت وادارد. حضــور چشــمگیر خلــق در عرصه هــای 

ــه منطقــه  ــازه و شــادابی ب ــه ، رنــگ ت ــرای دموكراتیزه كــردن تركیــه و كل خاورمیان فعالیت هــای دموكراتیــك و پیشــاهنگی ب

بخشــیده و جــوش و هیجانــی عظیــم ایجــاد كــرده اســت. روز بــه روز برحــق بــودن ایــن مبــارزات و محكوم بــودن آن بــه 

ــر نــگاه جهانیــان آشــكارتر می شــود. پیــروزی در براب

خودمدیریتــی دموكراتیــك در روژآوای کوردســتان، بــه نتیجه رســانیدن جنــگ انقالبــی خلــق در برابــر نظــام جهانــی اســت. 

برخــالف ســایر جنگ هــا كــه نتیجــه اش تأســیس سیســتمی در چارچــوب ذهنیــت و عمــل نظــام جهانــی بــود، خودمدیریتــی 

دموكراتیــك عبــارت اســت از ســازماندهی سیاســی، فرهنگی، اقتصادی، دفــاع مرشوع، آمــوزش و اكولوژیــك در قالــب نهادهــای 

ــورد بــا وجــود متــام سیاســت های انكارگرایانــه و رسكوب گرانــه ی  مختــص بــه خــود جامعــه. نشــانگر آن اســت كــه خلــق كُ

ــل  ــه راه ح ــت ك ــیده اس ــی و اراده ی سیاسی رس ــطحی از آگاه ــان س ــه چن ــتان، ب ــغالگر کوردس ــتی اش ــای فاشیس دولت ه

مســائل خــود را بــا دســت خــود بیافرینــد. اعــالن خودمدیریتــی دموكراتیــك در واقــع شكســت متــام سیاســت هایی اســت كــه 

هــر نــوع جنبــش خلق محــور خاورمیانــه ای و به ویــژه جنبــش خلــق كُــورد را بــا برچســب ملی گــرا و تجزیه طلــب محكــوم 

ــرا ایــن سیســتم، فــارغ از متامــی مرزبندی هــا و خط كشــی های سیاســی دولت هــا ســاخته  ــزه می منــود. زی ســاخته و تروری

شــده و واحدهــای اجتامعــی آزاد را بنیــان قــرار می دهــد.

متامــی تــالش نظــام جهانــی ایــن اســت كــه مســئله ی كــورد را بــا تحمیــل دولــت  ـ ملتــی كوچــك حــل و فصــل مناینــد. از آنجــا 

كــه رهــر آپــو خطــر ایــن دام را دیــد و بــه قبــول چنیــن راه حلــی كــه در واقــع به معنــای ایجــاد جنــگ و تنــش دامئــی میــان 

ــارو گشــت. امــروز  ــی روی ــد بین امللل ــه ی پلی ــا توطئ ــداد، ب ــن درن ــود، ت ــارس ب ــرك، كــورد ـ عــرب و كــورد ـ ف ــق كــورد ـ ت خل

موقعیــت نویــن کــورد و اســتقرار خودمدیریتــی دموكراتیــك در كردســتان نشــان می دهــد كــه نیروهــای ســلطه گر جهانــی 

قــادر نگشــته اند اهــداف شــوم خــود را از راه سیاســت های ملی گرایانــه بــه خلق مــان بپذیراننــد و خلق كــورد بــدون 

احتیــاج بــه هیــچ نــوع ســاختار دولتــی ای قــادر اســت در متامــی حوزه هــای زندگــی اجتامعــی اعــم از آمــوزش، فرهنــگ، 

بــه  کوردســتان،  روژآوای  در  دموكراتیــك  خودمدیریتــی 

نتیجه رســانیدن جنــگ انقالبــی خلــق در برابــر نظــام جهانــی 

ــیس  ــه اش تأس ــه نتیج ــا ك ــایر جنگ ه ــالف س ــت. برخ اس

ــی  ــام جهان ــل نظ ــت و عم ــوب ذهنی ــتمی در چارچ سیس

بــود، خودمدیریتــی دموكراتیك عبارت اســت از ســازماندهی 

و  مرشوع، آمــوزش  فرهنگی، اقتصادی، دفــاع  سیاســی، 

ــه.  ــه خــود جامع ــص ب ــب نهادهــای مخت ــك در قال اكولوژی

متــام  بــا وجــود  كُــورد  خلــق  كــه  اســت  آن  نشــانگر 

سیاســت های انكارگرایانــه و رسكوب گرانــه ی دولت هــای 

فاشیســتی اشــغالگر کوردســتان، به چنان ســطحی از آگاهی 

و اراده ی سیاسی رســیده اســت كــه راه حــل مســائل خــود را 

بــا دســت خــود بیافرینــد. اعــالن خودمدیریتــی دموكراتیــك 

در واقــع شكســت متــام سیاســت هایی اســت كــه هــر نــوع 

جنبــش خلق محــور خاورمیانــه ای و به ویــژه جنبــش خلــق 

كـُـورد را بــا برچســب ملی گــرا و تجزیه طلــب محكوم ســاخته 

ــی  ــارغ از متام ــتم، ف ــن سیس ــرا ای ــود. زی ــزه می من و تروری

ــاخته  ــا س ــی دولت ه ــی های سیاس ــا و خط كش مرزبندی ه

ــد. ــرار می ده ــان ق ــی آزاد را بنی ــای اجتامع ــده و واحده ش
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در بــاب انقــالب ســال ۱۳۵۷ ایــران ســخن بســیار اســت؛ برخــی آن را 

محصــول توطئــه، بعضــی ناشــی از اســتبداد حاکــم، پــاره ای گرایــش 

ــز، محصــول  ــی نی ــی و اندک ــازی غرب ــا مدرن س ــت ب ــه ضدی ــردم ب م

ــدف از  ــد. ه ــی در آن دوره می دانن ــه ی  ایران ــی جامع ــول طبیع تح

نوشــتار حــارض، پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه آیــا انقــالب ایــران 

محصــول بــروز عنــر »ضــد قــدرت« در قالــب قــدرت اجتامعــی بــود 

یــا خیــر. آیــا ایــن نخســتین تجربــه ی تاریخــی ایرانیــان در زمینــه بــه 

کارگیــری ســازمان یافتــه ی »ضــد قــدرت« بــود؟

اقتصــاد، سیاســت، دیپلامســی و دفــاع مــرشوع خــود را ســازماندهی منایــد.

ــس  ــه و جن ــب و طبق ــن و مذه ــگ، دی ــان و فرهن ــی، زب ــرز جغرافیای ــوم، م ــك ق ــر ی ــی ب ــی متك ــك، نظام ــی دموكراتی خودمدیریت

منی باشــد. زیــرا ســاختاری دموكراتیــك و خلق مــدار اســت و نــه دولتــی یــا محــدود بــه یــك ملیــت خــاص. ســایر خلق هــای خاورمیانــه 

و به ویــژه خلق هــای ایــران اعــم از بلــوچ، آذری، عــرب، گیلــك، مازنــی، تركمــن و فــارس نیــز می تواننــد در جهــت حــل مســائل خــود 

چنیــن سیســتمی را رسلوحــه قــرار دهنــد. 

خلق مــان در رشق كوردســتان همــواره نســبت بــه وضعیــت خلــق كــورد در دیگــر بخش هــای كردســتان بــا هوشــیاری، حساســیت و 

احســاس مســئولیت عمــل كــرده و هرگــز در قبــال رویدادهایــی كــه در بخش هــای دیگــر و یــا در ارتبــاط بــا خلــق كــورد در هركجــای 

ــد و  ــو را اراده ی سیاســی خــود می دان ــه اینكــه رهــر آپ ــا توجــه ب ــژه ب ــده اســت. به  وی ــا منان ــد، منفعــل و بی اعتن ــان رخ داده ان جه

ــن  ــن الزم اســت در ای ــه برمی شــامرد، بنابرای ــات آزاد و رشافتمندان ــه حی ــا راه رســیدن ب ــرار دادن رهنمودهــای وی را تنه رسلوحــه ق

مرحلــه ی فوق العــاده حســاس و تاریخــی، بــه پشــتیبانی از دســتاورد خلق مــان در شــامل كوردســتان بپــردازد و آن را پیــروزی ای عظیــم 

ــت؛  ــك اس ــت دموكراتی ــد مل ــن روح متح ــكل گیری همی ــانگر ش ــع نش ــك در واق ــی دموكراتی ــاب آورد. خودمدیریت ــود به حس ــرای خ ب

به گونــه ای كــه هــر شــخص كــورد در هرجــای ایــران و رشق كردســتان بایــد حامیــت از آن را همچــون مســئله ای حیاتــی و رسنوشت ســاز 

بــرای خــود به شــامر آورد. خیــزش دموكراتیــك خلــق كــورد در رشق كردســتان، تحــوالت شــگرفی را در رشق كردســتان و كل ایــران رقــم 

خواهــد زد. 

ـ خودمدیریتی دموكراتیك؛ مدلی برای همه ی خلق های منطقه
شــكل گیری خودمدیریتــی دموكراتیــك، بــه معنــای شكســت پــروژه ی خاورمیانــه ی بــزرگ آمریكاســت. متــام هــّم و غــم دول غربــی 

ایــن اســت كــه كلیــه ی خلق هــا را بــه سیســتم خــود عــادت دهنــد. از نهادهــای جامعــه  ی مدنــی گرفتــه تــا موســیقی و فیلــم؛ از ورزش 

ــا  ــه ت ــول گرفت ــواده و روابــط اجتامعــی؛ و از اقتصــاد و پ ــا خان ــه ت ــوژی؛ از نهادهــای سیاســی لیــرال گرفت ــا تكنول ــه ت و رسگرمی گرفت

بافــت شــهری همــه چیــز را می خواهنــد مطابــق الگوهــای غربــی در خاورمیانــه پیــاده ســازند. نتیجــه ی آن نیــز بــروز وضعیــت عــراق، 

افغانســتان و ســایر كشــورهایی اســت كــه در آن هــا مداخلــه ی نظامــی صــورت گرفتــه اســت. 

ــكوالر و  ــای س ــرب، حكومت ه ــم غ ــوج گلوبالیس ــری در م ــر جایگی ــی ب ــه ی مبتن ــز اندیش ــران نی ــه در ای ــق ازجمل ــیاری مناط در بس

ــش غــرب در نوســان  دموكراســی لیــرال حاكــم اســت. لــذا نارضایتی هــای خلــق در تقابــل میــان اســتبداد رشق و لیرالیســم جامعه كُ

ــد. اگــر  ــا آزادی، اراده ی ذاتــی و ســازماندهی سیاســی خویــش اســت دســت منی یاب ــه نتیجــه ی دلخــواه خــود كــه هامن ــد و ب می مان

ــارغ از  ــد ف ــد كــه بتوانن ــرای خــود برگزینن ــی ب ــد بایســتی مدل ــی یابن ــی رهای ــا از اســتبداد كنون ــد ت ــب آنن ــز طال ــران نی خلق هــای ای

زدوبندهــای دولتــی  ـ كــه تحــت نــام سیاســت و دیپلامســی صــورت می گیــردـ ، خــود بتواننــد سیاســت ورزی مناینــد. چــه آنكــه سیاســت، 

هامنــا مدیریت كــردن حیاتی تریــن امــور خــود توســط جامعــه اســت. بــه گفتــه ی رهــر آپــو، »سیاســت دموكراتیــك، مكتــب راســتین 

آموخــن و زیســِن آزادی اســت«. بنابرایــن جامعــه ای كــه از سیاســت دموكراتیــك محــروم باشــد بــه ناگزیــر بــرده خواهــد بــود. نظــام 

ــه  ــه را فریفت ــردی، جامع ــامن آزادی ف ــیدن گفت ــا و پیش كش ــوزه ی آزادی ه ــردن ح ــه و قبضه ك ــاخن جامع ــا سیاست گریزس ــی ب جهان

و همچــون اســبی از آن ســواری می گیــرد. دولــت ـ ملــت خــدای ایــن نظــام اســت و بــه حــق می تــوان آن را هیــوال نامیــد. كار ایــن 

هیــوال، كشــتار و خونریــزی اســت. از همیــن رو كوچك تریــن مقاومــت خلــق را بــا گلولــه پاســخ می دهــد. امــا حــوادث ماه هــای اخیــر 

ــای  ــرده ی خلق ه ــت های گره ك ــن مش ــای درآورد. بنابرای ــوان از پ ــلحه منی ت ــا اس ــواه را ب ــاوم و آزادی خ ــای مق ــه خلق ه ــان داد ك نش

ســتمدیده همــواره می توانــد دولت ـ ملت هــا و نظــام ســطه ی آن را بــه زانــو درآورد. اگــر ســطح ایــن مبــارزات از گرایــش تقلیل یافتــه 

بــه براندازی دولت هــای كنونــی گــذار كنــد و برقــراری دموكراســی رادیــكال و ســاختاری غیردولتــی را بنیــان قــرار دهــد، بــه دیكتاتــوری 

پایــان خواهــد بخشــید. وگرنــه، رصفــاً كنــارزدن یكــی و روی كار آوردن دیگــری، دردی را دوا نخواهــد كــرد.

ــا  ــرا ب ــاند. زی ــان برس ــه فرجام ش ــا را ب ــام خلق ه ــد قی ــی، می توان ــون مدل ــك همچ ــی دموكراتی ــان، خودمدیریت ــن می در ای

فرهنــگ، باورداشــت ها، تاریــخ و حقیقــت خلق هــای منطقــه همخــوان اســت. می توانــد ضامــن بــه نتیجــه رســیدن هــامن 

امیــدی باشــد كــه خلق هــای مــر، تونــس، ایــران، بحریــن، یمــن و... را بعــداز گذشــت چندیــن دهــه ســكوت، رسكــوب و 

انفعــال بــه خیزشــی اینچنیــن گســرتده كشــانیده اســت.
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ضد قدرت چیست؟
ضــد قــدرت مجموعــه تــوان بالفعلی ســت کــه جامعــه ی مدنــی بــرای مقابلــه بــا عملکــرد نامطلــوب 

ــه  ــد ک ــروز می کن ــی ب ــدرت اجتامع ــب ق ــدرت در قال ــرد. ضــد ق ــت می گی ــدرت سیاســی در خدم ق

ــاط یافتــه ی شــهروندان یــک کشــور دارد. قــدرت اجتامعــی  ــه و ارتب ــه قــدرت ســازمان یافت اشــاره ب

ــدرت در  ــن ق ــی ای ــا وقت ــد، ام ــت آن رشــد کن ــا حامی ــا ب ــت ی ــه صــورت مســتقل از دول ــد ب می توان

مقابــل دولــت واقــع می شــود، شــکل »ضــد قــدرت« را بــه خــود می گیــرد. ضــد قــدرت تــوان جامعــه 

ــوب  ــردم مطل ــت م ــرای اکری ــه ب ــه ک ــا آن چ ــی ی ــای حکومت ــراط  و تفریط ه ــار اف ــرای مه ــت ب اس

نیســت.

ــه اتحادیه هــای کارگــری،  ــون ب ــه می ت ــه از آن جمل قــدرت اجتامعــی خــود اشــکال مختلفــی دارد ک

ســندیکاهای  شــهروندی،  انجمن هــای  غیرحکومتــی،  ســازمان های 

ــبکه های  ــهروندی و ش ــکل های ش ــی، تش ــوراهای مردم ــجویی، ش دانش

ــرد. ــاره ک ــهروندمدار اش ــای ش ــن نهاده ــان ای ــد می ــی از پیون ناش

قدرت اجتامعی در ایران

ــام ضــد قــدرت، در اشــکال ابتدایــی خــود، در  ــه ن ــران مفهومــی ب در ای

دوران پیــش از مرشوطیــت شــکل گرفــت. نخســتین تشــکل های صنفــی 

در ایــن دوران بــه وجــود آمــد و بــا ایجــاد فضــای اعرتاضــی در جریــان 

ــای رِسی«،  ــد »انجمن ه ــری مانن ــکل های دیگ ــت، تش ــالب مرشوطی انق

ــا »جمعیــت نســوان وطن خــواه« و »جمعیــت  »کمیتــه ی مجــازات« و ی

پیــک ســعادت نســوان« نیــز بــه آن اضافــه شــد.

بــا روی کار آمــدن رضاشــاه و دیکتاتــوری پهلــوی نخســت، ایــن جریــان 

نتوانســت چنــدان رشــد کنــد. امــا بــاز در همیــن دوران اســت کــه 

نخســتین تالش هــا توســط پیرشوانــی ماننــد »یوســف افتخــاری« در 

ــا  ــرد. ب ــورت می گی ــری ص ــتقل کارگ ــندیکاهای مس ــکیل س ــه ی تش زمین

ــر می شــود امــا  ــن تشــکل ها بازت ــرای رشــد ای ســقوط رضــا شــاه فضــا ب

بــه دالیلــی ماننــد ضعــف فرهنگــی، عــدم گســرتش آمــوزش و پــرورش و 

یــا وجــود ســاختار فئودالــی کشــور، رشــد نهادهــای شــهروندمدار حتــی 

ــد. ــق منی یاب ــز تحق ــدق نی ــبی دوران مص ــان آزادی نس در زم

پــس از کودتــای بیست وهشــتم مــرداد، بــاز فضــای رسکــوب و وحشــت 

ــی در  ــدرِت اجتامع ــی ق ــای واقع ــود و نهاده ــم می ش ــور حاک ــر کش ب

وحشــت از آلودگــی سیاســی محیــط منی تواننــد رشــد یابنــد. رشــد ایــن 

ــدان  ــروز انقــالب، چن ــا زمــان ب ــن دوران ت نهادهــای شــهروندمدار در ای

قــوی نیســت و در حــد تشــکیل »کانــون نویســندگان ایــران« و برخــی از تشــکل های صنفــِی محــدود، 

خالصــه می شــود. ضعــف تاریخــی شــکل گیری نهادهــای شــهروندمدار بــا خصلــت اجتامعــی و 

ــان انقــالب  ــران، می ــخ ای ــن دوره شــصت ســاله ی تاری ــه وضــوح در طــول ای ــی ب ــک در حال دمکراتی

مرشوطیــت و انقــالب ۵۷، دیــده می شــود کــه همزمــان بــا آن، دو رسی تشــکل های دیگــر بــا 

ــد؛  ــد می کن ــران رش ــه ی ای ــک در جامع ــی غیردمکراتی ــا ماهیت ــا ب ــی ام ــش اجتامع ــت کامبی خصل

ــر. ــوی دیگ ــت از س ــبکه ی روحانی ــو و ش ــنت گرا از یکس ــای س ــبکه ی بازاری ه ش

قدرت اجتامعی غیر دمکراتیک

ــادی  ــت زی ــران قدم ــت ـ در ای ــبکه ی روحانی ــنت گرا و ش ــای س ــبکه ی بازاری ه ــبکه ـ ش ــن دوش ای

داشــتند و در طــول تاریــخ بــه دلیــل منافــع طبقاتــی خویــش، نوعــی هم گرایــی ایدئولوژیــک نیــز 

یافتــه بودنــد. پیونــد میــان روحانیــت و بــازار بــه صــورت کارکــردی در تاریــخ معــارص ایــران بــه 

کــرات خــود را نشــان داده اســت. در دوره ی نخســت و در آســتانه ی انقــالب مرشوطیــت، زمانــی 

ــای  ــی از مالیات ه ــار ناش ــا فش ــود ت ــه می ش ــازار وارد صحن ــع ب ــاع از مناف ــت در دف ــه روحانی ک

ــه  ــازار ب ــی ب ــالب، وقت ــن انق ــان ای ــد. در جری ــی کن ــار را خنث ــته ی قاج ــت ورشکس ــنگین دول س

دفــاع از جریــان مرشوعه خواهــان بــه رهــری مــدرس وارد صحنــه شــد، هــر 

ــران  ــوری در ای ــتقرار جمه ــرای اس ــان ب ــنهاد رضاخ ــل پیش ــاد در مقاب دو نه

ــه  ــت و ب ــدن نف ــی ش ــان نهضــت مل ــپس در زم ــا س ــد. آنه ایســتادگی کردن

ــگاه  ــردن جای ــر ســوال ن ــرای زی ــی مصــدق ب ــت مل شکســت کشــانیدن دول

طبقاتــی خــود، وارد عمــل شــدند، بعــد در جریــان قیــام ۱۵ خــرداد ســال ۴۲ 

ــل مــوج اصالحــات ارضــی و انقــالب ســفید  ــی در مقاب ــا هــدف قدرت منای ب

ــان انقــالب ســال ۵۷ اوج  ــت، در جری ــه کار شــدند و در نهای شــاه دســت ب

هامهنگــی عملــی و هم ســویی ایدئولوژیــک خــود را بــه منایــش گذاشــتند.

بیــن ســال های ۱۳۴۲ و ۱۳۵۷ هم ســویی و نزدیکــی روحانیــت و بــازار 

بــه یکدیگــر بــه اوج خــود می رســد. بــازار تامیــن مــادی رشــد روحانیــت را 

برعهــده گرفتــه و بــا هــدف مقابلــه بــا سیاســت های مدرن ســازی اقتصــادی 

رژیــم پهلــوی، کــه منافــع و جایــگاه بــازار ســنتی را بــه خطــر انداختــه بــود، 

ــزد. ــی برمی خی ــای مذهب ــبکه ها و جریان ه ــت ش ــه تقوی ب

ــازار برخــوردار شــده اســت، از  ــی ب ــک از پشــتوانه ی مال ــه این ــت ک روحانی

فضــای امنــی کــه حکومــت پهلــوی بــرای مقابلــه بــا جریان هــای چــپ بــرای 

آنهــا ســاخته، حداکــر اســتفاده را کــرده و بــه طــور گســرتده در رسارس کشــور 

و بــه طــور عمیــق در دل شــهرهای بــزرگ مســتقر می شــود. پــاره ای از 

مطالعــات نشــان می دهنــد کــه جریــان مذهبــی و ســنتی روحانیــت و بــازار 

در آســتانه ی انقــالب ســال ۱۳۵۷ نزدیــک بــه یکصــد هــزار پایــگاه در قالــب مســاجد، حســینیه ها، 

ــن  ــم چنی ــت.آنها ه ــته اس ــار داش ــی در اختی ــای مردم ــا و نهاده ــا و هئیت ه ــا، تکیه ه حوزه ه

نرشیــات، مــدارس اســالمی، مؤسســات خیریــه ، صندوق هــای قرض الحســنه و انــواع جمعیت هــای 

ــه  ــوان یگان ــه عن ــا ب ــن رشــد بی ســابقه آنه ــی را تحــت کنــرتل خــود داشــتند. در ســایه ی ای مذهب

جریــان غیردولتــی قــادر بــه ســازماندهی مخالفــان بودنــد. بــه عبــارت دیگــر، در آن زمــان، شــبکه ی 

ــه خیابان هــا  ــردم را ب ــاز، م ــه می توانســت در صــورت نی ــود ک ــی ب ــا جریان ــی تنه ــد مذهب قدرمتن

ــات،  ــد. متامــی تجــارب، امکان ــت و رهــری منای ــی مشــخص هدای ــه ســوی هدف ــا را ب آورده و آنه

نیــروی انســانی بــرای ایــن منظــور مهیــا بــود. آن چــه کــه الزم بــود بهانــه بــود کــه در ۱۷ دی ۱۳۵۶ 

     در حالــی کــه شــبکه ی مذهبــی 

بــا  و  بی محابــا  بــازار،  و  روحانیــت 

برخــورداری از نوعــی مصونیــت وســیع 

امنیتــی بــه کار زیربنایــی در کوچــه و 

خیابان هــای شــهر و روســتا و در بیــن 

ــهرها  ــیه ی ش ــروم در حاش ــای مح الیه ه

مشــغول بــود، طبقــه ی متوســط مدرن گرا، 

از شــانِس داشــن هرگونــه تشــکل مســتقل 

ــه  ــو ب ــود، از یک س ــروم ب ــهروندی مح ش

خاطــر حساســیت های امنیتــی رژیم شــاه 

و از ســوی دیگــر بــه دلیل نبود پیشــینیه ی 

نهادینــه شــده کار اجتامعی ســازمان یافته 

ــه. در جامع

      پــس از کودتــای بیست وهشــتم مــرداد، بــاز 

ــم  ــر کشــور حاک ــوب و وحشــت ب فضــای رسک

می شــود و نهادهــای واقعی قــدرِت اجتامعی در 

وحشــت از آلودگــی سیاســی محیــط منی تواننــد 

رشــد یابند. رشــد این نهادهای شــهروندمدار در 

ایــن دوران تــا زمــان بــروز انقــالب، چنــدان قوی 

نیســت و در حــد تشــکیل »کانــون نویســندگان 

ایــران« و برخــی از تشــکل های صنفــِی محــدود، 

خالصــه می شــود. ضعــف تاریخــی شــکل گیری 

نهادهــای شــهروندمدار بــا خصلــت اجتامعــی و 

دمکراتیــک در حالــی بــه وضــوح در طــول ایــن 

دوره شــصت ســاله ی تاریــخ ایران، میــان انقالب 

مرشوطیــت و انقــالب ۵۷، دیــده می شــود کــه 

همزمــان بــا آن، دو رسی تشــکل های دیگــر بــا 

ــی  ــا ماهیت ــا ب ــی ام ــش اجتامع ــت کامبی خصل

غیردمکراتیــک در جامعــه ی ایران رشــد می کند؛ 

شــبکه ی بازاری هــای ســنت گرا از یکســو و 

شــبکه ی روحانیــت از ســوی دیگــر.
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مقالــه ای در روزنامــه اطالعــات بــه خوبــی فراهــم ســاخت.

ــالم ها،  ــه االس ــالم ها، ثق ــام، حجت اس ــات عظ ــامل آی ــه ش ــود ک ــوردار ب ــی برخ ــله مراتب ــت از سلس روحانی

طلبه هــا، روضه خوان هــا، مداحــان و امثــال آن بــود. هــزاران مســجد و حســینیه محمــل مناســب بــرای کار 

سیاســی و اجتامعــی ایــن شــبکه در قالــب فعالیــت مذهبــی بودنــد. هــزاران آخونــد بــر فــراز منابــر مســاجد، 

ــی و  ــب روضه خوان ــان در قال ــه و خیاب ــا و کوچ ــر در دل خانه ه ــیاری دیگ ــد و بس ــی کردن ــی م کار تبلیغات

مراســم مذهبــی و یــا مراســم ختــم و عروســی و غیــره حضــور داشــتند و کار ســازمان یافتــه انجــام می دادنــد.

مورد انقالب ۵۷

زمانــی کــه موضــوع اهانــت بــه خمینــی و اعــرتاض بــه آن آغــاز شــد، بــازار بــا متــام قــدرت وارد صحنــه شــد 

ــا پیوســن بــه حرکــت اعرتاضــی از یک ســو و تامیــن نیازهــای لجســتیک  و ب

ــور  ــه حض ــار در صحن ــام عی ــور مت ــه ط ــر، ب ــوی دیگ ــت از س ــام روحانی قی

ــه  ــوط ب ــای مرب ــا نواره ــرتها و ی ــا، پوس ــع اعالمیه ه ــر و توزی ــت. تکثی یاف

ــبکه ی  ــه و ش ــه بودج ــاز ب ــال آن نی ــی و امث ــای خمین ــخرانی ها و پیام ه س

فعــاالن داشــت کــه بــازار هــر دو را در اختیــار روحانیــت قــرار داد.بــه ایــن 

ترتیــب بــرای اولیــن بــار، مفهــوم ضــد قــدرت در قالــب گســرتده و ســازمان 

یافتــه ی خــود در ایــران بــروز کــرد؛ بــدون آن کــه بــه طور مشــخص برخاســته 

ــران باشــد و  ــه  ای ــاِن جامع ــی ســاختار اجتامعــی آن زم از ویژگی هــای اصل

یــا آن کــه نیــاز حــادی بــه کمــک بیرونــی داشــته باشــد. صــد البتــه همراهــی 

ــا  ــع آنه ــه نف ــازار ب ــت و ب ــت روحانی ــا حرک ــی ب ــای غرب ــی از دولت ه برخ

متــام شــد.

ــل  ــش تبدی ــه ای رسک ــدرت منطق ــک ق ــه ی ــاه ب ــه ش ــت ک ــکا منی خواس آمری

ــد و  ــتقل نبودن ــوی و مس ــران ق ــک ای ــان ی ــه خواه ــا و فرانس ــود؛ بریتانی ش

ارسائیــل نیــز از بــروز یــک رقیــب منطقــه ای خشــنود نبــود. ایــن واقعیــت، 

دولت هــای ایــن کشــورها را واداشــت کــه بیــن آلرتناتیوهــای چــپ، ملی گــرا 

یــا مذهبــی، بــه گزینــه آخــری متوســل شــوند. متــام ایــن نقــاط قــوت بــرای »ضــد قــدرت« مذهبــی و ســنتی 

ــیار  ــه بس ــر جامع ــای دیگ ــازمان یافته الیه ه ــِی س ــدرت اجتامع ــم ق ــه بدانی ــد ک ــدا می کن ــا پی ــی معن زمان

ضعیــف و در مراحــل جنینــی خــود بــود. بــه طــور مثــال در دانشــگاه ها بــه جــای شــکل گیری گرایش هــای 

مســتقل دانشــجویی، بــه شــکل ســندیکاها، ایــن ســازمان های سیاســی چریکــی بودنــد کــه خــالء فــوق را پــر 

کــرده و بــا جــذب دانشــجویان فعــال آنهــا را بــه نوعــی ســازماندهی و مبــارزه زیرزمینــی- و نــه اجتامعــی-، 

هدایــت می کردنــد. در حالــی کــه شــبکه ی مذهبــی روحانیــت و بــازار، بی محابــا و بــا برخــورداری از نوعــی 

ــای  ــن الیه ه ــتا و در بی ــهر و روس ــای ش ــه و خیابان ه ــی در کوچ ــه کار زیربنای ــی ب ــیع امنیت ــت وس مصونی

محــروم در حاشــیه ی شــهرها مشــغول بــود، طبقــه ی متوســط مدرن گــرا، از شــانِس داشــن هرگونــه تشــکل 

مســتقل شــهروندی محــروم بــود، از یک ســو بــه خاطــر حساســیت های امنیتــی رژیــم شــاه و از ســوی دیگــر 

بــه دلیــل نبــود پیشــینیه ی نهادینــه شــده کار اجتامعــی ســازمان یافتــه در جامعــه.

ــی  ــی، یعن ــدرت اجتامع ــه ق ــی ک ــا زمان ت

ــه ی  ــاط یافت ــه و ارتب قــدرت ســازمان یافت

ــل  ــران تبدی نهادهــای شــهروند مدار در ای

ــرای  ــگران ب ــی کنش ــوی کاری اصل ــه الگ ب

دگرگــون  نشــود، منی تــوان امیــدوار بــود که 

رصف تغییــر سیاســی منجــر بــه اســتقرار 

دمکراســی در ایــران شــود. جــان کالم ایــن 

کــه دمکراســی در ایــران هــم بــه نیــروی 

ــاز دارد هــم  ســازمان یافته ی اجتامعــی نی

بــه ماهیــت دمکراتیــک ایــن نیــرو.

تجربه تاریخی

آن چــه گفتــه شــد یــک تجربــه ی تاریخــی مهــم اســت کــه می توانــد بــه درســی مانــدگار بــرای هرگونــه تــالش در جهــت تغییــر 

سیاســی در ایــران امــروز تبدیــل شــود؛ فــارغ از آن کــه ایــن تغییــر سیاســی از چــه طریقــی در ایــران پیــاده شــود، اصالحــات، 

خیــزش، جنبــش یــا انقــالب. آمــوزه ی ســال ۱۳۵۷ایــن اســت: نیرویــی تغییــر را رهــری می کنــد کــه ســازماندهی کنــد. آن چــه 

مهم تــر اســت ماهیــت دموکراتیــک یــا غیــر دموکراتیــک ایــن نیــروی ســازمانده اســت؛ یعنــی اگــر قــرار باشــد تغییــر سیاســی 

رنــگ و بــوی مردمــی و دموکراتیــک داشــته باشــد بایــد بــه واســطه ی یــک متامیــت ســازمان یافتــه ی دموکراتیــک رهــری شــود. 

و آیــا ایــن متامیــت می توانــد یــک ســازمان سیاســی باشــد؟ بــدون یــک فضــای دموکراتیــک ، تشــکل های سیاســی منی تواننــد 

تــوان بالقــوه ی نیروهــای اجتامعــی را بالفعــل ســازند. رژیــم کنونــی نــه فضــای آزاد می ســازد و نــه اجــازه شــکل گیری نیــروی 

سیاســی مخالــف خــود را در داخــل کشــور می دهــد. بــه همیــن خاطــر، حتــی در فضایــی کــه بــرای یــک قیــام مردمــی بارهــا 

مناســب تر از فضــای ســال ۵۷ جلــوه می کنــد، جامعــه تــوان کنش گــری مســتقیم و گســرتده را نــدارد. رژیــم جمهــوری اســالمی 

کــه خــود ســازماندهی شــبه اجتامعی بــرای کســب قــدرت سیاســی را تجربــه کــرده بــود، بالفاصلــه پــس از انقــالب، تــار و مــار 

ــا امــروز  کــردن شــبکه های اجتامعــی، نهادهــای شــهروندی و ســازمان های غیــر دولتــی را در دســتور کار خــود قــرار داد و ت

بی رحامنــه و سیســتامتیک در ایــن بــاب عمــل کــرده اســت.

ایــن نظــام نیــک می دانــد کــه زیــر ســوال رفــن ارکان نظــام حاکــم و امــکان اســتقرار یــک نیــروی جایگزیــن، بــدون شــبکه های 

ســازمان یافتــه  ی قــدرت اجتامعــی امــری ناممکــن خواهــد بــود. از همیــن روی، همــه ی تغییرطلبــان الزم اســت در پایــان ســی 

و ششــمین ســال عمــر نظــام جمهــوری اســالمی، ایــن نکتــه را دانســته باشــند کــه تغییــر سیاســی در ایــران از راه هــای مختلفــی 

میــر اســت، امــا  آن نــوع از تغییــر کــه بخواهــد بــا خــود مردم ســاالری و آزادی و تغییــرات بنیادیــن بــه نفــع اکریــت جامعــه 

ــه  ــی اســت. ب ــدرت اجتامع ــا هــامن ق ــازمان یافته ی شــهروندان، ی ــدرت س ــری ق ــه کارگی ــق ب ــر از طری ــرد ، تغیی صــورت پذی

ــه ی نهادهــای شــهروند مدار در  ــاط یافت ــه و ارتب ــا زمانــی کــه قــدرت اجتامعــی، یعنــی قــدرت ســازمان یافت ــارت دیگــر، ت عب

ایــران تبدیــل بــه الگــوی کاری اصلــی کنشــگران بــرای دگرگــون  نشــود، منی تــوان امیــدوار بــود کــه رصف تغییــر سیاســی منجــر 

بــه اســتقرار دمکراســی در ایــران شــود. جــان کالم ایــن کــه دمکراســی در ایــران هــم بــه نیــروی ســازمان یافته ی اجتامعــی نیــاز 

دارد هــم بــه ماهیــت دمکراتیــک ایــن نیــرو.
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مفهــوم و اصطــالح شــهروند، اگــر چــه از ســوی شــیفتگان اوریانتالیســم در 

دهه هــای اخیــر معمــول گردیــد، امــا بعدهــا ماننــد دیگــر پدیده هــای منتــج 

ــل  ــه تحمی ــه جامع ــد، و ب ــادی درآم ــی ع ــه نورم ــه ب ــام مدرنیت ــوی نظ از س

گردیــد. از منظــر تعریــف قوانیــن دولتــی، مفهــوم شــهروندی بــه مجموعــه ی 

از قوانیــن حقوقــی گفتــه می شــود کــه مطابــق آن در چهارچــوب جغرافیــای 

یــک کشــور و بــر پایــه ی معیارهــای حاکمیــت، فــرد در آن موجودیــت 

می یابــد و بــه بقــای اجتامعــی خویــش ادامــه می دهــد. مطابــق ایــن 

ــود  ــاد موج ــام مف ــت مت ــه رشط رعای ــه ب ــت ک ــهروند موجودیس ــف، ش تعری

در هــامن چارچــوب مشــخص حاکمیــت سیاســی، شناســنامه ای دولتــی دریافــت می کنــد 

ــردد.  ــاد می گ ــی ی ــت اجتامع ــه هوی ــی از آن ب ــت سیاس ــت حاکمی ــامن ذهنی ــر ه ــه تعبی و ب

ــوردار  ــل و برخ ــق تحصی ــهروندان دارای ح ــت، ش ــی دول ــتم آموزش ــه در سیس ــوان منون ــه عن ب

ــای  ــش را در نهاده ــم و دان ــب عل ــرای کس ــرت ب ــت و بس ــوده و فرص ــی ب ــات آموزش از امکان

مشــخص دولتــی کســب می مناینــد. بــه زبانــی دیگــر در ایــن چارچوبــه ی تعریــف از شــهروند 

ــد،  ــم و فیــض کن ــا حقــوق مــدون در قوانیــن، عنــارص ایــن مجموعــه می تواننــد کســب عل و ی

ــا  ــازع بق ــرای تن ــرده و ب ــره ب ــت به ــت اس ــامت دول ــره ی زح ــال مث ــه محتم ــی ک از آب و هوای

زوجگیــری مناینــد، در یــک مــکان مشــخص جغرافیایــی زندگــی مناینــد و از امکانــات و مواهــب 

ــی از  ــد. خوانشــی این چنین ــن اســتفاده مناین ــه رشط عــدم عــدول از قوانی شــهری و روســتایی ب

فــرد، جامعــه و شــهروندان یــک جامعــه، بــدون در نظرگرفــن نیازهــا و یــا مولفــه هــای فرهنگــی 

فــرد و جامعــه، تــالش بــرای تک تیپ ســازی افــراد جامعــه بــر 

اســاس نُرم هــای موجــود در قوانینی ســت کــه خــود شــهروندان آن 

ــد. عــدم  ــر و مســتقیم ندارن جامعــه در تدویــن آن مشــارکتی مؤث

در  نظر گرفــن رضورت هــای تاریخــی، فرهنگــی، زبانــی و آیینــی در 

ــای  ــه ی تفاوت مندی ه ــا ضعــف مقول ــدان ی ــن و فق ــن قوانی تدوی

اجتامعــی، عاملــی مؤثــر در تک تیپ ســازی شــهروندان جامعــه 

ــه  ــردی اســت ک ــه و ف ــاد جامع ــرای ایج ــالش ب ــع ت اســت. در واق

ــت  ــود. هوی ــاکله بندی می ش ــود ش ــن موج ــذر قوانی ــا از رهگ تنه

اجتامعــی و یــا حقــوق و آزادی هــای فــردی و اجتامعــی را در ایــن 

وضعیــت می تــوان هویتــی دولتــی و حقــوق و آزادی هایــی عنــوان 

ــه را  ــی جامع ــر مطالبه خواه ــت در براب ــت دول ــه مصونی ــود ک من

موجــب می گــردد.    

دولــت_ ملــت در نهایــت بــا انحصــار متــام وجــوه و ابعــاد 

ــن ســازمان کوچــک ـ جامعــه  ــواده، ـ ای ــع آن خان ــه تب جامعــه و ب

را درخدمــت خــود می گیــرد. اعضــای خانــواده کــه بــه زعــم خــود 

خواهــان ایجــاد محیطــی ســامل بــرای پــرورش و رشــد فرزنــدان ســامل 

و کارآمــد هســتند، ناآگاهانــه در چهارچــوب رعایــت مقــررات 

دولتــی، انجــام هــر آنچــه کــه دســتگاه عریــض وطویــل بروکراســی 

طبقــه ی فرادســت می خواهــد در جهــت تثبیــت و اســتحکام نظــام، 

آن را مــرشوع و حتــی گاهــا مقــدس می شــامرند. ایــن تلقــی ســبب 

ــه صــورت یــک  ــواده ب ــرای فــرد و جامعــه می گــردد؛ در واقــع خان تعریــف رویکــردی دیگــر ب

مزدبگیــر کامــل در خدمــت اهــداف گروهــی اندک)دولــت( قــرار می گیــرد کــه خــود نیــز عاملــی 

بــرای کســب بیشــینه ی ســود از ســوی نظامی ســت کــه بــر پایه هــای ســلطه طلبی و غــارت شــکل 

ــای  ــوق و آزادی ه ــض حق ــوری، نق ــام دیکتات ــودن نظ ــتبداد، نهادینه من ــر اس ــکا ب ــت. ات یافته اس

اجتامعــی از ســوی نظــام قــدرت بــا هــدف تعریــف شــهروندان در چارچوبــه ی شــهرونِد مطیــع 

و در اختیــار دولــت، از شــیوه های معمــول در نظام هــای سیاســی ای اســت کــه فــرد و جامعــه 

ــرت  ــه ای بیش ــی مقول ــئولیت اجتامع ــت مس ــن حال ــد. در ای ــف می گردن ــم بازتعری ــک از ه منف

ــاز نظــام، قــادر بــه مشــارکت در آن خواهنــد  دولتــی بــوده کــه تنهــا شــهروندان خــاص و ممت

ملــت بــه مثابه ی یــک مفهــوم، شــاکله بندی جامعه ای 

اســت کــه بعــد از تشــکل هایی بــه فــرم کالن، قبیلــه، 

عشــایر، خویشــاوند، قــوم، خلــق یــا ملــت در می آیــد 

ــا اشــرتاکات  ــز ب ــش از هــر چی ــت خــود را بی و خصل

ــازد.  ــور می س ــی متبل ــی و فرهنگ ــای زبان و ویژگی ه

شایســته اســت که اجــزای ایــن ملت، انســان اجتامعی 

بــا هویــت و اراده ای آزاد باشــد، نــه آنچــه کــه تحــت 

اســتیالی دولــت بــه ابــزاری در دســت آن بــرای کســب 

بیشــینه ی ســود و قــدرت تبدیــل می شــود. این انســان 

آزاد و اندیشــمند کــه قــادر اســت جامعــه را از بحــران 

هــای موجود در آن رهایی بخشــد در چهارچوب ملت 

دموکراتیــک و آزاد قابــل تعریف اســت. ملتی که مانع 

اســتثامر و رسکــوب اســت و نزدیــک تریــن ملــت بــه 

آزادی و دموکراســی بــوده و طبیعتــا ایــده آل جوامعــی 

اســت کــه در پــی آزادی و برابــر ی بــدون تعیین شــدن 

در مرزهــای ذهنیتــی نظام هــای قــدرت هســتند

روزنامه نگار

حامد علیالی

هویتئبهنامشهروندآزاد
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ــی،  ــی و واقعیت هــای موجــود زبان ــت اجتامعــی وی مبان ــرد، و هوی ــف ف ــود. در بازتعری ب

اتنیکــی، تاریخــی و فرهنگــی در نظــر گرفتــه نشــده یــا بیشــرت بــه صــورت ضامیــم قانونــی و 

حقوقــی در نظــر گرفتــه می شــود. منی تــوان افــراد را بــه رصف داشــن یــک جلــد شناســنامه، 

ــتی  ــاس هس ــر اس ــه ب ــش او ن ــی و دان ــود. آگاه ــف من ــش تعری ــهروندان جامعه ی خوی ش

ــی  ــع ربوت ــده و در واق ــاکله بندی ش ــی ش ــزات دولت ــق تجوی ــه طب ــی، ک ــانی و اجتامع انس

اســت کــه سیســتم درجهــت منافــع خــود او را ســاخته؛ رشط بقــا و موجودیــت اجتامعــی 

وی نیــز رعایــت مفــاد کامــل قوانیــن و مندرجاتــی اســت کــه از ســوی نظــام و بــرای متــام 

ــن ویژگی هــا و تفاوت مندی هــا  ــدون در نظــر گرف ــه صــورت مشــابه و ب ــع ب ــراد و جوام اف

مــدون شــده اســت. تحــت ایــن تعریــف، آنچــه کــه بــه آن 

اشــاره شــد در اعالتریــن حــد خــود قائــل نخواهــد بــود کــه 

انســان و شــهروند جامعــه ی خویــش باشــد و اکنــون پرســش 

اینجاســت کــه آیــا بــه رصف وجــوه ظاهــری فــرد و تعریفــی 

ــدون  ــردی ب ــوان از آزادی هــای ف ــه، می ت ــه از جامع این گون

ــت انســانی و  ــش، کرام ــه ی خوی ــرد از جامع برخــورداری ف

ــن واقعیتی ســت  ارزش هــای اجتامعــی آن ســخن گفــت؟ ای

و  ســاخته  بــرش  نــوع  از  رسمایــه داری  مدرنیتــه ی  کــه 

می بینــم کــه بــه عنــوان آخریــن نســخه ی ســعادت جامعــه 

ــج و گســرتش آن در  ــتار تروی ــرده و خواس ــار ک ــه آن افتخ ب

میــان متامــی جوامــع اســت. بــه عنــوان منونــه شــهروند آزاد 

در ایــن چارچوبــه ی تعریــف، شــهروندی اســت کــه اجــازه 

ــه و  ــی جامع ــی اخالق ــی مبان ــودن متام ــامل من ــا پای دارد ب

ــدون ارزش  ــردی اش ب ــای ف ــودن نیازه ــت برآورده من در جه

نهــادن بــه معیــار و یــا هنجارهــای فرهنگــی مــورد پذیــرش 

ــاز داشــته باشــد دســت یابد،  ــه هــر آنچــه کــه نی جامعــه ب

کام جویــی کنــد، بــه انباشــت رسمایــه مبــادرت ورزد، غــارت و تجــاوز را نیــز تحــت عناویــن 

آزادی هــای جنســیتی، تلقــی آزادی فــردی، اقتصاد بــاز و یــا تجــارت جهانــی مــرشوع بدانــد.

 هــر جزئــی تنهــا زمانــی قابــل تعریــف اســت کــه در کلیتی جــای گرفتــه و نقش بیابد. انســان 

اجتامعــی تنهــا بــا قرارگرفــن در جامعــه ای آزاد می توانــد حامــل مفهــوم واقعــی انســان بــه 

عنــوان پیرشفتــه تریــن موجــود متفکــر باشــد. قــدرت، ســازنده ی دولــت اســت و دولــت نیــز 

نیازمنــد مجموعــه ای از فــرد و جامعــه  اســت کــه آن را ملــت می نامــد. امــا چنیــن ملتــی بــا 

جــای گرفــن در کنــار دو عنــر دیگــر رسچشــمه ی اساســی معضــالت عــر مدرنیتــه اســت. 

اجــزای چنیــن ملتــی نــه انســان اجتامعــی بلکــه هــامن چیــزی اســت کــه امــروزه شــهروندش 

ــه داری،  ــه ی رسمای ــن اساســی مدرنیت ــه رک ــی از س ــوان یک ــه عن ــت ب ــد. دولت_ مل می خوانن

ــردی و اجتامعــی شــهروندان اســت.  ــوق ف ــکار دموکراســی، آزادی و حق ــی و ان سیســتم نف

دولــت ـ ملــت در پــی ســاخت جامعــه ی همــوژن ملــی اســت کــه در واقــع یــک پــروژه ی 

مهندســی اجتامعــی در مراکــز شــهروند ســازی دولتــی اســت، تک تیپ ســازی انســان ها کــه 

پیامدهــای فاجعه بــار آن موجــب نسل کشــی های فاشیســتی و تخریــب زیســت بوم های 

ــه ای  ــوم، شــاکله بندی جامع ــک مفه ــه ی ی ــه مثاب ــت ب ــه مل ــی اســت ک ــن در حال فرهنگــی و اجتامعــی شــده اســت. ای

ــا ملــت در می آیــد و خصلــت  ــه، عشــایر، خویشــاوند، قــوم، خلــق ی ــه فــرم کالن، قبیل اســت کــه بعــد از تشــکل هایی ب

خــود را بیــش از هــر چیــز بــا اشــرتاکات و ویژگی هــای زبانــی و فرهنگــی متبلــور می ســازد. شایســته اســت کــه اجــزای 

ایــن ملــت، انســان اجتامعــی بــا هویــت و اراده ای آزاد باشــد، نــه آنچــه کــه تحــت اســتیالی دولــت بــه ابــزاری در دســت 

آن بــرای کســب بیشــینه ی ســود و قــدرت تبدیــل می شــود. ایــن انســان آزاد و اندیشــمند کــه قــادر اســت جامعــه را از 

بحــران هــای موجــود در آن رهایــی بخشــد در چهارچــوب ملــت دموکراتیــک و آزاد قابــل تعریــف اســت. ملتــی کــه مانــع 

اســتثامر و رسکــوب اســت و نزدیــک تریــن ملــت بــه آزادی و دموکراســی بــوده و طبیعتــا ایــده آل جوامعــی اســت کــه در 

ــر ی بــدون تعیین شــدن در مرزهــای ذهنیتــی نظام هــای قــدرت هســتند. پــی آزادی و براب

 در رونــد تحــول ملــِت ملــی تحــت ســلطه ی دولــت بــه ملــت دموکراتیــک، شــهروند دارای شناســنامه ی دولتــی بــه هویــت 

شــهروند آزاد و دموکراتیــک جامعــه ی خویــش تبدیــل شــده و بــا بهــره گیــری از تــوان فکــری خــود در محیطــی اخالقــی، 

گام مســئولیت اجتامعــی، رســالت های سیاســی و مشــارکت اجتامعــی در مدیریــت خویــش را روز بــه روز بــرای توســعه ی 

آزادی و دموکراســی عقالنی تــر برمــی دارد. عضــو ملــت دموکراتیــک بــودن بــا بازخوانــی فرهنــگ اجتامعــی و ارزش هــای 

انســانی از جوامــع طبیعــی اولیــه، بــه جــای قــدرت، برابــری و یکســانی را در دســتور کار قــرار داده و بــه جــای زن در 

قالــب ابــزار، زن را خالــق، آفریننــده و معلمــی می بینــد کــه همچــون ســتونی نگــه دارنــده ی جامعــه ی سیاســی و اخالقــی 

بــه شــامر مــی آورد. در گــذار از ایــن مرحلــه رابطــه ی دوســتانه بــا طبیعــت را بــار دیگــر زنــده کــرده و محیــط زیســت 

ســامل و احیــا شــده را بــه عنــوان بســرت رشــد و تعالــی نــوع بــرش پــاس مــی دارد. شــهروند آزاد و دموکراتیــک خــود را از 

چهارچــوب نگــرش دولتــی و نیــز تکیــه بــر دولــت بــه عنــوان رهیافــت زندگــی آزاد و برابــر رهانیــده و بــا اتــکا بــر پتانســیل 

اجتامعــی، مدیریــت جامعــه را در دســت می گیــرد. شــهروند آزاد و دموکراتیــک در یــک جامعــه ی دموکراتیــک، بــار دیگــر 

اخــالق را در راس معیارهــای تنظیــم روابــط اجتامعــی قــرار داد ه و بــر همیــن مبنــا قــادر بــه برســاخت جامعــه ای اســت 

کــه در آن فــرد و جامعــه منفــک از هــم و یــا در تقابــل هــم نیســتند. 

شــهروند آزاد و دموکراتیــک بنابــه شــکل یابــی جــزء در کلیــت، در جامعــه ی دموکراتیــک و در قالــب ملــت دموکراتیــک 

تعریــف شــده و بــه تبــع آن خانــواده نیــز در پــی پیوندهــای ارگانیــک بــا جامعــه ی اخالقــی بــه محیطــی ســامل جهــت رشــد 

ــت  ــگ و موجودی ــی برســاخته از فرهن ــا ویژگی هــای هویت ــن انســان اجتامعــی ب ــدل می شــود. ای ــی انســان ها مب و تعال

خویــش می توانــد خــالق بــوده و از تــوان و خالقیــت خــود در ایجــاد حیــات آزاد و برابــر و نیــز واقعیــت بخشــیدن بــه 

ــا همــه ی تنوعــات موجــود و متایــزات فرهنگــی ، زبانــی، دینــی و آیینــی، جامــه ی  همزیســتی مســاملت آمیز انســان ها ب

عمــل بپوشــاند. 

ــی  ــکل یاب ــه ش ــک بناب ــهروند آزاد و دموکراتی ش

ــک و در  ــه ی دموکراتی ــت، در جامع جــزء در کلی

قالــب ملــت دموکراتیــک تعریــف شــده و به تبع 

آن خانــواده نیــز در پــی پیوندهــای ارگانیــک بــا 

جامعــه ی اخالقــی بــه محیطــی ســامل جهت رشــد 

و تعالــی انســان ها مبــدل می شــود. ایــن انســان 

ــاخته از  ــی برس ــای هویت ــا ویژگی ه ــی ب اجتامع

فرهنــگ و موجودیــت خویــش می توانــد خــالق 

بــوده و از تــوان و خالقیــت خــود در ایجــاد 

حیــات آزاد و برابــر و نیــز واقعیــت بخشــیدن بــه 

ــه ی  ــا هم ــان ها ب ــاملت آمیز انس ــتی مس همزیس

ــی،  ــزات فرهنگــی ، زبان ــات موجــود و متای تنوع

دینــی و آیینــی جامــه ی عمــل بپوشــاند. 
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KODAR عضوکمیته ی رسانه ی
هیوا آرگش شهرونداِنبئشهر

   وقتــی بســیاری مفاهیــم و اصطالحــات موجــود در جامعــه ی امــروز ایــران، صــورت معنایــی بــه خــود منی گیرند، 

و یــا مناقشــه های روشــنفکرانه ی تئوریــک نیــز قــادر بــه روز آمــد منــودن آنــان نیســت، بال درنــگ بــه ســوی اولیــن 

اتهامــات و دفاعیــات مربوطــه ی نقش بســته در ذهــن  جامعــه می رویــم. »مفاهیــم وارداتــی غربــی«، »منافــات 

ــرده و  ــش اخــرتاع منــوده و کشــف ک ــدی ســال پی ــا هــزار و ان ــه ی م ــه جامع ــا اینک ــدس اســالم« ی ــا ذات مق ب

ــا  ــی اســت؛ هــم ب ــم و اصطالحــات واردات ــد. هــم بســیاری از  مفاهی ــا راســت هــم می گوی زیسته اســت. اتفاق

ــم  ــر خویــش، مفاهی ــر ب ــن در تضــاد اســت و هــم مــا هــزار ســال پیــش بســیار آگاهانه ت ذات و جوهــره ی دی

را زیســته ایم. اینکــه قــادر بــه تعریــف نیســتیم، در واقــع قــادر بــه بــاز تعریــف و زیســن اجتامعــی مفاهیــم 

ــات  ــامت و ترکیب ــر کل ــای اخی ــل در دهه ه ــم. حداق ــم را بفهمی ــت مفاهی ــه ماهی ــم ک ــتیم و منی خواهی نیس

بســیاری بــر زبــان اجتامعــی ایرانیــان رانــده شــد. از دموکراســی و مردم ســاالری گرفتــه تــا مشــارکت و توســعه ی 

پایــدار و افزایــش بهــره وری تــا جامعــه ی مدنــی و منشــور شــهروندی و از ایــن دســته کلــامت و  اصطالحــات... 

کــه در هــر دوره، عنــوان گفتــامن بــه خــود می گیرنــد، امــا رویکــردی گفتامنــی و یــا جنبــه ای عملــی نخواهنــد 

یافــت. خودترجمه گــی مفاهیمــی کــه یــا در رشمــی اجتامعــی قــادر بــه تکلــم آنــان نیســتیم و یــا ترجمــه را بــا 

ــم. ــی می دانی ــف یک بازتعری

در مرشوطــه بــا ســهم خواهی سیاســی و مطالبــات اجتامعــی از رجــال سیاســی در حــوزه ی منور الفکــری، 

ــاز  ــا ب ــم. ام ــذار منودی ــی گ ــا خلیفه الله ــداری کمــی از لحــن ســلطان  و ســلوک امللوکانه ی ــی و ملوکانه م ظل الله

هــم تفاوتــی معنایــی صــورت نگرفــت. بــه اندیشــه ی سیاســی جامعــه افــزوده گشــت، امــا جامعــه مســئولیت بــار 

ــار بــه جــای اینکــه از چشــم های ســلطان و  فرهنگ پذیــری خویــش را از همیــن تالش هــا صــورت نــداد. ایــن ب

خلیفــه بــه خویــش بنگریــم، از عینــک شــاه و وزیــر نــگاه کردیــم. رابطــه ی سیاســی مــا کــه مثــال جامعــه باشــیم 

ــد.  ــه و زور و باال دســت و پایین دســت مان ــر غلب ــی ب ــا آنهــا کــه حتــام شــاه و رجــال هســتند، رابطــه ای مبتن ب

ایــن بــه معنــای نفــی اندیشــگی جامعــه و روشــنفکران یــا رهــران سیاســی و تــالش  مبــارزان راه نیســت، بلکــه 

ــه، بایســتی بگوییــم کــه  ــه  بــه واقعیتــی اســت، کــه چــه خوشــامن بیایــد و چــه ن تنهــا نگاهــی کمــی بیرحامن

نامــش فرهنــگ اســت. و بــدان معنــا نیســت کــه ارزش هــای انقالبــی و مشــارکت در انقــالب مرشوطــه را از راه 

نتایــج قضــاوت می کنیــم. اتفاقــا متامــی گروه هــای اجتامعــی ســنتی چــه روحانیــون، بازاریــان، مــالکان، نظامیــان 

ــا منور الفکــران نوظهــور آشــنا  ــگان فکــری و روشــنفکران ی و دولتمــردان، و چــه گروه هــای مــدرن اعــم از نخب

ــن انقــالب  ــگ و متــدن غــرب در آن مشــارکت داشــتند. هــدف ای ــا فرهن ب

ــت  ــا حکوم ــه ی ــت مرشوط ــز حکوم ــزی ج ــز چی ــزرگ آن نی ــتاورد ب و دس

مبتنــی بــر قانــون نبــود. بــرای اولیــن بــار در انقــالب مرشوطــه تقابــل ســنت 

)مذهبــی ـ ملــی( بــا مدرنیتــه )عرفــی ـ غربــی( ســبب گردیــد کــه  اندیشــه ی  

شــکل دادن بــه یــک نظــام اجتامعــی سیاســی و حقوقــی مطــرح شــود. حتــی 

در آغــاز، ایــن روشــنفکران جدیــد نــه بــه حــق  الهــی پادشــاهی، بلکــه حقوق 

ــتبداد  ــای اس ــتایش اصــول و مزای ــای س ــه ج ــا ب ــد. آنه ــد بودن ــردی معتق ف

شــاهی و محافظــه کاری سیاســی، اصــول جامعه مــداری را تبلیــغ می کردنــد. 

بــه جــای تکریــم ظل الله هــای روی زمیــن بــه ســتودن اصــول برابــری، 

ــوق  ــی، حق ــای مردم ــی انقالب ه ــعارهای آرمان ــی ش ــرادری یعن آزادی و ب

بــرش و شــهروندی پرداختنــد. بســیاری واژه هــای غربــی از جملــه دســپوت، 

فئــودال، پارملــان، دموکــرات، لیــرال را وارد فرهنــگ سیاســی جامعــه منودنــد 

و مفاهیــم قدیــم را نیــز معنایــی تــازه  بخشــیدند. بــه عنــوان منونــه مفهــوم 

ملــت از جامعــه ی دینــی بــه مفهــوم غیردینــی ملیــت و مفهــوم مــردم بــدون 

معنــای سیاســی، بــه مــردم دارای معانــی دموکراتیــک و میهن پرســتانه تغییــر 

یافــت. در کل انقالبیــون ایرانــی در مرشوطــه، خواســتار تحقــق یــک نظــام 

سیاســی مبتنــی بــر آزادی، عدالــت، دموکراســی و حکومــت قانــون بودنــد. 

واژه هایــی کــه طنیــن و نوید بخــش ایجــاب شــهروندی بــود. یعنــی احســاس 

ــرای اســتقرار شــهروندی را در دل خــود  ــی ب رضورت وجــود بســرتهای عین

ــه دلیــل ســاختار نهــادی و فرهنگــی موجــود  داشــت. امــا در عیــن حــال ب

و بــه ویــژه تقابــل و تضــاد مرشوطه گرایــی و مرشوعه خواهــی ، تــراژدی مرشوطــه ــــ بخوانیــم تحول خواهــی 

بــدون تغییــر در زیرســاخت زبانــی و تجربــه ی تاریخی ــــ در ایــران نیــز بــه وقــوع پیوســت و همــراه بــا آن نیــز 

مســئله ی شــهروندی بــه بن بســت رســید. بنابرایــن فرصــت تاریخــی اجتامعــی مناســب بــرای تقویــت زمینه هــا 

ــا توفیــق همــراه نگردیــد.  و بسرت ســازی شــهروندی نیــز ب

   پــس از آن دوره، دچــار نوعــی خود ترجمه گــی گشــتیم کــه انــگار امــروز را در گذشــته  می زییــم و یــا 

ــوان  ــه عن ــم، ب ــه آن می دهی ــز ب اینکــه کپی شــدگی خویــش و جامعــه ی گذشــته را کــه معمــوال رنــگ زمــان نی

توســعه ی اندیشــگی جامعــه عنــوان می کنیــم. امــروزه ایــن مفاهیــم و اصطالحــات سیاســی قاجــار یــا مرشوطــه 

امــروزه ایــن مفاهیــم و اصطالحــات سیاســی 

قاجــار یــا مرشوطــه و پهلــوی نیســتند کــه الینحل 

ــن  ــن خــود جامعــه ی امروزی ــد، بلکــه ای می منایان

ایــران اســت کــه ترجمــه ی ذهنــی دیگــری را 

ــد. و  ــش می شناس ــن خوی ــت م ــوان اصال ــه عن ب

الینحلــی و بیــامری اش را بــاور نــدارد. چــون قــادر 

بــه پذیرش نگریســن بــه جنــازه ی فرهنگی خویش 

ــد  ــهروندان ارجمن ــان ش ــی می ــه فرق ــت. چ نیس

»طهــران مرشوطــه« بــا شــهروندان عزیــز »تهــران 

رفرمیــک« هســت. هــر دو آزادی می خواهنــد، هــر 

ــان  ــان و پالکاردهای ش ــاالری گلوی ش دو از مردم س

ــاال آمــده و خویــش را از دولت های شــان طلــب  ب

ــبان و  ــدان از پاس ــک می ــر دو در ی ــد و ه می کنن

آژان و پلیــس دولــت  متبوع شــان باتــوم می خورنــد
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ــران اســت کــه ترجمــه ی  ــن ای ــد، بلکــه ایــن خــود جامعــه ی امروزی ــوی نیســتند کــه الینحــل می منایان و پهل

ذهنــی دیگــری را بــه عنــوان اصالــت مــن خویــش می شناســد. و الینحلــی و بیــامری اش را بــاور نــدارد. چــون 

ــد  ــان شــهروندان ارجمن ــی می ــش نیســت. چــه فرق ــازه ی فرهنگــی خوی ــه جن ــرش نگریســن ب ــه پذی ــادر ب ق

»طهــران مرشوطــه« بــا شــهروندان عزیــز »تهــران رفرمیــک« هســت. هــر دو آزادی می خواهنــد، هــر دو از 

ــد و  ــب می کنن ــان طل ــش را از دولت های ش ــده و خوی ــاال آم ــان ب ــان و پالکاردهای ش ــاالری گلوی ش مردم س

ــد. ــوم می خورن ــان بات ــت  متبوع ش ــس دول ــبان و آژان و پلی ــدان از پاس ــک می ــر دو در ی ه

ــه فرهنــگ شــفاهی و  ــم، حتــی ب ــر یــک جامعــه را بررســی کنی ــرد و نفــوذ کلــامت ب ــار  معنایــی و بُ  اگــر ب

ادبیــات عامــه  در ایــران نگاهــی کلــی بیاندازیــم، می توانیــم عمــق فاجعــه ی ترجمه گشــتگی را در شــخصیت 

کاریکاتوریزه  شــدگی  و  حقیقت گریــزی  ببینیــم.  نقش هــا  و  حوزه هــا  بســیاری  در  فــردی  و  اجتامعــی 

اجتامعــی ســبب گشــته کــه در عین حالــی کــه آزادی می خواهیــم، بایســتی ســنت دینــی در منفــور دانســن 

ــاهانی  ــی شاهان ش ــراِن آریای ــهروندان ای ــم ش ــم؛ ه ــت   بپنداری ــم و آن را زش ــاد نری ــز از ی ــی را نی دموکراس

ــا، بلکــه تر جمــه ی  ــه م ــه ن ــی ک ــران اســالمی. هویت ــام  امــروز ای ــاز گمن ــردـ شــهروندـ رسب هســتیم و هــم ف

بــازاری و نســخه ی جعلــی ماســت. پیــش از تعریــف ســاختاری یــا اصــال 

ــیده  ــوال پرس ــن س ــت ای ــاده ، می بایس ــان س ــه زب ــهروندی ب ــف ش تعری

ــد  ــی می خواهن ــت ملیون ــن جمعی ــان و ای ــن هم وطن ــال ای ــه اص شــود ک

ــارض  ــا ح ــت؟ آی ــدام اس ــان ک ــهر شهروندی ش ــد؟ آرمان ش ــهروند گردن ش

بــه پذیــرش مســئولیت اجتامعــی، مشــارکت یــا برخــورداری از حقــوق و 

آزادی هــای خویــش هســتند یــا نــه؟ خــود را  آمــاده و شایســته ی حضــور 

از فرهنگ هــا و ســنت هایش،  بایســتی  کــه  در جامعــه ای می داننــد 

خــود و جامعــه اش را طلــب کنــد، نقــش بگیــرد و بســازد؟ یــا اینکــه چــون 

ــس از  ــید و پ ــتی پوش ــس بایس ــود، پ ــیده ش ــتی پوش ــده و بایس ــد ش م

مدتــی هــم بایســتی نپوشــید.

 CITIZENSHIP اگــر شــهروندی یــا اصطــالِح بــه اصطــالح اجنبــی! آن   

یــک نقــش اجتامعــی مــدرن فراگیــر به عنــوان مجموعــه ای به هم پیوســته 

از وظایــف، تعهــدات اجتامعــی، سیاســی، حقوقــی، اقتصــادی، و فرهنــگ 

همگانــی، برابــر و یکســان، روابــط، حقــوق و آزادی هاســت و شــاخصی 

کلیــدی بــرای نشــان دادن تحقــق دموکراســی در یــک جامعــه بــه شــامر 

ــه متامــی اعضــای جامعــه از  ــه و منصفان ــا برخــورداری عادالن مــی رود؛ ی

مزایــا، منابــع و امتیــازات اجتامعــی، سیاســی، حقوقــی، و فرهنگــی فــارغ 

از فضیلت بخشــی بــه تعلقــات طبقاتــی، نــژادی، مذهبــی، ملــی و قومــی 

اســت، پــس در ایــن صــورت می تــوان عنــوان داشــت کــه جامعــه ی 

ــی  ــه مدع ــر آن ک ــم ب ــی حاک ــی ـ اجتامع ــگ سیاس ــران و فرهن ــروز ای ام

توســعه ی شــهروندی و نهادینه منــودن آن اســت، خــود عاملــی بازدارنــده و اتفاقــا شهروند ســتیز اســت. دقــت 

شــود کــه بحــث از دولت هــای فخیمــه ی قاجــار، پهلــوی یــا جمهوری اســالمی نیســت، بلکــه بحــث از فرهنــگ 

موجــود در شــخصیت فــرد و شــهروندان امــروز جامعــه ی ایــران اســت کــه خــود بــه عنــوان عاملی بازدارنــده 

بــه شــامر می رونــد. البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه جامعــه و حاکمیت هــای سیاســی موجــود بــه عنــوان 

دولت هــای ادوار مختلــف تاریخــی، پدیده  هایــی منفــک و جــدا از هم انــد. اتفاقــا والــد و مولــود هــم 

بــوده و اصــال تقســیم ســلولی آنــان و زایــش از هــم را بــه عنــوان رابطــه ای مســتقیم بایســتی تلقــی منــود. بــه 

عنــوان منونه هــای تاریخــی، خــود جامعــه ی ایــران و بســرتهای فرهنگــی و اندیشــه ای آن، در دوره ی پــس از 

پایــان قاجــار، خواهــان میــالد رضا خانــی اســت کــه بــه عنــوان یگانــه منجــی ترقــی  و مدرن شــدن، جلــوه ای 

در مجمــوع می تــوان عــدم وجــود زمینه هــای 

ــی  ــران را ناش ــهروندی در ای ــت ش ــت موقعی تقوی

ــکل بندی  ــی و ش ــام سیاس ــاهی نظ ــت ش از ماهی

اجتامعــی جامعــه ی بنده شــده  ای دانســت کــه در 

تضــادی عمیــق بــا مفهــوم شــهروندی و مشــارکت 

همگانــی  اســت. همچنین وجــود فرهنگ اســتبداد 

ــی  ــواره نوع ــی، هم ــودن خود کامگ ــه دار ب و ریش

ــا آزاد اندیشــی و آزاد زیســتی  ــل ب مخالفــت و تقاب

ــام  ــع نظ ــد. در واق ــق می دان ــش مح ــرای خوی را ب

حقوقــی شــاهی، ماهیــت و گفتــامن آن بــه جــای 

حق مــدار بــودن، بیشــرت تکلیف مدار اســت. نظامی 

کــه پذیــرای شــهروندان آزاد و برابــر بــا متامــی 

تعلقــات اتنیکی، ملی، مذهبی، اعتقــادی، فرهنگی 

و در یــک معنــا هویتــی آنــان نیســت

ملوکانــه می گیــرد، مخالفــت  بــا وی مخالفــت بــا شــاهی اســت کــه فـَـر ایــزدی دارد و نــواده ی آن امپراطــوری ای 

می شــود  کــه خدایــگان بــه او عطــا منود ه انــد. یــا رونــد ســال های ابتدایــی انقــالب ســال 57 و نقــش 

ــه جــز جمهــوری اســالمی را  ــودی ب فرهنــگ غالــب جامعــه و شــخصیت اجتامعــی شــهروندان انقالبــی، مول

منی  طلبــد. مرشوعیت بخشــی بــه عملکــرد و الهی جلــوه دادن روحانیــت و نظــام اســالمی، ریشــه در ماهیــت 

شــاهی ـ ســلطانی نظــام اجتامعی ســت کــه نیــاز بــه دولــت ِ دینــی شــاه مدار دارد. اطاعت پذیــری و بازتولیــد 

ــع  ــت بندگــی در جامعــه از ویژگی هــای اجتامعــی ای اســت کــه شــهروندانی مطی اندیشــه ی شــاهی و تقوی

و مکلــف می ســازد. هــر گونــه دگر اندیشــی و گفتامنــی خــارج از دایــره ی دیــن و نظــام اســالمی عــالوه بــر 

نظــام و حاکمیــت سیاســی از ســوی خــود جامعــه نیــز بــه عنــوان کفــر، الحــاد و افســاد تعبیــر می گــردد.

ــت  ــران را ناشــی از ماهی ــت شــهروندی در ای ــت موقعی ــدم وجــود زمینه هــای تقوی ــوان ع در مجمــوع می ت

شــاهی نظــام سیاســی و شــکل بندی اجتامعــی جامعــه ی بنده شــده  ای دانســت کــه در تضــادی عمیــق 

ــودن  ــگ اســتبداد و ریشــه دار ب ــن وجــود فرهن ــی  اســت. همچنی ــوم شــهروندی و مشــارکت همگان ــا مفه ب

خود کامگــی، همــواره نوعــی مخالفــت و تقابــل بــا آزاد اندیشــی و آزاد زیســتی را بــرای خویــش محــق می دانــد. 

ــدار  ــه جــای حق م ــامن آن ب ــت و گفت ــی شــاهی، ماهی ــع نظــام حقوق در واق

بــودن، بیشــرت تکلیف مــدار اســت. نظامــی کــه پذیــرای شــهروندان آزاد و برابــر 

ــک  ــی و در ی ــادی، فرهنگ ــی، اعتق ــی، مذهب ــی، مل ــات اتنیک ــی تعلق ــا متام ب

معنــا هویتــی آنــان نیســت. بــا ارشاف بــر ایــن کــه تعلقــات و پیوندهــا هیــچ 

توجیهــی بــر نفع بــردن و برخــورداری از مواهــب در یــک جامعــه ی بی طــرف 

ــت  ــه ی رشک ــوان الزم ــی را به عن ــد اجتامع ــهروندی و تعه ــش  ش ــد. نق منی باش

فــرد در چرخــه ی کامــل حیــات کــه الزمــه ی شــکل گیری دموکراســی بــه معنــای 

ــهروندان  ــرد ـ ش ــبب ف ــن س ــه همی ــرد. ب ــز منی پذی ــت را نی ــه  اس ــی کلم واقع

تعریف گشــته در ایــران هم اکنــون بــه جــای عمــل بــه مســئولیت ها و بجــای 

ــات و احقــاق حــق از سیســتم  آوری تعهــدات اجتامعــی، بیشــرت خواهــان اثب

ــرش و  ــه پذی ــارض ب ــه ح ــتند ک ــی هس ــوان موجودیت ــه عن ــم ب ــی حاک سیاس

تعریــف آنهــا حتــی در قــواره ی منشــور شــهروندی یــا قوانیــن مصــوب خویــش 

نیــز نیســت. در حقیقــت شــهروندی در ایــران هم اکنــون بــه جــای محتوایــی 

اجتامعــی، فــرم و بینشــی از نوعــی جــرم سیاســی بودن بــه خــود گرفتــه اســت. 

ــد و خــط قرمــز محســوب می گــردد  هــم از ســوی سیســتم حاکــم یــک تهدی

و هــم از ســوی جامعــه بیشــرت بــه کنشــی سیاســی تأویــل می گــردد. در ایــن 

ــان حتــی مشــارکت سیاســی توســط جامعــه، مشــارکتی سیاســِی ســودمند  می

بــه حــال دولــت اســت تــا شــیوه ای از مشــارکت سیاســی فعاالنــه کــه مفیــد 

ــا مشــارکت در رفراندم هــای  ــات و ی ــی باشــد. انتخاب ــه حــال جامعــه ی مدن ب

تاریخــی در ایــران، منــود عینــی ایــن موضــوع اســت. 

در حــوزه ی حقوقــی، قانــون اساســی جمهــوری اســالمی، حقــوق و آزادی  هایــی 

ــا هشــتم  را بــه صــورت اصــول قانونــی تعریــف منــوده اســت. اصــول یکــم ت

قانــون اساســی کــه ناظــر بــه ماهیــت حکومــت، مرشوعیــت الهــی، رهــری شــیعی و کرامــت انســان اســت، در 

عیــن حــال حــاوی طــرز کار مدیریــت سیاســی و میــزان و محــدوده ی دخالــت و مشــارکت مــردم نیــز هســت. 

اگــر چــه در ایــن قانــون اساســی برخــالف بســیاری از مجموعــه ی قوانیــن اساســی موجــود بــه ویــژه نــوع 

ــِت گفتــامن برســازنده ی  ــن ماهی ــه هیچ وجــه از واژه ی شــهروند اســتفاده نشــده  اســت ــــ و ای ــی آن ب غرب

ــدگان  ــزد تدوین کنن ــه!؟ در ن ــظ ممنوع ــن لف ــه ای ــه چــرا و چگون ــن ک ــد؛ ای ــون اساســی را نشــان می ده قان

قانــون بــه کار گرفتــه نشــده اســت،ــ امــا بــا ایــن وجــود، مفــاد برخــی از اصــول آن در تعامــل بــا شــهروندی 

تــا زمانــی کــه شــهروندان ایرانــی در هــر دوره ی 

بــه قدرت رســیدن کابینه هــای دولتــی و فرهنــگ 

سیاســی متعلق بــه آن دوره، به شــهروند تعریف 

گردنــد، پیامــدی به جــز وضعیت امــروز جامعه ی 

ایــران را پیــش رو نخواهیــم داشــت. در دوره هایی 

ــاز  ـ رسب ــهروند  ــی ش ــه ی ایران ــرد در جامع ــه ف ک

مذهبــی ایدئولوژیــک انقالبــی بــرای مقابلــه بــا 

دشــمن خارجی اســت؛ زمانــی بــه شــهروند رفــاه 

ــازندگی(، و  ــت س ــهروندی در دول ــت ش )وضعی

زمانی به شــهروند ســتاره دار سیاســی و مسئله دار 

در دوره ی اصالحــات تبدیــل گــردد؛ زمانــی نیــز به 

شــهروندی تبدیــل می گــردد که تنهــا از نظــر آمار 

ــه ی  ــا یاران ــه  ی ــزان دریافــت رسان اقتصــادی و می

دولتــی، شــهروند بــه شــامر مــی رود، تــا رســیدن 

ـ شــهروند آزاد و دموکراتیــک و  بــه شــهروند و فــرد

شــهروندی در ایــران فاصلــه  وجود خواهد داشــت
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ــاب  ــود. از راه انتخ ــی اداره ش ــکای آرای عموم ــه ات ــد ب ــور بای ــور کش ــران ام ــالمی ای ــوری اس ــم )در جمه ــل شش ــه اص ــت. از جمل اس

ــه  ــا از راه همه پرســی کــه معطــوف ب ــر اینهــا ی رییس جمهــوری، مناینــدگان مجلــس شــورای اســالمی، اعضــای شــورا های اســالمی و نظای

آرای عمومــی و مشــارکت در انتخــاب اســت(. مفــاد اصــل ســوم نیــز بــه همیــن صــورت ناظــر بــه تأمیــن آزادی هــای سیاســی ـ اجتامعــی 

مــرشوع، رفــع تبعیضــات، امکانــات عادالنــه بــرای همــگان، تأمیــن حقــوق همه جانبــه ی زن و مــرد، امنیــت قضایــی و برابــری عمــوم در 

ــی هم ســویی دارد. از  ــه صــورت کل ــرش و شــهروندی ب ــوق ب ــا روح حق ــی آن ب ــری کل ــه هرحــال جهت گی ــه ب ــون می باشــد؛ ک ــر قان براب

اصــول دوازدهــم تــا نوزدهــم قانــون اساســی می تــوان جهت گیــری تعامــل بــا شــهروندی مدنــی )شــهروندی کــه معطــوف بــه برخــورداری 

از آزادی بیــان مذهــب و عقیــده اســت ( را اســتنباط منــود. براســاس ایــن اصــول، آزادی پیــروان مذاهــب اســالمی اهــل ســنت و اهــل 

ــد و آزادی  ــش عقای ــودن تفتی ــوع ب ــی، ممن ــر قانون ــای غی ــا از تعرض ه ــروی آنه ــال و آب ــان و م ــراد و ج ــت اف ــت مصونی ــاب، رعای کت

مطبوعــات تضمیــن شــده اســت. بــا وجــود ایــن مــوارد در قانــون اساســی )اصل هــای ســوم، چهــارم، ســیزدهم و چهاردهــم( کــه مبنــی 

بــر اعــامل آزادی هــا بــر اســاس موازیــن و ضوابــط اســالمی هســتند، بــا توجــه بــه نحــوه ی تفســیر آنهــا و همچنیــن امــکان ســوء اســتفاده 

ــا درنظــر گرفــن مالحظــات قــدرت و سیاســت،  ــز و ب ــی و در اصــل نگرشــی بســیار مصلحت آمی ــز وجــود نوعــی قرائــت دین ــا، نی از آنه

ــا آن  ــا شــهروندی و جامعــه ی مدنــی قــرار گیرنــد و بــه جــای بسرت ســاز بــودن زمینه هــای شــهروندی، در ســتیز ب می تواننــد در تقابــل ب

ــه  ــا محــق ب ــه و پوی ــرد و شــهروند از ســوی نظــام حاکــم، جامعــه ای کــه فعاالن ــف ف ــه در تعری ــم ک ــن رو می بینی ــد. از ای ــرار می گیرن ق

موجودیــت باشــد، در کار نیســت؛ بلکــه تنهــا فــرد وجــود دارد کــه آن نیــز هویــت اجتامعــی و فرهنــگ زیست شــده و تفاوت مندی هــای 

خود ویــژه اش را در نظــر نخواهدگرفــت. فــرِد فاقــد زندگــی اجتامعــی ممکــن نیســت کــه بتوانــد دارای فردیــت نیــز باشــد. امــکان و ایجــاد 

شــهروندی، نیــاز بــه تحقــق دموکراســی و عــدم حــذف هویــت اجتامعــی دارد. فردیــت بــدون خوانشــی اجتامعــی منجــر بــه وضعیتــی 

ــون خط کشــی می شــود. ــه وســیله ی قان ــن و ب ــدرت، تعیی ــرد از ســوی نظــام ق ــه در آن ف می  شــود ک

وقتــی مســئله ی شــهروندی و حقــوق و آزادی فــردی و اجتامعــی در جامعــه ی امــروز ایــران بــه قوانیــن و ضوابــط شهرنشــینی و رعایــت 

مقــررات قانونــی تقلیــل داده می شــود و یــا اینکــه در تعریــف شــهروند، مقولــه ی خــوب و بــد و درجــه ی اول و دوم مطــرح می گــردد، 

ــرد،  ــی موجــه می گی ــوری اســالمی صورت ــوژی جمه ــه ایدئول ــه پایبندی ــــ ب ــزان متصــل بودن ــــ ن ــر اســاس می ــه ب ــدی جامع ــا طبقه بن ی

ــه  در  ــت همیش ــو، ام ــت خداج ــون ام ــوس چ ــی نامان ــت. ترکیبات ــه وی نیس ــق ب ــه متعل ــرد ک ــش می گی ــه ای نق ــرد در جامع ــع ف بالطب

ــی و  ــی و ایران ــه ی محل ــور و . . . ترجم ــان سلحش ــلامن، ایرانی ــان مس ــیعیان مومن، هم وطن ــور، ش ــت غی ــه، مل ــت حزب الل ــه، ام صحن

کاربــردی ایدئولوژیکــی از شــهروندی، دموکراســی، حقــوق و آزادی هاســت. روشن اســت کــه در ایــن زبــان، مخاطــب، بندگانــی می شــوند 

کــه حقــوق و آزادی  آنهــا حقــوق و  قــدرت نظــام اســت و هرگونــه حق خواهــی و مطالبــات اجتامعــی خــارج از ایــن دایــره، محکــوم بــه 

ــه در اصــول و موازیــن رشیعــت کــه در رعایــت مناســک عمومــی مذهبــی همچــون منازجمعــه،  ــاه اســت. شــهروندان خوبــی کــه ن گن

عزاداری هــای دولتــی، انتخابــات تکلیفــی و مراســامت و مناســبات دولتــی نظیــر راهپیامیی هــا، شــهروند خوانــده می شــوند تــا مشــارکتی 

فعاالنــه داشــته باشــند. اصــول و موازیــن شهرنشــینی نظیــر رعایــت حق تقــدم و اســتفاده  از مزایــای امکانــات عمومــی شــهرداری نیــز بــه 

منشــور شــهروندی تأویــل می گــردد. منونه هــای بســیاری در ایــن زمینــه می تــوان عنــوان منــود کــه مســئله ی شــهروندی و بازتعریــف و 

ــا مشــکالت عدیــد ه ای روبروســت.  ــرای نهاد شــدن ب بسرتســازی ب

ــه  ــه آن دوره، ب ــق ب ــی متعل ــگ سیاس ــی و فرهن ــای دولت ــیدن کابینه ه ــه قدرت رس ــر دوره ی ب ــی در ه ــهروندان ایران ــه ش ــی ک ــا زمان ت

ــی کــه فــرد در  ــم داشــت. در دوره های ــران را پیــش رو نخواهی ــه جــز وضعیــت امــروز جامعــه ی ای ــد، پیامــدی ب شــهروند تعریــف گردن

ــاه  ــهروند رف ــه ش ــی ب ــت؛ زمان ــمن خارجی اس ــا دش ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــک انقالب ــی ایدئولوژی ــاز مذهب ــهروند ـ رسب ــی ش ــه ی ایران جامع

)وضعیــت شــهروندی در دولــت ســازندگی(، و زمانــی بــه شــهروند ســتاره دار سیاســی و مســئله دار در دوره ی اصالحــات تبدیــل گــردد؛ 

زمانــی نیــز بــه شــهروندی تبدیــل می گــردد کــه تنهــا از نظــر آمــار اقتصــادی و میــزان دریافــت رسانــه  یــا یارانــه ی دولتــی، شــهروند بــه 

شــامر مــی رود، تــا رســیدن بــه شــهروند و فــردـ شــهروند آزاد و دموکراتیــک و شــهروندی در ایــران فاصلــه  وجــود خواهــد داشــت. امــا بدون 

تردیــد، تعهــد بــه رســالت های اجتامعــی و مشــارکت جهــت ایجــاد بســرتهای برخــورداری جامعــه از قبــول نقــش سیاســی، فرهنگــی و 

اجتامعــی می توانــد فــردـ شــهروند آزاد و دموکراتیــک بیافرینــد. بــه میزانــی کــه اهتــامم بــه نقــش و عمــل سیاســی، اجتامعــی و فرهنگــی 

ــت موجــود و شهروندشــدن وجــود خواهــد  ــذار از وضعی ــکان گ ــرد، ام ــه کار گی ــردن ب ــش را در حــوزه ی اندیشــیدن و باز تعریف ک خوی

داشــت. در غیــر ایــن صــورت از ســوی دیگــراِن قــدرت، برایــش نقــش تعریــف گشــته، حــوزه ی عمــل اش را مشــخص و معیــن می کننــد و 

ــود.  ــر از ســیاحت در نوســتالژیای رسخوردگی هــای ســالخورده  اش نخواهــد ب حــوزه ی اندیشــه اش چیــزی فرات

اورفــا ســمبل قداســت و لعنــت اثــر ارزشــمند عبداللــه اوجــاالن از ســوی 
ــا از  ــد.  اورف ــاپ گردی ــد چ ــودار تجدی ــنگری ک ــم و روش ــه ی عل کمیت
اولیــن دفاعیه هــای عبداللــه اوجــاالن اســت کــه نخســتین بــار در ســال 
ــوان  ــی و تحــت عن ــان ترک ــه زب ــون ب 2001 از ســوی انتشــارات رسخوب
LANET VE KUTSALLIK SIMGESI URFA منتــرش گردیــد. در 
ــه شــد  ــه فارســی ترجم ــر توســط »آراس کاردوخ« ب ــن اث ســال 2007 ای
ــازه از ســوی کمیتــه ی علــم و روشــنگری کــودار  ــا ویرایــش ت و اینــک ب
تجدیــد چــاپ گردیده اســت. بدون شــک ارائــه ی نظريــات اوجــاالن 
ــرد متعلــق بــه خاورميانــه، چــاپ و مطالعــه ی  در مقــام يــك متفكــر كُ
آثــار ايشــان به ويــژه تزهايــي كــه در رابطــه بــا سياســت و جامعــه در 
ــه  ــد رو ب ــی در رون ــهم بزرگ ــد س ــد، می توان ــه می دهن ــه ارائ خاورميان
تحــول »مهــد متــدن« داشــته باشــد. بــدون شــک ایــران به عنــوان مرکــز 
مهــم اندیشــه در منطقــه، از رهگــذر آشــنایی بــا آثــار عبداللــه اوجــاالن، 
چشــم اندازهای نوینــی را در برابــر دیــدگان جوینــدگان اندیشــه و تفکــر 
خواهــد گشــود و از ایــن طریــق کنشــگران سیاســی و فعالیــن علمــی، 
فرهنگــی و اجتامعــی در دادوســتدی متقابــل بــا آن می تواننــد بــه نتایــج 
مهمــی در عرصــه ی عمــل دســت یابنــد. در ايــن ميــان دفاعیــه ی اورفــا 
از ويژگــی منحربه فــردی برخــوردار اســت کــه در آن تحليالتــی 
شــگرف و جســورانه در بــاب مذهــب صــورت می گیــرد. اگرچــه 
ــوی  ــومر به س ــی س ــت كاهن ــه ی »از دول ــي آن در دفاعی ــان علم بني
ــه  ــزی دارد ك ــی متامی ــی ویژگ ــت، ول ــده اس ــک«  آم ــدن دموكراتي مت
ناشــی از شــاخصه های منحربه فــرد شــهر اورفاســت. دو بخــش 
مهــم کتــاب شــامل تاریــخ در حــوزه ی دجلــه و فــرات و نیــز روزآمــد 
منــودن ســنت ابراهیمــی اســت  که در آن نویســنده تحلیــالت تاریخی و 

ــت. ــوده اس ــه  من ــا ارائ ــن بخش ه ــی در ای ــناختانه ی مهم جامعه ش
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جامعه ی دموکراتیک و آزادرشق کوردستان

ــک و آزاد رشق  ــرارداد اجتامعــی نظــام جامعــه ی دموکراتی ق

کوردســتان مصــوب کنگــره ی یکــم توســط انتشــارات کمیته ی 

ــان  ــه دو زب ــه و ب ــودار در  114 صفح ــنگری ک ــم و روش عل

فارســی و کــوردی )ســورانی / کرمانجــی( بــا شــامرگان 5000 

مجلــد و در قطــع جبیبــی چــاپ گردیــد. کتاب شــامل 9 فصل 

بــوده کــه اصــول و مبانــی و نیــز حقــوق، آزادی و چارچوبــه ی 

ــز ســازماندهی و  ــودار مصــوب کنگــره ی یکــم و نی نظــام ک

نظام مندمنــودن  دموکراتیــک جامعــه در عرصه هــای سیاســی، 

افتصــادی و اجتامعی را در برســاخت جامعــه ی دموکراتیک و 

آزاد رشق کوردســتان ترشیــح منــوده اســت.  

نوبت چاپ/ نخست ــ فارسی،کوردی
سال چاپ/1393ـــ 2014ـــ 2714

شامرگان/5000 جلد
گرافیک و صفحه آرایی/بخش هری کمیته ی علم وروشنگری کودار

چاپ ونرش/ چاپخانه ی گریال

قرارداداجتماعیکودار

 انتشارات کمیته ی علم و روشنگری کودار

KODAR
مصوب کنگره ی یکم

...

آزادکوردستان حزبحیات
PJAK

برنامه  و اساسنامه  ی

1392  ــ  2014  
ـ  ـ پــژاکـ  ــ برنامــه و اساســنامه ی حــزب حیــات آزاد کوردســتانـ 

مصــوب کنگــره ی چهــارم ایــن حــزب توســط انتشــارات مرکــز 

مطبوعــات پــژاک در 144 صفحــه، بــه دو زبان فارســی وکوردی 

)ســورانی( بــا شــامرگان 5000 مجلــد و در قطــع جیبــی منتــرش 

گردیــد. فصــل اول ایــن کتــاب برنامه هــای حــزب را در هفــت 

بخــش و فصــل دوم اساســنامه ی مصــوب کنگره ی چهــارم پژاک 

را در ســه بخــش ترشیــخ منــوده اســت. تغییــرات ســاختاری در 

پــژاک و بــه ویــژه موضــوع نهــاد ریاســت مشــرتک و قرارگرفن 

در کــودار، نظــام جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان 

از مهم تریــن مصوبــات کنگــره ی چهــارم ایــن حــزب بــه شــامر 

ــح آن  ــه ترشی ــژاک  ب ــه و اساســنامه ی پ ــه در برنام ــد ک می آی

پرداختــه شــده اســت.  

ســومین شــامره از نرشیــه ی زنــان رشق بــه اهمیــت و نقــش 

زنــان در انقــالب روژآوای کوردســتان اختصــاص دارد. مقــاالت 

و نوشــتارهایی در زمینــه ی انقــالب روژآوا ، انقــالب خاورمیانــه، 

تکویــن  ارتــش زنــان در  جنبــش آ زادی خواهــی و رضورت دفاع 

مــرشوع جامعــه ی زنــان در ایــن شــامره  محــور اصلــی زنــان 

رشق را تشــکیل می دهــد. آثار ی از پخشــان عزیــزی، خاورباور، 

تــوار مهابــاد، بریتــان زاگــرس  و گالویــژ آوریــن در زمینه هــای 

مختلــف ابعــاد انقــالب روژآوا، نقش  زنــا ن در تکوین جامعه ی 

دموکراتیــک و انعــکاس جهانــی مقاومت زنان در کوردســتان به 

چشــم می خــورد. گفتگوهایــی بــا هیزل اوزگــور و آخیــن ماکــو 

نیــز در خصــوص رضورت دفــاع مــرشوع بــه ویــژه بامحوریــت 

نقــش زنــان رشق کوردســتان در جنبــش آزادی خواهــی خلــق 

کــورد صــورت گرفتــه است.انتشــار نامــه ی ریحانــه جبــاری و 

نیــز نامــه ی شــهید قــدر اورتاکایــا در بخــش »صفحــه ی تــو«  

ــامر  ــه ش ــی ب ــب خواندن ــوم  از مطال ــامره ی  س ــان رشق ش زن

مــی  رود.

مصوب کنگره ی چهارم

نوبت چاپ/ چهارم ـ فارسی،کوردی

سال انتشار/1393ــ 2014

شامرگان/5000 جلد

گرافیک وصفحه آرایی/بخش هری مرکز مطبوعات پژاک

چاپ و نرش/انتشارات مرکزمطبوعات پژاک ــ چاپخانه ی گریال

انتشارات مرکزمطبوعات پژاک 
K J A R

انتشارات کمیته ی رسانه ی کژار

زنانشرق
3

جامـعه  ی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان
FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

  KODARماهنامه ی  اجتامعی، فرهنگی وسیاسی
69

...اکرمودننکملب ...
68
...اکرمودننکملب ...

سال اول شامره ی دوم / دی و بهمن ماه681393

تازههائ
نشــر

آلترناتیوشمارهی47

حــزب  ارگان  آلرتناتیــو  نرشیــه ی  چهل و هفتــم  شــامره ی 

حیــات آزاد کوردســتان  مهرمــاه 1393 منتــرش شــد. نرشیــه ی 

ایدئولوژیــک، سیاســی، اجتامعــی و فرهنگــی آلرتناتیــو در 

ــود را  ــامره ی خ ــن ش ــارـ دوره ی دوم ـ ای ــال انتش ــتمین س هش

بــه حامســه ی شــکوهمند کوبانــی اختصــاص داده اســت. 

ــی ام« روی  ــوان »من کوبان ــرکان و عن ــن می ــر شــهید آری تصوی

جلــد، محوریــت ایــن شــامره ی آلرتناتیــو را مشــخص می کنــد. 

ــوان  ــک، عن ــی دموکراتی ــا نوزای ــی ت ــه ؛ از داعش زدگ خاورمیان

نوشــتاری از اوینــدار رینــاس ـ ریاســت مشــرتک پــژاک ـ و نیــز 

بریتــان  فــواد  مقاله ی کوبانی شــهری به بزرگی متام دنیااز 

عضوشــورای رهری کودار و نیــز آثــاری از رونیــا آویــه ر، ئامــه د 

 شــاهو، رسوه کامــکار، ژینــدا داالهــو و. . . مطالــب ایــن شــامره 

را شــامل می گــردد.

انتشارات مرکزمطبوعات پژاک 

ئاگر
یكی

دههرز٧
شتی

گفته هاوناگفته های شهیدریبین هیمن

)نارصقادرزاده(
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 ...کودکــی انگشــت بــه دهــان, تــو گویــی کوچک صخــره ای شــده بــود 

در کنــار هــامن کــوه ســنگی کــه گلــی )رفیــق( در دلــش اللــه گزیــده 

بــود و زندگــی را آغــاز, فریــاد بــرآورد کــه "منــم نگهبــان اللــه تــا بیاموزم 

ــی کــه  ــرار رســیده اســت و آنهای رویــش و زایشــی را, نســل الله هــا ف

ادامــه دهنــد حیــات را, شــاداب کنند خــاک و ســیراب گرداننــد گل را". و 

مــا اگــر برآنیــم یــاور اللــه باشــیم و وفــادار بــه راه و رســمش, هــادی آب 

و نــور شــویم بــه رس منــزل گل و دل صخــره. همــه هــم و غم مــان ایــن 

اســت. ایــن بــار هــر آنچــه پیرمــرد و کــودک و صخــره و اللــه از ما طلب 

کننــد, نیــک شــنیده ایم و آفریــدگار آرزوهــای دیگــر خواهیــم گشــت تا 

همــگان زمزمــه کــرده باشــند, قدم هایشــان تحقــق امیدهایــامن را نوید 

داده بــود و تنهــا انتظــاری کــه ندامــت نصیبــامن و نصیبشــان نکــرده 

باشــد, تنهــا نــام زایــش دوبــاره گــردد.

ــن  ــهید رێبی ــار »ش ــه ای از آث ــتی« مجموع ــی  زه رده ش ــاب »ئاگرێک کت

هیمــن« نارصقــادرزاده از مبــارزان جنبــش آزادی خواهــی کوردســتان و 

یکــی از انقالبــی هــای روشــنفکر در جنبــش، توســط کمیته ی رســانه ی 

کــودار منتــرش گردیــد. بخــش اول ایــن کتاب آثار نوشــتاری شــهید رێبین 

ـ مقــاالت، اشــعار و نوشــته های ادبــی وی، و در بخش دوم  نوشــتارهای 

همرزمــان شــهید در خصــوص ابعــاد شــخصیتی شــهید رێبیــن آمــده 

اســت. شــهید رێبیــن  متولــد ســال 1354شــهرمهاباد و فــارغ التحصیــل 

ــای  ــال 1373 فعالیت ه ــود. در س ــز ب ــگاه تری ــری از  دانش اقتصادنظ

سیاســی خویــش را آغــاز منــوده و ســپس بــه حــزب کارگــران کوردســتان 

ــه  ــل ب ــگ قندی ــال 1382در منطقه ی کانی جن ــدد. در س PKKمی پیون

کاروان شــهیدان راه آزادی ملحــق شــد.

KODAR  
کمیته  رسانه  کودار

ئاگرێکی  زه رده شتی
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من  ماموستا ده مینمه وه و 
تۆش هه ر پاسه وانی زیندان
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ــه،  ــدان اورمی ــان سیاســی زن حامســه ی مقاومــت زندانی

عنــوان شــامره ی چهل و هشــتم نرشیــه ی آلرتناتیــو ارگان 

حــزب حیــات آزاد کوردســتان، پــژاک اســت کــه در 

آذرمــاه 1393 منتــرش شــد. »مــن ماموســتا ده مێنمــه وه و 

از  شــعری  عنــوان  هه رپاســه وانی زندان«  تــۆش 

شــامره  ایــن  اصلــی  تیــرت  کامنگــر،  فــرزاد  شــهید 

ویــژه ی   48 شــامره ی  ویژه نامه ی آلرتناتیــو  اســت. 

ــوی  ــاوی گفتگ ــه ح ــی اورمی ــان سیاس ــت زندانی مقاوم

ویژه ی آلرتناتیــو بــا ریــزان جاویــد، ریاســت مشــرتک 

کــودار در خصــوص ارزیابــی مقاومــت زندانیــان سیاســی 

زندانیــان  مقاومــت  وضعیــت  آخریــن  و  ایــران  در 

ــن  ــوم هفت ت ــا مظل ــو ب ــز گفتگ ــه و نی ــی اورمی سیاس

ــاری از  گزینــگ  از اعضــای شــورای رهــری کــودار و آث

ــو  ــامره ی آلرتناتی ــن ش ــب ای ــان مطال ــن، پژار آبدان رێبی

اســت. ایــن شــامره بــه شــعر و نوشــتاری از شــهیدفرزاد 

ــت. ــته اس ــن گش مزی

ــی  ــروزی کوبان ــو پی ــه ی آلرتناتی ــامره ی چهل و نهم نرشی ش

ــاص  ــود اختص ــه خ ــی را ب ــت کوبان ــه ی مقاوم و حامس

داده اســت. گفتگــوی ویــژه بــا مازیــار کارن عضــو 

ــرات  ــز تأثی ــی و نی ــروزی کوبان ــاد پی ــژاک ابع ــس پ مجل

ایــن پیــروزی شــکوهمند در آینــده ی سیاســی کوردســتان 

و ملت هــای خاورمیانــه را بــه تفصیــل نشــان داده اســت. 

و  پــژاک  یک ســاله ی  عملکــرد  بررســی  همچنیــن 

ــتان در  ــه و کوردس ــی خاورمیان ــوالت سیاس ــر و تح تغیی

ــژاک  ــس پ ــا ریاســت مشــرتک و اعضــای مجل نشســت ب

ــاالت  ــن شــامره اســت. مق ــب ای بخــش دیکــری از مطال

ملت هــا  همگون ســازی  و  مرگ فرهنگی جامعه،دولــت 

و  ایــالم، عنــوان ســه مقاله از هژار ریبیــن، آرگــش کارزان و 

کاوه ســاالر  در ایــن شــامره ی  آلرتناتیــو هســتند.بخش  

ویــژه ی تحلیلــی آلرتناتیــو نیــز بــه هستی شناســی مفهوم 

ــاص دارد. ــت اختص دول

49آلترناتیوشمارهی48 زنانشرقآلترناتیوشمارهی
4 آبرویجهان،آزادیاتمبارک کوبانی،ای اورمیه ویژهنامهیمقاومتزندانیانسیاســیزندان

انتشارات مرکزمطبوعات پژاک انتشارات مرکزمطبوعات پژاک 
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ــه ی  ــالگرد توطئ ــانزدهمین س ــال ش ــفند امس ــوم اس س

ــو در ســال 1377 اســت.  ــی دســتگیری رهــر آپ بین امللل

ایــن توطئــه،  قیــام رشق کوردســتان در محکومیــت 

ــورد در  ــت ک ــی مل ــخ مبارزات ــی در تاری ــه ی عطف  نقط

ــه شــامر  مــی رود. شــامره ی پنجاهــم  رشق کوردســتان ب

ابعــاد  توطئــه،  ایــن  ابعــاد  آلرتناتیــو،  ویژه نامــه ی 

ــی در  ــه ی امرال ــرات مرحل ــو و تأثی ــر آپ ــخصیتی ره ش

ــت.  ــوده اس ــح من ــورد را ترشی ــت ک ــارزه ی مل ــد مب رون

پرژین اوریــن،  شاخه وان کویســتانی،  بریتــان،  فــواد 

و  عگیدشــورش  روژهــه الت،  زیــالن  ژین ژیــار، 

زاگــرس بروســک نویســندگان مقــاالت و نوشــتارهای  

 50 شــامره ی  آلرتناتیــو  اســفند  ســوم  ویژه نامــه ی 

هســتند.

بــرای  ویــژه ای  اهمیــت  امســال  زن،  جهانــی  روز 

ــه ی  ــی جامع ــورد و متام ــژه زن ک ــه وی ــان و ب ــام زن مت

کوردســتان دارد. ُمهــر مقاومــت و پیــروزی زنــان کــورد 

ــان و  ــر متامــی جه ــی  ب ــژه کوبان ــه وی در کوردســتان ب

ــم  ــامره ی پنج ــب ش ــرت مطال ــروزی بیش ــن پی ــاب ای بازت

ــت  ــا محوری ــارس ب ــود. 8 م ــامل می ش ــان رشق را ش زن

نقــش و موقعیــت زن در خاورمیانــه و کوردســتان و 

تأثیــرات مبــارزه ی زن کــورد بــر جامعــه و دســتاوردهای  

زنــان در عرصه هــای اجتامعــی، سیاســی و فرهنگــی   

ــت. ــده اس ــامره آم ــن ش در ای

نرشیــه ی ایدئولوژیــک، سیاســی، فرهنگــی و اجتامعــی 

کــژارـ نظام جامعــه ی آزاد زنــان رشق کوردســتان ـ در 

چهارمیــن شــامره ی خــود بــه اهمیــت نقــش پیشــاهنگی 

لــزوم  و  دموکراتیــک  جامعــه ی  برســاخت  در  زنــان 

ســازماندهی زنــان در عرصه هــای مختلــف سیاســی، 

رضورت  اســت.  پرداختــه  اجتامعــی   و  فرهنگــی 

ســازماندهی زنــان در حــوزه ی دفــاع مــرشوع و نیــز 

شناســاندن ابعــاد نظــام کــژار محــور مقــاالت ایــن 

ــوژی  ــان رشق اســت.  نوشــتارهایی از ژنئول شــامره ی زن

ابعــاد فاجعــه ی پاریــس در  رشق کوردســتان، واکاوی 

ــارزان  ــه هوزات از مب ــتا و بس ــوزدار اوس ــا س ــو ب گفتگ

و اعضــای رهــری PKK و KCK و نیــز مقالــه ای از 

ســیلی غفاری از مبــارزان زن افغــان و . . . از مطالــب 

خواندنــی زنــان رشق اســت. 
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انتشارات مرکزمطبوعات پژاک 
K J A R

انتشارات کمیته ی رسانه ی کژار
K J A R

انتشارات کمیته ی رسانه ی کژار

جامـعه  ی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان
FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN
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