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برگرفته از کتاب « کودار ،رهیافت دموکراتیک در ایران و رشق کوردستان»

در میانـهی بحرانیتریــن دورهی حیاتــی کــه خاورمیانــه تــا بــه حــال بــه خــود دیــده
اســت ،و نیــز در بره ـهای از تاریــخ کــه بح ـران هویــت اجتامعــی ،جوامعــی عــاری
از موجودیــت فرهنگــی را تحمیــل میمنایــد؛ نظریــهی مدرنیتــهی دموکراتیــک بــه
گونـهای عمیــق در تقابــل بــا وضعیــت آشــوبزدهی مدرنیتـهی رسمایـهداری در حــال
موجودیتبخشــی بــه خویــش اســت .در اصــل ،تحقــق برســاخت ملــت دموکراتیــک
كــه همخــوان بــا نظریــه و مفاهیــم مدرنیتـهی دموكراتیــك میباشــد ،مصــادف اســت
بــا دورهی بحرانــی كــه مدرنیت ـهی كاپیتالیســتی در ذهنیــت و شــیوهی حیــات دچــار
ت خلقهــا و جوامــع کــه همــواره بازدارندهتریــن عامــل
آن گشــته اســت .مقاومــ 
در برابــر مدرنیتـهی رسمایـهداری بــه شــار مـیرود ،خــود نشــان از ایــن تقابــل دارد.
انقالبهــای ســدهی  ۱۹و  ۲۰اگــر چــه انقالبهــای ارزشــمندی بــه شــار میآینــد
امــا قــادر بــه گــذار از ذهنیــت و شــیوهی حیــات مدرنیت ـهی رسمای ـهداری نگشــته و
خــود نیــز بــه ســبب عــدم خوانــش عمیــق از مدرنیت ـهی رسمای ـهداری از یــک ســو
و از ســوی دیگــر بــه ســبب همخــوان نگشــن بــا حقیقتهــای اجتامعــی ،ایــدهی
جایگزینشــد ن و موفقیــت آنــان نیــز محــدود گشــت .انقالبهایــی کــه هــر یــک
میـراث ارزشــمند ،دســتاوردهای ذهنیتــیِ حــاوی ســهم باالیــی از حقیقــت كــه هنــوز
هــم وجــود دارنــد و ارزشهــای حیاتــی اتیـكـ زیباییشــناختی را بــر جــای گذاشــتهاند.
جوامــع خاورمیانــه ،بــه عنــوان بخــش عظیمــی از انســانیت در طــول تاریــخ بیشــر
از همــگان دچــار بحرانهــا و مســائل و معضــات شــدهاند .دلیــل اساســی ایــن امــر
بیگــان ایــن اســت كــه در طــول مــدت بیــش از پنجه ـزار ســال ،همیشــه از ســوی
متــدن مركــزی دچــار فشــار و اســتثامر كامــل شــدهاند .در هیــچ یــك از مناطــق دیگــر
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جهــان ،اشــكال فشــار و اســتثامری ایــن همــه طوالنیمــدت و شــدید ،دیــده منیشــوند.
نهادینهشــدن ذهنیتــی کــه خاورمیان ـهی بــدون بح ـران ،قابــل تصــور نیســت را میتــوان
ناشــی از پیامدهــای زیســن اقتــدار در فــرم دولــت دانســت .قبــل از هــر چیــز بــه اندازهی
تحلیــل رسمایـهداری و حتــی شــاید بیشــر از آن ،بــه تحلیــل دولتـ ملــت نیاز وجــود دارد.
تقســیم جهــان بــه مرزهایــی قاطــع ،مراسـم(عبادت)های ملــت مــدرن ،پیدایــش هیــوالی
بروكراســی بهصــورت قفســی آهنیــن ب ـرای جامعــه ،ارتشهــای دامئــی ،ارتــش بیــكاران،
دیــنِ مــدرن ملیگرایــی ،جنســیتگرایی كــه بــه حالــت هیوالیــی رشیــر و خشــمناك
درآمــده اســت ،تعصــب آكادمیــك كــه هـزاران بــار بدتــر از كهنهپرســتی قــرون وســطایی،
ذهــن را بــه انحطــاط و تاریكــی میكشــاند ،جملگــی دول ـتـ ملــت را بهعنــوان خــدای
ه ـزار و یــك چهــره پدیــد میآورنــد.
كوردهــا و دیگــر خلقهــای ایـران ،بایــد عمــل برســاخت ملــت دموكراتیــك را بهمنزلـهی
«ســنتز و غلظــت پالودهگشــتهی متامــی حقیقتهــا ،مقاومتهــا و كل ا َشــكال
تجلییافت ـهی متداومــی كــه از اعتقــاد كهنتریــن ایزدبانــو گرفتــه تــا آییــن زرتشــتی و
اســام را در بــر میگیــرد و هم ـهی آنهــا را در ژرفــای تاریــخ و اجتامعیبــودن خویــش
دارنــد» ،درك مناینــد ،از تــه دل بپذیرنــد و اجرایــش مناینــد .گزینـهای کــه میتوانــد گــذار
از ذهنیــت دولــتـ ملــت را ترسیــع بخشــد ،همیــن واکاوی پدیــدار گشــن دولــت در
جامعــه و نیــز تــاش بـرای عمــل برســاخت مدرنیتـهی دموکراتیــک خویــش اســت .چیــزی
كــه كل ّی ـهی آموزههــای میتولوژیــك ،دینــی و فلســفی گذشــته و بــه هــان انــدازه نیــز
علــوم اجتامعــی مــدرن میخواهنــد یــاد دهنــد ،همچنیــن حقیقتهایــی كــه متامــی
جنگهــا و شــورشهای مقاومتطلبانــه بهصــورت تكتــك و جمعــی میخواهنــد
آنهــا را بــر زبــان آورنــد ،در ذهــن و كالبــد «برســاخت ملــت دموكراتیــك» در مــدل
و فــرم جامعــ ه ی دموکراتیــک و آزاد بازمنــود و تجلــی مییابــد .کــودار ،رهیافــت و در
عیــن حــال فــرم جامع ـهی دموکراتیــک و آزادیســت کــه میتوانــد در رشق کوردســتان
و همزمــان در ایـران بـرای خلقهــای متنــوع و متکــر موجــود در آن کــه کلیتــی بــه نــام
جوامــع ایرانیانــد ،بازمنــود عینــی یابــد و بیگــان قابلیــت تبدیــل شــدن بــه گفتامنــی
روشــنگرانه را دارد.
کمیتـهی علــم و روشــنگری کــودار در ایــن راســتا در تــاش اســت کــه فضــای گفتامنــی این
مهــم را فراهــم آورد .اثــر پیـشرو تحــت عنــوان «کــودار ،رهیافــت ملــت دموکراتیــک در
ایـران و رشق کوردســتان» حاصــل تحقیــق و پژوهــش در ایــن زمینــه اســت کــه بیگــان
میتوانــد در بازخــورد اندیشـهی صاحبنظـران ایرانــی و پژوهشــگران علــوم اجتامعــی و
سیاســی متامــی خلقهــای ای ـران پربارتــر گشــته و در گســرهای جامعهشــناختانه آزمــون
گردد.
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جنــگ میــان نیروهــای مدرنیتـهی رسمایـهداری و نیروهــای قدرتگـرا در خاورمیانــه
بــه اوج خویــش رســیده و از ســوی دیگــر نیروهــای دموكراتیــك خلقهــا نیــز در پــی راهــی
جهــت گــذار از بح ـران شــدیدی هســتند كــه متــام منطقــه را در برگرفتــه اســت .بــه نحــوی
میتــوان گفــت کــه جنــگ جهانــی ســوم در منطقــه در حــال جریــان اســت .دیگــر ،مقاومــت
رصف ،كفــاف درهمشكســن هژمونــی مــدرن و ایجــاد جایگزین(آلرتناتیــو) آن را منیمنایــد.
خلقهــا مســتلزم مهــارت در زمین ـهی برســاخت مدرنیت ـهی خــاص خویــش هســتند .امــروزه
جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــورد ،هــم در ایـران و هــم در رشق کوردســتان ،میتوانــد جهــت
بهجــایآوردن وظیف ـهی برســاخت مدرنیت ـهی دموکراتیــک ،پیشــاهنگی منایــد .كوردســتان در
میــان مرزهــای چهــار دول ـتـ ملــت بـ ِ
تـ
ـزرگ منطقــه جــای گرفتــه اســت .از طــرف دول ـ 
ملتهــای عــرب ،ت ُــرك و فــارس محــارصه گشــته اســت .ایــن دولــتـ ملتهــا هــر كــدام
بخشــی از كوردســتان را تحــت حاكمیــت خویــش درآوردهانــد .همچنیــن كوردســتان نیــز
بهمنزلــهی یــک میهــن ،ســایر فرهنگهــا و خلقهــای كهــن را در درون خویــش جــای
داده اســت .كوردســتان در طــول تاریــخ ،مركــز ظهــور و رشــد بســیاری از فرهنگهــا ،ادیــان
ِ
فرهنــگ نوســنگی ،انقالبهــای زبــان ،روستانشــینی،
و مذاهــب بــوده و نقــش گهــوارهی
کشــاورزی و متــدن را نیــز ایفــا منــوده اســت .امــروزه نیــز تقدیــر «جنــگ جهانــی ســومِ »
برپاشــده توســط مدرنیتـهی رسمایـهداری ،بــه نوعــی از طریــق رویدادهــای كوردســتان تعییــن
خواهــد شــد.
دیگــر نظــام جهانــی رسمایـهداری پتانســیل خودنوســازی در منطقــه را از دســت داده و امــری
كــه روی میدهــد ،پوســیدگی و واپاشــی نظــام اســت .دول ـتـ ملتهــای مركزگ ـرای ســنتی
نیــز دیگــر قــادر بــه اســتمرار موجودیــت خویــش نبــوده و ناكارآمــدی آنهــا بیــش از پیــش
منایــان شــده اســت .مــدل دولــتـ ملــت و راهكارهــای ملیگرایانــه ،نــه تنهــا مبــارزات
خلقهــا و بهویــژه خلــق كــورد را بــه نتیجــهای نرســانده ،بلكــه بــر دامنــهی بحرانهــا و
مسائلشــان افــزوده اســت .بنابرایــن طــرح و اجـرای مــدل دموكراتیكــی كــه قــادر بــه گــذار از
بنبســتهای ناشــی از دولــتـ ملــت باشــد ،اهمیتــی تاریخــی و حیاتــی دارد.
هنگامــی کــه بــه متامــی ایــن فاكتورهــا توجــه میمناییــم ،میبینیــم كــه اگــر کوردهــا در
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راتفـــگ

متامــی منطقــه و حتــی ایـران و رشق کوردســتان در چارچــوب مدرنیت هیدموكراتیــك ،پیشــاهنگی
تحوالتــی بنیادیــن را صــورت دهنــد ،دلیــل چندانــی باقــی منیمانــد كــه ایــن تحــوالت بــه انقالب
دموكراتیــك خاورمیانــه متحــول نشــود .حتــی اگــر موانعــی پیــش روی آن وجــود داشــته باشــند
نیــز ،پیرشفــت ناگزیــر اســت .اینكــه در رشق كوردســتان و ایـران مســئلهی کــورد در چارچــوب
ِ
ملتدموكراتیــك ،چارهیابــی و حــل گــردد ،در برابــر بحــران دولــتـ ملتهــای موجــود در
خاورمیانــه و مســائل الینحلــی كــه منجــر بدانهــا گشــتهاند ،تأثیــر عظیمــی بــر جــای خواهــد
نهــاد .از هماكنــون در زمینــهی گــذار از بحرانهــا ،درگیریهــا و بنبســتهایی كــه دولــتـ
ملتهــای ای ـران ،ع ـراق ،ســوریه و تركیــه منجــر بدانهــا گشــتهاند ،احتــال دیگــری بهغیــر
از رهیافــت ملـ ِ
ـت دموكراتیــك چنــدان دیــده منیشــود .ارصار بــر تــداوم «دولـتـ ملت»گرایــی،
بــه معنــای مســئله و درگیــری بیشــری اســت .اگــر بخواهنــد دولـتـ ملتهــای دیگــری (نظیــر
ُخــرده دولـتـ ملتهــای کــورد و فلســطین) را تأســیس كننــد ،اینهــا مســائل را حــل منیكننــد،
بلكــه تنهــا میتواننــد مســائلی را بــر مســائل موجــود بیافزاینــد.
در همیــن راســتا جامعــهی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان( ،)KODARبهعنــوان یــك
نیــروی مؤثــر دموکراتیــک میتوانــد یــك ظهــور انقالبــیِ حقیقــی و نــو در رشق کوردســتان
و ایــران را رقــم زنــد KODAR .بهعنــوان سیســتمی دموکراتیــک ،در چارچــوب مدرنیتــهی
دموكراتیــك ،ملــت کــورد و متامــی ایـران را از جایگزینــی نیرومنــد برخــوردار میمنایــد و جهــت
ایــن امــر پیشــاهنگی میکنــد.
خلــق كــورد و جنبــش هویتطلبــی و آزادیخواهــیِ آن ،سالهاســت كــه بــه مبــارزه بـرای حفــظ
موجودیــت و تحقــق آزادی خویــش پرداختهانــد .بــا توجــه بــه آزمــونِ عظیــم تاریخــی خــود ،بــا
تــوان گــذار از دولـتـ ملتگرایــی و بــا اتــكا بــه رهیافــت ملــت دموكراتیــك ،جایگزیــن نوینــی
جهــت حــل مســائل اجتامعــی و سیاســی خویــش مطــرح ســاختهاند .چارهیاببــودن نظــام
كنفدرالیســم دموكراتیــكـکــه عنــوان آن در رشق کوردســتان KODAR،اســتـ بهویــژه بــه
دلیــل تطابــق آن بــا رسشــت آكنــده از تنــوع جامعــه ،آغــاز عــر دموكراســی را بــا پیشــاهنگی
خلــق كــورد نویــد میدهــد .بــر ایــن مبنــا خلــق كــورد در رشق كوردســتان و ایـران بــا تکیــه بــر
ِخــرد سیاســی و درک رضورت تاریخــی میتوانــد ایــن نظــام را بهعنــوان راهــكاری دموكراتیــك
و غیردولتــی ،جهــت حــل مســائل خــود و متــام تنوعــات هویتــی كــه در كوردســتان زندگــی
میكننــد ،مبنــا قـرار دهــد ،»KODAR« .بــا ترقییابــی بــر بســر میـراث انقالبهــای گذشــته
و بــا درنوردیــدن آنهــا ،میتوانــد یــك رسآغــاز ســامل و ســنگ بنــای اساســی دموکراتیزاســیون در
ایـران و رشق کوردســتان نیــز باشــد.
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تاریخجهانشمولوخاورمیانه
امــروزه ایــن حقیقــت مــورد توافــق متامــی علــوم اســت كــه تاریــخ نــهتنهــا بـرای جامعـهی انســانی ،بلكــه در
متامــی تشــكلهای كیهانــی نقــش تعینكننــدهای ایفــا میكنــد .نقــش تاریـ ِخ اجتامعــی در پدیـدآوردن انســان،
بســیار مهــم اســت .تــوان پدیــدآوردن فــرد توســط جامع ـهی انســانی ،كمــر از آنــی كــه تصــور م ـیرود ،درك
شــده اســت .میتــوان بــا فعالیــت و تأملــی بیشــر ،بــه ژرفــای معنایــی آن دســت یافــت.
جامعــهای كــه پیوســته در حــال تکویــن و آزادشــدن اســت ،یگانــه بســر مــا بــرای یافــن حقیقــت اســت.
جامع ـهی انســانی تنهــا تاریــخ انســان نیســت ،بلكــه بــه معنــای واقعــی كلمــه ،تاریــخ كیهــان نیــز میباشــد.
ت زمانــی كــه بــا ســادگی بــه  13/8میلیــارد ســال تعبیــر میشــود ،عبــارت از تاریــخ كیهــان
بــا احتســاب مــد 
اســت .بــه همیــن جهــت بایــد بـرای انســان ،جامعـهی انســانی و تاریـ ِخ انســان ،اهمیــت بســیاری قائــل گشــت.
پایــان آخریــن عــر یخبنــدان در حــدود بیســت هــزار ســال قبــل ،یــك مقطــع مهــم در ســیر تاریــخ
اجتامعــی میباشــد .در تاریــخ خاورمیانــه كــه همزمــان بــا تاریــخ مذكــور آغــاز میگــردد ،بهویــژه دامن ـهی
سلســلهكوههای زاگــرسـ تــوروس و مناطــق بیابانــی همســایهاش ،یــك «وفــور غذائــی ،امنیــت و تســهیل زاد
و ولــد» فوقالعــاده را در رسآغــاز ایــن تاریــخ جهــت نــوع انســان ارائــه میدهــد .تركیــب ســه عامــل مذکــور،
ت محســوب میگــردد .اثبــات گردیــده كــه
جهــت هــر نــوع موجــود زنــده ،یــك شــانس فوقالعــادهی حیــا 
حداقــل مــدت یــك میلیــون ســال اســت كــه همیشــه جریــان كــوچ انســانها از آفریقــا بهســوی آســیا و اروپــا
وجــود داشــته اســت .قــوس زاگــرسـ تــوروس همــواره نقــش ایســتگاه مركــزی را در ایــن ســیر و ســفر ایفــا
میمنایــد .بیابانهــای همســایه نیــز كــه در مقایســه بــا دوران خویــش حداقــل بــه انــدازهی ایــن دامنههــای
كوهســتانی دارای اهمیــت بودهانــد ،نقــش مشــابهی را ایفــا كردهانــد .پایانیافــن آخریــن عــر یخبنــدان و
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رســیدن بــه رشایطــی كــه مانــدگاری را در ایــن ایســتگاهها ممكــن میگردانــد ،منجــر بــه یــك تحــول عظیــم در
تاریــخ نــوع انســان شــده اســت .امــروزه ایــن منطقـهی جغرافیایــی را خاورمیانــه مینامیــم .منطقــه ،اهمیــت
زمینشــناختی ،زیستشــناختی و اجتامعــی خویــش را از همیــن واقعیــت اخیــر تاریخــی كســب میمنایــد.
خاورمیانــه دیگــر یــك بخــش جغرافیایــی معمولــی نیســت؛ بلكــه مكانــی را تشــكیل میدهــد كــه تاریــ ِخ
جهانشــمول بــر صحن ـهی آن رقــم زده خواهــد شــد.
باورهــای مشــرك علمــی نشــان میدهنــد كــه تــا بعــد از آخریــن دورهی یخبنــدان ،از ســازمانبندیای بهشــكل
كِالن (گروههــای همــوژن كوچكــی كــه بــه همدیگــر شــباهت دارنــد) كــه متشــكل از جمعیتــی انســانی در
حــدود  25الــی  50نفــر بــود ،گــذار صــورت نگرفتــه اســت .انســانیت 98 ،درصــد از تاریــخ خــود را بهشــکل
ایــن نــوع جامعــه زیســته اســت .كِالن ،نقــش ســلول بنیادیــن را در تشــكیل جامعــه ایفــا میمنایــد .هامنگونــه
كــه در امــر شــكلگیری موجــودات زنــده ،ســلول بنیادیــن بــا تالشــی افــزون بــر میلیاردهــا ســال بــه فرماســیون
انــواع نباتــی و حیوانــی گــذار منــوده اســت.
انقــاب جامعــهی دارای فراوانــی و غنــا ،از بنیادیتریــن مراحــل تاریــخ جهانشــمول میباشــد.کمکم بــا
ِ
جایگزینشــدن «زبــان منادیــن» بهجــای «زبــان اشــارهای» ،ایــن مرحلــه طــی گشــته اســت .زبــان منادیــن
انســان ،بــه ســبب ســاختار بــدن و حنجــرهاش دارای یــك پتانســیل عظیــم توســعه میباشــد .همیــن امــكان و
ظرفیــت زبــانِ منادیــن اســت كــه انقــاب فكــری را نیــز میــر میگردانــد.
انقــاب اصلــی زبــان منادیــن پــس از آخریــن عــر یخبنــدان ،یعنــی حــدود  20000ق.م در پیونــد بــا ســاختار
ژئوبیولوژیــك خاورمیانــه ،انفجــار صــورت داده اســت .مشــاهدات تاریخــی و معلومــات انسانشــناختی و
اتنیكی(قومی)روش ـنتری وجــود دارنــد كــه نشــان میدهنــد اجتامعاتــی كــه «ســامی» عنــوان میگردنــد ،از
صحــرای بــزرگ آفریقــا ـ كــه تــا حــدود شــشهزار ســال قبــل دارای یــك ســاختار غنــی گیاهــی بــودهـ تــا
بیابانهــای عربســتان و ایـران« ،نظــام قبایلــی» وســیعی را پیرامــون ریشـهی زبانــی ســامی ،تشــكیل دادهانــد.
گــذار از زبانهــای اشــارهای بســیار غنــی آفریقــا بــه نظــام قبیلـهایِ متكــی بــر ســاختار زبــان منادیــنِ ســامی،
یكــی از مراحــل بنیادیــن تاریــخ جهانشــمول اســت .بعدهــا ایــن گــروه زبانــی و فرهنگــی چــه در انقــاب
زراع ـیـ دامپــروری نوســنگی و چــه انقــاب شــهری (مدنیــت ،متــدن) نقــش بزرگــی را ایفــا منــود.
همچنیــن مشــاهدات تاریخــی و فعالیتهــای انسانشــناختی بهطــور واضحتــری اثبــات كردهانــد كــه دومیــن
انقــاب بــزرگ زبــان منادیــن ،بــا اتــكا بــر ســاختار ژئوبیولوژیــك موجــود در سلســله كوههــای زاگــرسـ تــوروس
و از طــرف گروههــای موجــود در نظــام قبیل ـهای «آریایــی» كــه گــروه هندواروپایــی نیــز نامیــده میشــوند،
تشــكیل شــده اســت .اثبــات شــده کــه ایــن گــروه ،نقــش اصلــی را در انقالبهــای زراعــی و شــهری ایفــا کــرده
اســت .ایــن نقــش را اساسـاً در ارتبــاط بــا ســاختار ژئوبیولوژیــك حــوزهی یكجانشــین ایفــا منــوده اســت.
متامــی فعالیتهــای علمــی زبانشــناختی ،قومشــناختی ،انسانشــناختی ،باستانشــناختی و زمینشــناختی
اثبــات كردهانــد كــه انقــاب روســتاـ زراعــت اساسـاً در قــوس داخلــی سلســله كوههــای زاگــرس و تــوروس ـكــه
در تاریــخ «هــال حاصلخیــز» نیــز نامیــده میشــودـ و در ارتبــاط بــا گونههــا و ســاختار ژئوبیولوژیــك آن صورت
گرفتــه اســت .ایــن مقطــع انقالبــی در تاریــخ جهانشــمول انســانیت ،مقطعــی اساســی اســت.
جامعــه از مرحل ـهی جامع ـهی بلندمــدت كِالن بــه مرحل ـهی «نظامهــای قبیل ـهای» هرتوژن(گروههــای دارای
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كرثتهــای متفــاوت) گــذار منــوده اســت .نظامهــای قبیلـهای كــه متكــی بــر ریشـههای مشــرك زبانــی بــوده،
در حوزههــای نیمهكوچنشــینـ نیمهیكجانشــین ُســكنی گزیــده ،میــان آنهــا تبادالتــی نظیــر اعطــای هدیــه
در جریــان بــوده و مكانهــای دفــن مــردگان و معابــد مشــركی را پدیــد آوردهانــد ،شــاكلهبندیهای اجتامعــی
بلندمدتــی بودهانــد.
شــكلگیری روســتاها در ارتبــاط بــا انقــاب زراعــی بســیار مهــم میباشــد .در نظــام قبیلـهای نیمهكوچنشــین،
بــه فــرم روســتا گــذار صــورت گرفتــه اســت .میــاد شــهر و دولــت را میتــوان بــه معابــد كاهــنِ ســومری
مرتبــط دانســت .مدیریــت روســتا و كمــون ،یعنــی اولیــن دموكراســی ابتدایی(ابتدایــی در معنــای اصالــت) نیــز
پیرامــون نظامهــای معابــد مشــرك قبایــل تشــكیل داده شــدهاند .هــر معبــد مشــرك ،بنیانهــای یكجانشــینی،
داد و ســتد ابتدایــی و انقــاب احســاس و اندیشـهی مشــرك (هــر) را نیــز تشــكیل میدهــد .داد و ســتدهای
هدیهگونــه كــه شــكل بَ ـ َدوی و اصیــل بازرگانــی میباشــند ،طــی گردهامییهــا در معابــد مشــرك صــورت
گرفتهانــد .منشــأ پیدایــش دیــن و هــر نیــز در معابــد مشــرك یافــت میشــوند.
مــورد مهــم دیگــری كــه بایــد بیــان منــود ایــن اســت كــه ایــن فرهنــگ بــه ســبب كیفیــت نیمهكوچنشــین
خویــش ،دارای چنــان خصوصیتــی بــود كــه بهگون ـهای بســیار منعطــف و رسیــع ،پراكنــده گشــته اســت .ایــن
فرهنــگ کــه در طــول تاریــخ(  15000ـ 10000ق.م ) در ســطحی جهانشــمول و بهویــژه در ســطح خاورمیانــه
پراكنــده شــده اســت ،نقشــی بســیار روشــنگرانه را جهــت روایــات تاریخــی ایفــا میکنــد .بعدهــا ایــن فرهنــگ
در متامــی آســیا ،آفریقــا ،اروپــا ،امریــكا و حتــی اسـرالیا گســرش یافــت.
دومیــن مــورد مهــم ،ممكنســاخنت نوعــی توســعهی ســکونتی تــا آســتانهی شهرســازی در دوران نوســنگی
میباشــد كــه پــس از  7000ق.م رخ داد .متامــی حفاریهــای باستانشــناختی ایــن واقعیــت را تصدیــق
میمناینــد .میتــوان گفــت یــك پراكنــش فرهنگــی كــه از هــان حــوزهی مركــزی ،بهویــژه از  5000ق.م
بدینســو هرچــه بیشــر شــتاب گرفتــه اســت ،در یــك حــوزهی وســیع ژئوبیولوژیــك و بهویــژه در مــر ،ســومر
در مزوپوتامیــای ُســفال ،پنجــاب (پنجــاو) در مرزهــای هندوســتان و پاكســتان امروزیــن ،همچنیــن درههــای
آمودریــا و ســیردریــای تركســتان راهگشــای چنــان پیرشفتــی گردیــده كــه تــا آســتانهی احــداث «پیشمــدل
شــهر» نیــز رســیده اســت .یــك نظــام مرك ـزـ پیرامــون متناســب بــا آن دوران ،نوعــی نظــام جهانــی را تشــكیل
داده كــه بـرای اولیــن بــار دیــده شــده اســت .فرهنــگ مذكــور از چیــن تــا اروپــا یعنــی بیــن دو اقیانوس ،نقشــی
رسآمــد ایفــا منــوده و دومیــن حلق ـهی پراكنــش از  4000الــی  2000ق.م را بهوجــود آورده کــه از نظــر تاریــخ
جهانشــمول حائــز اهمیــت فراوانــی اســت .گلوبالیزاســیون (جهانیشــدن) ،پدیــدهای نیســت كــه تنهــا در عــر
مــا زیســته شــده باشــد .شــاید هــم مهمتریــن و بلندمدتتریــن جهانیشــدن غیراســتثامری و نارسكوبگــر،
در همیــن دوران جریــان داشــته اســت.
یــك تشــكل فرهنگــی مــادی و معنــویِ مشــرك و پراكنــش گلوبــال (جهانــی) آن ،بنیــان الزمــه جهــت یــك روایــت
تاریخــی معنــادار میباشــد .یــك نظــر مشــرك تاریخنــگاران بــزرگ ایــن اســت كــه در دورهی  6000الــی 4000
ق.م كلی ـهی عنــارص فرهنــگ مــا ّدی و معنــوی جهــت گــذار بــه متــدن ،در هــال حاصلخیــز پدیــد آمدهانــد.
تحقیقــات باستانشــناختی و اتنیكــی ،همچنیــن مشــاهدات بســیاری جهــت تصدیــق ایــن نظــر وجــود دارنــد.
از طریــق صنعتیســازی ابزارهــای فرهنـ ِ
ـگ مــادی و در رأس آن حــوزهی پوشــاك ،تغذیــه و مســكن ،توانســتهاند
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بــه ســطح تولیــد برســند .افزونههــای اجتامعــی را جهــت اســتفاده در دورههــای خشكســالی و بالیــای مختلــف
انباشــتهاند .شــالودهی بازرگانــی ریختــه شــده اســت .تبــادل محصــوالت جهــت نیازمندیهــای متقابــل،
ـگ هدیــه انجــام گرفتــه اســت .بســیاری از عنــارص فرهنـ ِ
بهشــکل فرهنـ ِ
ـگ معنــوی نیــز كســب گردیدهانــد.
پیرشفتهــای بزرگــی در نخســتین حالــت اصیــل دیــن ،خــدا ،هــر ،علــم و فنــاوری بهوجــود آمــد ه اســت .از
معــدن ،بــه فنــاوری گــذار صــورت گرفتــه اســت .ب ـرای اولیــن بــار چــرخ ،بهكارگرفتــه شــده اســت .از تبدیــل
انــرژی ،بهرهبــرداری صــورت گرفتــه اســت .اكتشــافات ،بیشــك بســیار بیشــر از آنچــه تصــور مـیرود ،صــورت
گرفتهانــد .مهمتــر اینكــه حیاتــی مطــرح اســت كــه زنــان آغازگــر آن بــود ه و بــا محیــط زیســت اطـراف خــود
در تعامــل کامــل بــه رس میبردهانــد .تنهــا همیــن مــورد نیــز جهــت توضیــح برتــری جامع ـهی ایــن دوران در
مقایســه بــا روزگار كنونــی ،كفایــت میكنــد .بــه هیچوجــه منیتــوان جامعــهای را كــه بــه انــدازهی متــدن
روزگار كنونــی محیطزیســت و زنــان را رسكــوب میمنایــد ،برتــر و پیرشفتــه محســوب منــود .اگــر بخواهیــم
از ســامت و برتــری یــك جامعــه ســخن بگوییــم ،بایــد معیارهــای اكولوژیكــی و فمینیســتی (نــه در معنــای
بورژوایــی آن) شــالوده ق ـرار داده شــوند .از ایــن نقطهنظــر ،میتــوان گفــت کــه جوامــع روزگار مــا حقیقت ـاً
جوامعــی بیامرنــد.
نخســتین و عمدهتریــنتضــاد دیالكتیكــیِ متــدن ،عبــارت اســت از بردگــی بــه تدریــج ژرفایافتـهی زنــان و ظهــور
قدرتمدارانـهی خــداـ شــاهان كــه بــه حالــت بیــاری درآمــده اســت .بعدهــا تضــاد بــردهـ اربــاب نیــز از همین
تضــا ِد بنیادیــن رسچشــمه میگیــرد .ایــن داســتان ،تــا كارگـران و بیــكاران امروزیــن و بردگانــی از هــر تبــار كــه
دچــار محرومیتشــان گردانیدهانــد ،تعمیــق یافتــه ،ترویــج شــده و ادامــه پیــدا كــرده اســت .كاملمنــودن
مرحلـهی متدنــیِ تاریــخ جهانشــمول و تعییــن مؤلفههــای اصلــی ،دارای اهمیتــی فوقالعــاده میباشــد .شــهرها
كــه نیــاز تجــاری مناطــق غیرشــهری (دهــات) را بهخوبــی بـهكار میبســتند و احــداث آنهــا بــر پایـهی طــرح
و فنــاوری تأمیــن ایــن نیازهــا از طریــق تولیــدی پربازدهتــر بــود ،در ابتــدا نقــش نامطلوبــی ایفــا منیكردنــد.
عكــس آن ،ضمــن ســازگاری و همــكاری بــا مناطــق غیرشــهری ،توســعهی اجتامعــی را ترسیــع بخشــیدند .ولــی
جنــگ و جــدال بــر رس افزونههــای اجتامع ـیای كــه راهگشــای آنهــا گشــته و اندوخت ـهی بزرگــی محســوب
میگردنــد ،همچنیــن مراحــل طبقاتیشــدن و دولتیشــدن مبتنــی بــر شــهر ،بهتدریــج بــرای زحمتكشــان
شــهری و غیرشــهری و متامــی نظامهــای قبیل ـهای بهصــورت یــك خطــر درمیآینــد .مرحل ـهی متدنــی تاری ـ ِخ
جهانشــمول ،همیشــه بهگون ـهای مملــو از جنگهــای ناشــی از ایــن تضــاد و شــکلگیری دولتهــای ماحصــل
از آن جنگهــا ،ســپری شــد .از ایــن نقطهنظــر ،تاریــخ عبــارت اســت از «كشــتارگاه انســان».
تحلیــل صحیــح «بازتولیــد قــدرت و دولــت توســط هیرارشــی موجــود در جوامــع متمــدن» ،یــك مــورد مهــم
دیگــر جهــت روایــت صحیــح تاریــخ اســت .مقطــع زمانــیِ جامع ـهی صاحبقــدرت ،از نظــر كیفــی تفــاوت
بســیاری بــا جوامــع ماقبــل خویــش دارد .نهــاد اربابــی یــا قــدرت ،در رستــارس تاریــخ متــدن دارای ویژگی توســعه،
شــدتیابی و شــیوع مســتمر در جامعــ ه اســت .بــه بیــاری رسطــان میمانــد؛ بــدون شــیوع و شــدتیابی
منیتوانــد مانــدگار مبانــد .نهــاد قــدرت ،دقیق ـاً هامننــد بیــاری ســود و انباشــت مســتمر انحصــارات رسمای ـه
میباشــد .بهلحــاظ ماهــوی ،هــر دو از طریــق افزونــهی اجتامعــی انبوهشــده بــه حیــات خویــش ادامــه
میدهنــد.
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دولت
دولــت ،در طــول تاریــخ و امــروزه بیشــر از هــر اصطالحــی مــورد اســتفاده ق ـرار گرفتــه اســت .امــا در عیــن
حــال ،اصطالحــی اســت كــه كمــر از همــه شــناخته شــده و تعریــف گشــته اســت .اصطالحیســت كــه در تاریكــی و
ابهــام عظیمــی باقــی مانــده اســت .در خصــوص چیســتیِ دولــت ،جهالتــی مفــرط وجــود دارد .جهــت واشــكافی تاریــخ
و امــروزه ،و گــذار از حالــت بحرانــی جامعــه ،ارائ ـهی تعریــف و تفســیر صحیحــی از دولــت ،اساس ـیترین مســئلهای
اســت كــه هنــوز هــم بهلحــاظ ماهــوی رضورت خــود را حفــظ میكنــد .وخیمتریــن مــورد ایــن اســت ،كســانی كــه
خویــش را در حیط ـهی دولــت میانگارنــد ،از ماهیــت وســیلهای كــه بــر آن ســوار شــدهاند ،ناآگاهنــد؛ و بــه هــان
میـزان آنهایــی كــه خــارج از دولــت باقــی ماندهانــد نیــز تعاریــف اشتباهشــان(بهویژه فاجعـهی سوسیالیســم رئــال)
كام ـاً بــه دیالــوگ كــوران و ك ـران و بعــد از ســقوط بــرج بابــل بــر روی جامعاتــی كــه بــا هفتــاد و دو زبــان ســخن
میگفتنــد ،شــباهت یافتــه اســت .اكرثیــت ،دولــت را بهمنزلــهی حــوزهی حــل مســائل میپندارنــد .جایگرفــن در
دولــت ،همردیــف رهایــی از متامــی معضــات محســوب میگــردد .یــك گام آنســوتر ،حالتــی اســت كــه در آن دولــت
بســان خــداـ دولــت تصــور میشــود.
ادراك عمیــق جامعهشناســانه نشــان میدهــد كــه الوهیــت ایجادشــده در طــول تاریــخ متــدن ،بهگونـهای درهمتنیــده و
متداخــل بــا تكویــنِ دولــت پیــش رفتــه اســت .مشــاركت كاهــن در امــر تكویــن دولت ،دلیــل بنیادیــن توســعهی متداخل
«دول ـتـ خدا»ســت .ایــن نكتــه قطعــی اســت كــه كاهنــان بــه هنــگام برســاخ ِنت دولــت ،بهویــژه از پانتئــون خدایــان
ِ
ایدئولوژیــك
ـكــه در هویــت پرستشــگاه ســومری بهمنزلــهی عنــر ایدئولوژیــك جــای میگیــردـ بهمثابــهی نقــاب
مدیریــت سیاســی اســتفاده منودهانــد .یــك گام آنســوتر از كاهـنـ شــاه ،خــداـ شــاه اســت .تــا دوران امپراطــوری روم از
ایــن اصطــاح خــداـ شــاه و یــا امپراطــور كــه ریشــه در پرستشــگاه ســومری دارد ،اســتفاده منودهانــد .ادیــان ابراهیمــی
بــا قـرار دادن ایــن اصطــاح در پالتفُرم(صحــن) خــداـ پیامــر و یــا خــداـ رســول ،خواســتهاند تــا اندكــی تركیــب انســانی
در آن بـهكار برنــد؛ موفــق هــم گشــتهاند .مفهومســازیهایی نظیــر «دولــت متعالــی اســت؛ مقــدس اســت؛ وســیلهی
اساســیِ رهایــی اســت» و نظایــر آن ،ریشهشــان را از كاهنــان ســومری میگیرنــد كــه حقیقتـاً اولیــن ســازندگان دولــت
بودهانــد.
میتــوان دولــت را بــه اشــکال مختلــف تعریــف منــود .تكــرار منــودن كلیشــههایی كــه مدتزمــان درازی هــم در
نحلـ ه ی لیربالیســتی و هــم سوسیالیســتی از بــر شــدهاند ،منیتواندآموزنــده باشــد .میتــوان بــه جــای تعریــف دولــت،
پیــش از هــر چیــز دستنشــان کردكــه دولــت چــه چیــز نیســت!
دولــت متوقفســازی و یــا در تــوازن(موقعیــت ثابــت) نگهداش ـ ِن تنــازع طبقاتــی نیســت .مفهــوم «اب ـزا ِر رسكــوب
طبقاتــی» كــه بهعنــوان جنبــهی مهــم آن بــر زبــان رانــده میشــود نیــز چنــدان توســعهدهنده نیســت .بــه هیــچ
عنــوان منیتــوان دولــت را بــه معنــی از میــان برداشـ ِن وضعیــت بحـران دانســت .ایدههایــی مبنــی بــر تأمیــن امنیــت
و نظــم ،بـهدور از بیــان واقعیتانــد .دولــت بــه هیــچ وجــه حــوزهی حــل مســائل و رســیدن بــه اهــداف نیســت .عكــس
آن ،پالتفُرمی(صحــن) جهــت رانــدن مســائل بـ ه ســمت قانقاریــا (فســاد و عفونــت) و بحـران ،و نیــز تــداوم آنهاســت.
رابط ـهی دولــت بــا الوهیتهــا و قداس ـتها تنهــا اسطورهشــناختی و ایدئولوژیــك اســت.
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دولــت بــه وضعیتهایــی كــه از آن بحــث گردیــد ،مشــغول میگــردد .امــا تاریــخ نشــان میدهــد كــه در اصــل ،متامــی
دولتهــا بهجــز تبدی ـ ل همهجــا بــه س ـاّخخانه ،اقــدام بــه همگونســازی ،ایجــاد جوامــع تنبــل ،و درانداخــن انســان
بــه ورطـهی بالهــت ناشــی از عقــل گُامنـ َزن ،نقشآفرینــیِ چندانــی نداشــتهاند.
اگــر از چشــماندازی محــدود ،دولــت بهعنــوان «انحصــاری اقتصــادی كــه بنیانــش بــر روی محصــول مــازاد و ارزش
افزونــه اســتوار اســت» تعریــف گــردد ،شفافیتبخشــی بیشــری خواهــد داشــت .دولــت جهــت ربــودن محصــول و
ارزش اضافــی از جامعــه ،از ابزارهــای ایدئولوژیــك گرفتــه تــا ابزارهــای اعــال زور ،خــود را بهمنزل ـهی یــك روسـ ِ
ـاخت
فراتــر از جامعــه ســازماندهی میمنایــد و بــه حالــت انحصــاری درم ـیآورد .اگــر در پرتــو ایــن تعریـ ِ
ـف محــدود بــه
دولــت بنگریــم ،سیاســت و سیاســتمداریِ دولتــی در آخریــن تحلیــل ،یــك هــر مدیریتــی اســت كــهفراهمگردانــیِ
محصــول مــازاد و ارزشهایــش را هامهنــگ میمنایــد .بــا كلیتریــن فرمولبنــدی میتــوان گفــت دولــت= محصــول و
ارزش اضافــی  +ابزارهــای ایدئولوژیــك  +ابزارهــای اعــال زور  +هــر مدیریــت .اگــر آن را در مــن متامــی پیرشفتهــای
تاریخــی ارزیابــی مناییــم ،خواهیــم دیــد كــه وقتــی از دولــت بحــث میشــود ،ایــن فاكتورهــا بــه میــدان میآینــد .خــارج
از ایــن عنــارص و یــا فاكتورهــا ،اگــر هرگونــه اب ـزاری ـ چــه بهصــورت منفــرد و چــه بهشــكل یــك متامی ـتـ بهمنزل ـهی
دولــت تعریــف گــردد ،امــكان واشــكافی كالف مناســباتیای بهنــام دولــت را منیدهــد.
جوامــع انســانی کــه بــه قــدرت و دولــت آلــوده نشــدهاند ،ب ـرای جهتدهــی بــه زندگــی خــود از مدیریتــی ذاتــی
برخوردارنــد .همیــن نیــاز جوامــع بــه مدیریــت ،در طــول تاریــخ متــدن هامننــد نقابــی جهــت مرشوعیتبخشــیدن بــه
دولتهــا بـهكار رفتــه اســت .متامــی زمامــداران دولتــی در طــول تاریــخ اهتــام فراوانــی بــه خــرج دادهانــد تــا خویــش
را بــا ایــن نقــاب بشناســانند .میتــوان برخــی مدیریتهــای اجتامعــی نظیــر امنیــت ،امــور بــزرگ آبیــاری و صنعتــی و
كارهــای مربــوط بــه عدالــت و دادپــروری را بهعنــوان یــك نیــاز رضوری ،مــروع دیــد .امــا در مدیریتهــای دولتــی و
قدرتمــدار ،ایــن امــور اجتامعــی همیشــه در درجـهی دوم باقــی میماننــد و بــر پایـهی مرشوعیتبخشــی بــه خویــش
كاربســت مییابنــد .جوامــع آلــوده بــه قــدرت ،جوامعــی مردســاالرند .توســعهی مناســباتی از نــوع بردگــی زن در گــذر
تاریــخ ،حالتــی بــه شــکل «ضعیفهشــدگی» عمومــی محیطزیســت و زحمتكشــان را بــه خــود گرفتــه اســت .خصیصـهی
مردانهبــودنِ قــدرت ،ایــن امــر را تحقــق میبخشــد .در جامعـهی نوســنگی ،مدیریتهایــی كــه اكـرا ً زنانهانــد بهطــور
اساســی در راســتای زاد و ولــد ،تولیــد و امنیــت هدفمنــد بــوده و در جوامــع متدنــی ،مدیریتهــای قدرتمــدار در
راســتای جنــگ و اســتثامر جامعــه و محیطزیســت هدفمندنــد.
متــدن مركــزی كــه بیــش از پنجه ـزار ســال اســت بــدو ن انقطــاع جریــان یافتــه و پیــش آمــده ،دارای منشــأ مــادری
مزپوتامیاســت كــه ســتون فق ـرات تاریــخ جهانشــمول را تشــكیل داده؛ اگــر ایــن متــدن مركــزی بهعنــوان بنیادیتریــن
واحــد تاریــخ مــورد تحقیــق و واكاوی ق ـرار گیــرد ،از حیــث روششــناختی دارای اهمیــت اســت.
فلســفهی لیربالیســم ادعــای «پایــان تاریــخ» را در عــر رسمایـهداری مطــرح کــرده اســت .در اینجــا یــك «پایــان» وجــود
دارد امــا ایــن پایــان تاریــخ جهانشــمول نیســت ،بلكــه پایــان تاریــخ متــدن مركــزی و فُرمهــای قــدرت و دولــت آن اســت.
میتــوان دولــت را حالــت سازماندهیشــدهی قــدرت و انباشــت رسمایــه دانســت؛ بهعبارتــی دولــت هــان قدرتــی
اســت کــه توســط حقــوق تحــت بــه کنــرل درآورده شــده اســت .دولـتـ ملــت نیــز کــه در عــر رسمایـهداری ظهــور
کــرد ،فرمــی از دولــت اســت کــه بیشــرین رسمایــه را انباشــت میکنــد .بنابرایــن دولـتـ ملــت تــا کوچکتریــن منافــذ
جامعــه نفــوذ میکنــد و در پــی آن اســت کــه جامعــه را بــه متامــی در درون دولــت ذوب گردانــد .ایــن فــرم از دولــت
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در عــر مــا دیگــر بــه حالتــی تداومناپذیــر درآمــده اســت و رسنخهــای بســیاری از ایجــاد شکســتگی در حلقههــای
آن قابــل رؤیــت شــدهاند.
پایانیابــی و افــول پدیدههــای قــدرت ،دولــت و متــدن ،پایــان تاریــخ جهانشــمول نیســت بلكــه رسآغــازی نویــن
اســت .تاریــخ اجتامعــی كــه یكــی از شــاهرگهایی اســت كــه همیشــه در پایینتریــن الیــهی تاریــخ جهانشــمول
قـرار داشــته ولــی همیشــه در حــال تپــش بــوده اســت ،پــس از فواصلــی طوالنــی ،مجــددا ً رس بــرآورده و جهــت ایفــای
نقــش تاریخ ـیاش ،خــود را آمــاده میمنایــد .در نظریههــای مربــوط بــه متــدن دموكراتیــك ،نــه در مــورد بنیانگــذاری
دولتهــا و نــه فروپاشــی آنهــا ایدههــای چندانــی مطــرح منیشــود .همیشــه ســعی میشــود خــط فاصلهــای میــان
«متــدن دموكراتیــك» و «متــدن طبقاتــی و دولتــی» واضــح و روشــن شــوند .ایــن دو متــدن ،همیشــه در تاریــخ جهانشــمول
وجــود داشــتهاند؛ اكنــون نیــز وجــود دارنــد .وظیف ـهی مــا ایــن اســت كــه متامــی برنامههــای ایدئولوژیــك و سیاســی،
اصــول و ابزارهــای راهــردی و تاكتیكــی متــدن دموكراتیــك خویــش را بـرای تحقــق فلســفهی متــدن دموكراتیــك جوهــری
خویــش ،توســعه بخشــیم.

بحرانها و مسائل در جامعهی خاورمیانه
بحـران اجتامعــی ،بیانگــر مقاطعــی اســت كــه نظــام دچــار چنــان وضعیتــی میگــردد كــه قــادر بــه تــداوم خویــش
نیســت« .مســئله» ،از لحــاظ اصطالحــی ،دارای معنــا و مفهومــی عمومیتــر اســت« .بحران»هــا بیشــر خصلتــی دورهای
داشــته ولــی «مســائل» ،در رویدادهــا ،پدیدههــا ،مناســبات و نهادهــا بهطــور روزانــه پیــش میآینــد .بحرانهــای
اجتامعــی ،دالیــل چندجانبــهای دارنــد .برخــی از آنهــا از حوزههــای سیاســی ،اقتصــادی و جمعیتــی رسچشــمه
میگیرنــد و برخــی نیــز از مــوارد ژئوبیولوژیــك نشــأت میگیرنــد .بــه عنــوان مثــال در اكــر جوامعــی كــه هیرارشــی و
دولــت (عموم ـاً نهادهــای قــدرت) در آنهــا توســعه نیافت ـه ،بحرانهــا از نــوع ژئوبیولوژیكــی میباشــند .یــك زلزلــه و
یــا خشكســالی طبیعــی ممكــن اســت منجــر بــه ایجــاد بحرانهــای اجتامعــی جــدی گــردد .برهمخــوردن و آشــفتگی
غیرمنتظــرهی محیطزیســت ،پیامــدی مشــابه را بهبــار مـیآورد .هــم جمعیتــی كــه تغذیـهی آن دشــوار شــده باشــد و
هــم جمعیتــی بســیار كاهشیافتــه ،میتواننــد از عوامــل بح ـران باشــند.
بحرانهایــی كــه ریشــه در قــدرت دارنــد نیــز بــه ســبب كاهــش مســتمر می ـزان سودشــان پیــش میآینــد؛ تفاوتــی
نــدارد كــه ایــن ســود از طریــق فنــاوری جنگهــا كســب گــردد و یــا از طریــق ابزارهــای مالــی ،تجــاری و صنعتــی بــه
دســت آینــد .هنگامــی كــه هزین ـهی جنگهــا از سودشــان فراتــر رود ،در صــورت عــدم برطرفســازی آ ن از طریــق
ســایر ابزارهــا ،بــروز بح ـران اجتامعــی امــری گریزناپذیــر خواهــد بــود .هنگامــی كــه می ـزان ســود انحصــارات مالــی،
تجــاری و صنعتــی برقرارشــده بــر روی بازارهــا بهطــور پیوســته كاهــش یابــد و تــا زمانــی كــه ایــن میـزان ســود از طریــق
جنگهایــی نویــن جایگزیــن نگــردد ،بحرانهــای داخلــی نظــام ناگزیــر میگردنــد .اگــر آن دســته از بحرانهــای
ناشــی از فرآیندهــای مقطعــی طوالنیتــر شــوند ،مبــدل بــه بحــران سیســتامتیک میشــوند .از آن پــس جامعــهی
تحــت حاكمیــت نظــام ،حالتــی تداومناپذیــر بــه خــود میگیــرد .ســاختار نظــام از ه ـ م میپاشــد و محیطــی كائوتیــك
(آشــوبزده) جهــت ایجــاد نظامهایــی تــازه پدیــد میآیــد .آن دســته از نیروهــای اجتامعــی كــه بــر پای ـهی تــداركات
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ایدئولوژیــك و ســاختارین خــود ،پاســخهای پیرشفتهتــری را در خویــش بپروراننــد ،رســالت یــا شــانس نقشآفرینــی
اساســی در زمین ـهی ســاخنت نظــام نویــن را كســب خواهنــد منــود.
خصلــت مســائل اجتامعــی متفــاوت اســت .بیشــك مســائل اجتامعــی از لحــاظ نشــأتگیری از قــدرت و اســتثامر،
دارای جوانــب مشــركی میباشــند .امــا مقولـهای كــه بـرای بعضــی از افـراد و گروههــا مســئله و معضــل اســت ،بـرای
برخــی دیگــر ممکــن اســت راهحــلباشــد .ایــن مــورد جهــت بحرانهــا عمومیــت بیشــری دارد .كل اقشــار اجتامعــی
بهطــور منفــی از بحرانهــا متأثــر میگردنــد؛ امــا برخــی از دشــمنانِ بهحاشی هراندهشــدهی جامعــه ،ممكــن اســت
از بح ـران اســتفاده کــرده و خــود را نیرومنــد گرداننــد .مســائل اجتامعــی اگــر رسچشــمهای خارجــی نداشــته باشــند،
اساسـاً از فشــار و اســتثامر كانونهــای قــدرت رسچشــمه میگیرنــد .زن از كانــون و هیرارشــی مــرد ،بــرده از صاحبــش،
دهقــان از اربابــش ،مأمــور از مافــوق خــود ،كارگــر از كارفرمــای خویــش ،و متامــی جامعــه از دســتگاههای فشــار و
اســتثامر انحصــارات قــدرت بهگون ـهای منفــی متأثــر و رضرمنــد میگردنــد .نتیجت ـاً ،همگــی گرفتــار مســائل اجتامعــی
میگردنــد .چیــزی كــه انحصــارات قــدرت و اســتثامر بهعنــوان راهحــل ارائــه میدهنــد نیــز روشهــای اســتثامرگرانه و
اشــكال قدرتــی هســتند كــه مرتاكمتــر شــدهاند .بــه همیــن دلیــل اســت كــه اشــكال دولــت و اســتثامر بهطــور پیوســته
پیرشفــت میكننــد .مقابلــه بــا ایــن وضعیــت ،مقاومتهــا و عصیانهــای مســتمر و جنگهــای متقابــل میباشــد .بــه
ســبب اینكــه بهطــور مــداوم گرفتــار منطــق قــدرت و جاذب ـهی اســتثامر گردیدهانــد ،نتیجــه همیشــه بیحیثیتتریــن
حیاتــی بــوده كــه تحــت فشــار و اســتثامر ناشــی از مســائل و معضــات ،بهصــورت یــك تقدیــر درآمــده اســت .تاریــخ
متــدن دولتــی ،از یــك لحــاظ تاریــخ نوســازی و پیشــرد مســتمر روشهــای فشــار و اســتثامر و از ســوی دیگــر تاریــخ
بالندگــیِ «فلســفه و كنش»هــای مبتنــی بــر آزادی و برابــری در میــان مقاومتطلبــان اســت.
جوامــع خاورمیانــه ،بخشــی از انســانیتاند كــه در طــول تاریــخ بیشــر از همــگان دچــار بحرانهــا و مســائل و
معضــات شــدهاند .دلیــل اساســی ایــن امــر بیگــان ایــن اســت كــه در طــول مــدت بیــش از پنجهـزار ســال ،همیشــه
از ســوی متــدن مركــزی دچــار فشــار و اســتثامر كامــل شــدهاند .در هیــچ یــك از مناطــق دیگــر جهــان ،اشــكال فشــار و
اســتثامری ایــن همــه طوالنیمــدت و شــدید ،دیــده منیشــوند.
دولــت ،پدیــدهای اســت كــه بــا قــدرت تفــاوت دارد .هــر چنــد کــه دولــت نیــز بــر قــدرت اتــكا دارد ،امــا بهصــورت یــك
شــاكلهبندی متفـ ِ
ـاوت آن تجلــی مییابــد .در ابتــدای امــر ،هنگامــی كــه چندیــن كانــو ن قــدرت دیدنــد كــه احتــال
دارد بــا یكپارچگــی و اتحــاد ،ســود بیشــری را بــه دســت آورنــد ،تشــكیل دولــت را بــا اشــتیاقی وافــر بهعنــوان هــدف
ِ
متفــاوت قــدرت تأســیس میگــردد.
برمیگزیننــد .دولــت ،همیشــه بهمثابــهی ســازمان ســو ِد مشــرك كانونهــای
بنابرایــن بــه دلیــل ســه م ســودی كــه در ســاختار درونــی آن دارنــد ،همیشــه كشــمكشها ،منازعــات و حتــی جنگهــای
داخلــی روی میدهنــد .همچنیــن بــه ســبب اینكــه دولــت همــواره از ابزارهــای مرشوعیتبخــش برخــوردار اســت،
كانونهــای قــدرت همیشــه از دولــت بهمنزلـهی منــود منافــع عمومــی كل انحصــارات ســود ،طرفــداری میكننــد .لیكــن
هنگامــی كــه دولــت بـرای منافــع آنهــا بـ ه حالــت رضری عمــده درمیآیــد ،تجزیـهی دولــت و جســتجوی اشــكال نویــن
دولــت و قــدرت مطــرح میشــود.
اگــر تحلیلهــای مربــوط بــه قــدرت و دولــت ،در حیط ـهی زمانــیِ متــدن پنجه ـزار ســاله صــورت گیرنــد ،میتواننــد
بهشــكل واقعگرایانهتــری انجــام پذیرنــد .تاریــخ پانصــد ســالهی متــدن اروپــا جهــت ارائــهی تحلیلهایــی تاریخــی
دربــارهی «قــدرت و دولــت» ،مــكان و زمانــی ناكافــی اســت .بــه همیــن دلیــل در زمینـهی دولــت و قــدرت ،تحلیالتــی
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قــوی ارائــه داده منیشــوند.
یکــی از پایههــای مهــم مدرنیتـهی اروپــا ،دولـتـ ملــت اســت .دولـتـ ملــت نظامــی اســت كــه دسـتكم بــه انــدازهی
خــود كاپیتالیســم ،بیشــر از آنكــه بــه چارهیابــی مســائل اجتامعــی بپــردازد ،مســائل در آن بــه حداكــر میرســند .دولـتـ
ملــت برخــاف آنچــه بســیار بازتــاب داده میشــود ،فــرم بنیادیــن «دموكراســی ،آزادی و حقــوق بــر» نیســت بلكــه
سیســتم نفــی و انــكار ایــن ارزشهاســت .بایــد بهخوبــی دانســت كــه تــا وقتــی جامعــه تحــت دیكتاتــوری از نــوع
شــیوهی دولـتـ ملــت قـرار نگیــرد ،منیتــوان دروازهی آن را بــر روی اســتثامر كاپیتالیســتی گشــود.
دولــتـ ملــت كــه نهادینهشــدهترین شــكل قــدرت اســت ،تنهــا فــرم دولتــی اســت کــه اســتثامر كاپیتالیســتی را
میــر میگردانــد .هامنگونــه كــه در قــرون اولیــه و وســطی ،نظامهــای زورگویــی و اســتثامر از طریــق اســطوره و
ایدئولوژیهــای دینــی مرشوعیــت داده میشــدند ،مرشوعیــت و قداســت ســاختگی دولــتـ ملــت نیــز بهویــژه از
طریــق بهکارگیــری علــم و دانـ ِ
ـش مــدرن تأمیــن گشــت .دول ـتـ ملــت كــه پیوســته تعالــی داده میشــود و در راه
آن «خــون و جــان و اعتقــاد» طلــب میگــردد ،خــدای واقعــی مدرنیت ـهی رسمای ـهداری میباشــد کــه میخواهــد بــر
همــگان حکــم برانــد.
قبــل از هــر چیــز بــه انــدازهی تحلیــل رسمایـهداری و حتــی شــاید بیشــر از آن ،بــه تحلیــل دولـتـ ملــت نیــاز وجــود
دارد .تقســیم جهــان بــه مرزهایــی قاطعانــه ،مراسـم(عبادت)های ملــت مــدرن ،پیدایــش هیــوالی بروكراســی بهصــورت
قفســی آهنیــن بــرای جامعــه ،ارتشهــای دامئــی ،ارتــش بیــكاران ،دیــنِ مــدرن ملیگرایــی ،جنســیتگرایی كــه بــه
حالــت هیوالیــی رشیــر و خشــمناك درآمــده اســت ،تعصــب آكادمیــك كــه ه ـزاران بــار بدتــر از كهنهپرســتی قــرون
وســطایی ذهــن را بــه انحطــاط و تاریكــی میكشــاند ،جملگــی دول ـتـ ملــت را بهعنــوان خــدای ه ـزار و یــك چهــره
پدیــد میآورنــد.

معضل دولتـ ملت
جامع ـهی انســانی در طــول تاریــخ طوالنیمــدت خویــش ،هیچــگاه شــاهد مرزهایــی بــه شــیوهی دول ـتـ ملــت
نشــده اســت .ایــن نــوع مرزهــا در مغایــرت بــا رسشــت فرهنگــیِ انســان میباشــند .مرزهــا جهــت زمینهــا و اراضــی
ترســیم گشــتهاند .ساكنشــدن اجتامعــات انســانی در اراضــی و پیوندخــوردن مــكان بــا فرهنــگ مــادی و معنــوی،
راهگشــای شــكلگیری اصطــاح وطــن گردیــد .ســكونتهای طوالنیمــدت ،در شــكلگیری هویتهایــی بــه شــكل
قبیلههــا و اقــوام نیــز تأثیــر مهمــی بــر جــای میگذارنــد .در ایــن معنــا و مفهــوم ،اصطــاح وطــن جهــت جوامــع
غیرقابــل چشمپوشــی بــوده و راهگشــای مســائل و مشــكالت اســت .زبــان و فرهنــگ مشــرك و بــازار اقتصــادی مرزهــای
قاطعــی ندارنــد ،امــا نوعــی نگــرش منعطــف قائــل بــه مــرز را ایجــاد میمناینــد .مســئله هنگامــی آغــاز میگــردد كــه
دولـتـ ملــت مختلــط بــا رسمایـهداری ،وطــن و جامعـهی موجــود در آن را تحــت هژمونــی (ســلطه) خویــش میگیــرد.
هرچــه زبــان و فرهنــگ یکدستشــده تحمیــل میشــود ،وطــن و مرزهــا همــگام بــا توســعهی عمومــی بردگــی
جامعــه ،تحــت نظارتــی بــزرگ قــرار میگیرنــد .امــا بــرای دولتهــا مرزهــای اینچنیــن قاطعــی ترســیم منیشــوند.
قاطعیــت مرزهــا ،منایانگــر تــوان زنجیرهــای بردگ ـیای اســت كــه بــر ذهــن و ارادهی انســانها زده میشــوند؛ بیانگــر
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تحــول زنــدان كوچــك بــه یــك «زنــدان كشــوری» اســت .چنیــن مرزهــای قاطعــی ،بــه معنــای ِملكیمنــودن انســانها،
اســتفادهی ابــزاری از آنــان ،كاالییگردانیدنشــان و مبدلســازی آنهــا بــه ارتــش میآیــد كــه تفاوتــی میــان آن یــا
«حبــس عمومــی» باقــی منیمانــد .بــدون ترســیم مرزهایــی بــه شــیوهی دول ـتـ ملــت ،منیتــوان اف ـراد را از جامعــه
جــدا ســاخت و بهصــورت کارگــر درآورد .ایــن واقعیــات تنهــا وقتــی تحــت عنــوان «مرزهــای مقـ ِ
ـدس وطــن» ،حالتــی
دینــی و مــروع داده شــوند ،میتواننــد امكانپذیــر گردنــد .حــال آنكــه مرزهــای دولــت بــه انــدازهای كــه بالعكـ ِ
ـس
واقعیــت جغرافیــا اســت ،بــا تنــوع و تحــرك جامع ـهی انســانی نیــز در تناقــض ب ـهرس میبــرد.
خــود زندگــی ،همیشــه بــا تنــوع معنــا مییابــد .ایــن در حالیســت كــه علیرغــم آنهمــه تقدیسمنــودن مرزهــای
سیاســی ،ایــن مرزهــا در رأس ابداعاتــی اجتامعــی میآینــد كــه بــه رسیعتریــن شــكل دچــار تغییــر میشــوند .حتــی
تصورمنــودن مرزهــای دولتــی امروزیــن ،در صــد ســال قبــل ناممكــن بــود .موقعیتهــای جغرافیایــی كــه اینهمــه
بهصــورت نظــری و تجســمی ترســیم گشــتهاند ،بهصــورت موجودیتهــای ازلــی و مقــدس یــاد داده میشــوند؛
ایــن امــر بزرگتریــن مشــكالت را بهوجــود م ـیآورد .چــه آنكــه مــرگ صدهــا میلیــون انســان و تخریــب بیحــد و
مــرز ارزشهــای فرهنــگ مــادی و معنــوی در جنگهایــی كــه طــی پانصــد ســال اخیــر بــر رس مرزهــای دولـتـ ملــت
درگرفتهانــد ،نشــان از بزرگــی مســائلی دارد كــه راه بــر آنهــا گشــوده اســت.
هــدف دیگــر دولــت ـ ملــت ایجــاد یــک شــهروند تکتیــپ اســت .بدیهیســت كــه شــهروندیِ مدرنیتــه ،بیانگــر گــذار از
بردگــی خصوصــی بــه بردگــی دولتــی اســت .كاپیتالیســم بــدون وجــود ارتــش بــردگانِ مــدرنِ اینچنینــی ،منیتوانــد ســودی
كســب منایــد .علیرغــم متامــی قداســتی کــه بــه مفهــوم شــهروندی داده میشــود ،واقعیتــی كــه در ماهیــت شــهروندی
نهــان اســت ،ایجــاد بردگــی مدرنــی اســت كــه ســودآور باشــد .جامعـهی دولـتـ ملــت و شــهروندان آن ،ســطحیترین
و میانتهیتریــن جامعــه و فــرد هســتند .جامعــهی دولــتـ ملــت كــه بالغتریــن حالــت خویــش را در فاشیســم
یافتــه اســت« ،جامعــهای جنگافــروز» اســت .جامع ـهی جنگافــروز ،جامع ـهای اســت كــه وحشــیانهترین مســائل،
نسلكشــیها و جامعهكُشــیها را تولیــد م یمنایــد.
اگــر دولـتـ ملــت بهعنــوان خدایــی كــه بــر روی زمیــن فــرود آمــده قلمــداد شــود ،ملیگرایــی نیــز دیــن آن خداســت.
ملیگرایــی یگانــه اســتدالل دینــیِ مدرنیت ـهی رسمای ـهداری اســت ،امــا خدایــی كــه بــه او خدمــت میمنایــد و تحــت
فرمــان اوســت ،دول ـتـ ملــت اســت .تعبیــر ملیگرایــی بــه دیــنِ دینهــا و تعبیــر دول ـتـ ملــت بــه خــدایِ خدایــان،
تــا حــد غائــی آموزنــده خواهــد بــود .هیــچ مفهــوم مرتبــط بــا حیــات اجتامعــی بــه انــدازهی ایــن دو مفهــوم و انبــوه
مناســباتی كــه بازتــاب میدهنــد ،بــر جامعــه تأثیــر منفــی ننهــاده و در عیــن حــال نیــروی رسپوشگــذاری بــر حقیقــت
و تحریــف آن را نداشــته اســت.
دول ـتـ ملــت یــك شــكل معمولــی قــدرت نیســت .معنایــی فراتــر از پیرشفتهتریــن شــكل قــدرت دولتــی دارد .یــك
شــاكلهبندی دولتــی اســت كــه در مســیر موجودیتبخشــی بــه فاشیســم تــداوم مییابــد .هژمونـیای كــه انحصارگــریِ
كاپیتالیســتی بــر روی اقتصــاد برق ـرار میمنایــد ،تنهــا وقتــی امكانپذیــر اســت كــه قــدرت دولتــی خــود را در ســطح
ك وطــن ،ت ـك
ك زبــان ،ت ـ 
جامعــه اشــاعه دهــد و ســازماندهی كنــد .شــعار اساســی دول ـتـ ملــت چنیــن اســت :ت ـ 
ك پرچــم و تــك ملــت .آشــكار اســت كــه ســاختار دول ـتـ ملــت ب ـرای واقعیتــی نظیــر طبیعــت اجتامعــی
فرهنــگ ،ت ـ 
كــه دارای پیچیدگــی و تنــوع بســیاری اســت ،یــك راهحــل نبــوده بلكــه بــه نســبت عظیمــی مسئلهســاز میگــردد.
مرحلهایســت كــه رسطانیشــدن اجتامعــی نامیــده میشــود .بــه تدریــج متامــی جامعــه را خواهــد بلعیــد و یــا هامننــد
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یــك غــدهی اجتامعــی بریــده شــده و دور انداختــه خواهــد شــد.
بــا ظهــور دولـتـ ملــت ،حیــات همهنــوع فرهنــگ ،زبــان ،تشــكل سیاســی ،اندیشــه و اعتقــا ِد متفــاوت انباشتهشــده در
ت و تفاوتمندیهایشــان واقعیــت
طــول تاریــخ اجتامعــی ،بــا تهدیــد روبـهرو میشــود .هنگامــی كــه اینهــا بــا مقاومـ 
خویــش را مطــرح میمناینــد ،ســیامی فاشیســتی دول ـتـ ملــت هویــدا میگــردد .هــر دولــت ،جنبــش و حزبــی كــه
بدی ـ ن شــیوه بــه مخالفــت بــا تنــوع و تفاوتمنــدی اجتامعــی برخیــزد ،حتــی اگــر خویــش را بهصــورت سوسیالیســت
(جامعهگ ـرا) بازتــاب دهــد نیــز ناگزیــر فاشیســتی خواهــد گشــت .دول ـتـ ملــت یــا از طــرف چنیــن جنبشهــا و
احزابــی ســاخته میشــود و یــا خــودش ایــن نــوع اح ـزاب و جنبشهــا را برمیســازد .لیربالیســم هرچقــدر هــم كــه از
طریــق شــعارهای ضدفاشیســتی وضدكمونیســت ی بــه دفــاع از نگــرش دولــت لیـرال برخیــزد ،امــا یــك فریـبكاری كامــل
را پیشــه میمنایــد .هــم مــادر و هــم پــدر دولـتـ ملــت ،خــود لیربالیســم میباشــد .دولـتـ ملــت هــم در شــكلگیری
خویــش و هــم در مرحلـهی بلــوغ خــود ،شــكل دولـ ِ
ـت ایــدهآل لیربالیســم میباشــد .بنابرایــن كاپیتالیســمی كــه زاینــدهی
فاشیســم اســت بــا سوسیالیســم دولتی(سوسیالیســم رئــال) ،در مقولـهی دولـتـ ملــت یكــی اســت.
خونریــزی ،بهبــارآوردن قتلعــام و نسلكشـیای بســیار بیشــر از كل تاریــخ متــدن كــه جنــگ ملتهــا در پانصــد ســال
اخیــر و بهویــژه صــد ســال نزدیــك بــه روزگار مــا در ســطح جهــان منجــر بدانهــا شــد ،آشــكارا و بهصــورت جالبــی
نشــان میدهــد كــه دولـتـ ملــت و فاشیســم نهتنهــا بـرای جامعــه راهحــل نیســت ،بلكــه منشــأ و منبــع معضــات را
در حجمــی بــزرگ و بــا بیرحمــی و ســتم عظیمــی تشــكیل میدهــد.
دول ـتـ ملــت اهتــام بــه خــرج میدهــد تــا خــود را بهعنــوان دولـ ِ
ـت حقوقــی بازتــاب دهــد .حتــی خویــش را بــه
حالتــی ارائــه میدهــد كــه گویــی حقــوق ب ـرای اولیــن بــار در آن بهطــور كامــل وضــع و اج ـرا شــده اســت .در پــس
ایــن مســئله ،نفــی جامعـهی اخالقــی و سیاســی نهفتــه اســت .حقــوق یــك مقولـهی اجتامعیســت كــه عمومـاً طبقــات
دولتــی و بهویــژه بــورژوازی ســعی دارنــد آن را بهجــای اخــاق و سیاســت حاكــم گرداننــد .واقعیــت عمیقــی كــه در
پــس ادعــای حقوقگرایــیِ افراطــی متــدن اروپــا نهفتــه اســت ،همیــن انــكار و نفــی جامعـهی اخالقــی و سیاســی اســت.
گفتــه میشــود (در ســطح نظــری) كــه دول ـتـ ملــت چارچــوب ایــدهآل حقــوق اســت .تشــكیل چارچــوب ایــدهآل
جهــت حقــوق بــورژوازی از طــرف دولـتـ ملتــی كــه بــر مبنــای نفــی جامعـهی اخالقــی و سیاســی و بنابرایــن جامعـهی
دموكراتیــك برقـرار شــده ،مــوردی قابــل درك اســت .امــا برخــاف آنچــه ادعــا میشــود نــه دولـتـ ملــت و نــه حقــوق،
چارچــوب جامع ـهی دموكراتیــك را تشــكیل منیدهنــد .عكــس ایــن مــورد مصــداق دارد .هــر انــدازه دول ـتـ ملــت و
حقــوق بهطــور مختلــط متركــز یافتــه و بــه متامــی حوزههــای حیــات نفــوذ یابنــد ،بــه هــان میـزان جامعـهی اخالقــی
و سیاســی تضعیــف میشــود و جامع ـهی دموكراتیــك بــه یــك جامع ـهی منایشــی تبدیــل میگــردد.
سیاســت ،یعنــی خالقبــودن در راســتای ایجــاد «بهرتیــن ،صحیحتریــن و زیباتریــن مــوارد» جهــت جامعــه .بــه عبــارت
دیگــر ،توانایــی مبدلشــدن بــه متعالیتریــن هــری اســت كــه ایــن خالّقیــت را نشــان دهــد .ایــن نیــز هــری اســت كــه
تنهــا در صــورت وجــود اخــاق اجتامعــی و دموكراســی ،میتــوان در آن موفقیــت یافــت .بــه همیــن جهــت در حــوزهای
كــه حقــوق بورژوایــی و دولـتـ ملــت آن را بــه خفقــان كشــیده اســت ،نــه بـرای پیشــرد اخــاق و سیاســت و نــه بـرای
اقدامــات دموکراتیــک ،جایــی باقــی منیمانــد.
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دولتـ ملت و جنسیتگرایی
مردســاالریای كــه هیرارشــیِ ســنتی آن را علیــه زنــان برقـرار منــوده اســت ،در طــول تاریــخ متــدن همیشــه پرنفوذتــر
و تواناتــر گردانیــده شــده اســت .قدرتــی كــه در فُــرم دولـتـ ملــت بــه حداكــر رســیده اســت ،ایــن توانــش را بــه نســبت
مهمــی از جنســیتگراییای میگیــرد كــه آن را شــدت و توســعه بخشــیده اســت .جنســیتگرایی یــك امــر بیولوژیــك
معمولــی نیســت؛ بلكــه نوعــی ایدئولــوژی اســت كــه حداقــل بــه انــدازهی ملیگرایــی ،منجــر بــه تولیــد قــدرت و
دولـتـ ملــت میگــردد .جنسـ ِ
ـیت زن بـرای مــر ِد ســلطهگر ،نوعــی شــیء اســت كــه همــه نــوع آزمنــدی خویــش را بــر
روی آن متحقــق میســازد.
متامــی ایدئولوژیهــای قــدرت و دولــت ،اولیــن رسچشــمهی خویــش را از برخوردهــا و رفتارهــای جنســیتگرایانه
میگیرنــد .حــوزهی اجتامعــیای كــه بیشــر از متامــی حوزههــا بــر آن رسپــوش نهــاده شــده و همهنــوع بردگــی،
رسكــوب و اســتثامر بــر روی آن تحقــق یافتــه اســت ،بردگــی زن اســت .زن بــه حالــت یــک شــیء درآورده شــده کــه
متامــی ا َشــكال قــدرت و دولــت ،از راه بردهمنــودن آن ،پــا بــه عرصــهی وجــود مینهنــد.
كاپیتالیســم و دول ـتـ ملــت كــه بــا آگاهــی عمیــق از ایــن خصوصیـ ِ
ـات بردگــی زن عمــل میمناینــد ،بــه اســتفاده از
زنــان بهعنــوان پیرشفتهتریــن ابــزار انباشــت رسمایــه و قــدرت اهتــام بزرگــی نشــان میدهنــد .بایســتی بهخوبــی
دانســت كــه بــدون بردگــی زن ،هیــچ یــك از اشــكال بردگــی دارای شــانس توســعه و حیــات نیســت .كاپیتالیســم و
دول ـتـ ملــت بیانگــر نهادینهشــدهترین مــر ِد حاكــم و ســلطهگر میباشــند .آشــكارتر اینكــه رسمای ـهداری و دول ـتـ
ملــت ،انحصارگــریِ مــرد زورمــدار و اســتثامرگر هســتند .ازهمپاشــاندن ایــن انحصارگــری ،شــاید از تجزی ـهی اتــم هــم
دشــوارتر باشــد.
دموگرافی(جمعیتشناســی) نیــز بهعنــوان یــك شــاخهی فرعــی جنســیتگرایی اجتامعــی همــگام بــا عــر مدرنیت ـهی
رسمایـهداری بــا بـهكار بســن آمــار جهــت ارتــش نظامــی ،ارتــش بیــكاران و جامعـهی استانداردشــدهی ملــت ،معیارهــای
ایــدهآل زایــان زنــان را تعییــن میمنایــد .جمعیــت انســانی كــه جامعــه و محیطزیســت را مــورد تهدیــد قـرار میدهــد
بهلحــاظ ماهــوی مســئلهای بیولوژیــك نیســت؛ بلكــه نتیجــهی بهكارگیــری ایدئولــوژی جنســیتگرایی از طــرف
كاپیتالیســم و دولـتـ ملــت میباشــد .ایدئولــوژی و اقدامــات جنســیتگرایانهی كاپیتالیســم و دولـتـ ملــت و ازجملــه
خانوادهگرایــی مــدرن ،شــاید هــم بزرگتریــن رسچشــمهی مســائل و مشــكالت ب ـرای جامعــه و محیطزیســت باشــند.
بنابرایــن بایــد جنســیتگرایی اجتامعــی را در ارتبــاط بــا دولــتـ ملــت ،بهعنــوان یکــی از رسچشــمههای بــزرگ
معضــات اجتامعــی ارزیابــی منــود.
جنســیتگرایی ،یــك هیــوالی اجتامعــی اســت كــه حداقــل بــه انــدازهی كاپیتالیســم خطرنــاك میباشــد .مســئلهی زن
مســئلهی اصلــی جامعــه میباشــد كــه از هــر نقطهنظــر ،از فروپاشــاندن جامع ـهی مادرمحــور رسچشــمه میگیــرد.
ایــن یــك واقعیــت اســت كــه بــدون زن ،زندگــی میــر نخواهــد بــود امــا ضمنـاً آشــكار اســت كــه منیتــوان بــا زنــی كــه
وی را دچــار اینهمــه ســقوط و انحطــاط منودهانــد نیــز حیاتــی رشافتمندانــه و بامعنــا داشــت .راه صحیــح زندگــی ایــن
اســت كــه بــا دانســن و احســاس اینكــه همزیســتی كنونــی بــا زن ،شــیوهای اســت كــه هــر كــس و همــگان را تــا خرخــره
در نوعــی بردگــی منحطكننــده و پســتیآور مدفــون میمنایــد ،گرهگشــای مســائل گشــت و دســت بــه عمــل زد .بــه
هیــچ وجــه نبایــد فرامــوش منــود كــه حیــات بامعنــا و رشافتمندان ـ ه بــا زن ،مســتلزم فرزانگــی و تعالــی عظیمیســت.
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آنــان كــه ادعــای عشــق دارنــد ،بایــد هــر لحظــه بهیــاد آورنــد كــه راه تحقــق آن ،از همیــن فرزانگــی و تعالــی میگــذرد.
هــر نــوع برخــورد دیگــری ،خیانــت بــه عشــق و خدمــت بــه بردگــی اســت .بــدون رســیدن بــه حقیقـ ِ
ـت اجتامعــی،
منیتــوان بــه عشــق رســید .چیــزی كــه نقــاب مدرنیت ـهی رسمای ـهداری را فرومیافكنــد ،وضعیــت ورشكســتگی نهــاد
خانــواده اســت .ورشكســتگی خانــواده در متــدن غــرب ،تنهــا ضعــف پیوندهــای اجتامعــی را نشــان منیدهــد؛ بلكــه
چالشــی كــه بــا جامعــه دارد و ژرفــای بحـران و وضعیــت آشــوبزدگی را نیــز نشــان میدهــد .همچنانكــه بردگــی زن
ســطح بردگــی اجتامعــی را تعییــن میمنایــد ،وضعیــت كائوتیــك (آشــوبزده) روابــط زنـ مــرد نیــز چالــش و وضعیــت
كائوتیــك مدرنیت ـهی كاپیتالیســتی امروزیــن را بازتــاب میدهــد.
نقــش زن در نظــام اســتثامر كاپیتالیســتی ،بــه نســبت مــرد در وضعیتــی آشــكارتر و مســاعدتر اســت .بـرای نظــام ،زن
رصف ـاً بیدســتمزد بچــه من یزایــد و پــرورش منیدهــد ،بلكــه بــا كمرتیــن دســتمزد در هــر كاری بــه تكاپــو و دوندگــی
واداشــته میشــود .علیــه ارتــش بیــكاران ،در موقعیــت اهــرم فشــار و تنــزل مســتمر نظــامِ دســتمزدی نگــه داشــته
میشــود .یكــی از نشــانههایی كــه دامنــ ه و شــیوع جنســیتگرایی اجتامعــی مردســاالری را اثبــات میمنایــد نیــز
در ارتبــاط بــا رنــج و كار زنــان اســت .مســئلهی افزایــش جمعیــت بهتدریــج جهــان و جامعــه را بــا تهدیــد روب ـهرو
میمنایــد .افزایــش جمعیــت ارتبــاط تنگاتنگــی بــا جامعــهی جنســیتگرا و مدرنیتــهی كاپیتالیســتی دارد .اشــتهای
جنســی بیســت و چهــار ســاعته ،فرهنــگ خانــدان و خانــواده ،همچنیــن سیاســت افزایــش جمعیتــیِ كاپیتالیســم و
دول ـتـ ملــت جهــت ســود و نیــرو ،موجــب انفجــار بهم ـنوار جمعیــت میگردنــد.
بایســتی بهخوبــی دانســت كــه بــر دوش زن ـ ایــن ابـزار زاییــدن بچههــای متعــددـ چنــان بــار ترســناكی قـرار دادهانــد
كــه تحملــش دشــوار میباشــد .مســئله بســیار فراتــر از «صاحــب فرزنــد شــدن» ،از یــك نظــام بیــگاری رسچشــمه
میگیــرد كــه آن را فوقالعــاده حــاد منودهانــد .همچنیــن بایــد بهخوبــی دانســت كــه بهدنیــا آوردن بچــه بیانگــر
پدیــدهای نظاممنــد و فرهنگــی اســت و نــه بیولوژیــك .بـ ه دنیــا آوردن هــر بچــه از نظــر فرهنــگ موجــود ،بــه معنــای
«نــه یــك بــار ،بلكــه چندیــن بــار مــرگ زن» اســت.
دولـتـ ملــت از طریــق جــایدادن اشــخاص و نهادهــای جاســوس خویــش در متامــی روزنههــای جامعــه ،در صــدد آن
برمیآیــد تــا قــدرت را از حیــث عمــق و وســعت تكثیــر منایــد .جامع ـهی هدایتشــونده ،تنهــا بــا ایــن روش تحقــق
پیــدا میکنــد .یعنــی اشــاعهی قــدرت در میــان جامعــه بــه معنــای جنــگ در برابــر متامــی جامعــه اســت و نــه بــه
معنــای مقتدرشــدن جامعــه .مــرد حاكــم بــر زن ،بهمنزل ـهی یــك نهــاد جاسوســی ،ایــن نقــش را ایفــا میمنایــد .بــا
ترویــج رویکــرد جنســیتگرایی در جامعــه از راه سیاس ـتهای مربــوط بــه ســكس ،هامننــد بیــاری وبــا ،بــه جنــگ
بــا جامعــه میپردازنــد .بهویــژه ،زنــان را دچــار بردگــی عمیقــی میمناینــد .تصــوری مبتنــی بــر «شــباهتیافنت بــه
مــرد ،آزادی اســت» بـ ه معنــای زنبودنــی شكسـتخورده اســت کــه خــود ژرفتریــن نــوع شكســت بــه شــارمیرود!
بــا نگاهــی عمیــق بــه ایــن موضــوع میبینیــم كــه بــا توســعهی اختــاط و درهمتنیدگــیِ «جامعــه ،قــدرت و دولــت»
از طریــق ملیگرایــی ،جنســیتگرایی ،دینگرایــیِ افراطــی و انــواع علمپرســتیها ،یعنــی بــا كشــاندن همــگان بــه
درون ایــن نگــرش کــه «همــگان هــم قــدرت و هــم جامعــه هســتند؛ هــم دولــت و هــم جامعهانــد» ،ســعی بــر تــداوم
دولـتـ ملــت دارنــد.
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ملتدموكراتیك
مبــارزات ملتــی كــه هدفــش تشــكیل دولــت اســت و دولتــی كــه در پــی تشــكیل ملــت اســت ،فاكتــور
اصلــی واقعیــت خونیــن عــر ماســت .گردهـمآوردن قــدرت ،دولــت و ملــت در یــك جــا ،رسچشــمهی اصلــی
مســائل عــر مدرنیتـهی رسمایـهداری اســت .هنگامــی كــه مســائل عــر مدرنیتـهی رسمایـهداری را بــا مســائل
برآمــده از دولتهــای خاندانــی و دیكتاتــوری مقایســه میمناییــم ،میبینیــم كــه بزرگتریــن تفــاوت میــان
ـت دولتــی ،نشــأت میگیرنــد .دول ـتـ ملــت كــه یكــی
آنهــا در ایــن اســت كــه مســائل عــر مدرنیتــه از ملـ ِ 
از بغرنجتریــن موضوعــات علــوم اجتامعــی میباشــد ،همچــون عصــای ســحرآمیزی نشــان داده میشــود كــه
متامــی مســائل را چارهیابــی میكنــد .در اصــل نیــز هــر مســئلهی اجتامعــی را هـزار برابــر میمنایــد .دلیــل ایــن
امــر نیــز شــیوع دســتگاه قــدرت تــا بــه مویرگهــای جوامــع میباشــد .خــود قــدرت ،مســئله تولیــد میكنــد؛
بــه ســبب خصلــت پتانســیلیِ رسمایــه كــه بهشــكل جــر و زور ســازماندهی شــده اســت ،بهمنزل ـهی فشــار و
اســتثامر ،منجــر بــه تولیــد مســئلهی اجتامعــی میشــود .دول ـتـ ملــت ،جامع ـهی ملــیِ یکدســت مدنظــر
خویــش را تنهــا بــا ازهمبریــدن متامــی اعضــای شــهروندان توســط قــدرت ،و شــهروندان براب ـ ِر (بهاصطــاح
ـب ظاه ـرا ً مساویشــد ه و مملــو از خشــونت برمیســازد .ایــن شــهروند در
از نظــر حقوقــی) مصنوعــیِ متقلـ ِ
حالــت لفظــیِ قانــون برابــر اســت ،امــا در هــر حــوزهی زندگــی بهعنــوان فــرد و هســتندهی جمعــی در حداكــر
نابرابــری ب ـ هرس میبــرد.
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ملــت بهمثاب ـهی یــك مفهــوم ،شــاكلهبندی جامع ـهای اســت كــه بعــد از تشــكلهایی بــه فــرم كِالن ،قبیلــه،
عشــایر خویشــاوند ،قــوم ،خلــق یــا ملیــت میآیــد و خصلــت خویــش را بیــش از هــر چیــز بــا تشــابه زبانــی و
فرهنگــی متبلــور میســازد .جوامــع ملــی در مقایســه بــا جامعـهی قبیلـهای و قومــی نوعــی اجتامعــات انســانی
هســتند كــه فراگیرندهترنــد و دارای حجمــی وســیعتر؛ و بــه همیــن دلیــل نیــز بــا پیوندهایــی سس ـتبافت
و منعطــف بــا همدیگــر مرتبــط میباشــند .جامع ـهی ملــی عمدت ـاً یــك پدیــدهی مربــوط بــه عــر ماســت.
بــا یــك تعریــف كل ـ ی میتــوان گفــت كــه اجتــا ِع انســانهایی اســت كــه در یــك ذهنیــت مشــرك ســهیم
میباشــند .یعنــی پدیــدهای اســت كــه بهطــور ذهنــی وجــود دارد؛ بنابرایــن موجودیتــی مجــرد و خیالــی اســت.
میتــوان ایــن را نوعــی ملــت كــه بــر مبنــای فرهنــگ تعریــف میشــود نیــز نامیــد .از نظــر جامعهشــناختی،
تعریــف صحیــح نیــز همیــن اســت .بهرغــم وجــود ریشــههای مختلــف طبقاتــی ،جنســیتی ،اتنیســیتهای،
رنــگ و حتــی خاســتگاههای متفــاوت ملــی ،رصف ـاً شــكلگیری یــك جهــان ذهنیتــی و فرهنگــیِ مشــرك كــه
عمومیتریــن حالــت را داشــته باشــد ،جهــت ملتبــودن كافــی اســت .گرایشهایــی پرســتشگونه از نــوع
ـت اقتصــادی و ملـ ِ
ملـ ِ
ـت نظامــی (ملـتـ ارتــش) كــه جهــت هرچــه مغلطهآمیــز
ـت دولتــی ،ملــت حقوقــی ،ملـ ِ 
كــردن ایــن ملـ ِ
ـت دارای تعریــف كلــی ایجــاد شــدهاند و ملــت عمومــی را تحكیــم میبخشــند ،ردهبندیهــای
متفاوتتــری میباشــند .میتــوان اینهــا را ملـ ِ
ـت نیرومحــور نیــز نامیــد .مبدلشــدن بــه یــك ملــت نیرومنــد،
یــك آرمــان اساســی مدرنیت ـهی كاپیتالیســتی میباشــد .زی ـرا ملــت نیرومنــد« ،امتیــاز رسمای ـهای ،بــازار وســیع،
امــكان اســتعامر و امپریالیســم» را ایجــاد میكنــد .بنابرایــن مهــم اســت كــه چنیــن ملتهــای تحكیمیافتـهای
را یگانــه مــدل ملــت نیانگاشــت و حتــی بهعنــوان ملتهــای نیرومحــور شــووِن و ملتهــای خدمتگــزار
بــه رسمایــهداری ارزیابیشــان كــرد .بــه ســبب همیــن كیفیاتشــان اســت كــه منبــع «مســئله» را تشــكیل
میدهنــد .مــدل ملتــی كــه میتــوان آن را از ملـ ِ
ـت فرهنگــی پدیــد آورد و مانــع اســتثامر و رسكــوب میگــردد
و چنیــن مــواردی را طــرد میمنایــد ،مــدل ملــت دموكراتیــك اســت .ملــت دموكراتیــك ،نزدیكتریــن ملــت بــه
آزادی و برابــری اســت .بــه اقتضــای ایــن تعریــف ،از لحــاظ نگرشــی ،ملــت ایــدهآ ِل جوامعــی اســت كــه در
جســتجوی آزادی و برابــری هســتند.
ملــت دموكراتیــك ،ملتــی اســت كــه تنهــا بــه اشـراك ذهنیتــی و فرهنگــی بســنده منیكنــد و متامــی اعضایــش را
در نهادهــای اتونــوم دموكراتیــك گــرد آورده و مدیریــت میمنایــد .جنبـهی تعیینكننــدهاش نیــز همیــن اســت.
رشط اصلــیِ مبدلشــدن بــه ملــت دموكراتیــك ،روش مدیریتــیِ دموكراتیــك و اتونــوم اســت .از ایــن لحــاظ،
آلرتناتیــو دول ـتـ ملــت میباشــد .ق ـراردادن مدیریــت دموكراتیــك بهجــای مدیریــت دولتــی ،امــكان عظیم ـی
بـرای آزادی و برابــری بهوجــود مـیآورد .مدرنیتـهی آلرتناتیـ ِو مدنظــر ملـ ِ
ـت دموكراتیــك ،مدرنیتـهی دموكراتیــك
اســت .اقتصــادی كــه از انحصارگــری رهایــی یافتــه ،اكولــوژیای كــه بیانگــر ســازگاری بــا محیطزیســت اســت ،و
فنــاوریای كــه دوســت طبیعــت و انســان میباشــد ،و جامعـهای کــه در آن آزادی جامعــه از رهگــذر آزادی زن
متحقــق میگــردد ،پایـهی نهادیــن مدرنیتـهی دموكراتیــك و بنابرایــن ملــت دموكراتیــك اســت.
دیــدگاه ملــت دموكراتیــك دربــارهی وطــن ،متفــاوت اســت .ملــت دموكراتیــك ،وطــن را ارزشــمند میشــارد،
زیــرا امــكان بزرگــی بــرای توســعهی ذهنیــت و فرهنــگ ملــت اســت؛ منیتــوان ذهنیــت و فرهنگــی كــه
در خاطــرهاش جــای نگرفتــه باشــد را تصــور منــود .امــا نبایــد فرامــوش شــود كــه بــا هــدف ســودبری اســت

KODAR

جامـعهی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

كــه اصطــاح كشــورـ وطــنِ بتوارهشــده توســط مدرنیت ـهی كاپیتالیســتی بــر جامعــه اولویــت داده میشــود.
مبالغهآمیــزنكــردنِ وطــن نیــز مهــم اســت .نگــرش مبتنــی بــر «فداكــردن همــه چیــز در راه وطــن» از
نگــرش مبتنــی بــر ملــت فاشیســتی نشــأت میگیــرد .فداكــردن همــه چیــز در راه یــك جامعـهی آزاد و ملتــی
دموكراتیــك ،بامعناتــر اســت .وطــن یــك ایــدهآل نیســت؛ بلكــه ب ـرای حیــات ملــت و فــرد رصف ـاً یــك اب ـزار
اســت .ملـ ِ
ـت دولتــی در پــی جامعـهی همــوژن اســت ،ولــی ملــت دموكراتیــك عمدتـاً متشــكل ازعنــارص جمعــی
یــا كلكتیویتههــای متفــاوت اســت و تفاوتمندیهــا را نوعــی غنــا میبینــد .خــود حیــات نیــز بهواســطهی
تفاوتمنــدی امــكان مییابــد .دولــتـ ملــت كــه مبدلشــدن بــه شــهروند تكتیپــیِ مشــابه مصنوعــات
كارگاهــی را تحمیــل میمنایــد ،از ایــن جنبــه نیــز در مغایــرت بــا حیــات اســت .هــدف نهایــی آن آفریــدن
انســان بــه شــکل آدممصنوعــی اســت .بــا ایــن جنب ـهی خــود ،در اصــل بهســوی «هیــچ و پوچــی» میشــتابد.
عضــو یــا شــهروند ملــت دموكراتیــك متفــاوت اســت و ایــن تفــاوت خویــش را از اجتامعــات متفــاوت كســب
میكنــد .حتــی هــر كــدام از موجودیتهــای قبیلـهای و عشــیرهای یــا ایلـ ی نیــز بـرای ملــت دموكراتیــك نوعــی
غنــا محســوب میشــود.
بـرای ملتبــودن ،بــدون شــك زبــان بــه انــدازهی فرهنــگ مهــم اســت امــا رشطــی اجبــاری بــه شــار منـیرود.
داشــن زبانهــای متفــاوت ،مانعــی را پیــش روی عضویــت در یــك ملــت ایجــاد منیكنــد .ب ـ ه انــدازهای كــه
«ب ـرای هــر ملتــی یــك دولــت» امــری بیمــورد و نابایســت اســت« ،الزامیبــودن رصف ـاً یــك زبــان یــا گویــش
ب ـرای هــر ملــت» نیــز بیمــورد اســت .زبــان ملــی الزم اســت امــا رشطــی غیرقابــل اغــاض نیســت .میتــوان
وجــود زبانهــا و گویشهــای متفــاوت را بــرای یــك ملــت دموكراتیــك غنــا بــه حســاب آورد .امــا دولــتـ
ملــت بهشــكلی قاطعانــه تحمیــل یــك زبــان را مبنــا قـرار میدهــد .بــه آســانی شــانس اجراییشــدن وضعیــت
چندزبانــی و بهویــژهچندزبانــیِ رســمی را منیدهــد .بدیــن لحــاظ ،ســعی میكنــد از امتیازهــای قرارداشــن
در موقعیــت ملــت حاکــم ،بهــره بــرد.
در رشایطــی كــه اجــازه داده نشــده ملــت دموكراتیــك بهوجــود آیــد و «دولـتـ ملت»گرایــی نیــز قــادر بــه حــل
مســائل نشــده ،میتــوان از ملــت حقوقــی بهمثابـهی نوعــی ســازش و نگــرش بحــث منــود .مقصــود از راهحــل
«شــهروندی بــر مبنــای قانــون اساســی» كــه از آن بحــث میشــود ،در اصــل رهیافتــی بــر پایـهی ملــت حقوقــی
اســت .شــهروندیِ حقوقـ ی كــه تحــت ضامنــت قانــون اساســی قـرار گرفتــه ،متایــز نــژاد ،اتنیســیته و ملیــت را
مبنــا قـرار نــداده و چنیــن خصوصیاتــی ،حــق ویــژهای را بــا خــود بــه همـراه منیآورنــد .ملــت حقوقــی ،نوعــی
ردهبنــدی یــا مقولــه میباشــد كــه بدینگونــه ایجــاد شــده اســت .بهویــژه ملــل اروپــا رفتهرفتــه از حالــت
ملتهــای ملیتمحــور بهســوی ملتهــای حقوقــی تكامــل مییابنــد .در ملــل دموكراتیــك ،مدیریــت اتونــوم
(خودگــردان) مبناســت و در ملــت حقوقــی ،حقهــا در رسلوحــه قـرار دارنــد .امــا در دولـتـ ملــت ،مدیریـ ِ
ـت
قدرتمحــور تعیینكننــده اســت .خطرناكتریــن نــوع ملــت ،ملتــی اســت كــه بــر ذهنیــت و نهادینهشــدگی
تـ ارتــش» متكیســت .مــدل مذكــور هرچنــد ظاهـرا ً بهعنــوان بازمنــود «ملــت نیرومنــد» دیــده شــود نیــز،
«ملـ 
ماهیتـاً ذهنیتــی را در خــود میپرورانــد كــه زیســن در چارچــوب آن دشــوارترین شــكل زندگــی اســت ،همیشــه
وظایــف را تحمیــل میمنایــد و تــا حــد فاشیســم پیــش مـیرود.
ملــت دموكراتیــك ،مدلــی از ملــت اســت كــه متــام ایــن بیامریهــا در آن بــه كمرتیــن شــكل جریــان دارنــد؛
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مدیریـ ِ
ـت خویــش را تقــدس منیبخشــد .مدیریــت ،یــك پدیــدهی ســاده اســت كــه در خدمــت حیــات روزانــه
میباشــد .هركــس بــا بــرآوردن لزومــات آن ،بهعنــوان یــك كارمنــد یــا وظیف ـهدار میتوانــد مدیــر شــود .بــه
كار مدیریتــی پرداخــن ،ارزشــمند اســت امــا مقــدس نیســت .نگــرش هویتــیِ ملــی یــك نگــرش هویتــیِ بــاز
و نافروبســته اســت؛ هامننــد عضویــت و مؤمنــیِ یــك دیــنِ فروبســته نیســت .تعلقداشــن بــه یــك ملــت،
نــه یــك امتیــاز اســت و نــه یــك نقــص محســوب میگــردد .میتــوان متعلــق بــه بیــش از یــك ملــت بــود.
بــه عبــارت صحیحتــر ،مل ّیتهــای متفاوتــی كــه بهصــورت مختلــط درآمدهانــد ،میتواننــد وجــود داشــته
باشــند .اگــر ملــت حقوقــی بــا ملــت دموكراتیــك ســازش منایــد ،بــه راحتــی میتواننــد بــا همدیگــر بـهرس برنــد.
وطــن ،پرچــم و زبــان هرچنــد ارزشــمندند ولــی مقــدس نیســتند .تســهیم وطــنِ مشــرك ،زبانهــا و پرچمهــای
مختلــط نهتنهــا بهشــكلی دوســتانه و بــهدور از تضــاد امكانپذیــر اســت ،بلكــه در عیــن حــال رضورتــی
جهــت حیــات جامع ـهی تاریخــی بهشــار میآیــد .پدیــدهی ملــت دموكراتیــك بــا متامــی ایــن خصوصیاتــش،
بهعنــوان آلرتناتیــو قــوی «دولـتـ ملت»گرایـی ـكــه ابـزار جنگــی جنونآفریــن مدرنیتـهی كاپیتالیســتی اسـتـ
جایگاهــش را در تاریــخ بازمییابــد.
مــدل ملــت دموكراتیــك بهعنــوان یــك مــدل چارهیــاب ،مناســبات اجتامع ـیای كــه گرایــش مبتنــی بــر ملـ ِ 
ـت
دولتــی آن را كامــاً ازهــم گســیخته ،مجــددا ً دموكراتیــزه منــوده و هویتهــای متفــاوت را ســازشكننده،
ِ
ملــت دولتــی بهســوی ملــت دموكراتیــك ،دســتاوردهای
صلحجــو و مــروع میگردانــد .تحولیابــی
عظیمــی را بــا خــود بههم ـراه خواهــد آورد .مــدل ملــت دموكراتیــك قبــل از هــر چیــز ادراكهــای اجتامعــیِ
خشــونتبار را بــا یــك آگاهــی اجتامعــی صحیــح تلطیــف منــوده و انســانی میگردانــد .بــدون شــك اگرچــه
ت گردیــده را كامـاً از میــان برمنـیدارد ،امــا آنهــا
روابــط اســتثامریای كــه درونمایـهی آنهــا آكنــده از خشــون 
را بســیار كــم كــرده و امــكان شــكلگیری یــك جامعــهی مســاواتجوتر و آزادتــر را مطــرح منــوده و آن را
تحقــق میبخشــد .تنهــا بــه توســعهی صلــح و مرشوعبخشــی در داخــل خویــش بســنده منیمنایــد ،در عیــن
حــال بــا گــذار از رویكردهــای مملــو از رسكــوب و اســتثامری كــه علیــه ســایر ملــل خارجــی صــورت میگیرنــد ،و
متحولســازی منافــع مشــرك بــه همكوشــی و همافزایــی (ســیرنژی) ،ایــن نقشــش را ایفامیمنایــد  .هنگامــی
كــه نهادهــای ملــی و بیناملللــی بــر پایـهی ســاختاربندی اساســی ذهنیتــی و نهادیــنِ ملــت دموكراتیــك دوبــاره
برســاخته شــوند ،مشــاهده خواهدشــد كــه نتایــج مدرنیت ـهای نویــن یعنــی مدرنیت ـهی دموكراتیــك ،نهتنهــا در
تئــوری بلكــه در عمــل نیــز كیفیــت یــك رنســانس(نوزایی) را دارد .آلرتناتیــو مدرنیتـهی كاپیتالیســتی ،مدرنیتـهی
دموكراتیــك و ملــت دموكراتیـ ِ
ـك جایگرفتــه در بنیــان آن اســت؛ جامعـهی اقتصــادی ،اكولوژیــك و صلحآمیــزی
اســت كــه در داخــل و خــار ِج ملــت دموكراتیــك تنیــده اســت.
امــروزه صحیحتریــن ،اخالقیتریــن و سیاس ـیترین راه خــروج از بح ـران رسمای ـهی مالــیِ گلوبــال ایــن اســت
كــه بهجــای خــود دول ـتـ ملتــی كــه مضمونــش تهیســت و یــا تهیگردانــده شــده اســت ،همچنیــن بهجــای
اتحادیههــای منطقــهای و گلوبــال ،رسیعــاً ملــل دموكر ِ
اتیــك نویــنِ برخــوردار از ویژگــی برتــ ِر «چارهیابــی
مســائل» برســاخته شــوند؛ ملــت دموكراتیــك تنهــا بهصــورت حالــت جایگزینشــد ه یــا دگرگونییافتــهی
دول ـتـ ملـ ِ
ـت منفــرد انگاشــته نشــود ،بلكــه مدلهــای منطق ـهای و گلوبــال نیــز بهصــورت مختلــط بــا آن
توســعه داده شــوند.

KODAR

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

ماهیت KODAR
در ایــن برهــه از تاریــخ ،بزرگرتیــن رهــاورد نظــام جهانــی رسمایـهداری بـرای خلقهــا و ملتهــا تنهــا جنــگ
و نسلکشــی بــوده اســت .جنــگ میــان نیروهــای مدرنیتـهی رسمایـهداری و نیروهــای قدرتگـرا در خاورمیانــه
بــه اوج خویــش رســیده و از ســوی دیگــر نیروهــای دموكراتیــك خلقهــا نیــز در پــی راهــی جهــت گــذار از
بحـران شــدیدی هســتند كــه متــام منطقــه را در بــر گرفتــه اســت .میتــوان گفــت كــه جنــگ جهانــی ســوم در
حــال جریــان اســت .ایــن جنــگ ،از نظــر گســره و مدتزمــان ،از هــر دو جنــگ جهانــی پیشــین ،عمیقتــر و
طوالنیتــر اســت .پتانســیل خودنوســازی نظــام جهانــی رسمای ـهداری در منطقــه یافــت منیشــود .امــری كــه
روی میدهــد ،پوســیدگی و واپاشــی نظــام اســت .دول ـتـ ملتهــای مركزگ ـرای ســنتی نیــز دیگــر قــادر بــه
اســتمرار موجودیــت خویــش نبــوده و ناكارآمــدی آنهــا بیــش از پیــش منایــان شــده اســت .مــدل دولـتـ ملــت
و راهكارهــای ملیگرایانــه نــه تنهــا مبــارزات خلقهــا و بهویــژه خلــق كــورد را بــه نتیجـهای نرســانده ،بلكــه
بــر دامن ـهی بحرانهــا و مسائلشــان افــزوده اســت .بنابرایــن طــرح و اج ـرای مــدل دموكراتیـ ِ
ـك آلرتناتیــوی
كــه قــادر بــه گــذار از بنبس ـتهای ناشــی از دول ـتـ ملــت باشــد ،اهمیتــی تاریخــی و حیاتــی یافتــه اســت.
خلــق كــورد و جنبــش هویتطلبــی و آزادیخواهــی آن سالهاســت كــه بــه مبــارزه ب ـرای حفــظ موجودیــت
و آزادی خویــش میپــردازد .بــا توجــه بــه تجربـهی عظیــم تاریخــی خــود ،از دولـتـ ملتگرایــی گــذار كــرده
و بــا اتــكا بــه رهیافــت ملـ ِ
ـت دموكراتیــك ،جایگزیــن نوینــی جهــت حــل مســائل اجتامعــی و سیاســی خویــش
مطــرح ساختهاســت .چارهیاببــودن نظــام كنفدرالیســم دموكراتیــك بهویــژه بــه دلیــل تطابــق آن بــا رسشــت
آكنــده از تنــوع جامعــه ،بشــارت دهنــدهی آغــاز عــر دموكراســی بــه پیشــاهنگی خلــق كــورد میباشــد .بــر
ایــن مبنــا خلــق كــورد در رشق كوردســتان و ایـران در تالشاســت ایــن نظــام را بهعنــوان راهــكاری دموكراتیــك
و غیردولتــی ،جهــت حــل مســائل خــود و متــام تنوعــات هویتــی كــه در كوردســتان زندگــی میكننــد ،مبنــا قـرار
دهد.
جامعـهی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان ( )KODARنظامــی کنفــدرا ِل اجتامعــی مبتنــی بــر حــق تعییــن
رسنوشــت ملتهــا بــه دســت خودشــان اســت .دموکراســی ،آزادی زن و زندگــی محیطزیسـتگرا را مبنــا قـرار
میدهــد .نظامــی غیردولتــی بــوده و ســازماندهی اجتامعـیـ سیاســی و فرهنگــی دموکراتیــک جوامــع را مبنــا
قـرار میدهــد .متامــی اجتامعــات اتنیکــی ،ملــی ،دینــی و مذهبــی و فرهنگــی میتواننــد خویــش را بــه شــکل
کُمــون ،مجلــس ،کنگرههــا ،آکادمیهــا ،ســندیکاها ،تعاونیهــا و اح ـزاب ســازمان بخشــند .بــر مبنــای ابعــاد
ملــت دموکراتیــک (سیاســی ،اجتامعــی ،زندگــی مشـ ِ
ـرک آزاد ،اقتصــادی ،حقوقــی ،فرهنگــی ،آموزشــی ،دفــاع
ذاتــی و دیپلامســی) ســازماندهی میشــود .انتخابــات و تصمیمگیــری دموکراتیــک بومــی و اصــل مشــارکت را
در متامــی ســطوح مبنــا میگیــرد .همزیســتی تنوعــات اجتامعــی بــر مبنــای آزادی و برابــری (بــا مدنظرقـراردادن
تفاوتمندیهــا) را میپذیــرد .در چارهیابــی مســائل جامعــهی كــورد و ســایر تنوعــات اتنیکــی و ملــی و
دینــیـ مذهبــی موجــود در رشق كوردســتان ،رویکردهــای دولتگــرا و ملیگــرا را نپذیرفتــه و مــدل ِ
ملــت
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دموکراتیــک را توســعه میدهــد KODAR .کــه مــدل کنفدرالیســم دموکراتیــک در رشق کوردســتان بــه شــار
مـیرود ،در مســیر رســیدن بــه کنفدرالیســم دموکراتیــک خلقهــای ایـران ،کنفدرالیســم دموکراتیــک خلقهــای
خاورمیانــه و جهــان پیشــرد داده میشــود.
 KODARنظامــی «دول ـتـ ملت»گ ـرا نیســت .بهعنــوان یــك اصــل میپذیــرد كــه نظامهــای دموکراتیــک و
سوسیالیســتی نبایســتی بهگونـهای هدفمنــد در راســتای تشــكیل دولــت ،برســاخته شــوند .منیتــوان نظامهــای
دموکراتیــک را از طریــق دســتگاه دولـ ِ
ـت مــدرن برســاخت .دســتگاه دولــت در مغایــرت بــا رسشــت سوسیالیســم
اســت .هــر سیســتم ،جریــان و یــا حزبــی كــه بهســوی دولــت و از دولــت بهســوی حــزب جریــان یابــد،
منجــر بــه نفــی و انــكار دموكراســی ،سوسیالیســم و برابــری میگــردد .برســاخت و رســیدن بــه نظامهــای
دموکراتیــک تنهــا از طریــق برقرارســازی متامــی ابعــاد دموكراســی امکانپذیــر اســت .سوسیالیســم هامنگونــه
كــه منیتوانــد بــدون دموكراســی اندیشــیده شــود ،از طریــق راهــی بهغیــر از دموكراســی نیــز بــه هیــچ وجــه
قابــل برســاخنت نیســت .تنهــا از طریــق یــك دموكراســیِ برخــوردار از گســردهترین مشــاركت میتــوان یــک
جامع ـهی دمکراتیــک را بنیــان نهــاد .در همیــن راســتا  KODARب ـرای برپــا منــودن چنیــن سیســتمی تــاش
منــوده و ب ـرای قابــل تحقــق منــودن آن مبــارزه میکنــد.
در  KODARکــه سیســتمی دموکراتیــک و غیردولتــی اســت ،جامع ـهی سیاس ـیـ اخالقــی بهشــکلی نیرومنــد،
اب ـراز وجــود میمنایــد .دولــت بــر پای ـهی نفــی جامع ـهی سیاســی تحقــق یافتــه و تحقــق دموكراســی نیــز
مســتلزم موجودیــت جامعـهی سیاســی اســت؛ جامعـهی سیاســی نیــز جامعـهای اســت كــه آزادیاش را تحقــق
بخشــیده باشــد .پدیــدهی سیاســت عبــارت از اقــدام جامعــه بــه كســب نیــروی «اندیشــه ،تصمیمگیــری و
كُنــش» در زمین ـهی منافــع حیاتــی خویــش اســت .جوامعــی كــه سیاســی نگشــتهاند ،هامنگونــه كــه ممكــن
نیســت بتواننــد رسنوشــت خویــش را تعییــن مناینــد ،منیتواننــد خــود را دموكراتیــزه بنامینــد .نوعــی پیونــد
ناگسســتنی میــان پدیدههــای سیاســت ،آزادی و دموكراســی وجــود دارد .بــدون وجــود یكــی ،موجودیــت
دیگــری امكانپذیــر منیشــوند.
 ، KODARدارای ســاختاری مــدرن بــوده و از نظــر تاریخــی موظــف بــه توســعهی مدرنیت ـهای جایگزیــن در
برابــر مدرنیتــهی رسمایــهداری اســت .مدرنیتــه ،اصطالحــی برخــوردار از ذهنیــت و موجودیــت بنیانهــای
طبقاتــی ،سیاســی و ایدئولوژیــك اســت .مدرنیت ـهی حاكــم دارای كیفیتــی رسمای ـهداری میباشــد امــا اشــكال
دیگــری از مدرنیتــه نیــز وجــود دارنــد .مدرنیتــهی دموكراتیــك در رأس اینهــا میآیــد .مدرنیتههــا بیانگــر
مقاطــع اجتامع ـیای هســتند كــه میانشــان تفاوتمندیهــای ریش ـهای و بنیادینــی وجــود دارنــد .ســاختار
ایدئولوژیــك ،سیاســی ،اقتصــادی ،فنــی و علمــی دوران هــر مدرنیتــه ،دارای خودویژگیهایــی متناســب
بــا خویــش اســت .هــر یــك از اعصــار اولیــه ،وســطا و نزدیــك ،بــر حســب خویــش ،بازمنــود یــك مدرنیتــه
اســت .همچنیــن هــر مدرنیت ـهای اشــكال رایــج طبقاتــی ،فنــی ،ایدئولوژیــك ،سیاســی و اقتصــادیِ متناســب
بــا ویژگیهــای خویــش را داراســت .هــر یــك بهگون ـهای مطابــق بــا ایــن اشــكال رایــج ،نوعــی مشــخصه و
خصالویــژه پیــدا میكنــد KODAR .کــه یــک سیســتم چرتآساســت ،عنــارص مدرنیتــهی دموکراتیــک رشق
کوردســتان(یعنی ملــت دموكراتیــك ،صنعــت اكولوژیــك و اقتصــاد بــازار اجتامعــی) را در خــود جــای میدهــد؛
بدیــن ترتیــب قابلیــت گــذار از مدرنیت ـهی رسمای ـهداری را از خــود نشــان میدهــد.
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 ، KODARمنیخواهــد رصفـاً بــه گــذار از «دولـتـ ملت»گرایــی بســنده منایــد؛ بلکــه در تــاش اســت تــا خــود
را بهشــكل ســازمان همگــرای عنــارص مدرنیتــهی دموكراتیــك برقــرار ســازد .در متامــی حوزههــا و بهویــژه
در حــوزهی ایدئولوژیــك ،سیاســی و اقتصــادی میــان عنــارص مدرنیتههــا یــك مبــارزهی شــدید جریــان دارد.
نتیجـهی مبــارزهی میــان آنهــا تعییــن خواهــد كــرد كــه كــدام مدرنیتــه نقــش رسآمــد و اصلــی را ایفــا خواهــد
منــود .مبــارزه در برابــر كاپیتالیســم و متامــی عنــارصی کــه موجودیــت و حیــات آن را موجــب میگردنــد ،تــا
زمانــی كــه بــر پای ـهی ایجــاد جایگزیــن آن صــورت نگیــرد ،ممكــن نیســت كــه موفقیتآمیــز باشــد .اولیــن
رشط ایــن اســت كــه تنهــا بــه تئــوری تجزیــهو تحلیــل كاپیتالیســم بســنده نشــود ،بلكــه از طریــق روشنســازی
تئــوری مدرنیتـهی دموكراتیــك و عنــارص مدرنیتـهی جایگزینــی كــه در ایــن تئــوری جــای میگیرنــد ،بــه مبــارزه
پرداختــه شــود.
در  KODARپیونــد میــان سیاســت و اخــاق ب ـ ه صــورت ســامل برق ـرار شــده اســت .درهمتنیدگــی جامع ـهی
اخالقــی و سیاســی مبنــا قــرار داده میشــود .در بنیــان سیاســتش ،بــه انــدازهی عنــارص جامعهشــناختی و
بنابرایــن عنــر علمیبــودن« ،عنــارص اخالقــی و اتیــك» نیــز وجــود دارنــد .اهتــام بــه خــرج میدهــد تــا از
پیونــد خــود بــا مقــوالت هــری و فرهنگــی نیــز فروگــذار ننامیــد .بدیــن ترتیــب ســبب میشــود كــه سیاســت
نهتنهــا بهگونــهای اخالقــی بلكــه بهگونــهای هــری نیــز موجودیــت و معنــا كســب منایــد .بدینگونــه از
سیاســت محــض و بـیروح دور میشــود و تــاش میمنایــد تــا بــه یــك پدیــدهی غنایافتـهی سیاســی و حقیقــت
آن برســد.
 KODARجامعـهای اســت مشــرك كــه افـراد و اجتامعــات آزاد بــا ارادهی ذاتــی خــود آن را تشــكیل دادهانــد.
نیــروی متحدكننــده ،ارادهی آزاد افـراد و گروههایــی اســت كــه تصمیــم گرفتهانــد در درون  KODARگردآمــده
و ســازماندهی جوامــع مبتنــی بــر «فــردـ شــهروند دموکراتیـ ِ
ـک آزاد و کمونــال» در چارچــوب تشــکیل کمیتههــا،
کمونهــا و مجالــس جوامــع دموکراتیــک را بــر اســاس تــوان و اســتعداد ذاتــی آنــان متحقــق ســازند.
 KODARنوعــی «دولــتـ ملت»گرایــی کــوردی در برابــر «دولــتـ ملت»گرایــی نیســت .از نظــر اصولــی،
مخالــف ایــن اســت و آن را منیپذیــرد .اتوریت ـهی سیاس ـیای كــه خلــق کــورد بپذیــرد ،چــه زیــر ســقف یــك
دول ـتـ ملــت باشــد (اگــر پایبنــدیاش بــه دموكراســی را بپذیــرد) و چــه مســتقل باشــد ،عبــارت از مدیریــت
اســتاتوی دموكراتیــك اســت KODAR .ســهم کوردهــا از ایــن مــدل میباشــد .یعنــی  KODARبــه نوعــی
اســتاتو و مــدل دمکراتیــک خلــق کــرد در برابــر مــدل دول ـتـ ملــت اســت .بــه طــور خالصــه  KODARبــه
معنــای «دموكراتیكبــودنِ جامعــه» اســت .بهعنــوان سیســتم ،بــه معنــای برســاخت اتوریتـهی سیاســی مشــرك
و داوطلبان ـهی متامــی هویتهــای اجتامعــی توســط خــود آنهــا و آنهــم بــدون درافتــادن بــه شووِنیســم
ملــی ،اختالفــات ســتیزهجویانهی مــرزی ،بروكراســی ،ملیگرایــی و «دول ـتـ ملت»گرایــی اســت .زندگــی زیــر
ت ای ـران را تنهــا بــه رشط بــه رســمیت شــناخ ِنت «مدیریــت و اســتاتوی دموكراتیــك» خلــق
ســقف دول ـتـ مل ـ 
ت ایـران بــر پایـهای فــدرال یــا كنفــدرال هــم
کــورد میپذیــرد .ایــن شــیوهی حیــات بــه معنــای ســاماندهی دولـ 
نیســت؛ بــر چنیــن مبنایــی بــا دولــت بــر رس قانــون اساســی بــه توافــق و ســازش دســت یافتــه منیشــود .بــر
پایـهی بــه رسمیتشــناخنت مدیریــت دموكراتیـ ِ
ـك جامعــه اســت كــه «توافــق و ســازش بــر پایـهی قانــون اساســی
دموكراتیــك» حاصــل میآید.میــان ایــن دو ،تفاوتهــای بنیادینــی وجــود دارد.
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سالدوم شامرهی سوم  /تیر و مرداد 1394

 KODARبهعنــوان یــك تشــكل و یــا نظــام دموكراتیــك ،میتوانــد ایدهآلتریــن پــروژهی زندگــی
ت ایــران متحقــق گــردد .هامنگونــه كــه واقعیــت
مســاواتطلبانه ،آزاد و مشــرك در گســرهی دولــتـ ملــ 
تاریخــیـ اجتامعــی اثبــات منــوده اســت نیــز ،ایــن نظــام بــر ایــن بــاور اســت كــه دولــت ایــران مســائل
موجــودش را تنهــا بــر پای ـهی خودمدیریتــی دموكراتیــك ،بهصــورت صلحآمیــز و از طریــق روشهــای سیاســی
دموكراتیــك میتوانــد حــل منایــد .بــر ایــن امــر آگاهــی دارد ،بــر آن مصمــم اســت و تداركاتــش را میبینــد .اگــر
دولـتـ ملــت ایـران ایــن واقعیــات و رهیافتهــای مبتنــی بــر قانــون اساســی دموكراتیــك را نپذیــردKODAR ،
نیــرو و عــزم آن را دارد كــه بتوانــد خــود را بهشــكل یــك اتوریت ـهی سیاســیِ «اتونــوم و دموكراتیــك» حیــات
ببخشــد و از خویــش دفــاع منایــد.
 KODARبیانگــر پیشــنهاد رهیافــت ملــت دموكراتیــك و عملیســازی آن در زمینـهی مســئلهی كــورد در رشق
کوردســتان اســت .ایــن ملــت دموكراتیــك از «دولـتـ ملت»گرایــی رهایــی یافتــه و نهتنهــا بـرای كوردهــا بلكــه
بـرای متامــی اجتامعــات اتنیكــی و ملــی در ایـران مصــداق و اعتبــار دارد .رهیافتهــا و راهحلهــای «دولـتـ
ملت»گـرا ،كــه بــه درازای تاریــخ مدرنیتـهی كاپیتالیســتی و در متــام مقاطــع مســائل ملــی بهعنوان تنهــا رهیافت
و راه چــاره تحمیــل گردیدهانــد ،تاریــخ را بــه دریایــی از خــون مبــدل منودهانــد .رهیافــت «دولـتـ ملت»گـرا،
راه حلوفصــل مســائل نیســت؛ بلكــه راه تعمیــق ،شدتبخشــی و شعلهورســازی جنــگ اســتKODAR .
راه صلــح و چارهیابــی مســائل را در رســیدن بــه ایــن میبینــد كــه عنــارص مدرنیتــهی دموكراتیــك ،یعنــی
ملــت دموكراتیــك ،اقتصــاد بــازار اجتامعــی عــاری از ســود و صنعــت اكولوژیــك بهعنــوان جایگزینــی در برابــر
مدرنیتـهی رسمایـهداری و عنــارص اساســی آن یعنــی دولــت ـ ملــت ،ســودگرایی رسمایـهداری و صنعتگرایــی
مخــرب محیطزیســت ایجــاد شــوند.
تنهــا راه جهــت اینكــه بــا توســل بــه رویكــردی صلحآمیــز و سیاســی در زمین ـهی مســئلهی كــورد بــا دول ـتـ
ملــت ایـران ،بــه چارهیابــی رســیده شــود و حــل مســئله امكانپذیــر گــردد ،ایــن اســت كــه حــق مبدلشــدن بــه
ملـ ِ
ـت دموكراتیــك بـرای خلــق کــورد (ایــن حــق جهــت ســایر خلقهــا نیــز مصــداق دارد) و اســتاتوی مدیریــت
اتونــوم دموكراتیــك بهعنــوان نتیجـهی طبیعــی ایــن حــق پذیرفتــه شــود .بـرای اینكــه ایــن رهیافــت و راهحــل
بتوانــد پیشــرد یابــد ،بایــد گامب ـهگام حــوزهی «دول ـتـ ملت»گرایــی محــدود گردیــده و حــوزهی جامع ـهی
دموكراتیــك مدنــی توســعه یابــد .موقعیــت  KODARبــر ایــن مبنــا جهــت صلــح و چارهیابــی سیاسـ ی مســاعد
میباشــد .مانــع موجــود بــر رس راه صلــح و چارهیابــی سیاســی« ،پــروژه ،سیاسـتها و اقدامـ ِ
ـات» مبتنــی بــر
نسلكشــی فرهنگــی رسپوشــیدهای اســت كــه دولــت ای ـران علیــه کوردهــا اج ـرا میمنایــد .اگــر دولــت ای ـران
از ایــن مقــوالت دســت بكشــد و بپذیــرد كــه اقتصــاد بــازار اجتامعــیِ هدفمنــد در راســتای محدودســازی ســود،
رص مدرنیتـهی دموكراتیــك ،در نظــام گنجانــده
صنعــت اكولوژیــك و بهویــژه ملــت دموكراتیــك بهمثابـهی عنــا ِ
شــوند و بــه جایــگاه و اســتاتویی در قانــون اساســی دموكراتیــك دســت یابنــد ،مســیر صلــح مانــدگار و راهحــل
سیاســی گشــوده خواهــد شــد.
امــروزه مــدل چارهیابــیای کــه جامعــهی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان( )KODARپیشــاهنگی آن را
برعهــده دارد ،در رسآغــاز یــك راه قــرار دارد .در راه چارهیابــی مســائل بهعنــوان گزینــهی نخســت ،مســائل
را از راه صلــح و سیاســت دموكراتیــك و از طریــق قانــون اساســی دموكراتیــك حــل خواهــد كــرد؛ كــه در ایــن
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وضعیــت دولـتـ ملــت ایـران تنهــا بــه دستبرداشــن از سیاســت نفــی و نابــودی بســنده نخواهــد كــرد ،بلكــه
تعریــف واقعگرایانـهی مســئله را پذیرفتــه و راهحــل آن را در قانــون اساســی دموكراتیـ ِ
ـك جهانشــمول خواهــد
جســت ،بدیــن ترتیــب هــم مضمــون و هــم روش قانــون اساســی دموكراتیــك را بــا مخاطــب مســئله تعییــن
خواهــد كــرد .ایــن راهحلــی كــه متامیــت كشــور را هــم بهمنزل ـهی دولــت و هــم ملــت میــر میگردانــد،
تحــوالت رادیــكال و دموكراتیكــی را الزامــی میمنایــد .بهعنــوان راهــکار و گزین ـهی دوم و در صــورت ارصار
بــر مامنعــت راهــکار نخســت ،راهــی كــه باقــی میمانــد ایــن اســت كــه  KODARبهصــورت یــك ســویه و
بــه شــیوهای انقالبــی اتوریت ـهی دموكراتیــك خویــش را برســاخته و از آن دفــاع منایــد .عنــارص بســیاری جهــت
پیــروی موفقیتآمیــز در ایــن راه وجــود دارنــد .پیشــاهنگی ایدئولوژیــك و سیاســی  KODARكــه دارای
تجربـهای وافــر در ایــن زمینــه بــوده ،پشــتیبانی قــوی خلــق ،نیــروی نظامــی كــه قــادر بــه انجــام دفــاع ذاتــی
در هــر حــوزهای اســت و شــبكهی روابــط وســیع داخلــی و خارجــی ،امــكان برســاخت ،مدیریــت و حفــظ ملــت
دموكراتیــك توســط  KODARرا فراهــم میســازد .چنیــن سیســتمی چــون ملــت دموكراتیــك را در افــق اهــداف
خــود ق ـرار داده و نــه ملتگرایــی دولتــی را ،بنابرایــن همیشــه طرفــدار حــل مســائل و صلــح بــوده و بــاب
گفتگــو و مذاكــره بــا دولــت ایـران را بــاز منودهاســت؛ امــا در صورتــی كــه در ایــن راه موفقیتــی حاصــل نگــردد،
خواهــد توانســت در مســیر اصلــی خویــش و از طریــق نیــروی ذاتــی خــود بــه تــداوم موفقیتآمیــز برســاخت
ملــت دموكراتیــك بپــردازد و آن را مدیریــت و حفــظ منایــد.

کودار و شیوههای تكوین ملت دموكراتیك
جامعـهی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان ( )KODARكــه در زمینـهی مســئلهی کــورد بیانگــر تفســیر
دموكراتیـ ِ
ـك غیردولتگ ـرا از «حــق تعییــن رسنوشــت ملتهــا بــه دســت خودشــان» اســت ،در زمین ـهی حــل
مســئلهی ملــی بایــد همچــون یــك دگرگونــی ریش ـهای مــورد ارزیابــی ق ـرار گیــرد .همیشــه تــاش بــه خــرج
داده شــده تــا مســائ ل مل ـیای كــه مدرنیت ـهی رسمای ـهداری منجــر بــه آنهــا گشــته ،از طریــق ذهنیتهــا و
پارادایمهــای (جهانبینــی) «دولــتـ ملت»گــرا و ملیگــرا مــورد تحلیــل قــرار گیرنــد .خــود دولــتـ ملــت
بهعنــوان بازیگــر اصلــی چارهیابــی َعرضــه گشــته اســت .بــه هنــگام بحــث از مســئلهی ملــی ،بیدرنــگ ایــن
ت داشــته باشــیم» .تقریبـاً بـرای هــر قومیــت و
اندیشــه بــه ذهــن خطــور میكنــد كــه «مــا نیــز بایــد یــك دولـ 
ملیتــی ،یــك دولــت در نظــر گرفتــه شــده اســت .ایــن رویكــرد را بهویــژه انگلســتانی توســعه داد كــه در پــی
هژمونشــدن در ســطح جهــان بــود و میخواســت دولتهــای بزرگــی همچــون امپراطــوری و دولتهــای
كوچكــی همچــون دولتشــهرها را از حالــت مانعــی بــر رس راه خویــش درآورده و سیاســت «تفرقــه بیانــداز
و حكومــت كُــن» را پیــش بــرد .دول ـتـ ملــت« ،شــیوهی تنظیــم قـ ِ
ـدرت» هژمونیگرایــی متكــی بــر نظــام
رسمایـهداری اســت .طلــب یــك دولــت بـرای هــر اتنیســیته و یــا مذهــب و قومــی ،بــه معنــای كمكرســانی بــه
جهانیشــدن یــا گلوبالیزاســیون رسمای ـهداری و بنابرایــن بیشــینهمنودن «اســتثامر و تخریــب زیس ـتمحیطی»
اســت.
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زورگویانهتریــن جنب ـهی مدرنیتــه ایــن اســت كــه چارهیابــی مســائل ملــی و اجتامعــی را بــه دول ـتـ ملــت
مق ّیــد میگردانــد .انتظــار چارهیابــی از یــك ابـزار كــه خــودش منبــع مســائل و معضــات اســت ،ســبب میگــردد
تــا معضــات بهم ـنوار رشــد مناینــد و منجــر بــه بح ـران اجتامعــی شــوند .خــو ِد رسمای ـهداری ،بحرانیتریــن
مرحلـهی نظــام متــدن میباشــد .دولـتـ ملــت ،ســازمان خشــونتی اســت كــه در ایــن مرحلـهی بحرانــی پایــش
بــه میــان كشــیده شــده و در طــول تاریــخ بیشــرین توســعه را یافتــه اســت.
دول ـتـ ملــت ،محــارصهی متامــی جامعــه توســط خشــونت اســت؛ اب ـزار در كنــار هــم نگهداش ـ ِن اجبــاری
محیطزیســت و جامعــهای اســت كــه رسمایــهداری از طریــق بیشــینه ســود و صنعتگرایــی ،آن را دچــار
تحلیلرفتگــی منــوده اسـت .بارمنــودنِ خشــونت مفــرط بــر آن ،از بیشــین ه ســود نظــام كاپیتالیســتی و متایــل بــه
انباشــت الینقطــع آن رسچشــمه میگیــرد .بــدون وجــود یــك ســازمانبندی خشــونتمحور از نــوع دولــتـ
ملــت ،قوانیــن انباشــت رسمایـهداری ،قــادر بــه جریانیافــن نیســت و صنعتگرایــی ،قابــل اســتمرار منیباشــد.
در عــر كاپیتالیســم مالــیِ گلوبــال بهمثابـهی آخریــن مرحلـهای كــه بــدان رســیدهایم ،جامعــه و محیطزیســت
بــا یــك ازهمپاشــیدگی كامــل روبـهرو اســت .بحرانهایــی كــه در رسآغــاز ،دورهای بودنــد ،خصلتــی مســتمر و
ســاختارین بهخــود گرفتهانــد .در ایــن وضعیــت خــود دولـتـ ملــت نیــز بــه مانعــی تبدیــل گشــته كــه نظــام را
كامـاً ناكارآمــد و راكــد میمنایــد .حتــی رسمایـهداری نیــز كــه خــود یــك ســاختار بحرانــی اســت ،نجاتیافــن از
مانــع دولـتـ ملــت را در صــدر مباحــث روز خویــش قـرار داده اســت .حاكمیــت و ســلطهی دولـتـ ملــت تنهــا
رسچشــمهی مســائل اجتامعــی نیســت ،بلكــه مانــع بنیادیــن در پیــش روی حــل آنهــا نیــز هســت .سیســتمی
كــه حتــی ب ـرای طبق ـهی حاكــم كاپیتالیســتی چنیــن حالتــی پیــدا كــرده ،اب ـزار چارهیابیانگاش ـ ِن آن جهــت
جامعــه ،خلقهــا و زحمتكشــان ،بهكلــی در مغایــرت بــا طبیعــت جامعــه اســت؛ ایــن بــه معنــای نفــی
طبیعــت اســت .در حــل مســائل ملــی كــه مهمتریــن بخــش مســائل اجتامعــی میباشــند ،هــم بــه اقتضــای
طبیعــت جامعــه ،خلقهــا و زحمتكشــان و هــم بــه ســبب مانعــی همچــون دولـتـ ملـ ِ
ـت نظــام هژمونیــك،
ناگزیــر بایــد مــدل دموكراتیــك را مبنــا قـرار داد.
میتــوان عنــوان داشــت كــه مــدل چارهیابــی دموكراتیــك بهكلــی مســتقل از دولـتـ ملــت نیســت .دموكراســی
و دول ـتـ ملــت بهعنــوان دو اتوریتــه ،میتواننــد در زیــر یــك ســقف سیاســی ایفــای نقــش مناینــد .قانــون
اساســی دموكراتیــك حــوزهی فعالیــت و نفــوذ هــر یــك را تعییــن میمنایــد .در ایــن خصــوص میتــوان بــه
منونـهی اتحادیـهی اروپــا اشــاره منــود .اتحادیـهی اروپــا در ایــن راســتا گامهایــی برداشــته امــا جنبـهی حاكــم در
قانــون اساســی آنهــا حاكمیــت دولـتـ ملــت اســت .ولــی در عمــوم جهــان ،متایــل در راســتای گــذار از دولـتـ
ملــت میباشــد .اساس ـیترین تحــول سیاســی كــه در ســطح جهــان روی میدهــد ،بــر گــذار نظــری و عملــی
از دول ـتـ ملــت اســتوار اســت .رهیافــت دموكراتیــك بــه میزانــی كــه خویــش را اتونــوم گردانَــد و نظاممنــد
(سیســتامتیزه) منایــد ،بــه هــان می ـزان در تحــول و دگرگونــی سیاســی مفیــد واقــع میگــردد .تحــول مثبــت
دولـتـ ملــت ،ارتبــاط تنگاتنگــی بــا پیشــر ِد «دموكراتیزاســیون ،مدیریــت اســتاتوی دموكراتیــك ،برســاخت ملــت
دموكراتیــك ،دموكراســیِ بومــی و فرهنــگ دموكراســی» در متامــی حوزههــای اجتامعــی دارد.

KODAR

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

کودار و راهکار چارهیابی دموكراتیك
 KODARمنــود ملمــوس چارهیابــی دموكراتیــك در مســئلهی کــورد در رشق کردســتان بــوده و بــا رویكردهــای
ســنتی دارای تفــاوت اســت .چارهیابــی را در ســهمبردن از دولــت منیبینــد .حتــی در چارچــوب اتونومــی
(خودگردانــی) نیــز در پــی ایجــاد دولتــی ب ـرای کوردهــا نیســت .هامنگونــه كــه در پــی یــك دولــت فــدرال
و كنفــدرال نیســت و چنیــن هدفــی نــدارد ،آن را هامننــد رهیافــت و چارهیابــی مــورد نظــر خویــش نیــز
منیبینــد .طلــب اساسـیاش از دولــت بــه رســمیت شــناخ ِنت حــق «خــودـ مدیریتــیِ کوردهــا از طریــق ارادهی
آزادشــان» و عــدم مانعتراشــی در مقابــل مبدلشدنشــان بــه جامع ـهی ملــی دموكراتیــك اســت .اگــر دول ـتـ
ت حاكــم نــه در گفتــار كــه در كــردار نیــز بــه اصــل دموكراتیــك پایبنــد باشــد ،پــس جامعـهی دموكراتیــك را
ملـ 
هرچنــد مــورد پشــتیبانی قـرار ندهــد امــا نبایــد مانــع آن شــود و برایــش ممنوعیــت ایجــاد منایــد.
دولتهــا و یــا حكومتهــا چارهیابــی دموكراتیــك را توســعه منیدهنــد؛ ایــن خــو ِد نیروهــای اجتامعــی
هســتند كــه مســئول چارهیابــی میباشــند .نیروهــای اجتامعــی در چارچــوب قانــون اساســی دموكراتیــك ،در
پــی ســازش بــا دولتهــا یــا حكومتهــا میگردنــد .تســهیم و تقســیم مدیریــت بیــن نیروهــای دموكراتیــك
اجتامعــی و نیروهــای حكومتــی یــا دولتــی ،از طریــق قوانیــن اساسـ ی تعییــن میگردنــد .هــم طلــب مدیریــت
مطلــق دولتــی و بــه هــان میـزان نیــز طلــب دموكراســی مطلــق ،امــری واقعگرایانــه نیســتند و بــه هــان نحــو
بــا روح چارهیابــی در مغایــرت هســتند.
چارهیابــی دموكراتیــك ماهیت ـاً عبــارت اســت از پدیــدهی مبدلشــدن بــه ملــت دموكراتیــك و خــودـ برســاخ ِنت
جامعــه بهصــورت جامع ـهی ملــی دموكراتیــك .نــه «مبدلشــدن بــه ملــت توســط دولــت» و نــه «خارجشــدن
ت بــه دســت دولــت» نیســت؛ اســتفادهی جامعــه از حــق «برســاخ ِنت خــود بهصــورت ملــت
از حالــت مل ـ 
دموكراتیــك» اســت.
اگرچــه تعریــف بســیار گســردهای از مدلهــای برســاخت ملــت وجــود دارنــد امــا میتــوان تعریفــی از آن
ارائــه داد كــه قــادر بــه تركیــب و یكیمنــودن متامــی آنهــا باشــد؛ آن نیــز تعریفــی از ملــت اســت كــه در ارتبــاط
بــا ذهنیــت ،آگاهــی و اعتقــاد باشــد .در ایــن وضعیــت ،ملــت عبــارت اســت از اجتــاع انســانهایی كــه در
یــك جهــان ذهنیتــیِ مشــرك ســهیماند .در ایــن تعریــف از ملــت ،زبــان و دیــن و فرهنــگ و بــازار و تاریــخ و
مرزهــای سیاســی تعیینكننــده نیســتند ،بلكــه نقشــی جســانی و پیكــروار ایفــا میمناینــد .اینكــه ملــت اساسـاً
بهمنزلـهی یــك وضعیــت ذهنیتــی تعریــف گــردد ،حــاوی خصلتــی دینامیــك یــا پویاســت .چیــزی كــه در ملـ ِ
ـت
دولتــی ُمهــر خویــش را بــر ذهنیــت مشــرك میزنــد ،ملیگرایــی اســت و در ملــت دموكراتیــك نیــز آگاهــی
یــا شــعو ِر مربــوط بــه «آزادی و همبســتگی» اســت .امــا اگــر ملتهــا تنهــا از طریــق وضعیــت ذهنیتیشــان
تعریــف گردنــد ،تعریفــی ناكافــی خواهــد بــود .هامنگونــه كــه ذهنیتهــا بــدون تــن و بــدن منیتواننــد وجــود
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داشــته باشــند ،ملتهــا نیــز منیتواننــد بــدون جســم و پیكــر باشــند .جســم و پیكــر ملتهایــی كــه ذهنیتــی
ملیگ ـرا دارنــد ،نهــاد دولــت اســت .بــه ســبب همیــن جســم و پیكــر اســت كــه چنیــن ملتهایــی را ملـ ِ
ـت
دولتــی مینامنــد .هنگامــی كــه نهادهــای حقوقــی و اقتصــادی كف ـهی ســنگین را تشــكیل میدهنــد ،جهــت
ـت بــازار و یــا ملـ ِ
متییــزدادن چنیــن ملتهایــی از هــم ،میتــوان آنهــا را ملـ ِ
ـت حقوقــی عنــوان كــرد .جســم و
پیكــر ملتهایــی كــه از ذهنیـ ِ
ـت مبتنــی بــر «آزادی و همبســتگی» برخوردارنــد ،اتونومــی دموكراتیــك اســت.
اتونومــی دموكراتیــك ،اساس ـاً بدیــن معناســت کــه اف ـراد و اجتامعاتــی كــه در ذهنیــت مشــركی ســهیماند،
خودشــان را از طریــق ارادهی ذاتیشــان مدیریــت مناینــد .یعنــی بــه خــودـ مدیریتــیِ مبتنــی بــر ارادهی ذاتــی
خویــش بپردازنــد .میتــوان ایــن را مدیریــت یــا اتوریتـهی دموكراتیــك نیــز نامیــد.

KODAR؛ از تک ملتی به سوی فرا ملتی
در پرتــو ایــن تعاریــف عمومــی مربــوط بــه ملــت ،نظــام  KODARبــا رد رویكردهــای «دولـتـ ملت»گـرا
در زمینـهی چارهیابــی مســئلهی ملــی کــورد« ،مــدل ملتبــاوری دموكراتیــك ،حــق تكویــن ملــت بـرای کوردهــا
یــا متحولشدنشــان بــه پدیــدهی جامعـهی ملــی» را از طریــق تحقــق خودگردانــی دموكراتیــك مبنــا میگیــرد.
در اینجــا تعریــف «ملــت تكپیكــری یــا تكبدنــه» مطــرح اســت كــه بــه روی تعریفــی از نــوع «ف ـراـ ملــت»
بــاز اســت؛ یعنــی ایــن «ملــت تكپیكــری» بــه هم ـراه دیگــر ملتهــا مث ـاً ملــت فــارس ،آذری ،بلــوچ ،عــرب
و ...میتوانــد بــه ســطح «فـراـ ملــت» برســد.
تعریــف «فــرا ملــت» را میتــوان بــه شــیوهای گســرش داد كــه دربرگیرنــدهی بســیاری از ملتهــا باشــد.
میتــوان امــت اســامی را همچــون پیشمنون ـهی ایــن تعریــف در نظــر گرفــت .احتــال بســیار قــوی ایــن
اســت كــه فرهنگهــای اجتامعــی خاورمیانــه ،دیــر یــا زود در چارچــوب یــك «ام ـتـ ملتــی» مشــرك یعنــی
امتــی نوسازیشــده ،بــا هــم امت ـزاج یابنــد.
میتــوان در چارچــوب ایــن دو مفهــوم بنیادیــن ،رونــد مبدلشــدن کوردهــا بــه ملــت را ابتــدا در دو بُعــد
تصــور منــود .اولــی ،بُعــد ذهنیتــی میباشــد .از ابعــاد وجــودیِ سهیمشــوندگانِ جهــان ذهنیتی(جهــان مشــرك
ذهنیتــی) بحــث میمناییــم كــه حــاالت آگاهان ـهی مربــوط بــه حوزههــای اساســی زبــان ،فرهنــگ ،تاریــخ،
اقتصــاد و مناطــق تراكــم جمعیتــی خویــش را بــدون اهاملورزیــدن از آنهــا ،از طریــق احســاس همبســتگیِ
مشــرك بــه وحــدت میرســانند .معیــار اساســی در ایــن بُعــد عبــارت اســت از تســهی ِم ذهنــیِ خیــال و پــروژهی
«دنیایــی آزاد و برابــر كــه متكــی بــر تفاوتمندیهاســت» .میتــوان ایــن جهــان ذهنیتــی را جهــان یــا
اتوپیای(خیــال) كمونــال افـرا ِد آزاد نیــز عنــوان منــود .نكتـهی مهــم ایــن اســت ،یــك ذهنیــت مبتنــی بــر آزادی
و برابــری كــه نافــی تفاوتمندیهــا نباشــد ،در عرصــهی همگانــی و در جهــان اخالقــی و سیاســی بهطــور
پیوســته حیــات بخشــیده شــود .و ایــن یعنــی بیســت و چهــار ســاعته بــا ذهنیــت دموكراتیــك زندگیكــردن.
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بُعــد دوم ،جســم و پیكــر اســت كــه جهــان ذهنیتــی بــر آن اســتوار خواهــد بــود .یعنــی مبدلشــدن بــه
ملــت دموكراتیــك ،بازتنظیــمِ هســتیِ جســانی و بدنــی اســت .در بنیــان بُعــد جســانی و بدنــی ،خودگردانــی
دموكراتیــك نهفتــه اســت .میتــوان خودگردانــی دموكراتیــك را در معنــای وســیع و محــدود كلمــه تعریــف منــود.
خودگردانــی دموكراتیــك در معنــای وســیع كلمــه ،بیانگــر ملــت دموكراتیــك اســت .ملــت دموكراتیــك ابعــادی
دارد كــه گســرهی بزرگتــری را بــه خــود اختصــاص دادهاســت .میتــوان آن را از طریــق ابعــاد فرهنگــی،
اقتصــادی ،اجتامعــی ،حقوقــی ،دیپلامتیــك و ســایر ابعــادش ،بهشــكلی وســیع تعریــف منــود .در معنــای محــدود
كلمــه ،خودگردانــی دموكراتیــك بیانگــر بُعــد سیاســی اســت؛ بــه عبارتــی دیگــر بــه معنــای اتوریتــه یــا مدیریــت
دموكراتیــك اســت .بُعــد خودگردانــی دموكراتیـ ِ
ـك «مبدلشــدن بــه ملــت دموكراتیــك» ،هرچــه بیشــر بــا دولـتـ
ملتهــای حاكــم مشــكل دارد .دولـتـ ملتهــای حاكــم ،عمومـاً خودگردانــی دموكراتیــك را انــكار میمناینــد.
تــا زمانــی كــه اجبــاری نباشــد ،منیخواهنــد آن را بهعنــوان «حــق» بــه رســمیت بشناســند.
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ابعاد ملت دموكراتیك
 )1کمون و فردـ شهرون ِد ملت دموكراتیك

ج

تکوینابعادملتدموکراتیک
دومیــن راه اجراییشــدن رهیافــت خودگردانــی دموكراتیــك ،عبــارت اســت از عملیســازی یــك ســویهی
پــروژهی خویــش بــدون تكیــه بــر ســازش بــا دول ـتـ ملتهــا .در معنــای وســیع خــود ،ابعــاد خودگردانــی
دموكراتیــك را عملــی میگردانــد و بدیــن ترتیــب حــق مبدلشــدن بــه ملــت دموكراتیــك را بــرای کوردهــا
متحقــق میگردانــد .در ایــن وضعیــت ،بیشــك درگیــر ی بــا دولــتـ ملتهــای حاكمــی كــه ایــن راه یــك
ســویهی مبدلشــدن بــه ملــت دموكراتیــك را نخواهنــد پذیرفــت ،شــدت خواهــد گرفــت .کوردهــا در ایــن
وضعیــت در برابــر حمــات دول ـتـ ملتهــا (چــه بــه تنهایــی صــورت گیرنــد و چــه هامننــد منون ـهی ای ـرانـ
تركی ـهـ ســوریه مشــرك باشــند) راه چــارهای بهغیــر از «اقــدام بــه بســیج عمومــی و جنــگ رستــارسی جهــت
حفــظ موجودیــت خویــش و زندگــی آزاد» نخواهنــد یافــت .تــا برقـراری یــك ســازش یــا اســتقاللیابی محتمــل
در طــول جنــگ ،رونــد مبدلشــدن بــه ملــت دموكراتیــك را بــا متامــی ابعــادش و از طریــق نیــروی ذاتــی خویــش
پیشــرد داده و تحقــق خواهنــد بخشــید.

بــه هنــگام بیــان ابعــاد حیــات ملــی دموكراتیــك ،جهــت درنیفتــادن بــه یــك اشــتباه بایــد از قبــل یــك هشــدار
داد؛ هشــدار مزبــور در اینبــاره اســت کــه در حیــات ملــت دموكراتیــك یــا هــر نــوع دیگــری از ملــت ،همیشــه
كل ّیتمنــدی ذهنــی و نهــادی وجــود دارد .عمومـاً جوامــع و خصوصـاً جوامــع دموكراتیــك ملــی ،جهــت تســهیل
در آنالیزهــا و تحلیــات بــه حوزههــا و ابعــاد مختلفــی تقســیم میشــوند .امــا هیــچ كــدام از ایــن تقســیامت،
بهتنهایــی و بــه شــكل «گسســته از كلیّــت» منیتواننــد وجــود داشــته باشــند .اگــر جوامــع و بهویــژه ملتهــای
دموكراتیــك عــر مــا را بــه یــك ا ُرگانیســم یــا موجــود زنــده تشــبیه مناییــم ،معلــوم میشــود كــه حوزههــا و
ابعــاد آنهــا بهشــكلی همبســته و در چارچــوب كل ّیتمنــدی ا ُرگانیســم یــا موجــود زنــدهای كــه اعضایــش بــه
هــم وابســته هســتند ،میزینــد .بنابرایــن اگرچــه هــر یــك از ابعــاد بهصــورت جداگانــه نیــز بررســی شــوند ،امــا
بایــد همیشــه در نظــر داشــت كــه آنهــا بخشهایــی از یــك كلیّــت میباشــند.
فــردـ شـ ِ
ـهروند ملــت دموكراتیــك ،بــه انــدازهای كــه آزاد اســت ،ناچــار اســت كمونــال نیــز باشــد« .فــرد آزاد»
تقلبــی و پوشــالینِ فردگرایــی كاپیتالیســتی كــه در برابــر جامعــه شــورانده شــده ،ماهیتـاً دچــار ژرفایافتهتریــن
نــوع بردگــی اســت .امــا تصویــری كــه ایدئولــوژی لی ـرال ترســیم میمنایــد ،طــوری اســت كــه انــگار فــرد در
جامعــه دارای آزادیهــای بیپایــان اســت .لیكــن واقعیــت ایــن اســت فــردی كــه بــردهی كارهــای دســتمزددار
اســت و متایــل بــه بیشــینه ســود را تحقــق بخشــیده و بــه نظامــی هژمونیــك مبــدل میمنایــد ،مناینــدهی
توســعهیافتهترین شــكل بردگــی اســت .چنیــن فــردی ،در عملکــرد زندگــی و آمــوزش بیرحامن ـهی «دول ـتـ
ملت»گرایــی ایجــاد میگــردد .چــون زندگ ـیاش بــه حاكمیــت پــول وابســته گردانــده شــده ،تــن بــه سیســتم
دســتمزدیای داده كــه هامننــد قــادهای بــه دور گردنــش بستهشــده و او را بــه هــر طــرف جهتدهــی
میمنایــد .زیـرا بـرای زندگیكــردن چــارهی دیگــری نــدارد .اگــر بگریــزد یعنــی بیــكاری را ترجیــح دهــد ،ایــن نیــز
بــه معنــای آن اســت كــه هامنطــور ایســتاده و روی پــا جانــش را بســتانند .همچنیــن فردگرایــی كاپیتالیســتی،
بــر مبنــای نفــی جامعــه شــاكلهبندی شــده اســت .معتقــد اســت كــه بــه تناســب رد هــر نــوع فرهنــگ و ســنت
جامع ـهی تاریخــی ،خــود را تحقــق خواهــد بخشــید .ایــن بزرگتریــن تحریفــی اســت كــه ایدئولــوژی لی ـرال
صــورت میدهــد .شــعار اساســی آن هــم ،انــکار جامعــه و برجســته کــردن فــرد گسســت یافتــه از جامعــه یــا
فــردی ته ـ ی اســت .كاپیتالیســم ،در اصــل نظامــی بیــار اســت كــه بــر مســتهلكمنودن جامعــه اتــكا دارد.
در برابــر ایــن ،فــرد متعلــق بــه ملــت دموكراتیــك ،آزاد ی خــود را در كمونالیت ـهی جامعــه یعنــی در زندگــی
ـات كوچـ ِ
بهشــكل اجتامعـ ِ
ـك كاراتــر مییابــد .كمــون یــا اجتــاع «آزاد و دموكراتیــك» ،مدرسـ های اساســی اســت
كــه در آن فــر ِد متعلــق بــه ملــت دموكراتیــك ایجــاد میگــردد .كســی كــه كمــون نــدارد و بهصــورت كمونــال
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زندگــی منیكنــد ،فردیّــت او نیــز ایجــاد منیگــردد .كمونهــا بهغایــت متنــوع هســتند و در هــر حــوزهی
حیــات اجتامعــی مصــداق دارنــد .فــرد میتوانــد بهگونـهای متناســب بــا تفاوتمندیهــا ،حیاتــش را در بیــش
از یــك كمــون و اجتــاع بـهرس بــرد .مــورد مهــم ایــن اســت كــه فــرد قــادر باشــد در همخوانــی بــا اســتعدادها،
تفاوتمندیهــا و كار و تالشــی كــه بــه خــرج میدهــد ،در اجتــاع كمونــال بــه حیاتــش ادامــه دهــد.
فــرد ،مســئولیتپذیری در برابــر كمــون یــا واحدهــای اجتامع ـیای كــه بدانهــا تعلــق دارد را اصــل بنیادیــن
اخالقیبــودن میشــارد .اخــاق بــه معنــای احـرام و پایبنــدی بــه اجتــاع و حیــات كمونــال اســت .كمــون یــا
اجتــاع نیــز بــا صیانــت كامــل از اف ـرادش ،از آنهــا حفاظــت میمنایــد و بــه آنهــا حیــات میبخشــد .اصــل
بنیادیــن تأســیس جامع ـهی انســانی نیــز همیــن اصــل مســئولیتپذیری اخالقــی اســت .خصلــت دموكراتیـ ِ
ـك
كمــون یــا اجتامعــات« ،آزادی جمعــی» و بــه عبارتــی دیگــر «كمــون یــا اجتــاع سیاســی» را تحقــق میبخشــد.
كمــون یــا اجتامعــی غیردموكراتیــك ،منیتوانــد سیاســی باشــد .اجتــاع یــا كمــون غیرسیاســی نیــز منیتوانــد آزاد
باشــد .همســانی تنگاتنگــی بیــن «دموكراتبــودن ،سیاس ـیبودن و آزادی» كمــون وجــود دارد.
اولیــن رشط مبدلشــدن بــه ملــت دموكراتیــك ایــن اســت كــه فــرد آزاد باشــد و ایــن آزادی را بــه همـراه كمــون
یــا اجتامعاتــی كــه بدانهــا تعلــق دارد ،بــر مبنــای سیاســت دموكراتیــك تحقــق بخشــد .هنگامــی كــه فــردـ
شـ ِ
ـهروند ملــت دموكراتیــك بــا «دول ـتـ ملــت» در زیــر یــك ســقف سیاســی زندگــی منایــد ،تعریفــش اندكــی
دیگــر وســعت مییابــد .در ایــن وضعیــت و در چارچــوب «شــهروندی مبتنــی بــر قانــون اساســی» ،بــه انــدازهای
كــه فــردـ شـ ِ
ـهروند ملــت دموكراتیـ ِ
ـك خویــش اســت ،فــردـ شــهروند دولـتـ ملــت نیــز میباشــد .مــوردی كــه
در اینجــا اهمیــت مییابــد ایــن اســت كــه موقعیــت ملــت دموكراتیــك بــه رســمیت شــناخته شــود؛ یعنــی
خودگردانــی دموكراتیــك ،در قانــون اساســی ملــی بهعنــوان یــك اســتاتوی حقوقــی تعییــن گــردد و گنجانــده
شــود .اســتاتویِ دموكراتیــك ملــی دو جنبــه دارد اولــی ،بیانگــر تحقــق اســتاتو ،قانــون و یــا قانــون اساســی
در درون خودگردانــی دموكراتیــك اســت .دومــی عبــارت اســت از ،تنظیــم اســتاتوی خودگردانــی یــا اتونومــی
بهصــورت یــك زیرمجموعـهی اســتاتوی ملــیِ قانونــی یــا مبتنــی بــر قانــون اساســی .در قانــون اساســی بســیاری
از كشــورهای اتحادی ـهی اروپــا و حتــی كشــورهای جهــان« ،تنظیــم اســتاتو»هایی اینچنینــی وجــود دارنــد.
هرچنــد مبنــای كار بــر ایــن اســتوار اســت كــه  KODARملــت دموكراتیـ ِ
ـك متكــی بــر «توأمانبــودنِ كمــون
و فــردـ شــهروند آزاد» را بهطــور یكســویه برســازد ،امــا  KODARمیتوانــد بــا دولــت ای ـران ،در چارچــوب
اســتاتوی ملــی متكــی بــر قانــون اساســی دموكراتیكــی كــه اســتاتوی خودگردانــی دموكراتیــك را میپذیــرد نیــز
بــه راهحلــی دســت یابــد .ســاختاربندی  KODARبهگونهایســت كــه دروازهاش بــر روی هــر دو حالــت
«حیــات اجتــاع و فــردـ شــهروند آزاد» و «پیوسـتدادن ایــن شــیوهی حیــات بــه اســتاتوی قانونــی یــا مبتنــی
بــر قانــون اساســی» گشــوده اســت.
میتــوان عضویــت در  KODARرا بهعنــوان فــردـ شــهروند آزا ِد ملــت دموكراتیــك نیــز تعریــف منــود .امــا
تـ ملــت همســان دانســت .شــهروندی دولـتـ ملــت،
نبایــد ایــن عضویــت و شــهروندی را بــا شــهروندی دولـ 
موقعیــت بردگــی مــدرن مدنظــر كاپیتالیســم را تعییــن میمنایــد .فردگرایــی رسمایـهداری بیانگــر بندگــی مطلــق
جهــت خــدای دولـتـ ملــت اســت؛ ولــی شــهروندی ملــت دموكراتیــك بیانگــر رســیدن بــه حالــت «فــرد آزاد»
بــه معنــای واقعــی كلمــه اســت .شــهروندی ملــت دموكراتیـ ِ
ـك کوردهــا در رشق کوردســتان ،تحــت اســتاتوی

KODAR

جامـعهی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

 KODARقابــل تحقــق اســت .بنابرایــن عطفمنــودن هویــت شــهروندی ملــت دموكراتیــك بــه عضویــت
 ،KODARیــك تعریــف مناســبتر خواهــد بــود .شــهروندبودنِ کوردهــا در ملــت دموكر ِ
اتیــك خودشــان،
هــم حــق و هــم وظیف ـهی اغامضناپذیــر آنهاســت .مبدلنشــدن بــه شــهروند ملــت خویــش ،بیانگــر نوعــی
ازخودبیگانگــی بــزرگ اســت و از طریــق هیــچ توجیهــی منیتــوان از آن دفــاع منــود .مســئلهای كــه در اینجــا
بــا آن مواجــه میشــویم ،در رابطــه بــا ایــن موضــوعاســت کــه شــهروندی دولـتـ ملــت حاكــم چــه خواهــد
شــد؟ در واقــع میتــوان هــر دو شــهروندی را بهصــورت مختلــط و درهمتنیــده منایندگــی یــا بازمنایــی كــرد .اگــر
مســئلهی کــورد در كشــور ایـران در چارچــوب موقعیــت شــهروندیِ مبتنــی بــر قانــون اساســی دموكراتیــك حــل
شــود ،برخــورداری از هــر دو نــوع شــهروندی آنهــم بهطــور همزمــان ،بــا واقعیــت اجتامعــی همخوانتــر
اســت .در مقطــع برســاخت  KODARو در گســرهی کشــور ایـران ،هــر فــرد کــورد بایــد اهتــام بــه خــرج دهد
تــا خویــش را در چارچــوب دو شــهروندی تعریــف منایــد؛ حتــی فراتــر از اهتــام بــه خــرج دادن ،بایســتی دو
هویــت شــهروندی را بــه منصـهی ظهــور برســاند KODAR .میتوانــد هویــت شــهروندیِ دووجهــی مختــص بــه
افـراد ملــت دموكراتیــك خــود را تحقــق بخشــد .در غیــر ایــن صــورت اگــر توافــق و ســازش در ایــن امــر تحقــق
نیابــد KODAR ،میتوانــد هویــت شــهروندیِ تكوجهــی خــاص خــود را ایجــاد منایــد.
هــر عضـوـ شــهروند  ،KODARبایــد از شــخصیت فــردی كــه كاپیتالیســم او را از طریــق فردگرایــی بــه ســطح
«هیــچ و پــوچ» تنــزل داده ،گــذار كنــد و بهمثاب ـهی عضــو كمــون زندگــی منایــد .بایــد بهعنــوان یــك اصــل
بنیادیــن اخالقــی بدانیــم و ملكـهی ذهــن گردانیــم كــه فــرد فاقــد زندگــی كمونــال ممكــن نیســت بتوانــد دارای
فردیّــت نیــز باشــد .بایــد همیشــه مدنظــر داشــت كــه عضویــت در كمــون یــا اجتامعــات ،در عیــن حــال دارای
جنبــهای دموكراتیــك اســت .كمــون یــا اجتــاع تنهــا از طریــق ســازوكار و ضابطــهی دموكراتیــك میتوانــد
سیاســی و بنابرایــن آزاد باشــد .بدیــن ترتیــب درك میگــردد كــه هــر كمــون یــا اجتامعــی ،در عیــن حــال یــك
واحــد جامعـهی اخالقــی و سیاســی اســت .هــر كمــون و اجتــاع  KODARدر عیــن حــال یــك واحــد اخالقــی و
سیاســی اســت .فــردـ شــهروندانِ آن نیــز فــردـ شــهروندانِ اخالقــی و سیاسـیاند .مقصــود از كمون یــا اجتامعات،
گروههایــی انســانی اســت كــه در هــر حــوزهی جامعــه دارای نقشویــژه و كارایــی هســتند .مثـاً یــك روســتا
كــه دربردارنــدهی رشایــط كمــون باشــد عبــارت از یــك كمــون یــا اجتــاع اســت؛ بــه هــان نحــو میتــوان ایــن
تعریــف را تــا ســطح محلــه و شــهر نیــز تعمیــم بخشــید و چنیــن تعریفــی را دربــارهی آنهــا بهعمــل آورد .یــك
كئوپراتیــو (تعاونــی) ،كارخانــه ،وقــف یــا بنیــاد خیریــه ،انجمــن و ســازمان مدنــی نیــز میتوانــد كمــون باشــد.
در عیــن حــال چــون دموكراتیكبودنشــان الزامــی اســت ،میتــوان اینهــا را نظــام كمونــال دموكراتیــك نیــز
عنــوان منــود .همچنــان كــه میتــوان حیــات كمونمحــور را بــه متامــی عرصههــای آموزشــی ،فرهنگــی ،هــری
و علمــی انتقــال و تعمیــم داد ،میتــوان حیــات اجتامعــی و سیاســی را هــم بــه حالــت كمونــی درآورد و هــم
دموكراتیــك گردانیــد .فــردـ شــهروند آزاد تنهــا در بطــن ایــن حیــات كمونــا ِل دموكراتیــك میتوانــد ایجــاد گــردد.
عمومـاً فــردـ شــهروندیِ دموكراتیــك و خصوصـاً فــردـ شــهروندیِ محسوسگشــتهی  KODARرضورتــی جهــت
حیــات مســئوالنه ،اخالقــی و سیاســی اســت.
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)2حیات سیاسی و خودگردانی دموكراتیك
بُعــد سیاســی برســاخت ملــت دموكراتیــك را میتــوان بهصــورت اســتاتوی دموكراتیــك مفهومبنــدی كــرد.
منیتــوان ملــت دموكراتیــك را بــدون مدیریتــی ذاتــی تصــور منــود .عمومــاً كلیــهی اشــكال ملــت بهویــژه
ملتهــای دموكراتیــك ،هســتیهای اجتامعـیای هســتند كــه دارای مدیریــت ذاتــی خودشــان میباشــند .اگــر
جامعــهای از مدیریــت ذاتــی خویــش محــروم باشــد ،از حالــت ملــت نیــز خــارج میگــردد .در واقعیــات
اجتامعــی معــارص منیتــوان ملتــی فاقــد مدیریــت را تصــور منــود .حتــی ملتهــای مســتعمره نیــز دارای نوعــی
مدیریــت هســتند ،اگرچــه آن مدیریتهــا ریشـهای بیگانــه داشــته باشــند .لیكــن در خصــوص جوامعــی كــه وارد
رونــد و مرحل ـهی فروپاشــی شــدهاند ،منیتــوان از وجــود مدیریــت بحــث منــود .در ایــن حالــت ،تنهــا چیــزی
كــه میتوانــد مطــرح باشــد عبــارت اســت از مدیریــت فروپاشــی كنــرلدار یــا مدیریــت تصفی ـهی درازمــدت
كــه توســط نیــروی فروپاشــنده صــورت میگیــرد .موقعیــت کوردهــا در دورانــی كــه فاقــد ســازمان ذاتــی
بودنــد ،اینگونــه بــود .رصف ـاً از «مبدلشــدن بــه ملــت» بــاز داشــته منیشــدند ،بلكــه از حالــت جامعــه نیــز
خــارج گردانــده میشــدند .دیگــر بــه مرحلـهای رســیدهایم ،کــه کوردهــا بــه انــدازهای كــه مبــدل بــه جامعـهای
شــدیدا ً سیاسیشــدهاند ،بــه هــان انــدازه نیــز بهطــور متمركــز در نوعــی موقعیــت ب ـهرس میبرنــد كــه ایــن
واقعیــت سیاســی را در مســیر مبدلشــدن بــه ملــت دموكراتیــك ســازماندهی میمنایــد.
هــر جامعــه و ملتــی كــه نیرویــی از نــوع دولــت و قــدرت كســب منایــد ،ضمــن اینكــه آزاد منیشــود ،اگــر
دارای خصوصیــات دموكراتیــك باشــد ،بــا از دســت دادن آزادیهــای موجــودش نیــز مواجــه میگــردد .بــه
همیــن جهــت هــر انــدازه یــك جامعــه را از پدیدههــای دولــت یــا قــدرت عــاری و متیــز گردانیــم ،بــه هــان
می ـزان دروازههــای آن را بــه روی آزادی میگشــاییم .رشط اساســی جهــت آزادمنــودن آن جامعــه و ملــت نیــز
نگهداشــن آن در یــك موقعیــت سیاســی دامئــی اســت .جامعـهای كــه از دولــت و قــدرت متیــز و عــاری شــده
ولــی نتوانســته سیاســی گــردد ،بــه موقعیــت جامعــه و یــا ملتــی درمیافتــد كــه در مقابــل آنارشــی یــا وضعیتــی
بحرانــی تســلیم گشــته اســت .اگــر جوامــع یــا ملتهــا طــی مدتزمانــی كوتــاه از بحـران رهایــی نیابنــد ،تبــاه
ت و اب ـزار بیگانــه میگردنــد .بح ـران و آنارشــی تنهــا در مدتزمانــی موقــت یــا كوتــاه میتواننــد
گشــته و آل ـ 
نقشــی مولــد ایفــا منایــد .بــه همیــن دلیــل نیــز وارد میــدان شــدنِ پدیــدهی سیاســی ،رشطــی الزم اســت.
سیاســت نهتنهــا آزاد میمنایــد ،در عیــن حــال نظــم و ســامان نیــز میبخشــد .سیاســت ،یــك نیــروی بیهمتــای
نظمدهنــده و ســامانبخش اســت؛ نوعــی هــر اســت .مقول ـهی مخالـ ِ
ـف تنظیــات رسكوبگران ـهی دولتهــا
و قدرتهــا را بازمنایــی میكنــد .بــه میزانــی كــه سیاســت در درون جامعــه یــا ملــت قــوی باشــد ،نیروهــای
دولــت و قــدرت نیــز بــه هــان میـزان ضعیفانــد 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 بهتبــع آن
آزادی نیــز بــه هــان میـزان ضعیــف اســت.
جامع ـهی دموکراتیــک و آزاد رشق کردســتان  KODARدر برســاخت ملــت دموكراتیــك نقــش ســتون فق ـرات
را ایفــا میمنایــد؛ میتوانــد م ـرادف بــا اســتاتویی دموكراتیــك نیــز ترجمــه شــود .توانایــی ایفــای نقــش ارگان
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سیاســت دموكراتیــك از جانــب  ، KODARالزمــهی اغامضناپذیــر تكویــن ملــت دموكراتیــك میباشــد.
 KODARدر اصــل اهمیتــش را از آنجــا میگیــرد كــه امــكان تصمیمگیــری ذاتــی را بــه خلــق بخشــیده و توســط
ایجــاد کمــون و مجالـ ِ
ـس خلــق ،همچــون سیســتمی دموكراتیــك عمــل میمنایــد .در مقابــل نوعــی تكویــن ملــت
كــه بــه پیشــاهنگی طبق ـهی فرادســت یــا عنــارص بــورژوا صــورت میگیــرد ،یــك جایگزیــن اســت .میتــوان
گفــت جامعهــی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان نوعــی تكویــن ملــت بــه پیشــاهنگی طبقــات خلقــی و
طیفهــای روشــنفكر اســت.
ت حاكــم دارد ،مســئلهی «مجــاز و قانونی»شــدن میباشــد .بهرغــم
مســئلهای كــه  KODARبــا دول ـتـ مل ـ 
اینكــه اولویــت را بــه فعالیتهــای قانونــی و مجــاز میدهــد ،امــا پذیرفتهنشــدن ایــن امــر از طــرف دول ـتـ
ملــت ایـران راهگشــای نوعــی اتوریتــه و مدیریــت دوگانــه در کوردســتان میگــردد .ایــن امــر آشــكار اســت كــه
اگــر مدیریــت دولــت ایـران و مدیریــت  KODARبخواهنــد در رسزمینهــای یكســان و میــان جوامــع یكســانی
ش و درگیــر ی خواهــد گشــت .اگــر مطالبــات مربــوط
نظــام خویــش را برق ـرار مناینــد ،ایــن امــر منجــر بــه تن ـ 
ت ای ـران پاســخ مثبــت داده نشــود و عكــس آن بــه «تعقیــب،
بــه قانونیشــدن و مجازگردیــدن از ســوی دول ـ 
دســتگیری و خشــونت» توســل جســته شــود ،آشــكار اســت كــه  KODARنیــز از اجـرای یكطرفـهی اتوریتــه و
مدیریــت خویــش امتنــاع نخواهــد ورزیــد.

 )3ملت دموكراتیك و زندگی اجتامعی
در مرحل ـهی تكویــن ملــت دموكراتیــك ،تحــوالت مهمــی در زندگــی اجتامعــی صــورت میگیرنــد .زندگــی
ســنتی در مدرنیتــهی كاپیتالیســتی دچــار تغییــرات بزرگــی میشــود .جامعــهی قدیمــی تغییــرات رادیــكال
بهخــود میبینــد .مدرنیتــه ،خــود را بیــش از هــر چیــز در تغییــرات حیــات اجتامعــی جلوهگــر میســازد.
توســعه و تحــول «شــهر ،طبقــه و دولــت» مربــوط بــه ماهیــت نیســت .هــر ســه ردهبنــدی مزبــور نیــز بهطــور
وافــر دچــار فربهگــی میشــوند .ســاختار «شــهری ،طبقاتــی و دولتــی» جامعــه بهواســطهی نظــام انباشــت
كاپیتالیســتی دچــار رشــدی رسطــانوار میگــردد .نظــام متــدن قدیمــی هرچنــد از نظــر ماهــوی دارای ســاختاری
اســت كــه در آن چالشهــا بهصــورت مكــرر منجــر بــه بحرانهــا میشــوند ،امــا ایــن چالشهــا كیفیتشــان
چنــان نیســت كــه توســعهی جامعــه را بهكلــی دچــار خطــر مناینــد ،آن را فــرو پاشــند و موجــب رشــد بافتهایی
رسطانــی گردنــد .شــیوهی انباشــت كاپیتالیســم ب ـرای آنكــه بتوانــد ب ـهكار ا ُفتــد ،بــه اقتضــای رسشــت خویــش
«رشــد اجتامعــی» را بــه «شــیوهی رشــد رسطانــی» متحــول میمنایــد .اگــر امــروز شــاهد مــواردی اعــم از
كالنشــهرهایی بــا جمعیــت افــزون بــر بیســت میلیــون نفــر ،قــدرت دولـتـ ملتــی كــه تــا مویرگهــای جامعــه
نفــوذ پیــدا كــرده و طبقاتیشــدنی هدفمنــد در راســتای جامع ـهی همــوژنِ یكنواخــت و یكدســت هســتیم و
فراتــر اینكــه مســئلهی مزبــور را بهعنــوان متایــات رایــج حیــات اجتامعــی عــادی تلقــی میكنیــم ،نــام ایــن،
دچارشــدن بــه رسطــان اجتامعــی اســت .متامــی عالئــم علمــی نشــان میدهنــد كــه ســیارهی مــا ،محیطزیســت
و جامعــه قــادر بــه تحمــل بــار رشــدی بــا ایــن رسعــت منیباشــد .در ایــن وضعیــت نــه از یــك جامع ـهی در

41

مل.کمانور.
نک
دب .
42

نرشیهیاجتامعی،فرهنگیوسیاسی

جامـعهی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان

سالدوم شامرهی سوم  /تیر و مرداد 1394

حــال زیســن ،بلكــه از هیوالیــی بایــد بحــث منــود كــه هــر چیــز ظاهرشــده در مقابــل خــود را از بیــن میبــرد.
مدرنیت ـهی كاپیتالیســتی امــروزه بــه هیوالیــی تبدیــل شــده كــه متامــی حیــات موجــودات زنــدهی ســیاره را از
بیــن میبــرد .مدرنیت ـهی كاپیتالیســتی ،یــك هیــوالی مــدرن اســت.
حیــات مــدرن رایــج ،در پیرامــون كهنتریــن بــرده یعنــی زن ،بــه یــك تل ـهی متامعیــار تبدیــل شــده اســت .در
كاپیتالیســم ،زن بــه چنــان حالتــی درآورده شــده كــه اطــاق عنــوان «ملك ـهی كاالهــا» بــر وی ،عبارتــی بجــا
خواهــد بــود .زن رصف ـاً تحــت موقعیــت «زن خان ـهدار» بــدون دســتمزد بــه كار گامشــته منیشــود ،بلكــه در
خــارج از خانــه دارای كمرتیــن دســتمزد میباشــد و ابـزار اساســی پاییـنآوردن دستمزدهاســت .عنــر رسآمــدی
بــرای بــهكار واداشــ ِن بــدون قاعــده و مقــررات اســت .یــك ماشــین زاینــدهی صنعتــی اســت كــه پیوســته
ب ـرای نظــام ،نســل نویــن تولیــد میكنــد .اب ـزار اساســی صنعــت تبلیغــات اســت؛ اب ـزار تحققیابــیِ قــدرت
جنســیتگرایانه اســت؛ ابــزار لــذت و قــدرت نامحــدود متامــی مــردان حاكــم از امپراطــور جهانــی گرفتــه
تــا امپراطــور كوچـ ِ
ـك درون خانــواده اســت .ابــژهی زاینــدهی قــدرت ب ـرای آنانــی اســت كــه هیــچ قدرتــی
ندارنــد .زن در هیــچ برهـهای از تاریــخ بــه انــدازهی دوران مدرنیتـهی كاپیتالیســتی مــورد اســتثامر واقــع نگشــته
اســت .چــون ســایر بردگیهــا ـ یعنــی بردگیهــای كــودكان و مــردانـ بــر مســیر بردگــی زن ایجــاد گشــتهاند،
لــذا در زندگــی اجتامعــی تحمیلشــده توســط كاپیتالیســم ،بهغیــر از اربابهــا همــگان بــه انــدازهای كــه
كــودك گردانــده شــدهاند ،بــرده نیــز گردانــده شــدهاند .حیــات اجتامعــی جامع ـهی روزگار مــا ،هــم بســان
كودكگشــن یــك ســالخورده بــه حالــت كودكانــه درآورده شــده و هــم زنانــه شــده اســت .خانــواده كــه در
پیرامــون زن تشــكیل شــده و كهنتریــن نهــاد جامعــه میباشــد ،بازهــم در پیرامــون زن ،امــا اینبــار دچــار
یــك فروپاشــی كامــل گردیــده اســت.
ـپ فردگـرای ضداجتامعی اســت .هــم حیات
در زندگــی اجتامعــی مــدرن ،نظــام آموزشــی موظــف بــه پــرورش تیـ ِ
تـ ملت»گـرا ،مطابــق نیــاز كاپیتالیســم برنامهریــزی شــده
فردگرایانـهی لیـرال و هــم حیــات شــهروندی «دولـ 
و متحقــق میگــردد .بــا ایــن هــدف ،صنعــت عظیمــی تشــكیل دادهانــد كــه آن را «بخــش آمــوزش» مینامنــد.
توچهار ســاعتهی فــرد ،وی را بهصــورت یــك موجــود
در ایــن بخــش ،بــا مببــاران ذهنــی و روحــی بیســ 
ضداجتامعــی درمیآورنــد .ایــن فــرد از حالــت اخالقــی و سیاســی خــارج گردانــده شــده اســت .از طریــق افرادی
كــه در پــی مــرف روزانــه میدونــد ،پولپرســتاند ،سكسپرســتاند ،و بــه حالــت كاسهلیســانِ قــدرت
درآورده شــدهاند ،طبیعــت اجتامعــی را از ریشــه تخریــب میکننــد .آمــوزش ،نــه جهــت ســازوكار ســامل جامعــه
بلكــه جهــت تخریــب آن ب ـهكار بــرده میشــود.
سیســتم  KODARکــه بــر گرفتــه از ذهنیــت ملــت دموكراتیــك بــوده ،مدرنیتهی جایگزینیســت كــه در آن فردـ
شـ ِ
ـهروند آزاد ایجــاد میگــردد ، KODAR .جامع ـهی جایگزینــی اســت در برابــر هیچوپوچســازیِ اجتامعــی
و «جامعــه یــا بیجامعهگــیِ » قــدرت و دولــت و نیــز جامعــهای اســت کــه در برابــر اســتهالك اجتامعــی
ـكــه از طریــق انــواع ا َشــكال نابرابــری و بردگــی اجــرا گشــته و درونــی شــده ـ آزادانــه و مســاواتطلبانه
هســتی مییابــد .هنگامــی كــه ملــت دموكراتیــك را از نظــر حیــات اجتامعــی ارزیابــی میمناییــم ،بــه راحتــی
میتوانیــم بــه تعاریــف مذكــور دســت یابیــم .مبدلشــدن بــه جامعـهی ملــت دموكراتیــك ،رشطــی اولیــه اســت
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جهــت آنكــه بــه حالــت جامعـهای ســامل زیســته شــود .ایــن امــر ،جامعـهای كــه توســط دولـتـ ملــت مســتهلك
گردیــده را مجــددا ً بــه اصــل آن بــاز میگردانــد .جامع ـهی ســامل ،فــر ِد ســامل پــرورش میدهــد .فــردی كــه بــه
ســامت ذهنــی و روح ـیاش رســیده باشــد ،مقاومتــش در برابــر بیامریهــای جســانی هرچــه بیشــر گشــته
و بیامریهــا نیــز كاهــش مییابنــد .وقتــی نگــرش آموزشــیِ ملــت دموكراتیــك در راســتای «اجتامعیبــودن و
فــردـ شـ ِ
ـهروند آزاد» هدفمنــد میگــردد ،دیالكتیـ ِ
ـك «پیرشفــت فــرد از طریــق جامعــه و پیرشفــت جامعــه از
طریــق فــرد» از نــو برق ـرار میگــردد .نقــش «اجتامعیســاز ،آزادكننــده و برابرســاز» علــوم ،دوبــاره منایــان و
آشــكار میگــردد .ملــت دموكراتیــك ،ملیبــودن (ناســیونالیتهی) جامعهایســت كــه در مــورد هســت ی خویــش
آگاهــی صحیحــی كســب منــوده اســت.
 KODARمیتوانــد نقــش ســتون فق ـرات متحولســازی جامع ـهی رشق کوردســتان ،بــه ملــت دموكراتیــك را
ایفــا میمنایــد ،ضامنــت حیــات فــرد آزاد و جامعـهی دموكراتیــك اســت .ابـزار اساســی رســیدن فــرد و جامعـهی
کــورد بــه خودآگاهــی از موجودیــت خویــش اســت .بــا توســعهدادن جامعــه در بُعــد اخالقــی و سیاســی،
آن را بــه ســطح آگاهــی از واقعیــت خویــش میرســاند .ملــت دموكراتیــك در عــر مــا ،جامعــهای اســت
كــه بــه آگاهــی از هســتی خویــش رســیده و از طریــق ایــن خودآگاهــی بــه دفــاع از خویشــن میپــردازد.
جامعـهی کــورد كــه در چنــگال «دولـتـ ملت»گرایــی ایـران دچــار نسلكشــی فرهنگــی گردانــده شــده ،تنهــا
بــا مبدلشــدن بــه ملــت دموكراتیــك اســت كــه میتوانــد ایــن رژیــمِ نفــی و نابــودی تحمیلــی را درنــوردد و از
آن گــذار منایــد .ملــت دموكراتیــك KODAR ،و فــرد آزاد ،یــك كل ّیـ ِ
ـت انفكاكناپذیــر اســت.

 )4زندگی مشرتك آزاد در فُرم ملت دموكراتیك
میدانیــم كــه هــر واحــد حیــات جانــدار ،دارای ســه نقشویــژهی تغذیــه ،حفاظــت از موجودیــت خویــش
و تــداوم نســل اســت .نهتنهــا در واحدهــای بیولوژیكــی كــه آنهــا را حیــات جانــدار مینامیــم ،بلكــه در هــر
هســتیِ كیهانــی كــه مطابــق خویــش دارای كاركــرد «زندهبــودن» اســت ،نقشویژههــای مشــابهی وجــود
دارد .ایــن نقشویژههــای بنیادیــن ،در نــوع انســان بــه ســطحی متفــاوت میرســند .عقالنیّــت (خــرد) ،در
جامع ـهی انســانی بــه چنــان مرحل ـهای از پیرشفــت میرســد كــه اگــر بــه حــال خویــش رهــا شــود ،ممكــن
اســت بــه موجودیــت متامــی دیگــر جانــداران پایــان بخشــد .اگــر كیهــانِ بیولوژیــك در یــك آســتانهی معیــن
متوقــف شــود ،نــوع انســان نیــز بهطــور خودبهخــود تداومناپذیــر خواهــد گشــت .ایــن پارادوكســی جــدی
اســت .اگــر نــوع انســان كــه از هماكنــون جمعیــت آن بــه هفــت میلیــارد رســیده اســت بــا ایــن رسعــت بــه
تكثیــر و ازدیــاد خویــش ادامــه دهــد ،پــس از مدتزمانــی بســیار كوتــاه ،از آســتانهی بیولوژیــك گــذار خواهــد
شــد و تداومناپذیــریِ حیــات انســانی آشــكار میگــردد .ایــن راســیونالیتهی (واقعیــت) انســان اســت كــه منجــر
بــه وضعیــت مذكــور میگــردد .بنابرایــن هــان راســیونالیته پیــش از اینكــه بــه آســتانهی بیولوژیــك برســد،
بایــد تكثیــر و ازدیادیابــی افراطــی انســان را نیــز متوقــف منایــد .هســتی و تكثیــر ،پدیدههــای غریبــی هســتند.
ماشــینی كــه میتــوان آن را عقــلِ طبیعــت نامیــد ،همیشــه نقشــی متوازنســاز بــازی میكنــد و تــوازن میــان
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هســتی و تكثیــر را برقـرار میمنایــد .امــا راســیونالیتهی انســان ،بـرای اولیــن بــار در برابــر ایــن مكانیســمِ تــوازن
میایســتد.
میــل حیــات بیپایــان ،میلــی اســت كــه از آن آگاهــی كســب نشــده؛ اســتعداد آگاهیپیداكــردن از آن نیــز
تــا حــد غائــی محــدود میباشــد .امــا پــس از آنكــه «آگاهیپیداكــردن از میــل حیــات» تحقــق یافــت ،درك
میشــود كــه بــا تــداوم نســل نیــز منیتــوان بــه معنــای حیــات دســت یافــت .حیــات یــك فــرد و میلیونهــا فــرد
نیــز یكســان و مشــابه همدیگــر اســت .تكثیــر و ازدیادیابــی همچنــان كــه حیــات را معنــا منیكنــد ،میتوانــد
نیــروی آگاهــی ایجادشــده را نیــز تحریــف كــرده و تضعیــف منایــد .خودآگاهــییافــن ،بــدون شــك تشــكلی
خارقالعــاده در كیهــان اســت .بیجهــت نیــز عنــوان الوهیــت را برازنــدهاش ندانســتهاند .انســان بعــد از
اینكــه در مــورد خویشــن بــه آگاهــی دســت یافــت ،یعنــی خــودآگاه گردیــد ،دیگــر مســئلهی اصلــی بـرای وی
منیتوانــد تــداوم نســل باشــد .تــداوم نســل «انســانِ آگاه» ،نهتنهــا تــوازن را علیــه متــام جانــداران دیگــر برهــم
میزنــد بلكــه نیــروی آگاهــی انســان را نیــز بــه خطــر میانــدازد .خالصــه اینكــه مســئلهی اساســی انســانِ آگاه
منیتوانــد تــداوم نســل باشــد .طبیعــت در منونـهی انســان ،بــه چنــان مرحلـهای رســیده اســت كــه «عــدم تــداوم
نســل خویــش» را از حالــت یــك مســئله خــارج منــوده اســت .میتــوان گفــت كــه غریــزهی «تــداوم نســل»،
در انســان نیــز ماننــد هــر موجــود دیگــری باقیســت و همیشــه نیــز ادامــه خواهــد داشــت .صحیــح اســت؛
امــا غریــزهی مزبــور غریــزهای اســت كــه بــا نیــروی آگاهــی بــه چالــش درمیافتــد .بنابرایــن اولویـتدادن بــه
آگاهــی ناگزیــر میگــردد.
در جامعـهی کــورد ،اســتهالك و نابــودی زندگــی را بیــش از همــه پیرامــون پدیــدهی زن میتــوان مشــاهده منــود.
نابــودی زندگــی در پدیــدهی زن ،آنهــم در فرهنــگ اجتامع ـیای كــه نامهــای «زندگــی و زن» را بهصــورت
واقعگرایانــه یكــی منــوده اســت (واژههــای ژن ،ژیــان ،جــان ،شــان ،جیهــان از یــك ریش ـهی مشــرك میآینــد
و همـهی آنهــا بیانگــر واقعیــت زندگــی و زن میباشــند) ،نشــانهی اساســی نابــودی اجتامعــی نیــز میباشــد.
از فرهنگــی كــه راه بــر فرهنــگ ایزدبانــو گشــود و پایههــای متــدن را در پیرامــون زن اســتوار ســاخت ،تنهــا
چیــزی كــه باقــی مانــده ،یــك بیبصیرتــی عظیــم در موضــوع «زندگــی بــا زن» و تســلیمیت انحطاطآمیــز در
برابــر غرایــز اســت .زندگــی اجتامعــیِ گرفتارآمــده در چنــگال «ســنتها و مدرنیتـهی كاپیتالیســتیِ هدفمنــد در
جهــت نفــی و نابــودی» ،نوعــی حیــات اســت كــه یكــره بــه بیچارهگــی زنــان محكــوم گشــته اســت .نگــرش
ناموســی در قبــال ز ن ـكــه گویــی آخریــن ســنگر دفاعــیِ باقیمانــدهی موجــود اسـتـ در اصــل بیانگــر حالــت
دور گردانــده شــده از معنــای نامــوس اســت (نامــوس= نومــوس= قانــون یــا مقــررات) .ناموسپرســتی قاطعانــه
در قبــال زن ،بیانگــر یــك بیناموســی قاطــع اجتامعــی اســت! اینكــه جامعــه در چنــان وضعیتــی زندگــی كنــد
كــه هرچقــدر از نامــوس اجتامعــی ،یعنــی ارزشهــای بنیادینــی كــه او را رس پــا نگــه میدارنــد ،دور شــود یــا
دور گردانــده شــود بــه هــان انــدازه بــه ناموسپرســتی در قبــال زن بپــردازد ،یــك پارادوكــس (تناقــض) كامــل
اســت!
بایســتی قــادر بــه درك ایــن مســئله بــود كــه پــس از اینكــه ناموس جامعــه را از دســت دادنــد ،قادر بــه حفاظت
از نامــوس زن نیــز نخواهنــد بــود؛ ایــن امــر نهتنهــا جهالــت اســت بلكــه از نظــر اخالقــی نیــز یــك بیاخالقــی
اســت .نگــرش ناموسـیای كــه میخواهنــد تحــت نــام نامـ ِ
ـوس زن بــدان حیــات بخشــند ،از تــوان و بــه عبــارت
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بهــر ناتوانــی مــرد رسچشــمه میگیــرد؛ مطابــق ایــن نگــرش ناموســی ،امــروزه مــرد کــورد تنهــا در گســرهی
بردگــی زن قــادر بــه اظهــار وجــود اســت .میخواهــد درد و رنــج ناشــی از بالیایــی كــه حاكمیــت بیگانــه بــر رس
او و جامعـهاش آورده را بــا تحمیــل حاكمیــت خویــش بــر زن انتقــام بگیــرد! بهنوعــی ،خــودـ درمانــی میكنــد.
بردگــی زن در عمــوم جهــان حــاد و عمیــق اســت امــا شــاید هــم در هیــچ كجــای جهــان بردگـیای ژرفایافتهتــر
از موقعیــت بردگــی زن کــورد وجــود نداشــته باشــد .مقول ـهی تعــدد فرزنــدان كــه در جامع ـهی کــورد دیــده
میشــود ،روی دیگــر ایــن واقعیــت اســت .در جوامــع مشــابه نیــز جهالــت و فقــدان آزادی ســبب میشــود تــا
افـراد جهــت تــداوم موجودیــت خویــش ،تنهــا چــار ه ـ و یــا بهــر اســت بگوییــم بیچارگـیـ را در تعــدد فرزنــدان
ببیننــد .در همـهی جوامعــی كــه در آنهــا آگاهــی ذاتــی (خودآگاهــی) بهوجــود نیامــده ،ایــن پدیــده مشــاهده
میشــود .پارادوكــس در اینجاســت كــه چــون امنیــت و تغذیــه ـ بهمثابــهی دیگــر عوامــل اغامضناپذیــر
حیــاتـ وجــود ندارنــد ،تعــدد فرزنــدان منجــر بــه مســائل و مشــكالت بزرگــی میگــردد .بیــكاری ،بهصــورت
بهم ـنوار رشــد میمنایــد .همیــن جمعیــت افراطــی اســت كــه «بردگــی بــا دســتمزد پاییــنِ » بــاب میــل نظــام
ســود رسمای ـهداری را تأمیــن میمنایــد .ســنت متــدن و مدرنیتــه دســت بــه دســت همدیگــر داده و كلی ـهی
تخریبــات را بدینگونــه علیــه زن صــورت میدهنــد.
در مســیر رو بــه برســاخت ملــت دموكراتیــك ،چیــزی كــه در پرتــو ایــن آزمــون بایــد انجــام داد ایــن اســت هــر
آنچــه كــه تاكنــون بهنــام نامــوس انجــام داده شــده ،برعكــس آن انجــام داده شــود؛ بایــد نگــرش مالكیتیمــان
در قبــال زنــان را بهطــور كامــل بــه كنــاری بگذاریــم .زن بایــد تنهــا و تنهــا از آن خویــش باشــد؛ یعنــی خو ْدبــودن
در شــخصیتش ایجــاد گــردد .حتــی بایــد بدانــد كــه بیصاحــب اســت و تنهــا صاحبــش خــود اوســت.
دقیقـاً در همینجاســت كــه بــه تعریــف واقعــی عشــق دســت مییابیــم .عشــق تنهــا در ایــن صــورت میتوانــد
بــه معنــای اجتامعــی خویــش واصــل گــردد و اگرچــه بســیار دشــوار باشــد بهســطح بالقــوهی تحقــق دســت
یابــد كــه افـراد ناتــوان از متوقفســازی فروپاشــی و زوال جامعــه ،از نگــرش ناموسـیای ـ و بــه تعریفــی علمــی
و صحیحتــر ،بیناموس ـیای!ـ كــه بهطــور متقابــل پیرامــون زن ایجــاد گردیــده دســت بردارنــد و پیكارجویانــه
وارد مرحلـهی برســاخت ملــت دموكراتیــك شــوند.
آزادشــدن زن در مرحل ـهی تكویــن ملــت دموكراتیــك ،حائــز اهمیــت فراوانــی اســت .زنِ آزادشــده ،جامع ـهی
آزادشــده اســت .جامعــهی آزادشــده نیــز ملــت دموكراتیــك اســت .بهجــای تــداوم نســلِ متكــی بــر زن و
برقـراری ســلطه و حاكمیــت بــر وی ،اقــدام بــه تــداوم تكویــن ملــت دموكراتیــك از طریــق نیــروی ذاتــی خویش،
تشــكیل نیــروی ایدئولوژیــك و ســازمانی ایــن امــر و حاكمســازی اتوریتــهی سیاســی خویــش؛ بــه منزلــهی
بازتولیــد ایدئولوژیــك و سیاســیِ خویــش اســت .معنایــش ،توانیابــی ذهنــی و روحــی بهجــای تكثیــر فیزیكــی
اســت .همیــن واقعیــات هســتند كــه رسشــت و طبیعــت عشــق اجتامعــی را اســتوار ســاختهاند .قطع ـاً نبایــد
عشــق را بــه هماحساســی و جاذب ـهی جنســی دو نفــر كاهشدهــی منــود .حتــی نبایــد مفتــون زیباییهــای
ظاهــریای گشــت كــه فاقــد معنــای فرهنگــی هســتند .مدرنیت ـهی رسمای ـهداری نظامــی اســت كــه بــر روی
«نفــی و انــكار عشــق» برقـرار شــده اســت .نفــی و انــكار جامعــه ،طغیــان فردگرایــی ،آكندگــی متامــی حوزههــا
از جنســیتگرایی ،الوهیتیافــن پــول ،جایگزینشــدن دول ـتـ ملــت بهجــای خــدا ،مبدلشــدن زن بــه یــك
هویــت بیدســتمزد و یــا دارای نازلتریــن دســتمزد؛ جملگــی بــه معنــای نفــی و انــكار بنیــان مــادی عشــق
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نیــز میباشــند.
بایســتی رسشــت و طبیعــت زن را بهخوبــی شــناخت .اینكــه حیــث جنســیِ زن از نظــر بیولوژیــك جــذاب
دیــده شــود و بــر چنیــن مبنایــی بــا وی رفتــار گــردد و رابطــه برقــرار شــود ،بــه معنــای شكســت عشــق
از هــان رسآغــاز اســت .هامنگونــه كــه منیتــوان جفتگیریهــای بیولوژیــك ســایر گونههــای جانــدار را
عشــق بنامیــم ،منیتــوان آمیزشهــای جنســی بیولوژیــك نــوع انســان را نیــز عشــق بنامیــم .میتوانیــم ایــن را
فعالیتهــای تولیدمثــل طبیعــی جانــداران بنامیــم .بــه نســبتی كــه زن را ابــژهی جاذبـهی جنســی نیانگاریــم
و از ارزیابیهــای ابژهانــگار گــذار كنیــم ،میتوانیــم زن را در مقــام دوســت و رفیقــی ارزشــمند جــای دهیــم.
دشــوارترین نــوع رابطــه ،آن نــوع از «دوســتی و رفاقــت بــا زنــان» اســت كــه از جنســیتگرایی گــذار منــوده
باشــد .حتــی وقتــی در رشایــط زندگــی مشـ ِ
ـرك آزاد بــا زن بـهرس بــرده شــود نیــز ،بایســتی در مبنــای رابطههــا
مقولـهی برســاخت جامعــه و ملــت دموكراتیــك جــای بگیــرد .هامننــد آنچــه در محــدودهی ســنتی و مدرنیتــه
رایــج اســت همیشــه بــه چشــم همــر ،مــادر ،خواهــر و دلــر بــه زن نــگاه میشــود؛ بایســتی از ایــن وضعیــت
گــذار كنیــم .ابتــدا بایــد رابطـهی قــوی انســانیای را مرســوم مناییــم كــه متكــی بــر «وحــدت معنــا» و گرایــش
بــه برســاخت جامعــه باشــد .یــك زن یــا مــرد بایــد در صــورت لــزوم دســت از همــر ،فرزنــد ،مــادر ،پــدر و
محبوبـهاش بــردارد امــا بــه هیــچ وجــه دســت از نقــش خویــش در جامعـهی اخالقــی و سیاســی برنــدارد .مــرد
قــوی بــه هیــچ وجــه بــه زن التــاس منـیورزد ،در پــی او منیافتــد ،او را بــه بــاد رضب و شــتم منیگیــرد و بــه
او حســودی منیكنــد .اگــر همــر و دلــدادهاش بخواهــد از او جــدا شــود ،حتــی تلنگــری نیــز بــه او منیزنــد.
حتــی اگــر انتقاداتــی از او داشــته باشــد ،بعــد از بیــان انتقاداتــش كمكــش میكنــد تــا بــه دلخــواه خویــش
زندگــی كنــد .اگــر میخواهــد رابطــهای بــا زن داشــته باشــد كــه از بنیــان قــوی ایدئولوژیــك و اجتامعــی
برخــوردار باشــد ،بایــد ترجیــح و خواســته را بــه اختیــار زن بســپارد .بــه میزانــی كــه ســطح آزادی زن ،ترجیــح
آزادان ـهاش و قابلیــت رفتــاری متكــی بــر نیــروی ذات ـیاش توســعه یافتــه باشــد ،بــه هــان انــدازه میتــوان
بهشــكلی بامعنــا و زیبــا بــا آن زن زیســت.
ایدهآلتریــن زندگــی مشـ ِ
ـرك زن و مــرد ،در رشایــط امروزیــن و واقعیــت اجتامعــی مــا تنهــا هنگامــی قابــل
تحقــق اســت كــه در فعالیتهــای دشــوار برســاخت ملــت دموكراتیــك موفقیتهــای بزرگــی بهدســت آورده
شــوند .در کوردســتان امروزیــن و واقعیــت جامع ـهی کــورد ،یــك دیالكتیــك بامعنــای عشــق ناچــار اســت كــه
بــه نســبت فراوانــی افالطونــی باشــد و افالطون ـیوار زیســته شــود؛ چنیــن عشــقی ارزشــمند اســت .عشــق
افالطونــی عشــق پنــدار و كــردار اســت ،بــه همیــن ســبب ارزشــمند میباشــد .لحظهلحظـهی زندگــی را بــا یــك
زن زیبــارخ بیمثــال دنیــا بـهرس بــردن ،عشــق نیســت .چــون عشــق نیســت ،بعــد از یــك دورهی كوتــاه آمیــزش،
دوروییهــا نشــان داده خواهنــد شــد .زیـرا از نیــاز بــه نوعــی رابطـ ه نشــأت گرفتــه كــه بیمعنــا برقـرار گشــته
یــا بــر مبنایــی بیولوژیــك اســتوار شــده اســت.
عشــق حقیقــی ،عشــقی اســت کــه در ایــن وضعیــت ،بایــد «فــرد و عنــارص عشــق» منایندگــی آزادشــدن میهــن
و رهایــی یــك جامعــه و ملــت را برعهــده بگیرنــد .ایــن نیــز مســتلزم جنگیدنهــا و مبــارزات بســیار شــدید
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نظامــی و سیاســی اســت؛ مســتلزم یــك نیــروی بســیار عظیــم اخالقــی و ایدئولوژیــك اســت.

 )5ملت دموكراتیك و خودگردانی اقتصادی
دولـتـ ملــت ،ابـزار قــدرت الزمــه جهــت ســلطهی مدرنیتـهی كاپیتالیســتی بر اقتصاد اســت؛ هــان اقتصادی
كــه بــر تحقــق بیشــینه ســود اســتوار میباشــد .بــدون وجــود ایــن اب ـزار منیتــوان بیشــینه ســود و انباشــت
رسمایــه را تحقــق بخشــید .بیانگــر غــارت اقتصــادیای اســت كــه طــی تاریــخ متــدن ،در ســطحی بیشــینه و بــر
پایـهی مرشوعیتــی معیــن صــورت گرفتــه اســت .بــدون تحلیــل صحیــح رابطـهی دولـتـ ملــت با «بیشــینه ســود
و انباشـتهای رسمایــه» ،منیتــوان تعریــف صحیحــی از دولـتـ ملــت ارائــه منــود .همچنیــن دولـتـ ملــت را
منیتــوان بهتنهایــی در حكــم یــك نظــام قــدرت و زور تعریــف كــرد .قــدرت دولتــی وقتــی بهصــورت دول ـتـ
ملــت تنظیــم میگــردد ،آنــگاه مدرنیت ـهی كاپیتالیســتی و بهویــژه بیشــینه ســود و انباشــت رسمایــه بــر روی
اقتصــاد ،میتوانــد تحقــق یابــد .معنــای ایــن قضیــه ایــن اســت كــه حكمرانــی برقرارگشــتهی دولـتـ ملــت بــر
روی حیــات اقتصــادی جامعــه ،بــه مرتبـهی دولتــی رســیده كــه در رستــارس طــول تاریــخ بیشــرین ارزش افزونــه
را غصــب میمنایــد؛ یعنــی چنیــن دولتــی بــه منص ـهی ظهــور رســیده اســت .جهــت مرشوعیتبخشــی بــه
سیســتم غصــب صــورتداده بــر روی اقتصــاد اســت كــه از طریــق ملیگرایــی و میهنپرســتی جالیــی بــر روی
آن میكشــد ،بــا آمــوزش بــدان الوهیــت میبخشــد و تــا حــد نازكتریــن مویرگهــای جامعــه رسایــت و نفــوذ
میدهــد .بــه «تــروری شــدید بــر حــوزهی اقتصــاد» و «تأمیــن بیشــینه ســود در آن» كــه بهطــور همهنــگام
صــورت میگیرنــد ،اقــدام مــیورزد؛ از طرفــی جامعــه را در ازای ســیرمنودن شــكم بــه كارگــریِ دســتمزدی
محكــوم میمنایــد و از طــرف دیگــر نیــز بخــش بزرگــی از آن را بــه ارتــش بیــكاران تبدیــل میكنــد« .بردگــی
بــا دســتمز ِد نــازل» و «ارتــش بــزرگ بیــكاران» از نتایــج طبیعــی بیشــینه ســود ،دولـتـ ملــت و صنعتگرایــی
میباشــند .تحققیابــی ایــن ســه عنــر اصلــی توســط مدرنیت ـهی رسمای ـهداری ،تنهــا از ایــن طریــق ممكــن
اســت ،از میــان برداشـ ِن آزادیای كــه جامعــه در حیــات اقتصــادی دارد ،محكومگردانیــدن جامعــه بــه بردگــی
دســتمزدی ،مبدلمنــودن بخــش بزرگــی از آن بــه ارتــش بیــكاران و محكومســازی زنــان بــه بردگــی بیدســتمزد
یــا كمدســتمزد.
کوردســتان و جامعـهی کــورد ،شــاید هــم یكــی از نادرتریــن منونههــای مشاهدهشــده در جهــان اســت كــه ســه
عنــر اصلــی مدرنیتـهی كاپیتالیســتی ،نظــام غارتگــری را ـكــه تــا ســطح نسلكشــی فرهنگــی پیــش مـیرودـ بــر
روی حیــات اقتصــادی آن برقـرار ســاخته و زنــان و مــردانِ دارای حداقلیتریــن دســتمزد را بــه ارتــش بیــكاران
تبدیــل منــوده اســت .دول ـتـ ملتهــای حاكــم تــاش بــه خــرج دادهانــد تــا کوردســتان را از طریــق جنــگ
ویــژهی یكطرفـهی نسلكشــی فرهنگــی كــه رسپوشــیده و اســتمراریافته اســت ،از حالــت میهــن خــارج ســازند.
بــر همیــن مبنــا تاریــخ دویســت ســالهی اخیــر در اصــل عبــارت اســت از تاریـ ِخ خارجســازی از حالـ ِ
ـت میهــن
و ذوبمنــودن در درون پدیــدهی «تكوطــنِ » دولـتـ ملتهــای حاكــم .ایــن تاریــخ بـرای جامعـهی کــورد نیــز
چنیــن تاریخــی اســت؛ دچارشــدن بــه آسیمیالســیون ،گرفتــار قتلعامهــا شــدن ،بیكارگردیــدن و مبدلشــدن
بــه اف ـرادی بــا حداقلتریــن دســتمزد ،بدیــن جهــت سلبشــدن آزادیاش در حــوزهی حیــات اقتصــاد یو در
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نتیجـهی آن فروپاشــیدن و ابژهگردیــدن و خارجشــدن از حالــت خو ْدبــودن روی داده اســت .جامعـهی کــورد،
همــگام بــا اضافهشــدن ســه عنــر اصلــی مدرنیتـهی كاپیتالیســتی(غارتگری بیشــینه ســود ،ظلــم دولـتـ ملــت،
تخریبــات صنعتگرایــی از طریــق تكنولــوژی) بــر فتــح ،اشــغال ،اســتیال ،غــارت ،اســتعامرگری و آسیمیالســیونی
كــه در طــول تاریــخ بــا آن رویــارو گشــته بــود ،بــه یــك نسلكشــی فرهنگــی دچــار شــد و بدیــن ترتیــب بــه
حالــت جامعـهای درآمــد كــه حتــی از «صیانــت از خویــش» نیــز میهراســد .جامعـهای اســت كــه حاكمیــت و
ترجیــح آزادانـهی خویــش را بــر حــوزهی اقتصــادش از دســت داده و بهكلــی تحــت كنــرل هیــوالی سـهپایهایِ
مــدرن عنــارص بیگانــه و مــزدور درآمــده اســت .هماینكــه در ازای ســیری شــكم كار میكنــد (هامننــد ماهـیای
كــه بــه قــاب گرفتــار آمــده) ،بهخوبــی نشــان میدهــد كــه بهمنزلــهی جامعــه آمــاج نسلكشــی واقــع
گردیــده اســت .جامعـهای اســت كــه زنانــش ـ ایــن موجــدان اقتصــادـ بهمتامــی بیــكار گردیدهانــد و بــه چنــان
حــال و روزی درآورده شــدهاند كــه بیارزشتریــن نیــروی كار محســوب میگردنــد .جامعــهای اســت كــه
مردانــش بهاصطــاح جهــت امـرار معــاش خانــواده ،بــه اطـراف و اكنــاف جهــان پراكنــده شــدهاند .جامعـهای
اســت كــه انســانهایش بــر رس یــك مــرغ و یــك وجــب زمیــن همدیگــر را م یكُشــند .آشــكار اســت كــه ایــن
جامعــه ،جامعـهای اســت كــه از حالــت جامعــه خــارج گشــته ،از پــا درآورده شــده و زوال یافتــه اســت.
اشــغال اقتصــادی ،خطرناكتریــن اشــغال اســت .اشــغال اقتصــادی ،وحشــیانهترین روش ب ـ ه انحطــاط كشــیدنِ
ـلب مجــال تنفــس از جامعـهی کــورد ،بیشــر از آنكــه
یــك جامعــه ،ب هزانــو درآوردن و فروپاشــاندن آن اســت .سـ ِ
ف ابزارهــای
ناشــی از فشــار و ظلمــی باشــد كــه دولـتـ ملــت حاكــم علیــه آن اعــال میكنــد ،ناشــی از تــر 
اقتصــادی جامع ـهی کــورد و تحــت كنــرل قرارگرفــن حیــات اقتصــادیاش اســت .یــك جامعــه پــس از اینكــه
كنرتلــش را بــر ابزارهــای تولیــدی و بــازار خویــش از دســت داد ،ممكــن نیســت بتوانــد حیــات خویــش را
آزادانــه ادامــه دهــد .کوردهــا نهتنهــا بــه میـزان گســردهای كنــرل خویــش را بــر ابزارهــا و مناســبات تولیــدی
از دســت دادنــد ،بلكــه كنــرل تولیــد ،مــرف و تجــارت نیــز از دستشــان ســلب شــد .بــه عبــارت صحیحتــر،
بــه نســبت وابستهشدنشــان بــه دولــتـ ملتهــای حاكــم كــه بــر پایــهی انــكار هویــت خویــش صــورت
گرفــت ،توانســتند از امــوال و داراییهــای خــود اســتفاده كننــد و در تجــارت و صنعــت ایفــای نقــش مناینــد.
اســارت اقتصــادی ،بــه مؤثرتریــن اب ـزار «انكارگــری هویتــی» و «محرومیــت از آزادی» درآورده شــد .بهویــژه
ت خــام
تأسیســات بهرهبــرداریای كــه دولتهــا بهصــورت یكطرفــ ه بــر روی آبهــای جــاری و منابــع نفــ 
راهانــدازی كردنــد ،هــم موجودیــت میراثهــای تاریخــی و بــه هــان میـزان نیــز اراضــی حاصلخیــز را از بیــن
بــرد .اســتعامرگری اقتصــادی كــه بعــد از اســتعامرگری سیاســی و فرهنگــی هرچــه بیشــر ژرفــا بخشــیده شــد،
آخریــن رضب ـهی مرگبــاری بــود كــه وارد آورده شــد .در نتیجــه بــه وضعیــت كنونــی رســیدیم« :یــا از حالــت
جامعــه خــارج شــو ،یــا مبیــر!»
در ایــن خصــوص  KODARرصفـاً بــه متوقفســازی ایــن اقدامــات وحشــیانه بســنده منیكنــد ،بلكــه برقـراری
مجــدد ســامانهی نظارتــی جامعــه بــر اقتصــاد را مبنــا میگیــرد .خودگردانــی اقتصــادی ،حداقلیتریــن سازشــی
اســت كــه میــان دولــتـ ملــت و ملــت دموكراتیــك میتــوان بــدان رســید؛ ســازش یــا راهحلــی نازلتــر از
آن بــه معنــای تســلیمیت و فرمــان «نابــودی» اســت .ســوقدادن خودگردانــی اقتصــادی بــه ســمت اســتقالل،
تـ ملتــی متقابــل خواهــد بــود كــه آن نیــز نتیجت ـاً عبــارت از تسلیمگشــن در برابــر
بــه معنــای تشــكیل دول ـ 
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مدرنیتــهی كاپیتالیســتی اســت .دستكشــیدن از خودگردانــی اقتصــادی ،بــه معنــای تســلیمیت در برابــر
دول ـتـ ملــت حاكــم اســت .محتــوا و درونمای ـهی خودگردانــی اقتصــادی طــوری اســت كــه نــه كاپیتالیســم
خصوصــی مبنــا گرفتــه میشــود و نــه كاپیتالیســم دولتــی .صنعــت اكولوژیــك و اقتصــاد كمونــی را بهمنزلـهی
شــكل بازتابیافتـهی دموكراســی بــر اقتصــاد رسلوحــه قـرار میدهــد .محــدودهای كــه بـرای صنعــت ،توســعه
و عمــران ،تكنولــوژی ،تأسیســات بهرهبــرداری و مالكیــت در نظــر گرفتــه شــده ،محــدودهی حفــظ حالــت
جامعـهی اكولوژیــك و دموكراتیــك اســت .در خودگردانــی اقتصــادی ،جایــی بـرای صنعــت ،تكنولــوژی ،توســعه
و عمـران ،مالكیــت و ســكونت شــهریـ روســتاییِ نافــی محیطزیســت و مغایــر بــا جامعـهی دموكراتیــك وجــود
نــدارد .خودگردانــی اقتصــادی ،مدلــی اســت كــه در آن ســود و انباشــت رسمایــه بــه ســطح كمینــه تقلیــل
مییابــد .بــازار ،تجــارت ،تنــوع محصــول ،رقابــت و بازدهــی را رد منیمنایــد امــا حاكمیــت ســود و انباشــت
رسمایــه بــر روی آن را منیپذیــرد .نظــام مالــی و فاینانــس بــه تناســبی برقــرار میشــوند كــه بــه بازدهــی
اقتصــادی و ســازوكار آن خدمــت مناینــد« .كســب پــول از طریــق پــول» را بیزحمتتریــن شــكل اســتثامر
محســوب میمنایــد بهطــوری كــه در نظــام خودگردانــی اقتصــادی نیــز ایــن شــكل از اســتثامر جایگاهــی
نخواهــد یافــت .خودگردانــی اقتصــادی ملــت دموكراتیــك ،كار را نــه همچــون یــك عمــل شــاق و بیــگاری بلكــه
همچــون یــك كُنــش و عمــلِ «آزادشــدن» ارزیابــی میمنایــد .اصــل بنیادیــن و اساسـیاش ایــن اســت« :كاركــردن،
آزادیســت» .اینكــه كاركــردن بهعنــوان نوعــی بیــگاری و عمــل شــاق درك شــود ،ناشــی از بیگانهشــدن بــا نتایــج
رنــج و كوشــش اســت .وقتــی نتایــج رنــج و كوشــش در خدمــت هویــت ذاتــی و آزادی فــرد ق ـرار میگیرنــد،
آنــگاه كار و كوشــش مبــدل بــه چنــان عملــی میشــود كــه بــا كــال میــل و خوشــبختی در آن مشــاركت
ورزیــده میشــود.
آن نــوع از فعالیــت اقتصــاد ی كــه بــه اســتثامر جایــی منیدهــد ،در متامــی اجتامعــات بــا حالوهــوای
پرشــور جشــن از آن اســتقبال گشــته و مبــارك دانســته شــده اســت .خودگردانــی اقتصــادی ملــت دموكراتیــك،
نظامــی اســت كــه ایــن شــور و شــوق مجــددا ً در آن شــكل میگیــرد .ســدهایی كــه بــر روی آبهــای جــاری
کوردســتان احــداث شــدهاند ،بــه یــك قتلعــام تاریخــی و بــای زیسـتمحیطی منجــر گشــتهاند .خودگردانــی
اقتصــادی ملــت دموكراتیــك ،بــه هیــچ ســدی كــه بــدون توجــه بــه محیطزیســت ،زمینهــای حاصلخیــز و
تاریــخ طرحریــزی شــود ،اجــازهی احــداث منیدهــد؛ حتــی اجــازه نخواهــد داد كــه وقتــی عمــر منونههــای
احداثشــده بــه پایــان رســید ،بــه جایشــان منونههــای جدیــد ســاخته شــوند؛ در صــورت امــكان ،حتــی از
نابودســازی زودهنــگام آنهــا رویگــردان نخواهــد شــد .در برابــر فرســایش خــاك و جنگلزدایــی كــه بزرگتریــن
دشــمن جامعــه و جانــداران اســت ،بــا یــك روحیـهی بســیج عمومــی كامــل ایســتادگی میكنــد .حفــظ خــاك و
جنــگلكاری در محیطزیســت را بهمنزل ـهی مقدستریــن نــوع رنــج و كوشــش اعــام میكنــد؛ فعالیتهایــی
كــه بهتنهایــی در ایــن دو حــوزه صــورت بگیرنــد كافیســت تــا بیــكاری را صدهــا ســال از میــان بــردارد.
هامنگونــه كــه در دولـتـ ملــت ،مقدستریــن حــوزهی فعالیتــی بـرای ســود و انباشــت رسمایــه حوزهایســت
كــه بیشــرین ســودآوری را داشــته باشــد ،در فــرم ملــت دموكراتیــك نیــز حــوزهی خاكــی و جنگلــی كــه جامعــه
را در طــول تاریــخ حیــات بخشــیدهاند ،مقدستریــن حوزههــای كاری میباشــند .بــدون وجــود كاپیتالیســم
و صنعتگرایــی ،حیــات اجتامعــی میتوانــد موجودیــت خویــش را اســتمرار بخشــد؛ امــا بــدون وجــود زمیــن
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و جنــگل حیــات اجتامعــی قابــل تــداوم نیســت .در بنیــان بیــكاری ،گسســن از «خــاك ،روســتا و جنــگل»
نهفتــه اســت و عامــل ایــن گسستهشــدن هامنــا كاپیتالیســم اســت .نیــروی كار ارزان و انبــار بیــكاران ،جهــت
بیشــینه ســود كاپیتالیســم همیشــه الزم بــوده و پدیــدهای اســت كــه عامدانــه و بــه زور ایجــاد گردیــده اســت.
بازگشــت دوبــاره بهســوی خــاك و جنــگلكاری و خالصــه بــه حیــات اكولوژیــك ،نهتنهــا بیــكاری را از میــان
برخواهــد داشــت؛ بلكــه ســبب رهایــی از جامعـهی رسطانــی شــهری نیــز میشــود؛ بدیــن ترتیــب شــهر را نیــز
نجــات میدهــد .شــهری كــه غ ـ ّدهوار بــزرگ میشــود ،یــك بیــاری رسطانــی اســت .رسطانهــای فــردی نیــز
هامننــد بســیاری از بیامریهــای دیگــر محصــول همیــن حیــات شــهری میباشــند .بنابرایــن بازگشــت بــه خــاك،
فعالیتهــای جنگلــی ،زراعــت اكولوژیــك و امــور تأمیــن غــذا نهتنهــا چــارهی اساســی بیــكاری اســت بلكــه
پادزهــر متامــی بیامریهــای مدرنیتــه و شــهر نیــز بهشــار میآیــد.
اقتصــاد كمونــیِ خودگردانــی دموكراتیــك را نبایــد بــا كاپیتالیســم دولتــی یــا اقتصــاد دولتــی اشــتباه گرفــت .از
نوعــی واحدهــای اقتصــادی ســخن میگوییــم كــه بیشــرین ســازگاری و همخوانــی را بــا طبیعــت انســان و
محیطزیســت دارنــد .در شــیوهی حیــات كمــون ،ب ـرای «بیــگاری ،همچنیــن رنــج و فعالیتــی كــه آزادی بهبــار
نیــاورد» ،جایــی وجــود نــدارد .از مــدل و منبــع ذاتــیِ حیاتــی بحــث میمناییــم كــه جامعــه در طــول تاریــخ
مبنــا قـرار داده و خــود را از طریــق آن موجودیــت بخشــیده ،مقــدس محســوب كــرده و بــا شــور و شــوق از آن
اســتقبال منــوده اســت .هــر جــا كــه بازدهــی و مثردهــی ،بركــت و شــور و شــعف وجــود داشــته باشــد ،در آنجــا
اقتصــاد كمونــی وجــود دارد.
 KODARبهمثابـهی ســتون فقـرات ملــت دموكراتیــك« ،خودگردانــی اقتصــادی و اقتصــاد كمونــی» را حداقــل
بــه انــدازهی دفــاع ذاتــی جامعــه رضوری دیــده و مبنــا ق ـرار میدهــد .هامنگونــه كــه جامعــه بــدون دفــاع
ذاتــی قــادر بــه تــداوم موجودیــت خویــش نخواهــد بــود ،بــدون وجــود خودگردانــی اقتصــادی و اتــكا بــر
«حفــظ خــاك ،جنــگلكاری ،اكولــوژی (محیــط زیســت) و كمــون» نیــز تغذی ـهی جامعــه و بنابرایــن تــداوم
موجودیتــش منیتوانــد میــر گــردد.
یــك بســر قانونــی نیــز ب ـرای خودگردانــی اقتصــادی الزم اســت« .تكســطحی»بودن و مركزیتگرایــی موجــود
در قوانیــن دول ـتـ ملــت حاكــم ،تحــت نــام یكپارچگــی و وحــدت حقوقــی ،در مقابــل خالّقیــت اقتصــادی،
اكولــوژی و رقابــت مامنعــت ایجــاد میمنایــد .بهجــای ایــن نگــرش حقوقــی كــه ماهیتــاً بــر اســتثامرگری
اقتصــادی اتــكا دارد ،نیــاز شــدیدی بــه نوعــی از اقتصــاد بومــی و ســازوكار اتونــوم آن وجــود دارد كــه اقتصــاد
ملــی و نهــاد هامهنگكننــدهی آن را مــورد توجــه داشــته باشــد .نوعــی حقــوق اقتصــادی الزم اســت كــه
پدیــدهی بــازار ملــی را رد و انــكار نكنــد امــا دینامیس ـمهای بــازار بومــی را نیــز مدنظــر ق ـرار دهــد .نظــام
حقوقــیِ تكمركــزی ،بزرگتریــن عامــل محافظـهكاری اســت؛ توجیهاتــی بهكلــی سیاســی دارد و فاقــد هرگونــه
منطــق اقتصــادی اســت.
در زمینـهی مســئلهی ملــی کــورد ،بایســتی در بُعــد اقتصــادی رهیافت ملــت دموكراتیــك ،یك اســتاتو (موقعیت)
قانونــی ب ـرای خودگردانــی اقتصــادی نیــز گنجانــده شــده باشــد .آشــكار اســت كــه بــدون وجــود زیرســاخت
اقتصــادی ،نظــام  KODARقابــل تــداوم نخواهــد بــود .میـزان معترببــودن حقوق بومــی در حوزههــای اقتصادی
كــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا موجودیــت و آزادی جامعـهی کــورد دارنــد ،امــری حیاتــی اســت .در موضوعاتــی نظیــر
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تنظیــم مالكیــت ،بزرگــی رشكتهــا ،آبهــای جــاری ،بهرهبــرداری از منابــع و معــادن زیرزمینــی و رو زمینــی،
مؤسســات بــازار ،نظــام بانكــی ،ســاختار بودجـهی مدیریتهــای دموكراتیــك بومــی ،مالیاتهــا و مــوارد مشــابه،
قوانیــن اقتصــادی بومــی مبنــا و رسلوحــه هســتند .میتــوان میــان قوانیــن اقتصــادی ملــی و قوانیــن اقتصــادی
بومــی ،همخوانــی و ســازگاری ایجــاد منــود.
مدیریــت اقتصــادی  KODARحائــز اهمیــت فراوانی اســت .جامعهای كــه بنیان اقتصادی آن دچار ورشكســتگی
گردانــده شــده ،قابلیــت حیــات نخواهــد داشــت .اســتقالل كامــل اقتصــادی ،یــك اتوپیــای اقتصــادی اســت كــه
هیچــگاه قابــل تحقــق نخواهــد بــود ،زی ـرا مــا در عــر اقتصــادیای هســتیم كــه بــر پای ـهی فایدهرســانی
متقابــل اســتوار میباشــد ،امــا اتونومــی داخلــی آن نیــز وســیع اســت .در عــر رسمایــهی مالــی گلوبــال
آشــكار شــده اســت كــه مدرنیتـهی كاپیتالیســتی تــا چــه حــد یــك نظــام نابایســت ،تهدیدكننــدهی انســانیت و
تداومناپذیــر اســت .در برابــر ایــن امــر ،مدرنیت ـهی دموكراتیـ ِ
ـك متكــی بــر واحدهــای دموكراتیــك ملــی بایــد
بهعنــوان یــك نظــام جایگزیــن جهــت رهایــی از بحرانهــای اقتصــادی ،بیــكاری و گرســنگی درك شــود.

 )6ساختار حقوقی ملت دموكراتیك
حقــوق دموكراتیــك ،حقوقیســت متكــی بــر تنــوع .مهمتــر اینكــه ،كمــر بــه تنظیــات حقوقــی رجــوع
میكنــد و دارای ســاختار ســادهای اســت .دولـتـ ملــت حاكــم ،شــكلی از دولــت اســت كــه در رستــارس تاریــخ،
بیشــرین تنظیــات حقوقــی را انجــام داده اســت .دلیــل ایــن امــر ،دخالــت در متامــی امــور جامعــه و بهویــژه
تــاش جهــت نابودســازی جامع ـهی اخالقــی و سیاســی میباشــد .جوامــع قدیمــی بــه می ـزان گســردهای از
طریــق تنظیــات اخالقــی و سیاســی ســعی در حــل مســائل خویــش میمنودنــد .امــا مدرنیت ـهی كاپیتالیســتی
تــاش منــود تــا كل مرشوعیــت خویــش را بــر حقــوق متكــی گردانــد .دخالــت افراط ـیاش در جامعــه و بــه
اســتثامر كشــیدن آن ،راه را بــر ایــن گشــود تــا بــه ابـزار بغرنــج و پیچیــدهای بــه نــام حقــوق متوســل گــردد كــه
عدالــت را بــه امــری ظاهــری و فرمالیتــه مبــدل میمنایــد .بســیار ادعــا میشــود كــه حقــوق عبــارت اســت از
كلیّــت قوانینــی كــه حقهــا و وظایــف فــرد و جامعــه را تنظیــم میمنایــد؛ امــا برخــاف ایــن ادعــا ،حقــوق
عبــارت از هــر مدیریــت از طریــق قوانینــی بســیار پرشــار و افراطــی اســت ،تــا بــا توســل بــه نگــرش مبتنــی
بــر عدالــت ظاهــری بــه متــام ناحقیهــای بزرگــی كــه كاپیتالیســم در طــول تاریــخ منجــر بدانهــا گشــته،
مرشوعیــت بخشــیده شــود .مدیریتمنــودن از طریــق قوانیــن ،بهجــای مدیریــت از طریــق هنجارهــای اخالقــی
و سیاســی ،بیشــر مختــص بــه مدرنیت ـهی رسمای ـهداری اســت .بــه هــان ترتیــب ،بــورژوازیِ منكــر اخــاق و
سیاســت نیــز بــه قـ ّوهی حقــوق یــا حقوقســاالری كــه نیــروی عظیمــی بــه وی میبخشــد ،متوســل میگــردد.
حقــوق ،اســلحهی بزرگــی در دســتان بورژوازیســت .بــورژوازی ،از طریــق حقــوق هــم در برابــر نظــام اخالقــی
و سیاســی قدیمــی و هــم زحمتكشــان طبقــات پاییــن ،از خویــش محافظــت میمنایــد .دولـتـ ملــت ،نیــروی
خــود را بــه نســبت فراوانــی از قــوهی حقوق ـ ی میگیــرد كــه بهصــورت یكطرفــه تنظیــم شــده اســت؛ حقــوق
بهنوعــی آیــات خــدای دول ـتـ ملــت اســت؛ ترجیــح میدهــد تــا جامع ـهی خویــش را از طریــق ایــن آیــات
مدیریــت منایــد.

51

مل.کمانور.
نک
دب .
52

نرشیهیاجتامعی،فرهنگیوسیاسی

جامـعهی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان

سالدوم شامرهی سوم  /تیر و مرداد 1394

بــه همیــن ســبب  KODARكــه ذهنیــت ملــت دموكراتیــك را مبنــا قــرار میدهــد ،در برابــر حقــوق و
بهویــژه حقــوق گنجاندهشــده در قانــون اساســی هشــیار میباشــد .در ایــن خصــوص  KODARبیشــر از
ـت حقوقــی باشــد ،ملـ ِ
اینکــه ملـ ِ
ـت اخالقــی و سیاســی اســت .وقتــی مبنــا بــر ایــن باشــد كــه از طریــق ســازش
ت ایـران تحــت یــك ســقف سیاســی مشــرك زیســته شــود ،نیــاز بــه حقــوق احســاس میگــردد.
بــا دولـتـ ملـ 
در ایــن وضعیــت ،متایــز قوانیــن ملــی و قوانیــن مدیریــت بومــی اهمیــت مییابــد .حقــوق دولـتـ ملــت كــه
منافــع بروكراتیــك مركــزیِ یكطرفــه را مبنــا ق ـرار میدهــد ،وقتــی پیوســته بــا مقاومــت گروههــای بومــی و
فرهنگــی دموكراتیــك روب ـهرو میشــود ،بهصــورت اجبــاری قوانیــن مدیریــت بومــی را میپذیــرد .در بســیاری
از كشــورهای جهــان بهویــژه ایــاالت متحــدهی آمریــكا و اتحادیـهی اروپــا ،نظامهــای حقوقــی فــدرال و فــدره
(محلّــی) برقــرار اســت .عمومــاً نظامهایــی رواج مییابنــد كــه در برابــر بروكراســی مركــزی و كاپیتالیســم
انحصارگــر ،منافــع خلقهــای بومــی را بــه حالــت تــوازن درمیآورنــد.
ت حاکــم در ایـران و واداشــن آن بــه
 KODARســعی خواهــد کــرد تــا بــا اعــال فشــار بــر روی دولـتـ ملـ 
تغییــر دادن قانــون اساســی موجــود بــه قانــون اساسـیای دموکراتیــک و عملــی منــودن آن ،موجودیــت کوردهــا
را از نظــر قانونــی بــه رســمیت بشناســند؛ در صــورت عــدم تحقــق ایــن امــر KODAR ،حقــوق خودگردانــی
خــود را بهصــورت یكســویه برقـرار خواهــد ســاخت و بــه یافــن جایگاهــی بـرای خویــش در چارچــوب قوانیــن
اساســی ملــی اولویــت خواهــد داد .در ایــن اولویــت ،ســعی خواهــد كــرد اســتاتوی خودگردانــی دموكراتیــك
خویــش را در چارچــوب قوانیــن اساســی ملــی دموكراتیــك بیــان منایــد .مقصــود از چارهیابــی صلحآمیــز و
دموكراتیــك مســئلهی کــورد نیــز ســازش بــر مبنــای قانــون اساســی ملــی دموكراتیكــی اســت كــه حــاوی موقعیت
خودگردانــی دموكراتیــك باشــد KODAR .بــه چارهیابــی مبتنــی بــر قانــون اساســی ملــی دموكراتیكــی اولویــت
ش و توافــق صــورت میگیــرد؛
میدهــد كــه حــاوی اســتاتوی خودگردانــی دموكراتیــك اســت و بــر مبنــای ســاز 
امــا  KODARاگــر در ایــن رهیافــت و چارهیابــی موفقیــت حاصــل ننامیــد ،آنــگاه بــه راهــی كــه اولویــت
ـت اســتاتوی دموكراتیـ ِ
درجــه دوم برایــش قائــل اســت یعنــی بــه مدیریـ ِ
ـك یكطرفــه روی خواهــد آورد .مدیریــت
اســتاتوی دموكراتیــك در کوردســتان یــك مدیریــت حقوقــیِ دولـتـ ملــت نیســت؛ بلكــه مدیریـ ِ
ـت مدرنیتـهی
دموكراتیــك در ســطح بومــی و منطقـهای اســت.

 )7فرهنگ ملت دموكراتیك
بُعــد فرهنگــی ،عنــری مهــم در شــكلگیری ملتهاســت .فرهنــگ در معنــای محــدود كلمــه ،بیانگــر ذهنیت
ِ
حقیقــت عاطفــی جوامــع اســت .دیــن ،فلســفه ،میتولــوژی (اسطورهشناســی) ،علــم و حوزههــای
ســنتی و
مختلــف هــری ،از منظــری محــدود ،فرهنــگ یــك جامعــه را تشــكیل میدهنــد .بــه نوعــی وضعیــت روحــی
و ذهنیتــی جامعــه را بازتــاب میدهنــد .هنگامــی كــه ملتهــا بــه دســت دول ـتـ ملــت یــا دولــت تشــكیل
داده میشــوند ،جهــان فرهنگــی دچــار یــك انحـراف بــزرگ شــده و سـاّخی میگــردد .مدرنیتـهی كاپیتالیســتی
ســنت را بهمتامــی و همـراه بــا كل حقیقــت آن منیپذیــرد .مــوارد الزم و دلخواهــش را از آن ،غربــال كــرده ،در
راســتای منافــع خویــش متحــول میمنایــد و بدینگونــه اخــذ میكنــد .چیــزی كــه تحــت نــام تاریــخ فرهنگــی
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ُمهــر خویــش را بــر آن نقــش زده و پیــش روی جامعــه و فــرد قــرار میدهــد ،مقولــهای بهكلــی متفــاوت
اســت؛ عبــارت از بیتاریخــی اســت بهنــام تاریــخ و بیفرهنگــی اســت بهنــام فرهنــگ! بــه عبــارت دیگــر
متامــی تاریــخ و فرهنــگ انســانیت را بــا نگــرش و غریــزهی «منفعـ ِ
ـت كاپیتالیســم» انتخــاب میكنــد و هامننــد
ترســیم یــك نقاشــی جدیــد پیــش رویــان بــه منایــش میگــذارد .مدرنیت ـهی كاپیتالیســتی و مهمتریــن عنــر
ف ســنت و
آن یعنــی دولـتـ ملــت ،از ایــن لحــاظ یــك جنبــش بــزرگ خدشهدارســازی ،بدنامگردانــی و تحریـ 
فرهنــگ اســت.
رهیافــت ملــت دموكراتیــك بـرای حــل مســئلهی کــورد ،پیــش از هــر چیــز بــه تعریــف صحیــح تاریــخ و فرهنــگ
کــورد مرتبــط و وابســته اســت .تعریــف صحیــح تاریــخ و فرهنــگ ،تعریــف موجودیــت اجتامعــی را بــه همـراه
مــیآورد .تكویــن جامعــهی ملــی بــه معنــای برخــورداری از آگاهــی و رو ِح «تاریخــی و فرهنگــی» اســت.
برســاخت ملــت دموكراتیــك کــورد ،بهلحــاظ كیفــی از ملتســازیای كــه از طریــق رویكردهــای ملیگــرا و
دولتگ ـرا ســعی در تحقــق آن میگــردد ،متفــاوت اســت .هــم بــا ملتگرایــی دول ـتـ ملــت حاكــم تفــاوت
دارد و هــم از رویكردهــای ملیگرایانــه و دولتگرایان ـهی کــوردی متفــاوت اســت؛ در برابــر آنهــا ،عبــارت از
ملتســازی آلرتناتیــ ِو متكــی بــر تاریــخ و فرهنــگ زحمتكشــان و خلقهاســت.
 KODARاز طریــق نگــرش مبتنــی بــر ملــت دموكراتیــك كــه جهــت دربرگیــری ســایر خلقهــا نیــز بــاز و
نافروبســته اســت ،بــه روی اتحادهــا و اتفاقهــای ملــی دموكراتیـ ِ
ـك وســیعتر بــاز میباشــد .ب ـهروز كــردن و
برســاخت اتحادیههــا و فُرمهــای جهانشــمولی كــه در طــول تاریــخ در فرهنــگ خاورمیانــه ایجــاد گشــتهاند را
راه صحیــح رهایــی و آزادی خلقهــای خاورمیانــه میشــارد.
فُــرم ملــت دموكراتیــك کــورد كــه در پروسـهی  KODARبهتدریــج یــك كیفیــت ســاختاریتر بــه خــود خواهــد
گرفــت ،یــك آزمــون برســاخت مجــدد ملــی را ارائــه خواهــد داد كــه از متامــی ابعــاد بــه مدلــی جهــت خلقهــای
ایـران مبــدل خواهــد گشــت .بــا رنســانس انقالبــی و ملــت دموكراتیــك خویــش ،در برابــر انكارگرایــی فرهنگــی
ت كــه قــادر بــه گــذار از عاملیــت و دستنشــاندگی جهــت مدرنیتـهی غربــی نگشــت،
و تاریخــیِ دولـتـ ملـ 
یــك عــر نویــن یعنــی عــر ترقــی مدرنیتـهی دموكراتیــك را آغــاز و گســرش خواهــد داد.

دفاعی ملت دموكراتیك
 )8سیستم خودـ
ِ
در عــامل جانــداران ،هــر یــك از گونههــا دارای یــك سیســتم دفاعــی مختــص بــه خویــش اســت .حتــی یــك
نــوع جانــدار فاقــد دفــاع نیــز وجــود نــدارد .حتــی مقاومتــی كــه هــر عنــر و هــر ذرهی موجــود در كیهــان
جهــت حفــظ موجودیــت خویــش نشــان میدهــد را میتــوان بــه خــودـ دفاعــی (دفــاع ذاتــی) تعبیــر كــرد.
پیداســت مقاومتــی كــه در مقابــل تجزیـ ه وتباهگشــن و خارجشــدن از حالــت «خو ْدبــودن» نشــان میدهــد ،از
طریــق اصطــاح خــودـ دفاعــی قابــل بیــان اســت .هنگامــی كــه مقاومــت مزبــور از دســت داده شــود ،آن عنرص
یــا ذره تجزیــه میشــود ،از حالــت «خو ْدبــودن» خــارج میگــردد و بــه عنــر دیگــری تبدیــل میشــود .در
عــامل جانــداران نیــز وقتــی مقاومـ ِ
ـت مبتنــی بــر خــودـ دفاعــی درهــم شكســته شــد ،آن جانــدار یــا بــه طعمـهی
ســایر جانــداران تبدیــل میشــود و یــا میمیــرد.
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هــان سیســتم بــرای نــوع انســان و جامعــهی انســانی نیــز ،بهغایــت معتــر اســت و مصــداق دارد .نــوع
ظریفــی همچــون انســان و هســتیِ در معـ ِ
ـرض تهدیــد مانــدهای همچــون جامعــه ،بــدون وجــود یــك خــودـ
دفاعــی قــوی قــادر نخواهــد بــود موجودیــت خویــش را بــه مدتــی طوالنــی اســتوار نگــه دارد .در نــوع انســان،
دفــاع بــه انــدازهای كــه بیولوژیــك اســت ،اجتامعــی نیــز میباشــد .لزومــات دفــاع بیولوژیــك ،توســط غرایــز
دفاعــی موجــود در هــر جانــداری بهجــای آورده میشــود .در دفــاع اجتامعــی نیــز ،متامــی افــراد اجتــاع
بهصــورت مشــرك از خویــش دفــاع میمناینــد .حتــی مطابــق امكانــات دفاعــی ،شــار و شــكلِ ســازماندهی
اجتــاع بهطــور پیوســته تغییــر مییابــد .دفــاع ،یــك كاركــرد یــا نقشویــژهی اساســی اجتــاع اســت .بــدون
آن ،حیــات بــه هیــچ وجــه قابــل تــداوم نیســت .هامنگونــه كــه میدانیــم دو نقشویــژهی اصلــی دیگــر جهــان
جانــداران ،عبــارت از تغذیــه و تولیدمثــل میباشــد .بــه هــان شــكل كــه موجــودات جانــدار بــدون تغذیــه و
تولیدمثــل قــادر بــه تــداوم حیــات خویــش منیباشــند ،بــدون دفــاع ذاتــی نیــز قــادر بــه تــداوم حیــات خویــش
نخواهنــد بــود .یــك نتیج ـهی مهــم دیگــر كــه میتوانیــم از خــودـ دفاعــی جهــان جانــداران اســتنباط مناییــم
ایــن اســت كــه دفــاع مذكــور تنهــا معطــوف بــه حفــظ موجودیــت خودشــان اســت .سیســتمهای برق ـراری
ســلطه بــر نــوع خویــش و حتــی بــر روی موجوداتــی از نــوع دیگــر و بــه اســتعامر كشیدنشــان وجــود نــدارد.
نظامهــای اســتعامر و ســلطه ،بـرای اولیــن بــار در نــوع انســان ایجــاد گشــته اســت .در ایــن زمینــه ،توســعهی
ذهنیتــی نــوع انســان ـكــه امــكان اســتثامر را میــر میگردانــدـ و در همیــن رابطــه بهدســت آوردنِ محصــول
مــازاد ،ایفــای نقــش میمنایــد .ایــن وضعیــت ،تــوأم بــا دفــاع از موجودیــت ،دفــاع از ارزشهــای مربــوط بــه
رنــج و كوشــش ،یعنــی جنگهــای اجتامعــی را نیــز بــه هم ـراه م ـیآورد.
از منظــر کوردهــا ،مقولــهی دفــاع ذاتــی در تطابــق بــا رشایــط ملموســی كــه تجربــه كردهانــد ،بــه درازای
تاریــخ همیشــه اهمیتــی حیاتــی داشــته اســت .چــون ا َخــاف یــا بازمانــدگانِ دســته اول اجتامعاتــی هســتند كــه
انقــاب نئولیتیــك را در عمیقتریــن و درازمدتتریــن شــكلِ آن زیســتهاند ،بنابرایــن همیشــه بــا حمــات و
یــورش روبـهرو گشــتهاند .مقادیــر مــازاد محصولــی كــه برآمــده از انقــاب زراعــیِ موجــود در هــال حاصلخیــز
بــود ،ســبب گردیــده تــا همــواره حمالتــی صــورت گیرنــد .هـزاران ســال بدینگونــه طــی شــده اســت .هرچــه
ِ
ـتامتیك
نظامهــای متدنــی بــا تكیــه مــازاد محصــوالت ایجــاد گشــتند ،مقطــع حمــات برنامهریزیشــده و سیسـ
نیروهــای متكــی بــر ســاختاربندیهای «شــهر ،طبقــه و دولــت» آغــاز شــدند .متدنهــای بیشــاری از متــدن
ســومر گرفتــه تــا ایــاالت متحــدهی آمریــكا كــه امــروزه آخریــن نیــروی هژمــونِ متــدن حاكــم اســت ،همیشــه
بهطــور غیرمســتقیم یــا مســتقیم حمــات و یورشهایــی را علیــه هــان منطقــه و اجتامعــات صــورت دادهانــد.
حمــات دویســت ســالهی اخیــر كــه همهنــگام بــا مدرنیتـهی كاپیتالیســتی روی دادنــد ،كیفیتــی متفــاوت بــه
خویــش گرفتنــد .نظامهــای حفــظ موجودیتشــان یعنــی نظامهــای دفــاع ذاتـیای كــه از اعصــار اولیــه تاكنــون
بهصــورت واحدهــای قبیلــهای و عشــیرهای و بــا اتــكا بــر مناطــق كوهســتانی ایجــاد منودهانــد ،در مقابــل
ابزارهــای یورشگرانـهی متكــی بــر نظــام كاپیتالیســتی كفایــت نكردنــد .بـرای اولیــن بــار خطــر از دسـتدادن
موجودیتشــان مطــرح گشــت .ســاختاربندی دولــتـ ِ
ملــت مدرنیتــهی كاپیتالیســتی ،موجــب آن شــد كــه
کوردهــا نهتنهــا بــا سلبشــدن آزادیشــان مواجــه گردنــد ،بلكــه بــا خطــر ازدس ـتدادنِ موجودیتشــان نیــز
رویــارو شــوند .برنامــه و اقدامــی كــه در گســرهی مرزهــای سیاســی جهــت آفریــدن «تكزبــان»« ،تكملــت» و
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«تكوطــن» هدفمنــد بــود ،ســبب شــد تــا ســایر زبانهــا ،ملتهــا و وطنهــای موجــود در گســرهی هــان
مرزهــا ،بــا انــكار و نابــودی رویــارو گردنــد .کوردهــا در متــام بخشهــای میهنــی كــه بــا زور تقســیمش كردهانــد،
توســط دولـتـ ملتهــا وارد یــك پروسـهی انــكار و نابــودی گردانــده شــدند .دولـتـ ملتهایــی كــه از طــرف
نیروهــای هژمونیــك پشــتیبانی میگردیدنــد ،پاكســازی و نابــودی کوردهــا و کوردســتان را بهعنــوان سیاســت
اساســی در پیــش گرفتنــد .هنگامــی كــه مقاومتهــای مبتنــی بــر دفــاع ذاتــیِ ناكافــی آنــان درهــم شكســته
شــد ،نوبــت بــه از پــای درآوردن و تحلیلبــردن جامعــه ،آســیمیلهمنودن و بدینترتیــب نابودكردنــش رســید.
یــك رسخــط مهــم و اغامضناپذیــر در برنام ـهی برســاخت ملــت دموكراتیــك  ،KODARموضــوع چگونگــیِ
ایجــاد یــك ســاختار نظام ِ
منــد مانــدگار جهــت دفــاع ذاتــی اســت .سیاســتهای نویــن انــكار ،نابــودی و
ت ایـران بهمنزلـهی انحصــار نیــروی مســل ِح یگانــه ،در صــورت
ب فرهنگــی) كــه دولـتـ ملـ 
آسیمیالســیون (ذو 
فرصتیابــی از اج ـرای آنهــا امتنــاع نخواهــد ورزیــد ،نظــام خــودـ دفاعــی  KODARرا ناچــار از مانــدگاری
منــوده اســت .حداقلیتریــن ِ
ت ای ـران ،ایــن اســت كــه ضامنـ ِ
ـت مبتنــی بــر
رشط مشرتكزیســن بــا دول ـتـ مل ـ 
قانــون اساســی جهــت هویــت ذاتــی و حیــات آزاد کوردهــا تأمیــن گــردد .رصف ـاً ضامنـ ِ
ـت مبتنــی بــر قانــون
اساســی كفایــت منیكنــد؛ بایــد بــا اســتاتویی كــه از طریــق قوانیــن تعییــن گشــت ه اســت ،رشایــط ملمــوس
اج ـرای ضامنــت مزبــور پیگیــری شــوند .كل ّی ـهی امــور امنیتــی االّ دفــاع ملــی مشــركی كــه در برابــر خــارج
صــورت میگیــرد ،بایــد توســط خــود جامع ـهی کــورد انجــام داده شــوند .زی ـرا یــك جامعــه فقــط خــودش
میتوانــد بــه بهرتیــن وجــه ،امنیــت داخلــیاش را برقــرار ســازد و بــه مناســبترین شــكل نیازهــای آن را
بــرآورده منایــد .بنابرایــن دولـتـ ملــت مرکــزی ایـران بایــد در سیاسـتهای امنیــت داخلــی خویــش رفرمهایــی
مهــم و جــدی صــورت دهــد KODAR .نیــز در صورتــی كــه صلــح و چارهیابــی دموكراتیــك در ای ـران تحقــق
یافــت ،میتوانــد نیروهــای دفــاع ذاتــی خویــش را از نــو ســاماندهی و تنظیــم منایــد .بیشــك ســاماندهی و
تنظیــم نــو ،مســتلزم قوانیــن نوینــی اســت .تنهــا بایــد نیروهــای نوینــی را ســامان داد كــه بــر ســازش بــا دولـتـ
ت اتــكا داشــته و بــه امنیــت قانونمنـ ِـد داخلــی مربــوط باشــند.
مل ـ 
اگــر سازشــی صــورت نگیــرد ،در آن صــورت  KODARمیتوانــد جهــت حفاظــت از برســاخت متا مبُعــدی و
یكطرفـهی ملــت دموكراتیــك خویــش ،وضعیــت كمــی و كیفــی نیروهــای دفــاع ذاتــی خــود را مطابــق نیازهــای
نویــن ،ســاماندهی و تنظیــم منایــد .نیروهــای سازماندهیشــدهی دفــاع مــروع موظــف بــه دفــاع از تكویــن
ملــت دموكراتیــك در هــر حــوزه و هــر بُعــدی هســتند و اتوریتـهی ملــی دموكراتیــك را بــا شایســتگی برقـرار
خواهنــد منــود .مســئول امنیـ ِ
ـت جــان و مــال فــردـ شــهروندان ملــت دموكراتیــك خواهنــد بــود .کوردهــا در برابر
كلیّ ـهی اقدامــات دول ـتـ ملــت(اعــم از جنگهــای نظامــی ،سیاســی ،فرهنگــی ،اجتامعــی و روانــی) كــه تــا
حــد نسلكش ـیها پیــش میرونــد ،در حــال مبــارزهی متــداوم و مســتمر خواهنــد بــود .موجودیــت و آزادی
کوردســتان و کوردهــا بــدون خــودـ دفاعــی منیتوانــد وجــود داشــته باشــد.

55

مل.کمانور.
نک
دب .
56

نرشیهیاجتامعی،فرهنگیوسیاسی

سالدوم شامرهی سوم  /تیر و مرداد 1394

9ـ دیپلامسی ملت دموكراتیك
فعالیتــی كــه دولــتـ ملــت بیــش از هرچیــزی توســعه داده ،فعالیتهــای دیپلامتیــك میــان دولــتـ
ملتهاســت .دیپلامســی ،شــكل و شــیوهی فعالیتهــایِ پیــش از درگرفــن جنگهــای رایــ ِج میــان
دولتهاســت .میتــوان آن را بهمنزلــهی فصــل تــدارك جنگهــای موجــود در تاریــ ِخ دولــتـ ملتهــا نیــز
ارزیابــی منــود .بــه درازای تاریــخ ،مناســبات همســایگی در میــان هــر نــوع واحدهــای اجتامعــی ،بــه ا َشــكالی
ســنتی بیــان میگردنــد؛ ایــن ا َشــكال دارای آداب و ترشیفــات معینــی میباشــند و ارزشــی واال برایشــان قائــل
هســتند .اقــدام بــه نهادینهســاخنت ایــن مناســبات و روابــط توســط دول ـتـ ملتهــا ،بــا گرایــش ســودمحور
مدرنیتـهی كاپیتالیســتی مرتبــط اســت .اگــر روابــط در دوران صلــح ،ســودآوری بیشــری داشــته باشــند ،نیــازی
بــه جنــگ وجــود نــدارد .از طریــق دیپلامســی ،روابــط ســودآوری برق ـرار میگــردد .در صورتــی كــه تحقــق
بیشــینه ســود منــوط بــه جنــگ باشــد ،اگــر كل نیروهــای دیپلامتیــك نیــز گــرد آینــد قــادر بــه مامنعــت از
جنــگ ســودآور نخواهنــد گشــت .بنابرایــن در آنجــا كار دیپلامســی بــه پایــان رســیده اســت .میــان «دیپلامســیِ
تقلیــل دادهشــده بــه منطــق ســود» و «ارزشــمندترین شــیوهی رابط ـهی میــان جوامــع كــه در طــول تاریــخ
دیــده شــده» ،هیــچ پیونــدی باقــی منانــده اســت .دیپلامســی میــان دول ـتـ ملتهــا بــه حالــت یــك اب ـزار
خدعهگران ـهی دسیس ـههای جنگــیِ ســودآور درآورده شــده اســت .بــه اب ـزار تداركدهنــدهی جنگهــا مبــدل
شــده و دیگــر اب ـزار برق ـراری صلــح نیســت.
دیپلامسـیای كــه از طریــق ســنت ملــت دموكراتیــك دوبــاره بــه ابـزار صلــح ،همبســتگی و دادوســتد خالّقانـهی
هرچــه بیشــر میــان جوامــع مبــدل میشــود ،اساس ـاً بــه حــل مســائل رســیدگی میمنایــد .دیپلامســی ملــت
دموكراتیــك ،ابـزار جنگهــا نیســت بلكــه ابـزار صلــح و روابــط مفیــد اســت .بیانگــر رســالت ی اســت كــه از ارزش
متعالــیِ اخالقــی و سیاســی برخــوردار اســت و انســانهای فرزانــه در آن ایفــای نقــش میمناینــد .بهویــژه در
زمینـهی توســعه و اســتمرار روابــط دوســتانه و پروسـههای فایدهرســانیِ متقابــل در میــان خلقهــای همســایه
و اجتامعــات خویشــاوند ،نقــش مهمــی ایفــا میكنــد .نیــروی برسـ ِ
ـاخت اجتامعــات مشــرك و ایجــاد ســنتزهایی
از جوامــع در ســطحی باالتــر اســت.
ِ
دیپلامتیــك بســیار پرشــاری در جهــات مثبــت یــا منفــی همیشــه
در تاریــخ کوردهــا ،پروســههای روابــط
وجــود داشــتهاند .ازهمگســیختگیها و ایزولهشــدنهای فــراوانِ میــان اجتامعــات ،ســبب شــده تــا بــرای
فعالیتهــای مربــوط بــه ســفیری و ایلچیگــری ارزش بزرگــی قائــل گردنــد .وقتــی بهصــورت صحیحــی انجــام
گشــتهاند جهــت حیــات اجتامعــی فوایــد ارزشــمندی دربــر داشــتهاند .هنگامــی كــه بــا ســوءنیت و در راســتای
منافــع متفــاوت شــخصی و گروهــی انجــام شــدهاند نیــز بــه دشــمنیها و درگیریهــا خدمــت منودهانــد.
كوردهــا امــروزه هــم میــان خــود و همســایگان و هــم در ســطح جهانــی ،بــه یــك دیپلامســی بامعنــا شــدیدا ً
احســاس نیــاز میمناینــد .فعالیتهــای مثبــت دیپلامتیــك ،در حفــظ موجودیــت و برقـراری آزادیشــان ،نقــش
بزرگــی دارنــد .در دوران اخیــر یعنــی دوران مدرنیتـهی كاپیتالیســتی ،شــاید خلقــی كــه در جهــان بیــش از همــه
ك گردیــده ،كُردهــا باشــند .در كل قــرن  19و  20بههنــگام تجزیهمنــودن خاورمیانــه
قربانــی بازیهــای دیپلامتیـ 
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و درآوردنــش تحــت هژمونــی نظــام مدرنیت ـهی كاپیتالیســتی ،جایــگاه و نقــش قربانــی بــه كُردهــا داده شــده
اســت .بهویــژه تراژیكتریــن قربانیــان جنگهــای اول و دوم جهانــی گشــتهاند .نقشــی كــه در دیپلامســی
دول ـتـ ملتهــای خاورمیانــه ب ـرای كُردهــا در نظــر گرفت ـ ه شــده ،همیشــه ایفــای نقــش ُمهــره بــوده اســت
و ایــن وضعیــت راه بــر نتایــج بســیار حــادی گشــوده اســت .كُردهــا بــا تابلوهــای زنــدهای آكنــده از تلخــی و
ناگــواری رویــارو گشــتهاند كــه تــا نسلكشــی میرســند .در ایــن مســئله بــدون شــك بــه انــدازهی مــزدوری
كُردهــا ،دوربــودن مقاومتهــای كُــردی از روشهــای مــدرن نیــز نقــش مهمــی داشــته اســت.
وقتــی توجــه شــود كــه تشــكیل یــك دول ـتـ ملــت متحــد كُــردی هــم از نظــر كُنژكتــوری (رشایــط سیاســیِ
روز) و هــم طبقاتــی شــانس اندكــی دارد ،آنــگاه دیــده خواهــد شــد كــه دیپلامس ـیهای معطــوف بــه چنیــن
هدفــی نیــز شــانس چارهیابیشــان بســیار انــدك اســت .میدانیــم كــه از فعالیتهایــی كــه طــی دویســت
ســال اخیــر بــا ایــن هــدف انجــام داده شــدهاند ،نتیجـهای بهبــار آورده نشــده اســت .رسشــت مســئلهی كُــرد،
ب ـرای موفقیتآمیزبــودن چنیــن فعالیتهایــی مســاعد نیســت .دیپلامســی دول ـتـ ملتهــا در مــورد كُردهــا،
حــال معضــات نبــوده بلكــه بســیاری از نقشهــای منفــیِ بنبستســاز و افزایشدهنــدهی چالشهــا میــان
بخشهــای كوردســتان و نقــش دعــوت آشــكار دول ـتـ ملتهــای دشــمن بــه اشــغال و اســتیال را ایفــا منــوده
اســت .بــه همیــن دلیــل بــه شــدت بــه یــك دیپلامســی نویــن یعنــی دیپلامســی ملــت دموكراتیــك نیــاز وجــود
دارد.
دیپلامســی ملــت دموكراتیــك ،قبــل از هــر چیــز بایــد میــان كُردهایــی كــه تجزیــه گشــته و حــول منافــع مختلفی
تقســیم گشــتهاند ،یــك پالتفــرم [صحــن] مشــرك را تشــكیل دهــد .ایــن پالتفرمــی كــه كُردهــا در بیشــرین
ســطح و بــه شــدت بــدان احســاس نیــاز میكننــد ،بایــد در مركــز فعالیتهــای دیپلامتیــك جــای بگیــرد.
هامنگونــه كــه دیــده میشــود متامــی دیگــر فعالیتهــای دیپلامتیــك ،بهویــژه فعالیتهــای دیپلامتیكــی كــه
هــر ســازمانی بهشــكل خودرسانــه و مطابــق منافــع خویــش در پــی توســعهی آن بــوده اســت ،تاكنــون بیشــر
از فایــده ،زیــان دربــر داشــته اســت؛ عمدت ـاً بــه ازهمگســیختگی ،تقســیم ،انشــعاب و درگیــری میــان كُردهــا
خدمــت منــوده اســت .بنابرایــن یكــی از وظایــف اساســی ملــی ،توســعهی یــك دیپلامســی كلیّتمنــد میــان
كُردهاســت.
دیپلامســی  KODARاب ـزار پیشــرد صلــح ،همبســتگی و دادوســتد خالقان ـهی هــر چــه بیشــر میــان جوامــع
میباشــد و بــه حــل مســائل رســیدگی مینامیــد .بیانگــر رســالتی اســت کــه از ارزش متعالــی اخالقــی و سیاســی
برخــوردار اســت .در زمینـهی توســعه و اســتمرار روابــط دوســتانه و پروسـههای فایدهرســانی متقابــل در میــان
خلقهــای همســایه ،نقــش مهمــی ایفــا میکنــد .نیــروی برســاخت اجتامعــات مشــرک و ایجــاد ســنتزهایی از
جوامــع در ســطح باالتــر اســت .جهــت چارهیابــی مســئلهی کــورد در ســطح خاورمیانــه بــا دولتهــا ،احـزاب،
نیروهــای سیاســی و مدنــی ،نهادهــای حقوقــی و  ...بــه دیپلامســی میپــردازد.
نظریــهی مدرنیتــهی دموكراتیــك  KODARبــا مطرحســازی عنــارص ســاح ِ
مانند ملــت دموكراتیــك ،اقتصــاد
كمونــال و صنعــت اكولوژیــك ،گام و برونرفــت ادعامندان ـهای را تحقــق خواهــد بخشــید .برتــری مدرنیت ـهی
مدنظــر  KODARدر ایــن اســت كــه از طریــق رهنمــود قدرتگــرا و دولتگــرا بــه مســائل منینگــرد.
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هــم نظامهــای متدنــی كــه در طــول تاریــخ حــول محــور قــدرت و دولــت ایجــاد گشــتند و هــم مدرنیت ـهی
كاپیتالیســتی بهمثاب ـهی مناینــدهی متدنهــای تاریخــی در روزگار مــا ،رویكردشــان بــه مســائل اجتامعــی بــر
رهنمــود قــدرت و دولــت اتــكا دارد .حــال آنكــه قــدرت و دولــت ،خودشــان در حكــم برآمدگاههــای مســائلی
هســتند كــه خواهــان حــل آنهــا از طریــق خشــونت میباشــند .دولــت و قــدرت كــه حالــت ســازمانیافتهی
خشــونت میباشــند ،هــر انــدازه حجیــم باشــند و در جامعــه مداخلــه مناینــد ،مســائل را نیــز بــه هــان میـزان
«گســرده ،حجیــم و الینحــل» میمناینــد .آزمونهــای متــدن و مدرنیتــه كــه در طــول تاریــخ روی دادهانــد ،از
طریــق مثالهــای بیشــاری اثبــات منــوده اســت كــه تالشهــای صورتگرفتــه از ایــن طریــق ،تــا چــه حــد
دارای ظرفیــت تولیــد مســئله و معضــل میباشــند .در ایــن مقولــه ســعی بــر آن شــد تــا بــر پای ـهی نظری ـهی
مدرنیتــهی دموكراتیــك ،مدلهــای «حــل مســئله»ای كــه رهنمــودی قدرتمحــور و دولتــی دارنــد ،انتقــاد
منــوده و بــر روی گزینههــای چارهیاب ـیای كــه قدرتمحــور و دولتمحــور نیســتند ،تعمــق و تأمــل صــورت
گیــرد .مفهــوم رهیافــت دموكراتیــك کــه توســط  KODARپشــتیبانی و بــه اجـرا گذاشــته میشــود بهعنــوان
نتیج ـهی ایــن تفكــر و تأمــل ،شــكل گرفتــه و توســعه مییابــد.
مفهــوم و رهیافتــی کــه جامعـهی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان پیشــاهنگی و بنیــاد نهــادن آن را برعهــده
گرفتــه از نســخهی مدلهــای قدرتگــرا و دولتگــرا کــه بــا تكثیرمنــودن و ازدیــاد مســتمر قدرتهــا و
دولتهــا ،مســائل ملــی را حــاد کردهانــد ،بــه کلــی متفــاوت اســت .برخــی فکــرمیکننــد کــه میتواننــد
بــا تكثیــر بیپایــان قدرتهــای دولتــی مســئلهی ملــی و اقلیتــی را حلوفصــل مناینــد .گویــا اگــر در كنــار
دولتهــای رســمی موجــود كــه شامرشــان بیــش از دویســت اســت ،ا ُرگانهــای بومــی دولتــی و دولتهــای
جدیــدی اضافــه شــوند و شامرشــان بــه ه ـزاران رســانیده شــود ،بــه معنــای راهحــل خواهــد بــود! حــال آنكــه
هــر چــه بــر شــار قدرتهــا و «دولـتـ ملت»هــا ـكــه در حكــم نوعــی انباشــت رسمایـهی نهادینهانــدـ افــزوده
ِ
واقعیــت
شــود ،فشــار و اســتثامر و بنابرایــن همــه نــوع مســئلهی اجتامعــی و ملــی نیــز ازدیــاد مییابــد.
«قــدرت و دولـ ِ
ـت» عــر مــا ،بیــش از پیــش صحــت ایــن تفاســیر را تصدیــق میمنایــد.
ملــت دموكراتیــك مــد نظــر جامعـهی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان ،نوعــی از ملتســازی اســت كــه بدون
اتــكا بــه قــدرت و دولــت و توســط خــو ِد خلــق صــورت میگیــرد؛ نوعــی تكویــن ملــت اســت كــه از طریــق
توســعهی سیاســتی دموکراتیــک تحقــق مییابــد KODAR .سیســتمی رصف سیاســی نیــز نبــوده و ســعی بــر
اثبــات ایــن قضیــه میشــود كــه بــدون مبدلشــدن بــه دولــت و قــدرت نیــز ،از طریــق نهادهــای خودگردانــیِ
«دفــاع ذاتــی ،اقتصــادی ،حقوقــی ،اجتامعــی ،دیپلامتیــك و فرهنگــی» نیــز میتــوان بــه حالــت ملــت درآمــده و
خــود را بهمثابـهی ملــت دموكراتیــك برســازد .رهیافــت ملــت دموكراتیــك مــورد نظــر  ،KODARصلحآمیزتریــن،
آزادانهتریــن و عادالنهتریــن راهحــلِ بدونخونریــزی ب ـرای مســئلهی ملــیِ جامع ـهی رشق کوردســتان اســت.
اگــر انقــاب کوردســتان كــه از طریــق مفاهیــم و نظریــات مدرنیتـهی دموكراتیــك مجــددا ً طرحریــزی میشــود،
پیرشفــت عملــی خویــش را بــا شایســتگی ادامــه دهــد ،نهتنهــا مســئلهی کــورد را از طریــق رهیافــت دموكراتیــك
در رشق کوردســتان حــل خواهــد كــرد بلكــه رهیافــت بومــی انقــاب در عیــن حــال بــه ســاملترین برآینــد جهــت
رهیافــت متامــی ایـران نیــز تبدیــل میشــود.

KODAR

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

د

رسالت اجتامعی در مرحلهی برساخت ملت دموکراتیک
عمــل برســاخت ملــت دموكراتیــك در رشق كوردســتان ،هــم بهلحــاظ نظــری و هــم عملــی ،منــود نویــن
تاریخــی و اجتامعــی موجودیــت كُردهــا و حیــات آزادشــان میباشــد .حقیقتــی را بیــان میكنــد كــه وقفمنــودن
خویــش در حــد یــك عشــق واقعــی را الزامــی میگردانــد .در ایــن راه هــر چیــز مطلوبــی كــه الزم اســت از تاریخ
انســانیت اخــذ گــردد ،چونــان عســلی پالودهگشــته ،در اختیــار رهــرو ایــن راه گذاشــته شــده اســت .برسـ ِ
ـاخت
ملــت دموکراتیــک ،برســاختی اســت كــه تــا زمانــی كــه انســانیت وجــود داشــته باشــد ادامــه خواهــد یافــت.
انســان هامننــد هســتیهایی كــه هــر لحظــه خــود را در كیهــان میآفریننــد ،موجودیتــی اســت كــه خویــش
را هــر لحظــه از طریــق آگاهــی آزاد میآفرینــد؛ بــه همیــن نحــو عمــل برســاخت ملــت دموكراتیــك نیــز از
آزادی بازآفرینــی خویــش در هــر لحظــه برخــوردار اســت .از لحــاظ اجتامعیبــودن ،نــه اتوپیــا و نــه واقعیتــی
مدعیتــر از ایــن منیتوانــد مطــرح باشــد .امــروزه کوردهــا در رشق کوردســتان و ای ـران ،بهگون ـهای همخــوان
بــا واقعیــت تاریخــی و اجتامعیشــان ،توامنندانــه در تــاش ب ـرای عملــی ســاخنت برســاخت ملــت دموكراتیــك
میباشــند .در همیــن راســتا  KODARمنــود برســاخت ملــت دموکراتیــک در رشق کوردســتان میباشــد.
کوردهــا بــا گسســتی ذهنــی از دول ـتـ ملــت كــه بــدان اعتقــادی نداشــتهاند و بــا زور تحــت تأثیــر آن ق ـرار
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گرفتهانــد ،چیــزی را از دســت نــداده و نخواهنــد داد؛ از بــاری ســنگین رهایــی خواهنــد یافــت کــه آنهــا را
بــه آســتانهی نابــودی ســوق م ـیداد .امــا در ازای ایــن ،امــروزه بــا ملحــق شــدن بــه جامع ـهی دموکراتیــک و
آزاد رشق کوردســتان  KODARامــكان مبدلشــدن بــه ملــت دموكراتیــك را كســب منودهانــد .ایــن دســتاوردی
اســت كــه هرچقــدر ارزش و بهــای آن دانســته شــود ،بــه هــان انــدازه ارزشــمند اســت.
كوردهــا و دیگــر خلقهــای ایـران بهعنــوان فــرد و جامعــه ،بایــد عمــل برســاخت ملــت دموكراتیــك را بهمنزلـهی
«ســنتز و غلظــت پالودهگشــتهی متامــی حقیقتهــا ،مقاومتهــا و كل ا َشــكال تجلییافتـهی متداومــی كــه از
اعتقــاد كهنتریــن ایزدبانــو گرفتــه تــا آییــن زرتشــتی و اســام را در بــر میگیــرد و همـهی آنهــا را در ژرفــای
تاریــخ و اجتامعیبــودن خویــش دارنــد» ،درك مناینــد ،از تــه دل بپذیرنــد و اجرایــش مناینــد .چیــزی كــه كل ّیـهی
آموزههــای میتولوژیــك ،دینــی و فلســفی گذشــته و بــه هــان انــدازه نیــز علــوم اجتامعــی مــدرن میخواهنــد
یــاد دهنــد ،همچنیــن حقیقتهایــی كــه متامــی جنگهــا و شــورشهای مقاومتطلبانــه بهصــورت تكتــك
و جمعــی میخواهنــد آنهــا را بــر زبــان آورنــد ،در ذهــن و كالبــد «برســاخت ملــت دموكراتیــك» در KODAR
بازمنــود و تجلــی مییابــد.
نظریــهی ملــت دموكراتیــك  ،KODARعنــر رسآمــد چارهیابــی مدرنیتــهی دموكراتیــك اســت .خــارج از
نظریـهی ملــت دموكراتیــك ،هیــچ نظریـهی اجتامعــی دیگــری وجــود نــدارد كــه جامعـهی انســانیت جهانــی را
ـكــه نظریـهی «دولـتـ ملـ ِ
ـت» مدرنیتـهی كاپیتالیســتی آن را قصــابوار رشحهرشحــه كــرده اسـتـ دوبــاره یكــی
گردانــد و در گســرهی «آزادی» حیــات بخشــد .ســایر نظریــات اجتامعــی در مقابــل مســائل امروزیــن ،بهغیــر از
ایفــای نقشــی مارژینــال (غیرفعــال) یــا حاشــیهای معنایــی ندارنــد .نظریــات لیـرال كاپیتالیســتی بهجــای حــل
بیامریهــای رسطانــی و مزمنــی كــه كاپیتالیســم در میــان انســانیت ایجــاد میمنایــد و بهجــای رســاندن جامعــه
بــه ســامت خویــش ،تأثیرشــان تنهــا در حــد برخــی داروهاســت كــه عمــر بیــار رسطانــی بیولوژیــك را افزایــش
میدهنــد .متــام رهیافتهــای پیشــنهادی ایــن نظریههــا ،تنهــا مســائل را غولپیكــر میمناینــد و اندكــی دیگــر
بــر عمــر مدرنیت ـهی كاپیتالیســتی میافزاینــد .رخدادهایــی كــه طــی صــد ســال اخیــر در خاورمیانــه بهوقــوع
پیوســتهاند ،ایــن قضاوتمــان را بهخوبــی تصدیــق میمناینــد .جامعــهی خاورمیانــه كــه در طــول تاریــخ و
حتــی از دههــا هـزار ســال آنســوتر ،در چارچــوب كل ّیــت فرهنگــی ،یــك حیــات را برســاخته اســت ،در گرماگــرم
جنــگ جهانــی اول توســط نیروهــای مدرنیتـهی كاپیتالیســتی بهشــیوهای قصــابوار رشحهرشحــه گشــت و بــه
انصــاف هیوالهایــی ســپرده شــد كــه دولـتـ ملــت نامیــده میشــوند.
نظریــهی ملــت دموكراتیــك  KODARتنهــا راهــکار متوقفســازی ایــن جریــانِ رشحهرشحهمنــودنِ
قصابگونــهی كل ّیــت فرهنگــی یعنــی متوقفســازی «دولــتـ ملت»گرایــی و اقــدام بــه طرحریــزی جهــان
ذهنیتــیِ الزمــه جهــت آغــاز دوبــارهی كل ّیــت مزبــور میباشــد .جهــان فرهنگــی مــا كــه در متامــی اعصــار تاریـ ِخ
برساختهشــدن خــود ،ضمــن آنهمــه تنــو ِع خویــش دارای كل ّیــت بــوده اســت ،بایــد بهمنزل ـهی جایگزینــی
جهــت مدرنیتـهی كاپیتالیســتی ،در چارچــوب مفهــوم یادشــده كلیّــت بخشــیده شــود .بــا نگاهــی بــه ســدهی
اخیــر میبینیــم کــه رونــد كار همیشــه بهســوی تجزیــه و تقســیم رفتــه اســت .قــوم عــرب نهتنهــا بــه بیســت
و دو دولــت تقســیم شــده ،بلكــه هركــدام بهصــورت یــك پیشمــدل ُخــرده «دول ـتـ ملــت» بهطــور دائــم
بــه صدهــا ذهنیــت ،ســازمانبندی ،عشــیره و مذهــب چالشانگیــ ِز متضــاد بــا یكدیگــر تجزیــه و تقســیم
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میگــردد .هــدف فلســفهی لیــرال نیــز از لحــاظ اســتعامری همیــن اســت .پتانســیل اتُ یزهكــردن جامعــه
توســط فردگرایــی كاپیتالیســتی ،نامحــدود میباشــد .بنابرایــن نظریـهی ملــت دموكراتیــك ،در مســیری كــه از نــو
بــه ســوی كل ّیتیابــی آزادانــه و دموكراتیــك م ـیرود ،بیانگــر كل ّیتمنــدی اصــول بنیادیــن اســت.
خالصــه اینكــه نظریــهی برســاخت ملــت دموکراتیــک  ،KODARنگرشــی را مبنــا میگیــرد كــه متكــی بــر
مرزهــای قاطــع سیاســی نیســت و در مكانهــای یكســان و حتــی شــهرها ،همزمــان برســاخت ملتهــای
مختلفــی را در چارچــوب كلیّتهــای متنــوع و بــه حالــت اجتامعــات ملــی فوقانیتــری امكانپذیــر میگردانــد.
بدیــن ترتیــب اجتامعــات ملــی بزرگــی كــه بــه ســبب مرزهــا پیوســته وادار بــه جنگیــدن بــا هــم میشــوند،
اجتامعــات كوچكتــر ملــی و اقلیتهــا را در چارچــوب یــك متام ّیــت ملــی مشــرك« ،برابــر ،آزاد و دموكراتیــك»
میگردانــد .تنهــا اجــرای همیــن اصــل نیــز جهــت نقــش بــر آب منــودنِ سیاســتهای «تفرقــه بیانــداز و
حكومــت كــن» و «خرگــوش بــدو ،تــازی بگیــر» نظــام هژمونیــك كافــی میباشــد .ارزش عظیــم صلحپــرور،
آزادیخواهانــه ،مســاواتطلبانه و دموكراتیكســاز ایــن اصــل ،وقتــی رصفــاً از همیــن جنبههایــش كل ّیــهی
ِ
فاســد «دولــتـ
اقدامــات جنگطلبانــه ،بردهســاز« ،طیــفو طبقه»پــرور و مســتبد فاشیســتی پدیــدهی
ملت»گــرا را نقــش بــر آب منایــد ،نقــش چارهیــاب برتــر خویــش را اثبــات میكنــد .ناسیونالیســمِ «دولــتـ
ملت»گرایانــهی تكگــرا و مطلقیتبخــش ،تنهــا از طریــق ذهنیــت ملــت دموكراتیــك میتوانــد متوقــف
گــردد .مناسـبترین نظریــه و اصلــی اســت كــه تجزیــه و تقســیم بیپایــان خلقهــا در خاورمیانــه را متوقــف
منــوده و چنیــن تهدیــدی را منتفــی میســازد.
ای ـران كــه پتانســیل مســاعدی جهــت تقسیمگشــن و تجزیهشــدن در هــر لحظــه دارد« ،دول ـتـ ملت»گرایــی
هامننــد مبــب امتــی اســت كــه در بطــن آن جاســازی شــده باشــد .ملیگرایــی شــیعی كــه پیوســته «دول ـتـ
ملت»گرایــی را هرچــه بیشــر قاطعیــت میبخشــد نیــز ،علیرغــم متامــی تردســتیهای مدرنیت ـهای خویــش،
نهتنهــا قــادر بــه متوقفســازی تقســیم وتجزیـهی ایـران نیســت ،بلكــه آن را ترسیــع هــم میمنایــد .نظریـهی
ملــت دموكراتیــك  KODARبهویــژه ب ـرای ای ـران هامننــد دارویــی اســت كــه بایــد روزانــه مــرف منایــد!
گ و خلقهــای ایـران را كــه در برابــر مدرنیتـهی كاپیتالیســتی
فقــط ذهنیــت ملــت دموكراتیــك میتوانــد فرهنـ 
بســیار مقــاوم میباشــند ،بــه جهــان «برابــر ،آزاد و دموكراتیــك»ی برســاند كــه در طــول تاریــخ در پــی آن
بودهانــد .میتوانــد توطئههــا و ســوءقصدهای «دولــتـ ملت»گرایانــهی درگیریســاز و جنگبرانگیــز پیــش
روی آن را نقــش بــر آب گردانــد و بــه صلحــی رشافتمندانــه برســاند.
امــروزه شــانس برســاخت ملــت دموکراتیــک رشق كوردســتان كــه همخــوان بــا نظریــه و مفاهیــم مدرنیت ـهی
دموكراتیــك میباشــد بیــش از پیــش گردیــده اســت .تحقـقاش مصــادف اســت بــا دورهی بحرانــی كــه مدرنیتهی
كاپیتالیســتی در ذهنیــت و شــیوهی حیــات دچــار آن اســت .بخــش بزرگــی از انقالبهــای ســدهی  19و 20
 ،انقالبهایــی بودنــد كــه قــادر بــه گــذار از ذهنیــت و شــیوهی حیــات مدرنیتــهی كاپیتالیســتی نگشــتند؛
هرچنــد تالشهایــی اصیــل بــه خــرج دادنــد و ایــدهی آلرتناتیوشــدن را در رس میپروراندنــد ،امــا موفقیتشــان
محــدود بــود .بــدون شــك پــس از خودشــان ،یــك میـراث ارزشــمند ،دســتاوردهای ذهنیتــیِ حــاوی ســهم باالیــی
از حقیقــت كــه هنــوز هــم وجــود دارنــد و ارزشهــای حیاتــی اتیـكـ زیباییشــناختی را بــر جــای گذاشــتهاند.
انقــاب دموکراتیــک كُردســتان میتوانــد ایــن دســتاوردهای ذهنیتــی و حیاتــیِ ارزشــمند را بــا عملکــرد ذاتــی
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خویــش یكــی گردانــد و بــه بهرتیــن وجــه از شــانس خویــش اســتفاده منایــد .در برابــر فردگرایــی و عنــارص
«بیشــینه ســود ،دولـتـ ملــت و صنعت»گرایــی موجـ ِـد فردگرایــی ـكــه مدرنیتـهی كاپیتالیســتی آن را بــه حالتــی
مملــو از دام و تلــه ،فروبلعنــدهی حقیقــت و هیوالهــای مــرف جنونآمیــز درآوردهـ میتوانــد اقــدام بــه
برســاخت مختلـ ِ
ـط ملــت دموكراتیــك ،اقتصــاد كمونــی و صنعــت اكولوژیــك منایــد ،آن را بــه یــك شــیوهی حیــات
اجتامعــی متحــول گردانــد و بدیــن ترتیــب فــر ِد دموكـرات و سوسیالیســت را بــه منصـهی ظهــور برســاند .بــه
هــان شــكل میتوانــد انقــاب «ذهنیتــی ،اتیــك و زیباییشــناختیِ » خــود را تــا حــد ممكــن ژرفــا ببخشــد،
آن را ازآنِ فــرد منایــد و بــه متــام خلقهــای ای ـران انتقــال دهــد .از طریــق انقــاب ذاتــی خویــش میتوانــد
ب ـرای فرهنــگ تاریخــی ای ـران كــه همیشــه بــا كل ّیتمنــدی و جهانشــمول ّیت خــود جلوهگــر گشــته ،فایــده و
مشــاركت مهمــی در بــر داشــته باشــد .بدیــن منظــور میتوانــد از خــو ِد حیــات و هــر حــوزهی آن بهصــورت
یــك مكتــب اســتفاده منایــد.
یــك شــانس مطلــوب خلقهــا و افـرادی كــه همــه چیــز خویــش را از دســت دادهانــد ایــن اســت كــه بهگونـهای
عطشــناك «ارزشهــای انقالبــی و شــیوههای حیــات آزاد و مملــو از اخــاق و زیبایــی» را پذیـرا گشــته و آنهــا
را ملك ـهی ذهــن و دل خویــش میمناینــد .باشــد تــا گندهــای اســتفراغ مدرنیت ـهی كاپیتالیســتی ،مــا را آلــوده
ننامیــد! چــه خــوب كــه یــا بــدان آلــوده نگشــتهایم یــا بســیار انــدك آلــوده شــدهایم .كار باشــكوهتر ایــن اســت
كــه ارزشهــای مدرنیت ـهی دموكراتیــك ـكــه همخوانــی بیشــری بــا طبیعــت اجتامعــی و فعالیــت فــردی مــا
دارنــدـ و «ملــت دموكراتیــك ،اقتصــاد كمونــال و شــیوهی حیــات اكولوژیـ ِ
ـك» آن را و علــم و فلســفه و هــرش را
بهصــورت «آزادانــه ،برابــر و دموكراتیــك» تســهیم كنیــم و جامعــه را از آن بهرهمنــد گردانیــم.
گفتگویویژهیملتدموکراتیکبااعضایکودار
چراکودارموجودیتمییابد؟

فواد بریتان  /عضو شورای رهربی

گ
و
گف
وت

رسنوشتدموکراسی
ازناسیونالیسمتاکنفدرالیسمدموکراتیک
سیروان آریو لیالخ  /عضو شورای رهربی

آغازتاریخیاپایاننیستانگاریزن

ویان شورش /عضو ژنئولوژ ی ـ کژار

ازآرمانگراییانقالبی
تابرساختجامعهیدموکراتیک

هیوا آرگش/عضوکمیتهیرسانهیکودار
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چـــــــــــر ا
کـــــــودار
 7ر
موجودیــت
مییابـــــد
از ضــرورتها تا ابعاد تأسیس
نظام جامعهی دموکراتیک و آزاد رشق کوردستان

گفتگویملتدموکراتیکبا

فوادبریــتان

ازاعضای شورای رهربی KODAR

ه

اشار لــزوم مطــرح منــودن نظریـهی برســاخت ملــت دموکراتیــک ،کــه خوانشــی متفــاوت از مفاهیم فلســفی ،سیاسیســت و نیز
دارای نگرشــی جامعهشــناختانه بــه مســائل خلقهاســت ،زمینـهی اصلــی به چالشکشــاندن بســیاری از راهکارهاییســت
کــه امــروزه بـرای دموکراتیزاســیون ایـران مطــرح میگــردد .چـرا کــه تــا بــه امــروز بـرای گــذار از مســئلهی قــدرت و ســاختار دولـتـ
ملــت در مقاطــع مختلــف و دورههــای تاریخــی حتــی بــا وجــود مبــارزات آزادیخواهــی و قیامهــا و انقالبهای سیاسـیـ اجتامعی
در ای ـران ،فقــدان راهــکار و ســاختاری احســاس میشــود کــه انقالبهــا خــود در رونــد تغییــر و تحــوالت و گــذر زمــان ،نهــاد و
ذهنیــت قــدرت را دوبــاره میآفریننــد .از انقــاب مرشوطــه تــا بــه امــروز ،مبــارزه بـرای تحقــق دموکراســی هــر بــار بــه دلیل ضعف
در خوانــش و نیــز خــا ســاختار و اندیشـهای کــه بتوانــد راســتین و جامعهنگــر باشــد ،ســبب گردیــده که رجوع به ســاختار قــدرت و
دولتمــداری ،یگانــه گزینــه بـرای سیاسـتکردن تلقــی گــردد .کــودار مدعــی چنیــن نگرشیســت کــه هــم نهاد قــدرت ،هــم جامعه
را بــا نگرشـ ی بنیادیــن از ذهنیتــی گــذار میدهــد کــه ملتشــدن بــر پایههــای دموکراســی راســتین تحقــق یابــد .نظام کنفدرالیســم
خلقهــا کــه ســاختار نظریـهی ملــت دموکراتیــک اســت را احیــا میمنایــد .یــک ســال و چنــد مــاه از عمــر کــودار ســپری گردیــده
اســت ،نظامــی کــه جامعـهی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان بــه شــار رفتــه و اینک در حــال مبارزه بـرای دموکراتیزاســیون ایران
اســت .گفتگــوی نرشیـهی ملــت دموکراتیــک بــا فـواد بریتــان از اعضــای شــورای رهــری کــودار در زمینـهی شــناخت عمیقتــر از
اسـراتژی و هدفهــای کــودار در رشق کوردســتان و ایـران اســت.

چــه تعریــف جامعــی میتــوان از کــودار ارائــه منــود کــه از نظــر
رویکــرد ،تفاوتــی بنیادیــن بــا احـزاب داشــته و همزمان نیــز موضوع
رهیافتبــودن در مســئلهی خلقهــا را مطــرح میمنایــد؟
نظــام جامعـهی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان ()KODAR
نظــام کنفــدرا ِل اجتامعــی مبتنــی بــر حــق تعییــن رسنوشــت
ملتهــا بــه دســت خودشــان اســت .نظامــی کــه دموکراســی ،آزادی
زن و زندگــی بــر مبنــای حفــظ محیطزیســت را مبنــا قـرار میدهــد.
نظامــی غیردولتــی بــوده و ســازماندهی اجتامعــیـ سیاســی و
فرهنگــی دموکراتیــک جوامــع را مبنــا قــرار میدهــد .در
درون ایــن نظــام ،متامــی اجتامعــات اتنیکــی ،ملــی ،دینــی،
مذهبــی و فرهنگــی میتواننــد خویــش را بــه شــکل کمــون،
مجلــس ،کنگرههــا ،آکادمیهــا ،تعاونیهــا و یــا احــزاب
نظاممنــد منــوده ،و بــر مبنــای ابعــاد ملــت دموکراتیــک
ِ
مشــرک آزاد ،اقتصــادی،
(سیاســی ،اجتامعــی ،زندگــی
حقوقــی ،فرهنگــی ،آموزشــی ،دفــاع ذاتــی و دیپلامســی)
ســازماندهی شــوند .انتخابــات و تصمیمگیــری دموکراتیــک
بومــی و اصــل مشــارکت را در متامــی ســطوح مبنــا میگیــرد.
همزیســتی تنوعــات اجتامعــی بــر مبنــای آزادی و برابــری
را میپذیــرد .در چارهیابــی مســائل جامعــهی كــورد و
ســایر تنوعــات اتنیکــی ،ملــی و دینــیـ مذهبــی موجــود
در رشق كوردســتان ،رویکردهــای دولتگــرا و ملیگــرا را
نپذیرفتــه و مــدل ملتدموکراتیــک را مبنــا ق ـرار میدهــد.
در رشق کوردســتان ،مــدل ملتدموکراتیــک و در خــارج از
کوردســتان نیــز مــدل کنفدرالیســم دموکراتیــک خلقهــای
ایــران را مطلوبتریــن روش مدیریتــی بــرای جامعــه
میدانــد .اینهــا تفاوتهایــی بنیادیــن بــا رویکردهــای یــک
حــزب دارد .البتــه ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه احـزاب منیتواننــد
چنیــن رویکــردی داشــته باشــند ،یــا نیــز بــه معنــای آن نخواهــد
بــود کــه منیتواننــد بــر ایــن مبانــی توســعه یابنــد .موضــوع ای ـن
اســت کــه یــک حــزب تنهــا دامنــهی مشــخصی از جامعــه را در
برمیگیــرد و مبانــی ایدئولوژیــک احــزاب ممکــن اســت کــه در
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خــود کــودار برســاخته از تحولــی
پارادایمیــک در پ ـژاک اســت امــا ق ـرار
نیســت کــه در یــک جامعــه تنهــا یــک
حــزب همــهی ایــن کارهــا را انجــام
دهــد .خــوب در این صورت یا بایســتی
حاکمیتــی دولتــی وجــود داشــته باشــد
و احــزاب همــواره بــرای دســتیابی
بــه حاکمیــت دولتــی و قـرار گرفــن در
مســند قدرت در جدال سیاســی باشند،
یــا اگــر معتقــد بــه ساختارمندشــدن
دموکراســی و مشارکت تنوعات هویتی
متامــی جامعــه در تعیین رسنوشــت آن
جامعــه هســتیم ،خــود احــزاب نیــز
نیازمنــد قرارگرفــن در یــک ســاختار
دموکراتیکانــد.

مل.کمانور.
نک
دب .
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FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

مدیریــت جامع ـه بــه ســوی مرکزگرایــی و تکاندیشــی رفتــه کــه در
ایــن حالــت ایــن خــود جامعــه اســت کــه میبایســت دارای ســاختار
یــا مکانیزمـی باشــد کــه بتوانــد مانــع ایــن رونــد گــردد .ببینیــد تجربــه
نشــان داده کــه اح ـزاب هــر چنــد مدعــی دموکراتیکبــودن باشــند
یــا حتــی عملکــرد آنــان نیــز دموکراتیــک باشــد ،امــا بــه ســاختاری
نیــاز دارنــد کــه همیــن دموکراتیــک بودنشــان منــود یابــد ،جامعــه
آن را قبــول منــوده یــا رد منایــد .ســاختاری کــه جامعــه بــه وســیلهی
آن تــوان انتقــاد از اح ـزاب و عملکــرد آنــان را داشــته باشــد ،اتفاقــا
بــه انــدازهای کــه نیــاز یــک جامعــه ب ـرای دموکراتیکشــدن اســت،
اب هــان جامعــه یــک
بــه هــان انــدازه و حتــی بیشــر ب ـرای اح ـز ِ
نیــاز ب ـرای توســعه و رشــد فکــری و عملــی اســت .در نظــر
کــودار یــک حــزب ،تشــکل ،جبهــه و
بگیریــد کــه اگــر اندیشــه و عمــل احـزاب در رشق کوردســتان،
حتی یــک سیســتم آلرتناتیو بـرای آینده
توســط جامع ـهی رشق و بــر اســاس معیارهایــی دموکراتیــک
نیســت .قــرار نیســت یــک پیــروزی
در فضــا و ســاختاری کــه متعلــق بــه جامعــه اســت و خــود
مشــخص دموکراتیــک به دســت بیاید و
آن را ســاخته ،در بوتــهی نقــد قــرار گیــرد ،تــا چــه انــدازه
بعــد سیســتم کــودار اجـرا شــود .جامعه
میتوانــد بــرای احــزاب مفیــد باشــد ،برایشــان فرصــت
بــر مبنــای ســاختارها و کهنالگوهــای
سیاس ـتمنودن ایجــاد منایــد ،حتــی ســبب همگرایــی جامعــه
فرهنگــی و تاریخــی کــه اتفاقــا در
بــا احــزاب شــده و میتوانــد در ایجــاد جبهههــای مشــرک
ش از هــر جایی
جامعـهی کوردســتان بیـ 
سیاســی و اجتامعــی در برابــر جمهــوری اســامی کارآ باشــد.
دموکراتیــک و کمونــال بــوده ،تــا بــه
آن وقــت اســت کــه نــه جامعــه بــه ســبب سمپاشــیهای
امــروز موجودیــت خویــش را حفــظ
سیاســی از ســوی جمهــوری اســامی بــه راحتــی از احــزاب
منــوده اســت .میتـوان همهی مبــارزات
رویگــردان میشــوند ،نــه احـزاب نیــز بــه ســبب خوانشهــای
پیشــین آزادیخواهــی را بــه عنــوان
ایدئولوژیــک ،درصــدد برخواهنــد آمــد کــه جامعــه را تنهــا از
مراحــل پایهگــذاری کــودار یــا تــاش برای
رهگــذر مقــررات ســازمانی یــا مبــادی ایدئولوژیــک بــه متامــی
برســاخت یــک جامعـهی دموکراتیک در
بــه اعضــای حــزب خــود تبدیــل مناینــد و خــود را از ایــن
نظــر گرفــت
طریــق بــه جامعــه بقبوالننــد.
آیــا همیــن مطالبــات و تــاش ب ـرای برســاخت جامع ـهی
دموکراتیــک از طریــق سیســتم حزبــی میــر منیشــد؟ بدیــن معنــا کــه
اگــر احـزاب نیــز مدعــی موجودیتبخشــی بــه چنیــن ســاختاری باشــند،
میتواننــد برآینــدی از حــزب و سیســتم باشــند؟
در خــود مفهــوم و حتــی ســاختار ســنتی تحــزب ،مشــکالت بســیاری
وجــود دارد .نــه فقــط در کوردســتان ،بلکــه در کل اپوزیســیون ایرانــی

هــر روز شــاهد انشــعابات درون حزبــی بــوده و ایــن خــود زمینهای
بــرای دورگشــن از حقیقــت جامعــه گشتهاســت؛ مســئلهای کــه
آسیبشناسـیای جــدی را میطلبــد .احـزاب ســنتی بــا ایــن دیــدگاه
انتزاعــی بــه میــدان میآینــد کــه یــک حــزب همــهکارهی یــک
جامعــه شــود .تغییــری در حاکمیــت رخ دهــد ،ایــن حــزب تــازه بــه
قــدرت رســیده جــای حاکمیــت قبلــی را بگیــرد و بــه ایــن ترتیــب
مــردم آزاد گشــته و جامعــه بــه دموکراســی دس ـتیابد .در دنیــای
امــروزی کســی ایــن چیزهــا را بــاور منیکنــد .مــردم میخواهنــد
خــود ،جامعـهی خویــش را مدیریــت مناینــد .رونــد تحــوالت جهانــی
هــم بــه این ســمت مـیرود .امــروزه مبــارزات دموکراتیک
در دنیــا مطــرح اســت و دیگــر دورهی حاکمیتهــا و
چــون جامعــه به طور مداوم درحال
نگرشهــای تکحزبــی بــه رس آمــده اســت .نیــاز یــک
تغییــر و تحــول اســت ،صورتبنــدی
جامعــه بــه موجودیــت احـزاب یــک نیــاز غیرقابــل انــکار
نیازهــا و ســازماندهیهایش تغییــر
اســت ،میتواننــد کــه متامــی آنچــه را کــه عنــوان منــودم
پیــدا میکنــد ،بنابرایــن ایــن سیســتم
نیــز میــر گرداننــد ،حتــی مدعــی موجویتبخشــی بــه
همیشــه درحــال تغییــر بــرای پیــدا
ســاختاری ایــن چنیــن باشــند ،حتــی خــود کــودار برســاخته
کــردن روشهــای مناســب مدیریتــی
از تحولــی پارادایمیــک در پــژاک اســت امــا ق ـرار نیســت
خواهــد بــود .پایهگــذاری آن از
کــه در یــک جامعــه تنهــا یــک حــزب همـهی ایــن کارهــا
هماکنــون رشوع شــده و اصــل
را انجــام دهــد .خــوب در ایــن صــورت یــا بایســتی
مبــارزهی کــودار از ایــن بــه بعــد ،نــوع
حاکمیتــی دولتــی وجــود داشــته باشــد و احـزاب همــواره
ســازماندهیاش بــر اســاس تنوعــات
ب ـرای دس ـتیابی بــه حاکمیــت دولتــی و ق ـرار گرفــن در
و گــردآوری آنهــا در یــک سیســتم
مســند قــدرت در جــدال سیاســی باشــند ،یــا اگــر معتقــد
دموکراتیــک خواهــد بــود .ترجیــح
بــه ساختارمندشــدن دموکراســی و مشــارکت تنوعــات
مــا ایــن اســت کــه همــه احــزاب و
هویتــی متامــی جامعــه در تعییــن رسنوشــت آن جامعــه
گرایشهــا بیاینــد در ایــن سیســتم
هســتیم ،خــود احــزاب نیــز نیازمنــد قرارگرفــن در یــک
دموکراتیــک ایفــای نقــش کننــد
ســاختار دموکراتیکانــد .وقتــی موضــوع تکــر احــزاب
و تنوعــات ســازمانهای سیاســی و اجتامعــی بــه میــان
میآیــد ،آن وقــت اســت کــه نیــاز بــه ســاختار و سیســتمی
کــه بتوانــد ایــن تنوعــات را در خــود پذیـرا باشــد ،جامعــه بــه ســوی
تکحزبــی و مرکزگرایــی ســوق نیابــد ،و اح ـزاب پویاتــر از گذشــته
فعــال گردنــد ،نیــازی نیســت کــه از آن بتــوان غافــل شــد و گفــت
بعــدا آن را ایجــاد خواهیــم منــود و یــا بــه خــودی خــود از طریــق
همگرایــی اح ـزاب بــه وجــود خواهــد آمــد.
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FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

پــروژهی تأســیس کــودار یــا نهادینــه منــودن آن در جامعــه چه زمــان قابل
تحقــق میباشــد؟ یــا نــه کــودار را تنها میتـوان سیســتمی آلرتناتیو بـرای ِآینده
دانست؟
کــودار یــک حــزب ،تشــکل ،جبهــه و حتــی یــک سیســتم آلرتناتیــو
ب ـرای آینــده نیســت .ق ـرار نیســت یــک پیــروزی مشــخص دموکراتیــک
بــه دســت بیایــد و بعــد سیســتم کــودار اجـرا شــود .جامعــه بــر مبنــای
ســاختارها و کهنالگوهــای فرهنگــی و تاریخــی کــه اتفاقــا در جامعـهی
کوردســتان بیــش از هــر جایــی دموکراتیــک و کمونــال بــوده ،تــا بــه
امــروز موجودیــت خویــش را حفــظ منــوده اســت .میتــوان همــهی
مبــارزات پیشــین آزادیخواهــی را بــه عنــوان مراحــل پایهگــذاری کــودار
یــا تــاش بــرای برســاخت یــک جامعــهی دموکراتیــک در
نظــر گرفــت .مراحلــی کــه از ایــن پــس نیــز ادامــه خواهــد
هــدف مــا نــه تأســیس دولــت،
داشــت و هیــچ وقــت متــام منیشــود .چــون جامعــه بــه طــور
بلكــه ایجــاد و پیشــرد دموكراســی
مــداوم درحــال تغییــر و تحــول اســت ،صورتبنــدی نیازهــا
اســت .حــق تعییــن رسنوشــت
و ســازماندهیهایش تغییــر پیــدا میکنــد ،بنابرایــن ایــن
خویــش از جانــب ملتهــا،
سیســتم همیشــه درحــال تغییــر بـرای پیــدا کــردن روشهــای
ایجــاد یــک دولــت بــر اســاس
مناســب مدیریتــی خواهــد بــود .پایهگــذاری آن از هماکنــون
ملیتگرایــی نیســت ،بلكــه حــق
رشوع شــده و اصــل مبــارزهی کــودار از ایــن بــه بعــد ،نــوع
تعییــن دموكراســیهای خویــش،
ســازماندهیاش بــر اســاس تنوعــات و گــردآوری آنهــا در یــک
بــدون تغییــر و دســتیازیدن
سیســتم دموکراتیــک خواهــد بــود .ترجیــح مــا ایــن اســت
و برهــمزدن مرزهــای سیاســی
کــه همــه احــزاب و گرایشهــا بیاینــد در ایــن سیســتم
اســت .بــر اســاس همزیســتی آزاد
دموکراتیــک ایفــای نقــش کننــد.

و دموكراتیــك« ،ای ـران دموكراتیــك،
كوردســتانی آزاد»؛ و «كوردســتانی
آزاد ،خاورمیانــهای دموكراتیــك» را
مبنــا قــرار میدهــد.

KODAR

آیــا نظــام جامعـهی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان
را در برســاخت جامعــهی دموکراتیــک میتــوان بــه یــک
نــوع دولــت دموکراتیــک تشــبیه منــود؟
خیــر ،جامعــهی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان KODAR
سیســتمی دولتــی نیســت؛ سیســتم دموكراتیــك غیردولتــیِ خلقهــا
میباشــد .سیستمیســت كــه در آن متامــی اقشــار مردمــی و در رأس
آن زنــان و جوانــان ،سیاســتهای برآمــده از ســازماندهی دموكراتیــك
خویــش را بــه صــورت مســتقیم ،بــر اســاس شــهروندی آزاد و برابــر

69

در چارچــوب مجالــس شــهروندی آزاد اعــال میمنایــد .بــه عبارتــی
بــر نیــروی ذاتــی و توانایــی ذاتــی خــود تكیــه میكنــد .نیرویــش را
از خلــق میگیــرد .در هــر عرصــهای خواســتار رســیدن بــه توانایــی
ذاتــی اســت .همزمــان متامــی ســازماندهیهای دموكراتیــك در
قبــال هــم دارای مســئولیت بــوده ،از هــم پشــتیبانی منــوده و روابــط
فیمابینشــان دوجانبــه و مكمــل همدیگــر اســت .حتــی گاهــی کــه
مبحــث مهندســیمنودن جامعــه مطــرح میگــردد ،از ذهنیتــی نشــأت
میگیــرد کــه در آن قــدرت متمرکــز بــوده و در پــی نهادینهمنــودن
خــود در الیههــا و یــا خالءهاییســت کــه در آن موجودیــت و
هویــت جامعــه ،تــوان ســازماندهی و مدیریــت آن تضعیــف گــردد؛
بدیهیســت کــه دولــت و نظامهــای حاکــم ،موجودیــت خویــش را از
فرمدهــی بــه جامع ـهی ضعیفگشــته کســب میمناینــد .اص ـاً
مهندسـیمنودن جامعــه بــا مفهــوم و روح کنفدرالیســم جامعــه
متامــی خلقهــای ایــران
و نظــام آن در تضــاد اســت .کــودار را نبایــد یــک سیســتم و
میتواننــد بــا عضویــت در سیســتم
نظــام تحمیلشــده بــه جامعــه دانســت ،چـرا کــه هــدف غایــی
كنفدرالیســم دموكراتیــك خلقهــای
کــودار ،مهندسـیمنودن جامعــه نیســت؛ در واقــع خــود جامعــه
ایــران ،خــود را بهعنــوان فــرد ـ
آن را بــه وجــود آورده و آن را نیــز مدیریــت مینامیــد.
آیــا دولــت و سیســتم  KODARمیتواننــد بــه مــوازات
هــم موجودیــت داشــته باشــند؟
مــا دموكراســی را بــه معنــای تجدیــد نیــرو و اختیــارات دولت
ارزیابــی منیكنیــم .ایفــای ایــن نقــش بــا رویكــرد «دولــت +
دمكراســی» ،ایجــاد ســازماندهی دموكراتیــك جامعــه ،موفقیــت
در اعــال كامــل و مســتقیم دموكراســی در كنــار دولــت ،از
فلســفه سیاســی ق ـرارداد  KODARبــه شــار میآیــد .نگــرش
«كوچكتــر منــودن دولــت بــه جــای از میــان بــردن آن» و «دموكراســی
بیشــر ،دولــت كمــر» را مبنــا ق ـرار میدهیــم.
در آن صورت نگرش تعیین « سیستم خودمدیریتی» چگونه است؟
دیگــر نبایســت آزادی خلـق كــورد را در راهکارهایــی كالســیك ماننــد
«عصیانگــری» و «رهایــی ملــی» جســتجو منــود .اس ـراتژی آزادی خلــق
كــورد ،اساســاً بــه شــكل پیشــرد ســازماندهی جامعــهی دموكراتیــك

شــهروند آزاد ملــت دموكراتیــك
تعریــف مناینــد .شــهروندی ملــت
دموكراتیــك بیانگــر رســیدن بــه
حالــت فــرد آزاد ،سیاســی و اخالقــی
و جامعــهی دموکراتیــک اســت.
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خلــق كــورد و همزمــان بــا آن برقــراری روابــط مبتنــی بــر اتحــاد
دموكراتیــك بــا خلقهــای همجــوار ،قابــل تحقــق میباشــد .تضمیــن
آزادی خلــق كــورد در تشــكیل دولــت یــا خردهدولتهــا نهفتــه نیســت.
آزادی خلــق كــورد و حــل دموكراتیــك مســئلهی كــورد بســتگی بــه
فراینــد دموكراتیزاســیون كوردســتان و ایــران دارد .پــروژهی KODAR
از ایــن حیــث اســراتژی آزادســازی خلــق كــورد میباشــد .از طریــق
ایــن سیســتم ،خلــق كــورد متامــی قابلیتهایــش را اثبــات
منــوده و بــا رســاندن نیرویــش بــه عالیتریــن حــد ،حــل
تــا زمانــی كــه در برابــر رفتــار
مســئله را رســالتی اجتامعــی و اخالقــیِ همگانــی میدانــد
اخالقــی و ایدئولــوژی مردســاالر حاكم
و آن را بــه منصــهی ظهــور میرســاند .حــق تعییــن
مبــارزه صــورت نگیــرد ،منیتــوان از
رسنوشــت ملتهــا ب ـه دســت خودشــان ،حــق برســاخت
دموكراتیزاســیون واقعی و ایجاد حیاتی
دموكراســی و مدیریــت غیردولتــی خویــش میباشــد.
آزاد و دموکراتیــک ســخن بــه میــان
حــق ایجــاد مــدل تجمعــات غیردولتــی میباشــد كــه در
آورد .بههمیــن دلیــل بــر اســاس تحــول
روســتاها ،محــات و شــهرها بــا موضوعیتبخشــی در
اجتامعــی ،تحقــق رویكــردی انقالبــی
مــورد مشــكالت مربــوط بــه خویــش بــا همدیگــر تصمیــم
مبتنــی بــر آزادی زن مبنــا میباشــد.
اتخــاذ منــوده و بــه حــل مشــكالت میپردازنــد .ملــت
بــا مبنــا ق ـراردادن ایــن تشــخیص كــه
دموكراتیــك ،فــردی را كــه دولــت ،او را شــكل داده تكیـهگاه
«میـزان آزادی زن بیانگــر میـزان آزادی
خویــش قـرار منیدهــد .در واقــع فــردی كــه دولـتـ ملــت
جامعــه میباشــد» کــودار حل مســئله
او را شــكل داده ،بَــرده اســت .ملــت دموكراتیــك ،مدلــی
ـن بنیانهــای
آزادی زنــان را از مهمرتیـ ِ
اســت كــه در آن تجمعــات و اشــخاص بــر اســاس واقعیــات
دموكراتیــك خــود به حســاب مـیآورد.
بومــی خویــش مشكالتشــان را بــه بحــث گذاشــته و
زنــان بــه ســبب برخــورداری از نیــروی
بــه ایجــاد راه حــل میپردازنــد .هــدف مــا نــه تأســیس
برســاخت جامعــه ،پیشــاهنگان تحقق
دولــت ،بلكــه ایجــاد و پیشــرد دموكراســی اســت .حــق
دموکراســی راســتین و رادیــکال ب ـرای
تعییــن رسنوشــت خویــش از جانــب ملتهــا ،ایجــاد یــک
جامعهانــد .بــدون شــک منیتــوان
دولــت بــر اســاس ملیتگرایــی نیســت ،بلكــه حــق تعییــن
از جامعــهای دموکــرات و آزاد ،بــدون
دموكراس ـیهای خویــش ،بــدون تغییــر و دس ـتیازیدن و
وجــود و هویــت آزاد جامع ـهی زنــان
برهـمزدن مرزهــای سیاســی اســت .بــر اســاس همزیســتی
بحــث منــود.
آزاد و دموكراتیــك« ،ای ـران دموكراتیــك ،كوردســتانی آزاد»؛
و «كوردســتانی آزاد ،خاورمیانــهای دموكراتیــك» را مبنــا
قــرار میدهــد.
آیــا نظــام  KODARسیســتم و یــا پروژهــای اســت كــه رصفاً محــدود به
خلــق كــورد و یــا در رابطــه با كوردســتان اســت؟
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سیســتم  KODARبــا هــدف تحقــق راه حــل دموكراتیــك ،آزاد و
صلحجویانــهی مســئلهی كــورد در ایــران و رشق کوردســتان ،تأســیس
گردیــده اســت .بــا مبنــا قـرار دادن وحــدت بر پایـهی اصول كنفدراســیون
دموكراتیــك ایــن خلــق ،بــه توســعهی كنفدراســیون جامعـهی دموكراتیــك
خلقهــای ایــران بــر مبنــای بــرادری و برابــری پرداختــه و بــر اســاس
ایجــاد سیســتم خودمدیریتــی دموکراتیــک ب ـرای دیگــر خلقهــای ای ـران
اعــم از فــارس ،بلــوچ ،آذری ،عــرب ،گیلکــی ،مازنــی،
ترکمــن و ...تــاش میمنایــد .کــودار در تــاش اســت تــا
بــا پیشــرد دموکراســی خلقهــا در ای ـران و ســازماندهی
پارادایمــی مــورد نیــاز اســت كــه
آن در چارچــوب مدیریــت دموکراتیــک خلقهــا ،در برابــر
برابریخــواه و صلحطلــب بــوده و
نظــام رسمایــهداری جهانــی و نیــز ذهنیــت محافظــهکار
آزادی را مبنــای توســعهی خویــش
منطق ـهای بــه مبــارزه بپــردازد .در واقــع میتــوان گفــت
قـرار دهــد .چنین امــری نبایســتی در
پــروژهی تأســیس یــك سیســتم دموكراتیــك ،عــادل ،عــاری
حــد ســخن ـ كــه تــا بــه امــروز شــاهد
از فشــار و اســتعامر در رأس مبــارزات و اهــداف کــودار
آنیــم ـ باقــی مبانــد ،بلكــه بایســتی به
میباشــد.
شــكلی متناســب بــا جوهــر واقعــی

انســانیت و در خــور ارزش و آرزوهای
او تحقــق پذیــرد .بــه منظــور تحقــق
خواســتهی مــورد نظر ،قبــل از هرچیز
تئــوری صحیــح ،رشط كار میباشــد

پــس در ایــن صــورت نظــام کــودار بایــد پاســخگوی متامی
مســائل درون ایــران باشــد .آیــا خــود را در چنیــن مقامــی
بازتعریــف مینامیــد؟
همچنــان کــه در بــاال هــم بــدان اشــاره منــودم،
نظــام کــودار فقــط مختــص و محــدود بــه کوردســتان
نیســت؛ بلکــه در ســایر نقــاط ایــران و بــرای «ســایر خلقهــا» نیــز
قابــل اجراســت .اگــر آینــدهی سیاســی و اجتامعــی ای ـران را بــه دســت
جریانهــای ناسیونالیســتی یــا جریانهــای مذهبــی بســپاریم ،فــردای
ایــن رسزمیــن بــه قتلگاهــی ب ـرای متامــی خلقهــای آن مبــدل خواهــد
شــد .بهواســطهی تأثی ـرات ملیگرایــی ،بافــت ای ـران ،زمینــه و پتانســیل
ایــن را دارد کــه خلقهــا بــه جــان هــم بیافتنــد و ایــن یــک خطــر بســیار
جــدی اســت .قطع ـاً برنــدهی چنیــن جنگهایــی مــردم نخواهنــد بــود.
نــه کــورد ،نــه تــرک ،نــه عــرب ،نــه فــارس ،هیچکــدام برنــده نخواهنــد
بــود .هم ـهی مــا فقــط قربانــی چنیــن جنگــی خواهیــم گشــت .ب ـرای
همیــن بایــد سیســتمی ب ـرای همزیســتی شــکل بدهیــم .سیســتمی کــه
بتوانــد تنوعــات را در خویــش بپذیــرد ،همجواریهــا را قبــول منایــد
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و نیــز از ایدههــای مختلــف اســتقبال منایــد .سیســتم کنفدرالیســم
دموکراتیــک ب ـرای هم ـهی ایــن خلقهــا در جامع ـهی ای ـران قابــل اج ـرا
و نهادینهشــدن اســت و همــه میتواننــد در ایــن سیســتم بــا پذیــرش
دموکراتیــک و مشــارکت در مدیریــت آن بــا هــم زندگــی کننــد .هــدف
نهایــی کــودار دموکراســی بـرای کل ایـران ،و همزیســتی و بـرادری همــه
خلقهــای درون ایــن جغرافیاســت.
متامــی خلقهــای ایـران میتواننــد بــا عضویــت در سیســتم كنفدرالیســم
دموكراتیــك خلقهــای ایــران ،خــود را بهعنــوان فــرد ـ شــهروند آزاد
ملــت دموكراتیــك تعریــف مناینــد .شــهروندی ملــت دموكراتیــك بیانگــر
رســیدن بــه حالــت فــرد آزاد ،سیاســی و اخالقــی و جامعـهی دموکراتیــک
اســت.
آیــا متایــز ایدئولوژیكــی موجــود در میــان جریانهــا و احـزاب مختلــف
مانعــی بــر رس راه ورود بــه سیســتم  KODARنخواهــد بــود؟
هــر ایدئولــوژیای جهــت سازماندهیشــدن نیازمنــد منونــه و
مدلهایــی ســاختاری مناســب خویــش اســت .زمانــی كــه طرحهــا و
قالبهــای اساســی ذهنی ـتـ كــه جهــت دهنــدهی جوامــع میباشــندـ
بــه عنــوان ایدئولــوژی درنظــر گرفتــه شــوند ،هــر ایدئولــوژی اقــدام
بــه برســاخت سیســتمی اجتامعــی متناســب بــا هــدف و جانمایــهی
خویــش میمنایــد.
طــرز تفكــر ،شــكل تولیــد ،هــر ،فرهنــگ ،ورزش و بهطــور خالصــه همــه
چیــز از طرفــی هــم محصــول ایــن سیســتم میباشــد و هــم در خدمــت
آن قــرار میگیــرد .یعنــی زبــان ،قلــب و مغــز آن میباشــد .در غیــر
اینصــورت رشایــط یــك سیســتم را كســب نخواهــد كــرد .پارادایمــی
مــورد نیــاز اســت كــه برابریخــواه و صلحطلــب بــوده و آزادی را مبنــای
توســعهی خویــش ق ـرار دهــد .چنیــن امــری نبایســتی در حــد ســخن ـ
كــه تــا بــه امــروز شــاهد آنیــم ـ باقــی مبانــد ،بلكــه بایســتی بــه شــكلی
متناســب بــا جوهــر واقعــی انســانیت و در خــور ارزش و آرزوهــای او
تحقــق پذیــرد .بــه منظــور تحقــق خواســتهی مــورد نظــر ،قبــل از هرچیــز
تئــوری صحیــح ،رشط كار میباشــد .میتــوان بــه برســاخت جامعــهای
مبتنــی بــر آزادی دموكراتیــك ،اكولوژیــك و آزادی زن اقــدام منــود كــه
رشایــط عــدم وجــود یــك و یــا دو مــورد از مــوارد مذكــور را قبــول

نكــرده ،حتــی میتــوان بــدون پایبنــد بــودن بــه یکــی از پایههــای آزادی
دموكراتیــك ،اكولوژیــك و آزادی زن ،در درون ایــن سیســتم جــای گرفــت
ولــی بــه ایــن رشط کــه بــه رصاحــت بــا اعاملــی ماننــد ظلــم ،شــدت،
فشــار ،گرســنگی ،اســتعامر ،كشــتار فرهنگــی ،جنســی و تخریــب طبیعــت
مخالــف بــود .اگــر هــر فــرد ،گــروه و تشــكیالتی عمــا در برابــر سیســتم
 KODARپیشــرد فعالیتــی مخــرب را هــدف قـرار ندهــد و در صورتــی
كــه رضورت اصــول بنیادیــن  KODARرا بــه جــای آورد ،میتوانــد در ایــن
سیســتم جــای بگیــرد.
دیــدگاه کــودار در خصــوص حــل مســئلهی آزادی زن و نابرابــری
جنســیتی چیســت؟
تــا زمانــی كــه در برابــر رفتــار اخالقــی و ایدئولــوژی مردســاالر حاكــم
مبــارزه صــورت نگیــرد ،منیتــوان از دموكراتیزاســیون واقعــی و ایجــاد
حیاتــی آزاد و دموکراتیــک ســخن بــه میــان آورد .بههمیــن دلیــل بــر
اســاس تحــول اجتامعــی ،تحقــق رویكــردی انقالبــی مبتنــی بــر آزادی زن
مبنــا میباشــد .بــا مبنــا ق ـراردادن ایــن تشــخیص كــه «می ـزان آزادی زن
بیانگــر میـزان آزادی جامعــه میباشــد» کــودار حــل مســئله آزادی زنــان
را از مهمرتیــنِ بنیانهــای دموكراتیــك خــود بــه حســاب م ـیآورد .زنــان
بــه ســبب برخــورداری از نیــروی برســاخت جامعــه ،پیشــاهنگان تحقــق
دموکراســی راســتین و رادیــکال ب ـرای جامعهانــد .بــدون شــک منیتــوان
از جامعــهای دموکــرات و آزاد ،بــدون وجــود و هویــت آزاد جامعــهی
زنــان بحــث منــود.
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سیروان آریولیالخ

ازاعضای شورای رهربی KODAR

ه

بــا مطرحشــدن نظریـهی مدرنیتـهی دموکراتیــک و تقابــل بنیادیــن بــا نظــام رسمایـهداری و بــه چالشکشــاندن
اشار
دول ـتـ ملــت در خاورمیانــه ،یکــی از اندیش ـههایی نیــز کــه هماکنــون از انتقــاد نیروهــای دموکراتیــک در امــان
منانــده ،نگــرش ناسیونالیســتی بــه مبــارزه و ملــت اســت .ملیگرایــی کــه حاکمیــت و حیــات درازمــدت خــود را مدیــون همیــن
نگــرش اســت ،همزمــان نیــز خدمــات شــایانی بــه نظــام ســلطه منــود .تقدسبخشــی بــه مفاهیــم و رد دیگـران در ســاختاری
کــه یــک ملــت و عوامــل تشــکیلدهندهی آن موجودیــت مطلقانــد و هویــت بــه معنــای همیشــه در بح ـران بــه رس بــردن
خلقهــا نهادینهمیگــردد ،نیــاز بــه اندیشــه و نظامــی را رضوری میگردانــد کــه بتوانــد راهــکار باشــد و گــذار ســامل بــه ســوی
دموکراســی جامعــه را صــورت دهــد .اندیشــه و نظامــی باشــد کــه بتوانــد در اشباعشــدگی جامعــه از تفکــر ناسیونالیســم ،هــم
در مقــام تعریــف جامعــه برآیــد ،هــم خــود بــه کانــون دوبــارهی قــدرت بــا عنوانــی دیگــر تبدیــل نشــود؛ یــا رویکــردی از هامن
ناسیونالیســمی نباشــد کــه دیگــر تاریــخ انقضــای آن بــه رسآمــده .ســاختار کنفدرالیســم دموکراتیــک کــه در رشق کوردســتان
تحــت عنــوان کــودار خــود را آلرتناتیــو میدانــد ،بــه برســاخت جامعـهای میاندیشــد کــه در آن مرکــزـ پیرامــون نباشــد ،جامعــه،
رسنوشــت دموکراســی و خــود را اینبــار حقیقــی بنویســد ،بــا رهیافــت و اب ـزاری کــه خــود بایــد حقیقــی باشــد .ســیروان
آریولیــاخ از اعضــای شــورای رهــری در گفتگــو بــا نرشیـ ه بــه پرسـشهایی در ایــن زمینــه پاســخ دادهاســت.

گــذار منــودن از ذهنیــت تحــزب در رشق کوردســتان بــا تأســیس کــودار
بــه عنــوان یــک ســاختار نظاممنــد و سیســتمی کــه مدعــی گذارمنــودن
از ســاختار حزبیســت ،تــا می ـزان قابــلتوجهــی ســبب بــه وجــودآوردن
فضــای گفتامنــی ایــن موضــوعگردیدهاســت .امــا بــه نوعــی ،هــم بســر
سیاســی در رشق کوردســتان و هــم گفتــان غالــب در ایــن زمینــه ،حــزب و
رضورتهــای وجــود حــزب سیاســی اســت .بــه زبانــی دیگــر هــر کــورد در
رشق کوردســتان گرایــش و حتــی ســمپاتیای فرهنگــی و تاریخــی با مقولهی
حــزب و حزبگرایــی دارد .آیــا ایــن موضــوع ســبب چالــش و شــکاف میــان
جامعــه و جریانــات سیاســی نخواهــد شــد؟ در آینــده احتــال چالــش و یــا
تقســیم شــدن جامعــه بــه دو گرایــش حزبــی و غیرحزبــی نخواهــد بــود؟
ایــن دو مقولــه در منافــات بــا هــم نیســتند .در نظــام
نگرش ناسیونالیستی به مبارزه
کــودار نیــز احــزاب در عرصــهی سیاســی جــای میگیرنــد.
و ملــت ،از زمانــی کــه ملیگرایی
خلــق کــورد در رشق کردســتان و نیــز پــژاک ،ســالها بــه
از ســوی نظــام ســلطهگر جهانــی
مبــارزه و پیــکار جهــت دســتیبابی بــه آزادی و ایجــاد هویــت
حاکــم گشــت ،بیشــرین خدمات
کــور ِد نویــن پراختهانــد .کــودار نیــز بــا توجــه و اتــکا بــه
را بــه نظامهــای ســلطه منــوده
ایــن تجرب ـهی عظیــم شــکل گرفــت .جنبــش آپویــی در رشق
اســت .ایــن امــر ســبب تحریــف
کردســتان تــاش بســیاری منــود تــا توانســت زمینـهی گــذار از
مفاهیــم اجتامعــی شــده اســت.
ذهنیــت ملیگرایــی و گــذار از گرایــش دســتیابی بــه دولـتـ
در چنیــن ســاختاری تنهــا یــک
ملــت را مهیــا ســازد و گفتــان غالــب ملیگرایــیِ افراطــی کــه
ملــت و عوامــل تشــکیلدهندهی
تیشــه بــه ریش ـهی مبــارزات خلــق کــورد و دیگــر خلقهــای
آن حضــور دارنــد و بــه میزانــی
ایــران زده بــود را نــرم و تــا حــدود زیــادی ریشــهکن کنــد.
مقــدس میگردنــد کــه دیگــران
پــس در رشق کوردســتان و ایــران نیــاز بــه آلرتناتیــوی
همیشــه رد شــده و یــا بــا هویت
وجــود داشــت کــه تنوعــات پرشــار ملــی ،فرهنگــی ،دینــی،
و ســاختار متفاوتشــان پذیرفتــه
طیفهــای سیاســی ،فلســفی ،فکــری و عقیدتــی جامعــه
منیشــوند
را در برگیــرد .موضــوع اصلــی ،اتحــادی اســت کــه متامــی
نیروهــای مبــارز را بپذیــرد و هویــت آنــان را تضعیــف
ننامیــد .کــودار ،صیانــت از متامــی مبــارزات آزادیخواهانــه و تالشــی در
راســتای حفــظ موجودیتشــان اســت .نظامیســت بـرای پذیرفــن متامــی
مبــارزات بــا آغــوش بــاز .یــک ســامامنندی مبارزاتــی اســت کــه مانــع از
بــروز ســاختارهایی میشــود کــه بــا نگرشــی شــاکلهبندی میشــوند
کــه گزینــهی رسکــوب و فشــار را بهرتیــن و مناســبترین راه و گزینــه
میداننــد .نظــام ساختارمندیســت کــه هــر واحــد بــا ارادهی سیاســی و
نیــروی مدیریــت درونــی و ذاتــی خویــش در آن رشکــت به عملمـیآورد.
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ایــن رمــز مانــدگاری خلـق رشق کوردســتان و مبــارزات آزادیخواهانـهاش
در مقابلــه بــا نظــام فاشیســتی و دیکتاتــوری ایــران اســت .بایســتی
جامعـهای سیاســی داشــته باشــیم و از ذهنیتــی کــه سیاســت را کار طبقــه
یــا اِلیتــی خــاص میدانــد ،گــذار بــه عمــل آوریــم .سیاســت تنهــا کار
اح ـزاب و سیاســیون (بــر طبــق تعریــف دولتــی) نیســت .بلکــه متامــی
آحــاد جامعــه بایســتی سیاســتورز شــوند .تنهــا بدینشــکل شــاهد
شــکلگیری هویــت نویــن خلــق کــورد خواهیــم بــود؛ هویتــی منســجم
کــه پویــا و سیاس ـتورز باشــد و بتوانــد بــا اتــکا بــر نیــروی ذات ـیاش،
رضوریــات مبــارزات خویــش را تأمیــن منــوده و پاســخگوی
در تعریــف مــا از جامعــه،
نیازهــای جامع ـهاش باشــد .کــودار بــا درک ایــن واقعیــت و
هویتهــای مرکــزـ پیرامــون جایــی
رضورت ،ب ـرای تقویــت و صیانــت از همیــن هویــت شــکل
نــدارد .تفــاوت هویتــی ،محــرم و
گرفــت .هامنگونــه کــه گفتــم تشــکیل کــودار بــه معنــای رد
ارزشــمند شــمرده میشــود .بــر
اح ـزاب نیســت و هماکنــون پــژاک عضــو کــودار میباشــد.
خودمدیریتــی جامعــه ارصار داریــم نه
اینجــا بحــث از رضورت سیاســی و اجتامعــی جامعــهی
مهندســی جامعــه و یا تشــکیل دولتی
کــورد ،رشایــط موجــود در ایــران و نیــاز بــه نظامیســت
ب ـرای تــودهای کــه منیتوانــد خویــش
کــه گســرهی شمولشــدگیاش هیــچ مبــارزی را خــارج از
را اداره کننــد و قــدرت اندیشــیدن
میــدان مبــارزه و نــرد بــا جمهــوری فاشیســتی ایـران نگــذارد.
ندارنــد .نگرشهــای ناسیونالیســتی،
نیــاز مــرم و بســیار محســوس برگردانــدن سیاســت بــه بطــن
بــه دولتیمنــودن جامعــه یــاری
جامعــه ،تشــکیل کــودار را الزامــی منــود .کار در چارچــوب
میرســانند؛ خ ـواه جمهــوری اســامی
حزبــی ،محدودیتهایــی دارد کــه منیتوانــد بــه شــیوهای
باشــد یــا هــر حکومــت دیکتاتــور
مطلــوب و جامــع ،نیازهــای حیاتــی جامعـهی رشق کردســتان
دیگــری .ملتــی دولتــی و رسســپرده
را برطــرف ســازد .طــی ســالها مبــارزهی پــژاک ،ذهنیــت و
میســازند .اگــر اکنــون ملــت کــورد در
کنــار ملتهــای بلــوچ ،عــرب ،ترکمــن،
اندیشـهی تشــکیل چنیــن نظامــی آمــاده شــد تــا در عرصـهی
مازنــی ،گیلــک ،آذری و  ...بــه علــت
ایجــاد جامعــهای سیاســتورز گامــی موفــق برداریــم.
هویــت ملیشــان مجرمانــد و حــق
جامع ـهای کــه بــا درک نیازهــا ،نومیــد نشــود و چش ـمب هراه
مدیریــت بــر جوامعشــان را ندارنــد،
ناجــی منانــد ،بلکــه خــود گامــی عملــی برداشــته و ابــراز
اگــر فــرض بــر ایــن باشــد کــه دولــت
وجــود کنــد.

کــوردی تشــکیل شــود همیــن ذهنیت
باقــی خواهدمانــد

در بیشــر مــوارد موضــوع حــزب در رشق کوردســتان
یــک نــوع تلقــی ناسیونالیسـم را در اذهــان بــه وجــودآورده
و حتــی تداعیگــر رویکــردی اســت کــه در آن احــزاب بــا مبــارزهی
مســلحانه در برابــر حکومــت مرکــزی ،نویدبخــش آزادی و عدالــت

بــرای جامعــه خواهنــد بــود .اگــر بخواهیــم بــا نگرشــی انتقادمحــور
بــه مقولـهی احـزاب نگاهــی بیاندازیــم آیــا تنهــا رویکــرد ناسیونالیســم
احــزاب مانــع اصلــی در توســعهی سیاســت دموکراتیــک اســت؟ چــرا
از نظــر کــودار احــزاب منیتواننــد بــه متــام پاســخگوی نیازهــای
ِ
ملــت خــود باشــند؟
دموکراتیــک
کــودار هیچــگاه ســعی ننمــوده بــا تهییــج احساســات ناسیونالیســتی
دســت بــه مبــارزه بزنــد .زیــرا بــر ایــن باوریــم کــه ناسیونالیســم بــا
آزادی و دموکراســی در تضــاد میباشــد .ناکارآمــدی ناسیونالیســم بــه
اثبــات رســیده و داشــن انتظــار پیشــاهنگی جامعــه از ســوی احــزاب
ناسیونالیســتی ،مــدت مدیدیســت در میــان خلقمــان در رشق
کردســتان بســیار کمرنــگ شــده اســت .بــا متامــی احرتامــم بــه مبــارزات
و دســتاوردهای احـزاب ،امــا جریانــات متکــی بــر ناسیونالیســم بــا گرفتار
شــدن بــه وسوسـهی تشــکیل دولــت و ســلطه بــر جامعــه ،در بســیاری از
عرصههــا و مواقــع ،موجــب ایجــاد خلــل در مبــارزات آزادیخواهان ـهی
خلقمــان در رشق کردســتان شــدهاند .منظورمــان آن دســته از احــزاب
اســت کــه میخواهنــد بــا هــان اندیشـه و تفکــری کــه حــدود صد ســال
اســت خــون خلقمــان در رشق کردســتان و دیگــر خلقهــای ایــران را
میمکــد ،ادعــای آزادیخواهــی کننــد .امــا در کل احـزاب دموکراتیــک و
آزادیخــواه میتواننــد نقــش قابــل توجهــی در مبــارزات آزادیخواهانــه
داشــته باشــند و مــا منکــر نیــاز بــه وجــود احــزاب نیســتیم بلکــه آن
را نیــز رضورتــی انکارناپذیــر میدانیــم .مــا بــا احــزاب ناسیونالیســتی
مخالفیــم؛ زی ـرا خلــق کــورد و دیگــر خلقهــای ای ـران صــد ســال اســت
بــا نتایــج دولـتـ ملــت ،ملیگرایــی و فضــای متشــنج ناشــی از آن دســته
و پنجــه نــرم میکننــد .ملیگرایــی و دولــتـ ملــت ،نشــأتگرفته از
ذهنیــت تکتیپســازی اســت کــه هیــچ تفاوتــی را منیپذیــرد و در
صــورت رســیدن بــه هدفشــان و تشــکیل دولــت ،چنــدان فرقــی بــا
جمهــوری اســامی نخواهنــد داشــت .کســی کــه بــه صــورت افراطــی از
ناسیونالیســم حامیــت میکنــد ،منیتوانــد دم از مبــارزه بــرای آزادی و
دموکراســی بزنــد.
نگــرش ناسیونالیســتی بــه مبــارزه و ملــت ،از زمانــی کــه ملیگرایــی
از ســوی نظــام ســلطهگر جهانــی حاکــم گشــت ،بیشــرین خدمــات را
بــه نظامهــای ســلطه منــوده اســت .ایــن امــر ســبب تحریــف مفاهیــم
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اجتامعــی شــده اســت .در چنیــن ســاختاری تنهــا یــک ملــت و عوامــل
تشــکیلدهندهی آن حضــور دارنــد و بــه میزانــی مقــدس میگردنــد
کــه دیگ ـران همیشــه رد شــده و یــا بــا هویــت و ســاختار متفاوتشــان
پذیرفتــه منیشــوند .چنیــن نگرشــی ،یگانــهراه ارتقــای ملــت خویــش
را تنفــر از دیگــر ملتهــای پیرامــون میدانــد و تنهــا بــه دشــمنی
میــان ملتهــا میانجامــد .در چنیــن نگرشــی برتریــن ،زیباتریــن،
مقدستریــن و پاکتریــن ،بافرهنگتریــن و نابغهتریــن ،تنهــا ملــت
تــو خواهــد بــود و دیگـران بایســتی همســان تــو شــوند .تنها
یــک حقیقــت وجــود دارد برپایــی ملـتـ دولتــی که بایســتی
بــه هــر قیمتــی شــکل گیــرد حتــی بــا توســل بــه ابزارهــای و
در کشــوری ماننــد ایــران کــه
مکانیس ـمهای نادرســت و غیرانســانی .ایــن را نیــز رشافــت
تنوعات هویتــی فراوانی وجــود دارد
و آبــرو میخواننــد .ایــن ذهنیــت از یــک ســو بــه دولــت و
هرگونــه نــگاه ملیگرایانــه یــا دولتی
اقتــدار گرایــش دارد و تنهــا راه رهایــی خویــش را رســیدن
ســبب میشــود کــه بــه هویتهــای
بــه دولــت میدانــد .پــس بزرگتریــن خدمــت را بــه دولــت
گوناگــونِ خــارج از هویــت رســمی،
میکنــد کــه خــون دموکراســی و جوامــع را میمکــد و در
بــه چشــم خردهفرهنــگ و اقلیــت
صــورت گرفــن امتیازاتــی ب ـرای ســهیم شــدن در قــدرت از
نگریســته شــود .در ایران دموکراسی
مبــارزات آزادیخواهانــه دســت برخواهــد داشــت و بــه
مبتــی بــر منایندگــی (دموکراســی
بــای جــان اپوزســیون مبــدل میگــردد ،و از ســوی دیگــر بــه
پارملانــی) منیتوانــد جوابگــوی
علــت نپذیرفــن دیگــر ملتهــا و تنوعــات ،ســبب بــه جــان
تنوعــات فرهنگــی ،ملــی و دین ـیـ
هــم افتــادن ملتهــا و عــدم شــکلگیری همگرایــی میــان
مذهبــی موجــود در ایــن کشــور
نیروهــای مبــارز علیــه نظــام فاشیســتی ای ـران میشــود.
باشــد
آیــا اصــول و مبانــی کــودار در توســعهی سیاســت
دموکراتیــک کــه هامنــا هــدف اصلــی سیســتم نیــز عنــوان
میگــردد را میتــوان بــه گونــهای خطــوط قرمزهــای
کــودار در عــدم پذیــرش جریانــات و یــا احزابــی دانســت کــه در تقابــل
بــا تفکــر مدرنیتـهی دموکراتیــک مدنظــر کــودار قـرار دارنــد؟ مثــا چــه
تفاوتــی نگرشــی در تعاریــف کــودار از جامعــه ،دموکراســی یــا سیاســت
هســت کــه بــا دیگــر نظامهــا متفــاوت اســت؟
در تعریــف مــا از جامعــه ،هویتهــای مرکــزـ پیرامــون جایــی نــدارد.
تفــاوت هویتــی ،محــرم و ارزشــمند شــمرده میشــود .بــر خودمدیریتــی
جامعــه ارصار داریــم نــه مهندســی جامعــه و یــا تشــکیل دولتــی ب ـرای
تــودهای کــه منیتوانــد خویــش را اداره کننــد و قــدرت اندیشــیدن
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ندارنــد .نگرشهــای ناسیونالیســتی ،بــه دولتیمنــودن جامعــه یــاری
میرســانند؛ خــواه جمهــوری اســامی باشــد یــا هــر حکومــت دیکتاتــور
دیگــری .ملتــی دولتــی و رسســپرده میســازند .اگــر اکنــون ملــت کــورد
در کنــار ملتهــای بلــوچ ،عــرب ،ترکمــن ،مازنــی ،گیلــک ،آذری و  ...بــه
علــت هویــت ملیشــان مجرمانــد و حــق مدیریــت بــر جوامعشــان
را ندارنــد ،اگــر فــرض بــر ایــن باشــد کــه دولــت کــوردی تشــکیل شــود
همیــن ذهنیــت باقــی خواهــد مانــد .بدیــن شــکل منیتــوان دموکراســی
و مبــارزه را در جامعــه نهادینــه ســاخت بلکــه هــر ملــت و خلــق
تنهــا بــه فکــر تشــکیل دولــت و ارتشــی نیرومنــد و اقتصــاد و
هــدف کــودار ،تشــکیل جبهـهای
سیســتم اداری مرکــزیای خــاص خــود خواهــد بــود .تــاش بـرای
واحــد بــرای مبــارزه بــا نظامــی
ســلطهی ایدئولوژیــک و نظامــی ،بــه جنگــی دایمــی منجــر
اســت کــه بــا متــام تــوان خویــش
خواهــد گشــت .جامعــه ،بــه خــودی خــود بافتــی اخالقــی و
اقــدام بــه نابــودی احــزاب و
سیاســی اســت کــه متشــکل از اجتامعــات و تشــکالت دموکراتیک
جریانهــای دگراندیــش م یمنایــد.
کوچکتــر اســت ،پــس نیــاز بــه قیــم نــدارد.
اتفاقــا ،بــا نگــرش بــاز و منعطفــی
هرچنــد کــه در جوامــع ایــران مســائل ناشــی از تاثیــرات
کــه بــرای پذیرفــن مبارزیــن
مخــرب قــدرت وجــود دارد امــا از ســوی دیگــر مقاومــت
بــا ایدئولوژیهــا ،اندیشــهها،
عنــارص دموکراتیــک جوامــع نیــز ریشــه ای بســیار نیرومنــد
فلســف هها ،ســاختا رها و
دارد .کــودار بــا تکیــه بــر ایــن فرهنــگ مقاومــت ضــد دولــت
نظامهــای متفــاوت داریــم ،نــه
و ســلطه ،میتوانــد نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک خویــش را
تنهــا منــزوی منیشــویم بلکــه بــا
توســعه بخشــد .دموکراســی فرهنــگ گفتوگــو از ســوی خــود
پیوســن افــراد و احــزاب جدیــد
جامعــه در مــورد نیازهایــش و رفــع آنهاســت .جامعــه ،بافتــی
پویاییمــان را حفــظ خواهیــم
اندیشــمند میباشــد کــه میتوانــد مدیریــت عملــی خویــش را
منــود
انجــام دهــد .کــودار همیــن ســاختار اســت .ســاختاری کــه کل
جامعــه بتواننــد هــم در زمینــهی اندیشــه و تصمیمگیــری و هــم در
زمینـهی اجرایــی حضــور داشــته باشــند .نبایســت گروهــی در بــاال بـرای
جامعــه تصمیــم گیرنــد .ایــن اعــال نفــوذ از بــاال یــا بیــرون خواهــد
بــود و در صــورت شــکلگیری ســاختار مــادیاش ،بــه دیکتاتــوری
میانجامــد .در نظــام کــودار تشــکیل مجالــس تصمیمگیــری خلــق و
نهادهــای مدیریتــی بومــی در اولویــت کار قــرار دارد .مجالــس خلــق
و نهادهــای مدیریتــی نیــز اصــل را بــر مشــارکتدهی متامــی نهادهــا،
اقشــار و واحدهــای دموکراتیــک جامعــه ق ـرار میدهنــد و هدفشــان
نظاممنــد و نهادینهســازی مشــارکت متامــی ایــن نهادهــا میباشــد.
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چنیــن ســاختار و عملکــردی ،موانــع پیــش روی دموکراســی را برخواهــد
داشــت و متامــی کســانی کــه بــه بردگــی نظــام دولتــی و مدیریــت از
بــاال تــن درمنیدهنــد ،میتواننــد در ایــن نظــام نقــش ایفــا کننــد.
بدیــن شــکل میتــوان عرصــه را بــر نهادهــای قــدرت و دولــت تنــگ
منــود و اجــازه نــداد پروژههــای مهندســی اجتامعــی ،جوامــع را
بــیاراده مناینــد و مانــع از تقویــت تئــوری منجیپــروری شــد .هیــچ
دولــت و قــدرت و هیــچ ســازمانی کــه هــدف غایـیاش تشــکیل دولــت
و قــدرت اســت را منیتــوان دموکراتیــک نامیــد .زیــرا تحــت عنــوان
مبــارزه و بــا سوءاســتفاده از احساســات ملــی و مذهبــی ،در پــی
قدرتجویــی و تشــکیل دولــت و نظــام مرکزیتگــرا هســتند.
بــا مهیــا شــدن بســر مشــارکت
حتــی ملــت یــا پیــروان مذهبــی کــه بــر اســاس آن تئوری تشــکیل
متامــی تنوعــات هویتی یــک جامعه،
دولــتـ ملــت را پایهریــزی میکننــد نیــز بــه پیرامــون مبــدل
تزا و
میتــوان بــه فضــای خشــون 
میشــود .گرایــش بــه دولــت و تبلیــغ ب ـرای آن ،تنهــا مســائل را
تشــنجآفرین ناشــی از ذهنیــت و
بغرنجتــر و الینحلتــر میمنایــد .هامنگونــه کــه گفتــم هیــچ
ســاختارهای اکرثی ـتـ اقلیــت پایــان
نیرویــی از بیــرون یــا بــاال منیتوانــد دموکراســی را بـرای جامعــه
داد .در نــگاه مــا بــه دموکراســی،
تعریــف و پیــاده منایــد .هــر انــدازه جنبــش یــا حــزب و گروهــی
دموکراســی رادیــکال و مســتقیم
بــه ســوی گســرش چنیــن مفاهیمــی روی آورده بــه هــان اندازه
اســت کــه میتوانــد متامــی تنوعــات
بــا دموکراســی بیگانــه میگــردد .تنهــا بــا توســط بــه ابزارهــا
بــا تفاوتهایشــان در نهادهــای
و راهکارهــای دموکراتیــک میتــوان بــه جامع ـهای دموکراتیــک
تصمیمگیــری و اجرایــی مشــارکت
دســت یافــت .بــرای رســیدن بــه هــدف صحیــح ،بایســتی
ورزنــد کــه ایــن امــر نیــز بــه تشــکیل
ابــزار صحیحــی را برگزیــد .منیتــوان بــا راهــکاری یــا ابــزاری
نهادهــای دموکراتیــک منســجم و
غیــر دموکراتیــک (ملیگرایــی ،فاناتیســم ،دولتگرایــی) بــه
قواعــد دموکراتیــک توافقــی میــان
دموکراســی خدمــت منــود .همیــن کســانی کــه چنیــن تحریفاتــی
متامــی ایــن تنوعــات نیــاز دارد
در انقــاب و قیامهــای جامعــه صــورت دادهانــد ،حتــی بیــش
از نظامهــای دیکتاتــوری کــه بــا آنــان در مبــارزه بودهانــد بــه
انقالبهــا و قیامهــای دموکراتیــک رضبــه زدهانــد.
در کشــوری ماننــد ایــران کــه تنوعــات هویتــی فراوانــی وجــود دارد
هرگونــه نــگاه ملیگرایانــه یــا دولتـی ســبب میشــود کــه بــه هویتهــای
گوناگــونِ خــارج از هویــت رســمی ،بــه چشــم خردهفرهنــگ و اقلیــت
نگریســته شــود .در ای ـران دموکراســی مبتــی بــر منایندگــی (دموکراســی
پارملانــی) منیتوانــد جوابگــوی تنوعــات فرهنگــی ،ملــی و دینـیـ مذهبــی
موجــود در ایــن کشــور باشــد .پــس بایســتی در کنــار دموکراســی
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منایندگــی ،مــوارد دیگــر از طریــق تفاهــم و توافــق حــق گــردد .لحــاظ
کــردن رای اکرثیــت و نادیــده گرفــن دیگــر آرا ســبب میشــود کــه میــان
هویتهــای گوناگــون ای ـران ـ کــه هــر چنــد پیوندهــای مســتحکمی بــا
هــم دارنــد امــا از نقــاط متفــاوت و متامیــزی برخوردارنــدـ جنــگ و
درگیــری روی دهــد .هویتهــای گوناگــون در بســیاری از مواقــع بایســتی
از طریــق ســازش و مصالحــه تصمیمگیــری مناینــد .یعنــی ،مجالــس و
مدیریتهــای اشـراکیای تشــکیل شــود کــه منایندگــی متامــی هویتهــا
در آن حضــور یابنــد .بــا چنیــن نگرشــی بــه دموکراســی ،مانــع از رد
یــک گــروه تحــت نــام اقلیــت یــا خردهفرهنــگ میشــویم .بــا مهیــا
شــدن بســر مشــارکت متامــی تنوعــات هویتــی یــک جامعــه،
سیاست تنها کار احزاب نیست و
میتــوان بــه فضــای خشــونتزا و تشــنجآفرین ناشــی از
بایستی متامی تشــکالت ،اجتامعات
ذهنیــت و ســاختارهای اکرثیــتـ اقلیــت پایــان داد .در نــگاه
و اف ـراد ،بــا سیاســت آشــتی کننــد
مــا بــه دموکراســی ،دموکراســی رادیــکال و مســتقیم اســت کــه
تــا یــک جامعــه سیاسـتورز باشــد.
میتوانــد متامــی تنوعــات بــا تفاوتهایشــان در نهادهــای
واگــذاری سیاســت بــه احــزاب
تصمیمگیــری و اجرایــی مشــارکتورزنــد کــه ایــن امــر نیــز بــه
سیاســی ،خــود نوعــی انحصــار
تشــکیل نهادهــای دموکراتیــک منســجم و قواعــد دموکراتیــک
میباشــد .مــا بــه دموکراتیزاســیون
توافقــی میــان متامــی ایــن تنوعــات نیــاز دارد.

جامعــه اعتقــاد داریــم بــه خصــوص
در عرصــهی سیاســی .فرهنــگ
سیاســی رشق کردســتان ،متأســفانه
بــه علــت اینکــه ،سیاســت را تنهــا
کار عــده یــا گــروه خاصــی دیــد ،بــه
ویــژه در عرص ـهی پراکتیــک رشــد
چندانــی ننمــوده اســت

آنگونــه کــه پیداســت بـرای کــودار بعــد اجتامعــی توســعهی
سیاســت دموکراتیــک یعنــی مقولــهی ســازماندهی و مشــارکت
نیروهــای دموکراتیــک خلقــی ،بیــش از همگرایــی یــا ایجــاد روابــط
حســنه بــا احـزاب و جریانــات سیاســی اولویــت بــه شــارمیآیــد.
آیــا ایــن موضــوع ســبب نخواهــد شــد کــه تکــر و تعــدد احـزاب
مختلــف و یــا همگرایــی آنهــا بــا یکدیگــر ،بــه نوعــی انــزوای
سیاســی کــودار را موجــب گــردد؟
هیــچ ســازمان و نهــادی کــه دم از مبــارزه بزنــد تــا پایــگاه اجتامعــی
نداشــته باشــد و متامــی نهادهــای مدنــی و اجتامعــی را بــا آغوشــی بــاز
نپذیــرد ،منیتوانــد در عرصـهی دیپلامتیــک و سیاســی نیــز موفــق شــود.
کــودار نیــز در راســتای هامهنگــی بــا ایــن تکــر احــزاب و همگرایــی
آنــان تشــکیل شــده اســت .هــدف کــودار ،تشــکیل جبهـهای واحــد بـرای
مبــارزه بــا نظامــی اســت کــه بــا متــام تــوان خویــش اقــدام بــه نابــودی
احــزاب و جریانهــای دگراندیــش میمنایــد .اتفاقــا ،بــا نگــرش بــاز و
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منعطفــی کــه بــرای پذیرفــن مبارزیــن بــا ایدئولوژیهــا ،اندیشــهها،
فلســفهها ،ســاختارها و نظامهــای متفــاوت داریــم ،نــه تنهــا منــزوی
منیشــویم بلکــه بــا پیوســن افــراد و احــزاب جدیــد پویاییمــان
را حفــظ خواهیــم منــود .پــس کــودار ،راه رهایــی از اختــاف تــا حــد
انشــقاق و انفــکاک میــان ســازمانها ،احــزاب و جریانهــای مخالــف
نظــام ،و تشــکیل جبهــهای از آنــان در مقابلــه بــا نظــام فاشیســتی
جمهــوری اســامی یــا هــر حکومــت مســتبد دیگــر میباشــد .امــری
کــه باعــث انــزوای یــک جریــان یــا جنبــش میشــود خودشــیفتگی و
مرکزگرایــی میباشــد .مــا در عمــل ،بــه متامــی معیارهــای دموکراتیــک و
آزادیخواهان ـه پایبنــد ماندهایــم .کــودار ،چــری ف ـراخ و گســرده
اســت بــا شمولشــدن متامــی جوامــع مدنــی ،سیاســی ،فرهنگــی
و ملــی و ،...حــول ارزشهــای آزادی کــه بــه ارتقــای دموکراســی و
دســتاوردهایش خواهــد انجامیــد.
در حالــی کــه در ســاختار کــودار بــه رضورت وجــود اح ـزاب
و حتــی ســازماندهی خودویــژه در کمیتـهی ســازماندهی احـزاب
بــه رصاحــت اشــاره شــده اســت ،چــه راهــکار یــا مکانیزمــی وجــود
خواهــد داشــت کــه کــودار نیــز خــود در رونــد مترکززدایــی قــدرت،
یــا تــاش ب ـرای عــدم پذیــرش نهادینهشــدن تفکــر تکحزبــی در
جامعــه ،خــود بــه مرکــز قــدرت تبدیــل نشــده یــا هامنــا رویکــردی
قدرتگرایانــه در قــوراهی حزبــی بزرگتــر و ســازمانمندتر در
پیــش نگیــرد؟
نظــام کــودار ،مبتنــی بــر حــق تعییــن رسنوشــت جامعــه از ســوی
خــود افــراد و اجتامعــات تشــکیلدهندهی آن اســت .چــون متامــی
اجتامعــات ملــی ،دینــی ،مذهبــی ،فرهنگــی ،سیاســی ،اقتصــادی،
حقوقــی ،زیســتمحیطی ،زنــان ،کــودکان ،جوانــان و ...میتواننــد
خویــش را بــه شــکل کمــون ،مجلــس ،کنگــره .آکادمــی ،تعاونــی ،ســازمان،
ســندیکا ،اح ـزاب در آن ســازماندهی کننــد و انتخابــات و تصمیمگیــری
بــه خــود آنهــا واگــذار میشــود و اصــل مشــارکت را در متامــی ســطوح
اســاس میگیــرد ،بــه ســلطه نخواهــد گراییــد .بــا اعتقــاد بــه همزیســتی
و اتحــاد و تشــکیل چــری واحــد بــرای مبــارزه ،بــه تفاوتمندیهــا
احــرام میگذاریــم و معتقدیــم هیــچ اتحــادی دموکراتیــک بــدون در
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هرچنــد که احزاب میتوانند
پیشــاهنگ واکنش و مقاومت
سیاســی جامعــه در مقابــل
سیا ستها یجا معهســتیز
دولتهــای دیکتاتــور باشــند
امــا اگــر حــرف اول و آخــر
را در عرصــهی عمــل بزننــد،
جامعــه دچــار ضعــف فرهنگ
سیاســی و عــدم پویایــی
میگــردد

اولیــن رشط مــا ب ـرای دولــت
ایــران جهــت اینکــه زیــر یــک
ســقف سیاســی مشــرک بــه رس
بریــم و مذاکــره را بپذیریــم،
پذیــرش مدیریــت دموکراتیــک و
ذاتــی اســت .پــس بایســتی ایــن
اتوریتــهی دموکراتیــک از ســوی
دولــت ایــران یــا هــر دولــت
دیگــری انــکار نگــردد تــا بتوانیــم
در چارچــوب مرزهــای کنونــی
ایــران بــه توافقــی دموکراتیــک
برســیم .ب ـرای ایــن امــر نیــز نیــاز
بــه دموکراتیزهمنــودن قانــون
اساســی و گنجانــدن اصــل اح ـرام
و پذیــرش خودمدیریتیهــای
دموکراتیــک در آن اســت .ایــن
مطالبــهی واقعــی خلــق کــورد و
دیگــر خلقهــای ایــران اســت

نظــر گرفــن وجــوه تشــابه و تفــاوت امکانپذیــر نیســت .اصــل و اســاس
کــودار ،مبــارزه بــا انحصــار در هــر عرصهی آن اســت و هدفش مشــارکت
یــا ســهیم شــدن در قــدرت نیســت .در جنــگ بــا مترکــز میباشــد و
معتقدیــم گرایــش بــه ســلطهجویی دولـت ،نفــس مبــارزه را زیــر ســوال
میبــرد و بــه ضــد آن مبــدل میگــردد .کــودار ،جامع ـهای دموکراتیــک
اســت کــه افــراد و اجتامعــات آزاد بــا ارادهی خویــش آن را برســاخته
و خــود در رونــد تصمیمگیــری و اجــرا مشــارکت بــه عمــل آورنــد.
پــس مدلــی غیردولتــی و دموکراتیــک اســت کــه آزادی متامــی تنوعــات
اجتامعــی در هــر عرصــه از مبــارزه و فعالیــت را ممکــن گردانــده
و نگرشــی تاکتیکــی ،ابزارمدارانــه و سودپرســت بــه آنــان نــدارد.
بسرتیســت کــه تــوازن میــان مدیریــت کــودار و متامــی اجتامعــات
و عنــارص ســازنده بــه وجــود مـیآورد .زیـرا کــه دموکراســی موجــود
در آن بــه صــورت مســتقیم و بــا مشــارکت متامــی تنوعــات بــه
تـاقلیــت،
مطلوبتریــن شــکل اجــرا میشــود و از منطــق اکرثی 
مرکــزـ پیرامــون گــذار بــه عمــل آورده و متامــی عنــارص ســازندهی
آن در بطــن تصمیمگیــری و اساســیترین مرجــع در ایــن امــر
میباشــند .در ضمــن ،مدی ـران و اف ـراد انتخابشــونده تنهــا حــق
اج ـرای تصمیــات جامعــه را دارد و حــق تصمیمگیــری در مــورد
جامعــه را نداشــته و مکانیســم مامنعــت از مهندســی جامعــه و
یــا مدیریــت از بــاال یــا بیــرون ،لحــاظ شــده اســت .پــس امــکان
گرفتــار آمــدن بــه بحــران ســلطهطلبی و مرکزیتگرایــی در آن
وجــود نــدارد.
کــودار اســتقالل و خودمدیریتــی دموکراتیــک متامــی نیروهــای
دموکراتیــک تشــکیلدهنده و بــه میــراث ،ارزشهــا ،عقایــد و
تصمیــات آنــان اح ـرام میگــذارد .چــون در عرص ـهی عمــل نیــز
حــق ســازماندهی دموکراتیــک و آزاد دارنــد ،نیرویــی متحدکننــده
بــوده و ارادهی افــراد و اجتامعــات کــه در کــودار قــرار میگیرنــد در
نهایــت ،تصمیــم نهایــی کــودار خواهــد شــد .پــس ،تــوان و اســتعداد
ذاتــی متامــی عنــارص تشــکیلدهنده کل را تشــکیل میدهنــد و
تصمیمگیــری جمعــی و اشــراکی ،مانــع از تجمــع قــدرت میشــود.
همچنیــن اساس ـیترین موسس ـهی نظارتــی ،خــود جامعــه هســتند و بــا
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مکانیسـمهایی کــه وجــود دارد نظــارت از ســوی جامعــه اعــال میشــود.
پــس هــر کســی میتوانــد از کرامــت انســانی خویــش و اجتــاع یــا
گروهــی کــه بــه آن تعلــق دارد ،دفــاع کنــد .متای ـزات ،باعــث تحقیــر یــا
امتیــاز خاصــی منیشــود .پــس کســی در مرکــز یــا حاشــیه قـرار منیگیــرد.
در صورتــی کــه هیـ چ حــزب یــا ســازمانی حارض بــه پذیــرش و قرارگرفنت
در ســاختار کــودار نباشــد ،خــرد جمعــی مدنظر کودار در توســعهی سیاســت
دموکراتیــک در چنیــن وضعیتــی آیــا بــه منزل ـهی ه ـ مرای منــودن افــکار و
عقایــد سیاســی موجــود در جامعــه بــا ســاختار درونی کــودار ،تلقی
نخواهــد شــد؟ بــه عنــوان منونــه اگــر بــه جــز پـژاک ،حــزب دیگــری
جامعــهای اخالقــی ،منیتوانــد
در ســاختار کــودار ،خــود را ســازماندهی ننامیــد ،جامعـهی مطلــوب
فاقد سیاســت باشــد .اخــاق ،حکم
کــودار تنهــا بــر مبنــای نگــرش و مبانــی ایدئولوژیــک پـژاک تعریف
میکنــد کــه انســان معیــار رد و
و شــاکلهبندی میگــردد؟
قبــول داشــته باشــد و اندیشــمند
هامنگونــه کــه گفتــم احــزاب تنهــا بخشــی از کــودار
باشــد .در مــورد رویدادهــای
میباشــند .سیاســت تنهــا کار اح ـزاب نیســت و بایســتی متامــی
پیرامونــش تحلیــل صــورت دهــد و
تشــکالت ،اجتامعــات و اف ـراد ،بــا سیاســت آشــتی کننــد تــا یــک
ایــن رشط «خودبــودن» هــر فــرد
جامعــه سیاســتورز باشــد .واگــذاری سیاســت بــه احــزاب
یــا جامعـهی انســانی اســت .چــون
سیاســی ،خــود نوعــی انحصــار میباشــد .مــا بــه دموکراتیزاســیون
جامعــه از افــراد تشــکیل شــده،
جامعــه اعتقــاد داریــم بــه خصــوص در عرصـهی سیاســی .فرهنگ
پــس بافتــی اندیشــمند و خــردورز
سیاســی رشق کردســتان ،متأســفانه بــه علــت اینکــه ،سیاســت
اســت .پــس بــه دنبــال هویــت
را تنهــا کار عــده یــا گــروه خاصــی دیــد ،بــه ویــژه در عرص ـهی
خویــش اســت و هویــت سیاســی
پراکتیــک رشــد چندانــی ننمــوده اســت .بــدون وجــود سیاســتی
یکــی از خصایــص هــر جامعــهی
پویــا و فرهنــگ سیاس ـتورزی در جامعــه ،تحقــق خواس ـتهای
انســانی میباشــد.
یــک ملــت ناممکــن اســت .جامعــه بایســتی بـرای بــرآورده منودن
نیازهایــش ،مبــارزات سیاســی گســردهای صــورت دهــد .مقاومــت
بایســتی بــه عرصـهی سیاســت نیــز کشــیده شــود تــا آگاهــی سیاســی ،مانع
از آســیبپذیری جامعــه در مقابــل سیاس ـتهای رسکوبگران ـهی دولــت
شــود .آگاهــی سیاســی ،اگــر بــا مقاومتــی جمعــی و همگانــی همــراه
نشــود و در عمــل منــود نیابــد ،منجــر بــه پذیــرش انــکار هویــت جوامــع از
ســوی دولــت و عــادی پنداشــن آن میشــود .چنیــن جامع ـهای خویــش
را انــکار منــوده و جــذب نهادهــای نظــام میشــود .هرچنــد کــه اح ـزاب
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میتواننــد پیشــاهنگ واکنــش و مقاومــت سیاســی جامعــه در مقابــل
سیاســتهای جامعهســتیز دولتهــای دیکتاتــور باشــند امــا اگــر حــرف
اول و آخــر را در عرص ـهی عمــل بزننــد ،جامعــه دچــار ضعــف فرهنــگ
سیاســی و عــدم پویایــی میگــردد .هــر فــرد و اجتامعــی بایســتی موضعــی
سیاســی در قبــال رویدادهایــی کــه در پیرامونــش روی میدهنــد داشــته
باشــد .همچنیــن خــط مشــی سیاســی جهــت برطــرف منــودن نیازهــای
خــودش و جامعـهاش داشــته باشــد در غیــر اینصــورت منیتوانــد هویــت
فرهنگــی ،اجتامعــی ،فکــری ،ملــی و  ...خویــش را حفــظ کنــد .در اصــل،
سیاسـ ِ
ـت خــرد جمعــی جامعــه میباشــد .جامع ـهای اخالقــی ،منیتوانــد
فاقــد سیاســت باشــد .اخــاق ،حکــم میکنــد کــه انســان معیــار رد
هــر چنــد کــه حکومــت کنونــی
و قبــول داشــته باشــد و اندیشــمند باشــد .در مــورد رویدادهــای
ایــران ،پیشــوند جمهــوری را یــدک
پیرامونــش تحلیــل صــورت دهــد و ایــن رشط «خودبــودن» هــر
میکشــد امــا تاکنــون سیاســت
فــرد یــا جامع ـهی انســانی اســت .چــون جامعــه از اف ـراد تشــکیل
امنیتــی رسکوبگرانــه و ذوب
شــده ،پــس بافتــی اندیشــمند و خــردورز اســت .پــس بــه دنبــال
فرهنگــی و نابــودی را در قبــال
هوی ـت خویــش اســت و هویــت سیاســی یکــی از خصایــص هــر
نیروهــای مخالــف و دگراندیــش در
جامعــهی انســانی میباشــد.

پیــش گرفتــه و تــن بــه راهحلهــای
دموکرتیــک منیدهد .یعنــی خواهان
حــل مســائل موجــود از طریــق
دیالــوگ نیســت چـرا که هــر مخالف
خویــش را تجزیهطلــب ،محــارب،
دشــمن و مخــل امنیــت ایــران بــه
حســاب مــیآورد .پــس ،در برابــر
چنیــن حکومتــی و بـرای بــه ضامنت
درآوردن دســتاوردها و ارزشهــای
خودمدیریتیهــای دموکراتیــک،
رویکــرد نظامــی مبتنــی در دفــاع
مرشوع ،امری الجرم و رضوری اســت.

یکــی از مهمرتیــن عوامــل بازدارنــدهای کــه ممکــن اســت رونــد
دموکراتیزاســیون در مرحلـهی انقالبهــا را بــا خطــر انحـراف یــا هــرج
و مــرج سیاســی مواجــه ســازد ،و حتــی موجــب شکســت نیروهــای
دموکراتیــک گــردد ،عــدم خوانــش عمیــق از مطالبــات جامعــه ،یــا عدم
همخوانــی برنامههــا و سیاســتگذاریهای احــزاب بــا مطالبــات
خلقــی اســت .حداقــل آزمــون رشق کوردســتان در عملکــرد احــزاب
کــوردی در ســالهای ابتدایــی انقــاب ســال  57و رونــد مذاکـرات بــا
دولتموقــت ای ـران در آن زمــان ،خــود گویــای ایــن موضــوع اســت.
کــودار تــا چــه انــدازه توانســته بــه ایــن مقولــه بــه نحــوی بنگــرد کــه
چارهیابــی نــه از رهگــذر تحصیــل منافــع کــودار بلکــه منافــع جامعهی
رشق کوردســتان را تأمیــن منایــد؟
در پاســخ ســواالت قبلیتــان بــه صــورت اجاملــی بــه ایــن
موضــوع پراختــم کــه هــدف کــودار سهیمشــدن در قــدرت نیســت .مــا
بــه مذاکــره معتقدیــم امــا ب ـرای تحقــق ایــن امــر ،بایســتی موجودیــت
و هویــت نهادهــای دموکراتیــک از ســوی دولــت پذیرفتــه شــود .در ایــن
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صــورت فرمــول دموکراســی+دولت ممکــن میشــود .مناســبات کــودار بــا
دولــت بــر مبنــای سازشــی اصولــی اســت کــه دربردارنــدهی پذیــرش متقابــل
دولــت و نظــام مدیریتــی جامع ـهی دموکراتیــک باشــد .یعنــی ضمــن اینکــه
بــه رد دولــت منیپردازیــم و ســعی در رسنگونــی آن نداریــم ،اجــاز نخواهیــم
داد کــه بــا هجــوم و ابزارهــای زورمدارانــه مــا را نابــود کــرده و یــا بــه میزانــی
ســطح مطالبــات جامعــه را پاییــن آورنــد کــه بــه ضمیمـهی دولــت و حکومــت
مبــدل شــویم .اولیــن رشط مــا بــرای دولــت ایــران جهــت اینکــه زیــر یــک
ســقف سیاســی مشــرک بــه رس بریــم و مذاکــره را بپذیریــم ،پذیــرش مدیریــت
دموکراتیــک و ذاتــی اســت .پــس بایســتی ایــن اتوریتـهی دموکراتیــک از ســوی
دولــت ای ـران یــا هــر دولــت دیگــری انــکار نگــردد تــا بتوانیــم در چارچــوب
مرزهــای کنونــی ای ـران بــه توافقــی دموکراتیــک برســیم .ب ـرای ایــن امــر نیــز
نیــاز بــه دموکراتیزهمنــودن قانــون اساســی و گنجانــدن اصــل احـرام و پذیــرش
خودمدیریتیهــای دموکراتیــک در آن اســت .ایــن مطالبــهی واقعــی خلــق
کــورد و دیگــر خلقهــای ایـران اســت و بــا چنیــن نگرشــی بــه موضــوع مذاکــره
مینگریــم .در صــورت عــدم پذیــرش مدیریتهــای دموکراتیــک بومــی نیــز
مجبــور بــه مذاکــره بــا نظامــی نخواهیــم بــود کــه تنهــا هدفــش انــکار و
نابــودی ماســت .پــس بــه صــورت یکطرفــه اقــدام بــه برقـراری خودمدیریتــی
دموکراتیــک خواهیــم منــود .در برابــر تهدیدهــای دولــت در مقابــل نظــام
کــودار نیــز ،اقــدام بــه تشــکیل نیــروی دفــاع ذاتــی خواهیــم منــود .زی ـرا هــر
واحــد ،فــرد ،ســازمان و اجتامعــی طبــق اصــل دفــاع مــروع بایســتی از خویــش
دفــاع کنــد .نهادهــای دفــاع ذاتــی نیــز از ســوی ارگانهــا و نهادهــای سیاســت
دموکراتیــک کنــرل میشــوند تــا بــه ارتشســاالری منجــر نشــود امــا از اختیــار
عمــل الزم نیــز برخوردارنــد .اگــر نظــام جمهــوری اســامی یــا هــر حکومــت و
دولــت دیگــر حاکــم بــر ایـران ،بــر رویکردهــای اســتبدادی خویــش ارصار ورزد
و فضــای خفقــان سیاســی ادامــه داشــته باشــد ،راه بــر دیالــوگ بســته میشــود.
هــر چنــد کــه حکومــت کنونــی ای ـران ،پیشــوند جمهــوری را یــدک میکشــد
امــا تاکنــون سیاســت امنیتــی رسکوبگرانــه و ذوب فرهنگــی و نابــودی را در
قبــال نیروهــای مخالــف و دگراندیــش در پیــش گرفتــه و تــن بــه راهحلهــای
دموکرتیــک منیدهــد .یعنــی خواهــان حــل مســائل موجــود از طریــق دیالــوگ
نیســت چـرا کــه هــر مخالــف خویــش را تجزیهطلــب ،محــارب ،دشــمن و مخــل
امنیــت ای ـران بــه حســاب م ـیآورد .پــس ،در برابــر چنیــن حکومتــی و ب ـرای
بــه ضامنــت درآوردن دســتاوردها و ارزشهــای خودمدیریتیهــای دموکراتیــک،
رویکــرد نظامــی مبتنــی در دفــاع مــروع ،امــری الجــرم و رضوری اســت.
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ه

اشار اگــر چــه مســئلهای بــه نــام زن از منظــر جامعهشــناختی در صــدر مســائل جامعـهی برشی موضوعیت مییابد ،اما گویی
همـواره بایســتی خــود زن در ایــن موضوعیتیافــن ،نیستانگاشــته شــود .ارجاع مســئلهی زن با هــدف چارهیابــی و گذار
از وضعیــت بحرانــی بــه هــان نظــام و ذهنیــت مردســاالر و انتظــار از کانون قــدرت به عنوان یگانــه راهکار ،یکی از اشــتباهآمیزترین
رویکردهــای جامعـهی زنــان ،حتــی جنبشهــا و ســازمانهای انقالبی آنان بــوده اســت .رویکــر ِد رادیکالتر در این امر نیز شــاید منجر
بــه بنبسـتهای اندیشــگی و منفعلمانــدن مکاتبــی شــوند کــه رهایــی زن را مــروط به حذف مــرد یــا حداقل جایگزینشــدن در
قــدرت بــه جــای مــرد میدانــد .در ایــن نــوع برخوردهــا نــه زن همچــون یــک موجودیــت و هویت اجتامعی نگریســته میشــود ،نه
آزادی ،از مفهومــی جامعهشــناختانه برخــوردار میگــردد .مهمتریــن رکــن نظریـهی ملت دموکراتیک و برســاخت جامعـ ه ی اخالقیـ
سیاســی ،زن و آزادی زن اســت .جامعـهای کــه میبایســت یــک بــار دیگــر برآینــدی از آزادی هــم زن و هم مرد و جامعه باشــد .زنانی
کــه بــردهی مــرد نیســتند و مردانــی که بردهی نظام ســلطه نباشــند .جامعــهای کــه آرمانی میمنایانــد ،اما مبــارزهای واقعــی و بنیادین
آغــاز گشــته کــه بــه چالــشکشــاندن جامعه و نظــام مردســاالر را بــه همـراه داشــته و راهکارهایی که بــه نــام زن ،راه خدمتگـزاری
دوبــارهی نظــام ســلطه را همـوار میمناینــد ،ناچــار بــه یــک اعـراف تاریخیانــد؛ تاریــخ در حــال آغــاز شــدن اســت و آن را امــروز
زنانــی مینویســند کــه ســاختارمند ،تاریخی ،جامعهشــناختانه ،سیاســی و جهانشــمول بــه خویش و به جامعــه و بــه ویژه بــه آزادی
مینگرنــد .گفتگــوی مــا بــا «ویــان شــورش» عضــو ژنئولــوژی جامعـهی آزاد زنــان رشق کوردســتان در این زمینه اســت ؛
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نوعــی رویکــرد از ســوی جامعه و بــه ویژه جامعهی زنان در مســئلهی
زن دیــده میشــود کــه در بیشــر مقاطــع سیاســی ،مطالبــات زن بــه هامن
مــرد و نظــام مردســاالرانهی دولتــی ارجــاع داده میشــود .از ســوی
نیروهــای اپوزیســیون نیــز شــاهد یــک شــباهت کــرداری در ایــن مســئله
هســتیم .بــه ایــن معنــی کــه مســئلهی زن بیشــر از آنکــه یــک مســئلهی
هویتــی و مرتبــط بــا آزادی عن ـوان گــردد ،کف ـهی مطالبــات سیاســی آن
ســنگینتر میمنایانــد و دولــت و نظــام حاکــم بــه مخاطــب اصلــی در ایــن
موضــو ع تبدیــل میشــوند .آیــا نهادینهشــدن ایــن رویکــرد بــه ســبب ایــن
اســت کــه متامــی مســائل زنــان را ناشــی از وجود و سیاسـتهای
ت میدانیــد یــا نــه بــه نوعــی ت ـوان چارهیابــی مســئله از
دول ـ 
هــر ســازمان ،حــزب ،نهــاد و
ســوی دولت،تنهــا گزین ـهی موجــود تلقــی میشــود؟
ســاختار سیاســی زن کــه چارهیابــی
مســئلهی زن مســئلهای تاریخیســت .مســئلهای کــه
مســئلهی زن را از نظــام دولــت انتظــار
اجتامعــی ،سیاســی اقتصــادی فرهنگــی و فلســفی نیــز
داشــته باشــد ،بــه نتیجـهای جــز رصف
هســت .ایــن یعنــی هم ـهی ابعــاد زندگــی را در برمیگیــرد.
وقــت و حتــی خطــر منفعلمانــدن
تنهــا منیتــوان از یــک بُعــد بــدان نگریســت .خطــای بزرگــی
خواهــد بــود کــه مســئلهی زن را تنهــا بــه یــک بُعــد محــدود
و ذوبشــدن در خــود نظــام را در
مناییــم .در حقیقــت مشــکالتی کــه اکنــون زن بــا آن روبــرو
برنخواهــد داشــت .هامننــد این اســت
اســت دقیقــا هــان مشــکالتی هســتند که مــرد و جامعــه نیز
کــه شــکایت یــک قتــل را بــه نــزد قاتل
بــه طــور کلــی بــا آن دســت بــه گریبــان اســت و واقعیــت این
بــری .ایــن مســئله در رابطــه بــا برخی
اســت کــه همـهی ایــن مســائلی کــه تحــت عنــوان مســئلهی
از جنبشهــای فمنیســتی کــه بعــد از
زن مطــرح میشــوند ،در واقــع بــرای زن بــه وجــود آورده
ســالها مبــارزهی رادیکال و ارزشــمند،
شــدهاند .یعنــی بــا پیدایــش نظــام مردســاالری و اقتــدار،
مصــداق دارد .هــان فمنیس ـتهایی
نابرابــری ،بیعدالتــی ،مالکیــت بــر زن و در نهایــت بردگــی
کــه خــود امیــد رهایــی میلیونهــا زن
زن بــه تدریــج پدیــد آمــد و زمینــه بــرای بردگــی طبیعــت
در جهــان بودنــد
اجتامعــی و جامعــه ایجــاد گشــت .ایــن بــدان معناســت کــه
ذهنیــت و نظــام دولــت ،بــه ویــژه سیســتم رسمایــهداری
جهانــی کــه زیربنــای آن مردســاالری اســت ،پدیدآورنــدگان
بردگــی و همــهی مشــکالت و معضــات موجــود هســتند.
بنابرایــن مخاطــب حــل مشــکالت و مرجــع آن منیتوانــد نظــام دولــت
و اقتدارگرایــان باشــند .در حقیقــت علــم «ژنئولــوژی» چارهیابــی
همــهی ایــن معضــات و آنچــه بــه مســئلهی زن تعبیــر میشــود را
در آگاهــی و شــناخت نیــروی زنــان توســط خودشــان و آمــوزش دادن
زنــان و بــه تبــع آن خــود جامعــه ـ البتــه بــدون دخالــت دول ـتـ و
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بــا ذهنیــت ،فکــر و اندیش ـهی زنــان میــر میدانــد کــه در نهایــت بــه
دموکراتیکمنــودن ذهنیــت جامعــه و برداشــن ذهنیــت مردســاالری در
جامعــه میانجامــد و ایــن خــود بــه معنــای کوچــک منــودن دولــت و
نظــام اقتدارگــر اســت .هــر ســازمان ،حــزب ،نهــاد و ســاختار سیاســی زن
کــه چارهیابــی مســئلهی زن را از نظــام دولــت انتظــار داشــته باشــد ،بــه
نتیجـهای جــز رصف وقــت و حتــی خطــر منفعلمانــدن و ذوبشــدن در
خــود نظــام را در برنخواهــد داشــت .هامننــد ایــن اســت کــه شــکایت
یــک قتــل را بــه نــزد قاتــل بــری .ایــن مســئله در رابطــه بــا برخــی از
جنبشهــای فمنیســتی بــا وجــود تاریخــی از ســالها مبــارزهی
رادیــکال و ارزشــمند ،مصــداق دارد .هــان فمنیسـتهایی کــه
آنچــه مطــرح اســت نفــس
خــود امیــد رهایــی میلیونهــا زن در جهــان بودنــد ،در نهایــت
بردگــی اســت .بــا ایــن توصیــف ،زن
بــه دلیــل اینکــه از دولــت حاکــم برخــی امتیــازات بــه عنــوان
بــردهی یــک بــرده بیــش نیســت!
حقــوق زنــان در قانــون اساســی و یــا برابریهــای حقوقــی بــا
پــس چگونــه بــرای حــل مشــکل
مــردان و  ...گرفتنــد ـ کــه البتــه ایــن در قیــاس زمانــی و مکانــی
خــود بــه نظــام مردســاالر کــه بانــی
قابــل ســتودن اســتـ در یــک پروســهی زمانــی بــدون تاثیــر
همــهی ایــن بحرانهاســت پنــاه
گشــتند .کــه البتــه مــا فعالیتهــا و مبــارزهی فمنیســتها را
میبــرد .اقتدارگــر چگونــه بــه آزادی
بــه عنــوان میـراث بــزرگ و تاریخــی در آفرینــش ژنئولــوژی مبنــا
میاندیشــد او خــود از وجــود
ق ـرار میدهیــم .بدیــن صــورت کــه آنچــه بایــد مــورد انتقــاد
خفقــان و مــرگ و زنــدان در جامعه
قــرار گیــرد ،انتقــاد میکنیــم و از تجربیــات آنــان اســتفاده
بقــا مییابــد و بــا رسکــوب آزادی و
میکنیــم .ســازماندهی زنــان از اولیــن و مهمتریــن رسالتیســت
کــه بایــد انجــام داد .آمــوزش بــه منظــور آگاهســازی زنــان
دموکراســی عمــر خــود را طوالنیتر
از موقعیتشــان در جامعــه و همزمــان شــناخت تاریــخ زن
میمنایــد .دانایــی و فرزانگــی زن و
اســت کــه حقیقــت و جوهــر زن را منایــان میســازد و نیــروی
جامعـهی زنــان در تقابــل بــا منافــع
اراده و اعتــاد بــه نفسیســت کــه هــزاران ســال از طــرف
نظــام و ذهنیــت مردساالریســت.
مــرد ،جامع ـهی مردســاالر ،دولــت مردســاالر ،ادیــان مردســاالر
و ...از زن ســلب گردیــده اســت .بدیــن ترتیــب زن بــا هم ـهی
ویژگیهــای جنســیتی ،روحــیـ روانــی و جســمی در ابعــاد
فــردی و اجتامعــی و بــه طــور کلــی هویــت "زنبودنــش" کــه
مــورد انــکار ق ـرار گرفتــه اســت ،دوبــاره بــه دســت م ـیآورد.
مســئلهی زن یــک مســئلهی رصفـــا جنســیتی و یــا تنهــا اجتامعی -سیاســی
و یــا تکبعــد اقتصــادی و ...نیســت بلکــه هم ـهی ایــن ابعــاد را شــامل
میشــود .بــدان معنــا کــه مســئلهای جهانــی اســت بــا همــهی ابعــاد
خویــش کــه نشــانگر عــدم وجــود آزادی در ســطح جهــان اســت .بــه علــت
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اینکــه مــرد در خانــه و در جامعــه و در قانــون و ادیــان ،حاکــم بالمنــازع
بــه شــار آمــده و نیــز بــه ســبب اینکــه مــرد مناینــدهی دولــت مردســاالر
در خانــه اســت و بــا اقتدارگــری و ســلطهی خــود در واقــع بــه نوعــی
آزادی کاذب دســت مییابــد ،از لحــاظ روانــی بــه تخلی ـهی عقدههایــش
از طریــق خشــونت علیــه زن میپــردازد .در حالیکــه خــود ،بــردهی
نظــام حاکــم اســت .ب ـرای همیــن اســت کــه میگوینــد مــرد یــک بــار
بــرده اســت و زن دو بــار .ولــی تفــاوت چندانــی در اصــل مســئله
منیمنایــد ،در نهایــت ایــن بردگــی وجــود دارد یــا نــه؟ آنچــه
مطــرح اســت نفــس بردگــی اســت .بــا ایــن توصیــف ،زن بــردهی
یــک بــرده بیــش نیســت! پــس چگونــه بـرای حــل مشــکل خــود
در واقــع بســیاری از مکاتــب
بــه نظــام مردســاالر کــه بانــی همـهی ایــن بحرانهاســت ،پنــاه
فکــری و احـزاب سیاســی در ایـران بــه
میبــرد .اقتدارگــر چگونــه بــه آزادی میاندیشــد او خــود
مســئلهی آزادی زن نگاهی تکبعدی،
از وجــود خفقــان و مــرگ و زنــدان در جامعــه بقــا مییابــد
تنگنظرانــه و مقطعــی داشــتهاند
و بــا رسکــوب آزادی و دموکراســی ،عمــر خــود را طوالنیتــر
و همیــن مســئله هــم باعــث شــده
میمنایــد .دانایــی و فرزانگــی زن و جامعــهی زنــان در تقابــل
کــه بــه مســئلهی زن ،اســراتژیک و
بــا منافــع نظــام و ذهنیــت مردساالریســت.
نقــش بســیاری از مکاتب فکری و حتی جنبشهــای ایدئولوژیک
حداقــل در وضعیــت اجتامعــی در ایـران ،بعــد از شــکلگیری انقــاب
 1357تــا بــه امــروز را چگونــه میبینیــد؟ چ ـرا کــه وقتــی از ســوی
آنــان موضــوع زن و وضعیــت بحرانــی آن مطــرح میگــردد ،بیشــر
از آنکــه مســئله ،یــک بحـران هویتــی قرائــت گــردد ،بــه یــک معضل
اجتامعــی محــدود بــه وضعیــت زنــان تقلیــل داده میشــود .حتــی
تعاریــف آنهــا از موضــوع آزادی زن ،در برخــی م ـوارد و مقاطــع ،از
یــک قرائــت فلســفی یــا جامعهشــناختانه برخــوردار نیســت یــا شــاکلهبندی
آنهــا بیشــر معطــوف بــه مقطعــی سیاسیســت .بــه عنـوان مثــال چـرا جنبش
چــپ در ایـران یــا فمنیســم تاکنون نتوانســته از ایــن نگرش فراتــر رود یــا گذاری
اندیشــگی در ایــن زمینــه صــورت دهد که به موضــوع آزادی زن مســتقل و قائم
بــه ذات بنگــرد؟
در واقــع بســیاری از مکاتــب فکــری و احــزاب سیاســی در ایــران
بــه مســئلهی آزادی زن نگاهــی تکبعــدی ،تنگنظرانــه و مقطعــی
داشــتهاند و همیــن مســئله هــم باعــث شــده کــه بــه مســئلهی زن،
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بنیادیــن نگریســته نشــود .معمــوال
این مســئله همچــون اولویــت دوم در
نظــر گرفته شــده اســت .بدیــن معنی
کــه اگــر مســئلهی اصلــی و بــزرگ حل
شــد ،پــس از آن بــه مســئلهی زن هــم
رســیدگی خواهــد شــد

اسـراتژیک و بنیادیــن نگریســته نشــود .معمــوال ایــن مســئله همچــون
اولویــت دوم در نظــر گرفتــه شــده اســت .بدیــن معنــی کــه اگــر
مســئلهی اصلــی و بــزرگ حــل شــد ،پــس از آن بــه مســئلهی زن هــم
رســیدگی خواهــد شــد .بــرای منونــه زنــان در احــزاب چــپ در رشق
کوردســتان بــا نیــروی ســازماندهی و مبــارزهی بــزرگ و تاریخــی کــه
انجــام دادنــد در رونــد مبــارزهی زنــان کوردســتان در آن زمــان نقــش
مهمــی ایفــا منودنــد .هــم در بخــش نظامــی و هــم در ســازماندهی
خلــق بســیار فعــال بودنــد .تعــداد زیــادی از ایــن زنــان انقالبــی در
زندانهــا اعــدام شــدند ولــی از آرمانهــا و عقایــد خــود
یــک گام پــس ننهادنــد .امــا متاســفانه فعالیتهایشــان
در اوایــل انقــاب صدهــا تــن از
فاقــد برنامـهای بـرای ســازماندهی مختــص بــه زنــان بــود .در
زنــان انقالبــی در زندانهــای رژیــم
مــورد حــل معضالتــی کــه بـرای زنــان توســط نظــام مردســاالر
ایـران مقاومــت شــکوهمندی از خود
ایجــاد گشــته بــود و بـرای بــه اصطــاح انقــاب زن ،همــه و
نشــان دادنــد و به طور دســتهجمعی
همــه را بــه بعــد از آزادی کوردســتان موکــول کــرده بودنــد.
اعــدام شــدند و تســلیم رژیــم و
ایــن مســئله هــم باعــث شــد کــه تاریــخ مبــارزهی زنــان مثــا
خواستههایشــان نگشــتند .ایــن در
در حــزب کوملــه در خفــا و ســکوت ،نهــان مبانــد و ایــن
واقــع روح مبــارزه و آزادیخواهــی
همــه زنــان قهرمــان و مبــارز و حتــی شــهید ،گمنــام مباننــد.
زنــان ایــران و کوردســتان را منایــان
در نهایــت هــم همیــن زنــان قهرمــانـ بــه جــز تعــداد کمـیـ
میســازد .امــا بــه دلیــل اینکــه زنــان
اکنــون در اروپــا منــزوی شــده و یــا در کمپهــای جنــوب
در ایــن ســازمانها و اح ـزاب مبانــی
کوردســتان خانهنشــین شــدهاند و میــدان مبــارزهی زنــان
ایدئولوژی و تفکــر آزادی زن را مبنای
رشق کوردســتان از وجــود ایــن همــه زنــان فعــال و مبــارز
مبــارزات خــود قـرار ندادنــد و نیــز به
خالــی مانــده اســت .همچنیــن در برخــی از اح ـزاب دیگــر
دلیــل عــدم برخــورداری از نگرشــی
نیــز زنــان حضــور فعالــی داشــتند از جملــه زنــان مجاهدیــن
فلســفی و جامعهشــناختانه بــه زن و
خلــق کــه تاثیــر بســزایی در محبوبیــت و فعالیتهــای
آزادی ،نتوانســتند بــا وجــود این همه
مجاهدیــن داشــتند .در اوایــل انقــاب صدهــا تــن از زنــان
نیــروی فعــال ،راهــکاری عملــی در
انقالبــی در زندانهــای رژیــم ای ـران مقاومــت شــکوهمندی
راســتای رســیدن بــه آزادی زن بیابنــد
از خــود نشــان دادنــد و بــه طــور دســتهجمعی اعــدام
شــدند و تســلیم رژیــم و خواستههایشــان نگشــتند .ایــن
در واقــع روح مبــارزه و آزادیخواهــی زنــان ایــران و کوردســتان را
منایــان میســازد .امــا بــه دلیــل اینکــه زنــان در ایــن ســازمانها و
احـزاب مبانــی ایدئولــوژی و تفکــر آزادی زن را مبنــای مبــارزات خــود
ق ـرار ندادنــد و نیــز بــه دلیــل عــدم برخــورداری از نگرشــی فلســفی
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و جامعهشــناختانه بــه زن و آزادی ،نتوانســتند بــا وجــود ایــن همــه
نیــروی فعــال ،راهــکاری عملــی در راســتای رســیدن بــه آزادی زن بیابنــد
و بــه همیــن دلیــل بــه آزادی خــود جامعــه نیــز دســت نیافتنــد .در واقع
عــدم شــناخت کافــی از خــود زن بــه عنــوان محــرک و نیــروی فعــال در
انقــاب و همچنیــن پیشــاهنگی جامعـهای نویــن ،آزاد و دمکراتیــک بــا
فکــر و ارادهی زنــان را میتــوان بــه عنــوان نقــص بــزرگ ایدئولوژیکــی
و فلســفی ایــن جنبشهــا نســبت بــه زن نــام بــرد .همچنیــن عــدم
برنامهریــزی بــرای ســازماندهی مســتقل زنــان ،طبقهبنــدی
منــودن زنــان جامعــه و خــود را از جامعــه و حقیقتهــای
اجتامعــی دور نگاهداشــن ،و مهمتریــن بعــد آن یعنــی عــدم
ایجــاد آلرتناتیــو بــرای جامعــهی زنــان ،ســبب گردیــد کــه در
تحقــق اهــداف سیاســی نیــز نــاکام مباننــد .زنــان در متامــی ایــن
احــزاب و جنبشهــا بــا بزرگتریــن و فعالتریــن حضورشــان
ب ـرای زنــان نتوانســتند مبانــی فکــری ایجــاد منــوده یــا در ایــن
زمینــه عملکــردی در خــور شایســته داشــته باشــند و ایــن واقعــا
تراژیــک اســت.
چـرا از ســوی شــا یگانــه راهــکار آزادی جامعــه ،آزادی زن عنـوان
میگــردد؟ در حالــی کــه امــروزه مرزهــای میان قــدرت ،جامعــه و دولت
بســیار نامحســوس بــوده و حتــی درهمتنیده اســت؛ حتی در ایــن روند
نیــز زنــان بـرای سهیمشــدن ،خــود نقشپذیــر گشــتهاند؛ بــه تعبیــری
ت شــدهاند .آیــا
دیگــر همــگان هــم دولــت هــم جامعــه و هــم قــدر 
تنها نگرشــی فلســفی و تاریخی به مســئلهی زن میتواند جامعه را به
مســیر طبیعــی خویــش یــا آزادی بازگرداند؟
بــه علــت اینکــه اولیــن بردگیهــا در تاریــخ بــا بردگــی زن
آغــاز میشــود و زن بــه عنــوان اولیــن بــرده بــه صــورت بــردهی
خانگــی مــرد درمیآیــد و در واقــع بعــد از بردگــی زن ،بردگــی
طبیعــت و جامعــه نیــز پدیــد میآیــد ،بنابرایــن ب ـرای رســیدن
بــه آزادی نیــز بایــد بنیــان ایــن بردگــی برچیــده گشــته و بــه
آزادی برســد کــه هــان زن اســت .ایــن یــک حقیقــت اســت کــه بــدون
آزادی زن هیچگونــه آزادیای معنــا نخواهــد داشــت .چگونــه ممکــن
اســت بنیــان و پایــهی جامعــه ،بــرده و دربنــد باشــد امــا دیوارهــا را
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چگونــه ممکــن اســت بنیــان
و پایـهی جامعــه ،بــرده و دربنــد
باشــد امــا دیوارها را خـراب کرده
و بــر روی ایــن پایــهی بردگــی،
آزادی جامعــه را بنــا نهــاد؟ قطعــا
غیرمعقوالنــه خواهــد بــود .تــا
نگــرش جامعــه بــه زن تغییــر
نکنــد ،منیشــود از آزادی یــک
جامعــه ســخن گفــت .بنابرایــن
مســئلهی اساســی تغییــر ذهنیــت
و نگــرش جامعــه اســت کــه بایــد
ایــن عقالنیــت مردســاالرانه و
اقتدارگرایانــه ،بــه جهانبینــی
آزاد و دموکراتیــک تغییــر
یابــد .ذهنیــت آزاد انســانها
میتوانــد همــهی آزادیهــای
دیگــر از جملــه آزادی رسزمیــن
مســتعمره را نیــز میــر ســازد،
ولــی آزادی رسزمیــن منیتوانــد
آزادی ذهنیــت را پدیــدآورد

خ ـراب کــرده و بــر روی ایــن پای ـهی بردگــی ،آزادی جامعــه را بنــا نهــاد؟
قطعــا غیرمعقوالنــه خواهــد بــود .تــا نگــرش جامعــه بــه زن تغییــر
نکنــد ،منیشــود از آزادی یــک جامعــه ســخن گفــت .بنابرایــن مســئلهی
اساســی تغییــر ذهنیــت و نگــرش جامعــه اســت کــه بایــد ایــن عقالنیــت
مردســاالرانه و اقتدارگرایانــه ،بــه جهانبینــی آزاد و دموکراتیــک تغییــر
یابــد .ذهنیــت آزاد انســانها میتوانــد همــهی آزادیهــای دیگــر از
جملــه آزادی رسزمیــن مســتعمره را نیــز میــر ســازد ،ولــی آزادی رسزمیــن
منیتوانــد آزادی ذهنیــت را پدیــد آورد .در واقــع بــا رشوع
اقتدارگــری مــردان بــر زنــان ،همیــن مــردان مقتــدر ،بــه اقتــدار
هیــچ نظــام دولتــی در هیــچ
دولتهــا نیــز مرشوعیــت بخشــیدند و خــود بنیانگــذار اولیــن
کجــای دنیــا ،هیچــگاه اجــازهی
دولت-شــهرها گشــتند کــه تاکنــون نیــز دولت-ملتهــا و نظــام
حضــور یــک زن انقالبــی را در
رسمایــهداری از نظــام مردســاالر تغذیــه میکننــد .و همیــن
شــیرمردانِ ســاالر خانگــی در بیــرون از خانــه در برابــر اقتــدار
ســاختار و یــا نهادهایی همچون
بزرگتــری همچــون دولتهــا بــه هــان "زن بــردهی خویــش"
وزارت ،مشــاور ،اســتاندار ،یــا
تبدیــل میشــوند .مبــارزهی مــا یــک مبــارزهی ذهنیتــی و
مســئولیت ردههــای بــاالی
ایدئولوژیــک اســت کــه همـهی جهــان را میبایســت بــه آزادی
نظامــی و ارتشــی را نخواهد داد.
برســاند .چـرا کــه مــا علیــه هرگونــه اقتــدار و نظــام دولتگـرا
تنهــا رشط دولــت نیــز آن اســت
بــه مبــارزه برخاســتهایم .مــرد اقتدارگــر منیتوانــد ضامــن
کــه از روح ،فکــر و شــخصیت آن
تحقــق هیــچ نــوع آزادیای باشــد ،منیتوانــد حتــی خــود را
زنــان" ،کاریکاتــور مــرد مقتــدر"
نیــز بــه آزادی برســاند .چــون ذهنیــت اقتــدار بــه خاطــر اقتــدار
را بســازد کــه وی نیــز بــرای
بیشــر ،هــر لحظــه ممکــن اســت بــه مفهــوم آزادی پشــت پــا
بزنــد .بنابرایــن زنــان کــه هـزاران ســال اســت در دام بردگــی و
دســتیابی بــه اقتــدار دســت بــه
"نامــوس گشــن" مــردان افتادهانــد در پــی آزادیانــد .آزادی را
هــر کاری خواهــد زد.
آنانــی درک میکننــد و بــرای آن مبــارزه میکننــد کــه از آن
محــروم گشــتهاند.
نظــام دولــت تاکنــون ب ـرای جــذب زنــان بــه نظــام قــدرت و بکارگیــری
آنــان ،از راهکارهــای مختلفــی اســتفاده کــرده اســت .یکــی از ایــن
شــیوهها همچنــان کــه خــود شــا نیــز اشــاره کردیــد ،جــذب زنــان در
مراکــز و نهادهــای قــدرت و وابســته بــه قــدرت اســت .در ایــن وضعیــت
نیــز ،الصــاق بــه اقتــدار و در نهــاد آن جایگرفــن بــه معنــای آزادی تلقــی
میگــردد .دولتهــا بــا جــذب زنــان در پسـتها و یــا مناصــب حکومتــی
از یــک ســو نظــام خــود را دموکراتیــک نشــان میدهنــد ،از ســوی دیگــر
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در پــی آننــد کــه بــه دیگــر زنــان جامعــه ایــن فکــر را القــا مناینــد کــه شــا
خیالتــان راحــت باشــد ،مناینــدهی شــا در نظــام مــا حضــور دارد و شــا بــه
مطالبــات و حقــوق خــود خواهیــد رســید .در نهایــت بــا وجــود ایــن زنــان
دولتــی ،دیگــر موجودیــت ســازمانهای مردمنهــاد زنــان رضورتــی نــدارد و
الزم نیســت کــه از تبعیــض جنســیتی ،عــدم رعایــت حقــوق و آزادی زن و...
داد و فریــاد بــه راه بیاندازنــد .ایــن عوامفریبانهتریــن ترفنــد و راهــکار
علیــه مطالبــه و نیــروی زنــان اســت .چــون آن زنانــی کــه در مراکــز
و کانونهــای قــدرت و سیســتم دولــت جــای میگیرنــد ،دیگــر
بیگــان تنهــا بــا پیشــاهنگی
هــان زنــان مبــارز یــا فعــاالن زن نیســتند .آنــان زنانــی بــا ذهنیــت
زنان اســت که نظام کنفدرالیســم
مرداننــد و خــود بزرگرتیــن یاریدهنــدگان دولتهــا جهــت
و جامعــهی آزاد میــر خواهــد
پیادهکــردن سیاســتهای زنســتیزانه علیــه زن و جامعهانــد.
ایــن یــک واقعیــت اســت کــه هیــچ نظــام دولتــی در هیــچ کجــای
گشــت .چــون مــرد بــه اقتدارگری
دنیــا ،هیچــگاه اجــازهی حضــور یــک زن انقالبــی را در ســاختار و
آلــوده گشــته اســت و خــود
یــا نهادهایــی همچــون وزارت ،مشــاورت ،اســتاندار ،یــا مســئولیت
بنیانگــذار نظام دولتهاســت .از
در ردههــای بــاالی نظامــی و ارتشــی را نخواهــد داد .تنهــا رشط
دولــت نیــز آن اســت کــه از روح ،فکــر و شــخصیت آن زنــان،
طــرف دیگــر هـزاران ســال اســت
"کاریکاتــور مــرد مقتــدر" را بســازد کــه وی نیــز بـرای دســتیابی بــه
کــه بــردهداری را مبنــا ق ـرار داده
اقتــدار دســت بــه هــر کاری خواهــد زد.
زمانــی کــه شــا از جامعـهی مردســاالر و لــزوم مبارزه بــا آن بحث
بــه میــان میآوریــد ،حتــی زمانــی کــه پایهگــذاری نظــام کنفدرالیســم
و برســاخت جامعـهی اخالقـیـ سیاســی موضوعیــت مییابــد ،گویــی
کــه بایســتی مــرد در ایــن نظــام حــذف شــود تــا ســاختار و سیســتم
خــود را بــه وجــود آوریــد .امــا بــه تعریــف جایــگاه و نقــش زن در ایــن
نظــام بــه روشــنی نیــز اشــاره منیگــردد یــا بیشــر از بعــد سیاســی بــه
بازتعریــف میپردازیــد کــه مثــا بایســتی زنــان مشــارکت سیاســی و
اجتامعــی داشــته باشــند و بــه جایــگاه از دس ـترفتهی سیاســی کــه
مــرد و ذهنیــت مردســاالر آن را غصــب منــوده ،بپردازنــد .منظــور از مشــارکت
سیاســی یــا اجتامعــی مدنظــر شــا چیســت؟
هامنطــور کــه در جــواب ســوال قبلــی هــم در مــورد وضعیــت مــرد
و ذهنیــت مردســاالری و نیــز از لــزوم پیشــاهنگی زنــان ســخن گفتــم،
بیگــان تنهــا بــا پیشــاهنگی زنــان اســت کــه نظــام کنفدرالیســم و
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اســت و همچنین زن نیز هـزاران
ســال اســت کــه بردگــی مــرد بــر
او تحمیــل گشــته اســت و رنــج
آن را تحمــل میمنایــد .بــا ایــن
توصیــف یک بــرده در پــی آزادی
اســت نــه یــک بــردهدار

جامع ـهی آزاد میــر خواهــد گشــت .چــون مــرد بــه اقتدارگــری آلــوده
گشــته اســت و خــود بنیانگــذار نظــام دولتهاســت .از طــرف دیگــر
ه ـزاران ســال اســت کــه بــردهداری را مبنــا ق ـرار داده اســت و همچنیــن
زن نیــز هـزاران ســال اســت کــه بردگــی مــرد بــر او تحمیــل گشــته اســت
و رنــج آن را تحمــل میمنایــد .بــا ایــن توصیــف یــک بــرده در پــی آزادی
اســت نــه یــک بــردهدار .ایــن یــک حقیقــت اســت و مــردان بخواهنــد یــا
نخواهنــد بایــد آن را قبــول مناینــد .اگــر مــرد در پــی آزادی جامعــه باشــد
بایــد اول خــود ،دســت از اقتــدار بــر زن بــردارد و ایــن یعنــی
ایجــاد سیســتمی کــه زن در آن
تغییــر ذهنیــت و عملیمنــودن آن و جــز ایــن راه ،راه دیگــری
پیشــاهنگ اســت و در تــاش بــرای
بـرای اثبــات کــردن ادعــای خــود ندارنــد .بـرای پایهگــذاری نظــام
برســاخت نظامــی دموکراتیــک و آزاد
کنفدرالیســم نیــز ایــن زنــان هســتند کــه بــا جــان و دل در راه
اســت ،بــه معنــای نظامــی ب ـرای خــود
نیســت بلکــه دســتاوردی عظیــم ب ـرای
رســیدن بــه آزادی خــود و جامعــه تــاش میکننــد .چــون مبــارزه
خــود جامعــه اســت کــه همـهی اقشــار
در راه آزادی در هــر حــال بــه بهبــود وضعیــت زن ،روح و فکــر
آن را در برمیگیــرد .چــون در ذهنیــت
و زندگــی او تاثیــر مضاعــف خواهــد گذاشــت .در ایــن میــان
زن آزاد ،طبقــات اجتامعــی و نــژاد و
مــرد ،اقتــدار و مردســاالرانهگیاش را از دســت خواهــدداد،
ادیــان و اق ـوام ،امتیــاز یــا فضیلــت بــه
در حالیکــه زن چیــزی بــرای از دســت دادن نــدارد و در
شــار منیآینــد ،همـ ه ،حــق ابـراز وجود
ایــن نظــام همــه چیــز را بــه دســت خواهــد آورد؛ هــر آنچــه
و زندگــی دارنــد .همــهی انســانها بــا
را نیــز کــه بــه دســت مــیآورد در واقــع عایــد همــهی افــراد
همـهی تفاومتندیهایشــان حــق بــودن
جامعــه خواهندشــد و ایــن بــه معنــای آزادی واقعــی خواهــد
دارنــد و کســی بــه خاطــر جنــس ،نـژاد،
بــود .در واقــع مــرد در ایــن نظــام هرگــز حــذف نخواهــد گشــت
دیــن و ...هویتــش انــکار منیگــردد و
بلکــه ذهنیــت مــرد بــا وجــود چنیــن بســری الزم اســت کــه
یــا از بیـ ن نخواهدرفــت .نبایــد بــا دیــد
دموکراتیــک ،وجدانــی و اخالقی-اکولوژیــک گــردد .همـهی آنچــه
مردســاالرانه و نظــام جنســیتگرا و
را کــه بــا نظــام مردســاالری انــکار و امحــا منــوده اســت را بــه او
فاشیســت آن به مســئلهی پیشاهنگی و
خواهیــم قبوالنــد و نق ـش و شــخصیت از دس ـترفتهی مــرد را
مدیریــت زنان نگریســت .چــون هویت
بــا آمــوزش و ســازماندهی بــه او برمیگردانیــم .اگــر مــرد را از
نظــام مردانــه و دنیــای مردســاالر بــا
نظــام دموکراتیــک حــذف مناییــم ،نظــام مــا دموکراتیــک نخواهــد
قدرتمــداری و زور و خشــونت شــکل
بــود و هــان ذهنیــت مردســاالر را کــه قبــول نداریــم ،مبنــا
گرفتــه اســت؛ در حالیکــه نظامــی بــا
قــرار دادهایــم .از طــرف دیگــر بــه دوگانگــی کیهــان و نظــام
ذهنیــت آزاد و دموکراتیــک زنــان ،حاوی
هســتی هــم اعتقــاد داریــم و حــذف یــک جنــس بــه معنــای
عدالــت و آشتیســت
انــکار ایــن واقعیــت اســت .مــا از تــز و آنتیتــز یــک ســنتز را خواهیــم
ســاخت کــه هیــچ کــدام دیگــری را نابــود نخواهنــد کــرد .بــه نقــش ،معنــا
و وجــود هــر دو جنــس نیــاز داریــم و تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه
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دموکراتیــک بــودن یــک جامعــه معنــا خواهــد یافــت .ولــی مــرد بایــد
بدانــد کــه بــا پیشــاهنگی زن و مدیریــت زن و ذهنیــت زن آزاد اســت
کــه جامع ـهی دموکراتیــک ایجــاد خواهــد شــد .اگــر مــرد بتوانــد ایــن
حقیقــت را بپذیــرد ،میتوانــد زندگ ـیای بــا معنــا در کنــار زن داشــته
باشــد .و گرنــه همچــون گذشــته بــا اقتدارگــریاش هــم زندگــی خــود
و هــم زندگــی زن را خالــی از معنــا خواهــد کــرد .ایجــاد سیســتمی
کــه زن در آن پیشــاهنگ اســت و در تــاش بــرای برســاخت نظامــی
دموکراتیــک و آزاد اســت ،بــه معنــای نظامــی بــرای خــود
نیســت بلکــه دســتاوردی عظیــم بـرای خــود جامعــه اســت کــه
همـهی اقشــار آن را در برمیگیــرد .چــون در ذهنیــت زن آزاد،
در جامعــهی آزاد و دموکراتیــک
طبقــات اجتامعــی و نــژاد و ادیــان و اقــوام امتیــاز یــا فضیلــت
همـهی ســازمانها و احـزاب و فعــاالن
بــه شــار منیآینــد ،همـه ،حــق ابـراز وجــود و زندگــی دارنــد.
بــا هر فکــر و اندیشــه و ایدئولــوژیای،
همــهی انســانها بــا همــهی تفاومتندیهایشــان حــق بــودن
در ســاختار آن میتواننــد جــای
دارنــد و کســی بــه خاطــر جنــس ،نــژاد ،دیــن و ...هویتــش
گیرنــد .ولــی در هــان حــال چــون
انــکار منیگــردد و یــا از بیــن نخواهدرفــت .نبایــد بــا دیــد
ذهنیــت مردســاالری ،جهانــی و فراگیر
مردســاالرانه و نظــام جنســیتگرا و فاشیســت آن بــه مســئلهی
گشتهاســت و تاریخــی ه ـزاران ســاله
پیشــاهنگی و مدیریــت زنــان نگریســت .چــون هویــت نظــام
دارد ،دفــاع از هویــت زنــان از وظایــف
مردانــه و دنیــای مردســاالر بــا قدرتمــداری و زور و خشــونت
اصلــی و وجدانــی ماســت .وقتــی از
شــکل گرفتــه اســت؛ در حالیکــه نظامــی بــا ذهنیــت آزاد و
جامعـهای آزاد ســخن بــه میــان میآید
دموکراتیــک زنــان ،حــاوی عدالــت و آشتیســت .نقــش زن
یعنی جامعـهی بدون جنســیتگرایی،
هــم نقشــی کلیــدی و اساســی در دموکراتیــزه کــردن مــرد و بــه
جامعــهی بــدون خشــونت علیــه
طــور کلــی جامعــه دارد و موثرتریــن فاکتــور تنهــا میتوانــد
زن ،بــدون قتــل ناموســی و بــدون
زن باشــد .چــون زن در طــول تاریــخ از طــرف نظــام ســلطهگر
بیعدالتــی .بــا ایــن توصیــف اگــر
مــرد -خــدا -دولــت از همـهی عرصههــای اجتامعــی ،سیاســی،
جریانــی سیاســی و یــا ســازمانی بــه
اقتصــادی ،فرهنگــی و  ...بــه طــور عمــدی دور ســاخته شــده
مقولــهی آزادی زن اهمیــت نــداده و
و بــا القابــی همچــون ناتــوان ،کمعقــل ،بیجســارت ،ســاده
یــا قائــل بــه ســازماندهی مســتقل زنان
و ...از حضــور ،مشــارکت و مدیریــت وی جلوگیــری کردهانــد
نباشــد ،یعنــی بــه حقیقت دموکراســی
و زنــان تحــت نــام "ملــک و نامــوس مــر ِد خانــه" زندانــی
معتقــد نیســت و یــا آن را درک
شدنشــان مــروع گشــته و بیچارگیشــان بــا نــام قَ َدرگرایــی،
نکردهاســت
ابــدی و ازلــی گشــت .و بدیــن شــکل میــدان بـرای مــردان مهیــا
گشــت .دیگــر زنــان اجــازه نخواهنــد داد کــه مــردان یکهتــاز
میــدان باشــند و هــر آنچــه را بخواهنــد بــر رس زن ،جامعــه و طبیعــت
بیاورنــد .ببینیــد در اینجــا بحــث از "کــدام جنــس بهــر اســت" نیســت،
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بلکــه موقعیــت و وضعیتــی کــه هــر دو جنــس اکنــون در آن قـرار دارنــد،
تعیینکننــده اســت کــه کــدام میتوانــد پیشــاهنگ باشــد و کــدام بایــد
از جنســیتگرایی و اقتدارگــری دســتبردارد.
ت و تحولــی سیاســی،با ایــن فــرض کــه بســرها و
در صــورت ایجــاد فرصـ 
زیرســاخت جامعـهای کــه مدنظــر داریــد در ایـران بــه وجــود آیــد ،بیگــان
بســیاری جریانــات سیاســی همچــون شــا بــه مقولـهی زن منیاندیشــند یــا
قائــل بــه اصــول و مبانــی ایدئولوژیــک مدنظــر شــا نیســتند ،حتی
قائــل به ســازماندهی مســتقل زنــان یــا برپایی سیســتم دموکراتیک
زنــان نیســتند؛ نحــوهی تعامــل شــا بــا آنهــا به چــه صــورت خواهد
در ایجــاد سیســتم جامعــهی
بود؟
دموکراتیــک هــدف مــا هرگــز ایــن
در جامعــهی آزاد و دموکراتیــک همــهی ســازمانها و
نیســت کــه جامعـهای یکدســت با
احــزاب و فعــاالن بــا هــر فکــر و اندیشــه و ایدئولــوژیای،
یــک حــزب و یــک ایدئولــوژی و
در ســاختار آن میتواننــد جــایگیرنــد .ولــی در هــان حــال
چــون ذهنیــت مردســاالری ،جهانــی و فراگیــر گشتهاســت و
یــک دیــن و یــا زبان بســازیم ،بلکه
تاریخــی هـزاران ســاله دارد ،دفــاع از هویــت زنــان از وظایــف
هــدف ایجــاد جامعهای بــا ذهنیت
اصلــی و وجدانــی ماســت .وقتــی از جامعــهای آزاد ســخن
و ارادهی آزاد و دموکراتیــک همهی
بــه میــان میآیــد یعنــی جامعــهی بــدون جنســیتگرایی،
اف ـراد آن اســت .هــر تفاوتمنــدی
جامعــهی بــدون خشــونت علیــه زن ،بــدون قتــل ناموســی و
بــدون بیعدالت ـی .بــا ایــن توصیــف اگــر جریانــی سیاســی و
ن ـژادی بــا هــر دیــن و آیینــی ،بــا
یــا ســازمانی بــه مقولـهی آزادی زن اهمیــت نــداده و یــا قائــل
هــر زبــان و فرهنگــی میتواننــد
بــه ســازماندهی مســتقل زنــان نباشــد ،یعنــی بــه حقیقــت
بــا حفــظ موجودیــت و هویــت
دموکراســی معتقــد نیســت و یــا آن را درک نکردهاســت .بایــد
و ارادهی خــود در امنیــت بــه رس
مســئلهی دموکراســی بــا هم ـهی ابعــاد آن در جامعــه نهادینــه
بربنــد و بــا دیــدهی احــرام بــا
گــردد .نهادینهکــردن دموکراســی ،رشط اساســی ایجــاد نظــام
کنفدرالیســم دموکراتیــک اســت .سیســتم کــژار ـ جامعــهی
یکدیگــر برخــورد مناینــد
زنــان آزاد رشق کوردســتانـ ســازماندهی زنــان جامعــه را بــر
عهــده دارد و از طــرف دیگــر هامننــد چــری عمــل میکنــد کــه همـهی
جنبشهــا و ســازمانهای زنــان و فعــاالن زن را در کنــار هــم گــرد
آورده و اتحــاد بــزرگ زنــان در کوردســتان و ایـران را بــه وجــود مـیآورد.
هم ـهی ایــن ســازمانها و جنبشهــا نیــز بیگــان بــه مقول ـهی آزادی
زن اهمیــت میدهنــد و ایــن خــود بــه نوعــی ســازماندهی مســتقل
زنــان نیــز محســوب میشــود .البتــه بایــد اذعــان منــود کــه در ایجــاد
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سیســتم جامعــهی دموکراتیــک هــدف مــا هرگــز ایــن نیســت کــه
جامعـهای یکدســت بــا یــک حــزب و یــک ایدئولــوژی و یــک دیــن و یــا
زبــان بســازیم ،بلکــه هــدف ایجــاد جامعـهای بــا ذهنیــت و ارادهی آزاد
و دموکراتیــک همـهی افـراد آن اســت .هــر تفاوتمنــدی نــژادی بــا هــر
دیــن و آیینــی ،بــا هــر زبــان و فرهنگــی میتواننــد بــا حفــظ موجودیــت
و هویــت و ارادهی خــود در امنیــت بــه رس بربنــد و بــا دیــدهی احـرام
بــا یکدیگــر برخــورد مناینــد .ولــی در هــر جایــی اگــر زنــی ،جامع ـهای،
جغرافیایــی و یــا محیــط زیســت و طبیعــت در خطــر بیافتــد مــا ملــزم
بــه یــاری رســانی و دفــاع از آن خواهیــم بــود.

بــه پیشــاهنگی فکــری و عملــی
زنــان در کــودار اســت کــه جامعـهی
دمکراتیــک و آزاد معنــا مییابــد و
ب ـرای تشــکیل کمونهــا ،کمیتههــا،
انجمنهــا ،ســندیکاها ،تعاونیهــا
و مجالــس در متامــیعرصههــای
جامعــه ،مبــارزهی آزادیخواهــی را
توســعه داده و مدیریــت میمنایــد.
در واقــع اعضــای کـژار هــم در برابــر
ارگانهــای خــود و هــم در برابــر
ســازمانها و نهادهــای کــودار کــه
در آن فعالیــت میمناینــد و بــه طــور
کلــی به مثابـهی ســاختاری کنفــدرال
در قبــال نظــام کــودار مســئولاند.
اصــا دموکراتیــک بــودن کــودار بــا
وجــود کـژار میتوانــد معنــا داشــته و
توامننــد گــردد

روابــط ســاختاری  KJARبــا  KODARبــه چه صورتیســت؟
هــر دو خــود را بــه شــکل سیســتم تعریــف منــوده و بــه صــورت
مســتقل عمــل میمناینــد؛ آیــا نقطـهی اشـراک و تالقــی آنهــا بــه
ســبب برخــورداری از اندیشـهی آزادی زن ،عاملــی برای توســعهی
سیاســت دموکراتیــک خواهــد بــود یــا نــه میتوانــد بــه نوعــی
تداخــل ســاختاری را موجــب گــردد؟ بــه زبانــی دیگــر اگــر کــودار
هــم بــه موضــوع زن ،همچــون شــا میاندیشــد ،چـرا سیســتم
مســتقل زنــان بایســتی بــه وجــود آیــد؛ خــوب آیــا منیتــوان ایــن
رســالت را بــه زنــان و مــردان در کــودار کــه تضــادی بــا اصــول و
مبانــی شــا ندارنــد ســپرد؟
کــژار در حوزههــای ایدئولوژیــک ،سیاســی ،اجتامعــی و
فرهنگــی نقــش پیشــاهنگی را بــر عهــده دارد و بــه صــورت
اتونــوم و خودویــژه در مراکــز ،کمیتههــا و ارگانهــای
ســاختاری کــودار جــای میگیــرد و خویــش را ســازماندهی
میمنایــد .خطمشــی ایدئولــوژی زن آزاد مبنــای متامــی
فعالیتهــای کــودار اســت .بــه پیشــاهنگی فکــری و عملــی
زنــان در کــودار اســت کــه جامع ـهی دمکراتیــک و آزاد معنــا
مییابــد و بــرای تشــکیل کمونهــا ،کمیتههــا ،انجمنهــا،
ســندیکاها ،تعاونیهــا و مجالــس در متامــی عرصههــای
جامعــه ،مبــارزهی آزادیخواهــی را توســعه داده و مدیریــت
میمنایــد .در واقــع اعضــای کــژار هــم در برابــر ارگانهــای
خــود و هــم در برابــر ســازمانها و نهادهــای کــودار کــه در آن
فعالیــت میمناینــد و بــه طــور کلــی بــه مثابــهی ســاختاری کنفــدرال

در قبــال نظــام کــودار مســئولاند .اصــا دموکراتیــک بــودن کــودار بــا
وجــود کــژار میتوانــد معنــا داشــته و توامننــد گــردد .همچنانکــه نظــام
ریاســت مشــرک در کــودار نشــاندهندهی همیــن امــر اســت .کــودار
فعالیتهــای همـهی احـزاب و جنبشهــا و ...را از هــر دو جنــس شــامل
میشــود .ولــی کــژار نظامــی تنهــا مختــص و ویــژهی زنــان اســت .یعنــی
از یــک طــرف زنــان ســازماندهی مختــص بــه خــود را دارنــد کــه بــا فکــر و
ارادهی مســتقیم آنــان اداره میشــود و از طــرف دیگــر نقــش پیشــاهنگ
در نظــام کــودار را نیــز بــر عهــده دارنــد .چــون بــر ایــن بــاور هســتیم
در جایــی کــه مــردان بــدون حضــور زنــان بــه فعالیــت و ســازماندهی و
یــا مدیریــت و ریاســت و  ...بپردازنــد و همــه یــا بیشــر اختیــارات را در
دســت داشــته باشــند ،خطــر پیدایــش دوبــارهی اقتــدار و اســتثامرگری
وجــود خواهــد داشــت کــه البتــه ایــن یــک واقعیــت اســت.
تــا چــه انــدازه بــا کــودار در موضــوع سیاســت همســو هســتید؟ اگــر
فــرض کنیــم کــه کــودار بــا جریانــی سیاســی کــه قائــل بــه موضــوع آزادی زن
ـ آنگونــه کــه شــا بــه آن مینگریــدـ نباشــد ،میخواهــد کــه بــه تعاملــی
سیاســی ،دیپلامتیــک ویــا یــک همســویی و همگرایــی برســد ،موضــع شــا
چــه خواهــد بــود؟ آیــا بیشــر بــه بعــد ایدئولوژیــک مســئله توجــه دارید که
بــا مبداهــا و اصــول شــا همخــوان باشــد ،یــا نــه بــه توســعهی سیاســی و
یــک همگرای ـ ی جهــت پیشــرد سیاســت میاندیشــید؟
آزادی زن یکــی از اصــول کنفدرالیســم دموکراتیــک اســت .ســطح آزادی
جامعــه متناســب بــا ســطح آزادی زنــان جامعــه اســت .بــدون حضــور
زنــان و پیشــاهنگی آنــان سیاســت دموکراتیــک امــری ناشــدنی اســت
و منیتــوان صلــح را توســعه داد و از محیــط زیســت حفاظــت منــود.
زنــان بــه شــکل اتحادیـهی کنفــدرال و بــه حالــت اتونــوم و خودویــژه در
کنفدرالیســم دموکراتیــک جــای گرفتــه و خــود را ســازماندهی میکننــد.
حتــی ایــن اصــل از مبانــی جامعـهی دموکراتیــک کــودار ،عینــا در بنــد 8
قـرارداد اجتامعــی آن منــدرج گشتهاســت .کــودار در بندهــای 7و  8ایــن
قــرارداد ،خطمشــی آزادی زن را پذیرفتــه و در پیشــرد آن میکوشــد.
بــدان معنــا کــه بــر ضــد هرگونــه دهنیــت و نظــام مردســاالرانه مبــارزه
میکنــد .همچنیــن پارادایــم جامعـهی اکولوژیک-دموکراتیــک مبتنــی بــر
آزادی زن را پذیرفتــه و بــر علیــه متامــی اشــکال و شــیوههای مردســاالری
و پیرســاالری بــه مبــارزهای همهجانبــه دســت میزنــد .بنابرایــن مــا
بــا کــودار از ایــن جهــت مشــکلی نداریــم .بدیهیســت کــه توســعهی
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ه

اشار مســئلهی خلقهــا و تنوعــات هویتــی کــه اصلیتریــن مبحــث در موضــوع دموکراتیزاســیون در ایـران اســت ،درعینحــال
نیــز یکــی از حوزههاییســت کــه از ســوی احـزاب و نیروهــای سیاســی خوانشهــای متفاوتــی بــه خــود دیدهاســت .از
نگرشهــای ناسیونالیســتی تــا بــه امــروز که نظریهی برســاخت ملــت دموکراتیک مطــرح شــده و میرود تــا به گفتامن تبدیل گــردد،
همـواره ایــن تنوعــات و تکـرات اجتامعــی و خلقــی بودهانــد کــه در متامــی سیاسـتگذاریهای حزبــی موضــوع اصلیانــد .وقتــی
خلقهــا و تنوعــات هویتــی و فرهنگــی از منظــر دولتـ ملت تهدید بوده و از ســوی نیروهای دموکراتیک جامعه ،پتانســیل و نیروی
تحــول و انقــاب بــه شــارمیآینــد ،امریســت کــه اهمیــت آن نــه در یــک مقطــع خــاص بلکــه بنیادیتــر از آن ،کــه میبایســت در
رونــدی جامعهشــناختانه بــا درنظــر گرفــن آزمونهــای تاریخــی و بــه ویــژه رویکــرد احزاب بررســی شــوند .هماکنــون کــودار مدعی
رهیافــت ملــت دموکراتیــک و برســازندهی آن ،خــود را اندیشــه و ســاختاری میدانــد که میتواند بــه عنوان جایگزین دولـتـ ملت در
دموکراتیزاســیون ایـران نقشــی تحولآفریــن ایفــا مناید .مقولهی فرهنــگ و تنوعات هویتی و بــه ویژه خوانــش کــودار از آن ،مقولهای
بنیادیــن در ایــن ســاختار اســت کــه در رشق کوردســتان و ایـران بایســتی به ابعاد سیاســی و حزبــی آن نیز توجه داشــت .گفتگوی زیر
بــا هیـوا آرگــش عضو کمیتـهی رســانهی کــودار در این زمینه اســت؛
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در تعریــف تنوعــات هویتــی مدنظــر کــودار در ایـران ،بــه نوعی نگرش
در چارچوبـهای اپوزســیونی دیــده میشــود کــه همواره بایســتی ایــن تنوعات
هویتــی نقــش مخالفــت بــا نظــام جمهــوری اســامی را نیــز ایفــا مناینــد ،آیــا
ایــن نگــرش تنهــا بازتعریــف تنوعــات هویتــی بـرای دســتیابی بــه نتیجــهای
سیاســی نخواهــد بــود؟ در حالــی کــه برخــی از ایــن تنوعــات هویتــی و حتی
احـزاب آنــان دارای نگرشــی دموکراتیــک بــه دیگر خلقهــا و به ویــژه کوردها
نیســتند ،یــا رضورتــی به نقشپذیــری خویــش در مخالفت با نظــام منیبینند.
بــه عنـوان منونــه هنــوز در ایران ،کوردها از ســوی بســیاری از محافل سیاســی
دیگــر هویتهــای غیــر کــورد ،تجزیهطلــب خوانــده میشــوند.
ارزیابــی شــا در ایــن زمینه چیســت؟
اصــا بــه اینگونــه نیســت کــه انتظــار
آن چیــزی کــه بســیاری از احـزاب و یــا نیروهــای مخالــف
داشــته باشــیم نهاد یا حزب و سیستمی
در طــول تاریــخ سیاســی ایـران بــه ویــژه از ســال  1357تــا بــه
حتــی کــودار بـرای خلقها و یــا تنوعات
امــروز نخواســتهاند کــه بــه آن نزدیــک شــده و حتــی بــه قــول
هویتــی جامعــه نقشویــژه تعریــف
شــا تعریفــی نتیجهگرایانــه نیــز از آن داشــته باشــند ،همیــن
منایــد؛ ایــن خــود هویتهــای متفــاوت
دوری گزیــدن از بازتعریــف ملتهــا و تنوعــات خلقــی در
جامعهانــد کــه نقشویــژهی خویــش
ای ـران اســت .هــان چیــزی کــه خــود جمهــوری اســامی بــه
را بازتعریــف میمناینــد .رســالت کــودار
آن نزدیــک گشــت ،آن را هامنگونــه کــه خواســت تعریــف
تــاش برای گــذار دادن جامعــه از نگرش
منــود و امــروزه همیــن کــه هــر جریــان یــا جنبشــی سیاســی
و ذهنیتــی اســت کــه هــم جامعــه و
خواســتار احیــای فرهنگــی و سیاســی آن اســت ،بــه ایــن
هــم احــزاب نیــز دچــار آن شــدهاند.
امــر متهــم میشــود کــه تنوعــات و ملتهــای متکــر در
آنهــم خودبیگانگــی تاریخــی ،فرهنگی،
ای ـران را بــه اب ـزاری جهــت تحقــق اهــداف شــوم! سیاســی
سیاســی ،اجتامعــی و لزوم مبــارزه برای
و حزبــی خــود بــه کار میگیــرد .حــاال دیگــر بحــث بــر رس
برســاخت ملــت دموکراتیــک ،نهادهــا و
تعریــف یــا عــدم تعریــف تنوعــات هویتــی نیســت ،بحــث
ســاختار آن.
بــر رس «موجودیــت» مطــرح میگــردد .ببینیــد در وضعیتــی
کــه امــروزه جامعــهی ایــران بــه آن دچــار شــده ،ایــن موجودیتهــا
هســتند کــه هــدف قـرار میگیرنــد .موجودیتــی بــه نــام جامعــه در حــال
فروپاشــی اســت .موجودیتــی بــه نــام فرهنــگ تهدیــد اســت و هویــت
یعنــی هــر آنکــه بیشــر دچــار خودبیگانگــی فرهنگــی اســت و در بحـران
بــه رس میبــرد .هنــوز زن در ایـران در تعریــف هــم نهــاد قــدرت و هــم
جامعــه ،نــه یــک تهدیــد بلکــه انــگار یــک موجــود نحــس و شــوم اســت
کــه میبایســت بــه هــر شــیوهای نیســت انگاشتهشــود؛ و تنهــا بــا متلــک
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و تصاحــب بــر ویاســت کــه میتــوان شــوم بــودن و رشبــودناش را
کنــرل کــرد .وقتــی از رهگــذر تقدسبخشــی بــه دینگرایــی افراطــی و یــا
ملیگرایــی والیــی ،جامعــه و فرهنــگ آن تعریــف میگــردد ،چــه فرقــی
میکنــد کــه بلــوچ باشــی یــا کــورد یــا فــارس؟ تکتیپســازی جامع ـهی
ایرانــی نــه در حــال رویدادن بلکــه بســیار عمیقتــر از هــر زمانــی ریشــه
در ریشـههای قــدرت تنیــده و نظــام و شــخصیت خرسوانی ایرانــی ،آن را
روی داده اســت .ایــن مهــم نیســت کــه خــود ایــن تنوعــات رضورتــی بــه
نقشپذیــری خویــش در مخالفــت بــا نظــام منیبیننــد ،بلکــه
اینکــه کــودار تنوعــات هویتــی را در
بــه آنچــه کــه غیــر خــود باشــد ،صفــت دیگــری دادهانــد و
چارچوب ـهای اپوزیســیونی بازتعریــف
خــود نیــز دیگــریِ دیگ ـران شــدهاند .موجودیــت فرهنگــی
منایــد یــا تعریــف ننامیــد ،چیــزی از
آنــان دچــار چنــان تخریبــی گشــته کــه میتــوان بــا فتوایــی
اصــل موضــوع کــه تنوعات هویتــی در
دینــیـ مذهبــی یــا عشــیرهای ،قتلعامــی اجتامعــی را بــه
ایـران در خوانش حاکمیــت رژیم ایران
وجــود آورنــد .هنــوز در ایــران از دیــدگاه اندیشــههای
هنــوز دارای موجودیتــی اجتامعــی،
شــیعهی حاکــم ،بلوچهــا و کوردهــا ،ســنیها ،اعــراب و
فرهنگی و سیاســی ،نیســتند ،واقعیتی
 ...کفارنــد و از دیــدگاه فارســیزبانان مرکزنشــین ،دیگــر
انکارناپذیــر اســت؛ کــودار بــرای
زبانهــا و فرهنگهــا خردهفرهنــگ و عقبماندگــی
نتیجهای سیاســی دســت به بازتعریف
فرهنگــی بــه شــار میرونــد .اینکــه کــودار تنوعــات
تنوعــات هویتــی من یزنــد ،چــرا کــه
هویتــی را در چارچوبــهای اپوزیســیونی بازتعریــف منایــد
نتیجــهای سیاســی در یــک دورهی
یــا تعریــف ننامیــد ،چیــزی از اصــل موضــوع کــه تنوعــات
زمانــی خــاص منیتوانــد ضامنتــی برای
هویتــی در ایـران در خوانــش حاکمیــت رژیــم ایـران هنــوز
ســامت رونــد دموکراتیزاســیون بــوده
دارای موجودیتــی اجتامعــی ،فرهنگــی و سیاســی ،نیســتند،
و دموکراســی راســتین در جامعــه را
واقعیتــی انکارناپذیــر اســت؛ کــودار بـرای نتیجـهای سیاســی
متحقــق گرداند .اصــا در بــازهی زمانی
دســت بــه بازتعریــف تنوعــات هویتــی منیزنــد ،چ ـرا کــه
کــه هماکنــون هویتهــای موجــود،
نتیج ـهای سیاســی در یــک دورهی زمانــی خــاص منیتوانــد
مطالبــات دموکراتیــک دارنــد ،خــود
ضامنتــی بــرای ســامت رونــد دموکراتیزاســیون بــوده و
ایــن هویتهــا بــه هیــچ اندیشــه یــا
دموکراســی راســتین در جامعــه را متحقــق گردانــد .اصــا
ســازمان و سیســتمی اجــازهی چنیــن
در بــازهی زمانــی کــه هماکنــون هویتهــای موجــود،
رویکــردی را نخواهنــد داد
مطالبــات دموکراتیــک دارنــد ،خــود ایــن هویتهــا بــه
هیــچ اندیشــه یــا ســازمان و سیســتمی اجــازهی چنیــن
رویکــردی را نخواهنــد داد.
خــب نگــرش دیگــر در بازتعریــف تنوعــات هویتــی آن نگرشیســت کــه
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تنوعــات هویتی تنهــا بازتعریفی مهندسیشــده در حــوزهی مقولهی فرهنگ
داشــته و عنـوان غنــای فرهنگــی بــه خــود میگیرنــد کــه در آن صــورت اغلب
مطالبــات دموکراتیــک آنهــا از دولــت ،حالتــی از یــک اســتغاثهی سیاســی و
التامســی دیپلامتیــک بــه خــود خواهد گرفــت و منیتواند دولــت را در تنگنای
سیاســی جهــت تحولــی دموکراتیــک قـرار دهــد .در ایــن صــورت هویتهــای
متنــوع و متکــر جامعـهی امــروز ایـران بایســتی چــه نقشویــژهای بگیرند؟
اصــا بــه اینگونــه نیســت کــه انتظــار داشــته باشــیم نهــاد یــا حــزب
و سیســتمی حتــی کــودار بــرای خلقهــا و یــا تنوعــات
هویتــی جامعــه نقشویــژه تعریــف منایــد؛ ایــن خــود
هویتهــای متفــاوت جامعهانــد کــه نقشویــژهی خویــش
اگــر خلقــی بــه ایــن ســطح از
را بازتعریــف میمناینــد .رســالت کــودار تــاش ب ـرای گــذار
بلــوغ اجتامعــی و خــرد برســد کــه
دادن جامعــه از نگــرش و ذهنیتــی اســت کــه هــم جامعــه
میتوانــد بــا زبــان ادبیــات و هــر،
و هــم اح ـزاب نیــز دچــار آن شــدهاند .آنهــم خودبیگانگــی
موجودیــت دیگــر فرهنگهــا را
تاریخــی ،فرهنگــی ،سیاســی ،اجتامعــی و لــزوم مبــارزه
بپذیــرد و در پــی نابــودی آن برنیایــد
بــرای برســاخت ملــت دموکراتیــک ،نهادهــا و ســاختار
و خــود را فرادســت دیگــری نداند ،یا
آن .همچنیــن اگــر منظــور از نگاهــی مهندســی شــده
فرودســتی خــود در فرهنــگ دیگری
بــه تنوعــات هویتــی یــا محــدود منــودن آنهــا در حــوزهی
را نپذیــرد ،میتــوان بــه جــرات
فرهنــگ ،منظــور رویکــرد کــودار بــه ایــن مســئله اســت،
گفــت کــه بســر آمــادهای جهــت
در واقــع کــودار درســت در نقطـهی تقابــل بــا ایــن عملکــرد
مشــارکت سیاســی و خودمدیریتــی
دولــت ،موضــوع هویتهــای فرهنگــی و هویتــی را مطــرح
را نیــز بــا خــود دارد .ایــن برخــوردی
میمنایــد .ببینیــد هماکنــون در ایــران هویتهــای متنــوع
آرمانــی یــا شــعاروارگی بــه موضــوع
و متکــر تنهــا درحــوزهی یــک خردهفرهنــگ منشــعب از
تنوعــات هویتــی نیســت ،در واقــع
ِ
فرهنــگ فرادســت تعریــف میگردنــد .آنهــم در ســطح
هــان چیــزی اســت کــه جامعــه آن
موجودبــودن در مرزهــای آداب و ســنن و یــا مناســک و
را از دســت داده یــا از آن محرومـش
آیینهــای مذهبــی کــه آزاری هــم بــه حــال سیاســتهای
منودهانــد
جمهــوری اســامی نداشــته باشــد .حتــی مطــرح منیگــردد
بلکــه بــه گونــهای دولتــی تعریــف میگــردد .چــون اگــر
موضــوع مطــرح شــدن بــود بایســتی تــا حــال بــه گفتــان نیــز تبدیــل
میشــد .اینهــا یعنــی رویکــردی مهندسیشــده از هویــت ،نــه
بازتعریفــی فرهنگــی یــا سیاســی از آن .گفتــم کــه اصــا نــه دولــت و
نــه اح ـزاب بــا ذهنیــت تصاحــب جامعــه و دانــای کل آنــان ،قائــل بــه
بازتعریفــی دموکراتیــک از هویتهــای متنــوع در جغرافیــای سیاســی
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ای ـران نیســتند تــا مشــخص کنیــم کــه کــدام بــد اســت یــا خــوب .کــدام
میتوانــد دموکراتیزاســیون را ترسیــع بخشــد یــا از میــان بــردارد .مث ـاً
در ذهنیــت سیاســی کالســیک کــورد ،تنهــا ناسیونالیســم ابتدایــی ،قائــل
بــه موجودیــت کوردهاســت و دیگــر فرهنگهــا یــا تنوعــات هویتــی،
هــان دیگرانــی هســتند کــه دشــمن بــه شــار میرونــد .یــا دولــت بــا
مطــرح ســاخنت امــت اســامی و یــا ایـران آریایــی بـرای متامــی تنوعــات
متفــاوت و متکــر در جامعــهی ایــران ،تکتیپســازی اجتامعــی در
متامیــت ارضــی را تجویــز میکنــد .و خــارج از ایــن دایــره
حتــاً غیرخودیهــای دیگــر بــوده و دشــمناند .کــودار
نیــاز بــه یک باورمندی سیاســی مطرح
بــه موضــوع هویتهــای مختلــف نــه بــه صــورت ابـزاری
اســت کــه دیگــر رسخوردگــی سیاســی
بــرای دســتیابی بــه نتیجــهای سیاســی در یــک مقطــع
تهای
اح ـزاب تعیی نکننــدگانِ رسنوش ـ 
کائوتیــک سیاســی یــا دورهی زمانــی مشــخصی مینگــرد،
محتــوم و همیشــگی نباشــند .بــه یــک
نــه بازتعریفــی مهندسیشــده در حــوزهی فرهنگــی
آشــتی میــان احزاب بــا خلق نیــاز داریم.
بــه آن میدهــد .بــه زبانــی ســاده اندیشــهی برســاخت
نوعــی باورمنــدی بــه اح ـزاب از ســوی
ملــت دموکراتیــک بــا ســاختار کنفدرالیســم دموکراتیــک
خلقی که مطالبـهی دموکراســی دارد اما
بــه آسیبشناســی و ریشــهیابی بحــران هویــت در
زبــان انقــاباش اَلکـ ن اســت یا بــا زبان
جامعـهی ایرانــی میپــردازد و در عیــن حــال بــا شــناخت
دیگــری ســخن میگویــد ،نیــاز هســت.
از ریشـههای قــدرت در بــه وجــودآوردن بحـران هویــت،
ببینیــد بــا جامعـهای طرف هســتیم که
نــه بــه ابزارهــای زورمدارانــه و مرکزیتگرایــی متوســل
دچــار رسخوردگــی سیاسیســت و بــه
میشــود کــه معمــوال بســیاری از احــزاب بعــد از بــروز
یــاس شکســت از انقــاب مبتالســت .از
انقالبهــا بــه آن روی خواهنــد آورد ،نــه دموکراســی را در
یــک ســو قهرمانانــش را از دســت داده و
مرزســازیهایی میدانــد کــه تجزیهگرایــی جغرافیایــی
از ســوی دیگــر هنــوز بــر خــود میبالــد
و ایجــاد یــک دولــت حتــی کوچــک و محلــی را موجــب
کــه ریشــه در اعــاق تاریــخ دارد و
خواهــد شــد .کــودار اصــل دموکراســی و ارادهی آزاد
از همــه کهنتــر اســت .ایــن نهادینــه
هویتهــا را ضامنتــی ب ـرای یکپارچگــی و در عیــن حــال
شــدن هــان فرهنگیســت که از ســوی
بازتعریــف خویــش در ایــران میدانــد .در واقــع کلیــت
دولت و دشــمن اشــغالگر مطرح شــد و
ایرانــی کــه بتوانــد ظرفیتهــای دموکراتیــک را در خــود
نگــرش و ذهنیــت سیاســی کالســیک به
بــه بلــوغ برســاند ،از رهگــذر همزیســتی و تغذیــهی
آن دامــن زد
سیاســی ـ اجتامعــی و تعامــل تنوعــات هویتــی موجودیــت مییابــد.
آیــا ایــن یــک نــوع نــگاه آرمانــی یــا ایدهآلــی بــه موضــوع تنوعــات
هویتــی در ای ـران نیســت؟ در واقــع احســاس میشــود زبــان در ایــن نــوع

105

برخــورد ،زبانــی آرمانــی انقالبیســت کــه شــاید بــا امــر واقــع در جامع ـهی
ایـران کمــی همخوانــی نداشــته باشــد .مثـاً میتـوان در زمینـهی مؤلفههای
فرهنگــی یــا هــری زبانــی آرمانی بتوانــد حــوزهی ادبیات یــا هــر را در برگیرد
و خلقهــای موجــود بــه یــک اشـراکات فرهنگــی قائــل بــه موجودیــت هــم
باشــند .امــا وقتــی موضــوع مدیریتهــای سیاســی یــا سهیمشــدن در ادارهی
جامعــه مطــرح میگــردد ،آیــا بازهــم میت ـوان بــا همیــن رویکــرد برخــورد
منــود؟
اگــر خلقــی بــه ایــن ســطح از بلــوغ اجتامعــی و خــرد
برســد کــه میتوانــد بــا زبــان ادبیــات و هــر موجودیــت
کــودار حداقــل تــاش دارد کــه
دیگــر فرهنگهــا را بپذیــرد و در پــی نابــودی آن برنیایــد
نقطــهی پایانــی بــه ایــن عــادت
و خــود را فرادســت دیگــری ندانــد ،یــا فرودســتی خــود در
جامعـهی کوردی گــذا َرد کــه همواره
فرهنــگ دیگــری را نپذیــرد ،میتــوان بــه ج ـرات گفــت کــه
قــرار اســت مبــارزان بــه عنــوان
بســر آمــادهای جهــت مشــارکت سیاســی و خودمدیریتــی
دانایــان کل و حاکــان بالمنــازع
را نیــز بــا خــود دارد .ایــن برخــوردی آرمانــی یــا شــعاروارگی
آزادی ،جامعــه را از هــر چیــز آزاد
بــه موضــوع تنوعــات هویتــی نیســت ،در واقــع هــان چیــزی
مناینــد ،مدیریــت منــوده و جامعــه
اســت کــه جامعــه آن را از دســت داده یــا از آن محرومــش
نقــش خویــش را تنها به فرســتندگان
منودهانــد .وقتــی یــک جامعــه دارای بســری فرهنگــی باشــد
محــرم درود و تربیــکات سیاســی و
کــه در آن هماندیشــی ،دگراندیشــی ،آزادی بیــان و اندیشــه،
یــا ایفــای نقــش متاشــاچیان نــرد
تابــو یــا جــرم بــه شــار نیایــد ،و جامعــه بافتهــای ارزشــی
تقلیــل دهــد یــا بــا رشکــت در
رشم دیکتــه شــده از ســوی نهــاد قــدرت،
خــود را بــه ســبب ِ
انتخابــات فرمایشــی احســاس منایــد
حقیــر نشــارد و خــود را از درون از هــم نگســاند ،بســری
رسنوشــت خویــش را تعییــن منــوده
ب ـرای سیاســی شــدن دارد .جامع ـهای کــه خــود را بــه ســبب
و دموکراســی محقــق گشــته اســت.
از خودبیگانگــی یــا خودشــیفتگی ،فقــط جهانــی ندانــد یــا
بــه ســبب ملیگرایــی افراطــی ،فقــط بومــی احســاس ننامیــد ،میتــوان
نشــانههای یــک جامع ـهی فرهنگــی درحــال رشــد را نیــز در آن یافــت.
جامعـهی در حــال رشــد فرهنگــی ،حامــل یک بــار معنایی برای مشــارکت
در تعییــن رسنوشــت خــود نیــز خواهــد بــود .ســاده بگویــم مــردم آن
جامعــه سیاســی خواهنــد شــد ،بــه سیاســت بــه عنــوان مقولـهای متعلــق
بــه فرادســتان و ارشافزادگان و روشــنفکران تولیدشــده در دامــان قــدرت
منینگــرد ،فرهنگکُشــی را بــه فرهنــگ ملــی تعبیــر منیمناینــد .اصــا
میــل بــه مطرحشــدن دارنــد ،دموکراســی را فقــط تئوریــزه منیمناینــد
بلکــه آن را در رفتــار اجتامعــی و سیاســی بــه عنــوان یــک مبــدأ اخالقــی
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مبنــا میگیرنــد .همــهی اینهــا حکایــت از برســاخت یــک جامعــهی
آرمانــی دارد؛ امــا خــود فاکتورهایــی که از آن بحث شــد و میتوان بســیار
بیشــر از اینهــا را نیــز مطــرح منــود ،آرمانــی نیســتند .واقعیاتــی هســتند
کــه وجــود دارنــد امــا موجودیــت نیافتهانــد .جامعــه بــا موجودیــت
بخشــی بــه ایــن مســائل اســت کــه خــود نیــز موجودیــت مییابــد.
برســاخت جامع ـ های آرمانــی کــه شــا مطــرح کردیــد بــه نوعــی
زبــان خــاص هــر انقــاب یــا دورههــای بــروز انقالبهــای سیاســی در هــر
جامعهایســت .اگــر کــودار در مقطــع انقالبــی کــه ق ـرار اســت در
کــودار حاصــل نیــاز
رشق کوردســتان و ایـران بــا مبــارزهی خویــش آن را گســرش دهد ،با
جامعهایســت کــه از آزادی
جامعـهای روبــرو گــردد کــه دارای چنیــن ویژگیهایــی نباشــد و یــا
محــروم مانــده؛ مهــم نــه کــودار،
از نظــر فرهنگــی دچــار ازخودبیگانگــی شــده باشــد ،چــه راهــکاری
بلکــه آن آزادی راستینیســت
عملــی بـرای بازگردانــدن جامعــه به مســیر اصلــی خویــش دارد؟ آیا
کــه ســاختارمند ،تحقــق یابــد،
ســاختار کــودار بــه تنهایــی میتوانــد در ایــن زمینه راهــکاری عملی
ثبــات یافتــه و احــزاب سیاســی
تلقی گــردد؟
آن را میبایســت توســعه دهنــد
در حقیقــت مبــارزهی مــا نیــز هماینــک در برخــورد بــا چنین
و جامعــه آن را از آن خــود بدانــد
جامعهایســت .بــه زبانــی دیگــر آنچنــان جامعــه را از خویــش
کــه در آن صــورت کــودار بیــش
بیگانــه کردهانــد کــه تــاش بــرای مبــارزه ،از ســوی جامعــه
از پیــش ثبــات و قــوام مییابــد.
بــه بیهودگــی حزبــی و َدور باطــل سیاســی تعبیــر میگــردد.
نهادینهشــدن ســاختاری کــودار
نیــاز بــه یــک باورمنــدی سیاســی مطــرح اســت کــه دیگــر
بســتگی به میـزان مبــارزه جامعه
رسخوردگــی سیاســی احــزاب ،تعیینکننــدگان رسنوشــتهای
ب ـرای تحقــق آزادی و دموکراســی
محتــوم و همیشــگی نباشــند .بــه یــک آشــتی میــان احــزاب
دارد
بــا خلــق نیــاز داریــم .نوعــی باورمنــدی بــه اح ـزاب از ســوی
خلقــی کــه مطالبـهی دموکراســی دارد امــا زبــان انقــاباش الکـن اســت
یــا بــا زبــان دیگــری ســخن میگویــد ،نیــاز هســت .ببینیــد بــا جامعـهای
طــرف هســتیم کــه دچــار رسخوردگــی سیاسیســت و بــه یــاس شکســت
از انقــاب مبتالســت .از یــک ســو قهرمانانــش را از دســت داده و از
ســوی دیگــر هنــوز بــر خــود میبالــد کــه ریشــه در اعــاق تاریــخ دارد
و از همــه کهنتــر اســت .ایــن نهادینــه شــدن هــان فرهنگیســت کــه
از ســوی دولــت و دشــمن اشــغالگر مطــرح شــد و نگــرش و ذهنیــت
سیاســی کالســیک بــه آن دامــن زد .یعنــی جامعــه در یــک تعلیــق
سیاســت بــد اســت یــا سیاســت خــوب اســت ،ق ـرار گرفتــه و معمــوال

وقتــی هــم بــه نتیجــه نرســید و موجودیــت سیاســی احســاس نکــرد ،در
حاشــیه مانــد و حاشیهنشــینی سیاســی را بــه صلحطلبــی تعبیــر منــود.
دشــمناش را مرشوعیــت بخشــید چ ـرا کــه نیــاز بــه زیســتنی فرهنگــی
را در جامعــهی خــود احســاس نکــرد .بیــش از پیــش از ســوی دولــت
مرکــزی ،بــه ملیگرایــی فاخرانــه و زیســن در مرزهــای ملــی و متامیــت
ارضــی قانــع گشــت .جامعــه را عــادت دادنــد تــا گفتــان غالــباش
نوســتالژیایی از یــک فردگرایــی خیالــی باشــد کــه حتــا خــود همزمــان
قهرمــان ،ناجــی و منجــی و اصــا پادشــاه رسزمیــن پوشــالی خویــش
اســت .رسزمینــی کــه در آن ق ـرار دارد امــا غریب ـهی در وط ـنِ خویــش
شدهاســت .گویــی رسزمیــن موعودیســت کــه هرگــز پــا بــر آن
اختــاف احــزاب رشق
نخواهــد گذاشــت ،در حالــی کــه در هــان ارض موعــود هســت
کوردســتان کــه ایدئولوژیــک
امــا موجودیــت نــدارد .حــال رضورت بــه وجودآمــدن سیســتمی
نیســت .نوعــی ایدئولوژیبــازی
کــه هــم بتوانــد بســیار بیشــر از یــک حــزب ،نقشویــژهی
در ق ـوارهی برخوردهــای روزمــرهی
اجتامعــی فراگیــر داشــته و هــم تــاش منایــد کــه جامعــه بــه
سیاسیســت .فقــط هــم سیاســی
خودبــاوری اجتامعــی و سیاســی دســتیابد ،رضورت حــزب
نیســت .اصــا بعضــی از احــزاب
را احســاس منایــد ،بــه سیســتمی آلرتناتیــو بیاندیشــد کــه بــه
و نیروهــا معتقــد بــه وجــود یــا
جــای دولــت ،مدیریــت منایــد امــا دولــت نباشــد ،کــودار را
پایبنــدی بــه ایدئولــوژی نبــوده و
بــه وجــود م ـیآورد .ســاختار کــودار بــه تنهایــی منیتوانــد در
یــا از یــک ایدئولــوژی خــاص یــا
ایــن زمینــه راهــکاری مطلــق و غایــت تلقــی گــردد ،بلکــه ایــن
ســاختارمند پیــروی منیکننــد و
خــود جامعهاســت کــه در بازخــورد و نقــد رویکــردی و عملــی
نیــازی هــم بــه آن منیبیننــد تــا
کــودار ساختارمندشــدن کــودار و تقویــت و گســرش اندیش ـهی
دارای اختــاف هــم باشــند .مهــم
ملــت دموکراتیــک را نیــازی دموکراتیــک میدانــد .اینکــه تصــور
ایــن نیســت کــه چــه کســی خــود
کنیــم بــا ایجــاد کــودار جامعــه نیــازی بــه مبــارزه برای برســاخت
را رهیافــت و یــا یگان ـ ه رهیافــت
خویــش نــدارد ،نگرشــی کالســیک و دولتنگــر اســت .کــودار
میدانــد .اصــا ایدئولوژیــک بــودن
حداقــل تــاش دارد کــه نقطـهی پایانــی بــه ایــن عــادت جامعهی
بــه معنــی رهیافت شــدن نیســت.
کــوردی گــذارد کــه همــواره قــرار اســت مبــارزان بــه عنــوان
جمهــوری اســامی ایـران نیــز هــم
دانایــان کل و حاکــان بالمنــازع آزادی ،جامعــه را از هــر چیــز
دارای ایدئولــوژی بــوده و هــم خود
آزاد مناینــد ،مدیریــت منــوده و جامعــه نقــش خویــش را تنهــا
را یگانــه میدانــد...
بــه فرســتندگان محــرم درود و تربیــکات سیاســی و یــا ایفــای
نقــش متاشــاچیان نــرد تقلیــل دهــد یــا بــا رشکــت در انتخابــات فرمایشــی
احســاس منایــد رسنوشــت خویــش را تعییــن منــوده و دموکراســی محقــق
گشــته اســت.
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در آن صــورت و پــس از ایــن حالــت نیــازی بــه احـزاب یــا حتــی کــودار
نخواهــد بــود چـرا کــه جامعــه میتوانــد خــود را مدیریت منایــد .آیــا میتوان
چنیــن موضوعــی را مطــرح کرد؟
کــودار حاصــل نیــاز جامعهایســت کــه از آزادی محــروم مانــده؛
مهــم نــه کــودار ،بلکــه آن آزادی راستینیســت کــه ســاختارمند تحقــق
یابــد ،ثبــات یافتــه و اح ـزاب سیاســی آن را میبایســت توســعه دهنــد
و جامعــه آن را از آن خــود بدانــد کــه در آن صــورت کــودار بیــش از
پیــش ثبــات و قــوام مییابــد .نهادینهشــدنِ ســاختاری
اگر به احزاب رشق کوردســتان
کــودار بســتگی بــه میــزان مبــارزهی جامعــه بــرای تحقــق
و مواضعشــان در برخــورد بــا
آزادی و دموکراســی دارد .ببینیــد بــرای جامعــهی ایرانــی و
موضــوع رشق توجــه کنیــم،
بــه ویــژه رشق کوردســتان ،آزادی در لوایــح پارملانــی ،هدیهی
نــه اختالفاتشــان ایدئولوژیــک
دولــت بــه جامعــه و یــا در تقابــل سیاســی اح ـزاب بــر رس
اســت نــه آنچنــان عمقــی دارد.
مســند قــدرت در آینــده ،تجســم و عینیــت نخواهــد یافــت.
ببینیــد همــهی آنهــا میخواهنــد
جامعــه بــه بســر و ســاختاری کــه آزادی را متحقــق ســازد
کــه ایــران دموکراتیــک شــود،
نیــاز دارد ،خــود در بــرآورده منــودن آن مشــارکت مســتقیم
کوردســتان آزاد گــردد ،ســاختاری
داشــته باشــد .میتوانــد از بســیاری نامهــا نیــز فراتــر رود
سیاســی و دموکراتیــک مختــص بــه
و ســاختار مدیریتــی خویــش را آنچنــان توســعه دهــد کــه
خویــش داشــته باشــد ،مطالبــات
صدهــا کــودار بــر اســاس نیازهــای هویتــی ،دینــی ،زبانــی،
اجتامعــی و خلقــی کوردهــا
فرهنگــی ،سیاســی ،اجتامعــی ،ملــی و فراملــی و منطق ـهای
تحقــق یابــد و همـهی آنهــا ایرانی
ســاخته و یــا از آن نیــز گــذار منایــد .دموکراســی مقولــهای
دموکراتیــک و کوردســتانی آزاد را
نیســت کــه بتــوان آن را بــر اســاس نامهــا و یــا احــزاب
خواســتارند .شــاید میمانــد کــه
محــدود بــه تعریفــی بروکراتیــک یــا تئوریــک منــود .حداقــل
همیــن کوردســتانی کــه هنــوز آزاد
آنچــه کــه اینــک در رشق کوردســتان و اصــا در خاورمیانــه
نشــده ،فــرداروز چگونــه مدیریت
شــود و بــر رس نحــوهی آن اختالف
مطــرح اســت ،مبــارزهای فراگیــر و مســلحانه بــرای از
دارنــد
میاننرفــن در یــک نســل کشــی فیزیکــی اســت .مبــارزهای
کــه نسلکشــی فرهنگــیِ آن را سالهاســت کــه توســعه دادهانــد .پــس
لــزوم مبــارزهای ســاختارمند مطــرح اســت کــه در آن تنهــا سیاسـتورزی
سیاســتمداران ،خطــوط قرمــز و بایــد و نبایدهــا را بـرای جامعــه ترســیم
ننامیــد.
آیــا ایــن موضــوع ســبب نوعــی هــرج و مــرج سیاســی نخواهــد بــود

کــه همزمــان چندیــن ســاختار همچــون کــودار در یــک جامعــه بــه صــورت
مــوازی فعالیــت مناینــد؟
اگــر در تعریــف کــودار دچــار ایــن اشــتباه شــویم کــه همچــون یــک
حــزب تعریــف گــردد ،آن وقــت نــه یــک حــزب اســت کــه موجودیــت
آن بــا دیگــر احــزاب در جامعــه تکــر آرا را بــه همــراه آورد؛ نــه
میتوانــد نقشویــژهی خویــش را بــه عنــوان یــک سیســتم اجتامعــی
ایفــا منایــد ،در آن صــورت حــرف شــا صحیــح اســت .امــا کــودار یــک
حــزب بــا ســاختاری کــه منافــع تاکتیکــی یــا اســراتژیک
رصف سیاســی را در نظــر بگیــرد ،نیســت .یــا تنهــا مبانــی
تئوریــک و یــا شــاتیک از دموکراســی نیســت .ســاختاری
اجتامعــی جهــت مدیریــت جامعهایســت کــه رسنوشــت،
آینــده و حیــات اجتامعــی خویــش را شــاکلهبندی میمنایــد.
و احــزاب مختلــف در چنیــن سیســتمی میتواننــد نقــش
موثرتــری در خودمدیریتــی دموکراتیــک ایفــا مناینــد .شــیوهی
از مســئولیتپذیری اجتامعــی و سیاســی بــرای جامعــه
اســت کــه از ســوی نهــاد قــدرت دولتــی ،تجویــز منیگــردد،
بلکــه عنــارص ملــت دموکراتیــک و نهادهــای اجتامعــی آن،
اتوریتــهی سیاســی را در ابعــاد مختلــف توســعه خواهنــد
داد .بدیــن معنــا کــه جامعــه بــه هــر انــدازه از نهــاد قــدرت
دولتــی فاصلــه بگیــرد بــه سیاســت نزدیــک خواهــد شــد
و ایــن امــری شدنیســت .منونههــای شــال کوردســتان
و یــا روژآوا بارزتریــن منونههــای کــرداری ایــن اندیشــه و
ســاختارند.
اختــاف ایدئولوژیک نیروهای سیاســی در رشق کوردســتان
هماکنــون وضعیتــی را بــه وجــود آورده کــه هــر یــک خــود را
یگانــه رهیافــت در رشق کوردســتان میدانــد .کــودار نیــز خــود
را ســاختار و اندیشـهای میدانــد کــه رهیافــت دموکراتیــک در
ای ـران و رشق کوردســتان میتوانــد باشــد .آیــا ایــن نــوع برخــورد ســبب
نهادینــه شــدن فرهنگــی منیگــردد کــه در آن هــم جامعــه در اندیشـههای
سیاســی ســاخی شــده و هــم فرهنــگ اختالفــات ایدئولوژیــک اح ـزاب،
جامعــه را بــا خطــر متالشیشــدن فرهنگــی مواجــه میســازد .تفــاوت شــا
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اختالفات ایدئولوژیک در یک
جامعــه نشــان از پویایــی فکری و
اندیشــگی آن جامعه اســت .حال
هــر یــک میتوانــد رهیافــت و
حتــی یگانــه رهیافــت ،خــود را
معرفــی منایــد .امــا این بــه معنای
رهیافتبــودن نیســت .ببینیــد
کــودار اگــر مدعــی چنیــن چیــزی
هســت ،میتوانــد در بوتـهی نقد
قرار گیــرد ،در بازخورد اندیشــگی
و سیاســی محــک بخــورد ،اصــا
خــود احــزاب رشق میبایســت
تــا حــال ایــ ن کار را میکردنــد،
اصــا آن را بــه گفتامن میــان خود
مبــدل مناینــد ،شــاید توانســت
رهیافــت مشــرک همــهی آنهــا
باشــد ،یــا نباشــد
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بــا دیگــر نیروهــای سیاســی در ایــن زمینــه چیســت؟
اختــاف احـزاب رشق کوردســتان کــه ایدئولوژیک نیســت .نوعــی ایدئولوژیبازی
در قــوارهی برخوردهــای روزمــرهی سیاسیســت .فقــط هــم سیاســی نیســت .اصــا
بعضــی از احـزاب و نیروهــا معتقــد بــه وجــود یــا پایبنــدی بــه ایدئولــوژی نبــوده و
یــا از یــک ایدئولــوژی خــاص یــا ســاختارمند پیــروی منیکننــد و نیــازی هــم بــه آن
منیبیننــد تــا دارای اختــاف هــم باشــند .مهــم ایــن نیســت کــه چــه کســی خــود
را رهیافــت و یــا یگان ـه رهیافــت میدانــد .اصــا ایدئولوژیــک بــودن بــه معنــی
رهیافــت شــدن نیســت .جمهــوری اســامی ایـران نیــز هــم دارای ایدئولــوژی بــوده
و هــم خــود را یگانــه میدانــد .اختــاف احــزاب در رشق کوردســتان هــم دارای
ریش ـههای تاریخیاســت و هــم نشــاندهندهی اندیشهایســت کــه در آن جامعــه
در یــک پروسـهی معلــوم و نامعلــوم همچــون ملــک یــا میـراث ،متعلــق بــه احـزاب
تلقــی میشــود کــه میبایســت عکــس آن اتفــاق میافتــاد کــه احـزاب متعلــق بــه
جامع ـه باشــند .بــه شــعارها و هیاهوهــای سیاســی اح ـزاب در تهییــج احساســات
جامعــه در مقاطــع خــاص یــا مثــا زبــان رســانهای آنــان نیــز نبایــد توجهــی کــرد.
ب ـرای روشــن شــدن ایــن موضــوع بــه جنــوب کوردســتان نــگاه کنیــد کــه اح ـزاب
موجــود ،متــام جامعــه اعــم از خــوب و بــد و گذشــته و آینــده و حتــی زمیــن
و آســان و جــاده و آب و کــوه و زن و مــرد و نامهایــش را بــا هــر آنچــه کــه
هســت آنچنــان تقســیم کــرده و مالــک شــدهاند کــه انــگار اینهــا احزابــی آســانی
و الهــی ب ـرای نجــات جامع ـهی موجــود کــه هامنــا جنــوب کوردســتان بــوده ،از
ســوی خداونــد هبــوط فرمودهانــد .در ای ـران هــم وضعیــت مشــابهی هســت .کار
بــه جایــی کشــیده کــه اگــر آیــات قرآنــی نیــز در مــورد موجودیــت الهــی جمهــوری
اســامی جعــل گــردد ،چیــز عجیبــی نخواهــد بــود ،حتــی بســرهای فرهنگــی کــه
جامعــه آن را بــاور منایــد نیــز تــا حــدودی ایجــاد شــده .ضدفرهنگــی کــه در آن
اح ـزاب ،صاحــب جامعهانــد بــه ویــژه در کوردســتان ،تخــم آن در جنــوب توســط
بارزانیهــا ریختــه شــد و متاســفانه بــه بســیاری از اح ـزاب رشق کوردســتان نیــز
رسایــت منــود .اتفاقــا اگــر بــه احـزاب رشق کوردســتان و مواضعشــان در برخــورد بــا
موضــوع رشق توجــه کنیــم ،نــه اختالفاتشــان ایدئولوژیــک اســت نــه آنچنــان عمقــی
دارد .ببینیــد همـهی آنهــا میخواهنــد کــه ایـران دموکراتیــک شــود ،کوردســتان آزاد
گــردد ،ســاختاری سیاســی و دموکراتیــک مختــص بــه خویش داشــته باشــد ،مطالبات
اجتامعــی و خلقــی کوردهــا تحقــق یابــد و همــهی آنهــا ایرانــی دموکراتیــک و
کوردســتانی آزاد را خواســتارند .شــاید میمانــد کــه همیــن کوردســتانی کــه هنــوز
آزاد نشــده ،فــرداروز چگونــه مدیریــت شــود و بــر رس نحــوهی آن اختــاف دارنــد.
امــا قــادر بــه تعریــف همیــن کوردســتان و ایـران نیســتند .کوردســتانی کــه تاریــخ
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دارد و جامع ـهاش از ســوی نظــام قــدرت منحــرف شــده .جامع ـهای کــه شــیعه،
ســنی ،چــپ ،لی ـرال ،رسمای ـهدار و فــارس ،کــورد ،ههورامــی و ســوران و کرمانــج
و کلهــر و روشــنفکر و مســلامن و یهــودی و بهایــی و زن و مــرد دارد و ایرانــی
کــه فــارس و آذری و بلــوچ و عــرب و شــیعه و ســلفی و ارمنــی و دولــت و والیــت
فقیــه و حــوزهی علمیــه و هــزار تنــوع زبانــی فرهنگــی و آیینــی و فکــری و
اندیشــگی دارد .انــگارهی یــک هندوســتان شــده کــه هــر کــس میگویــد بایــد
باشــم و دیگ ـران بایــد نباشــند .یکــی دولــت میخواهــد یکــی امــت اســامی،
یکــی کمونیســم دوآتشــهی لنینیســت و یکــی هنــوز شــیفتهی غربیســت
کــه قــرار اســت برایــش دموکراســی کادو بیــاورد .همــهی آنهــا خیلــی چیزهــا
میخواهنــد امــا قــادر بــه بازتعریــف و برســاخت نیســتند .اتفاقــا همیــن ناتوانــی
در تعریــف صحیــح جامعــه و شــعاردادن بـرای جامعــه ،همیــن جامعهنشــناختانه
برخوردهاســت کــه جامعــه نــه در اندیشــههای سیاســی ،بلکــه در بازیهــای
کودکانــهی سیاســی ســاخی شــده و ایــن اختالفــات ایدئولوژیــک نیســت کــه
خطــر متالشــی شــدن فرهنگــی را بــا خــود خواهــد آورد کــه اختالفــات نگرشــی در
خوانشهــای تنــگ حزبــی و ســلطهخواهانه از جامعــه ،بــه خــود جامعــه هــم
رسایــت خواهــد کــرد .اصــا اختالفــات ایدئولوژیــک در یــک جامعــه نشــان از
پویایــی فکــری و اندیشــگی آن جامعــه اســت .حــال هــر یــک میتوانــد رهیافت و
حتــی یگانــه رهیافــت ،خــود را معرفــی منایــد .امــا ایــن بــه معنــای رهیافتبــودن
نیســت .ببینیــد کــودار اگــر مدعــی چنیــن چیــزی هســت ،میتوانــد در بوت ـهی
نقــد ق ـرار گیــرد ،در بازخــورد اندیشــگی و سیاســی محــک بخــورد ،اصــا خــود
احـزاب رشق میبایســت تــا حــال ایـن کار را میکردنــد ،اصــا آن را بــه گفتــان
میــان خــود مبــدل مناینــد ،شــاید توانســت رهیافــت مشــرک همـهی آنهــا باشــد،
یــا نباشــد .شــاید در یــک هماندیشــی سیاســی و اجتامعــی و حتــی آزمونهــای
حزبــی و مبــارزات آزادیخواهانـهی متامــی احـزاب ،نواقصــش رفــع گردد ،توســعه
یابــد ،کاراتــر و موثرتــر باشــد و شــاید بتوانــد بــه هــدف غایــی متامــی اح ـزاب
تبدیــل شــود کــه هامنــا ایرانــی دموکراتیــک و کوردســتانی آزاد را متحقــق گردانــد.
در یــک جملــه کوتــاه بگویــم کــه اینهــا تفاوتهــای کــرداری و اندیشــگی مــا
بــا متامــی اح ـزاب ،ســاختارها و اندیش ـههای سیاســی اســت .تفاوتهایــی کــه
جهانبینــی و ایدئولــوژی مــا را بــا بســیاری از اندیشــههای وارداتــی نــه در
ســطح کوردســتان کــه در منطقــه و جهــان عیــان میســازد .و ایــن تفاوتهــا
مانــع نیســتند و بــه رد دیگـران مبــادرت منـیورزد ،بلکــه قابلیــت گفتامنــی دارند.
یگانــه رهیافــت نیســتیم ،امــا بایســتی رهیافــت حقیقــی جامعـهای باشــیم کــه مــا
متعلــق بــه آنیــم .و ایــن را آینــدهای بــه اثبــات میرســاند کــه امــروز میســازیم.
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