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جهــان، اشــكال فشــار و اســتثامری ایــن همــه طوالنی مــدت و شــدید، دیــده منی شــوند. 

نهادینه شــدن ذهنیتــی کــه خاورمیانــه ی بــدون بحــران، قابــل تصــور نیســت را می تــوان 

ناشــی از پیامدهــای زیســن اقتــدار در فــرم دولــت دانســت.  قبــل از هــر چیــز بــه اندازه ی 

تحلیــل رسمایــه داری و حتــی شــاید بیشــرت از آن، بــه تحلیــل دولت ـ ملــت نیاز وجــود دارد. 

تقســیم جهــان بــه مرزهایــی قاطــع، مراســم )عبادت( های ملــت مــدرن، پیدایــش هیــوالی 

ــكاران،  ــرای جامعــه، ارتش هــای دامئــی، ارتــش بی ــن ب بروكراســی به صــورت قفســی آهنی

ــمناك  ــر و خش ــی رشی ــت هیوالی ــه حال ــه ب ــیت گرایی ك ــی، جنس ــدرن ملی گرای ــِن م دی

درآمــده اســت، تعصــب آكادمیــك كــه هــزاران بــار بدتــر از كهنه پرســتی قــرون وســطایی، 

ذهــن را بــه انحطــاط و تاریكــی می كشــاند، جملگــی دولــت ـ ملــت را به عنــوان خــدای 

هــزار و یــك چهــره پدیــد می آورنــد. 

  كوردهــا و دیگــر خلق هــای ایــران، بایــد عمــل برســاخت ملــت دموكراتیــك را به منزلــه ی 

اَشــكال  كل  و  مقاومت هــا  حقیقت هــا،  متامــی  پالوده گشــته  ی  غلظــت  و  »ســنتز 

ــن زرتشــتی و  ــا آیی ــه ت ــو گرفت ــن ایزدبان ــاد كهن تری ــه از اعتق ــی ك ــه ی متداوم تجلی یافت

اســام را در بــر می گیــرد و همــه ی آن هــا را در ژرفــای تاریــخ و اجتامعی بــودن خویــش 

دارنــد«، درك مناینــد، از تــه دل بپذیرنــد و اجرایــش مناینــد. گزینــه ای کــه می توانــد گــذار 

ــت در  ــن دول ــد ار گش ــن واکاوی پدی ــد، همی ــع بخش ــت را ترسی ــت ـ مل ــت دول از ذهنی

جامعــه و نیــز تــاش بــرای عمــل برســاخت مدرنیتــه ی دموکراتیــک خویــش اســت.  چیــزی 

ــز  ــدازه نی ــه هــامن ان ــی و فلســفی گذشــته و ب ــك، دین ــه ی آموزه هــای میتولوژی كــه كلیّ

ــی  ــه متام ــی ك ــن حقیقت های ــد، همچنی ــاد دهن ــد ی ــدرن می خواهن ــی م ــوم اجتامع عل

می خواهنــد  و جمعــی  تك تــك  به صــورت  مقاومت طلبانــه  شــورش های  و  جنگ هــا 

ــدل  ــك« در م ــت دموكراتی ــاخت مل ــد »برس ــن و كالب ــد، در ذه ــان آورن ــر زب ــا را ب آن ه

ــت و در  ــودار، رهیاف ــد. ک ــی می یاب ــود و تجل ــک و آزاد  بازمن ــه ی  دموکراتی ــرم جامع و ف

ــد  در رشق کوردســتان  عیــن حــال فــرم جامعــه ی دموکراتیــک و آزادی ســت کــه می توان

و همزمــان در ایــران بــرای خلق هــای متنــوع و متکــر موجــود در آن کــه کلیتــی بــه نــام  

ــه گفتامنــی  ــد و بی گــامن قابلیــت تبدیــل شــدن ب ــد، بازمنــود عینــی یاب جوامــع ایرانی ان

ــنگرانه را دارد.  روش

کمیتــه ی علــم و روشــنگری کــودار در ایــن راســتا در تــاش اســت کــه فضــای گفتامنــی این 

مهــم را فراهــم آورد. اثــر پیــش رو تحــت عنــوان »کــودار، رهیافــت ملــت دموکراتیــک در 

ایــران و رشق کوردســتان«  حاصــل تحقیــق و پژوهــش در ایــن زمینــه اســت کــه بی گــامن 

می توانــد در بازخــورد اندیشــه ی صاحب نظــران ایرانــی و پژوهشــگران علــوم اجتامعــی و 

سیاســی متامــی خلق هــای ایــران پربارتــر گشــته و در گســرته ای جامعه شــناختانه آزمــون 

گردد.

    در میانــه ی بحرانی تریــن دوره ی حیاتــی کــه خاورمیانــه تــا بــه حــال بــه خــود دیــده 

ــخ کــه بحــران هویــت اجتامعــی، جوامعــی عــاری  ــز در برهــه ای از تاری اســت، و نی

ــه  ــک ب ــه ی دموکراتی ــه ی مدرنیت ــد؛ نظری ــل می منای ــی را تحمی ــت فرهنگ از موجودی

گونــه ای عمیــق در تقابــل بــا وضعیــت آشــوب زده ی مدرنیتــه ی رسمایــه داری در حــال 

موجودیت بخشــی بــه خویــش اســت. در اصــل، تحقــق برســاخت ملــت دموکراتیــک 

كــه هم خــوان بــا نظریــه و مفاهیــم مدرنیتــه ی دموكراتیــك می باشــد، مصــادف اســت 

بــا دوره ی بحرانــی كــه مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی در ذهنیــت و شــیوه ی حیــات دچــار 

ــل  ــن عام ــواره بازدارنده تری ــه هم ــع ک ــا و جوام ــت  خلق ه ــت. مقاوم ــته اس آن گش

در برابــر مدرنیتــه ی رسمایــه داری بــه شــامر مــی رود، خــود نشــان از ایــن تقابــل دارد. 

ــد  ــه شــامر می آین ــر چــه انقاب هــای ارزشــمندی ب انقاب هــای ســده ی ۱۹ و ۲۰ اگ

امــا قــادر بــه گــذار از ذهنیــت و شــیوه ی حیــات مدرنیتــه ی رسمایــه داری نگشــته و 

ــک ســو  ــه داری از ی ــه ی رسمای ــق از مدرنیت ــش عمی ــه ســبب عــدم خوان ــز ب خــود نی

ــده ی  ــی، ای ــا حقیقت هــای اجتامع ــه ســبب هم خــوان نگشــن ب ــر ب و از ســوی دیگ

ــک  ــر ی ــه ه ــی ک ــت. انقاب های ــدود گش ــز مح ــان نی ــت آن ــدن  و موفقی جایگزین ش

میــراث ارزشــمند، دســتاوردهای ذهنیتــِی حــاوی ســهم باالیــی از حقیقــت كــه هنــوز 

هــم وجــود دارنــد و ارزش هــای حیاتــی اتیــك ـ زیبایی شــناختی را بــر جــای گذاشــته اند.

   جوامــع خاورمیانــه، بــه عنــوان بخــش عظیمــی از انســانیت در طــول تاریــخ بیشــرت 

از همــگان دچــار بحران هــا و مســائل و معضــات شــده اند. دلیــل اساســی ایــن امــر 

بی گــامن ایــن اســت كــه در طــول مــدت بیــش از پنج هــزار ســال، همیشــه از ســوی 

متــدن مركــزی دچــار فشــار و اســتثامر كامــل شــده اند. در هیــچ یــك از مناطــق دیگــر 

....شتیاددا
برگرفته از کتاب » کودار، رهیافت دموکراتیک در ایران و رشق کوردستان«
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             جنــگ میــان نیروهــای مدرنیتــه ی رسمایــه داری و نیروهــای قدرت گــرا در خاورمیانــه 

بــه اوج خویــش رســیده و از ســوی دیگــر نیروهــای دموكراتیــك خلق هــا نیــز در پــی راهــی 

جهــت گــذار از بحــران شــدیدی هســتند كــه متــام منطقــه را در برگرفتــه اســت. بــه نحــوی 

می تــوان گفــت کــه جنــگ جهانــی ســوم در منطقــه در حــال جریــان اســت. دیگــر، مقاومــت 

ــد.  ــو( آن را منی منای ــاد جایگزین)آلرتناتی ــدرن و ایج ــی م ــن هژمون ــاف درهم شكس رصف، كف

خلق هــا مســتلزم مهــارت در زمینــه ی برســاخت مدرنیتــه ی خــاص خویــش هســتند. امــروزه 

جنبــش آزادی خواهــی خلــق کــورد، هــم در ایــران و هــم در رشق کوردســتان، می توانــد جهــت 

به جــای آوردن وظیفــه ی برســاخت مدرنیتــه ی دموکراتیــک، پیشــاهنگی منایــد. كوردســتان در 

ــت ـ   ــه اســت. از طــرف دول ــه جــای گرفت ــزرِگ منطق ــت ب ــت ـ مل ــار دول ــان مرزهــای چه می

ــدام  ــر ك ــا ه ــت ـ ملت ه ــن دول ــت. ای ــته اس ــارصه گش ــارس مح ــرك و ف ــرب، تُ ــای ع ملت ه

ــز  ــتان نی ــن كوردس ــد. همچنی ــش درآورده ان ــت خوی ــت حاكمی ــتان را تح ــی از كوردس بخش

به منزلــه ی یــک میهــن، ســایر فرهنگ هــا و خلق هــای كهــن را در درون خویــش جــای 

داده اســت. كوردســتان در طــول تاریــخ، مركــز ظهــور و رشــد بســیاری از فرهنگ هــا، ادیــان 

ــینی،  ــان، روستانش ــای زب ــنگی، انقاب ه ــِگ نوس ــواره ی فرهن ــش گه ــوده و نق ــب ب و مذاه

ــوِم«   ــی س ــگ جهان ــر »جن ــز تقدی ــروزه نی ــت. ام ــوده اس ــا من ــز ایف ــدن را نی ــاورزی و مت کش

برپاشــده توســط مدرنیتــه ی رسمایــه دار ی، بــه نوعــی از طریــق رویدادهــای كوردســتان تعییــن 

خواهــد شــد.

دیگــر نظــام جهانــی رسمایــه داری پتانســیل خودنوســازی در منطقــه را از دســت داده و امــری 

ــت ـ ملت هــای مركزگــرای ســنتی  كــه روی می دهــد، پوســیدگی و واپاشــی نظــام اســت. دول

ــوده و ناكارآمــدی آنهــا بیــش از پیــش  ــه اســتمرار موجودیــت خویــش نب ــز دیگــر قــادر ب نی

ــارزات  ــا مب ــه تنه ــه، ن ــای ملی گرایان ــت و راهكاره ــت ـ مل ــدل دول ــت. م ــده اس ــان ش منای

ــا و  ــه ی بحران ه ــر دامن ــه ب ــانده، بلك ــه ای نرس ــه نتیج ــورد را ب ــق ك ــژه خل ــا و به وی خلق ه

مسائل شــان افــزوده اســت. بنابرایــن طــرح و اجــرای مــدل دموكراتیكــی كــه قــادر بــه گــذار از 

ــی دارد.  ــی و حیات ــی تاریخ ــد، اهمیت ــت باش ــت ـ مل ــی از دول ــت های ناش بن بس

ــا در  ــر کورده ــه اگ ــم ك ــم، می بینی ــه می منایی ــا توج ــن فاكتوره ــی ای ــه متام ــه ب ــی ک هنگام

ـگــفتار شیپ

متامــی منطقــه و حتــی ایــران و رشق کوردســتان در چارچــوب مدرنیته ی دموكراتیــك، پیشــاهنگی 

تحوالتــی بنیادیــن را صــورت دهنــد، دلیــل چندانــی باقــی منی مانــد كــه ایــن تحــوالت بــه انقاب 

دموكراتیــك خاورمیانــه متحــول نشــود. حتــی اگــر موانعــی پیــش روی آن وجــود داشــته باشــند 

نیــز، پیرشفــت ناگزیــر اســت. اینكــه در رشق كوردســتان و ایــران مســئله ی کــورد در چارچــوب 

ــود در  ــای موج ــت ـ ملت  ه ــران دول ــر بح ــردد، در براب ــل گ ــی و ح ــك، چاره یاب ملِت دموكراتی

خاورمیانــه و مســائل الینحلــی كــه منجــر بدان هــا گشــته اند، تأثیــر عظیمــی بــر جــای خواهــد 

ــت ـ  ــه دول ــت هایی ك ــا و بن بس ــا، درگیری ه ــذار از بحران ه ــه ی گ ــون در زمین ــاد. از هم اكن نه

ــر  ــامل دیگــری به غی ــه منجــر بدان هــا گشــته اند، احت ــراق، ســوریه و تركی ــران، ع ملت هــای ای

از رهیافــت ملــِت دموكراتیــك چنــدان دیــده منی شــود. ارصار بــر تــداوم »دولــت ـ ملت« گرایــی، 

بــه معنــای مســئله و درگیــری بیشــرتی اســت. اگــر بخواهنــد دولــت ـ ملت هــای دیگــری )نظیــر 

ُخــرده دولــت ـ ملت هــای کــورد و فلســطین( را تأســیس كننــد، این هــا مســائل را حــل منی كننــد، 

بلكــه تنهــا می تواننــد مســائلی را بــر مســائل موجــود بیافزاینــد.

ــك  ــوان ی ــتان)      KODAR(، به عن ــک و آزاد رشق کوردس ــه ی دموکراتی ــتا  جامع ــن راس  در همی

ــتان  ــو در رشق کوردس ــی و ن ــِی حقیق ــور انقاب ــك ظه ــد ی ــک می توان ــر دموکراتی ــروی مؤث نی

ــه ی  ــوب مدرنیت ــک، در چارچ ــتمی دموکراتی ــوان سیس ــد.       KODAR به عن ــم زن ــران را رق و ای

دموكراتیــك، ملــت کــورد و متامــی ایــران را از جایگزینــی نیرومنــد برخــوردار می منایــد و جهــت 

ــد.  ــاهنگی می کن ــر پیش ــن ام ای

خلــق كــورد و جنبــش هویت طلبــی و آزادیخواهــِی آن، سال هاســت كــه بــه مبــارزه بــرای حفــظ 

موجودیــت و تحقــق آزادی خویــش پرداخته انــد. بــا توجــه بــه آزمــوِن عظیــم تاریخــی خــود، بــا 

تــوان گــذار از دولــت ـ ملت گرایــی و بــا اتــكا بــه رهیافــت ملــت دموكراتیــك، جایگزیــن نوینــی 

ــام  ــودن نظ ــاخته اند. چاره یاب ب ــرح س ــش مط ــی خوی ــی و سیاس ــائل اجتامع ــل مس ــت ح جه

ــه  ــژه ب ــت ـ به وی ــتان،       KODAR اس ــوان آن در رشق کوردس ــه عن ــك  ـ ک ــم دموكراتی كنفدرالیس

دلیــل تطابــق آن بــا رسشــت آكنــده از تنــوع جامعــه، آغــاز عــر دموكراســی را بــا پیشــاهنگی 

خلــق كــورد نویــد می  دهــد. بــر ایــن مبنــا خلــق كــورد در رشق كوردســتان و ایــران بــا تکیــه بــر 

ِخــرد سیاســی و درک رضورت تاریخــی می توانــد ایــن نظــام را به عنــوان راهــكاری دموكراتیــك 

ــی  ــتان زندگ ــه در كوردس ــی ك ــات هویت ــام تنوع ــت حــل مســائل خــود و مت ــی، جه و غیردولت

می كننــد، مبنــا قــرار دهــد.  »KODAR«، بــا ترقی یابــی بــر بســرت میــراث انقاب هــای گذشــته 

و بــا درنوردیــدن آن هــا، می توانــد یــك  رسآغــاز ســامل و ســنگ بنــای اساســی دموکراتیزاســیون در 

ایــران و رشق کوردســتان نیــز باشــد.
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  امــروزه ایــن حقیقــت مــورد توافــق متامــی علــوم اســت كــه تاریــخ نــه  تنهــا بــرای جامعــه ی انســانی، بلكــه در 

متامــی تشــكل های كیهانــی نقــش تعین كننــده ای ایفــا می كنــد. نقــش تاریــِخ اجتامعــی در پدیــد آوردن انســان، 

بســیار مهــم اســت. تــوان پدیــدآوردن فــرد توســط جامعــه ی انســانی، كمــرت از آنــی كــه تصــور مــی رود، درك 

شــده اســت. می تــوان بــا فعالیــت و تأملــی بیشــرت، بــه ژرفــای معنایــی آن دســت یافــت.

ــت.  ــت اس ــن حقیق ــرای یاف ــا ب ــرت م ــه بس ــت، یگان ــدن اس ــن و آزادش ــال تکوی ــته در ح ــه پیوس ــه ای ك جامع

جامعــه ی انســانی تنهــا تاریــخ انســان نیســت، بلكــه بــه معنــای واقعــی كلمــه، تاریــخ كیهــان نیــز می باشــد. 

بــا احتســاب مــدت  زمانــی كــه بــا ســادگی بــه 13/8 میلیــارد ســال تعبیــر می شــود، عبــارت از تاریــخ كیهــان 

اســت. بــه همیــن جهــت بایــد بــرای انســان، جامعــه ی انســانی و تاریــِخ انســان، اهمیــت بســیاری قائــل گشــت.

پایــان آخریــن عــر یخبنــدان در حــدود بیســت هــزار ســال قبــل، یــك مقطــع مهــم در ســیر تاریــخ 

ــه ی  ــژه دامن ــخ مذكــور آغــاز می گــردد، به وی ــا تاری ــه كــه هم زمــان ب ــخ خاورمیان اجتامعــی می باشــد. در تاری

سلســله كوه های زاگــرس ـ تــوروس و مناطــق بیابانــی همســایه اش، یــك »وفــور غذائــی، امنیــت و تســهیل زاد 

و ولــد« فوق العــاده را در رسآغــاز ایــن تاریــخ جهــت نــوع انســان ارائــه می دهــد. تركیــب ســه عامــل مذکــور، 

ــه  ــده ك ــات گردی ــردد. اثب ــات  محســوب می گ ــك شــانس فوق العــاده ی حی ــده، ی ــوع موجــود زن جهــت هــر ن

حداقــل مــدت یــك میلیــون ســال اســت كــه همیشــه جریــان كــوچ انســان ها از آفریقــا به ســوی آســیا و اروپــا 

ــن ســیر و ســفر ایفــا  ــوروس همــواره نقــش ایســتگاه مركــزی را در ای وجــود داشــته اســت. قــوس زاگــرس ـ ت

می منایــد. بیابان هــای همســایه نیــز كــه در مقایســه بــا دوران خویــش حداقــل بــه انــدازه ی ایــن دامنه هــای 

ــدان و  ــن عــر یخبن ــد. پایان یافــن آخری ــد، نقــش مشــابهی را ایفــا كرده ان كوهســتانی دارای اهمیــت بوده ان

رســیدن بــه رشایطــی كــه مانــدگاری را در ایــن ایســتگاه ها ممكــن می گردانــد، منجــر بــه یــك تحــول عظیــم در 

تاریــخ نــوع انســان شــده اســت. امــروزه ایــن منطقــه ی جغرافیایــی را خاورمیانــه می نامیــم. منطقــه، اهمیــت 

ــد.  ــب می منای ــی كس ــر تاریخ ــت اخی ــن واقعی ــش را از همی ــی خوی ــناختی و اجتامع ــناختی، زیست ش زمین ش

ــِخ  ــه تاری ــد ك ــكیل می ده ــی را تش ــه مكان ــت؛ بلك ــی نیس ــی معمول ــش جغرافیای ــك بخ ــر ی ــه دیگ خاورمیان

جهانشــمول بــر صحنــه ی آن رقــم زده خواهــد شــد.

باورهــای مشــرتك علمــی نشــان می دهنــد كــه تــا بعــد از آخریــن دوره ی یخبنــدان، از ســازمان بندی ای به شــكل 

ــی انســانی در  ــد( كــه متشــكل از جمعیت ــه همدیگــر شــباهت دارن كِان )گروه هــای همــوژن كوچكــی كــه ب

ــه اســت. انســانیت، 98 درصــد از تاریــخ خــود را به شــکل  ــود، گــذار صــورت نگرفت حــدود 25 الــی 50 نفــر ب

ایــن نــوع جامعــه زیســته اســت. كِان، نقــش ســلول بنیادیــن را در تشــكیل جامعــه ایفــا می منایــد. هامن گونــه 

كــه در امــر شــكل گیری موجــودات زنــده، ســلول بنیادیــن بــا تاشــی افــزون بــر میلیاردهــا ســال بــه فرماســیون 

انــواع نباتــی و حیوانــی گــذار منــوده اســت. 

انقــاِب جامعــه ی دارای فراوانــی و غنــا، از بنیادی تریــن مراحــل تاریــخ جهانشــمول می باشــد.کم کم بــا 

ــن  ــان منادی ــت. زب ــته اس ــی گش ــه ط ــن مرحل ــاره ای«، ای ــان اش ــای »زب ــن« به ج ــان منادی ــدن »زب جایگزین ش

انســان، بــه ســبب ســاختار بــدن و حنجــره اش دارای یــك پتانســیل عظیــم توســعه می باشــد. همیــن امــكان و 

ــد. ــرس می گردان ــز می ــاب فكــری را نی ــه انق ــن اســت ك ــاِن منادی ــت زب ظرفی

انقــاب اصلــی زبــان منادیــن پــس از آخریــن عــر یخبنــدان، یعنــی حــدود 20000 ق.م در پیونــد بــا ســاختار 

ــناختی و  ــات انسان ش ــی و معلوم ــاهدات تاریخ ــت. مش ــورت داده اس ــار ص ــه، انفج ــك خاورمیان ژئوبیولوژی

ــد، از  ــوان می گردن ــی كــه »ســامی« عن ــد اجتامعات ــد كــه نشــان می دهن اتنیكی)قومی(روشــن تری وجــود دارن

ــا  ــوده ـ ت ــی ب ــی گیاه ــاختار غن ــك س ــل دارای ی ــال قب ــش هزار س ــدود ش ــا ح ــه ت ــا ـ ك ــزرگ آفریق ــرای ب صح

بیابان هــای عربســتان و ایــران، »نظــام قبایلــی« وســیعی را پیرامــون ریشــه ی زبانــی ســامی، تشــكیل داده انــد. 

گــذار از زبان هــای اشــاره ای بســیار غنــی آفریقــا بــه نظــام قبیلــه اِی متكــی بــر ســاختار زبــان منادیــِن ســامی، 

ــاب  ــی چــه در انق ــی و فرهنگ ــروه زبان ــن گ ــا ای ــخ جهانشــمول اســت. بعده ــن تاری ــی از مراحــل بنیادی یك

زراعــی ـ دامپــروری نوســنگی و چــه انقــاب شــهری )مدنیــت، متــدن( نقــش بزرگــی را ایفــا منــود.

همچنیــن مشــاهدات تاریخــی و فعالیت هــای انسان شــناختی به طــور واضح تــری اثبــات كرده انــد كــه دومیــن 

انقــاب بــزرگ زبــان منادیــن، بــا اتــكا بــر ســاختار ژئوبیولوژیــك موجــود در سلســله كوه هــای زاگــرس ـ تــوروس 

ــز نامیــده می شــوند،  ــه ای »آریایــی« كــه گــروه هندواروپایــی نی و از طــرف گروه هــای موجــود در نظــام قبیل

تشــكیل شــده اســت. اثبــات شــده کــه ایــن گــروه، نقــش اصلــی را در انقاب هــای زراعــی و شــهری ایفــا کــرده 

اســت. ایــن نقــش را اساســاً در ارتبــاط بــا ســاختار ژئوبیولوژیــك حــوزه ی یكجانشــین ایفــا منــوده اســت.

متامــی فعالیت هــای علمــی زبان شــناختی، قوم شــناختی، انسان شــناختی، باستان شــناختی و زمین شــناختی 

اثبــات كرده انــد كــه انقــاب روســتا ـ زراعــت اساســاً در قــوس داخلــی سلســله كوه هــای زاگــرس و تــوروس ـ كــه 

در تاریــخ »هــال حاصلخیــز« نیــز نامیــده می شــودـ و در ارتبــاط بــا گونه هــا و ســاختار ژئوبیولوژیــك آن صورت 

گرفتــه اســت. ایــن مقطــع انقابــی در تاریــخ جهانشــمول انســانیت، مقطعــی اساســی اســت. 

ــه ای« هرتوژن)گروه هــای دارای  ــه ی »نظام هــای قبیل ــه مرحل ــه ی جامعــه ی بلندمــدت كِان ب جامعــه از مرحل

آ
تاریخ جهانشمول و خاورمیانه
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كرت هــای متفــاوت( گــذار منــوده اســت. نظام هــای قبیلــه ای كــه متكــی بــر ریشــه های مشــرتك زبانــی بــوده، 

ــه  ــر  اعطــای هدی ــی نظی ــا تبادالت ــان آنه ــده، می ــكنی گزی ــای نیمه كوچ نشــین ـ نیمه یكجانشــین ُس در حوزه ه

در جریــان بــوده و مكان هــای دفــن مــردگان و معابــد مشــرتكی را پدیــد آورده انــد، شــاكله بندی های اجتامعــی 

بلند مدتــی بوده انــد.

شــكل گیری روســتاها در ارتبــاط بــا انقــاب زراعــی بســیار مهــم می باشــد. در نظــام قبیلــه ای نیمه كوچ نشــین، 

ــومری  ــِن س ــد كاه ــه معاب ــوان ب ــت را می ت ــهر و دول ــاد ش ــت. می ــه اس ــورت گرفت ــذار ص ــتا گ ــرم روس ــه ف ب

مرتبــط دانســت. مدیریــت روســتا و كمــون، یعنــی اولیــن دموكراســی ابتدایی)ابتدایــی در معنــای اصالــت( نیــز 

پیرامــون نظام هــای معابــد مشــرتك قبایــل تشــكیل داده شــده اند. هــر معبــد مشــرتك، بنیان هــای یكجانشــینی، 

داد و ســتد ابتدایــی و انقــاب احســاس و اندیشــه ی مشــرتك )هــر( را نیــز تشــكیل می دهــد. داد و ســتدهای 

ــد مشــرتك صــورت  ــی می باشــند، طــی گردهامیی هــا در معاب ــل  بازرگان ــَدوی  و اصی ــه كــه شــكل بَ هدیه  گون

گرفته انــد. منشــأ پیدایــش دیــن و هــر  نیــز در معابــد مشــرتك یافــت می شــوند.

ــت نیمه كوچ نشــین  ــه ســبب كیفی ــگ ب ــن فرهن ــه ای ــن اســت ك ــان منــود ای ــد بی ــه بای ــم دیگــری ك ــورد مه م

خویــش، دارای چنــان خصوصیتــی بــود كــه به گونــه ای بســیار منعطــف و رسیــع، پراكنــده گشــته اســت. ایــن 

فرهنــگ کــه در طــول تاریــخ) 15000 ـ 10000ق.م ( در ســطحی جهانشــمول و به ویــژه در ســطح خاورمیانــه 

پراكنــده شــده اســت، نقشــی بســیار روشــنگرانه را جهــت روایــات تاریخــی ایفــا می کنــد. بعدهــا ایــن فرهنــگ 

در متامــی آســیا، آفریقــا، اروپــا، امریــكا و حتــی اســرتالیا گســرتش یافــت.

ــنگی  ــازی در دوران نوس ــتانه ی شهرس ــا آس ــکونتی ت ــعه ی س ــی توس ــاخن نوع ــم، ممكن س ــورد مه ــن م  دومی

می باشــد كــه پــس از 7000 ق.م رخ داد. متامــی حفاری هــای باستان شــناختی ایــن واقعیــت را تصدیــق 

ــژه از 5000 ق.م  ــزی، به وی ــوزه ی مرك ــامن ح ــه از ه ــی ك ــش فرهنگ ــك پراكن ــت ی ــوان گف ــد. می ت می مناین

بدین ســو هرچــه بیشــرت شــتاب گرفتــه اســت، در یــك حــوزه ی وســیع ژئوبیولوژیــك و به ویــژه در مــر، ســومر 

ــن دره هــای  ــن، همچنی ــفا، پنجــاب )پنجــاو( در مرزهــای هندوســتان و پاكســتان امروزی ــای ُس در مزوپوتامی

ــا آســتانه ی احــداث »پیش مــدل  ــده كــه ت ــان پیرشفتــی گردی ــای تركســتان راهگشــای چن ــا و ســیر  دری آمودری

شــهر« نیــز رســیده اســت. یــك نظــام مركــز ـ پیرامــون متناســب بــا آن دوران، نوعــی نظــام جهانــی را تشــكیل 

داده كــه بــرای اولیــن بــار دیــده شــده اســت. فرهنــگ مذكــور از چیــن تــا اروپــا یعنــی بیــن دو اقیانوس، نقشــی 

رسآمــد ایفــا منــوده و دومیــن حلقــه ی پراكنــش از 4000 الــی 2000 ق.م را به وجــود آورده کــه از نظــر تاریــخ 

جهانشــمول حائــز اهمیــت فراوانــی اســت. گلوبالیزاســیون )جهانی شــدن(، پدیــده ای نیســت كــه تنهــا در عــر 

ــر،  ــتثامری و نارسكوب گ ــن جهانی شــدن غیراس ــن و بلندمدت تری ــاید هــم مهم تری ــا زیســته شــده باشــد. ش م

در همیــن دوران جریــان داشــته اســت. 

یــك تشــكل فرهنگــی مــادی و معنــوِی مشــرتك و پراكنــش گلوبــال )جهانــی( آن، بنیــان الزمــه جهــت یــك روایــت 

تاریخــی معنــادار می باشــد. یــك نظــر مشــرتك تاریخ نــگاران بــزرگ ایــن اســت كــه در دوره ی 6000 الــی 4000 

ــد.  ق.م كلیــه ی عنــارص فرهنــگ مــاّدی و معنــوی جهــت گــذار بــه متــدن، در هــال حاصلخیــز پدیــد آمده ان

تحقیقــات باستان شــناختی و اتنیكــی، همچنیــن مشــاهدات بســیاری جهــت تصدیــق ایــن نظــر وجــود دارنــد. 

از طریــق صنعتی ســازی ابزارهــای فرهنــِگ مــادی و در رأس آن حــوزه ی پوشــاك، تغذیــه و مســكن، توانســته اند 

بــه ســطح تولیــد برســند. افزونه هــای اجتامعــی را جهــت اســتفاده در دوره هــای خشك ســالی و بایــای مختلــف 

انباشــته اند. شــالوده  ی بازرگانــی ریختــه شــده اســت. تبــادل محصــوالت جهــت نیازمندی هــای متقابــل، 

ــد.  ــز كســب گردیده ان ــوی نی ــِگ معن ــارص فرهن ــه اســت. بســیاری از عن ــه انجــام گرفت ــِگ هدی به شــکل فرهن

پیرشفت هــای بزرگــی در نخســتین حالــت اصیــل دیــن، خــدا، هــر، علــم و فنــاوری به وجــود آمــده  اســت. از 

معــدن، بــه فنــاوری گــذار صــورت گرفتــه اســت. بــرای اولیــن بــار چــرخ، به كارگرفتــه شــده اســت. از تبدیــل 

انــرژی، بهره بــرداری صــورت گرفتــه اســت. اكتشــافات، بی شــك بســیار بیشــرت از آنچــه تصــور مــی رود، صــورت 

گرفته انــد. مهم تــر اینكــه حیاتــی مطــرح اســت كــه زنــان آغاز گــر آن بــوده  و بــا محیــط زیســت اطــراف خــود 

در تعامــل کامــل بــه رس می برده انــد. تنهــا همیــن مــورد نیــز جهــت توضیــح برتــری جامعــه ی ایــن دوران در 

ــدن  ــدازه ی مت ــه ان ــه ب ــه ای را ك ــوان جامع ــه منی ت ــه هیچ وج ــد. ب ــت می كن ــی، كفای ــا روزگار كنون ــه ب مقایس

ــم  ــر بخواهی ــود. اگ ــه محســوب من ــر و پیرشفت ــد، برت ــوب می منای ــان را رسك ــی محیط زیســت و زن روزگار كنون

ــای  ــه در معن ــد معیارهــای اكولوژیكــی و فمینیســتی )ن ــم، بای ــری یــك جامعــه ســخن بگویی از ســامت و برت

ــاً  ــوان گفــت کــه جوامــع روزگار مــا حقیقت ــن نقطه نظــر، می ت بورژوایــی آن( شــالوده قــرار داده شــوند. از ای

جوامعــی بیامرنــد.

نخســتین و عمده تریــن  تضــاد دیالكتیكــِی متــدن، عبــارت اســت از بردگــی بــه تدریــج ژرفایافتــه ی زنــان و ظهــور 

قدرت مدارانــه ی خــدا ـ شــاهان كــه بــه حالــت بیــامری درآمــده اســت. بعدهــا تضــاد بــرده ـ اربــاب نیــز از همین 

تضــاِد بنیادیــن رسچشــمه می گیــرد. ایــن داســتان، تــا كارگــران و بیــكاران امروزیــن و بردگانــی از هــر تبــار كــه 

ــودن  ــت. كامل من ــرده اس ــدا ك ــه پی ــده و ادام ــج ش ــه، تروی ــق یافت ــد، تعمی ــان گردانیده ان ــار محرومیت ش دچ

مرحلــه ی متدنــِی تاریــخ جهانشــمول و تعییــن مؤلفه هــای اصلــی، دارای اهمیتــی فوق العــاده می باشــد. شــهرها 

كــه نیــاز تجــاری مناطــق غیرشــهری )دهــات( را به خوبــی بــه كار می بســتند و احــداث آن هــا بــر پایــه ی طــرح 

و فنــاوری تأمیــن ایــن نیازهــا از طریــق تولیــدی پربازده تــر بــود، در ابتــدا نقــش نامطلوبــی ایفــا منی كردنــد. 

عكــس آن، ضمــن ســازگاری و همــكاری بــا مناطــق غیرشــهری، توســعه ی اجتامعــی را ترسیــع بخشــیدند. ولــی 

جنــگ و جــدال بــر رس افزونه هــای اجتامعــی ای كــه راهگشــای آن هــا گشــته و اندوختــه ی بزرگــی محســوب 

ــان  ــرای زحمتكش ــج ب ــهر، به تدری ــر ش ــی ب ــدن مبتن ــدن و دولتی ش ــل طبقاتی ش ــن مراح ــد، همچنی می گردن

ــِخ  ــی تاری ــه ی متدن ــد. مرحل ــك خطــر درمی آین ــه ای به صــورت ی شــهری و غیرشــهری و متامــی نظام هــای قبیل

جهانشــمول، همیشــه به گونــه ای مملــو از جنگ هــای ناشــی از ایــن تضــاد و شــکل گیری دولت هــای ماحصــل 

از آن جنگ هــا، ســپری شــد. از ایــن نقطه نظــر، تاریــخ عبــارت اســت از »كشــتارگاه انســان«. 

تحلیــل صحیــح »بازتولیــد قــدرت و دولــت توســط هیرارشــی موجــود در جوامــع متمــدن«، یــك مــورد مهــم 

ــِی جامعــه ی صاحب قــدرت، از نظــر كیفــی تفــاوت  ــخ اســت. مقطــع زمان ــح تاری دیگــر جهــت روایــت صحی

بســیاری بــا جوامــع ماقبــل خویــش دارد. نهــاد اربابــی یــا قــدرت، در رستــارس تاریــخ متــدن دارای ویژگی توســعه، 

ــدت یابی  ــیوع و ش ــدون ش ــد؛ ب ــان می مان ــامری رسط ــه بی ــت. ب ــه  اس ــتمر در جامع ــیوع مس ــدت یابی و ش ش

منی توانــد مانــدگار مبانــد. نهــاد قــدرت، دقیقــاً هامننــد بیــامری ســود و انباشــت مســتمر انحصــارات رسمایــه  

ــه  ــش ادام ــات خوی ــه حی ــده ب ــی انبوه ش ــه  ی اجتامع ــق افزون ــر دو از طری ــوی، ه ــاظ ماه ــد. به  لح می باش

می دهنــد.
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دولت  

ــن  ــا در عی ــه اســت. ام ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق ــروزه بیشــرت از هــر اصطاحــی م ــخ و ام ــت، در طــول تاری         دول

حــال، اصطاحــی اســت كــه كمــرت از همــه شــناخته شــده و تعریــف گشــته اســت. اصطاحی ســت كــه در تاریكــی و 

ابهــام عظیمــی باقــی مانــده اســت. در خصــوص چیســتِی دولــت، جهالتــی مفــرط وجــود دارد. جهــت واشــكافی تاریــخ 

و امــروزه، و گــذار از حالــت بحرانــی جامعــه، ارائــه ی تعریــف و تفســیر صحیحــی از دولــت، اساســی ترین مســئله ای 

ــد. وخیم تریــن مــورد ایــن اســت، كســانی كــه  ــوز هــم به لحــاظ ماهــوی رضورت خــود را حفــظ می كن اســت كــه هن

ــه هــامن  ــد؛ و ب ــر آن ســوار شــده اند، ناآگاهن ــه ب ــت وســیله ای ك ــد، از ماهی ــت می انگارن ــش را در حیطــه ی دول خوی

میــزان آن هایــی كــه خــارج از دولــت باقــی مانده انــد نیــز تعاریــف اشتباهشــان)به ویژه فاجعــه ی سوسیالیســم رئــال( 

ــان ســخن  ــاد و دو زب ــا هفت كامــاً بــه دیالــوگ كــوران و كــران و بعــد از ســقوط بــرج بابــل بــر روی جامعاتــی كــه ب

ــن در  ــد. جای گرف ــائل می پندارن ــل مس ــوزه ی ح ــه ی ح ــت را به منزل ــت، دول ــت. اكری ــه اس ــباهت یافت ــد، ش می گفتن

دولــت، هم ردیــف رهایــی از متامــی معضــات محســوب می گــردد. یــك گام آن ســوتر، حالتــی اســت كــه در آن دولــت 

ــت تصــور می شــود.  بســان خــدا ـ دول

ادراك عمیــق جامعه شناســانه نشــان می دهــد كــه الوهیــت ایجادشــده در طــول تاریــخ متــدن، به گونــه  ای درهم تنیــده و 

متداخــل بــا تكویــِن دولــت پیــش رفتــه اســت. مشــاركت كاهــن در امــر تكویــن دولت، دلیــل بنیادیــن توســعه ی متداخل 

»دولــت ـ خدا«ســت. ایــن نكتــه قطعــی اســت كــه كاهنــان بــه هنــگام برســاخِن دولــت، به ویــژه از پانتئــون خدایــان 

ــِك  ــاب ایدئولوژی ــه ی نق ــردـ به  مثاب ــای می گی ــك ج ــر ایدئولوژی ــه ی عن ــومری به منزل ــگاه س ــت پرستش ــه در هوی ـ ك

مدیریــت سیاســی اســتفاده منوده انــد. یــك گام آن ســوتر از كاهــن ـ شــاه، خــداـ شــاه اســت. تــا دوران امپراطــوری روم از 

ایــن اصطــاح خــدا ـ شــاه و یــا امپراطــور كــه ریشــه در پرستشــگاه ســومری دارد، اســتفاده منوده انــد. ادیــان ابراهیمــی 

بــا قــرار دادن ایــن اصطــاح در پاتُفرم)صحــن( خــدا ـ پیامــرب و یــا خــدا ـ رســول، خواســته اند تــا اندكــی تركیــب انســانی 

در آن بــه كار برنــد؛ موفــق هــم گشــته اند. مفهوم ســازی هایی  نظیــر »دولــت متعالــی اســت؛ مقــدس اســت؛ وســیله ی 

اساســِی رهایــی اســت« و نظایــر آن، ریشه شــان را از كاهنــان ســومری می گیرنــد كــه حقیقتــاً اولیــن ســازندگان دولــت 

بود ه انــد.

ــم در  ــان درازی ه ــه مدت زم ــه هایی ك ــودن كلیش ــرار من ــود. تك ــف من ــف تعری ــکال مختل ــه اش ــت را ب ــوان دول می ت

نحلــه ی  لیربالیســتی و هــم سوسیالیســتی از بــر شــده اند، منی تواندآموزنــده باشــد. می تــوان بــه جــای تعریــف دولــت، 

پیــش از هــر چیــز دست نشــان کردكــه دولــت چــه چیــز نیســت!

ــزاِر رسكــوب  ــوم »اب ــی نیســت. مفه ــازع طبقات ــت( نگه داشــِن تن ــت ثاب ــوازن  )موقعی ــا در ت ــت متوقف ســازی و ی دول

ــچ  ــه هی ــت. ب ــعه دهنده نیس ــدان توس ــز چن ــود نی ــده می ش ــان ران ــر زب ــم آن ب ــه ی مه ــوان جنب ــه به عن ــی« ك طبقات

عنــوان منی تــوان دولــت را بــه معنــی از میــان برداشــِن وضعیــت بحــران دانســت. ایده هایــی مبنــی بــر تأمیــن امنیــت 

و نظــم، بــه دور از بیــان واقعیت انــد. دولــت بــه هیــچ وجــه حــوزه ی حــل مســائل و رســیدن بــه اهــداف نیســت. عكــس 

آن، پاتُفرمی)صحــن( جهــت رانــدن مســائل بــه  ســمت قانقاریــا )فســاد و عفونــت( و بحــران، و نیــز تــداوم آنهاســت. 

ــك اســت. ــا اسطوره شــناختی و ایدئولوژی ــا الوهیت هــا و قداســت ها تنه ــت ب رابطــه ی دول

دولــت بــه وضعیت هایــی كــه از آن بحــث گردیــد،  مشــغول می گــردد. امــا تاریــخ نشــان می دهــد كــه در اصــل، متامــی 

دولت هــا به جــز تبدیــل  همه جــا بــه ســاّخ خانه، اقــدام بــه همگون ســازی، ایجــاد جوامــع تنبــل، و درانداخــن انســان 

بــه ورطــه ی باهــت ناشــی از عقــل گاُمنــزَن، نقش آفرینــِی چندانــی نداشــته اند. 

ــازاد و ارزش  ــول م ــر روی محص ــش ب ــه بنیان ــادی ك ــاری اقتص ــوان »انحص ــت به عن ــدود، دول ــم اندازی مح ــر از چش اگ

ــودن محصــول و  ــه اســتوار اســت« تعریــف گــردد، شفافیت بخشــی بیشــرتی خواهــد داشــت. دولــت جهــت رب افزون

ارزش اضافــی از جامعــه، از ابزارهــای ایدئولوژیــك گرفتــه تــا ابزارهــای اعــامل زور، خــود را به منزلــه ی یــك روســاخِت 

ــه  ــِف محــدود ب ــن تعری ــو ای ــر در پرت ــت انحصــاری درمــی آورد. اگ ــه حال ــد و ب ــر از جامعــه ســازماندهی می منای فرات

ــیِ   ــه  فراهم  گردان ــی اســت ك ــك هــر مدیریت ــل، ی ــن تحلی ــی در آخری ــتمدارِی دولت ــم، سیاســت و سیاس ــت بنگری دول

محصــول مــازاد و ارزش هایــش را هامهنــگ می منایــد. بــا كلی تریــن فرمول بنــدی می تــوان گفــت دولــت= محصــول و 

ارزش اضافــی + ابزارهــای ایدئولوژیــك + ابزارهــای اعــامل زور + هــر مدیریــت. اگــر آن را در مــن متامــی پیرشفت هــای 

تاریخــی ارزیابــی مناییــم، خواهیــم دیــد كــه وقتــی از دولــت بحــث می شــود، ایــن فاكتورهــا بــه میــدان می آینــد. خــارج 

از ایــن عنــارص و یــا فاكتورهــا، اگــر هرگونــه ابــزاری ـ چــه به صــورت منفــرد و چــه به شــكل یــك متامیــت ـ به منزلــه ی 

ــت را منی دهــد.  ــام دول ــت تعریــف گــردد، امــكان واشــكافی كاف مناســباتی ای به ن دول

ــی  ــی ذات ــه زندگــی خــود از مدیریت ــرای جهت دهــی ب ــوده نشــده اند، ب ــت آل ــدرت و دول ــه ق ــه ب  جوامــع انســانی ک

برخوردارنــد. همیــن نیــاز جوامــع بــه مدیریــت، در طــول تاریــخ متــدن هامننــد نقابــی جهــت مرشوعیت بخشــیدن بــه 

دولت هــا بــه كار رفتــه اســت. متامــی زمامــداران دولتــی در طــول تاریــخ اهتــامم فراوانــی بــه خــرج داده انــد تــا خویــش 

را بــا ایــن نقــاب بشناســانند. می تــوان برخــی مدیریت هــای اجتامعــی نظیــر امنیــت، امــور بــزرگ آبیــاری و صنعتــی و 

كارهــای مربــوط بــه عدالــت و دادپــروری را به عنــوان یــك نیــاز رضوری، مــرشوع دیــد. امــا در مدیریت هــای دولتــی و 

قدرت مــدار، ایــن امــور اجتامعــی همیشــه در درجــه ی دوم باقــی می ماننــد و بــر پایــه ی مرشوعیت بخشــی بــه خویــش 

كاربســت می یابنــد. جوامــع آلــوده بــه قــدرت، جوامعــی مردســاالرند. توســعه ی مناســباتی از نــوع بردگــی زن در گــذر 

تاریــخ، حالتــی بــه شــکل »ضعیفه شــدگی« عمومــی محیط زیســت و زحمتكشــان را بــه خــود گرفتــه اســت. خصیصــه ی 

مردانه بــودِن قــدرت، ایــن امــر را تحقــق می بخشــد. در جامعــه ی نوســنگی، مدیریت هایــی كــه اكــراً زنانه انــد به طــور 

ــدار در  ــی، مدیریت هــای قدرت م ــع متدن ــوده و در جوام ــد ب ــت هدفمن ــد و امنی ــد، تولی اساســی در راســتای زاد و ول

راســتای جنــگ و اســتثامر جامعــه و محیط زیســت هدفمندنــد.

ــادری  ــده، دارای منشــأ م ــش آم ــه و پی ــان یافت ــدون  انقطــاع جری ــش از پنج هــزار ســال اســت ب ــه بی ــزی ك متــدن مرك

مزپوتامیاســت كــه ســتون فقــرات تاریــخ جهانشــمول را تشــكیل داده؛ اگــر ایــن متــدن مركــزی به عنــوان بنیادی تریــن 

واحــد تاریــخ مــورد تحقیــق و واكاوی قــرار گیــرد،  از حیــث روش شــناختی دارای اهمیــت اســت. 

فلســفه ی لیربالیســم ادعــای »پایــان تاریــخ« را در عــر رسمایــه داری مطــرح کــرده اســت. در اینجــا یــك »پایــان« وجــود 

دارد امــا ایــن پایــان تاریــخ جهانشــمول نیســت، بلكــه پایــان تاریــخ متــدن مركــزی و فُرم هــای قــدرت و دولــت آن اســت. 

ــی  ــت هــامن قدرت ــی دول ــه دانســت؛ به عبارت ــت سازمان دهی شــده ی قــدرت و انباشــت رسمای ــت را حال ــوان دول می ت

اســت کــه توســط حقــوق تحــت بــه کنــرتل درآورده شــده اســت. دولــت ـ ملــت نیــز کــه در عــر رسمایــه داری ظهــور 

کــرد، فرمــی از دولــت اســت کــه بیشــرتین رسمایــه را انباشــت می کنــد. بنابرایــن دولــت ـ ملــت تــا کوچک تریــن منافــذ 

جامعــه نفــوذ می کنــد 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 تداوم ناپذیــر درآمــده اســت و رسنخ هــای بســیاری از ایجــاد شکســتگی در حلقه هــای 

آن قابــل رؤیــت شــده اند.

ــن  ــازی نوی ــه رسآغ ــت بلك ــمول نیس ــخ جهانش ــان تاری ــدن، پای ــت و مت ــدرت، دول ــای ق ــول پدیده ه ــی و اف پایان یاب

ــمول  ــخ جهانش ــه ی تاری ــن الی ــه در پایین تری ــه همیش ــت ك ــاهرگ هایی اس ــی از ش ــه یك ــی ك ــخ اجتامع ــت. تاری اس

قــرار داشــته ولــی همیشــه در حــال تپــش بــوده اســت، پــس از فواصلــی طوالنــی، مجــدداً رس بــرآورده و جهــت ایفــای 

نقــش تاریخــی اش، خــود را آمــاده می منایــد. در نظریه هــای مربــوط بــه متــدن دموكراتیــك، نــه در مــورد بنیان گــذاری 

دولت هــا و نــه فروپاشــی آن هــا ایده هــای چندانــی مطــرح منی شــود. همیشــه ســعی می شــود خــط فاصل هــای میــان 

»متــدن دموكراتیــك« و »متــدن طبقاتــی و دولتــی« واضــح و روشــن شــوند. ایــن دو متــدن، همیشــه در تاریــخ جهانشــمول 

وجــود داشــته اند؛ اكنــون نیــز وجــود دارنــد. وظیفــه ی مــا ایــن اســت كــه متامــی برنامه هــای ایدئولوژیــك و سیاســی، 

اصــول و ابزارهــای راهــربدی و تاكتیكــی متــدن دموكراتیــك خویــش را بــرای تحقــق فلســفه ی متــدن دموكراتیــك جوهــری 

خویــش، توســعه بخشــیم. 

بحران ها و مسائل در جامعه ی خاورمیانه

    بحــران اجتامعــی، بیانگــر مقاطعــی اســت كــه نظــام دچــار چنــان وضعیتــی می گــردد كــه قــادر بــه تــداوم خویــش 

نیســت. »مســئله«، از لحــاظ اصطاحــی، دارای معنــا و مفهومــی عمومی تــر اســت. »بحران «هــا بیشــرت خصلتــی دوره ای 

ــای  ــد. بحران ه ــش می آین ــه پی ــور روزان ــا به ط ــبات و نهاده ــا، مناس ــا، پدیده ه ــائل«، در رویداده ــی »مس ــته ول داش

اجتامعــی، دالیــل چندجانبــه ای دارنــد. برخــی از آن هــا از حوزه هــای سیاســی، اقتصــادی و جمعیتــی رسچشــمه 

می گیرنــد و برخــی نیــز از مــوارد ژئوبیولوژیــك نشــأت می گیرنــد. بــه عنــوان مثــال در اكــر جوامعــی كــه هیرارشــی و 

دولــت )عمومــاً نهادهــای قــدرت( در آنهــا توســعه نیافتــه ، بحران هــا از نــوع ژئوبیولوژیكــی می باشــند. یــك زلزلــه و 

یــا خشك ســالی طبیعــی ممكــن اســت منجــر بــه ایجــاد بحران هــای اجتامعــی جــدی گــردد. بر هم خــوردن و آشــفتگی 

غیرمنتظــره ی محیط زیســت، پیامــدی مشــابه را به بــار مــی آورد. هــم جمعیتــی كــه تغذیــه ی آن دشــوار شــده باشــد و 

ــد از عوامــل بحــران باشــند. ــه، می توانن هــم جمعیتــی بســیار كاهش یافت

ــی  ــد؛ تفاوت ــش می آین ــزان سودشــان پی ــه ســبب كاهــش مســتمر می ــز ب ــد نی ــدرت دارن ــه ریشــه در ق ــی ك بحران های

نــدارد كــه ایــن ســود از طریــق فنــاوری جنگ هــا كســب گــردد و یــا از طریــق ابزارهــای مالــی، تجــاری و صنعتــی بــه 

ــق  ــدم برطرف ســازی آن  از طری ــر رود، در صــورت ع ــه ی جنگ هــا از سودشــان فرات ــه هزین ــی ك ــد. هنگام دســت آین

ســایر ابزارهــا، بــروز بحــران اجتامعــی امــری گریزناپذیــر خواهــد بــود. هنگامــی كــه میــزان ســود انحصــارات مالــی، 

تجــاری و صنعتــی برقرارشــده بــر روی بازارهــا به طــور پیوســته كاهــش یابــد و تــا زمانــی كــه ایــن میــزان ســود از طریــق 

ــای  ــته از بحران ه ــر آن دس ــد. اگ ــر می گردن ــام ناگزی ــی نظ ــای داخل ــردد، بحران ه ــن نگ ــن جایگزی ــی نوی جنگ های

ــه ی  ــس جامع ــوند. از آن پ ــتامتیک می ش ــران سیس ــه بح ــدل ب ــوند، مب ــر ش ــی طوالنی ت ــای مقطع ــی از فرآینده ناش

تحــت حاكمیــت نظــام، حالتــی تداوم ناپذیــر بــه خــود می گیــرد. ســاختار نظــام از هــم  می پاشــد و محیطــی كائوتیــك 

)آشــوب زده( جهــت ایجــاد نظام هایــی تــازه پدیــد می آیــد. آن دســته از نیروهــای اجتامعــی كــه بــر پایــه ی تــداركات 

ــی  ــانس نقش آفرین ــا ش ــالت ی ــد، رس ــش بپرورانن ــری را در خوی ــخ های پیرشفته ت ــود، پاس ــاختارین خ ــك و س ایدئولوژی

اساســی در زمینــه ی ســاخن نظــام نویــن را كســب خواهنــد منــود. 

ــتثامر،  ــدرت و اس ــأت گیری از ق ــاظ نش ــی از لح ــائل اجتامع ــك مس ــت. بی ش ــاوت اس ــی متف ــائل اجتامع ــت مس خصل

دارای جوانــب مشــرتكی می باشــند. امــا مقولــه ای كــه بــرای بعضــی از افــراد و گروه هــا مســئله و معضــل اســت، بــرای 

برخــی دیگــر ممکــن اســت راه حــل  باشــد. ایــن مــورد جهــت بحران هــا عمومیــت بیشــرتی دارد. كل اقشــار اجتامعــی 

ــت  ــن اس ــه، ممك ــده ی جامع ــمناِن به حاشیه رانده ش ــی از دش ــا برخ ــد؛ ام ــر می گردن ــا متأث ــی از بحران ه ــور منف به ط

از بحــران اســتفاده کــرده و خــود را نیرومنــد گرداننــد. مســائل اجتامعــی اگــر رسچشــمه ای خارجــی نداشــته باشــند، 

اساســاً از فشــار و اســتثامر كانون هــای قــدرت رسچشــمه می گیرنــد. زن از كانــون و هیرارشــی مــرد، بــرده از صاحبــش، 

ــه از دســتگاه های فشــار و  ــش، و متامــی جامع ــای خوی ــر از كارفرم ــوق خــود، كارگ ــور از ماف ــش، مأم ــان از ارباب دهق

اســتثامر انحصــارات قــدرت به گونــه ای منفــی متأثــر و رضرمنــد می گردنــد. نتیجتــاً، همگــی گرفتــار مســائل اجتامعــی 

می گردنــد. چیــزی كــه انحصــارات قــدرت و اســتثامر به عنــوان راه حــل ارائــه می دهنــد نیــز روش هــای اســتثامرگرانه و 

اشــكال قدرتــی هســتند كــه مرتاكم تــر شــده اند. بــه همیــن دلیــل اســت كــه اشــكال دولــت و اســتثامر به طــور پیوســته 

پیرشفــت می كننــد. مقابلــه بــا ایــن وضعیــت، مقاومت هــا و عصیان هــای مســتمر و جنگ هــای متقابــل می باشــد. بــه 

ســبب اینكــه به طــور مــداوم گرفتــار منطــق قــدرت و جاذبــه ی اســتثامر گردیده انــد، نتیجــه همیشــه بی حیثیت تریــن 

حیاتــی بــوده كــه تحــت فشــار و اســتثامر ناشــی از مســائل و معضــات، به صــورت یــك تقدیــر درآمــده اســت. تاریــخ 

متــدن دولتــی، از یــك لحــاظ تاریــخ نوســازی و پیشــربد مســتمر روش هــای فشــار و اســتثامر و از ســوی دیگــر تاریــخ 

بالندگــِی »فلســفه و كنش «هــای مبتنــی بــر آزادی و برابــری در میــان مقاومت طلبــان اســت.

ــائل و  ــا و مس ــار بحران ه ــگان دچ ــرت از هم ــخ بیش ــول تاری ــه در ط ــانیت اند ك ــی از انس ــه، بخش ــع خاورمیان جوام

معضــات شــده اند. دلیــل اساســی ایــن امــر بی گــامن ایــن اســت كــه در طــول مــدت بیــش از پنج هــزار ســال، همیشــه 

از ســوی متــدن مركــزی دچــار فشــار و اســتثامر كامــل شــده اند. در هیــچ یــك از مناطــق دیگــر جهــان، اشــكال فشــار و 

ــده منی شــوند. ــدت و شــدید، دی ــه طوالنی م ــن هم ــتثامری ای اس

دولــت، پدیــده ای اســت كــه بــا قــدرت تفــاوت دارد. هــر چنــد کــه دولــت نیــز بــر قــدرت اتــكا دارد، امــا به صــورت یــك 

ــد كــه احتــامل  ــون  قــدرت دیدن ــن كان ــدای امــر، هنگامــی كــه چندی ــد. در ابت ــی می یاب شــاكله بندی متفــاوِت آن تجل

دارد بــا یكپارچگــی و اتحــاد، ســود بیشــرتی را بــه دســت آورنــد، تشــكیل دولــت را بــا اشــتیاقی وافــر به عنــوان هــدف 

ــردد.  ــیس می گ ــدرت تأس ــاوِت ق ــای متف ــرتك كانون ه ــوِد مش ــازمان س ــه ی س ــه به مثاب ــت، همیش ــد. دول برمی گزینن

بنابرایــن بــه دلیــل ســهم  ســودی كــه در ســاختار درونــی آن دارنــد، همیشــه كشــمكش ها، منازعــات و حتــی جنگ هــای 

ــت همــواره از ابزارهــای مرشوعیت بخــش برخــوردار اســت،  ــه ســبب اینكــه دول ــن ب ــد. همچنی ــی روی می دهن داخل

كانون هــای قــدرت همیشــه از دولــت به منزلــه ی منــود منافــع عمومــی كل انحصــارات ســود، طرفــداری می كننــد. لیكــن 

هنگامــی كــه دولــت بــرای منافــع آن هــا بــه  حالــت رضری عمــده درمی آیــد، تجزیــه ی دولــت و جســتجوی اشــكال نویــن 

دولــت و قــدرت مطــرح می شــود. 

ــد  ــد، می توانن ــِی متــدن پنج هــزار ســاله صــورت گیرن ــت، در حیطــه ی زمان ــدرت و دول ــه ق ــوط ب ــر تحلیل هــای مرب اگ

ــی  ــی تاریخ ــه ی تحلیل های ــت ارائ ــا جه ــدن اروپ ــاله ی مت ــد س ــخ پانص ــد. تاری ــام پذیرن ــری انج ــكل واقع گرایانه ت به ش

دربــاره ی »قــدرت و دولــت«، مــكان و زمانــی ناكافــی اســت. بــه همیــن دلیــل در زمینــه ی دولــت و قــدرت، تحلیاتــی 
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ــوند. ــه داده منی ش ــوی ارائ ق

یکــی از پایه هــای مهــم مدرنیتــه ی اروپــا، دولــت ـ ملــت اســت. دولــت ـ ملــت نظامــی اســت كــه دســت كم بــه انــدازه ی 

خــود كاپیتالیســم، بیشــرت از آنكــه بــه چاره یابــی مســائل اجتامعــی بپــردازد، مســائل در آن بــه حداكــر می رســند. دولــت ـ 

ملــت برخــاف آنچــه بســیار بازتــاب داده می شــود، فــرم بنیادیــن »دموكراســی، آزادی و حقــوق بــرش« نیســت بلكــه 

ــوع  ــوری از ن ــی جامعــه تحــت دیكتات ــا وقت ــی دانســت كــه ت ــد به خوب ــن ارزش هاســت. بای ــكار ای سیســتم نفــی و ان

شــیوه ی دولــت ـ ملــت قــرار نگیــرد، منی تــوان دروازه ی آن را بــر روی اســتثامر كاپیتالیســتی گشــود.

ــتی را  ــتثامر كاپیتالیس ــه اس ــت ک ــی اس ــرم دولت ــا ف ــت، تنه ــدرت اس ــكل ق ــده ترین ش ــه نهادینه ش ــت ك ــت ـ مل دول

ــق اســطوره و  ــی و اســتثامر از طری ــه و وســطی، نظام هــای زورگوی ــرون اولی ــه در ق ــه ك ــد. هامن گون ــرس می گردان می

ــژه از  ــز به وی ــت نی ــت ـ مل ــاختگی دول ــت س ــت و قداس ــدند، مرشوعی ــت داده می ش ــی مرشوعی ــای دین ایدئولوژی ه

ــود و در راه  ــی داده می ش ــته تعال ــه پیوس ــت ك ــت ـ مل ــت. دول ــن گش ــدرن تأمی ــِش م ــم و دان ــری عل ــق به کارگی طری

ــر  ــه داری می باشــد کــه می خواهــد ب ــه ی رسمای آن »خــون و جــان و اعتقــاد« طلــب می  گــردد، خــدای واقعــی مدرنیت

همــگان حکــم برانــد.

قبــل از هــر چیــز بــه انــدازه ی تحلیــل رسمایــه داری و حتــی شــاید بیشــرت از آن، بــه تحلیــل دولــت ـ ملــت نیــاز وجــود 

دارد. تقســیم جهــان بــه مرزهایــی قاطعانــه، مراســم )عبادت( های ملــت مــدرن، پیدایــش هیــوالی بروكراســی به صــورت 

ــه  ــه ب ــیت گرایی ك ــی، جنس ــدرن ملی گرای ــِن م ــكاران، دی ــش بی ــی، ارت ــای دامئ ــه، ارتش ه ــرای جامع ــن ب ــی آهنی قفس

ــرون  ــر از كهنه پرســتی ق ــار بدت ــك كــه هــزاران ب ــر و خشــمناك درآمــده اســت، تعصــب آكادمی ــی رشی ــت هیوالی حال

وســطایی ذهــن را بــه انحطــاط و تاریكــی می كشــاند، جملگــی دولــت ـ ملــت را به عنــوان خــدای هــزار و یــك چهــره 

ــد.  ــد می آورن پدی

معضل دولت ـ ملت

       جامعــه ی انســانی در طــول تاریــخ طوالنی مــدت خویــش، هیچــگاه شــاهد مرزهایــی بــه شــیوه ی دولــت ـ ملــت 

نشــده اســت. ایــن نــوع مرزهــا در مغایــرت بــا رسشــت فرهنگــِی انســان می باشــند. مرزهــا جهــت زمین هــا و اراضــی 

ــوی،  ــادی و معن ــگ م ــا فرهن ــكان ب ــوردن م ــی و پیوندخ ــانی در اراض ــات انس ــدن اجتامع ــته اند. ساكن ش ــیم گش ترس

ــكل  ــه ش ــی ب ــكل گیری هویت های ــدت، در ش ــكونت های طوالنی م ــد. س ــن گردی ــاح وط ــكل گیری اصط ــای ش راهگش

ــع  ــت جوام ــن جه ــاح وط ــوم،  اصط ــا و مفه ــن معن ــد. در ای ــای می گذارن ــر ج ــی ب ــر مهم ــز تأثی ــوام نی ــا و اق قبیله ه

غیرقابــل چشم پوشــی بــوده و راهگشــای مســائل و مشــكات اســت. زبــان و فرهنــگ مشــرتك و بــازار اقتصــادی مرزهــای 

قاطعــی ندارنــد، امــا نوعــی نگــرش منعطــف قائــل بــه مــرز را ایجــاد می مناینــد. مســئله هنگامــی آغــاز می گــردد كــه 

دولــت ـ ملــت مختلــط بــا رسمایــه داری، وطــن و جامعــه ی موجــود در آن را تحــت هژمونــی )ســلطه( خویــش می گیــرد. 

ــی  ــی بردگ ــعه  ی عموم ــا توس ــگام ب ــا هم ــن و مرزه ــود، وط ــل می ش ــده تحمی ــگ یکدست ش ــان و فرهن ــه زب هرچ

ــوند.  ــیم منی ش ــی ترس ــن قاطع ــای اینچنی ــا مرزه ــرای دولت ه ــا ب ــد. ام ــرار می گیرن ــزرگ ق ــی ب ــت نظارت ــه، تح جامع

قاطعیــت مرزهــا، منایانگــر تــوان زنجیرهــای بردگــی ای اســت كــه بــر ذهــن و اراده ی انســان ها زده می شــوند؛ بیانگــر 

تحــول زنــدان كوچــك بــه یــك »زنــدان كشــوری« اســت. چنیــن مرزهــای قاطعــی، بــه معنــای ِملكی منــودن انســان ها، 

ــا  ــان آن ی ــی می ــه تفاوت ــد ك ــش می آی ــه ارت ــا ب ــازی آن ه ــان و مبدل س ــان، كاالیی گردانیدن ش ــزاری از آن ــتفاده ی اب اس

ــوان افــراد را از جامعــه  ــه شــیوه ی دولــت ـ ملــت، منی ت ــد. بــدون ترســیم مرزهایــی ب »حبــس عمومــی« باقــی منی مان

جــدا ســاخت و به صــورت کارگــر درآورد. ایــن واقعیــات تنهــا وقتــی تحــت عنــوان »مرزهــای مقــدِس وطــن«، حالتــی 

دینــی و مــرشوع داده شــوند، می تواننــد امكان پذیــر گردنــد. حــال آنكــه مرزهــای دولــت بــه انــدازه ای كــه بالعكــِس 

واقعیــت جغرافیــا اســت، بــا تنــوع و تحــرك جامعــه ی انســانی نیــز در تناقــض بــه رس می بــرد.

ــای  ــودن مرزه ــه تقدیس من ــم آن هم ــه علی رغ ــن در حالی ســت ك ــد. ای ــا می یاب ــوع معن ــا تن ــی، همیشــه ب خــود زندگ

ــر می شــوند. حتــی  ــه رسیع تریــن شــكل دچــار تغیی ــد كــه ب سیاســی، ایــن مرزهــا در رأس ابداعاتــی اجتامعــی می آین

ــه  ــه این هم ــی ك ــای جغرافیای ــود. موقعیت ه ــن ب ــل ناممك ــال قب ــد س ــن، در ص ــی امروزی ــای دولت ــودن مرزه تصورمن

به صــورت نظــری و تجســمی ترســیم گشــته اند، به صــورت موجودیت هــای ازلــی و مقــدس یــاد داده می شــوند؛ 

ــب بی حــد و  ــون انســان و تخری ــا میلی ــرگ صده ــه م ــه آنك ــی آورد. چ ــن مشــكات را به وجــود م ــر بزرگ تری ــن ام ای

مــرز ارزش هــای فرهنــگ مــادی و معنــوی در جنگ هایــی كــه طــی پانصــد ســال اخیــر بــر رس مرزهــای دولــت ـ ملــت 

ــر آن هــا گشــوده اســت. ــه راه ب ــد، نشــان از بزرگــی مســائلی دارد ك درگرفته ان

هــدف دیگــر دولــت ـ ملــت ایجــاد یــک شــهروند تک تیــپ اســت. بدیهی ســت كــه شــهروندِی مدرنیتــه، بیانگــر گــذار از 

بردگــی خصوصــی بــه بردگــی دولتــی اســت. كاپیتالیســم بــدون وجــود ارتــش بــردگاِن مــدرِن اینچنینــی، منی توانــد ســودی 

كســب منایــد. علی رغــم متامــی قداســتی کــه بــه مفهــوم شــهروندی داده می شــود، واقعیتــی كــه در ماهیــت شــهروندی 

نهــان اســت، ایجــاد بردگــی مدرنــی اســت كــه ســودآور باشــد. جامعــه ی دولــت ـ ملــت و شــهروندان آن، ســطحی ترین 

ــم  ــش را در فاشیس ــت خوی ــن حال ــه بالغ تری ــت ك ــت ـ مل ــه ی دول ــتند. جامع ــرد هس ــه و ف ــن جامع و میان تهی تری

ــه وحشــیانه ترین مســائل،  ــه ای اســت ك ــروز، جامع ــه ی جنگ اف ــروز« اســت. جامع ــه  ا ی جنگ اف ــه اســت، »جامع یافت

نسل كشــی ها و جامعه كُشــی ها را تولیــد می منایــد. 

اگــر دولــت ـ ملــت به عنــوان خدایــی كــه بــر روی زمیــن فــرود آمــده قلمــداد شــود، ملی گرایــی نیــز دیــن آن خداســت. 

ــد و تحــت  ــه او خدمــت می منای ــه داری اســت، امــا خدایــی كــه ب ــِی مدرنیتــه ی رسمای ــه اســتدالل دین ملی گرایــی یگان

فرمــان اوســت، دولــت ـ ملــت اســت. تعبیــر ملی گرایــی بــه دیــِن دین هــا و تعبیــر دولــت ـ ملــت بــه خــداِی خدایــان، 

تــا حــد غائــی آموزنــده خواهــد بــود. هیــچ مفهــوم مرتبــط بــا حیــات اجتامعــی بــه انــدازه ی ایــن دو مفهــوم و انبــوه 

مناســباتی كــه بازتــاب می دهنــد، بــر جامعــه تأثیــر منفــی ننهــاده و در عیــن حــال نیــروی رسپوش گــذاری بــر حقیقــت 

و تحریــف آن را نداشــته اســت.

ــك  ــی دارد. ی ــدرت دولت ــن شــكل ق ــر از پیرشفته تری ــی فرات ــدرت نیســت. معنای ــی ق ــك شــكل معمول ــت ی ــت ـ مل دول

شــاكله بندی دولتــی اســت كــه در مســیر موجودیت بخشــی بــه فاشیســم تــداوم می یابــد. هژمونــی ای كــه انحصارگــرِی 

ــر اســت كــه قــدرت دولتــی خــود را در ســطح  ــی امكان پذی ــد، تنهــا وقت ــر روی اقتصــاد برقــرار می منای كاپیتالیســتی ب

ــك   ــك  وطــن، ت ــان، ت ــك  زب ــن اســت: ت ــت چنی ــت ـ مل ــد.  شــعار اساســی دول جامعــه اشــاعه دهــد و ســازماندهی كن

فرهنــگ، تــك  پرچــم و تــك ملــت. آشــكار اســت كــه ســاختار دولــت  ـ ملــت بــرای واقعیتــی نظیــر طبیعــت اجتامعــی 

ــردد.  ــاز می گ ــی مسئله س ــبت عظیم ــه نس ــه ب ــوده بلك ــل نب ــك راه ح ــت، ی ــیاری اس ــوع بس ــی و تن ــه دارای پیچیدگ ك

مرحله ای ســت كــه رسطانی شــدن اجتامعــی نامیــده می شــود. بــه تدریــج متامــی جامعــه را خواهــد بلعیــد و یــا هامننــد 
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یــك غــده ی اجتامعــی بریــده شــده و دور انداختــه خواهــد شــد. 

بــا ظهــور دولــت ـ ملــت، حیــات همه نــوع فرهنــگ، زبــان، تشــكل سیاســی، اندیشــه و اعتقــاِد متفــاوت انباشته شــده در 

طــول تاریــخ اجتامعــی، بــا تهدیــد روبــه رو می شــود. هنگامــی كــه اینهــا بــا مقاومــت  و تفاوت مندی هایشــان واقعیــت 

ــه  ــی ك ــش و حزب ــت، جنب ــردد. هــر دول ــدا می گ ــت هوی ــت ـ مل ــد، ســیامی فاشیســتی دول ــش را مطــرح می مناین خوی

بدیــن  شــیوه بــه مخالفــت بــا تنــوع و تفاوت منــدی اجتامعــی برخیــزد، حتــی اگــر خویــش را به صــورت سوسیالیســت 

ــا و  ــن جنبش ه ــا از طــرف چنی ــت ی ــت ـ مل ــر فاشیســتی خواهــد گشــت. دول ــز ناگزی ــد نی ــاب ده ــرا(  بازت )جامعه گ

احزابــی ســاخته می شــود و یــا خــودش ایــن نــوع احــزاب و جنبش هــا را برمی ســازد. لیربالیســم هرچقــدر هــم كــه از 

طریــق شــعارهای ضدفاشیســتی و  ضدكمونیســتی  بــه دفــاع از نگــرش دولــت لیــربال برخیــزد، امــا یــك فریــب كاری كامــل 

را پیشــه می منایــد. هــم مــادر و هــم پــدر دولــت ـ ملــت، خــود لیربالیســم می باشــد. دولــت ـ ملــت هــم در شــكل گیری 

خویــش و هــم در مرحلــه ی بلــوغ خــود، شــكل دولــِت ایــده آل لیربالیســم می باشــد. بنابرایــن كاپیتالیســمی كــه زاینــده ی 

فاشیســم اســت بــا سوسیالیســم دولتی)سوسیالیســم رئــال(، در مقولــه ی دولــت ـ ملــت یكــی اســت.

خونریــزی، به بــارآوردن قتل عــام و نسل كشــی ای بســیار بیشــرت از كل تاریــخ متــدن كــه جنــگ ملت هــا در پانصــد ســال 

اخیــر و به ویــژه صــد ســال نزدیــك بــه روزگار مــا در ســطح جهــان منجــر بدان هــا شــد، آشــكارا و به صــورت جالبــی 

نشــان می دهــد كــه دولــت ـ ملــت و فاشیســم نه تنهــا بــرای جامعــه راه حــل نیســت، بلكــه منشــأ و منبــع معضــات را 

در حجمــی بــزرگ و بــا بی رحمــی و ســتم عظیمــی تشــكیل می دهــد.

ــه  ــاب دهــد. حتــی خویــش را ب ــِت حقوقــی بازت ــوان دول ــا خــود را به عن ــه خــرج می دهــد ت ــامم ب ــت ـ ملــت اهت دول

حالتــی ارائــه می دهــد كــه گویــی حقــوق بــرای اولیــن بــار در آن به طــور كامــل وضــع و اجــرا شــده اســت. در پــس 

ایــن مســئله، نفــی جامعــه ی اخاقــی و سیاســی نهفتــه اســت. حقــوق یــك مقولــه ی اجتامعی ســت كــه عمومــاً طبقــات 

دولتــی و به ویــژه بــورژوازی ســعی دارنــد آن را به جــای اخــاق و سیاســت حاكــم گرداننــد. واقعیــت عمیقــی كــه در 

پــس ادعــای حقوق گرایــِی افراطــی متــدن اروپــا نهفتــه اســت، همیــن انــكار و نفــی جامعــه ی اخاقــی و سیاســی اســت. 

ــده آل  ــده آل حقــوق اســت. تشــكیل چارچــوب ای ــت چارچــوب ای ــت ـ مل ــه دول ــه می شــود )در ســطح نظــری( ك گفت

جهــت حقــوق بــورژوازی از طــرف دولــت ـ ملتــی كــه بــر مبنــای نفــی جامعــه ی اخاقــی و سیاســی و بنابرایــن جامعــه ی 

دموكراتیــك برقــرار شــده، مــوردی قابــل درك اســت. امــا برخــاف آنچــه ادعــا می شــود نــه دولــت ـ ملــت و نــه حقــوق، 

ــدازه دولــت ـ ملــت و  چارچــوب جامعــه ی دموكراتیــك را تشــكیل منی دهنــد. عكــس ایــن مــورد مصــداق دارد. هــر ان

حقــوق به طــور مختلــط متركــز یافتــه و بــه متامــی حوزه هــای حیــات نفــوذ یابنــد، بــه هــامن میــزان جامعــه ی اخاقــی 

و سیاســی تضعیــف می شــود و جامعــه ی دموكراتیــك بــه یــك جامعــه ی منایشــی تبدیــل می گــردد. 

سیاســت، یعنــی خاق بــودن در راســتای ایجــاد »بهرتیــن، صحیح تریــن و زیباتریــن مــوارد« جهــت جامعــه. بــه عبــارت 

دیگــر، توانایــی مبدل شــدن بــه متعالی تریــن هــری اســت كــه ایــن خاّقیــت را نشــان دهــد. ایــن نیــز هــری اســت كــه 

تنهــا در صــورت وجــود اخــاق اجتامعــی و دموكراســی، می تــوان در آن موفقیــت یافــت. بــه همیــن جهــت در حــوزه ای 

كــه حقــوق بورژوایــی و دولــت ـ ملــت آن را بــه خفقــان كشــیده اســت، نــه بــرای پیشــربد اخــاق و سیاســت و نــه بــرای 

اقدامــات دموکراتیــک، جایــی باقــی منی مانــد. 

ـ ملت و جنسیت گرایی دولت 

     مردســاالری ای كــه هیرارشــِی ســنتی آن را علیــه زنــان برقــرار منــوده اســت، در طــول تاریــخ متــدن همیشــه پرنفوذتــر 

و تواناتــر گردانیــده شــده اســت. قدرتــی كــه در فـُـرم دولــت ـ ملــت بــه حداكــر رســیده اســت، ایــن توانــش را بــه نســبت 

مهمــی از جنســیت گرایی ای می گیــرد كــه آن را شــدت و توســعه بخشــیده اســت. جنســیت گرایی یــك امــر بیولوژیــك 

ــدرت و  ــد ق ــه تولی ــی، منجــر ب ــدازه ی ملی گرای ــه ان ــل ب ــه حداق ــوژی اســت ك ــی ایدئول ــه نوع ــی نیســت؛ بلك معمول

دولــت ـ ملــت می گــردد. جنســیِت زن بــرای مــرِد ســلطه گر، نوعــی شــیء اســت كــه همــه نــوع آزمنــدی خویــش را بــر 

ــازد.  ــق می س روی آن متحق

ــیت گرایانه  ــای جنس ــا و رفتاره ــش را از برخورده ــمه ی خوی ــن رسچش ــت، اولی ــدرت و دول ــای ق ــی ایدئولوژی ه متام

ــی،  ــوع بردگ ــده و همه ن ــاده ش ــوش نه ــر آن رسپ ــا ب ــی حوزه ه ــرت از متام ــه بیش ــی ای ك ــوزه ی اجتامع ــد. ح می گیرن

رسكــوب و اســتثامر بــر روی آن تحقــق یافتــه اســت، بردگــی زن اســت. زن بــه حالــت یــک شــیء درآورده شــده کــه 

ــد. ــود می نهن ــه ی وج ــه عرص ــا ب ــودن آن، پ ــت، از راه برده من ــدرت و دول ــكال ق ــی اَش متام

ــه اســتفاده از  ــد، ب ــاِت بردگــی زن عمــل می مناین ــا آگاهــی عمیــق از ایــن خصوصی كاپیتالیســم و دولــت ـ ملــت كــه ب

ــی  ــتی به خوب ــد. بایس ــان می دهن ــی نش ــامم بزرگ ــدرت اهت ــه و ق ــت رسمای ــزار انباش ــن اب ــوان پیرشفته تری ــان به عن زن

ــات نیســت. كاپیتالیســم و  ــی دارای شــانس توســعه و حی ــك از اشــكال بردگ ــچ ی ــی زن، هی ــدون بردگ ــه ب دانســت ك

ــت ـ  ــه داری و دول ــه رسمای ــكارتر اینك ــند. آش ــلطه گر می باش ــم و س ــرِد حاك ــر نهادینه شــده ترین م ــت بیانگ ــت ـ مل دول

ملــت، انحصارگــرِی مــرد زورمــدار و اســتثامرگر هســتند. ازهم پاشــاندن ایــن انحصارگــری، شــاید از تجزیــه ی اتــم هــم 

دشــوارتر باشــد.

 دموگرافی)جمعیت  شناســی( نیــز به عنــوان یــك شــاخه ی فرعــی جنســیت گرایی اجتامعــی همــگام بــا عــر مدرنیتــه ی 

رسمایــه داری بــا بــه كار بســن آمــار جهــت ارتــش نظامــی، ارتــش بیــكاران و جامعــه ی استاندارد شــده ی ملــت، معیارهــای 

ایــده آل زایــامن زنــان را تعییــن می منایــد. جمعیــت انســانی كــه جامعــه و محیط زیســت را مــورد تهدیــد قــرار می دهــد 

به لحــاظ ماهــوی مســئله ای بیولوژیــك نیســت؛ بلكــه نتیجــه ی به كارگیــری ایدئولــوژی جنســیت گرایی از طــرف 

كاپیتالیســم و دولــت ـ ملــت می باشــد. ایدئولــوژی و اقدامــات جنســیت گرایانه ی كاپیتالیســم و دولــت ـ ملــت و ازجملــه 

خانواده گرایــی مــدرن، شــاید هــم بزرگ تریــن رسچشــمه ی مســائل و مشــكات بــرای جامعــه و محیط زیســت باشــند. 

ــزرگ  ــمه  های ب ــی از رسچش ــوان  یک ــت، به عن ــت ـ مل ــا دول ــاط ب ــی را در ارتب ــیت گرایی اجتامع ــد جنس ــن بای بنابرای

معضــات اجتامعــی ارزیابــی منــود.

جنســیت گرایی، یــك هیــوالی اجتامعــی اســت كــه حداقــل بــه انــدازه ی كاپیتالیســم خطرنــاك می باشــد. مســئله ی زن 

ــرد. ــی جامعــه می باشــد كــه از هــر نقطه نظــر، از فروپاشــاندن جامعــه ی مادرمحــور رسچشــمه می گی مســئله  ی اصل

ایــن یــك واقعیــت اســت كــه بــدون زن، زندگــی میــرس نخواهــد بــود امــا ضمنــاً آشــكار اســت كــه منی تــوان بــا زنــی كــه 

وی را دچــار این همــه ســقوط و انحطــاط منوده انــد نیــز حیاتــی رشافتمندانــه و بامعنــا داشــت. راه صحیــح زندگــی ایــن 

اســت كــه بــا دانســن و احســاس اینكــه همزیســتی كنونــی بــا زن، شــیوه ای اســت كــه هــر كــس و همــگان را تــا خرخــره 

ــه  ــه عمــل زد. ب ــد، گره گشــای مســائل گشــت و دســت ب ــده و پســتی آور مدفــون می منای در نوعــی بردگــی منحط كنن

هیــچ وجــه نبایــد فرامــوش منــود كــه حیــات بامعنــا و رشافتمندانــه  بــا زن، مســتلزم فرزانگــی و تعالــی عظیمی ســت. 
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آنــان كــه ادعــای عشــق دارنــد، بایــد هــر لحظــه به یــاد آورنــد كــه راه تحقــق آن، از همیــن فرزانگــی و تعالــی می گــذرد. 

هــر نــوع برخــورد دیگــری، خیانــت بــه عشــق و خدمــت بــه بردگــی اســت. بــدون رســیدن بــه حقیقــِت اجتامعــی، 

ــاد  ــد، وضعیــت ورشكســتگی نه ــه داری را فرومی افكن ــه ی رسمای ــزی كــه نقــاب مدرنیت ــه عشــق رســید. چی ــوان ب منی ت

ــواده در متــدن غــرب، تنهــا ضعــف پیوندهــای اجتامعــی را نشــان منی دهــد؛ بلكــه  ــواده اســت. ورشكســتگی خان خان

چالشــی كــه بــا جامعــه دارد و ژرفــای بحــران و وضعیــت آشــوب زدگی را نیــز نشــان می دهــد. همچنان كــه بردگــی زن 

ســطح بردگــی اجتامعــی را تعییــن می منایــد، وضعیــت كائوتیــك )آشــوب زده ( روابــط زن ـ مــرد نیــز چالــش و وضعیــت 

كائوتیــك مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی امروزیــن را بازتــاب می دهــد.

نقــش زن در نظــام اســتثامر كاپیتالیســتی، بــه نســبت مــرد در وضعیتــی آشــكارتر و مســاعدتر اســت. بــرای نظــام، زن 

رصفــاً بی دســتمزد بچــه منی زایــد و پــرورش منی دهــد، بلكــه بــا كمرتیــن دســتمزد در هــر كاری بــه تكاپــو و دوندگــی 

ــه داشــته  ــاِم دســتمزدی نگ ــزل مســتمر نظ ــت اهــرم فشــار و تن ــكاران، در موقعی ــش بی ــه ارت واداشــته می شــود. علی

ــز  ــد نی ــات می منای ــاالری را اثب ــی مردس ــیت گرایی اجتامع ــیوع جنس ــه  و ش ــه دامن ــانه هایی ك ــی از نش ــود. یك می ش

ــه رو  ــد روب ــا تهدی ــان و جامعــه را ب ــج جه ــت به تدری ــش جمعی ــان اســت. مســئله ی افزای ــج و كار زن ــا رن ــاط ب در ارتب

ــتهای  ــتی دارد. اش ــه ی كاپیتالیس ــیت گرا و مدرنیت ــه ی جنس ــا جامع ــی ب ــاط تنگاتنگ ــت ارتب ــش جمعی ــد. افزای می منای

ــِی كاپیتالیســم و  ــش جمعیت ــن سیاســت افزای ــواده، همچنی ــدان و خان ــگ خان ــار ســاعته، فرهن جنســی بیســت و چه

ــد.  ــت می گردن ــرو، موجــب انفجــار بهمــن وار جمعی ــت جهــت ســود و نی ــت ـ مل دول

بایســتی به خوبــی دانســت كــه بــر دوش زن ـ ایــن ابــزار زاییــدن بچه هــای متعــددـ چنــان بــار ترســناكی قــرار داده انــد 

ــمه  ــگاری رسچش ــام بی ــك نظ ــدن«، از ی ــد ش ــب فرزن ــر از »صاح ــیار فرات ــئله بس ــد. مس ــوار می باش ــش دش ــه تحمل ك

ــر  ــه بیانگ ــا آوردن بچ ــه به دنی ــت ك ــی دانس ــد به خوب ــن بای ــد. همچنی ــاد منوده ان ــاده ح ــه آن را فوق الع ــرد ك می گی

پدیــده ای نظام منــد و فرهنگــی اســت و نــه بیولوژیــك. بــه  دنیــا آوردن هــر بچــه از نظــر فرهنــگ موجــود، بــه معنــای 

»نــه یــك بــار، بلكــه چندیــن بــار مــرگ زن« اســت. 

دولــت ـ ملــت از طریــق جــای دادن اشــخاص و نهادهــای جاســوس خویــش در متامــی روزنه هــای جامعــه، در صــدد آن 

ــا ایــن روش تحقــق  ــد. جامعــه ی هدایت شــونده، تنهــا ب ــر منای ــا قــدرت را از حیــث عمــق و وســعت تكثی ــد ت برمی آی

ــه  ــه ب ــر متامــی جامعــه اســت و ن ــای جنــگ در براب ــه معن ــان جامعــه ب ــی اشــاعه ی قــدرت در می ــد. یعن ــدا می کن پی

ــا  ــد. ب ــا می منای ــش را ایف ــن نق ــاد جاسوســی، ای ــك نه ــه ی ی ــر زن، به منزل ــم ب ــرد حاك ــه. م ــای مقتدر شــدن جامع معن

ــه جنــگ  ــا، ب ــد بیــامری وب ــه ســكس، هامنن ترویــج رویکــرد جنســیت گرایی در جامعــه از راه سیاســت های مربــوط ب

ــه  ــباهت یافن ب ــر »ش ــی ب ــد. تصــوری مبتن ــی می مناین ــی عمیق ــار بردگ ــان را دچ ــژه، زن ــد. به وی ــه می پردازن ــا جامع ب

مــرد، آزادی اســت« بــه  معنــای زن بودنــی شكســت خورده اســت کــه خــود ژرف تریــن نــوع شكســت بــه شــامر می رود! 

بــا نگاهــی عمیــق بــه ایــن موضــوع می بینیــم كــه بــا توســعه ی اختــاط و درهم تنیدگــِی »جامعــه، قــدرت و دولــت« 

ــه  ــگان ب ــاندن هم ــا كش ــی ب ــتی ها، یعن ــواع علم  پرس ــی و ان ــِی افراط ــیت گرایی، دین گرای ــی، جنس ــق ملی گرای از طری

درون ایــن نگــرش کــه »همــگان هــم قــدرت و هــم جامعــه هســتند؛ هــم دولــت و هــم جامعه انــد«، ســعی بــر تــداوم 

دولــت ـ ملــت دارنــد. 

      

ــور  ــت اســت، فاكت ــی تشــكیل مل ــه در پ ــی ك ــت اســت و دولت ــش تشــكیل دول ــه هدف ــی ك ــارزات ملت     مب

اصلــی واقعیــت خونیــن عــر ماســت. گردهــم آوردن قــدرت، دولــت و ملــت در یــك جــا، رسچشــمه ی اصلــی 

مســائل عــر مدرنیتــه ی رسمایــه داری اســت. هنگامــی كــه مســائل عــر مدرنیتــه ی رسمایــه داری را بــا مســائل 

ــان  ــاوت می ــن تف ــه بزرگ تری ــم ك ــم، می بینی ــه می منایی ــوری مقایس ــی و دیكتات ــای خاندان ــده از دولت ه برآم

آنهــا در ایــن اســت كــه مســائل عــر مدرنیتــه از ملــِت  دولتــی، نشــأت می گیرنــد. دولــت ـ ملــت كــه یكــی 

از بغرنج تریــن موضوعــات علــوم اجتامعــی می باشــد، همچــون عصــای ســحرآمیزی نشــان داده می شــود كــه 

متامــی مســائل را چاره یابــی می كنــد. در اصــل نیــز هــر مســئله ی اجتامعــی را هــزار برابــر می منایــد. دلیــل ایــن 

امــر نیــز شــیوع دســتگاه قــدرت تــا بــه مویرگ هــای جوامــع می باشــد. خــود قــدرت، مســئله تولیــد می كنــد؛ 

بــه ســبب خصلــت پتانســیلِی رسمایــه كــه به شــكل جــرب و زور ســازماندهی شــده اســت، به منزلــه ی فشــار و 

ــِی یک دســت مدنظــر  ــت، جامعــه ی مل ــت ـ مل ــد مســئله ی اجتامعــی می شــود. دول ــه تولی اســتثامر، منجــر ب

ــِر )به اصطــاح  ــدرت، و شــهروندان براب ــی اعضــای شــهروندان توســط ق ــدن متام ــا ازهم بری ــا ب ــش را تنه خوی

ــو از خشــونت برمی ســازد. ایــن شــهروند در  از نظــر حقوقــی( مصنوعــِی متقلــِب ظاهــراً مساوی شــده  و ممل

حالــت لفظــِی قانــون برابــر اســت، امــا در هــر حــوزه ی زندگــی به عنــوان فــرد و هســتنده ی جمعــی در حداكــر 

ــرد. ــه رس می ب ــری ب نابراب

ب
ملت دموكراتیك
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ــه،  ــرم كِان، قبیل ــه ف ــه بعــد از تشــكل هایی ب ــوم، شــاكله بندی جامعــه ای اســت ك ــك مفه ــه ی ی ــت به مثاب مل

عشــایر خویشــاوند، قــوم، خلــق یــا ملیــت می آیــد و خصلــت خویــش را بیــش از هــر چیــز بــا تشــابه زبانــی و 

فرهنگــی متبلــور می ســازد. جوامــع ملــی در مقایســه بــا جامعــه ی قبیلــه ای و قومــی نوعــی اجتامعــات انســانی  

ــی سســت بافت  ــا پیوندهای ــز ب ــل نی ــن دلی ــه همی ــد و دارای حجمــی وســیع تر؛ و ب ــه فراگیرنده ترن هســتند ك

و منعطــف بــا همدیگــر مرتبــط می باشــند. جامعــه ی ملــی عمدتــاً یــك پدیــده ی مربــوط بــه عــر ماســت. 

ــت مشــرتك ســهیم  ــك ذهنی ــه در ی ــامِع انســان هایی اســت ك ــه اجت ــوان گفــت ك ــی  می ت ــف كل ــك تعری ــا ی ب

می باشــند. یعنــی پدیــده ای اســت كــه به طــور ذهنــی وجــود دارد؛ بنابرایــن موجودیتــی مجــرد و خیالــی اســت. 

می تــوان ایــن را نوعــی ملــت كــه بــر مبنــای فرهنــگ تعریــف می شــود نیــز نامیــد. از نظــر جامعه شــناختی، 

ــیته ای،  ــیتی، اتنیس ــی، جنس ــف طبقات ــه های مختل ــود ریش ــم وج ــت. به رغ ــن اس ــز همی ــح نی ــف صحی تعری

ــاً شــكل گیری یــك جهــان ذهنیتــی و فرهنگــِی مشــرتك كــه  رنــگ و حتــی خاســتگاه های متفــاوت ملــی، رصف

ــوع  ــتش گونه از ن ــی پرس ــت. گرایش های ــی اس ــودن كاف ــت ملت ب ــد، جه ــته باش ــت را داش ــن حال عمومی تری

ملــِت دولتــی، ملــت حقوقــی، ملــِت  اقتصــادی و ملــِت نظامــی )ملــت ـ ارتــش( كــه جهــت هرچــه مغلطه آمیــز 

كــردن ایــن ملــِت دارای تعریــف كلــی ایجــاد شــده اند و ملــت عمومــی را تحكیــم می بخشــند، رده بندی هــای 

ــد،  ــه یــك ملــت نیرومن ــد. مبدل شــدن ب ــز نامی ــِت نیرومحــور نی ــوان اینهــا را مل ــری می باشــند. می ت متفاوت ت

یــك آرمــان اساســی مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی می باشــد. زیــرا ملــت نیرومنــد، »امتیــاز رسمایــه ای، بــازار وســیع، 

امــكان اســتعامر و امپریالیســم« را ایجــاد می كنــد. بنابرایــن مهــم اســت كــه چنیــن ملت هــای تحكیم یافتــه ای 

ــزار  ــای خدمت گ ــوِون و ملت ه ــور ش ــای نیرو مح ــوان ملت ه ــی به عن ــت و حت ــت نیانگاش ــدل مل ــه م را یگان

ــكیل  ــئله« را تش ــع »مس ــه منب ــت ك ــان اس ــن كیفیات ش ــبب همی ــه س ــرد. ب ــان ك ــه داری ارزیابی ش ــه رسمای ب

می دهنــد. مــدل ملتــی كــه می تــوان آن را از ملــِت فرهنگــی پدیــد آورد و مانــع اســتثامر و رسكــوب می گــردد 

و چنیــن مــواردی را طــرد می منایــد، مــدل ملــت دموكراتیــك اســت. ملــت دموكراتیــك، نزدیك تریــن ملــت بــه 

ــه اقتضــای ایــن تعریــف، از لحــاظ نگرشــی، ملــت ایــده آِل جوامعــی اســت كــه در  آزادی و برابــری اســت. ب

جســتجوی آزادی و برابــری هســتند.

ملــت دموكراتیــك، ملتــی اســت كــه تنهــا بــه اشــرتاك ذهنیتــی و فرهنگــی بســنده منی كنــد و متامــی اعضایــش را 

در نهادهــای اتونــوم دموكراتیــك گــرد آورده و مدیریــت می منایــد. جنبــه ی تعیین كننــده اش نیــز همیــن اســت. 

ــن لحــاظ،  ــوم اســت. از ای ــك و اتون ــِی دموكراتی ــك، روش مدیریت ــت دموكراتی ــه مل ــِی مبدل شــدن ب رشط اصل

آلرتناتیــو دولــت ـ ملــت می باشــد. قــراردادن مدیریــت دموكراتیــك به جــای مدیریــت دولتــی، امــكان عظیمــی  

بــرای آزادی و برابــری به وجــود مــی آورد. مدرنیتــه ی آلرتناتیــِو مدنظــر ملــِت دموكراتیــك، مدرنیتــه ی دموكراتیــك 

اســت. اقتصــادی كــه از انحصارگــری رهایــی یافتــه، اكولــوژی ای كــه بیانگــر ســازگاری بــا محیط زیســت اســت، و 

فنــاوری ای كــه دوســت طبیعــت و انســان می باشــد، و جامعــه ای کــه در آن آزادی جامعــه از رهگــذر آزادی زن 

متحقــق می گــردد، پایــه ی نهادیــن مدرنیتــه ی دموكراتیــك و بنابرایــن ملــت دموكراتیــك اســت.

دیــدگاه ملــت دموكراتیــك دربــاره ی وطــن، متفــاوت اســت. ملــت دموكراتیــك، وطــن را ارزشــمند می شــامرد، 

ــه  ــی ك ــت و فرهنگ ــوان ذهنی ــت؛ منی ت ــت اس ــگ مل ــت و فرهن ــعه ی ذهنی ــرای توس ــی ب ــكان بزرگ ــرا ام زی

ــا هــدف ســودبری اســت  ــد فرامــوش شــود كــه ب ــه باشــد را تصــور منــود. امــا نبای در خاطــره اش جــای نگرفت

كــه اصطــاح كشــورـ وطــِن بت واره شــده توســط مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی بــر جامعــه اولویــت داده می شــود. 

ــن« از  ــز در راه وط ــه چی ــردن هم ــر »فدا ك ــی ب ــرش مبتن ــت. نگ ــم اس ــز مه ــن نی ــردِن وط ــز  نك مبالغه آمی

نگــرش مبتنــی بــر ملــت فاشیســتی نشــأت می گیــرد. فداكــردن همــه چیــز در راه یــك جامعــه ی آزاد و ملتــی 

ــزار  ــك اب ــاً ی ــرد رصف ــت و ف ــات مل ــرای حی ــده آل نیســت؛ بلكــه ب ــك ای ــر اســت. وطــن ی ــك، بامعنات دموكراتی

اســت. ملــِت دولتــی در پــی جامعــه ی همــوژن اســت، ولــی ملــت دموكراتیــك عمدتــاً متشــكل ازعنــارص جمعــی 

ــز به واســطه ی  ــات نی ــد. خــود حی ــا می بین ــاوت اســت و تفاوت مندی هــا را نوعــی غن ــا كلكتیویته هــای متف ی

تفاوت منــدی امــكان می یابــد. دولــت ـ ملــت كــه مبدل شــدن بــه شــهروند تك تیپــِی مشــابه مصنوعــات 

ــدن  ــی آن آفری ــات اســت. هــدف نهای ــا حی ــرت ب ــز در مغای ــه نی ــن جنب ــد، از ای ــل می منای كارگاهــی را تحمی

انســان بــه شــکل آدم مصنوعــی اســت. بــا ایــن جنبــه ی خــود، در اصــل به ســوی »هیــچ و پوچــی« می شــتابد. 

عضــو یــا شــهروند ملــت دموكراتیــك متفــاوت اســت و ایــن تفــاوت خویــش را از اجتامعــات متفــاوت كســب 

می كنــد. حتــی هــر كــدام از موجودیت هــای قبیلــه  ای و عشــیره ای یــا ایلــی  نیــز بــرای ملــت دموكراتیــك نوعــی 

ــود. ــوب می ش ــا محس غن

بــرای ملت بــودن، بــدون شــك زبــان بــه انــدازه ی فرهنــگ مهــم اســت امــا رشطــی اجبــاری بــه شــامر منــی رود. 

ــه  ــدازه ای ك ــه  ان ــد. ب ــت ایجــاد منی كن ــك مل ــت در ی ــاوت، مانعــی را پیــش روی عضوی داشــن زبان هــای متف

»بــرای هــر ملتــی یــك دولــت« امــری بی مــورد و نابایســت اســت، »الزامی بــودن رصفــاً یــك زبــان یــا گویــش 

بــرای هــر ملــت« نیــز بی مــورد اســت. زبــان ملــی الزم اســت امــا رشطــی غیرقابــل اغــامض نیســت. می تــوان 

ــت ـ  ــا دول ــاب آورد. ام ــه حس ــا ب ــك غن ــت دموكراتی ــك مل ــرای ی ــاوت را ب ــای متف ــا و گویش ه ــود زبان ه وج

ملــت به شــكلی قاطعانــه تحمیــل یــك زبــان را مبنــا قــرار می دهــد. بــه آســانی شــانس اجرایی شــدن وضعیــت 

ــد از امتیازهــای قرارداشــن  ــِی رســمی را منی دهــد. بدیــن لحــاظ، ســعی می كن ــژه  چندزبان چندزبانــی و به وی

در موقعیــت ملــت حاکــم، بهــره بــربد.

در رشایطــی كــه اجــازه داده نشــده ملــت دموكراتیــك به وجــود آیــد و »دولــت ـ ملت« گرایــی نیــز قــادر بــه حــل 

مســائل نشــده، می تــوان از ملــت حقوقــی به مثابــه ی نوعــی ســازش و نگــرش بحــث منــود. مقصــود از راه حــل 

»شــهروندی بــر مبنــای قانــون اساســی« كــه از آن بحــث می شــود، در اصــل رهیافتــی بــر پایــه ی ملــت حقوقــی 

اســت. شــهروندِی حقوقــی  كــه تحــت ضامنــت قانــون اساســی قــرار گرفتــه، متایــز نــژاد، اتنیســیته و ملیــت را 

مبنــا قــرار نــداده و چنیــن خصوصیاتــی، حــق ویــژه ای را بــا خــود بــه همــراه منی آورنــد. ملــت حقوقــی، نوعــی 

ــت  ــه از حال ــا رفته رفت ــل اروپ ــژه مل ــه ایجــاد شــده اســت. به وی ــه بدین گون ــه می باشــد ك ــا مقول ــدی ی رده بن

ملت هــای ملیت محــور به ســوی ملت هــای حقوقــی تكامــل می یابنــد. در ملــل دموكراتیــك، مدیریــت اتونــوم 

)خودگــردان( مبناســت و در ملــت حقوقــی، حق هــا در رسلوحــه قــرار دارنــد. امــا در دولــت ـ ملــت، مدیریــِت 

ــر ذهنیــت و نهادینه شــدگی  ــی اســت كــه ب ــوع ملــت، ملت ــن ن ــده اســت. خطرناك تری قدرت محــور تعیین كنن

»ملــت ـ  ارتــش« متكی ســت. مــدل مذكــور هرچنــد ظاهــراً به عنــوان بازمنــود »ملــت نیرومنــد« دیــده شــود نیــز، 

ماهیتــاً ذهنیتــی را در خــود می پرورانــد كــه زیســن در چارچــوب آن دشــوارترین شــكل زندگــی اســت، همیشــه 

وظایــف را تحمیــل می منایــد و تــا حــد فاشیســم پیــش مــی رود. 

ــد؛  ــان دارن ــه كمرتیــن شــكل جری ــی از ملــت اســت كــه متــام ایــن بیامری هــا در آن ب ملــت دموكراتیــك، مدل
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مدیریــِت خویــش را تقــدس منی بخشــد. مدیریــت، یــك پدیــده ی ســاده اســت كــه در خدمــت حیــات روزانــه 

ــه  ــر شــود. ب ــد مدی ــا وظیفــه دار می توان ــد ی ــك كارمن ــوان ی ــرآوردن لزومــات آن، به عن ــا ب می باشــد. هركــس ب

ــاز  ــِی ب ــِی ملــی یــك نگــرش هویت كار مدیریتــی پرداخــن، ارزشــمند اســت امــا مقــدس نیســت. نگــرش هویت

ــت،  ــك مل ــه ی ــِن فروبســته نیســت. تعلق داشــن ب ــك دی ــِی ی ــت و مؤمن ــد عضوی و نافروبســته اســت؛ هامنن

ــود.  ــت ب ــك مل ــش از ی ــه بی ــق ب ــوان متعل ــردد. می ت ــك نقــص محســوب می گ ــه ی ــاز اســت و ن ــك امتی ــه ی ن

ــته  ــود داش ــد وج ــد، می توانن ــط درآمده ان ــورت مختل ــه به ص ــی ك ــا ی متفاوت ــر، ملیّت ه ــارت صحیح ت ــه عب ب

باشــند. اگــر ملــت حقوقــی بــا ملــت دموكراتیــك ســازش منایــد، بــه راحتــی می تواننــد بــا همدیگــر بــه رس برنــد. 

وطــن، پرچــم و زبــان هرچنــد ارزشــمندند ولــی مقــدس نیســتند. تســهیم وطــِن مشــرتك، زبان هــا و پرچم هــای 

ــی  ــال رضورت ــن ح ــه در عی ــت، بلك ــر اس ــاد امكان پذی ــه دور از تض ــتانه و ب ــكلی دوس ــا به ش ــط نه تنه مختل

جهــت حیــات جامعــه ی تاریخــی به شــامر می آیــد. پدیــده ی ملــت دموكراتیــك بــا متامــی ایــن خصوصیاتــش، 

به عنــوان آلرتناتیــو قــوی »دولــت ـ ملت « گرایــی   ـ كــه ابــزار جنگــی جنون  آفریــن مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی اســت ـ 

ــد. ــخ بازمی یاب ــش را در تاری جایگاه

مــدل ملــت دموكراتیــك به عنــوان یــك مــدل چاره یــاب، مناســبات اجتامعــی ای كــه گرایــش مبتنــی بــر ملــِت   

دولتــی آن را كامــاً ازهــم گســیخته، مجــدداً دموكراتیــزه منــوده و هویت هــای متفــاوت را ســازش  كننده، 

دســتاوردهای  دموكراتیــك،  ملــت  به ســوی  دولتــی  ملــِت  تحول یابــی  می گردانــد.  مــرشوع  و  صلح جــو 

عظیمــی را بــا خــود به همــراه خواهــد آورد. مــدل ملــت دموكراتیــك قبــل از هــر چیــز ادراك هــای اجتامعــِی 

ــدون شــك اگرچــه  ــد. ب ــح تلطیــف منــوده و انســانی می گردان ــا یــك آگاهــی اجتامعــی صحی خشــونت بار را ب

روابــط اســتثامری ای كــه درون مایــه ی آنهــا آكنــده از خشــونت  گردیــده را كامــاً از میــان برمنــی دارد، امــا آن هــا 

ــوده و آن را  ــرح من ــر را مط ــاوات جوتر و آزادت ــه ی مس ــك جامع ــكل گیری ی ــكان ش ــرده و ام ــم ك ــیار ك را بس

تحقــق می بخشــد. تنهــا بــه توســعه ی صلــح و مرشوع بخشــی در داخــل خویــش بســنده منی منایــد، در عیــن 

حــال بــا گــذار از رویكردهــای مملــو از رسكــوب و اســتثامری كــه علیــه ســایر ملــل خارجــی صــورت می گیرنــد، و 

متحول ســازی منافــع مشــرتك بــه هم كوشــی و هم افزایــی )ســیرژی(، ایــن نقشــش را ایفامی منایــد . هنگامــی 

كــه نهادهــای ملــی و بین املللــی بــر پایــه ی ســاختاربندی اساســی ذهنیتــی و نهادیــِن ملــت دموكراتیــك دوبــاره 

برســاخته شــوند، مشــاهده خواهدشــد كــه نتایــج مدرنیتــه ای نویــن یعنــی مدرنیتــه ی دموكراتیــك، نه تنهــا در 

تئــوری بلكــه در عمــل نیــز كیفیــت یــك رنســانس)نوزایی( را دارد. آلرتناتیــو مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی، مدرنیتــه ی 

دموكراتیــك و ملــت دموكراتیــِك جای گرفتــه در بنیــان آن اســت؛ جامعــه ی اقتصــادی، اكولوژیــك و صلح آمیــزی 

اســت كــه در داخــل و خــارِج ملــت دموكراتیــك تنیــده اســت.

ــن اســت  ــال ای ــِی گلوب ــه ی مال ــن و سیاســی ترین راه خــروج از بحــران رسمای ــن، اخاقی تری امــروزه صحیح تری

كــه به جــای خــود دولــت ـ ملتــی كــه مضمونــش تهی ســت و یــا تهی گردانــده شــده اســت، همچنیــن به جــای 

ــی  ــِر »چاره یاب ــی برت ــوردار از ویژگ ــِن برخ ــِك نوی ــل دموكراتی ــاً مل ــال، رسیع ــه ای و گلوب ــای منطق اتحادیه ه

مســائل« برســاخته شــوند؛ ملــت دموكراتیــك تنهــا به صــورت حالــت جایگزین شــده   یــا دگرگونی یافتــه ی 

ــا آن  ــط ب ــز به صــورت مختل ــال نی ــه ای و گلوب ــای منطق ــه مدل ه ــته نشــود، بلك ــرد انگاش ــِت منف ــت ـ مل دول

توســعه داده شــوند.

  
KODAR ماهیت   

   

     در ایــن برهــه از تاریــخ، بزرگرتیــن رهــاورد نظــام جهانــی رسمایــه داری بــرای خلق هــا و ملت هــا تنهــا جنــگ 

و نسل کشــی بــوده اســت. جنــگ میــان نیروهــای مدرنیتــه ی رسمایــه داری و نیروهــای قدرت گــرا در خاورمیانــه 

ــز در پــی راهــی جهــت گــذار از  ــه اوج خویــش رســیده و از ســوی دیگــر نیروهــای دموكراتیــك خلق هــا نی ب

بحــران شــدیدی هســتند كــه متــام منطقــه را در بــر گرفتــه اســت. می تــوان گفــت كــه جنــگ جهانــی ســوم در 

حــال جریــان اســت. ایــن جنــگ، از نظــر گســرته و مدت زمــان، از هــر دو جنــگ جهانــی پیشــین، عمیق تــر و 

ــه داری در منطقــه یافــت منی شــود. امــری كــه  ــر اســت. پتانســیل خودنوســازی نظــام جهانــی رسمای طوالنی ت

ــه  ــادر ب ــز دیگــر ق روی می دهــد، پوســیدگی و واپاشــی نظــام اســت. دولــت ـ ملت هــای مركزگــرای ســنتی نی

اســتمرار موجودیــت خویــش نبــوده و ناكارآمــدی آنهــا بیــش از پیــش منایــان شــده اســت. مــدل دولــت ـ ملــت 

و راهكارهــای ملی گرایانــه نــه تنهــا مبــارزات خلق هــا و به ویــژه خلــق كــورد را بــه نتیجــه ای نرســانده، بلكــه 

ــوی  ــِك آلرتناتی ــدل دموكراتی ــن طــرح و اجــرای م ــزوده اســت. بنابرای ــان اف ــا و مسائل ش ــه ی بحران ه ــر دامن ب

كــه قــادر بــه گــذار از بن بســت های ناشــی از دولــت ـ ملــت باشــد، اهمیتــی تاریخــی و حیاتــی یافتــه اســت. 

خلــق كــورد و جنبــش هویت طلبــی و آزادی خواهــی آن سال هاســت كــه بــه مبــارزه بــرای حفــظ موجودیــت 

و آزادی خویــش می پــردازد. بــا توجــه بــه تجربــه ی عظیــم تاریخــی خــود، از دولــت ـ ملت گرایــی گــذار كــرده 

و بــا اتــكا بــه رهیافــت ملــِت دموكراتیــك، جایگزیــن نوینــی جهــت حــل مســائل اجتامعــی و سیاســی خویــش 

مطــرح ساخته اســت. چاره یاب بــودن نظــام كنفدرالیســم دموكراتیــك به ویــژه بــه دلیــل تطابــق آن بــا رسشــت 

آكنــده از تنــوع جامعــه، بشــارت دهنــده ی آغــاز عــر دموكراســی بــه پیشــاهنگی خلــق كــورد می باشــد. بــر 

ایــن مبنــا خلــق كــورد در رشق كوردســتان و ایــران در تاش اســت ایــن نظــام را به عنــوان راهــكاری دموكراتیــك 

و غیردولتــی، جهــت حــل مســائل خــود و متــام تنوعــات هویتــی كــه در كوردســتان زندگــی می كننــد، مبنــا قــرار 

  . دهد

جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان )KODAR( نظامــی کنفــدراِل اجتامعــی مبتنــی بــر حــق تعییــن 

رسنوشــت ملت هــا بــه دســت خودشــان اســت. دموکراســی، آزادی زن و زندگــی محیط زیســت گرا را مبنــا قــرار 

می دهــد. نظامــی غیردولتــی بــوده و ســازماندهی اجتامعــی ـ سیاســی و فرهنگــی دموکراتیــک جوامــع را مبنــا 

قــرار می دهــد. متامــی اجتامعــات اتنیکــی، ملــی، دینــی و مذهبــی و  فرهنگــی می تواننــد خویــش را بــه شــکل 

ــای ابعــاد  ــر مبن کُمــون، مجلــس، کنگره هــا، آکادمی هــا، ســندیکاها، تعاونی هــا و احــزاب ســازمان بخشــند. ب

ملــت دموکراتیــک )سیاســی، اجتامعــی، زندگــی مشــرتِک آزاد، اقتصــادی، حقوقــی، فرهنگــی، آموزشــی، دفــاع 

ذاتــی و دیپلامســی( ســازماندهی می شــود. انتخابــات و تصمیم گیــری دموکراتیــک بومــی و اصــل مشــارکت را 

در متامــی ســطوح مبنــا می گیــرد. همزیســتی تنوعــات اجتامعــی بــر مبنــای آزادی و برابــری )بــا مدنظرقــراردادن 

تفاوت مندی هــا( را می پذیــرد. در چاره یابــی مســائل جامعــه ی كــورد و ســایر تنوعــات اتنیکــی و ملــی و 

ــِت  ــدل مل ــه و م ــرا را نپذیرفت ــرا و ملی گ ــای دولت گ ــتان، رویکرده ــود در رشق كوردس ــی موج ــی ـ مذهب دین
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دموکراتیــک را توســعه می دهــد. KODAR کــه مــدل کنفدرالیســم دموکراتیــک در رشق کوردســتان بــه شــامر 

مــی رود، در مســیر رســیدن بــه کنفدرالیســم دموکراتیــک خلق هــای ایــران، کنفدرالیســم دموکراتیــک خلق هــای 

خاورمیانــه و جهــان پیشــربد داده می شــود.

ــرد كــه نظام هــای دموکراتیــک و  ــوان یــك اصــل می پذی  KODAR نظامــی »دولــت ـ ملت« گــرا نیســت. به عن

سوسیالیســتی نبایســتی به گونــه ای هدفمنــد در راســتای تشــكیل دولــت، برســاخته شــوند. منی تــوان نظام هــای 

دموکراتیــک را از طریــق دســتگاه دولــِت مــدرن برســاخت. دســتگاه دولــت در مغایــرت بــا رسشــت سوسیالیســم 

ــد،  ــان یاب ــزب جری ــوی ح ــت به س ــت و از دول ــوی دول ــه به س ــی ك ــا حزب ــان و ی ــتم، جری ــر سیس ــت. ه اس

ــای  ــه نظام ه ــیدن ب ــاخت و رس ــردد. برس ــری می گ ــم و براب ــی، سوسیالیس ــكار دموكراس ــی و ان ــه نف ــر ب منج

دموکراتیــک تنهــا از طریــق برقرارســازی متامــی ابعــاد دموكراســی امکان پذیــر اســت. سوسیالیســم هامنگونــه 

كــه منی توانــد بــدون دموكراســی اندیشــیده شــود، از طریــق راهــی به غیــر از دموكراســی نیــز بــه هیــچ وجــه 

ــک  ــوان ی ــك دموكراســِی برخــوردار از گســرتده ترین مشــاركت می ت ــق ی ــا از طری ــل برســاخن نیســت. تنه قاب

ــن سیســتمی تــاش  ــا منــودن چنی ــرای برپ ــن راســتا KODAR ب ــان نهــاد. در همی جامعــه ی دمکراتیــک را بنی

منــوده و بــرای قابــل تحقــق منــودن آن مبــارزه می کنــد.

در KODAR کــه سیســتمی دموکراتیــک و غیردولتــی اســت، جامعــه ی سیاســی ـ اخاقــی به شــکلی نیرومنــد، 

ــز  ــق دموكراســی نی ــه و تحق ــق یافت ــه ی سیاســی تحق ــی جامع ــه ی نف ــر پای ــت ب ــد. دول ــراز وجــود می منای اب

مســتلزم موجودیــت جامعــه ی سیاســی اســت؛ جامعــه ی سیاســی نیــز جامعــه ای اســت كــه آزادی اش را تحقــق 

ــری و  ــه، تصمیم گی ــروی »اندیش ــب نی ــه كس ــه ب ــدام جامع ــارت از اق ــت عب ــده ی سیاس ــد. پدی ــیده باش بخش

ــه كــه ممكــن  كُنــش« در زمینــه ی منافــع حیاتــی خویــش اســت. جوامعــی كــه سیاســی نگشــته اند، هامنگون

ــد  ــد. نوعــی پیون ــزه بنامین ــد خــود را دموكراتی ــد، منی توانن ــن مناین ــش را تعیی ــد رسنوشــت خوی نیســت بتوانن

ــت  ــی، موجودی ــود یك ــدون وج ــود دارد. ب ــی وج ــت، آزادی و دموكراس ــای سیاس ــان پدیده ه ــتنی می ناگسس

دیگــری امكان پذیــر منی شــوند. 

KODAR ، دارای ســاختاری مــدرن بــوده و از نظــر تاریخــی موظــف بــه توســعه ی مدرنیتــه ای جایگزیــن در 

ــای  ــت بنیان ه ــت و موجودی ــوردار از ذهنی ــی برخ ــه، اصطاح ــت. مدرنیت ــه داری اس ــه ی رسما ی ــر مدرنیت براب

ــه  داری می باشــد امــا اشــكال  ــه ی حاكــم دارای كیفیتــی رسمای طبقاتــی، سیاســی و ایدئولوژیــك اســت. مدرنیت

ــر  ــا بیانگ ــد. مدرنیته ه ــا می آی ــك در رأس این ه ــه ی دموكراتی ــد. مدرنیت ــود دارن ــز وج ــه نی ــری از مدرنیت دیگ

ــاختار  ــد. س ــی وجــود دارن ــای ریشــه ای و بنیادین ــان تفاوت مندی ه ــه میان ش ــی ای هســتند ك مقاطــع اجتامع

ایدئولوژیــك، سیاســی، اقتصــادی، فنــی و علمــی دوران هــر مدرنیتــه ، دارای خودویژگی هایــی متناســب 

ــه  ــك مدرنیت ــود ی ــش، بازمن ــب خوی ــر حس ــك، ب ــطا و نزدی ــه، وس ــار اولی ــك از اعص ــر ی ــت. ه ــش اس ــا خوی ب

ــك، سیاســی و اقتصــادِی متناســب  ــی، ایدئولوژی ــی، فن ــج طبقات ــه ای اشــكال رای ــن هــر مدرنیت اســت. همچنی

ــج، نوعــی مشــخصه و  ــن اشــكال رای ــا ای ــق ب ــه ای مطاب ــك به گون ــش را داراســت. هــر ی ــا ویژگی هــای خوی ب

ــک رشق  ــه ی دموکراتی ــارص مدرنیت ــت، عن ــتم چرتآساس ــک سیس ــه ی ــد. KODAR ک ــدا می كن ــژه پی خصال وی

کوردســتان)یعنی ملــت دموكراتیــك، صنعــت اكولوژیــك و اقتصــاد بــازار اجتامعــی( را در خــود جــای می دهــد؛ 

ــه داری را از خــود نشــان می دهــد. ــه ی رسمای ــذار از مدرنیت ــت گ ــب قابلی ــن ترتی بدی

KODAR ، منی خواهــد رصفــاً بــه گــذار از »دولــت ـ ملت« گرایــی بســنده منایــد؛ بلکــه در تــاش اســت تــا خــود 

ــژه  ــا و به وی ــی حوزه ه ــازد. در متام ــرار س ــك برق ــه ی دموكراتی ــارص مدرنیت ــرای عن ــازمان همگ ــكل س را به ش

ــان دارد.  ــارزه ی شــدید جری ــك مب ــا ی ــارص مدرنیته ه ــان عن ــك، سیاســی و اقتصــادی می در حــوزه ی ایدئولوژی

نتیجــه ی مبــارزه ی میــان آنهــا تعییــن خواهــد كــرد كــه كــدام مدرنیتــه نقــش رسآمــد و اصلــی را ایفــا خواهــد 

ــا  منــود. مبــارزه در برابــر كاپیتالیســم و متامــی عنــارصی کــه موجودیــت و حیــات آن را موجــب می گردنــد، ت

ــن  ــز باشــد. اولی ــه موفقیت آمی ــرد، ممكــن نیســت ك ــن آن صــورت نگی ــه ی ایجــاد جایگزی ــر پای ــه ب ــی ك زمان

رشط ایــن اســت كــه تنهــا بــه تئــوری تجزیــه   و تحلیــل كاپیتالیســم بســنده نشــود، بلكــه از طریــق روشن ســازی 

تئــوری مدرنیتــه ی دموكراتیــك و عنــارص مدرنیتــه ی جایگزینــی كــه در ایــن تئــوری جــای می گیرنــد، بــه مبــارزه 

پرداختــه شــود. 

در KODAR پیونــد میــان سیاســت و اخــاق بــه  صــورت ســامل برقــرار شــده اســت. درهم تنیدگــی جامعــه ی 

ــناختی و  ــارص جامعه ش ــدازه ی عن ــه ان ــتش، ب ــان سیاس ــود. در بنی ــرار داده می ش ــا ق ــی مبن ــی و سیاس اخاق

بنابرایــن عنــر علمی بــودن، »عنــارص اخاقــی و اتیــك« نیــز وجــود دارنــد. اهتــامم بــه خــرج می دهــد تــا از 

پیونــد خــود بــا مقــوالت هــری و فرهنگــی نیــز فروگــذار ننامیــد. بدیــن ترتیــب ســبب می شــود كــه سیاســت 

ــه از  ــد. بدین  گون ــب منای ــا كس ــت و معن ــز موجودی ــری نی ــه ای ه ــه به گون ــی بلك ــه ای اخاق ــا به گون نه تنه

سیاســت محــض و بــی روح دور می شــود و تــاش می منایــد تــا بــه یــك پدیــده ی غنایافتــه ی سیاســی و حقیقــت 

آن برســد.

KODAR جامعــه ای اســت مشــرتك كــه افــراد و اجتامعــات آزاد بــا اراده ی ذاتــی خــود آن را تشــكیل داده انــد. 

نیــروی متحدكننــده، اراده ی آزاد افــراد و گروه هایــی اســت كــه تصمیــم گرفته انــد در درون KODAR گردآمــده 

و ســازماندهی جوامــع مبتنــی بــر »فــردـ شــهروند دموکراتیــِک آزاد و کمونــال« در چارچــوب تشــکیل کمیته هــا، 

کمون هــا و مجالــس جوامــع دموکراتیــک را بــر اســاس تــوان و اســتعداد ذاتــی آنــان متحقــق ســازند.

ــی،  ــر اصول ــت. از نظ ــی نیس ــت ـ ملت« گرای ــر »دول ــوردی در براب ــی ک ــت ـ ملت« گرای ــی »دول KODAR نوع

ــر ســقف یــك  ــرد، چــه زی ــرد. اتوریتــه ی سیاســی ای كــه خلــق کــورد بپذی مخالــف ایــن اســت و آن را منی پذی

دولــت ـ ملــت باشــد )اگــر پایبنــدی اش بــه دموكراســی را بپذیــرد( و چــه مســتقل باشــد، عبــارت از مدیریــت 

ــی  ــه نوع ــی KODAR ب ــد. یعن ــدل می باش ــن م ــا از ای ــهم کورده ــت. KODAR س ــك اس ــتاتوی دموكراتی اس

اســتاتو و مــدل دمکراتیــک خلــق کــرد در برابــر مــدل دولــت ـ ملــت اســت. بــه طــور خاصــه KODAR بــه 

معنــای »دموكراتیك بــودِن جامعــه« اســت. به عنــوان سیســتم، بــه معنــای برســاخت اتوریتــه ی سیاســی مشــرتك 

ــه شوِونیســم  ــادن ب ــدون درافت ــی توســط خــود آن هــا و آن هــم ب ــی هویت هــای اجتامع ــه ی متام و داوطلبان

ملــی، اختافــات ســتیزه جویانه ی مــرزی، بروكراســی، ملی گرایــی و »دولــت ـ ملت«گرایــی اســت. زندگــی زیــر 

ســقف دولــت ـ ملــت  ایــران را تنهــا بــه رشط بــه رســمیت شــناخِن »مدیریــت و اســتاتوی دموكراتیــك« خلــق 

کــورد می پذیــرد. ایــن شــیوه ی حیــات بــه معنــای ســاماندهی دولــت  ایــران بــر پایــه ای فــدرال یــا كنفــدرال هــم 

نیســت؛ بــر چنیــن مبنایــی بــا دولــت بــر رس قانــون اساســی بــه توافــق و ســازش دســت یافتــه منی شــود. بــر 

پایــه ی بــه رسمیت شــناخن مدیریــت دموكراتیــِك جامعــه اســت كــه »توافــق و ســازش بــر پایــه ی قانــون اساســی 

ــی وجــود دارد. ــای بنیادین ــن دو، تفاوت ه ــان ای ــل می آید.می ــك« حاص دموكراتی
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زندگــی  پــروژه ی  ایده آل تریــن  می توانــد  دموكراتیــك،  نظــام  یــا  و  تشــكل  یــك  به عنــوان   KODAR

ــت  ــه واقعی ــه ك ــردد. هامنگون ــق گ ــران متحق ــت  ای ــت ـ مل ــرته ی دول ــرتك در گس ــاوات طلبانه، آزاد و مش مس

ــائل  ــران مس ــت ای ــه دول ــت ك ــاور اس ــن ب ــر ای ــام ب ــن  نظ ــز، ای ــت نی ــوده اس ــات من ــی اثب ــی ـ اجتامع تاریخ

موجــودش را تنهــا بــر پایــه ی خودمدیریتــی دموكراتیــك، به صــورت صلح آمیــز و از طریــق روش هــای سیاســی 

دموكراتیــك می توانــد حــل منایــد. بــر ایــن امــر آگاهــی دارد، بــر آن مصمــم اســت و تداركاتــش را می بینــد. اگــر 

 KODAR ،دولــت ـ ملــت ایــران ایــن واقعیــات و رهیافت هــای مبتنــی بــر قانــون اساســی دموكراتیــك را نپذیــرد

ــات  ــك« حی ــوم و دموكراتی ــه ی سیاســِی »اتون ــك اتوریت ــد خــود را به شــكل ی ــه بتوان ــرو و عــزم آن را دارد ك نی

ــد. ببخشــد و از خویــش دفــاع منای

 KODAR بیانگــر پیشــنهاد رهیافــت ملــت دموكراتیــك و عملی ســازی آن در زمینــه ی مســئله ی كــورد در رشق 

کوردســتان اســت. ایــن ملــت دموكراتیــك از »دولــت ـ ملت«گرایــی رهایــی یافتــه و نه تنهــا بــرای كوردهــا بلكــه 

بــرای متامــی اجتامعــات اتنیكــی و ملــی در ایــران مصــداق و اعتبــار دارد. رهیافت هــا و را ه حل هــای »دولــت ـ 

ملت«گــرا، كــه بــه درازای تاریــخ مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی و در متــام مقاطــع مســائل ملــی به عنوان تنهــا رهیافت 

و راه چــاره تحمیــل گردیده انــد، تاریــخ را بــه دریایــی از خــون مبــدل منوده انــد. رهیافــت »دولــت ـ ملت«گــرا، 

 KODAR .ــت ــگ اس ــازی جن ــی و شعله ور س ــق، شدت بخش ــه راه تعمی ــت؛ بلك ــائل نیس ــل مس راه حل وفص

ــی  ــك، یعن ــه ی دموكراتی ــارص مدرنیت ــه عن ــد ك ــن می بین ــه ای ــیدن ب ــائل را در رس ــی مس ــح و چاره یاب راه صل

ملــت دموكراتیــك، اقتصــاد بــازار اجتامعــی عــاری از ســود و صنعــت اكولوژیــك به عنــوان جایگزینــی در برابــر 

مدرنیتــه ی رسمایــه داری و عنــارص اساســی آن  یعنــی دولــت ـ ملــت، ســودگرایی رسمایــه  داری و صنعت گرایــی 

مخــرب محیط زیســت ایجــاد شــوند.

تنهــا راه جهــت اینكــه بــا توســل بــه رویكــردی صلح آمیــز و سیاســی در زمینــه ی مســئله ی كــورد بــا  دولــت ـ 

ملــت ایــران، بــه چاره یابــی رســیده شــود و حــل مســئله امكان پذیــر گــردد، ایــن اســت كــه حــق مبدل شــدن بــه 

ملــِت دموكراتیــك بــرای خلــق کــورد )ایــن حــق جهــت ســایر خلق هــا نیــز مصــداق دارد( و اســتاتوی مدیریــت 

اتونــوم دموكراتیــك به عنــوان نتیجــه ی طبیعــی ایــن حــق پذیرفتــه شــود. بــرای اینكــه ایــن رهیافــت و راه حــل 

ــده و حــوزه ی جامعــه ی  ــه گام حــوزه ی »دولــت ـ ملت« گرایــی محــدود گردی ــد گام  ب ــد، بای ــد پیشــربد یاب بتوان

دموكراتیــك مدنــی توســعه یابــد. موقعیــت KODAR بــر ایــن مبنــا جهــت صلــح و چاره یابــی سیاســی  مســاعد 

می باشــد. مانــع موجــود بــر رس راه صلــح و چاره یابــی سیاســی، »پــروژه، سیاســت ها و اقدامــاِت« مبتنــی بــر 

نسل كشــی فرهنگــی رسپوشــیده  ای اســت كــه دولــت ایــران علیــه کوردهــا اجــرا می منایــد. اگــر دولــت ایــران 

از ایــن مقــوالت دســت بكشــد و بپذیــرد كــه اقتصــاد بــازار اجتامعــِی هدفمنــد در راســتای محدودســازی ســود، 

صنعــت اكولوژیــك و به ویــژه ملــت دموكراتیــك به مثابــه ی عنــارِص مدرنیتــه ی دموكراتیــك، در نظــام گنجانــده 

شــوند و بــه جایــگاه و اســتاتویی در قانــون اساســی دموكراتیــك دســت یابنــد، مســیر صلــح مانــدگار و راه حــل 

سیاســی گشــوده خواهــد شــد.

ــاهنگی آن را  ــتان)KODAR( پیش ــک و آزاد رشق کوردس ــه ی دموکراتی ــه جامع ــی ای ک ــدل چاره یاب ــروزه م ام

ــائل  ــت، مس ــه ی نخس ــوان گزین ــائل به عن ــی مس ــرار دارد. در راه چاره یاب ــك راه ق ــاز ی ــده دارد، در رسآغ برعه

را از راه صلــح و سیاســت دموكراتیــك و از طریــق قانــون اساســی دموكراتیــك حــل خواهــد كــرد؛ كــه در ایــن 

وضعیــت دولــت ـ ملــت ایــران تنهــا بــه دست برداشــن از سیاســت نفــی و نابــودی بســنده نخواهــد كــرد، بلكــه 

تعریــف واقع گرایانــه ی مســئله را پذیرفتــه و راه حــل آن را در قانــون اساســی دموكراتیــِك جهانشــمول خواهــد 

جســت، بدیــن ترتیــب هــم مضمــون و هــم روش قانــون اساســی دموكراتیــك را بــا مخاطــب مســئله تعییــن 

ــد،  ــرس می گردان ــت می ــت و هــم مل ــه ی دول ــت كشــور را هــم به منزل ــه متامی ــی ك ــن راه حل ــرد. ای خواهــد ك

ــورت ارصار  ــه ی دوم و در ص ــکار و گزین ــوان راه ــد. به عن ــی می منای ــی را الزام ــكال و دموكراتیك ــوالت رادی تح

بــر مامنعــت راهــکار نخســت، راهــی كــه باقــی می مانــد ایــن اســت كــه KODAR به صــورت یــك ســویه و 

بــه شــیوه ای انقابــی اتوریتــه ی دموكراتیــك خویــش را برســاخته و از آن دفــاع منایــد. عنــارص بســیاری جهــت 

ــه دارای  ــی KODAR ك ــك و سیاس ــاهنگی ایدئولوژی ــد. پیش ــود دارن ــن راه وج ــز در ای ــرشوی موفقیت آمی پی

تجربــه ای وافــر در ایــن زمینــه بــوده، پشــتیبانی قــوی خلــق، نیــروی نظامــی كــه قــادر بــه انجــام دفــاع ذاتــی 

در هــر حــوزه ای اســت و شــبكه ی روابــط وســیع داخلــی و خارجــی، امــكان برســاخت، مدیریــت و حفــظ ملــت 

دموكراتیــك توســط KODAR را فراهــم می ســازد. چنیــن سیســتمی چــون ملــت دموكراتیــك را در افــق اهــداف 

ــاب  ــوده و ب ــح ب ــه ملت گرایــی دولتــی را، بنابرایــن همیشــه طرفــدار حــل مســائل و صل خــود قــرار داده و ن

گفتگــو و مذاكــره بــا دولــت ایــران را بــاز منوده اســت؛ امــا در صورتــی كــه در ایــن راه موفقیتــی حاصــل نگــردد، 

خواهــد توانســت در مســیر اصلــی خویــش و از طریــق نیــروی ذاتــی خــود بــه تــداوم موفقیت آمیــز برســاخت 

ملــت دموكراتیــك بپــردازد و آن را مدیریــت و حفــظ منایــد.

    

         کودار و شیوه های تكوین ملت دموكراتیك

    

     جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان )KODAR( كــه در زمینــه ی مســئله ی کــورد بیانگــر تفســیر 

دموكراتیــِك غیردولت گــرا از »حــق تعییــن رسنوشــت ملت هــا بــه دســت خودشــان« اســت، در زمینــه ی حــل 

مســئله ی ملــی بایــد همچــون یــك دگرگونــی ریشــه ای مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد. همیشــه تــاش بــه خــرج 

ــه آن هــا گشــته، از طریــق ذهنیت هــا و  ــه داری منجــر ب ــا مســائل  ملــی ای كــه مدرنیتــه ی رسمای داده شــده ت

ــت  ــت ـ مل ــود دول ــد. خ ــرار گیرن ــل ق ــورد تحلی ــرا م ــرا و ملی گ ــت ـ ملت« گ ــی( »دول ــای )جهان بین پارادایم ه

به عنــوان بازیگــر اصلــی چاره یابــی َعرضــه گشــته اســت. بــه هنــگام بحــث از مســئله ی ملــی، بی درنــگ ایــن 

اندیشــه بــه ذهــن خطــور می كنــد كــه »مــا نیــز بایــد یــك دولــت  داشــته باشــیم«. تقریبــاً بــرای هــر قومیــت و 

ملیتــی، یــك دولــت در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن رویكــرد را به ویــژه انگلســتانی توســعه داد كــه در پــی 

ــای  ــوری و دولت ه ــون امپراط ــی همچ ــای بزرگ ــت دولت ه ــود و می خواس ــان ب ــطح جه ــدن در س هژمون ش

ــداز  كوچكــی همچــون دولت  شــهرها را از حالــت مانعــی بــر رس راه خویــش درآورده و سیاســت »تفرقــه بیان

ــر نظــام  ــی متكــی ب ــدرِت« هژمونی گرای ــم ق ــت، »شــیوه ی تنظی ــت ـ مل ــربد. دول ــش ب ــن« را پی و حكومــت كُ

رسمایــه داری اســت. طلــب یــك دولــت بــرای هــر اتنیســیته و یــا مذهــب و قومــی، بــه معنــای كمك رســانی بــه 

ــا گلوبالیزاســیون رسمایــه داری و بنابرایــن بیشــینه منودن »اســتثامر و تخریــب زیســت محیطی«  جهانی شــدن ی

اســت. 
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ــت  ــت ـ مل ــه دول ــی و اجتامعــی را ب ــی مســائل مل ــه چاره یاب ــن اســت ك ــه ای ــه ی مدرنیت ــن جنب زورگویانه تری

مقیّــد می گردانــد. انتظــار چاره یابــی از یــك ابــزار كــه خــودش منبــع مســائل و معضــات اســت، ســبب می گــردد 

ــن  ــه داری، بحرانی تری ــه بحــران اجتامعــی شــوند. خــوِد رسمای ــد و منجــر ب ــا معضــات بهمــن وار رشــد مناین ت

مرحلــه ی نظــام متــدن می باشــد. دولــت ـ ملــت، ســازمان خشــونتی اســت كــه در ایــن مرحلــه ی بحرانــی پایــش 

بــه میــان كشــیده شــده و در طــول تاریــخ بیشــرتین توســعه را یافتــه اســت.

ــاری  ــار هــم نگه داشــِن اجب ــزار در كن ــت، محــارصه ی متامــی جامعــه توســط خشــونت اســت؛ اب ــت ـ مل  دول

ــار  ــی، آن را دچ ــود و صنعت گرای ــینه س ــق بیش ــه داری از طری ــه رسمای ــت ك ــه ای اس ــت و جامع محیط زیس

تحلیل رفتگــی منــوده اســت . بارمنــودِن خشــونت مفــرط بــر آن، از بیشــینه  ســود نظــام كاپیتالیســتی و متایــل بــه 

ــت ـ  ــوع دول ــونت محور از ن ــازمان بندی خش ــك س ــود ی ــدون وج ــرد. ب ــمه می گی ــع آن رسچش ــت الینقط انباش

ملــت، قوانیــن انباشــت رسمایــه داری، قــادر بــه جریان یافــن نیســت و صنعت گرایــی، قابــل اســتمرار منی باشــد. 

در عــر كاپیتالیســم مالــِی گلوبــال به مثابــه ی آخریــن مرحلــه ای كــه بــدان رســیده ایم، جامعــه و محیط زیســت 

بــا یــك ازهم پاشــیدگی كامــل روبــه رو اســت. بحران هایــی كــه در رسآغــاز، دوره ای بودنــد، خصلتــی مســتمر و 

ســاختارین به خــود گرفته انــد. در ایــن وضعیــت خــود دولــت ـ ملــت نیــز بــه مانعــی تبدیــل گشــته كــه نظــام را 

كامــاً ناكارآمــد و راكــد می منایــد. حتــی رسمایــه داری نیــز كــه خــود یــك ســاختار بحرانــی اســت، نجات یافــن از 

مانــع دولــت ـ ملــت را در صــدر مباحــث روز خویــش قــرار داده اســت. حاكمیــت و ســلطه ی دولــت ـ ملــت تنهــا 

رسچشــمه ی مســائل اجتامعــی نیســت، بلكــه مانــع بنیادیــن در پیــش روی حــل آن هــا نیــز هســت. سیســتمی 

ــزار چاره یابی انگاشــِن آن جهــت  ــرده، اب ــدا ك ــی پی ــن حالت ــم كاپیتالیســتی چنی ــه ی حاك ــرای طبق ــی ب ــه حت ك

ــی  ــای نف ــه معن ــن ب ــت؛ ای ــه اس ــت جامع ــا طبیع ــرت ب ــی در مغای ــان، به كل ــا و زحمت كش ــه، خلق ه جامع

ــه اقتضــای  طبیعــت اســت. در حــل مســائل ملــی كــه مهم تریــن بخــش مســائل اجتامعــی می باشــند، هــم ب

طبیعــت جامعــه، خلق هــا و زحمت كشــان و هــم بــه ســبب مانعــی همچــون دولــت ـ ملــِت نظــام هژمونیــك، 

ناگزیــر بایــد مــدل دموكراتیــك را مبنــا قــرار داد.

می تــوان عنــوان داشــت كــه مــدل چاره یابــی دموكراتیــك به كلــی مســتقل از دولــت ـ ملــت نیســت. دموكراســی 

ــون  ــد. قان ــای نقــش مناین ــك ســقف سیاســی ایف ــر ی ــد در زی ــه، می توانن ــوان دو اتوریت ــت به عن ــت ـ مل و دول

ــه  ــوان ب ــن خصــوص می ت ــد. در ای ــن می منای ــك را تعیی ــوذ هــر ی ــت و نف ــك حــوزه ی فعالی اساســی دموكراتی

منونــه ی اتحادیــه ی اروپــا اشــاره منــود. اتحادیــه ی اروپــا در ایــن راســتا گام هایــی برداشــته امــا جنبــه ی حاكــم در 

قانــون اساســی آنهــا حاكمیــت دولــت ـ ملــت اســت. ولــی در عمــوم جهــان، متایــل در راســتای گــذار از دولــت ـ 

ملــت می باشــد. اساســی ترین تحــول سیاســی كــه در ســطح جهــان روی می دهــد، بــر گــذار نظــری و عملــی 

ــد و نظام منــد  از دولــت ـ ملــت اســتوار اســت. رهیافــت دموكراتیــك بــه میزانــی كــه خویــش را اتونــوم گردانَ

)سیســتامتیزه( منایــد، بــه هــامن میــزان در تحــول و دگرگونــی سیاســی مفیــد واقــع می گــردد. تحــول مثبــت 

دولــت ـ ملــت، ارتبــاط تنگاتنگــی بــا پیشــربِد »دموكراتیزاســیون، مدیریــت اســتاتوی دموكراتیــك، برســاخت ملــت 

دموكراتیــك، دموكراســِی بومــی و فرهنــگ دموكراســی« در متامــی حوزه هــای اجتامعــی دارد.

 

کودار و راهکار چاره یابی دموكراتیك     

    KODAR منــود ملمــوس چاره یابــی دموكراتیــك در مســئله ی کــورد در رشق کردســتان بــوده و بــا رویكردهــای 

ــی  ــوب اتونوم ــی در چارچ ــد. حت ــت منی بین ــهم بردن از دول ــی را در س ــت. چاره یاب ــاوت اس ــنتی دارای تف س

ــه كــه در پــی یــك دولــت فــدرال  ــرای کوردهــا نیســت. هامن گون ــز در پــی ایجــاد دولتــی ب )خودگردانــی( نی

ــز  ــش نی ــر خوی ــورد نظ ــی م ــت و چاره یاب ــد رهیاف ــدارد، آن را هامنن ــی ن ــن هدف ــت و چنی ــدرال نیس و كنف

منی بینــد. طلــب اساســی اش از دولــت بــه رســمیت شــناخِن حــق »خــودـ مدیریتــِی کوردهــا از طریــق اراده ی 

آزادشــان« و عــدم مانع تراشــی در مقابــل مبدل شدن شــان بــه جامعــه ی ملــی دموكراتیــك اســت. اگــر دولــت ـ 

ملــت  حاكــم نــه در گفتــار كــه در كــردار نیــز بــه اصــل دموكراتیــك پایبنــد باشــد، پــس جامعــه ی دموكراتیــك را 

هرچنــد مــورد پشــتیبانی قــرار ندهــد امــا نبایــد مانــع آن شــود و برایــش ممنوعیــت ایجــاد منایــد. 

دولت هــا و یــا حكومت هــا چاره یابــی دموكراتیــك را توســعه منی دهنــد؛ ایــن خــوِد نیروهــای اجتامعــی 

هســتند كــه مســئول چاره یابــی می باشــند. نیروهــای اجتامعــی در چارچــوب قانــون اساســی دموكراتیــك، در 

ــك  ــن نیروهــای دموكراتی ــد. تســهیم و تقســیم مدیریــت بی ــا حكومت هــا می گردن ــا دولت هــا ی ــی ســازش ب پ

اجتامعــی و نیروهــای حكومتــی یــا دولتــی، از طریــق قوانیــن اساســی  تعییــن می گردنــد. هــم طلــب مدیریــت 

مطلــق دولتــی و بــه هــامن میــزان نیــز طلــب دموكراســی مطلــق، امــری واقع گرایانــه نیســتند و بــه هــامن نحــو 

ــرت هســتند. ــی در مغای ــا روح چاره یاب ب

چاره یابــی دموكراتیــك ماهیتــاً عبــارت اســت از پدیــده ی مبدل شــدن بــه ملــت دموكراتیــك و خــودـ برســاخِن 

جامعــه به صــورت جامعــه ی ملــی دموكراتیــك. نــه »مبدل شــدن بــه ملــت توســط دولــت« و نــه »خارج شــدن 

ــت  ــورت مل ــود به ص ــاخِن خ ــق »برس ــه از ح ــتفاده ی جامع ــت؛ اس ــت« نیس ــت دول ــه دس ــت  ب ــت مل از حال

دموكراتیــك« اســت. 

ــی از آن  ــوان تعریف ــا می ت ــد ام ــت وجــود دارن ــف بســیار گســرتده ای از مدل هــای برســاخت مل اگرچــه تعری

ارائــه داد كــه قــادر بــه تركیــب و یكی منــودن 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 اجتــامع انســان هایی كــه در 

یــك جهــان ذهنیتــِی مشــرتك ســهیم اند. در ایــن تعریــف از ملــت، زبــان و دیــن و فرهنــگ و بــازار و تاریــخ و 

مرزهــای سیاســی تعیین كننــده نیســتند، بلكــه نقشــی جســامنی و پیكــروار ایفــا می مناینــد. اینكــه ملــت اساســاً 

به منزلــه ی یــك وضعیــت ذهنیتــی تعریــف گــردد، حــاوی خصلتــی دینامیــك یــا پویاســت. چیــزی كــه در ملــِت 

ــز آگاهــی  ــد، ملی گرایــی اســت و در ملــت دموكراتیــك نی ــر ذهنیــت مشــرتك می زن دولتــی ُمهــر خویــش را ب

یــا شــعوِر مربــوط بــه »آزادی و همبســتگی« اســت. امــا اگــر ملت هــا تنهــا از طریــق وضعیــت ذهنیتی شــان 

تعریــف گردنــد، تعریفــی ناكافــی خواهــد بــود. هامنگونــه كــه ذهنیت هــا بــدون تــن و بــدن منی تواننــد وجــود 
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داشــته باشــند، ملت هــا نیــز منی تواننــد بــدون جســم و پیكــر باشــند. جســم و پیكــر ملت هایــی كــه ذهنیتــی 

ملی گــرا دارنــد، نهــاد دولــت اســت. بــه ســبب همیــن جســم و پیكــر اســت كــه چنیــن ملت هایــی را ملــِت 

دولتــی می نامنــد. هنگامــی كــه نهادهــای حقوقــی و اقتصــادی كفــه ی ســنگین را تشــكیل می دهنــد، جهــت 

متییــزدادن چنیــن ملت هایــی از هــم، می تــوان آن هــا را ملــِت بــازار و یــا ملــِت حقوقــی عنــوان كــرد. جســم و 

پیكــر ملت هایــی كــه از ذهنیــِت مبتنــی بــر »آزادی و همبســتگی« برخوردارنــد، اتونومــی دموكراتیــك اســت. 

ــت مشــرتكی ســهیم اند،  ــه در ذهنی ــی ك ــراد و اجتامعات ــه اف ــن معناســت ک ــك، اساســاً بدی اتونومــی دموكراتی

خودشــان را از طریــق اراده ی ذاتی شــان مدیریــت مناینــد. یعنــی بــه خــودـ مدیریتــِی مبتنــی بــر اراده ی ذاتــی 

خویــش بپردازنــد. می تــوان ایــن را مدیریــت یــا اتوریتــه ی دموكراتیــك نیــز نامیــد.

 

     KODAR؛ از تک ملتی به سوی فرا ملتی
    

      در پرتــو ایــن تعاریــف عمومــی مربــوط بــه ملــت، نظــام KODAR بــا رد رویكردهــای »دولــت ـ ملت «گــرا 

در زمینــه ی چاره یابــی مســئله ی ملــی کــورد، »مــدل ملت بــاوری دموكراتیــك، حــق تكویــن ملــت بــرای کوردهــا 

یــا متحول شدن شــان بــه پدیــده ی جامعــه ی ملــی« را از طریــق تحقــق خودگردانــی دموكراتیــك مبنــا می گیــرد. 

در اینجــا تعریــف »ملــت تك پیكــری یــا تك بدنــه«    مطــرح اســت كــه بــه روی تعریفــی از نــوع »فــراـ ملــت« 

بــاز اســت؛ یعنــی ایــن »ملــت تك پیكــری« بــه همــراه دیگــر ملت هــا مثــاً ملــت فــارس، آذری، بلــوچ، عــرب 

و... می توانــد بــه ســطح »فــراـ ملــت« برســد.

ــد.  ــا باش ــیاری از ملت ه ــده ی بس ــه دربرگیرن ــرتش داد ك ــیوه ای گس ــه ش ــوان ب ــت« را می ت ــرا مل ــف »ف  تعری

ــن  ــوی ای ــامل بســیار ق ــت. احت ــف در نظــر گرف ــن تعری ــه ی ای ــت اســامی را همچــون پیش منون ــوان ام می ت

ــا زود در چارچــوب یــك »امــت  ـ ملتــی« مشــرتك یعنــی  ــر ی ــه، دی اســت كــه فرهنگ هــای اجتامعــی خاورمیان

ــد. ــزاج یابن ــا هــم امت ــی نوسازی شــده، ب امت

ــد  ــدا در دو بُع ــت را ابت ــه مل ــا ب ــدن کورده ــد مبدل ش ــن، رون ــوم بنیادی ــن دو مفه ــوب ای ــوان در چارچ می ت

تصــور منــود. اولــی، بُعــد ذهنیتــی می باشــد. از ابعــاد وجــودِی سهیم شــوند گاِن جهــان ذهنیتی)جهــان مشــرتك 

ــخ،  ــگ، تاری ــان، فرهن ــه حوزه هــای اساســی زب ــوط ب ــه ی مرب ــه حــاالت آگاهان ــم ك ــی( بحــث می منایی ذهنیت

اقتصــاد و مناطــق تراكــم جمعیتــی خویــش را بــدون اهامل ورزیــدن از آن هــا، از طریــق احســاس همبســتگِی 

مشــرتك بــه وحــدت می رســانند. معیــار اساســی در ایــن بُعــد عبــارت اســت از تســهیم ِ ذهنــِی خیــال و پــروژه ی 

»دنیایــی آزاد و برابــر كــه متكــی بــر تفاوت مندی هاســت«. می تــوان ایــن جهــان ذهنیتــی را جهــان یــا 

اتوپیای)خیــال( كمونــال افــراِد آزاد نیــز عنــوان منــود. نكتــه ی مهــم ایــن اســت، یــك ذهنیــت مبتنــی بــر آزادی 

ــور  ــی به ط ــی و سیاس ــان اخاق ــی و در جه ــه ی همگان ــد، در عرص ــا نباش ــی تفاوت مندی ه ــه ناف ــری ك و براب

ــا ذهنیــت دموكراتیــك زندگی كــردن.  پیوســته حیــات بخشــیده شــود. و ایــن یعنــی بیســت و چهــار ســاعته ب

ــه  ــدن ب ــی مبدل ش ــود. یعن ــد ب ــتوار خواه ــر آن اس ــی ب ــان ذهنیت ــه جه ــت ك ــر اس ــم و پیك ــد دوم، جس بُع

ملــت دموكراتیــك، بازتنظیــِم هســتِی جســامنی و بدنــی اســت. در بنیــان بُعــد جســامنی و بدنــی، خود گردانــی 

دموكراتیــك نهفتــه اســت. می تــوان خودگردانــی دموكراتیــك را در معنــای وســیع و محــدود كلمــه تعریــف منــود. 

خودگردانــی دموكراتیــك در معنــای وســیع كلمــه، بیانگــر ملــت دموكراتیــك اســت. ملــت دموكراتیــك ابعــادی 

ــی،  ــاد فرهنگ ــق ابع ــوان آن را از طری ــت. می ت ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــری را ب ــرته ی بزرگ ت ــه گس دارد ك

اقتصــادی، اجتامعــی، حقوقــی، دیپلامتیــك و ســایر ابعــادش، به شــكلی 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 دموكراتیــِك »مبدل شــدن بــه ملــت دموكراتیــك«، هرچــه بیشــرت بــا دولــت ـ 

ملت هــای حاكــم مشــكل دارد. دولــت ـ ملت هــای حاكــم، عمومــاً خودگردانــی دموكراتیــك را انــكار می مناینــد. 

تــا زمانــی كــه اجبــاری نباشــد، منی خواهنــد آن را به عنــوان »حــق« بــه رســمیت بشناســند. 
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ج
تکوین ابعادملت دموکراتیک

ــویه ی  ــك س ــازی ی ــت از عملی س ــارت اس ــك، عب ــی دموكراتی ــت خودگردان ــدن رهیاف ــن راه اجرایی ش    دومی

ــی  ــای وســیع خــود، ابعــاد خودگردان ــت ـ ملت هــا. در معن ــا دول ــر ســازش ب ــه ب ــدون تكی ــش ب ــروژه ی خوی پ

ــا  ــرای کورده ــك را ب ــت دموكراتی ــه مل ــدن ب ــق مبدل ش ــب ح ــن ترتی ــد و بدی ــی می گردان ــك را عمل دموكراتی

ــك  ــن راه ی ــه ای ــی ك ــای حاكم ــت ـ ملت ه ــا دول ــری  ب ــك درگی ــت، بی ش ــن وضعی ــد. در ای ــق می گردان متحق

ــن  ــا در ای ــت. کورده ــد گرف ــدت خواه ــت، ش ــد پذیرف ــك را نخواهن ــت دموكراتی ــه مل ــدن ب ــویه ی مبدل ش س

وضعیــت در برابــر حمــات دولــت ـ ملت هــا )چــه بــه تنهایــی صــورت گیرنــد و چــه هامننــد منونــه ی ایــران ـ 

تركیــه ـ ســوریه مشــرتك باشــند( راه چــاره ای به غیــر از »اقــدام بــه بســیج عمومــی و جنــگ رستــارسی جهــت 

حفــظ موجودیــت خویــش و زندگــی آزاد« نخواهنــد یافــت. تــا برقــراری یــك ســازش یــا اســتقال یابی محتمــل 

در طــول جنــگ، رونــد مبدل شــدن بــه ملــت دموكراتیــك را بــا متامــی ابعــادش و از طریــق نیــروی ذاتــی خویــش 

پیشــربد داده و تحقــق خواهنــد بخشــید.

         

ابعاد ملت دموكراتیك

1( کمون و فرد ـ شهرونِد ملت دموكراتیك

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

داد؛ هشــدار مزبــور در این بــاره اســت کــه در حیــات ملــت دموكراتیــك یــا هــر نــوع دیگــری از ملــت، همیشــه 

كلیّت منــدی ذهنــی و نهــادی وجــود دارد. عمومــاً جوامــع و خصوصــاً جوامــع دموكراتیــك ملــی، جهــت تســهیل 

در آنالیزهــا و تحلیــات بــه حوزه هــا و ابعــاد مختلفــی تقســیم می شــوند. امــا هیــچ كــدام از ایــن تقســیامت، 

به تنهایــی و بــه شــكل »گسســته از كلیّــت« منی تواننــد وجــود داشــته باشــند. اگــر جوامــع و به ویــژه ملت هــای 

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

ابعــاد آن هــا به شــكلی همبســته و در چارچــوب كلیّت منــدی اُرگانیســم یــا موجــود زنــده ای كــه اعضایــش بــه 

هــم وابســته هســتند، می زینــد. بنابرایــن اگرچــه هــر یــك از ابعــاد به صــورت جداگانــه نیــز بررســی شــوند، امــا 

بایــد همیشــه در نظــر داشــت كــه آن هــا بخش هایــی از یــك كلیّــت می باشــند.

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

تقلبــی و پوشــالیِن فردگرایــی كاپیتالیســتی كــه در برابــر جامعــه شــورانده شــده، ماهیتــاً دچــار ژرفایافته تریــن 

نــوع بردگــی اســت. امــا تصویــری كــه ایدئولــوژی لیــربال ترســیم می منایــد، طــوری اســت كــه انــگار فــرد در 

جامعــه دارای آزادی هــای بی پایــان اســت. لیكــن واقعیــت ایــن اســت فــردی كــه بــرده ی كارهــای دســتمزددار 

ــده ی  ــد، مناین ــدل می منای ــك مب ــی هژمونی ــه نظام ــیده و ب ــق بخش ــود را تحق ــینه س ــه بیش ــل ب ــت و متای اس

ــت ـ  ــه ی »دول ــردی، در عملکــرد زندگــی و آمــوزش بی رحامن ــن ف ــی اســت. چنی توســعه یافته ترین شــكل بردگ

ملت« گرایــی ایجــاد می گــردد. چــون زندگــی  اش بــه حاكمیــت پــول وابســته گردانــده شــده، تــن بــه سیســتم 

ــی  ــرف جهت ده ــر ط ــه ه ــده و او را ب ــش بسته ش ــه دور گردن ــاده ای ب ــد ق ــه هامنن ــتمزدی ای داده ك دس

می منایــد. زیــرا بــرای زندگی كــردن چــاره ی دیگــری نــدارد. اگــر بگریــزد یعنــی بیــكاری را ترجیــح دهــد، ایــن نیــز 

بــه معنــای آن اســت كــه هامن طــور ایســتاده و روی پــا جانــش را بســتانند. همچنیــن فردگرایــی كاپیتالیســتی، 

بــر مبنــای نفــی جامعــه شــاكله بندی شــده اســت. معتقــد اســت كــه بــه تناســب رد هــر نــوع فرهنــگ و ســنت 

جامعــه ی تاریخــی، خــود را تحقــق خواهــد بخشــید. ایــن بزرگ تریــن تحریفــی اســت كــه ایدئولــوژی لیــربال 

صــورت می دهــد. شــعار اساســی آن هــم، انــکار جامعــه و برجســته کــردن فــرد گسســت یافتــه از جامعــه یــا 

فــردی تهــی  اســت. كاپیتالیســم، در اصــل نظامــی بیــامر اســت كــه بــر مســتهلك منودن جامعــه اتــكا دارد.

ــی در زندگــی  ــه ی جامعــه یعن ــك، آزادی  خــود را در كمونالیت ــت دموكراتی ــه مل ــق ب ــرد متعل ــن، ف ــر ای در براب

به شــكل اجتامعــاِت كوچــِك كاراتــر می یابــد. كمــون یــا اجتــامع »آزاد و دموكراتیــك«، مدرســه ا ی اساســی اســت 

كــه در آن فــرِد متعلــق بــه ملــت دموكراتیــك ایجــاد می گــردد. كســی كــه كمــون نــدارد و به صــورت كمونــال 
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ــوزه ی  ــر ح ــتند و در ه ــوع هس ــت متن ــا به غای ــردد. كمون ه ــاد منی گ ــز ایج ــت او نی ــد، فردیّ ــی منی كن زندگ

حیــات اجتامعــی مصــداق دارنــد. فــرد می توانــد به گونــه ای متناســب بــا تفاوت مندی هــا، حیاتــش را در بیــش 

از یــك كمــون و اجتــامع بــه رس بــرد. مــورد مهــم ایــن اســت كــه فــرد قــادر باشــد در همخوانــی بــا اســتعدادها، 

تفاوت مندی هــا و كار و تاشــی كــه بــه خــرج می دهــد، در اجتــامع كمونــال بــه حیاتــش ادامــه دهــد. 

ــا واحدهــای اجتامعــی ای كــه بدان هــا تعلــق دارد را اصــل بنیادیــن  فــرد، مســئولیت پذیری در برابــر كمــون ی

اخاقی بــودن می شــامرد. اخــاق بــه معنــای احــرتام و پایبنــدی بــه اجتــامع و حیــات كمونــال اســت. كمــون یــا 

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

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

كمــون یــا اجتامعــات، »آزادی جمعــی« و بــه عبارتــی دیگــر »كمــون یــا اجتــامع سیاســی« را تحقــق می بخشــد. 

كمــون یــا اجتامعــی غیردموكراتیــك، منی توانــد سیاســی باشــد. اجتــامع یــا كمــون غیرسیاســی نیــز منی توانــد آزاد 

ــودن، سیاســی بودن و آزادی« كمــون وجــود دارد. ــن »دموكرات ب باشــد. همســانی تنگاتنگــی بی

اولیــن رشط مبدل شــدن بــه ملــت دموكراتیــك ایــن اســت كــه فــرد آزاد باشــد و ایــن آزادی را بــه همــراه كمــون 

ــای سیاســت دموكراتیــك تحقــق بخشــد. هنگامــی كــه فــرد ـ  ــر مبن ــا اجتامعاتــی كــه بدان هــا تعلــق دارد، ب ی

شــهرونِد ملــت دموكراتیــك بــا »دولــت ـ ملــت« در زیــر یــك ســقف سیاســی زندگــی منایــد، تعریفــش اندكــی 

دیگــر وســعت می یابــد. در ایــن وضعیــت و در چارچــوب »شــهروندی مبتنــی بــر قانــون اساســی«، بــه انــدازه ای 

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

ــی  ــه رســمیت شــناخته شــود؛ یعن ــك ب ــت دموكراتی ــت مل ــه موقعی ــن اســت ك ــد ای ــت می یاب در اینجــا اهمی

خودگردانــی دموكراتیــك، در قانــون اساســی ملــی به عنــوان یــك اســتاتوی حقوقــی تعییــن گــردد و گنجانــده 

ــون اساســی  ــا قان ــون و ی ــق اســتاتو، قان ــر تحق ــی، بیانگ ــه دارد اول ــی دو جنب ــك مل شــود. اســتاتوِی دموكراتی

در درون خودگردانــی دموكراتیــك اســت. دومــی عبــارت اســت از، تنظیــم اســتاتوی خودگردانــی یــا اتونومــی 

به صــورت یــك زیرمجموعــه ی اســتاتوی ملــِی قانونــی یــا مبتنــی بــر قانــون اساســی. در قانــون اساســی بســیاری 

از كشــورهای اتحادیــه ی اروپــا و حتــی كشــورهای جهــان، »تنظیــم اســتاتو« هایی اینچنینــی وجــود دارنــد.

هرچنــد مبنــای كار بــر ایــن اســتوار اســت كــه KODAR ملــت دموكراتیــِك متكــی بــر »توأمان بــودنِ  كمــون 

ــران، در چارچــوب  ــت ای ــا دول ــد ب ــا KODAR می توان ــرد ـ شــهروند آزاد« را به طــور یك ســویه برســازد، ام و ف

اســتاتوی ملــی متكــی بــر قانــون اساســی دموكراتیكــی كــه اســتاتوی خودگردانــی دموكراتیــك را می پذیــرد نیــز 

ــت  ــر دو حال ــر روی ه ــه دروازه اش ب ــت ك ــاختاربندی KODAR  به گونه ای س ــد. س ــت یاب ــی دس ــه راه حل ب

»حیــات اجتــامع و فــرد ـ شــهروند آزاد« و »پیوســت دادن ایــن شــیوه ی حیــات بــه اســتاتوی قانونــی یــا مبتنــی 

بــر قانــون اساســی« گشــوده اســت.

ــا  ــود. ام ــف من ــز تعری ــك نی ــت دموكراتی ــهروند آزاِد مل ــرد ـ ش ــوان ف ــت در KODAR را به عن ــوان عضوی می ت

نبایــد ایــن عضویــت و شــهروندی را بــا شــهروندی دولــت ـ  ملــت همســان دانســت. شــهروندی دولــت ـ ملــت، 

موقعیــت بردگــی مــدرن مدنظــر كاپیتالیســم را تعییــن می منایــد. فردگرایــی رسمایــه داری بیانگــر بندگــی مطلــق 

جهــت خــدای دولــت ـ ملــت اســت؛ ولــی شــهروندی ملــت دموكراتیــك بیانگــر رســیدن بــه حالــت »فــرد آزاد« 

بــه معنــای واقعــی كلمــه اســت. شــهروندی ملــت دموكراتیــِك کوردهــا در رشق کوردســتان، تحــت اســتاتوی 

ــت  ــه عضوی ــك ب ــت دموكراتی ــهروندی مل ــت ش ــودن هوی ــن عطف من ــت. بنابرای ــق اس ــل تحق KODAR قاب

ــان،  ــِك خودش ــت دموكراتی ــا در مل ــهروندبودِن کورده ــود. ش ــد ب ــب تر خواه ــف مناس ــك تعری KODAR، ی

هــم حــق و هــم وظیفــه ی اغامض ناپذیــر آن هاســت. مبدل نشــدن بــه شــهروند ملــت خویــش، بیانگــر نوعــی 

ازخودبیگانگــی بــزرگ اســت و از طریــق هیــچ توجیهــی منی تــوان از آن دفــاع منــود. مســئله ای كــه در اینجــا 

بــا آن مواجــه می شــویم، در رابطــه بــا ایــن موضــوع  اســت کــه شــهروندی دولــت ـ ملــت حاكــم چــه خواهــد 

شــد؟ در واقــع می تــوان هــر دو شــهروندی را به صــورت مختلــط و درهم تنیــده منایندگــی یــا بازمنایــی كــرد. اگــر 

مســئله ی کــورد در كشــور ایــران در چارچــوب موقعیــت شــهروندِی مبتنــی بــر قانــون اساســی دموكراتیــك حــل 

ــر  ــت اجتامعــی هم خوان ت ــا واقعی ــان، ب ــوع شــهروندی آن هــم به طــور هم زم شــود، برخــورداری از هــر دو ن

اســت. در مقطــع برســاخت KODAR و در گســرته ی کشــور ایــران ، هــر فــرد کــورد بایــد اهتــامم بــه خــرج دهد 

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

هویــت شــهروندی را بــه منصــه ی ظهــور برســاند. KODAR می توانــد هویــت شــهروندِی دووجهــی مختــص بــه 

افــراد ملــت دموكراتیــك خــود را تحقــق بخشــد. در غیــر ایــن صــورت اگــر توافــق و ســازش در ایــن امــر تحقــق 

نیابــد، KODAR می توانــد هویــت شــهروندِی تك وجهــی خــاص خــود را ایجــاد منایــد. 

هــر عضــو ـ شــهروند KODAR، بایــد از شــخصیت فــردی كــه كاپیتالیســم او را از طریــق فردگرایــی بــه ســطح 

ــك اصــل  ــوان ی ــد به عن ــد. بای ــی منای ــه ی عضــو كمــون زندگ ــد و به مثاب ــذار كن ــزل داده، گ ــوچ« تن ــچ و پ »هی

بنیادیــن اخاقــی بدانیــم و ملكــه ی ذهــن گردانیــم كــه فــرد فاقــد زندگــی كمونــال ممكــن نیســت بتوانــد دارای 

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

ــد  ــك می توان ــه ی دموكراتی ــازوكار و ضابط ــق س ــا از طری ــامع تنه ــا اجت ــون ی ــت. كم ــك اس ــه ای دموكراتی جنب

سیاســی و بنابرایــن آزاد باشــد. بدیــن ترتیــب درك می گــردد كــه هــر كمــون یــا اجتامعــی، در عیــن حــال یــك 

واحــد جامعــه ی اخاقــی و سیاســی اســت. هــر كمــون و اجتــامع KODAR در عیــن حــال یــك واحــد اخاقــی و 

سیاســی اســت. فــرد ـ شــهرونداِن آن نیــز فــرد ـ شــهرونداِن اخاقــی و سیاســی اند. مقصــود از كمون یــا اجتامعات، 

گروه هایــی انســانی اســت كــه در هــر حــوزه ی جامعــه دارای نقش ویــژه و كارایــی هســتند. مثــاً یــك روســتا 

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

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

كئوپراتیــو )تعاونــی(، كارخانــه، وقــف یــا بنیــاد خیریــه، انجمــن و ســازمان مدنــی نیــز می توانــد كمــون باشــد. 

ــز  ــك نی ــال دموكراتی ــوان این هــا را نظــام كمون ــن حــال چــون دموكراتیك بودن شــان الزامــی اســت، می ت در عی

عنــوان منــود. همچنــان كــه می تــوان حیــات كمون محــور را بــه متامــی عرصه هــای آموزشــی، فرهنگــی، هــری 

و علمــی انتقــال و تعمیــم داد، می تــوان حیــات اجتامعــی و سیاســی را هــم بــه حالــت كمونــی درآورد و هــم 

دموكراتیــك گردانیــد. فــرد ـ شــهروند آزاد تنهــا در بطــن ایــن حیــات كمونــاِل دموكراتیــك می توانــد ایجــاد گــردد. 

عمومــاً فــرد ـ شــهروندِی دموكراتیــك و خصوصــاً فــرد ـ شــهروندِی محسوس گشــته ی KODAR رضورتــی جهــت 

حیــات مســئوالنه، اخاقــی و سیاســی اســت. 
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ــرد.  ــدی ك ــك مفهوم بن ــتاتوی دموكراتی ــوان به صــورت اس ــك را می ت ــت دموكراتی ــد سیاســی برســاخت مل    بُع

ــژه  ــت به وی ــكال مل ــه ی اش ــاً كلی ــود. عموم ــور من ــی تص ــی ذات ــدون مدیریت ــك را ب ــت دموكراتی ــوان مل منی ت

ملت هــای دموكراتیــك، هســتی های اجتامعــی ای هســتند كــه دارای مدیریــت ذاتــی خودشــان می باشــند. اگــر 

ــات  ــردد. در واقعی ــارج می گ ــز خ ــت نی ــت مل ــد، از حال ــروم باش ــش مح ــی خوی ــت ذات ــه ای از مدیری جامع

اجتامعــی معــارص منی تــوان ملتــی فاقــد مدیریــت را تصــور منــود. حتــی ملت هــای مســتعمره نیــز دارای نوعــی 

مدیریــت هســتند، اگرچــه آن مدیریت هــا ریشــه ای بیگانــه داشــته باشــند. لیكــن در خصــوص جوامعــی كــه وارد 

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

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

ــی  ــازمان ذات ــد س ــه فاق ــی ك ــا در دوران ــت کورده ــرد. موقعی ــورت می گی ــنده ص ــروی فروپاش ــط نی ــه توس ك

بودنــد، این گونــه بــود. رصفــاً از »مبدل شــدن بــه ملــت« بــاز داشــته منی شــدند، بلكــه از حالــت جامعــه نیــز 

خــارج گردانــده می شــدند. دیگــر بــه مرحلــه ای رســیده ایم، کــه کوردهــا بــه انــدازه ای كــه مبــدل بــه جامعــه ای 

شــدیداً سیاسی شــده اند، بــه هــامن انــدازه نیــز به طــور متمركــز در نوعــی موقعیــت بــه رس می برنــد كــه ایــن 

ــد. ــه ملــت دموكراتیــك ســازماندهی می منای واقعیــت سیاســی را در مســیر مبدل شــدن ب

ــر  ــد، ضمــن اینكــه آزاد منی شــود، اگ ــدرت كســب منای ــت و ق ــوع دول ــی از ن ــه نیروی ــی ك هــر جامعــه و ملت

ــه  ــردد. ب ــه می گ ــز مواج ــودش نی ــای موج ــت دادن آزادی ه ــا از دس ــد، ب ــك باش ــات دموكراتی دارای خصوصی

همیــن جهــت هــر انــدازه یــك جامعــه را از پدیده هــای دولــت یــا قــدرت عــاری و متیــز گردانیــم، بــه هــامن 

میــزان دروازه هــای آن را بــه روی آزادی می گشــاییم. رشط اساســی جهــت آزادمنــودن آن جامعــه و ملــت نیــز 

نگه داشــن آن در یــك موقعیــت سیاســی دامئــی اســت. جامعــه ای كــه از دولــت و قــدرت متیــز و عــاری شــده 

ولــی نتوانســته سیاســی گــردد، بــه موقعیــت جامعــه و یــا ملتــی درمی افتــد كــه در مقابــل آنارشــی یــا وضعیتــی 

بحرانــی تســلیم گشــته اســت. اگــر جوامــع یــا ملت هــا طــی مدت زمانــی كوتــاه از بحــران رهایــی نیابنــد، تبــاه 

گشــته و آلــت  و ابــزار بیگانــه می گردنــد. بحــران و آنارشــی تنهــا در مدت زمانــی موقــت یــا كوتــاه می تواننــد 

ــت.  ــی الزم اس ــی، رشط ــده ی سیاس ــدِن پدی ــدان ش ــز وارد می ــل نی ــن دلی ــه همی ــد. ب ــا منای ــد ایف ــی مول نقش

سیاســت نه تنهــا آزاد می منایــد، در عیــن حــال نظــم و ســامان نیــز می بخشــد. سیاســت، یــك نیــروی بی همتــای 

ــه ی دولت هــا  ــِف تنظیــامت رسكوبگران ــه ی مخال ــده و ســامان بخش اســت؛ نوعــی هــر اســت. مقول نظم دهن

ــا ملــت قــوی باشــد، نیروهــای  ــه میزانــی كــه سیاســت در درون جامعــه ی و قدرت هــا را بازمنایــی می كنــد. ب

دولــت و قــدرت نیــز بــه هــامن میــزان ضعیف انــد و ناچارنــد كــه ضعیــف باشــند. عكــس آن نیــز مصــداق دارد. 

بــه میزانــی كــه نیــروی دولــت یــا قــدرت در درون یــك جامعــه یــا ملــت افــزون باشــد، سیاســت و به تبــع آن 

آزادی نیــز بــه هــامن میــزان ضعیــف اســت.

جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق کردســتان KODAR  در برســاخت ملــت دموكراتیــك نقــش ســتون فقــرات 

را ایفــا می منایــد؛ می توانــد مــرتادف بــا اســتاتویی دموكراتیــك نیــز ترجمــه شــود. توانایــی ایفــای نقــش ارگان 

سیاســت دموكراتیــك از جانــب KODAR ، الزمــه ی اغامض ناپذیــر تكویــن ملــت دموكراتیــك می باشــد. 

KODAR در اصــل اهمیتــش را از آنجــا می گیــرد كــه امــكان تصمیم گیــری ذاتــی را بــه خلــق بخشــیده و توســط 

ایجــاد کمــون و مجالــِس خلــق، همچــون سیســتمی دموكراتیــك عمــل می منایــد. در مقابــل نوعــی تكویــن ملــت 

ــوان  ــن اســت. می ت ــك جایگزی ــرد، ی ــورژوا صــورت می گی ــارص ب ــا عن ــه پیشــاهنگی طبقــه ی فرادســت ی ــه ب ك

ــه پیشــاهنگی طبقــات خلقــی و  ــن ملــت ب گفــت جامعهــی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان نوعــی تكوی

ــنفكر اســت.  ــای روش طیف ه

ــت ـ ملــت  حاكــم دارد، مســئله ی »مجــاز و قانونی«شــدن می باشــد. به رغــم  ــا دول مســئله ای كــه KODAR ب

اینكــه اولویــت را بــه فعالیت هــای قانونــی و مجــاز می دهــد، امــا پذیرفته نشــدن ایــن امــر از طــرف دولــت ـ 

ملــت ایــران راهگشــای نوعــی اتوریتــه و مدیریــت دوگانــه در کوردســتان می گــردد. ایــن امــر آشــكار اســت كــه 

اگــر مدیریــت دولــت ایــران و مدیریــت KODAR بخواهنــد در رسزمین هــای یكســان و میــان جوامــع یكســانی 

نظــام خویــش را برقــرار مناینــد، ایــن امــر منجــر بــه تنــش  و درگیــری  خواهــد گشــت. اگــر مطالبــات مربــوط 

بــه قانونی شــدن و مجازگردیــدن از ســوی دولــت  ایــران پاســخ مثبــت داده نشــود و عكــس آن بــه »تعقیــب، 

دســتگیری و خشــونت« توســل جســته شــود، آشــكار اســت كــه KODAR نیــز از اجــرای یكطرفــه ی اتوریتــه و 

مدیریــت خویــش امتنــاع نخواهــد ورزیــد.

3( ملت دموكراتیك و زندگی اجتامعی

ــد. زندگــی  ــه ی تكویــن ملــت دموكراتیــك، تحــوالت مهمــی در زندگــی اجتامعــی صــورت می گیرن     در مرحل

ــكال  ــرات رادی ــی تغیی ــه ی قدیم ــود. جامع ــی می ش ــرات بزرگ ــار تغیی ــتی دچ ــه ی كاپیتالیس ــنتی در مدرنیت س

ــازد.  ــر می س ــی جلوه گ ــات اجتامع ــرات حی ــز در تغیی ــر چی ــش از ه ــود را بی ــه، خ ــد. مدرنیت ــود می بین به خ

توســعه و تحــول »شــهر، طبقــه و دولــت« مربــوط بــه ماهیــت نیســت. هــر ســه رده بنــدی مزبــور نیــز به طــور 

ــام انباشــت  ــه به واســطه ی نظ ــی« جامع ــی و دولت ــاختار »شــهری، طبقات ــوند. س ــی می ش ــار فربه گ ــر دچ واف

كاپیتالیســتی دچــار رشــدی رسطــان وار می گــردد. نظــام متــدن قدیمــی هرچنــد از نظــر ماهــوی دارای ســاختاری 

ــه بحران هــا می شــوند، امــا ایــن چالش هــا كیفیت شــان  اســت كــه در آن چالش هــا به صــورت مكــرر منجــر ب

چنــان نیســت كــه توســعه ی جامعــه را به كلــی دچــار خطــر مناینــد، آن را فــرو پاشــند و موجــب رشــد بافت هایی 

رسطانــی گردنــد. شــیوه ی انباشــت كاپیتالیســم بــرای آنكــه بتوانــد بــه كار اُفتــد، بــه اقتضــای رسشــت خویــش 

ــم از  ــواردی اع ــاهد م ــروز ش ــر ام ــد. اگ ــول می منای ــی« متح ــد رسطان ــیوه ی رش ــه »ش ــی« را ب ــد اجتامع »رش

كان شــهرهایی بــا جمعیــت افــزون بــر بیســت میلیــون نفــر، قــدرت دولــت ـ ملتــی كــه تــا مویرگ هــای جامعــه 

نفــوذ پیــدا كــرده و طبقاتی شــدنی هدفمنــد در راســتای جامعــه ی همــوژِن یكنواخــت و یكدســت هســتیم و 

فراتــر اینكــه مســئله ی مزبــور را به عنــوان متایــات رایــج حیــات اجتامعــی عــادی تلقــی می كنیــم، نــام ایــن، 

دچارشــدن بــه رسطــان اجتامعــی اســت. متامــی عائــم علمــی نشــان می دهنــد كــه ســیاره ی مــا، محیط زیســت 

و جامعــه قــادر بــه تحمــل بــار رشــدی بــا ایــن رسعــت منی باشــد. در ایــن وضعیــت نــه از یــك جامعــه ی در 
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حــال زیســن، بلكــه از هیوالیــی بایــد بحــث منــود كــه هــر چیــز ظاهرشــده در مقابــل خــود را از بیــن می بــرد. 

مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی امــروزه بــه هیوالیــی تبدیــل شــده كــه متامــی حیــات موجــودات زنــده ی ســیاره را از 

بیــن می بــرد. مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی، یــك هیــوالی مــدرن اســت.

حیــات مــدرن رایــج، در پیرامــون كهن تریــن بــرده یعنــی زن، بــه یــك تلــه ی متام عیــار تبدیــل شــده اســت. در 

ــر وی، عبارتــی بجــا  ــوان »ملكــه ی كاالهــا« ب ــان حالتــی درآورده شــده كــه اطــاق عن ــه چن كاپیتالیســم، زن ب

خواهــد بــود. زن رصفــاً تحــت موقعیــت »زن خانــه دار« بــدون دســتمزد بــه كار گامشــته منی شــود، بلكــه در 

خــارج از خانــه دارای كمرتیــن دســتمزد می باشــد و ابــزار اساســی پاییــن آوردن دستمزدهاســت. عنــر رسآمــدی 

ــته  ــه پیوس ــت ك ــی اس ــده ی صنعت ــین زاین ــك ماش ــت. ی ــررات اس ــده و مق ــدون قاع ــِن ب ــه كار واداش ــرای ب ب

ــدرت  ــِی ق ــزار تحقق  یاب ــات اســت؛ اب ــزار اساســی صنعــت تبلیغ ــد. اب ــد می كن ــن تولی ــرای نظــام، نســل نوی ب

ــه  ــی گرفت ــور جهان ــم از امپراط ــردان حاك ــی م ــدود متام ــدرت نامح ــذت و ق ــزار ل ــت؛ اب ــیت گرا یانه اس جنس

ــی  ــچ قدرت ــه هی ــی اســت ك ــرای آنان ــدرت ب ــده ی ق ــژه ی زاین ــواده اســت. اب ــا امپراطــور كوچــِك درون خان ت

ندارنــد. زن در هیــچ برهــه ای از تاریــخ بــه انــدازه ی دوران مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی مــورد اســتثامر واقــع نگشــته  

اســت. چــون ســایر بردگی هــا ـ یعنــی بردگی هــای كــودكان و مــردان ـ بــر مســیر بردگــی زن ایجــاد گشــته اند، 

ــه  ــدازه ای ك ــه ان ــگان ب ــا هم ــر از ارباب ه ــم، به غی ــط كاپیتالیس ــده توس ــی تحمیل ش ــی اجتامع ــذا در زندگ ل

ــا، هــم بســان  ــه ی روزگار م ــات اجتامعــی جامع ــده شــده اند. حی ــز گردان ــرده نی ــده شــده اند، ب ــودك گردان ك

ــه در  ــواده ك ــه شــده اســت. خان ــه درآورده شــده و هــم زنان ــت كودكان ــه حال ــك ســالخورده ب كودك گشــن ی

ــار دچــار  ــا این ب ــون زن، ام ــه می باشــد، بازهــم در پیرام ــاد جامع ــن نه ــون زن تشــكیل شــده و كهن تری پیرام

یــك فروپاشــی كامــل گردیــده اســت. 

در زندگــی اجتامعــی مــدرن، نظــام آموزشــی موظــف بــه پــرورش تیــِپ فردگــرای ضداجتامعی اســت. هــم حیات 

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

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

ــود  ــك موج ــورت ی ــرد، وی را به ص ــاعته ی ف ــت و چهار س ــی بیس ــی و روح ــاران ذهن ــا مبب ــش، ب ــن بخ در ای

ضداجتامعــی درمی آورنــد. ایــن فــرد از حالــت اخاقــی و سیاســی خــارج گردانــده شــده اســت. از طریــق افرادی 

ــدرت  ــاِن ق ــت كاسه لیس ــه حال ــت اند، و ب ــت اند، سكس پرس ــد، پول پرس ــه می دون ــرف روزان ــی م ــه در پ ك

درآورده شــده اند، طبیعــت اجتامعــی را از ریشــه تخریــب می کننــد. آمــوزش، نــه جهــت ســازوكار ســامل جامعــه 

بلكــه جهــت تخریــب آن بــه كار بــرده می شــود.

سیســتم KODAR کــه بــر گرفتــه از ذهنیــت ملــت دموكراتیــك بــوده، مدرنیته ی جایگزینی ســت كــه در آن فرد ـ 

ــی  ــازِی اجتامع ــر هیچ وپوچ س ــی اســت در براب ــه ی جایگزین ــردد. KODAR ، جامع ــاد می گ ــهرونِد آزاد ایج ش

ــی   ــتهاك اجتامع ــر اس ــه در براب ــت ک ــه ای اس ــز جامع ــت و نی ــدرت و دول ــِی« ق ــا بی جامعه گ ــه ی و »جامع

ــاوات طلبانه  ــه و مس ــده ـ آزادان ــی ش ــته و درون ــرا گش ــی اج ــری و بردگ ــكال نابراب ــواع اَش ــق ان ــه از طری ـ ك

هســتی می یابــد. هنگامــی كــه ملــت دموكراتیــك را از نظــر حیــات اجتامعــی ارزیابــی می مناییــم، بــه راحتــی 

می توانیــم بــه تعاریــف مذكــور دســت یابیــم. مبدل شــدن بــه جامعــه ی ملــت دموكراتیــك، رشطــی اولیــه اســت 

جهــت آنكــه بــه حالــت جامعــه ای ســامل زیســته شــود. ایــن امــر، جامعــه ای كــه توســط دولــت ـ ملــت مســتهلك 

گردیــده را مجــدداً بــه اصــل آن بــاز می گردانــد. جامعــه ی ســامل، فــرِد ســامل پــرورش می دهــد. فــردی كــه بــه 

ســامت ذهنــی و روحــی اش رســیده باشــد، مقاومتــش در برابــر بیامری هــای جســامنی هرچــه بیشــرت گشــته 

ــد. وقتــی نگــرش آموزشــِی ملــت دموكراتیــك در راســتای »اجتامعی بــودن و  ــز كاهــش می یابن و بیامری هــا نی

ــِك »پیرشفــت فــرد از طریــق جامعــه و پیرشفــت جامعــه از  ــد می گــردد، دیالكتی فــرد ـ شــهرونِد آزاد« هدفمن

ــان و  ــاره منای ــوم، دوب ــده و برابرســاز« عل ــو برقــرار می گــردد. نقــش »اجتامعی ســاز، آزادكنن ــق فــرد« از ن طری

آشــكار می گــردد. ملــت دموكراتیــك، ملی بــودن )ناســیونالیته ی( جامعه ای ســت كــه در مــورد هســتی  خویــش 

آگاهــی صحیحــی كســب منــوده اســت.

ــك را  ــت دموكراتی ــه مل ــد نقــش ســتون فقــرات متحول ســازی جامعــه ی رشق کوردســتان، ب KODAR می توان

ایفــا می منایــد، ضامنــت حیــات فــرد آزاد و جامعــه ی دموكراتیــك اســت. ابــزار اساســی رســیدن فــرد و جامعــه ی 

ــی،  ــی و سیاس ــد اخاق ــه در بُع ــعه دادن جامع ــا توس ــت. ب ــش اس ــت خوی ــی از موجودی ــه خودآگاه ــورد ب ک

ــت  ــه ای اس ــا، جامع ــر م ــك در ع ــت دموكراتی ــاند. مل ــش می رس ــت خوی ــی از واقعی ــطح آگاه ــه س آن را ب

ــردازد.  ــاع از خویشــن می پ ــه دف ــن خودآگاهــی ب ــق ای ــش رســیده و از طری ــه آگاهــی از هســتی خوی ــه ب ك

جامعــه ی کــورد كــه در چنــگال »دولــت ـ ملت«گرایــی ایــران دچــار نسل كشــی فرهنگــی گردانــده شــده، تنهــا 

بــا مبدل شــدن بــه ملــت دموكراتیــك اســت كــه می توانــد ایــن رژیــِم نفــی و نابــودی تحمیلــی را درنــوردد و از 

ــر اســت. ــِت انفكاك ناپذی ــك كلیّ ــد. ملــت دموكراتیــك، KODAR و فــرد آزاد، ی آن گــذار منای
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  می دانیــم كــه هــر واحــد حیــات جانــدار، دارای ســه نقش ویــژه ی تغذیــه، حفاظــت از موجودیــت خویــش 

و تــداوم نســل اســت. نه تنهــا در واحدهــای بیولوژیكــی كــه آن هــا را حیــات جانــدار می نامیــم، بلكــه در هــر 

ــود  ــابهی وج ــای مش ــت، نقش ویژه ه ــودن« اس ــرد »زنده ب ــش دارای كارك ــق خوی ــه مطاب ــی ك ــتِی كیهان هس

ــرد(، در  ــت )خ ــند. عقانیّ ــاوت می رس ــطحی متف ــه س ــان ب ــوع انس ــن، در ن ــای بنیادی ــن نقش ویژه ه دارد. ای

ــه حــال خویــش رهــا شــود، ممكــن  ــر ب ــه ای از پیرشفــت می رســد كــه اگ ــان مرحل ــه چن جامعــه ی انســانی ب

اســت بــه موجودیــت متامــی دیگــر جانــداران پایــان بخشــد. اگــر كیهــاِن بیولوژیــك در یــك آســتانه ی معیــن 

ــن پارادوكســی جــدی  ــر خواهــد گشــت. ای ــز به طــور خودبه خــود تداوم ناپذی ــوع انســان نی متوقــف شــود، ن

اســت. اگــر نــوع انســان كــه از هم اكنــون جمعیــت آن بــه هفــت میلیــارد رســیده اســت بــا ایــن رسعــت بــه 

تكثیــر و ازدیــاد خویــش ادامــه دهــد، پــس از مدت زمانــی بســیار كوتــاه، از آســتانه ی بیولوژیــك گــذار خواهــد 

شــد و تداوم ناپذیــرِی حیــات انســانی آشــكار می گــردد. ایــن راســیونالیته ی )واقعیــت( انســان اســت كــه منجــر 

ــك برســد،  ــه آســتانه ی بیولوژی ــن هــامن راســیونالیته پیــش از اینكــه ب ــه وضعیــت مذكــور می گــردد. بنابرای ب

بایــد تكثیــر و ازدیادیابــی افراطــی انســان را نیــز متوقــف منایــد. هســتی و تكثیــر، پدیده هــای غریبــی هســتند. 

ماشــینی كــه می تــوان آن را عقــِل طبیعــت نامیــد، همیشــه نقشــی متوازن ســاز بــازی می كنــد و تــوازن میــان 
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هســتی و تكثیــر را برقــرار می منایــد. امــا راســیونالیته ی انســان، بــرای اولیــن بــار در برابــر ایــن مكانیســِم تــوازن 

می ایســتد. 

ــز  ــردن از آن نی ــتعداد آگاهی پیداك ــه از آن آگاهــی كســب نشــده؛ اس ــی اســت ك ــان، میل ــات بی پای ــل حی می

ــت، درك  ــق یاف ــات« تحق ــل حی ــردن از می ــه »آگاهی پیداك ــس از آنك ــا پ ــی محــدود می باشــد. ام ــا حــد غائ ت

می شــود كــه بــا تــداوم نســل نیــز منی تــوان بــه معنــای حیــات دســت یافــت. حیــات یــك فــرد و میلیون هــا فــرد 

نیــز یكســان و مشــابه همدیگــر اســت. تكثیــر و ازدیادیابــی همچنــان كــه حیــات را معنــا منی كنــد، می توانــد 

نیــروی آگاهــی ایجادشــده را نیــز تحریــف كــرده و تضعیــف منایــد. خودآگاهــی  یافــن، بــدون شــك تشــكلی 

ــد از  ــان بع ــته اند. انس ــده اش ندانس ــت را برازن ــوان الوهی ــز عن ــت نی ــت. بی جه ــان اس ــاده در كیه خارق الع

اینكــه در مــورد خویشــن بــه آگاهــی دســت یافــت، یعنــی خــودآگاه گردیــد، دیگــر مســئله ی اصلــی بــرای وی 

منی توانــد تــداوم نســل باشــد. تــداوم نســل »انســاِن آگاه«، نه تنهــا تــوازن را علیــه متــام جانــداران دیگــر برهــم 

می زنــد بلكــه نیــروی آگاهــی انســان را نیــز بــه خطــر می انــدازد. خاصــه اینكــه مســئله ی اساســی انســاِن آگاه 

منی توانــد تــداوم نســل باشــد. طبیعــت در منونــه ی انســان، بــه چنــان مرحلــه ای رســیده اســت كــه »عــدم تــداوم 

ــوان گفــت كــه غریــزه ی »تــداوم نســل«،  نســل خویــش« را از حالــت یــك مســئله خــارج منــوده اســت. می ت

در انســان نیــز ماننــد هــر موجــود دیگــری باقی ســت و همیشــه نیــز ادامــه خواهــد داشــت. صحیــح اســت؛ 

امــا غریــزه ی مزبــور غریــزه ای اســت كــه بــا نیــروی آگاهــی بــه چالــش درمی افتــد. بنابرایــن اولویــت دادن بــه 

ــردد.  ــر می گ آگاهــی ناگزی

در جامعــه ی کــورد، اســتهاك و نابــودی زندگــی را بیــش از همــه پیرامــون پدیــده ی زن می تــوان مشــاهده منــود. 

ــی و زن« را به صــورت  ــه نام هــای »زندگ ــگ اجتامعــی ای ك ــده ی زن، آن هــم در فرهن ــی در پدی ــودی زندگ ناب

واقع گرایانــه یكــی منــوده اســت )واژه هــای ژن، ژیــان، جــان، شــان، جیهــان از یــك ریشــه ی مشــرتك می آینــد 

و همــه ی آن هــا بیانگــر واقعیــت زندگــی و زن می باشــند(، نشــانه ی اساســی نابــودی اجتامعــی نیــز می باشــد. 

ــا  ــو گشــود و پایه هــای متــدن را در پیرامــون زن اســتوار ســاخت، تنه ــر فرهنــگ ایزدبان از فرهنگــی كــه راه ب

چیــزی كــه باقــی مانــده، یــك بی بصیرتــی عظیــم در موضــوع »زندگــی بــا زن« و تســلیمیت انحطاط آمیــز در 

برابــر غرایــز اســت. زندگــی اجتامعــِی گرفتارآمــده در چنــگال »ســنت ها و مدرنیتــه ی كاپیتالیســتِی هدفمنــد در 

جهــت نفــی و نابــودی«، نوعــی حیــات اســت كــه یكــرسه بــه بی چاره گــی زنــان محكــوم گشــته اســت. نگــرش 

ناموســی در قبــال زن  ـ كــه گویــی آخریــن ســنگر دفاعــِی باقی مانــده ی موجــود اســت ـ در اصــل بیانگــر حالــت 

دور گردانــده شــده از معنــای نامــوس اســت )نامــوس= نومــوس= قانــون یــا مقــررات(. ناموس پرســتی قاطعانــه 

در قبــال زن، بیانگــر یــك بی ناموســی قاطــع اجتامعــی اســت! اینكــه جامعــه در چنــان وضعیتــی زندگــی كنــد 

كــه هرچقــدر از نامــوس اجتامعــی، یعنــی ارزش هــای بنیادینــی كــه او را رس پــا نگــه می دارنــد، دور شــود یــا 

دور گردانــده شــود بــه هــامن انــدازه بــه ناموس پرســتی 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 نه تنهــا جهالــت اســت بلكــه از نظــر اخاقــی نیــز یــك بی اخاقــی 

اســت. نگــرش ناموســی ای كــه می خواهنــد تحــت نــام نامــوِس زن بــدان حیــات بخشــند، از تــوان و بــه عبــارت 

ــرد؛ مطابــق ایــن نگــرش ناموســی، امــروزه مــرد کــورد تنهــا در گســرته ی  بهــرت ناتوانــی مــرد رسچشــمه می گی

بردگــی زن قــادر بــه اظهــار وجــود اســت. می خواهــد درد و رنــج ناشــی از بایایــی كــه حاكمیــت بیگانــه بــر رس 

او و جامعــه اش آورده را بــا تحمیــل حاكمیــت خویــش بــر زن انتقــام بگیــرد! به نوعــی، خــودـ درمانــی می كنــد. 

بردگــی زن در عمــوم جهــان حــاد و عمیــق اســت امــا شــاید هــم در هیــچ كجــای جهــان بردگــی  ای ژرفایافته تــر 

از موقعیــت بردگــی زن کــورد وجــود نداشــته باشــد. مقولــه ی تعــدد فرزنــدان كــه در جامعــه ی کــورد دیــده 

می شــود، روی دیگــر ایــن واقعیــت اســت. در جوامــع مشــابه نیــز جهالــت و فقــدان آزادی ســبب می شــود تــا 

افــراد جهــت تــداوم موجودیــت خویــش، تنهــا چــاره  ـ و یــا بهــرت اســت بگوییــم بیچارگــی ـ را در تعــدد فرزنــدان 

ببیننــد. در همــه ی جوامعــی كــه در آن هــا آگاهــی ذاتــی )خودآگاهــی( به وجــود نیامــده، ایــن پدیــده مشــاهده 

ــر  ــل اغامض ناپذی ــر عوام ــه  ی دیگ ــه ـ به مثاب ــت و تغذی ــون امنی ــه چ ــت ك ــس در اینجاس ــود. پارادوك می ش

حیــات ـ وجــود ندارنــد، تعــدد فرزنــدان منجــر بــه مســائل و مشــكات بزرگــی می گــردد. بیــكاری، به صــورت 

بهمــن وار رشــد می منایــد. همیــن جمعیــت افراطــی اســت كــه »بردگــی بــا دســتمزد پاییــِن« بــاب میــل نظــام 

ــه ی  ــر داده و كلی ــه دســت همدیگ ــه دســت ب ــد. ســنت متــدن و مدرنیت ــن می منای ــه داری را تأمی ســود رسمای

ــد. ــه زن صــورت می دهن ــه علی ــات را بدین گون تخریب

در مســیر رو بــه برســاخت ملــت دموكراتیــك، چیــزی كــه در پرتــو ایــن آزمــون بایــد انجــام داد ایــن اســت هــر 

آنچــه كــه تاكنــون به نــام نامــوس انجــام داده شــده، برعكــس آن انجــام داده شــود؛ بایــد نگــرش مالكیتی مــان 

در قبــال زنــان را به طــور كامــل بــه كنــاری بگذاریــم. زن بایــد تنهــا و تنهــا از آن خویــش باشــد؛ یعنــی خوْدبــودن 

در شــخصیتش ایجــاد گــردد. حتــی بایــد بدانــد كــه بی صاحــب اســت و تنهــا صاحبــش خــود اوســت.

دقیقــاً در همین جاســت كــه بــه تعریــف واقعــی عشــق دســت می یابیــم. عشــق تنهــا در ایــن صــورت می توانــد 

بــه معنــای اجتامعــی خویــش واصــل گــردد و اگرچــه بســیار دشــوار باشــد به ســطح بالقــوه ی تحقــق دســت 

یابــد كــه افــراد ناتــوان از متوقف ســازی فروپاشــی و زوال جامعــه، از نگــرش ناموســی ای ـ و بــه تعریفــی علمــی 

و صحیح تــر، بی ناموســی ای!ـ كــه به طــور متقابــل پیرامــون زن ایجــاد گردیــده دســت بردارنــد و پیكارجویانــه 

وارد مرحلــه ی برســاخت ملــت دموكراتیــك شــوند.

آزادشــدن زن در مرحلــه ی تكویــن ملــت دموكراتیــك، حائــز اهمیــت فراوانــی اســت. زِن آزادشــده، جامعــه ی 

ــر زن و  ــی ب ــِل متك ــداوم نس ــای ت ــت. به ج ــك اس ــت دموكراتی ــز مل ــده نی ــه ی آزادش ــت. جامع ــده اس آزادش

برقــراری ســلطه و حاكمیــت بــر وی، اقــدام بــه تــداوم تكویــن ملــت دموكراتیــك از طریــق نیــروی ذاتــی خویش، 

ــه ی  ــه منزل ــش؛ ب ــی خوی ــه ی سیاس ــازی اتوریت ــر و حاكم س ــن ام ــازمانی ای ــك و س ــروی ایدئولوژی ــكیل نی تش

بازتولیــد ایدئولوژیــك و سیاســِی خویــش اســت. معنایــش، توان یابــی ذهنــی و روحــی به جــای تكثیــر فیزیكــی 

اســت. همیــن واقعیــات هســتند كــه رسشــت و طبیعــت عشــق اجتامعــی را اســتوار ســاخته اند. قطعــاً نبایــد 

ــون زیبایی هــای  ــد مفت ــی نبای ــه ی جنســی دو نفــر كاهش دهــی منــود. حت ــه هم احساســی و جاذب عشــق را ب

ــر روی  ــه داری نظامــی اســت كــه ب ــه ی رسمای ــای فرهنگــی هســتند. مدرنیت ظاهــری ای گشــت كــه فاقــد معن

»نفــی و انــكار عشــق« برقــرار شــده اســت. نفــی و انــكار جامعــه، طغیــان فردگرایــی، آكندگــی متامــی حوزه هــا 

ــك  ــه ی ــت به جــای خــدا، مبدل شــدن زن ب ــت ـ مل ــول، جایگزین شــدن دول ــن پ از جنســیت گرایی، الوهیت یاف

ــان مــادی عشــق  ــكار بنی ــای نفــی و ان ــه معن ــن دســتمزد؛ جملگــی ب ــا دارای نازل تری هویــت بی دســتمزد و ی
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ــند. ــز می باش نی

ــذاب  ــك ج ــر بیولوژی ــِی زن از نظ ــث جنس ــه حی ــناخت. اینك ــی ش ــت زن را به خوب ــت و طبیع ــتی رسش بایس

ــق  ــت عش ــای شكس ــه معن ــود، ب ــرار ش ــه برق ــردد و رابط ــار گ ــا وی رفت ــی ب ــن مبنای ــر چنی ــود و ب ــده ش دی

ــدار را  ــای جان ــایر گونه ه ــك س ــای بیولوژی ــوان جفت گیری ه ــه منی ت ــه ك ــت. هامنگون ــاز اس ــامن رسآغ از ه

عشــق بنامیــم، منی تــوان آمیزش هــای جنســی بیولوژیــك نــوع انســان را نیــز عشــق بنامیــم. می توانیــم ایــن را 

فعالیت هــای تولیدمثــل طبیعــی جانــداران بنامیــم. بــه نســبتی كــه زن را ابــژه ی جاذبــه ی جنســی نیانگاریــم 

و از ارزیابی هــای ابژه انــگار گــذار كنیــم، می توانیــم زن را در مقــام دوســت و رفیقــی ارزشــمند جــای دهیــم. 

دشــوارترین نــوع رابطــه، آن نــوع از »دوســتی و رفاقــت بــا زنــان« اســت كــه از جنســیت گرایی گــذار منــوده 

باشــد. حتــی وقتــی در رشایــط زندگــی مشــرتِك آزاد بــا زن بــه رس بــرده شــود نیــز، بایســتی در مبنــای رابطه هــا 

مقولــه ی برســاخت جامعــه و ملــت دموكراتیــك جــای بگیــرد. هامننــد آنچــه در محــدوده ی ســنتی و مدرنیتــه 

رایــج اســت همیشــه بــه چشــم همــرس، مــادر، خواهــر و دلــرب بــه زن نــگاه می شــود؛ بایســتی از ایــن وضعیــت 

گــذار كنیــم. ابتــدا بایــد رابطــه ی قــوی انســانی ای را مرســوم مناییــم كــه متكــی بــر »وحــدت معنــا« و گرایــش 

بــه برســاخت جامعــه باشــد. یــك زن یــا مــرد بایــد در صــورت لــزوم دســت از همــرس، فرزنــد، مــادر، پــدر و 

محبوبــه اش بــردارد امــا بــه هیــچ وجــه دســت از نقــش خویــش در جامعــه ی اخاقــی و سیاســی برنــدارد. مــرد 

قــوی بــه هیــچ وجــه بــه زن التــامس منــی ورزد، در پــی او منی افتــد، او را بــه بــاد رضب و شــتم منی گیــرد و بــه 

او حســودی منی كنــد. اگــر همــرس و دلــداده اش بخواهــد از او جــدا شــود، حتــی تلنگــری نیــز بــه او منی زنــد. 

ــه دلخــواه خویــش  ــا ب ــد ت ــان انتقاداتــش كمكــش می كن ــی از او داشــته باشــد، بعــد از بی ــی اگــر انتقادات حت

ــی  ــك و اجتامع ــوی ایدئولوژی ــان ق ــه از بنی ــد ك ــته باش ــا زن داش ــه ای ب ــد رابط ــر می خواه ــد. اگ ــی كن زندگ

برخــوردار باشــد، بایــد ترجیــح و خواســته را بــه اختیــار زن بســپارد. بــه میزانــی كــه ســطح آزادی زن، ترجیــح 

ــوان  ــدازه می ت ــه هــامن ان ــه باشــد، ب ــی اش توســعه یافت ــروی ذات ــر نی ــاری متكــی ب ــه اش و قابلیــت رفت آزادان

ــا آن زن زیســت. ــا ب ــا و زیب به شــكلی بامعن

ــل  ــن و واقعیــت اجتامعــی مــا تنهــا هنگامــی قاب ــن زندگــی مشــرتِك زن و مــرد، در رشایــط امروزی ایده آل تری

تحقــق اســت كــه در فعالیت هــای دشــوار برســاخت ملــت دموكراتیــك موفقیت هــای بزرگــی به دســت آورده 

شــوند. در کوردســتان امروزیــن و واقعیــت جامعــه ی کــورد، یــك دیالكتیــك بامعنــای عشــق ناچــار اســت كــه 

ــن عشــقی ارزشــمند اســت. عشــق  ــی وار زیســته شــود؛ چنی ــی باشــد و افاطون ــی افاطون ــه نســبت فراوان ب

افاطونــی عشــق پنــدار و كــردار اســت، بــه همیــن ســبب ارزشــمند می باشــد. لحظه  لحظــه ی زندگــی را بــا یــك 

زن زیبــارخ بی مثــال دنیــا بــه رس بــردن، عشــق نیســت. چــون عشــق نیســت، بعــد از یــك دوره ی كوتــاه آمیــزش، 

دورویی هــا نشــان داده خواهنــد شــد. زیــرا از نیــاز بــه نوعــی رابطــه  نشــأت گرفتــه كــه بی معنــا برقــرار گشــته 

یــا بــر مبنایــی بیولوژیــك اســتوار شــده اســت. 

عشــق حقیقــی، عشــقی اســت کــه در ایــن وضعیــت، بایــد »فــرد و عنــارص عشــق« منایندگــی آزادشــدن میهــن 

ــارزات بســیار شــدید  ــز مســتلزم جنگیدن هــا و مب ــن نی ــد. ای و رهایــی یــك جامعــه و ملــت را برعهــده بگیرن

نظامــی و سیاســی اســت؛ مســتلزم یــك نیــروی بســیار عظیــم اخاقــی و ایدئولوژیــك اســت.

5( ملت دموكراتیك و خودگردانی اقتصادی

    دولــت ـ ملــت، ابــزار قــدرت الزمــه جهــت ســلطه ی مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی بر اقتصاد اســت؛ هــامن اقتصادی 

ــوان بیشــینه ســود و انباشــت  ــزار منی ت ــن اب ــر تحقــق بیشــینه ســود اســتوار می باشــد. بــدون وجــود ای كــه ب

رسمایــه را تحقــق بخشــید. بیانگــر غــارت اقتصــادی ای اســت كــه طــی تاریــخ متــدن، در ســطحی بیشــینه و بــر 

پایــه ی مرشوعیتــی معیــن صــورت گرفتــه اســت. بــدون تحلیــل صحیــح رابطــه ی دولــت ـ ملــت با »بیشــینه ســود 

و انباشــت های رسمایــه«، منی تــوان تعریــف صحیحــی از دولــت ـ ملــت ارائــه منــود. همچنیــن دولــت ـ ملــت را 

منی تــوان به تنهایــی در حكــم یــك نظــام قــدرت و زور تعریــف كــرد. قــدرت دولتــی وقتــی به صــورت دولــت ـ 

ملــت تنظیــم می گــردد، آنــگاه مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی و به ویــژه بیشــینه ســود و انباشــت رسمایــه   بــر روی 

اقتصــاد، می توانــد تحقــق یابــد. معنــای ایــن قضیــه ایــن اســت كــه حكمرانــی برقرارگشــته ی دولــت ـ ملــت بــر 

روی حیــات اقتصــادی جامعــه، بــه مرتبــه ی دولتــی رســیده كــه در رستــارس طــول تاریــخ بیشــرتین ارزش افزونــه 

ــه  ــت مرشوعیت بخشــی ب ــیده اســت. جه ــور رس ــه منصــه ی ظه ــی ب ــن دولت ــی چنی ــد؛ یعن را غصــب می منای

سیســتم غصــب صــورت داده بــر روی اقتصــاد اســت كــه از طریــق ملی گرایــی و میهن پرســتی جایــی بــر روی 

آن می كشــد، بــا آمــوزش بــدان الوهیــت می بخشــد و تــا حــد نازك تریــن مویرگ هــای جامعــه رسایــت و نفــوذ 

ــر حــوزه ی اقتصــاد« و »تأمیــن بیشــینه ســود در آن« كــه به طــور هم هنــگام  ــه »تــروری شــدید ب می دهــد. ب

ــتمزدی  ــرِی دس ــه كارگ ــكم ب ــیرمنودن ش ــه را در ازای س ــی جامع ــی ورزد؛  از طرف ــدام م ــد، اق ــورت می گیرن ص

محكــوم می منایــد و از طــرف دیگــر نیــز بخــش بزرگــی از آن را بــه ارتــش بیــكاران تبدیــل می كنــد. »بردگــی 

بــا دســتمزِد نــازل« و »ارتــش بــزرگ بیــكاران« از نتایــج طبیعــی بیشــینه ســود، دولــت ـ ملــت و صنعت گرایــی 

ــق ممكــن  ــن طری ــا از ای ــه داری، تنه ــه ی رسمای ــی توســط مدرنیت ــن ســه عنــر اصل ــی ای می باشــند. تحقق یاب

اســت، از میــان برداشــِن آزادی ای كــه جامعــه در حیــات اقتصــادی دارد، محكوم گردانیــدن جامعــه بــه بردگــی 

دســتمزدی، مبدل منــودن بخــش بزرگــی از آن بــه ارتــش بیــكاران و محكوم ســازی زنــان بــه بردگــی بی دســتمزد 

ــتمزد.  ــا كم دس ی

کوردســتان و جامعــه ی کــورد، شــاید هــم یكــی از نادرتریــن منونه هــای مشاهده شــده در جهــان اســت كــه ســه 

عنــر اصلــی مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی، نظــام غارتگــری را ـ كــه تــا ســطح نسل كشــی فرهنگــی پیــش مــی رودـ بــر 

روی حیــات اقتصــادی آن برقــرار ســاخته و زنــان و مــرداِن دارای حداقلی تریــن دســتمزد را بــه ارتــش بیــكاران 

ــگ  ــق جن ــا کوردســتان را از طری ــد ت ــه خــرج داده ان ــاش ب ــم ت ــت ـ ملت هــای حاك ــل منــوده اســت. دول تبدی

ویــژه ی یكطرفــه ی نسل كشــی فرهنگــی كــه رسپوشــیده و اســتمراریافته اســت، از حالــت میهــن خــارج ســازند. 

بــر همیــن مبنــا تاریــخ دویســت ســاله ی اخیــر در اصــل عبــارت اســت از تاریــِخ خارج ســازی از حالــِت میهــن 

و ذوب منــودن در درون پدیــده ی »تك وطــِن« دولــت ـ ملت هــای حاكــم. ایــن تاریــخ بــرای جامعــه ی کــورد نیــز 

ــدن و مبدل شــدن  ــار قتل عام  هــا شــدن، بیكارگردی ــه آسیمیاســیون، گرفت ــن تاریخــی اســت؛ دچارشــدن ب چنی

ــا حداقل تریــن دســتمزد، بدیــن جهــت سلب شــدن آزادی  اش در حــوزه ی حیــات اقتصــادی   و در  ــه افــرادی ب ب
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نتیجــه ی آن فروپاشــیدن و ابژه گردیــدن و خارج شــدن از حالــت خوْدبــودن روی داده اســت. جامعــه ی کــورد، 

همــگام بــا اضافه شــدن ســه عنــر اصلــی مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی)غارتگری بیشــینه ســود، ظلــم دولــت ـ ملــت، 

تخریبــات صنعت گرایــی از طریــق تكنولــوژی( بــر فتــح، اشــغال، اســتیا، غــارت، اســتعامرگری و آسیمیاســیونی 

كــه در طــول تاریــخ بــا آن رویــارو گشــته بــود، بــه یــك نسل كشــی فرهنگــی دچــار شــد و بدیــن ترتیــب بــه 

حالــت جامعــه ای درآمــد كــه حتــی از »صیانــت از خویــش« نیــز می هراســد. جامعــه ای اســت كــه حاكمیــت و 

ترجیــح آزادانــه ی خویــش را بــر حــوزه ی اقتصــادش از دســت داده و به كلــی تحــت كنــرتل هیــوالی ســه پایه  اِی 

مــدرن عنــارص بیگانــه و مــزدور درآمــده اســت. هم اینكــه در ازای ســیری شــكم كار می كنــد )هامننــد ماهــی ای 

ــع  ــی واق ــاج نسل كش ــه آم ــه ی جامع ــه به منزل ــد ك ــان می ده ــی نش ــده(، به خوب ــار آم ــاب گرفت ــه ق ــه ب ك

گردیــده اســت. جامعــه ای اســت كــه زنانــش ـ ایــن موجــدان اقتصــادـ به متامــی بیــكار گردیده انــد و بــه چنــان 

ــه  ــت ك ــه ای اس ــد. جامع ــوب می گردن ــروی كار محس ــن نی ــه بی ارزش تری ــده اند ك ــال و روزی درآورده ش ح

مردانــش به اصطــاح جهــت امــرار معــاش خانــواده، بــه اطــراف و اكنــاف جهــان پراكنــده شــده اند. جامعــه ای 

اســت كــه انســان هایش بــر رس یــك مــرغ و یــك وجــب زمیــن همدیگــر را می كُشــند. آشــكار اســت كــه ایــن 

جامعــه، جامعــه ای اســت كــه از حالــت جامعــه خــارج گشــته، از پــا درآورده شــده و زوال یافتــه اســت.

اشــغال اقتصــادی، خطرناك تریــن اشــغال اســت. اشــغال اقتصــادی، وحشــیانه ترین روش بــه  انحطــاط كشــیدِن 

یــك جامعــه، به زانــو درآوردن و فروپاشــاندن آن اســت. ســلِب مجــال تنفــس از جامعــه ی کــورد، بیشــرت از آنكــه 

ناشــی از فشــار و ظلمــی باشــد كــه دولــت ـ ملــت حاكــم علیــه آن اعــامل می كنــد، ناشــی از تــرف  ابزار هــای 

اقتصــادی جامعــه ی کــورد و تحــت كنــرتل قرارگرفــن حیــات اقتصــادی اش اســت. یــك جامعــه پــس از اینكــه 

ــش را  ــات خوی ــد حی ــت بتوان ــن نیس ــت داد، ممك ــش از دس ــازار خوی ــدی و ب ــای تولی ــر ابزار ه ــش را ب كنرتل

آزادانــه ادامــه دهــد. کوردهــا نه تنهــا بــه میــزان گســرتده ای كنــرتل خویــش را بــر ابزارهــا و مناســبات تولیــدی 

از دســت دادنــد، بلكــه كنــرتل تولیــد، مــرف و تجــارت نیــز از دست شــان ســلب شــد. بــه عبــارت صحیح تــر، 

ــورت  ــش ص ــت خوی ــكار هوی ــه ی ان ــر پای ــه ب ــم ك ــای حاك ــت ـ ملت ه ــه دول ــان ب ــبت وابسته شدنش ــه نس ب

گرفــت، توانســتند از امــوال و دارایی هــای خــود اســتفاده كننــد و در تجــارت و صنعــت ایفــای نقــش مناینــد. 

ــزار »انكارگــری هویتــی« و »محرومیــت از آزادی« درآورده شــد. به ویــژه  ــه مؤثرتریــن اب اســارت اقتصــادی، ب

ــام  ــت  خ ــع نف ــاری و مناب ــای ج ــر روی آب ه ــه  ب ــورت یكطرف ــا به ص ــه دولت ه ــرداری ای ك ــات بهره ب تأسیس

راه انــدازی كردنــد، هــم موجودیــت میراث هــای تاریخــی و بــه هــامن میــزان نیــز اراضــی حاصلخیــز را از بیــن 

بــرد. اســتعامرگری اقتصــادی كــه بعــد از اســتعامرگری سیاســی و فرهنگــی هرچــه بیشــرت ژرفــا بخشــیده شــد، 

ــا از حالــت  آخریــن رضبــه ی مرگبــاری بــود كــه وارد آورده شــد. در نتیجــه بــه وضعیــت كنونــی رســیدیم: »ی

جامعــه خــارج شــو، یــا مبیــر!«

در ایــن خصــوص KODAR رصفــاً بــه متوقف  ســازی ایــن اقدامــات وحشــیانه بســنده منی كنــد، بلكــه برقــراری 

مجــدد ســامانه ی نظارتــی جامعــه بــر اقتصــاد را مبنــا می گیــرد. خودگردانــی اقتصــادی، حداقلی تریــن سازشــی 

ــر از  ــی نازل ت ــا راه حل ــازش ی ــید؛ س ــدان رس ــوان ب ــك می ت ــت دموكراتی ــت و مل ــت ـ مل ــان دول ــه می ــت ك اس

آن بــه معنــای تســلیمیت و فرمــان »نابــودی« اســت. ســوق دادن خودگردانــی اقتصــادی بــه ســمت اســتقال، 

بــه معنــای تشــكیل دولــت ـ  ملتــی متقابــل خواهــد بــود كــه آن نیــز نتیجتــاً عبــارت از تسلیم گشــن در برابــر 

ــر  ــلیمیت در براب ــای تس ــه معن ــادی، ب ــی اقتص ــیدن از خودگردان ــت. دست كش ــتی اس ــه ی كاپیتالیس مدرنیت

دولــت ـ ملــت حاكــم اســت. محتــوا و درون مایــه ی خودگردانــی اقتصــادی طــوری اســت كــه نــه كاپیتالیســم 

خصوصــی مبنــا گرفتــه می شــود و نــه كاپیتالیســم دولتــی. صنعــت اكولوژیــك و اقتصــاد كمونــی را به  منزلــه ی 

شــكل بازتاب  یافتــه ی دموكراســی بــر اقتصــاد رسلوحــه قــرار می دهــد. محــدوده ای كــه بــرای صنعــت، توســعه 

ــت  ــظ حال ــدوده ی حف ــده، مح ــه ش ــر گرفت ــت در نظ ــرداری و مالكی ــات بهره ب ــوژی، تأسیس ــران، تكنول و عم

جامعــه ی اكولوژیــك و دموكراتیــك اســت. در خودگردانــی اقتصــادی، جایــی بــرای صنعــت، تكنولــوژی، توســعه 

و عمــران، مالكیــت و ســكونت شــهری ـ روســتایِی نافــی محیط زیســت و مغایــر بــا جامعــه ی دموكراتیــك وجــود 

ــل  ــه تقلی ــطح كمین ــه س ــه ب ــت رسمای ــود و انباش ــه در آن س ــت ك ــی اس ــادی، مدل ــی اقتص ــدارد. خودگردان ن

ــت ســود و انباشــت  ــا حاكمی ــد ام ــت و بازدهــی را رد منی منای ــوع محصــول، رقاب ــازار، تجــارت، تن ــد. ب می یاب

ــی  ــه بازده ــه ب ــوند ك ــرار می ش ــبی برق ــه تناس ــس ب ــی و فاینان ــام مال ــرد. نظ ــر روی آن را منی پذی ــه ب رسمای

ــتثامر  ــكل اس ــن ش ــول« را بی زحمت تری ــق پ ــول از طری ــب پ ــد. »كس ــت مناین ــازوكار آن خدم ــادی و س اقتص

ــی  ــتثامر جایگاه ــكل از اس ــن ش ــز ای ــادی نی ــی اقتص ــام خودگردان ــه در نظ ــوری ك ــد به ط ــوب می منای محس

نخواهــد یافــت. خودگردانــی اقتصــادی ملــت دموكراتیــك، كار را نــه همچــون یــك عمــل شــاق و بیــگاری بلكــه 

همچــون یــك كُنــش و عمــِل »آزادشــدن« ارزیابــی می منایــد. اصــل بنیادیــن و اساســی اش ایــن اســت: »كاركــردن، 

آزادیســت«. اینكــه كاركــردن به عنــوان نوعــی بیــگاری و عمــل شــاق درك شــود، ناشــی از بیگانه شــدن بــا نتایــج 

رنــج و كوشــش اســت. وقتــی نتایــج رنــج و كوشــش در خدمــت هویــت ذاتــی و آزادی فــرد قــرار می گیرنــد، 

ــاركت  ــبختی در آن مش ــل و خوش ــامل می ــا ك ــه ب ــود ك ــی می ش ــان عمل ــه چن ــدل ب ــش مب ــگاه كار و كوش آن

ــود. ــده می ش ورزی

آن نــوع از فعالیــت اقتصــادی  كــه بــه اســتثامر جایــی منی دهــد، در متامــی اجتامعــات بــا حال وهــوای 

پرشــور جشــن از آن اســتقبال گشــته و مبــارك دانســته شــده اســت. خودگردانــی اقتصــادی ملــت دموكراتیــك، 

نظامــی اســت كــه ایــن شــور و شــوق مجــدداً در آن شــكل می گیــرد. ســدهایی كــه بــر روی آب هــای جــاری 

کوردســتان احــداث شــده اند، بــه یــك قتل عــام تاریخــی و بــای زیســت محیطی منجــر گشــته اند. خودگردانــی 

ــز و  ــه محیط زیســت، زمین هــای حاصلخی ــدون توجــه ب ــه ب ــچ ســدی ك ــه هی ــك، ب ــت دموكراتی اقتصــادی مل

ــر منونه هــای  ــی عم ــه وقت ــی اجــازه نخواهــد داد ك ــزی شــود، اجــازه ی احــداث منی دهــد؛ حت ــخ طرح ری تاری

ــی از  ــكان، حت ــورت ام ــوند؛ در ص ــاخته ش ــد س ــای جدی ــان منونه ه ــه جایش ــید، ب ــان رس ــه پای ــده ب احداث ش

نابودســازی زودهنــگام آن هــا رویگــردان نخواهــد شــد. در برابــر فرســایش خــاك و جنگل زدایــی كــه بزرگ تریــن 

دشــمن جامعــه و جانــداران اســت، بــا یــك روحیــه ی بســیج عمومــی كامــل ایســتادگی می كنــد. حفــظ خــاك و 

ــی  ــد؛ فعالیت های ــج و كوشــش اعــام می كن ــوع رن ــن ن ــه ی مقدس تری ــگل كاری در محیط زیســت را به منزل جن

ــردارد.  ــان ب ــال از می ــا س ــكاری را صده ــا بی ــت ت ــد كافیس ــورت بگیرن ــوزه ص ــن دو ح ــی در ای ــه به تنهای ك

هامنگونــه كــه در دولــت ـ ملــت، مقدس تریــن حــوزه ی فعالیتــی بــرای ســود و انباشــت رسمایــه حوزه ای ســت 

كــه بیشــرتین ســودآوری را داشــته باشــد، در فــرم ملــت دموكراتیــك نیــز حــوزه ی خاكــی و جنگلــی كــه جامعــه 

ــم  ــود كاپیتالیس ــدون وج ــند. ب ــای كاری می باش ــن حوزه ه ــیده اند، مقدس تری ــات بخش ــخ حی ــول تاری را در ط

و صنعت گرایــی، حیــات اجتامعــی می توانــد موجودیــت خویــش را اســتمرار بخشــد؛ امــا بــدون وجــود زمیــن 
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ــگل«  ــتا و جن ــاك، روس ــن از »خ ــكاری، گسس ــان بی ــت. در بنی ــداوم نیس ــل ت ــی قاب ــات اجتامع ــگل حی و جن

نهفتــه اســت و عامــل ایــن گسسته شــدن هامنــا كاپیتالیســم اســت. نیــروی كار ارزان و انبــار بیــكاران، جهــت 

بیشــینه ســود كاپیتالیســم همیشــه الزم بــوده و پدیــده ای اســت كــه عامدانــه و بــه زور ایجــاد گردیــده اســت. 

ــان  ــكاری را از می ــا بی ــك، نه تنه ــات اكولوژی ــه حی ــگل كاری و خاصــه ب ــاره به ســوی خــاك و جن بازگشــت دوب

برخواهــد داشــت؛ بلكــه ســبب رهایــی از جامعــه ی رسطانــی شــهری نیــز می شــود؛ بدیــن ترتیــب شــهر را نیــز 

نجــات می دهــد. شــهری كــه غــّده وار بــزرگ می شــود، یــك بیــامری رسطانــی اســت. رسطان هــای فــردی نیــز 

هامننــد بســیاری از بیامری هــای دیگــر محصــول همیــن حیــات شــهری می باشــند. بنابرایــن بازگشــت بــه خــاك، 

ــكاری اســت بلكــه  ــا چــاره ی اساســی بی ــن غــذا نه تنه ــك و امــور تأمی ــی، زراعــت اكولوژی فعالیت هــای جنگل

ــد. ــامر می آی ــز به ش ــهر نی ــه و ش ــای مدرنیت ــی بیامری ه ــر متام پادزه

اقتصــاد كمونــِی خودگردانــی دموكراتیــك را نبایــد بــا كاپیتالیســم دولتــی یــا اقتصــاد دولتــی اشــتباه گرفــت. از 

ــا طبیعــت انســان و  ــی را ب ــه بیشــرتین ســازگاری و همخوان ــم ك نوعــی واحدهــای اقتصــادی ســخن می گویی

محیط زیســت دارنــد. در شــیوه ی حیــات كمــون، بــرای »بیــگاری، همچنیــن رنــج و فعالیتــی كــه آزادی به بــار 

نیــاورد«، جایــی وجــود نــدارد. از مــدل و منبــع ذاتــِی حیاتــی بحــث می مناییــم كــه جامعــه در طــول تاریــخ 

مبنــا قــرار 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.

KODAR به مثابــه ی ســتون فقــرات ملــت دموكراتیــك، »خودگردانــی اقتصــادی و اقتصــاد كمونــی« را حداقــل 

ــه كــه جامعــه بــدون دفــاع  ــا قــرار می دهــد. هامنگون ــه انــدازه ی دفــاع ذاتــی جامعــه رضوری دیــده و مبن ب

ــر  ــكا ب ــی اقتصــادی و ات ــدون وجــود خودگردان ــود، ب ــش نخواهــد ب ــت خوی ــداوم موجودی ــه ت ــادر ب ــی ق ذات

ــداوم  ــن ت ــه و بنابرای ــه ی جامع ــز تغذی ــط زیســت( و كمــون« نی ــوژی )محی ــگل كاری، اكول »حفــظ خــاك، جن

ــردد. ــرس گ ــد می ــش منی توان موجودیت

یــك بســرت قانونــی نیــز بــرای خودگردانــی اقتصــادی الزم اســت. »تك ســطحی« بودن و مركزیت گرایــی موجــود 

ــل خاّقیــت اقتصــادی،  ــام یكپارچگــی و وحــدت حقوقــی، در مقاب در قوانیــن دولــت ـ ملــت حاكــم، تحــت ن

ــتثامرگری  ــر اس ــاً ب ــه ماهیت ــی ك ــرش حقوق ــن نگ ــای ای ــد. به ج ــاد می منای ــت ایج ــت مامنع ــوژی و رقاب اكول

اقتصــادی اتــكا دارد، نیــاز شــدیدی بــه نوعــی از اقتصــاد بومــی و ســازوكار اتونــوم آن وجــود دارد كــه اقتصــاد 

ــه  ــت ك ــادی الزم اس ــوق اقتص ــی حق ــد. نوع ــته باش ــه داش ــورد توج ــده ی آن را م ــاد هامهنگ  كنن ــی و نه مل

ــز مدنظــر قــرار دهــد. نظــام  ــازار بومــی را نی ــد امــا دینامیســم های ب ــكار نكن ــی را رد و ان ــازار مل ــده ی ب پدی

حقوقــِی تك مركــزی، بزرگ تریــن عامــل محافظــه كاری اســت؛ توجیهاتــی به كلــی سیاســی دارد و فاقــد هرگونــه 

منطــق اقتصــادی اســت.

در زمینــه ی مســئله ی ملــی کــورد، بایســتی در بُعــد اقتصــادی رهیافت ملــت دموكراتیــك، یك اســتاتو )موقعیت( 

قانونــی بــرای خودگردانــی اقتصــادی نیــز گنجانــده شــده باشــد. آشــكار اســت كــه بــدون وجــود زیرســاخت 

اقتصــادی، نظــام KODAR قابــل تــداوم نخواهــد بــود. میــزان معترببــودن حقوق بومــی در حوزه هــای اقتصادی 

 كــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا موجودیــت و آزادی جامعــه ی کــورد دارنــد، امــری حیاتــی اســت. در موضوعاتــی نظیــر 

تنظیــم مالكیــت، بزرگــی رشكت هــا، آب هــای جــاری، بهره بــرداری از منابــع و معــادن زیرزمینــی و رو زمینــی، 

مؤسســات بــازار، نظــام بانكــی، ســاختار بودجــه ی مدیریت هــای دموكراتیــك بومــی، مالیات هــا و مــوارد مشــابه، 

قوانیــن اقتصــادی بومــی مبنــا و رسلوحــه هســتند. می تــوان میــان قوانیــن اقتصــادی ملــی و قوانیــن اقتصــادی 

بومــی، همخوانــی و ســازگاری ایجــاد منــود.

مدیریــت اقتصــادی KODAR حائــز اهمیــت فراوانی اســت. جامعه ای كــه بنیان اقتصادی آن دچار ورشكســتگی 

گردانــده شــده، قابلیــت حیــات نخواهــد داشــت. اســتقال كامــل اقتصــادی، یــك اتوپیــای اقتصــادی اســت كــه 

ــانی  ــه ی فایده رس ــر پای ــه ب ــا در عــر اقتصــادی ای هســتیم ك ــرا م ــود، زی ــق نخواهــد ب ــل تحق هیچــگاه قاب

ــال  ــی گلوب ــه ی مال ــر رسمای ــت. در ع ــیع اس ــز وس ــی آن نی ــی داخل ــا اتونوم ــد، ام ــتوار می باش ــل اس متقاب

آشــكار شــده اســت كــه مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی تــا چــه حــد یــك نظــام نابایســت، تهدیدكننــده ی انســانیت و 

ــر ایــن امــر، مدرنیتــه ی دموكراتیــِك متكــی بــر واحدهــای دموكراتیــك ملــی بایــد  تداوم ناپذیــر اســت. در براب

ــكاری و گرســنگی درك شــود. ــی از بحران هــای اقتصــادی، بی ــن جهــت رهای ــك نظــام جایگزی ــوان ی به عن

6( ساختار حقوقی ملت دموكراتیك
  

ــی رجــوع  ــامت حقوق ــه تنظی ــر اینكــه، كمــرت ب ــوع. مهم ت ــر تن ــك، حقوقی ســت متكــی ب     حقــوق دموكراتی

می كنــد و دارای ســاختار ســاده ای اســت. دولــت ـ ملــت حاكــم، شــكلی از دولــت اســت كــه در رستــارس تاریــخ، 

بیشــرتین تنظیــامت حقوقــی را انجــام داده اســت. دلیــل ایــن امــر، دخالــت در متامــی امــور جامعــه و به ویــژه 

ــزان گســرتده ای از  ــه می ــی ب ــع قدیم ــی و سیاســی می باشــد. جوام ــه ی اخاق ــت نابودســازی جامع ــاش جه ت

طریــق تنظیــامت اخاقــی و سیاســی ســعی در حــل مســائل خویــش می منودنــد. امــا مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی 

ــه  ــت افراطــی اش در جامعــه و ب ــد. دخال ــر حقــوق متكــی گردان ــش را ب ــا كل مرشوعیــت خوی ــاش منــود ت ت

اســتثامر كشــیدن آن، راه را بــر ایــن گشــود تــا بــه ابــزار بغرنــج و پیچیــده ای بــه نــام حقــوق متوســل گــردد كــه 

عدالــت را بــه امــری ظاهــری و فرمالیتــه مبــدل می  منایــد. بســیار ادعــا می شــود كــه حقــوق عبــارت اســت از 

ــن ادعــا، حقــوق  ــد؛ امــا برخــاف ای ــم می منای ــی كــه حق هــا و وظایــف فــرد و جامعــه را تنظی ــت قوانین كلیّ

عبــارت از هــر مدیریــت از طریــق قوانینــی بســیار پرشــامر و افراطــی اســت، تــا بــا توســل بــه نگــرش مبتنــی 

ــا گشــته،  ــخ منجــر بدان ه ــه كاپیتالیســم در طــول تاری ــی ك ــام ناحقی هــای بزرگ ــه مت ــت ظاهــری ب ــر عدال ب

مرشوعیــت بخشــیده شــود. مدیریت منــودن از طریــق قوانیــن، به جــای مدیریــت از طریــق هنجارهــای اخاقــی 

و سیاســی، بیشــرت مختــص بــه مدرنیتــه ی رسمایــه داری اســت. بــه هــامن ترتیــب، بــورژوازِی منكــر اخــاق و 

سیاســت نیــز بــه قــّوه ی حقــوق یــا حقوق ســاالری كــه نیــروی عظیمــی بــه وی می بخشــد، متوســل می گــردد. 

حقــوق، اســلحه ی بزرگــی در دســتان بورژوازی ســت. بــورژوازی، از طریــق حقــوق هــم در برابــر نظــام اخاقــی 

و سیاســی قدیمــی و هــم زحمتكشــان طبقــات پاییــن، از خویــش محافظــت می منایــد. دولــت ـ ملــت، نیــروی 

خــود را بــه نســبت فراوانــی از قــوه ی حقوقــی  می گیــرد كــه به صــورت یكطرفــه تنظیــم شــده اســت؛ حقــوق 

ــا جامعــه ی خویــش را از طریــق ایــن آیــات  به نوعــی آیــات خــدای دولــت ـ ملــت اســت؛ ترجیــح می دهــد ت

مدیریــت منایــد.
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ــوق و  ــر حق ــد، در براب ــرار می ده ــا ق ــك را مبن ــت دموكراتی ــت مل ــه  ذهنی ــبب KODAR ك ــن س ــه همی ب

ــرت از  ــوص KODAR بیش ــن خص ــد. در ای ــیار می باش ــی هش ــون اساس ــده در قان ــوق گنجانده ش ــژه حق به وی

اینکــه ملــِت حقوقــی باشــد، ملــِت اخاقــی و سیاســی اســت. وقتــی مبنــا بــر ایــن باشــد كــه از طریــق ســازش 

بــا دولــت ـ ملــت  ایــران تحــت یــك ســقف سیاســی مشــرتك زیســته شــود، نیــاز بــه حقــوق احســاس می گــردد. 

در ایــن وضعیــت، متایــز قوانیــن ملــی و قوانیــن مدیریــت بومــی اهمیــت می یابــد. حقــوق دولــت ـ ملــت كــه 

ــا مقاومــت گروه هــای بومــی و  ــی پیوســته ب ــرار می دهــد، وقت ــا ق منافــع بروكراتیــك مركــزِی یك طرفــه را مبن

فرهنگــی دموكراتیــك روبــه رو می شــود، به صــورت اجبــاری قوانیــن مدیریــت بومــی را می پذیــرد. در بســیاری 

از كشــورهای جهــان به ویــژه ایــاالت متحــده ی آمریــكا و اتحادیــه ی اروپــا، نظام هــای حقوقــی فــدرال و فــدره 

ــم  ــزی و كاپیتالیس ــی مرك ــر بروكراس ــه در براب ــد ك ــی رواج می یابن ــاً نظام های ــت. عموم ــرار اس ــی( برق )محلّ

ــد. ــوازن درمی آورن ــت ت ــه حال ــع خلق هــای بومــی را ب ــر، مناف انحصارگ

KODAR  ســعی خواهــد کــرد تــا بــا اعــامل فشــار بــر روی دولــت ـ ملــت  حاکــم در ایــران و واداشــن آن بــه 

تغییــر دادن قانــون اساســی موجــود بــه قانــون اساســی ای 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 به صــورت یك ســویه برقــرار خواهــد ســاخت و بــه یافــن جایگاهــی بــرای خویــش در چارچــوب قوانیــن 

اساســی ملــی اولویــت خواهــد داد. در ایــن اولویــت، ســعی خواهــد كــرد اســتاتوی خودگردانــی دموكراتیــك 

ــز و  ــی صلح آمی ــود از چاره یاب ــد. مقص ــان منای ــك بی ــی دموكراتی ــی مل ــن اساس ــوب قوانی ــش را در چارچ خوی

دموكراتیــك مســئله ی کــورد نیــز ســازش بــر مبنــای قانــون اساســی ملــی دموكراتیكــی اســت كــه حــاوی موقعیت 

خودگردانــی دموكراتیــك باشــد. KODAR بــه چاره یابــی مبتنــی بــر قانــون اساســی ملــی دموكراتیكــی اولویــت 

می دهــد كــه حــاوی اســتاتوی خودگردانــی دموكراتیــك اســت و بــر مبنــای ســازش  و توافــق صــورت می گیــرد؛ 

ــت  ــه اولوی ــه راهــی ك ــگاه ب ــد، آن ــت حاصــل ننامی ــی موفقی ــت و چاره یاب ــن رهیاف ــر در ای ــا KODAR اگ ام

درجــه دوم برایــش قائــل اســت یعنــی بــه مدیریــِت اســتاتوی دموكراتیــِك یكطرفــه روی خواهــد آورد. مدیریــت 

اســتاتوی دموكراتیــك در کوردســتان یــك مدیریــت حقوقــِی دولــت ـ ملــت نیســت؛ بلكــه مدیریــِت مدرنیتــه ی 

دموكراتیــك در ســطح بومــی و منطقــه ای اســت.

7( فرهنگ ملت دموكراتیك

   بُعــد فرهنگــی، عنــری مهــم در شــكل گیری ملت هاســت. فرهنــگ در معنــای محــدود كلمــه، بیانگــر ذهنیت 

ــای  ــم و حوزه ه ــی(، عل ــوژی )اسطوره شناس ــفه، میتول ــن، فلس ــت. دی ــع اس ــی جوام ــِت عاطف ــنتی و حقیق س

مختلــف هــری، از منظــری محــدود، فرهنــگ یــك جامعــه را تشــكیل می دهنــد. بــه نوعــی وضعیــت روحــی 

و ذهنیتــی جامعــه را بازتــاب می دهنــد. هنگامــی كــه ملت هــا بــه دســت دولــت ـ ملــت یــا دولــت تشــكیل 

داده می شــوند، جهــان فرهنگــی دچــار یــك انحــراف بــزرگ شــده و ســاّخی می گــردد. مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی 

ســنت را به متامــی و همــراه بــا كل حقیقــت آن منی پذیــرد. مــوارد الزم و دلخواهــش را از آن، غربــال كــرده، در 

راســتای منافــع خویــش متحــول می منایــد و بدین گونــه اخــذ می كنــد. چیــزی كــه تحــت نــام تاریــخ فرهنگــی 

ــاوت  ــی متف ــه ای به كل ــد، مقول ــرار می ده ــرد ق ــه و ف ــش روی جامع ــش زده و پی ــر آن نق ــش را ب ــر خوی ُمه

ــر  ــارت دیگ ــه عب ــگ! ب ــام فرهن ــت به ن ــی اس ــخ و بی فرهنگ ــام تاری ــت به ن ــی اس ــارت از بی تاریخ ــت؛ عب اس

متامــی تاریــخ و فرهنــگ انســانیت را بــا نگــرش و غریــزه ی »منفعــِت كاپیتالیســم« انتخــاب می كنــد و هامننــد 

ترســیم یــك نقاشــی جدیــد پیــش رویــامن بــه منایــش می گــذارد. مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی و مهم تریــن عنــر 

آن یعنــی دولــت ـ ملــت، از ایــن لحــاظ یــك جنبــش بــزرگ خدشه دارســازی، بدنام گردانــی و تحریــف  ســنت و 

فرهنــگ اســت. 

رهیافــت ملــت دموكراتیــك بــرای حــل مســئله ی 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 همــراه 

ــت.  ــی« اس ــی و فرهنگ ــی و روِح »تاریخ ــورداری از آگاه ــای برخ ــه معن ــی ب ــه ی مل ــن جامع ــی آورد. تكوی م

ــرا و  ــای ملی گ ــق رویكرده ــه از طری ــازی ای ك ــی از ملت س ــاظ كیف ــورد، به لح ــك ک ــت دموكراتی ــاخت مل برس

ــا ملت گرایــی دولــت ـ ملــت حاكــم تفــاوت  دولت گــرا ســعی در تحقــق آن می گــردد، متفــاوت اســت. هــم ب

دارد و هــم از رویكردهــای ملی گرایانــه و دولت گرایانــه ی کــوردی متفــاوت اســت؛ در برابــر آن هــا، عبــارت از 

ــت. ــان و خلق هاس ــگ زحمت كش ــخ و فرهن ــر تاری ــی ب ــِو متك ــازی آلرتناتی ملت س

ــاز و  ــز ب ــری ســایر خلق هــا نی ــه جهــت دربرگی ــك ك ــت دموكراتی ــر مل ــی ب ــق نگــرش مبتن  KODAR از طری

ــه روز كــردن و  ــاز می باشــد. ب ــِك وســیع تر ب ــه روی اتحادهــا و اتفاق هــای ملــی دموكراتی نافروبســته اســت، ب

برســاخت اتحادیه هــا و فُرم هــای جهانشــمولی كــه در طــول تاریــخ در فرهنــگ خاورمیانــه ایجــاد گشــته اند را 

ــامرد.  ــه می ش ــای خاورمیان ــی و آزادی خلق ه ــح رهای راه صحی

فـُـرم ملــت دموكراتیــك کــورد كــه در پروســه ی KODAR به تدریــج یــك كیفیــت ســاختاری تر بــه خــود خواهــد 

گرفــت، یــك آزمــون برســاخت مجــدد ملــی را ارائــه خواهــد داد كــه از متامــی ابعــاد بــه مدلــی جهــت خلق هــای 

ایــران مبــدل خواهــد گشــت. بــا رنســانس انقابــی و ملــت دموكراتیــك خویــش، در برابــر انكارگرایــی فرهنگــی 

و تاریخــِی دولــت ـ ملــت  كــه قــادر بــه گــذار از عاملیــت و دست نشــاندگی جهــت مدرنیتــه ی غربــی نگشــت، 

یــك عــر نویــن یعنــی عــر ترقــی مدرنیتــه ی دموكراتیــك را آغــاز و گســرتش خواهــد داد.

 8( سیستم خودـ دفاعِی ملت دموكراتیك

     در عــامل جانــداران، هــر یــك از گونه هــا دارای یــك سیســتم دفاعــی مختــص بــه خویــش اســت. حتــی یــك 

نــوع جانــدار فاقــد دفــاع نیــز وجــود نــدارد. حتــی مقاومتــی كــه هــر عنــر و هــر ذره ی موجــود در كیهــان 

جهــت حفــظ موجودیــت خویــش نشــان می دهــد را می تــوان بــه خــودـ دفاعــی )دفــاع ذاتــی( تعبیــر كــرد. 

پیداســت مقاومتــی كــه در مقابــل تجزیــه  وتباه گشــن و خارج شــدن از حالــت »خوْدبــودن« نشــان می دهــد، از 

طریــق اصطــاح خــودـ دفاعــی قابــل بیــان اســت. هنگامــی كــه مقاومــت مزبــور از دســت داده شــود، آن عنر 

ــل می شــود. در  ــری تبدی ــر دیگ ــه عن ــردد و ب ــودن« خــارج می گ ــت »خوْدب ــه می شــود، از حال ــا ذره تجزی ی

عــامل جانــداران نیــز وقتــی مقاومــِت مبتنــی بــر خــودـ دفاعــی درهــم شكســته شــد، آن جانــدار یــا بــه طعمــه ی 

ــرد. ــا می می ــل می شــود و ی ــداران تبدی ســایر جان
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ــوع  ــداق دارد. ن ــت و مص ــرب اس ــت معت ــز، به غای ــانی نی ــه ی انس ــان و جامع ــوع انس ــرای ن ــتم ب ــامن سیس ه

ظریفــی همچــون انســان و هســتِی در معــرِض تهدیــد مانــده ای 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 انــدازه ای كــه بیولوژیــك اســت، اجتامعــی نیــز می باشــد. لزومــات دفــاع بیولوژیــك، توســط غرایــز 

ــامع  ــراد اجت ــی اف ــز، متام ــی نی ــاع اجتامع ــود. در دف ــای آورده می ش ــداری به ج ــر جان ــود در ه ــی موج دفاع

ــات دفاعــی، شــامر و شــكِل ســازماندهی  ــق امكان ــد. حتــی مطاب به صــورت مشــرتك از خویــش دفــاع می مناین

ــا نقش ویــژه ی اساســی اجتــامع اســت. بــدون  اجتــامع به طــور پیوســته تغییــر می یابــد. دفــاع، یــك كاركــرد ی

آن، حیــات بــه هیــچ وجــه قابــل تــداوم نیســت. هامنگونــه كــه می دانیــم دو نقش ویــژه ی اصلــی دیگــر جهــان 

جانــداران، عبــارت از تغذیــه و تولیدمثــل می باشــد. بــه هــامن شــكل كــه موجــودات جانــدار بــدون تغذیــه و 

تولیدمثــل قــادر بــه تــداوم حیــات خویــش منی باشــند، بــدون دفــاع ذاتــی نیــز قــادر بــه تــداوم حیــات خویــش 

نخواهنــد بــود. یــك نتیجــه ی مهــم دیگــر كــه می توانیــم از خــودـ دفاعــی جهــان جانــداران اســتنباط مناییــم 

ــراری  ــه حفــظ موجودیــت خودشــان اســت. سیســتم های برق ــا معطــوف ب ــاع مذكــور تنه ــن اســت كــه دف ای

ســلطه بــر نــوع خویــش و حتــی بــر روی موجوداتــی از نــوع دیگــر و بــه اســتعامر كشیدن شــان وجــود نــدارد. 

نظام هــای اســتعامر و ســلطه، بــرای اولیــن بــار در نــوع انســان ایجــاد گشــته اســت. در ایــن زمینــه، توســعه ی 

ذهنیتــی نــوع انســان ـ كــه امــكان اســتثامر را میــرس می گردانــدـ و در همیــن رابطــه به دســت آوردِن محصــول 

مــازاد، ایفــای نقــش می منایــد. ایــن وضعیــت، تــوأم بــا دفــاع از موجودیــت، دفــاع از ارزش هــای مربــوط بــه 

رنــج و كوشــش، یعنــی جنگ هــای اجتامعــی را نیــز بــه همــراه مــی آورد.

ــه درازای  ــد، ب ــه كرده ان ــه تجرب ــی ك ــط ملموس ــا رشای ــق ب ــی در تطاب ــاع ذات ــه ی دف ــا، مقول ــر کورده از منظ

تاریــخ همیشــه اهمیتــی حیاتــی داشــته اســت. چــون اَخــاف یــا بازمانــدگاِن دســته اول اجتامعاتــی هســتند كــه 

ــات و  ــا حم ــه ب ــن همیش ــته اند، بنابرای ــكِل آن زیس ــن ش ــن و درازمدت تری ــك را در عمیق تری ــاب نئولیتی انق

یــورش روبــه رو گشــته اند. مقادیــر مــازاد محصولــی كــه برآمــده از انقــاب زراعــِی موجــود در هــال حاصلخیــز 

بــود، ســبب گردیــده تــا همــواره حماتــی صــورت گیرنــد. هــزاران ســال بدین گونــه طــی شــده اســت. هرچــه 

نظام هــای متدنــی بــا تكیــه مــازاد محصــوالت ایجــاد گشــتند، مقطــع حمــات برنامه ریزی شــده و سیســتامتیِك 

ــاز شــدند. متدن هــای بی شــامری از متــدن  ــت« آغ ــه و دول ــر ســاختاربندیهای »شــهر، طبق نیروهــای متكــی ب

ســومر گرفتــه تــا ایــاالت متحــده ی آمریــكا كــه امــروزه آخریــن نیــروی هژمــوِن متــدن حاكــم اســت، همیشــه 

به طــور غیرمســتقیم یــا مســتقیم حمــات و یورش هایــی را علیــه هــامن منطقــه و اجتامعــات صــورت داده انــد.

حمــات دویســت ســاله ی اخیــر كــه هم هنــگام بــا مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی روی دادنــد، كیفیتــی متفــاوت بــه 

خویــش گرفتنــد. نظام هــای حفــظ موجودیت شــان یعنــی نظام هــای دفــاع ذاتــی ای كــه از اعصــار اولیــه تاكنــون 

ــل  ــد، در مقاب ــاد منوده ان ــتانی ایج ــق كوهس ــر مناط ــكا ب ــا ات ــیره ای و ب ــه ای و عش ــای قبیل ــورت واحده به ص

ابزارهــای یورش گرانــه ی متكــی بــر نظــام كاپیتالیســتی كفایــت نكردنــد. بــرای اولیــن بــار خطــر از دســت دادن 

ــه  ــد ك ــب آن ش ــتی، موج ــه ی كاپیتالیس ــِت مدرنیت ــت ـ مل ــاختاربندی دول ــت. س ــرح گش ــان مط موجودیت ش

کوردهــا نه تنهــا بــا سلب شــدن آزادی شــان مواجــه گردنــد، بلكــه بــا خطــر ازدســت دادِن موجودیت شــان نیــز 

رویــارو شــوند. برنامــه و اقدامــی كــه در گســرته ی مرزهــای سیاســی جهــت آفریــدن »تك زبــان«، »تك ملــت« و 

ــا ســایر زبان هــا، ملت هــا و وطن هــای موجــود در گســرته ی هــامن  ــود، ســبب شــد ت ــد ب »تك وطــن« هدفمن

مرزهــا، بــا انــكار و نابــودی رویــارو گردنــد. کوردهــا در متــام بخش هــای میهنــی كــه بــا زور تقســیمش كرده انــد، 

توســط دولــت ـ ملت هــا وارد یــك پروســه ی انــكار و نابــودی گردانــده شــدند. دولــت ـ ملت هایــی كــه از طــرف 

نیروهــای هژمونیــك پشــتیبانی می گردیدنــد، پاكســازی و نابــودی کوردهــا و کوردســتان را به عنــوان سیاســت 

اساســی در پیــش گرفتنــد. هنگامــی كــه مقاومت هــای مبتنــی بــر دفــاع ذاتــِی ناكافــی آنــان درهــم شكســته 

ــش رســید. ــب نابود كردن ــه، آســیمیله منودن و بدین ترتی ــردن جامع ــای درآوردن و تحلیل ب ــه از پ ــت ب شــد، نوب

ــِی  ــك KODAR، موضــوع چگونگ ــت دموكراتی ــه ی برســاخت مل ــر در برنام ــم و اغامض ناپذی ــك رسخــط مه ی

ــودی و  ــكار، ناب ــن ان ــت های نوی ــت. سیاس ــی اس ــاع ذات ــت دف ــدگار جه ــِد مان ــاختار نظام من ــك س ــاد ی ایج

آسیمیاســیون )ذوب  فرهنگــی( كــه دولــت ـ ملــت  ایــران به منزلــه ی انحصــار نیــروی مســلِح یگانــه، در صــورت 

ــد، نظــام خــودـ دفاعــی KODAR را ناچــار از مانــدگاری  ــاع نخواهــد ورزی فرصت یابــی از اجــرای آن هــا امتن

منــوده اســت. حداقلی تریــن رشِط مشرتك زیســن بــا دولــت ـ ملــت  ایــران، ایــن اســت كــه ضامنــِت مبتنــی بــر 

قانــون اساســی جهــت هویــت ذاتــی و حیــات آزاد کوردهــا تأمیــن گــردد. رصفــاً ضامنــِت مبتنــی بــر قانــون 

ــط ملمــوس  ــن گشــته  اســت، رشای ــن تعیی ــق قوانی ــه از طری ــتاتویی ك ــا اس ــد ب ــد؛ بای ــت منی كن اساســی كفای

ــر خــارج  ــه در براب ــی مشــرتكی ك ــاع مل ــی االّ دف ــه ی امــور امنیت ــری شــوند. كلیّ ــور پیگی ــت مزب اجــرای ضامن

ــط خــودش  ــه فق ــك جامع ــرا ی ــام داده شــوند. زی ــورد انج ــه ی ک ــد توســط خــود جامع ــرد، بای صــورت می گی

ــای آن را  ــكل نیازه ــب ترین ش ــه مناس ــازد و ب ــرار س ــی اش را برق ــت داخل ــه، امنی ــن وج ــه بهرتی ــد ب می توان

بــرآورده منایــد. بنابرایــن دولــت ـ ملــت مرکــزی ایــران بایــد در سیاســت های امنیــت داخلــی خویــش رفرم هایــی 

مهــم و جــدی صــورت دهــد. KODAR نیــز در صورتــی كــه صلــح و چاره یابــی دموكراتیــك در ایــران تحقــق 

یافــت، می توانــد نیروهــای دفــاع ذاتــی خویــش را از نــو ســامان دهی و تنظیــم منایــد. بی شــك ســامان دهی و 

تنظیــم نــو، مســتلزم قوانیــن نوینــی اســت. تنهــا بایــد نیروهــای نوینــی را ســامان داد كــه بــر ســازش بــا دولــت ـ 

ــِد داخلــی مربــوط باشــند. ــه امنیــت قانون من ملــت  اتــكا داشــته و ب

ــدی و  ــت حفاظــت از برســاخت متام بُع ــد جه ــرد، در آن صــورت KODAR می توان ــر سازشــی صــورت نگی اگ

یكطرفــه ی ملــت دموكراتیــك خویــش، وضعیــت كمــی و كیفــی نیروهــای دفــاع ذاتــی خــود را مطابــق نیازهــای 

نویــن، ســامان دهی و تنظیــم منایــد. نیروهــای سازماندهی شــده ی دفــاع مــرشوع موظــف بــه دفــاع از تكویــن 

ملــت دموكراتیــك در هــر حــوزه و هــر بُعــدی هســتند و اتوریتــه ی ملــی دموكراتیــك را بــا شایســتگی برقــرار 

خواهنــد منــود. مســئول امنیــِت جــان و مــال فــرد ـ شــهروندان ملــت دموكراتیــك خواهنــد بــود. کوردهــا در برابر 

ــه ی اقدامــات دولــت ـ ملــت  )اعــم از جنگ هــای نظامــی، سیاســی، فرهنگــی، اجتامعــی و روانــی( كــه تــا  كلیّ

ــود. موجودیــت و آزادی  ــد ب ــداوم و مســتمر خواهن ــارزه ی مت ــد، در حــال مب حــد نسل كشــی ها پیــش می رون

کوردســتان و کوردهــا بــدون خــودـ دفاعــی منی توانــد وجــود داشــته باشــد.



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

  KODARنرشیه ی اجتامعی، فرهنگی وسیاسی
57

...اکرمودننکملب ...
سال دوم شامره ی سوم / تیر و مرداد 1394  56

9ـ دیپلامسی ملت دموكراتیك

ــت ـ  ــان دول ــك می ــای دیپلامتی ــعه داده، فعالیت ه ــزی توس ــش از هرچی ــت بی ــت ـ مل ــه دول ــی ك      فعالیت

میــان  رایــجِ  جنگ هــای  درگرفــن  از  پیــش  فعالیت هــاِی  شــیوه  ی  و  شــكل  دیپلامســی،  ملت هاســت. 

ــز  ــا نی ــت ـ ملت ه ــِخ دول ــود در تاری ــای موج ــدارك جنگ ه ــل ت ــه ی فص ــوان آن را به منزل ــت. می ت دولت هاس

ارزیابــی منــود. بــه درازای تاریــخ، مناســبات همســایگی در میــان هــر نــوع واحدهــای اجتامعــی، بــه اَشــكالی 

ســنتی بیــان می گردنــد؛ ایــن اَشــكال دارای آداب و ترشیفــات معینــی می باشــند و ارزشــی واال برایشــان قائــل 

ــا گرایــش ســودمحور  ــن مناســبات و روابــط توســط دولــت ـ ملت هــا، ب ــه نهادینه ســاخن ای هســتند. اقــدام ب

مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی مرتبــط اســت. اگــر روابــط در دوران صلــح، ســودآوری بیشــرتی داشــته باشــند، نیــازی 

ــه تحقــق  ــی ك ــردد. در صورت ــرار می گ ــط ســودآوری برق ــق دیپلامســی، رواب ــدارد. از طری ــگ وجــود ن ــه جن ب

ــه مامنعــت از  ــادر ب ــد ق ــرد آین ــز گ ــك نی ــر كل نیروهــای دیپلامتی ــگ باشــد، اگ ــه جن ــوط ب بیشــینه ســود من

جنــگ ســودآور نخواهنــد گشــت. بنابرایــن در آنجــا كار دیپلامســی بــه پایــان رســیده اســت. میــان »دیپلامســِی 

ــخ  ــه در طــول تاری ــان جوامــع ك ــه منطــق ســود« و »ارزشــمندترین شــیوه ی رابطــه ی می ــل داده شــده ب تقلی

ــزار  ــك اب ــت ی ــه حال ــت ـ ملت هــا ب ــان دول ــده اســت. دیپلامســی می ــی منان ــدی باق ــچ پیون ــده شــده«، هی دی

ــزار تدارك دهنــده ی جنگ هــا مبــدل  ــه اب ــه ی دسیســه های جنگــِی ســودآور درآورده شــده اســت. ب خدعه گران

شــده و دیگــر ابــزار برقــراری صلــح نیســت.

دیپلامســی ای كــه از طریــق ســنت ملــت دموكراتیــك دوبــاره بــه ابــزار صلــح، همبســتگی و دادوســتد خاّقانــه ی 

ــد. دیپلامســی ملــت  ــه حــل مســائل رســیدگی می منای ــدل می شــود، اساســاً ب ــان جوامــع مب هرچــه بیشــرت می

دموكراتیــك، ابــزار جنگ هــا نیســت بلكــه ابــزار صلــح و روابــط مفیــد اســت. بیانگــر رســالتی  اســت كــه از ارزش 

متعالــِی اخاقــی و سیاســی برخــوردار اســت و انســان های فرزانــه در آن ایفــای نقــش می مناینــد. به ویــژه در 

زمینــه ی توســعه و اســتمرار روابــط دوســتانه و پروســه های فایده رســانِی متقابــل در میــان خلق هــای همســایه 

و اجتامعــات خویشــاوند، نقــش مهمــی ایفــا می كنــد. نیــروی برســاخِت اجتامعــات مشــرتك و ایجــاد ســنتزهایی 

از جوامــع در ســطحی باالتــر اســت.

ــه  ــی همیش ــا منف ــت ی ــات مثب ــامری در جه ــیار پرش ــِك بس ــط دیپلامتی ــه های رواب ــا، پروس ــخ کورده در تاری

ــرای  ــا ب ــده ت ــبب ش ــات، س ــان اجتامع ــراواِن می ــدن های ف ــیختگی ها و ایزوله ش ــته اند. ازهم گس ــود داش وج

فعالیت هــای مربــوط بــه ســفیری و ایلچی گــری ارزش بزرگــی قائــل گردنــد. وقتــی به صــورت صحیحــی انجــام 

گشــته اند جهــت حیــات اجتامعــی فوایــد ارزشــمندی دربــر داشــته اند. هنگامــی كــه بــا ســوءنیت و در راســتای 

ــد. ــت منوده ان ــا خدم ــه دشــمنی ها و درگیری ه ــز ب ــام شــده اند نی ــاوت شــخصی و گروهــی انج ــع متف مناف

كوردهــا امــروزه هــم میــان خــود و همســایگان و هــم در ســطح جهانــی، بــه یــك دیپلامســی بامعنــا شــدیداً 

احســاس نیــاز می مناینــد. فعالیت هــای مثبــت دیپلامتیــك، در حفــظ موجودیــت و برقــراری آزادی شــان، نقــش 

بزرگــی دارنــد. در دوران اخیــر یعنــی دوران مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی، شــاید خلقــی كــه در جهــان بیــش از همــه 

قربانــی بازی هــای دیپلامتیــك  گردیــده، كُردهــا باشــند. در كل قــرن 19 و 20 به هنــگام تجزیه منــودن خاورمیانــه 

و درآوردنــش تحــت هژمونــی نظــام مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی، جایــگاه و نقــش قربانــی بــه كُردهــا داده شــده 

ــی  ــه در دیپلامس ــی ك ــته اند. نقش ــی گش ــای اول و دوم جهان ــان جنگ ه ــن قربانی ــژه تراژیك تری ــت. به وی اس

دولــت ـ ملت هــای خاورمیانــه بــرای كُردهــا در نظــر گرفتــه  شــده، همیشــه ایفــای نقــش ُمهــره بــوده اســت 

و ایــن وضعیــت راه بــر نتایــج بســیار حــادی گشــوده اســت. كُردهــا بــا تابلوهــای زنــده ای آكنــده از تلخــی و 

ــدازه ی مــزدوری  ــه ان ــدون شــك ب ــن مســئله ب ــا نسل كشــی می رســند. در ای ــه ت ــارو گشــته اند ك ناگــواری روی

ــردی از روش هــای مــدرن نیــز نقــش مهمــی داشــته اســت. كُردهــا، دوربــودن مقاومت هــای كُ

ــوری )رشایــط سیاســِی  ــردی هــم از نظــر كُنژكت ــت ـ ملــت متحــد كُ ــك دول ــی توجــه شــود كــه تشــكیل ی وقت

روز( و هــم طبقاتــی شــانس اندكــی دارد، آنــگاه دیــده خواهــد شــد كــه دیپلامســی های معطــوف بــه چنیــن 

ــه طــی دویســت  ــی ك ــه از فعالیت های ــم ك ــدك اســت. می دانی ــان بســیار ان ــانس چاره یابی ش ــز ش ــی نی هدف

ســال اخیــر بــا ایــن هــدف انجــام داده شــده اند، نتیجــه ای به بــار آورده نشــده اســت. رسشــت مســئله ی كُــرد، 

بــرای موفقیت آمیزبــودن چنیــن فعالیت هایــی مســاعد نیســت. دیپلامســی دولــت ـ ملت هــا در مــورد كُردهــا، 

حــال معضــات نبــوده بلكــه بســیاری از نقش هــای منفــِی بن بست ســاز و افزایش دهنــده ی چالش هــا میــان 

بخش هــای كوردســتان و نقــش دعــوت آشــكار دولــت ـ ملت هــای دشــمن بــه اشــغال و اســتیا 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 

ــه كُردهــا در بیشــرتین  ــن پاتفرمــی ك ــرم ]صحــن[ مشــرتك را تشــكیل دهــد. ای ــك پاتف تقســیم گشــته اند، ی

ــرد.  ــای بگی ــك ج ــای دیپلامتی ــز فعالیت ه ــد در مرك ــد، بای ــاز می كنن ــاس نی ــدان احس ــدت ب ــه ش ــطح و ب س

هامنگونــه كــه دیــده می شــود متامــی دیگــر فعالیت هــای دیپلامتیــك، به ویــژه فعالیت هــای دیپلامتیكــی كــه 

هــر ســازمانی به شــكل خودرسانــه و مطابــق منافــع خویــش در پــی توســعه ی آن بــوده اســت، تاكنــون بیشــرت 

از فایــده، زیــان دربــر داشــته اســت؛ عمدتــاً بــه ازهم گســیختگی، تقســیم، انشــعاب و درگیــری میــان كُردهــا 

ــان  ــد می ــك دیپلامســی كلیّت من ــی، توســعه ی ی ــن یكــی از وظایــف اساســی مل خدمــت منــوده اســت. بنابرای

كُردهاســت. 

دیپلامســی KODAR ابــزار پیشــربد صلــح، همبســتگی و دادوســتد خاقانــه ی هــر چــه بیشــرت میــان جوامــع 

میباشــد و بــه حــل مســائل رســیدگی مینامیــد. بیانگــر رســالتی اســت کــه از ارزش متعالــی اخاقــی و سیاســی 

برخــوردار اســت. در زمینــه ی توســعه و اســتمرار روابــط دوســتانه و پروســه های فایده رســانی متقابــل در میــان 

خلق هــای همســایه، نقــش مهمــی ایفــا می کنــد. نیــروی برســاخت اجتامعــات مشــرتک و ایجــاد ســنتزهایی از 

جوامــع در ســطح باالتــر اســت. جهــت چاره یابــی مســئله ی کــورد در ســطح خاورمیانــه بــا دولت هــا، احــزاب، 

نیروهــای سیاســی و مدنــی، نهادهــای حقوقــی و ... بــه دیپلامســی می پــردازد.

ــاد  ــك، اقتص ــت دموكراتی ــاح ماننِد مل ــارص س ــازی عن ــا مطرح س ــك KODAR ب ــه ی دموكراتی ــه ی مدرنیت نظری

ــال و صنعــت اكولوژیــك، گام و برون رفــت ادعامندانــه ای را تحقــق خواهــد بخشــید. برتــری مدرنیتــه ی  كمون

مدنظــر KODAR در ایــن اســت كــه از طریــق رهنمــود قدرت گــرا و دولت گــرا بــه مســائل منی نگــرد. 
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ــن  ــی، منــود نوی      عمــل برســاخت ملــت دموكراتیــك در رشق كوردســتان، هــم به لحــاظ نظــری و هــم عمل

تاریخــی و اجتامعــی موجودیــت كُردهــا و حیــات آزادشــان می باشــد. حقیقتــی را بیــان می كنــد كــه وقف منــودن 

خویــش در حــد یــك عشــق واقعــی را الزامــی می گردانــد. در ایــن راه هــر چیــز مطلوبــی كــه الزم اســت از تاریخ 

انســانیت اخــذ گــردد، چونــان عســلی پالوده گشــته، در اختیــار رهــرو ایــن راه گذاشــته شــده اســت. برســاخِت 

ملــت دموکراتیــک، برســاختی اســت كــه تــا زمانــی كــه انســانیت وجــود داشــته باشــد ادامــه خواهــد یافــت. 

انســان هامننــد هســتی  هایی كــه هــر لحظــه خــود را در كیهــان می آفریننــد، موجودیتــی اســت كــه خویــش 

ــز از  ــن نحــو عمــل برســاخت ملــت دموكراتیــك نی ــه همی ــد؛ ب را هــر لحظــه از طریــق آگاهــی آزاد می آفرین

آزادی بازآفرینــی خویــش در هــر لحظــه برخــوردار اســت. از لحــاظ اجتامعی بــودن، نــه اتوپیــا و نــه واقعیتــی 

مدعی تــر از ایــن منی توانــد مطــرح باشــد. امــروزه کوردهــا در رشق کوردســتان و ایــران، به گونــه ای هم خــوان 

بــا واقعیــت تاریخــی و اجتامعی شــان، توامنندانــه در تــاش بــرای عملــی ســاخن برســاخت ملــت دموكراتیــك 

ــد.  ــتان می باش ــک در رشق کوردس ــت دموکراتی ــاخت مل ــود برس ــتا  KODAR من ــن راس ــند. در همی می باش

کوردهــا بــا گسســتی ذهنــی از دولــت ـ ملــت كــه بــدان اعتقــادی نداشــته اند و بــا زور تحــت تأثیــر آن قــرار 

د
 رسالت اجتامعی در مرحله ی برساخت ملت دموکراتیک

ــه ی  ــت ایجــاد گشــتند و هــم مدرنیت ــخ حــول محــور قــدرت و دول ــی كــه در طــول تاری هــم نظام هــای متدن

ــر  ــه مســائل اجتامعــی ب ــا، رویكردشــان ب ــده ی متدن هــای تاریخــی در روزگار م ــه ی مناین كاپیتالیســتی به مثاب

رهنمــود قــدرت و دولــت اتــكا دارد. حــال آنكــه قــدرت و دولــت، خودشــان در حكــم برآمدگاه هــای مســائلی 

هســتند كــه خواهــان حــل آن هــا از طریــق خشــونت می باشــند. دولــت و قــدرت كــه حالــت ســازمان یافته ی 

خشــونت می باشــند، هــر انــدازه حجیــم باشــند و در جامعــه مداخلــه مناینــد، مســائل را نیــز بــه هــامن میــزان 

»گســرتده، حجیــم و الینحــل« می مناینــد. آزمون هــای متــدن و مدرنیتــه كــه در طــول تاریــخ روی داده انــد، از 

ــا چــه حــد  ــق، ت ــن طری ــه از ای ــه تاش هــای صورت گرفت ــات منــوده اســت ك ــق مثال هــای بی شــامری اثب طری

دارای ظرفیــت تولیــد مســئله و معضــل می باشــند. در ایــن مقولــه ســعی بــر آن شــد تــا بــر پایــه ی نظریــه ی 

ــاد  ــد، انتق ــی دارن ــور و دولت ــودی قدرت مح ــه رهنم ــئله«ای ك ــل مس ــای »ح ــك، مدل ه ــه ی دموكراتی مدرنیت

ــی ای كــه قدرت محــور و دولت محــور نیســتند، تعمــق و تأمــل صــورت  ــر روی گزینه هــای چاره یاب منــوده و ب

گیــرد. مفهــوم رهیافــت دموكراتیــك کــه توســط KODAR  پشــتیبانی و  بــه اجــرا گذاشــته می شــود به عنــوان 

نتیجــه ی ایــن تفكــر و تأمــل، شــكل گرفتــه و توســعه می یابــد.

مفهــوم و رهیافتــی کــه جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان پیشــاهنگی و بنیــاد نهــادن آن را برعهــده 

گرفتــه از نســخه ی مدل هــای قدرت گــرا و دولت گــرا کــه بــا تكثیرمنــودن و ازدیــاد مســتمر قدرت هــا و 

ــد  ــه می توانن ــد ک ــر  می کنن ــی فک ــت. برخ ــاوت اس ــی متف ــه کل ــد، ب ــاد کرده ان ــی را ح ــائل مل ــا، مس دولت ه

ــار  ــر در كن ــا اگ ــد. گوی ــل مناین ــی را حل وفص ــی و اقلیت ــئله ی مل ــی  مس ــای دولت ــان قدرت ه ــر بی پای ــا تكثی ب

ــی و دولت هــای  دولت هــای رســمی موجــود كــه شامرشــان بیــش از دویســت اســت، اُرگان هــای بومــی دولت

جدیــدی اضافــه شــوند و شامرشــان بــه هــزاران رســانیده شــود، بــه معنــای راه حــل خواهــد بــود! حــال آنكــه 

هــر چــه بــر شــامر قدرت هــا و »دولــت ـ ملت«هــا ـ كــه در حكــم نوعــی انباشــت رسمایــه ی نهادینه انــدـ افــزوده 

ــِت  ــد. واقعی ــاد می یاب ــز ازدی ــی نی ــی و مل ــئله ی اجتامع ــوع مس ــه ن ــن هم ــتثامر و بنابرای ــار و اس ــود، فش ش

»قــدرت و دولــِت« عــر مــا، بیــش از پیــش صحــت ایــن تفاســیر را تصدیــق می منایــد.

ملــت دموكراتیــك مــد نظــر جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان، نوعــی از ملت ســازی اســت كــه بدون 

اتــكا بــه قــدرت و دولــت و توســط خــوِد خلــق صــورت می گیــرد؛ نوعــی تكویــن ملــت اســت كــه از طریــق 

توســعه ی سیاســتی دموکراتیــک  تحقــق می یابــد. KODAR سیســتمی  رصف سیاســی نیــز نبــوده و ســعی بــر 

اثبــات ایــن قضیــه می شــود كــه بــدون مبدل شــدن بــه دولــت و قــدرت نیــز، از طریــق نهادهــای خودگردانــِی 

»دفــاع ذاتــی، اقتصــادی، حقوقــی، اجتامعــی، دیپلامتیــك و فرهنگــی« نیــز می تــوان بــه حالــت ملــت درآمــده و 

خــود را به مثابــه ی ملــت دموكراتیــك برســازد. رهیافــت ملــت دموكراتیــك مــورد نظــر KODAR، صلح آمیزتریــن، 

آزادانه تریــن و عادالنه تریــن راه حــِل بدون خونریــزی بــرای مســئله ی ملــِی جامعــه ی رشق کوردســتان اســت.

اگــر انقــاب کوردســتان كــه از طریــق مفاهیــم و نظریــات مدرنیتــه ی دموكراتیــك مجــدداً طرح ریــزی می شــود، 

پیرشفــت عملــی خویــش را بــا شایســتگی ادامــه دهــد، نه تنهــا مســئله ی کــورد را از طریــق رهیافــت دموكراتیــك 

در رشق کوردســتان حــل خواهــد كــرد بلكــه رهیافــت بومــی انقــاب در عیــن حــال بــه ســامل ترین برآینــد جهــت 

رهیافــت متامــی ایــران نیــز تبدیــل می شــود. 
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ــاری ســنگین رهایــی خواهنــد یافــت کــه آن هــا را  ــد، چیــزی را از دســت نــداده و نخواهنــد داد؛ از ب گرفته ان

بــه آســتانه ی نابــودی ســوق مــی داد. امــا در ازای ایــن، امــروزه بــا ملحــق شــدن بــه جامعــه ی دموکراتیــک و 

آزاد رشق کوردســتان KODAR امــكان مبدل شــدن بــه ملــت دموكراتیــك را كســب منوده انــد. ایــن دســتاوردی 

اســت كــه هرچقــدر ارزش و بهــای آن دانســته شــود، بــه هــامن انــدازه ارزشــمند اســت. 

كوردهــا و دیگــر خلق هــای ایــران به عنــوان فــرد و جامعــه، بایــد عمــل برســاخت ملــت دموكراتیــك را به منزلــه ی 

»ســنتز و غلظــت پالوده گشــته  ی متامــی حقیقت هــا، مقاومت هــا و كل اَشــكال تجلی یافتــه ی متداومــی كــه از 

اعتقــاد كهن تریــن ایزدبانــو گرفتــه تــا آییــن زرتشــتی و اســام را در بــر می گیــرد و همــه ی آن هــا را در ژرفــای 

تاریــخ و اجتامعی بــودن خویــش دارنــد«، درك مناینــد، از تــه دل بپذیرنــد و اجرایــش مناینــد. چیــزی كــه كلیّــه ی 

آموزه هــای میتولوژیــك، دینــی و فلســفی گذشــته و بــه هــامن انــدازه نیــز علــوم اجتامعــی مــدرن می خواهنــد 

ــك  ــورت تك ت ــه به ص ــورش های مقاومت طلبان ــا و ش ــی جنگ ه ــه متام ــی ك ــن حقیقت های ــد، همچنی ــاد دهن ی

 KODAR و جمعــی می خواهنــد آن هــا را بــر زبــان آورنــد، در ذهــن و كالبــد »برســاخت ملــت دموكراتیــك« در

بازمنــود و تجلــی می یابــد.

ــارج از  ــت. خ ــك اس ــی مدرنیتــه ی دموكراتی ــد چاره یاب ــر رسآم ــك KODAR، عن ــت دموكراتی نظریــه ی مل

نظریــه ی ملــت دموكراتیــك، هیــچ نظریــه ی اجتامعــی دیگــری وجــود نــدارد كــه جامعــه ی انســانیت جهانــی را 

ـ كــه نظریــه ی »دولــت ـ ملــِت« مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی آن را قصــاب وار رشحه رشحــه كــرده اســت ـ دوبــاره یكــی 

گردانــد و در گســرته ی »آزادی« حیــات بخشــد. ســایر نظریــات اجتامعــی در مقابــل مســائل امروزیــن، به غیــر از 

ایفــای نقشــی مارژینــال )غیرفعــال( یــا حاشــیه ای معنایــی ندارنــد. نظریــات لیــربال كاپیتالیســتی به جــای حــل 

بیامری هــای رسطانــی و مزمنــی كــه كاپیتالیســم در میــان انســانیت ایجــاد می منایــد و به جــای رســاندن جامعــه 

بــه ســامت خویــش، تأثیرشــان تنهــا در حــد برخــی داروهاســت كــه عمــر بیــامر رسطانــی بیولوژیــك را افزایــش 

می دهنــد. متــام رهیافت هــای پیشــنهادی ایــن نظریه هــا، تنهــا مســائل را غول پیكــر می مناینــد و اندكــی دیگــر 

بــر عمــر مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی می افزاینــد. رخدادهایــی كــه طــی صــد ســال اخیــر در خاورمیانــه به وقــوع 

ــخ و  ــول تاری ــه در ط ــه ك ــه ی خاورمیان ــد. جامع ــق می مناین ــی تصدی ــان را به خوب ــن قضاوت م ــته اند، ای پیوس

حتــی از ده هــا هــزار ســال آن ســوتر، در چارچــوب كلیّــت فرهنگــی، یــك حیــات را برســاخته اســت، در گرماگــرم 

جنــگ جهانــی اول توســط نیروهــای مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی به شــیوه ای قصــاب وار رشحه رشحــه گشــت و بــه 

انصــاف هیوالهایــی ســپرده شــد كــه دولــت ـ ملــت نامیــده می شــوند.

رشحه رشحه منــودِن  جریــاِن  ایــن  متوقف ســازی  راهــکار  تنهــا   KODAR دموكراتیــك  ملــت  نظریــه ی 

ــان  ــزی جه ــه طرح ری ــدام ب ــی و اق ــت  ـ ملت«گرای ــازی »دول ــی متوقف س ــی یعن ــت فرهنگ ــه ی كلیّ قصاب گون

ذهنیتــِی الزمــه جهــت آغــاز دوبــاره ی كلیّــت مزبــور می باشــد. جهــان فرهنگــی مــا كــه در متامــی اعصــار تاریــِخ 

ــی  ــه ی جایگزین ــد به منزل ــوده اســت، بای ــت ب ــش دارای كلیّ ــوِع خوی ــه تن ــن آن هم برساخته شــدن خــود، ضم

جهــت مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی، در چارچــوب مفهــوم یادشــده كلیّــت بخشــیده شــود. بــا نگاهــی بــه ســده ی 

اخیــر می بینیــم کــه رونــد كار همیشــه به ســوی تجزیــه و تقســیم رفتــه اســت. قــوم عــرب نه تنهــا بــه بیســت 

ــم  ــت« به طــور دائ ــت ـ مل ــرده »دول ــدل ُخ ــك پیش م ــدام به صــورت ی ــه هرك ــت تقســیم شــده، بلك و دو دول

ــیم  ــه و تقس ــر تجزی ــا یكدیگ ــاد ب ــِز متض ــب چالش انگی ــیره و مذه ــازمان بندی، عش ــت، س ــا ذهنی ــه صده ب

ــه  ــردن جامع ــیل امُتیزه ك ــت. پتانس ــن اس ــتعامری همی ــاظ اس ــز از لح ــربال نی ــفه ی لی ــدف فلس ــردد. ه می گ

توســط فردگرایــی كاپیتالیســتی، نامحــدود می باشــد. بنابرایــن نظریــه ی ملــت دموكراتیــك، در مســیری كــه از نــو 

ــن اســت. ــدی اصــول بنیادی ــر كلیّت من ــی رود، بیانگ ــك م ــه و دموكراتی ــی آزادان ــه ســوی كلیّت یاب ب

ــر  ــی ب ــه متك ــرد ك ــا می گی ــی را مبن ــک KODAR، نگرش ــت دموکراتی ــاخت مل ــه ی برس ــه نظری ــه اینك خاص

ــای  ــاخت ملت ه ــان برس ــهرها، همزم ــی ش ــان و حت ــای یكس ــت و در مكان ه ــی نیس ــع سیاس ــای قاط مرزه

مختلفــی را در چارچــوب كلیّت هــای متنــوع و بــه حالــت اجتامعــات ملــی فوقانی تــری امكان پذیــر می گردانــد. 

بدیــن ترتیــب اجتامعــات ملــی بزرگــی كــه بــه ســبب مرزهــا پیوســته وادار بــه جنگیــدن بــا هــم می شــوند، 

اجتامعــات كوچك تــر ملــی و اقلیت هــا را در چارچــوب یــك متامیّــت ملــی مشــرتك، »برابــر، آزاد و دموكراتیــك« 

ــداز و  ــه بیان ــت های »تفرق ــودِن سیاس ــر آب من ــش ب ــت نق ــز جه ــل نی ــن اص ــرای همی ــا اج ــد. تنه می گردان

ــرور،  ــم صلح پ ــی می باشــد. ارزش عظی ــك كاف ــر« نظــام هژمونی ــازی بگی ــدو، ت ــوش ب ــن« و »خرگ ــت ك حكوم

ــه ی  ــش كلیّ ــن جنبه های ــاً از همی ــی رصف ــل، وقت ــن اص ــاز ای ــاوات طلبانه و دموكراتیك س ــه،  مس آزادی خواهان

اقدامــات جنگ طلبانــه، برده  ســاز، »طیــف  و طبقه«پــرور و مســتبد فاشیســتی پدیــده ی فاســِد »دولــت ـ 

ــت ـ  ــِم »دول ــد. ناسیونالیس ــات می كن ــش را اثب ــر خوی ــاب برت ــش چاره ی ــد، نق ــر آب منای ــش ب ــرا را نق ملت« گ

ملت« گرایانــه ی تك گــرا و مطلقیت بخــش، تنهــا از طریــق ذهنیــت ملــت دموكراتیــك می توانــد متوقــف 

گــردد. مناســب ترین نظریــه و اصلــی اســت كــه تجزیــه و تقســیم بی پایــان خلق هــا در خاورمیانــه  را متوقــف 

ــازد.  ــی می س ــدی را منتف ــن تهدی ــوده و چنی من

ایــران كــه پتانســیل مســاعدی جهــت تقسیم گشــن و تجزیه شــدن در هــر لحظــه دارد، »دولــت ـ ملت« گرایــی 

ــت ـ  ــی شــیعی كــه پیوســته »دول ــد مبــب امتــی اســت كــه در بطــن آن جاســازی شــده باشــد. ملی گرای هامنن

ــه ای خویــش،  ــز، علی رغــم متامــی تردســتی های مدرنیت ــی را هرچــه بیشــرت قاطعیــت می بخشــد نی ملت« گرای

نه تنهــا قــادر بــه متوقف ســازی تقســیم وتجزیــه ی ایــران نیســت، بلكــه آن را ترسیــع هــم می منایــد. نظریــه ی 

ــد!  ــه مــرف منای ــد روزان ــه بای ــی اســت ك ــد داروی ــران هامنن ــرای ای ــژه ب ــك KODAR به وی ــت دموكراتی مل

فقــط ذهنیــت ملــت دموكراتیــك می توانــد فرهنــگ  و خلق هــای ایــران را كــه در برابــر مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی 

ــی آن  ــخ در پ ــول تاری ــه در ط ــاند ك ــك«ی برس ــر، آزاد و دموكراتی ــان »براب ــه جه ــند، ب ــاوم می باش ــیار مق بس

ــش  ــز پی ــاز و جنگ برانگی ــه ی درگیری س ــت ـ ملت« گرایان ــوءقصدهای »دول ــا و س ــد توطئه ه ــد. می توان بوده ان

روی آن را نقــش بــر آب گردانــد و بــه صلحــی رشافتمندانــه برســاند.

امــروزه شــانس برســاخت ملــت دموکراتیــک رشق كوردســتان كــه هم خــوان بــا نظریــه و مفاهیــم مدرنیتــه ی 

دموكراتیــك می باشــد بیــش از پیــش گردیــده اســت. تحقــق اش مصــادف اســت بــا دوره ی بحرانــی كــه مدرنیته ی 

ــات دچــار آن اســت. بخــش بزرگــی از انقاب هــای ســده ی 19 و 20  ــت و شــیوه ی حی كاپیتالیســتی در ذهنی

ــتند؛  ــتی نگش ــه ی كاپیتالیس ــات مدرنیت ــیوه ی حی ــت و ش ــذار از ذهنی ــه گ ــادر ب ــه ق ــد ك ــی بودن ، انقاب های

هرچنــد تاش هایــی اصیــل بــه خــرج دادنــد و ایــده ی آلرتناتیوشــدن را در رس می پروراندنــد، امــا موفقیت شــان 

محــدود بــود. بــدون شــك پــس از خودشــان، یــك میــراث ارزشــمند، دســتاوردهای ذهنیتــِی حــاوی ســهم باالیــی 

از حقیقــت كــه هنــوز هــم وجــود دارنــد و ارزش هــای حیاتــی اتیــك ـ زیبایی شــناختی را بــر جــای گذاشــته اند. 

انقــاب دموکراتیــک كُردســتان می توانــد ایــن دســتاوردهای ذهنیتــی و حیاتــِی ارزشــمند را بــا عملکــرد ذاتــی 
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ــارص  ــی و عن ــر فردگرای ــد. در براب ــش اســتفاده منای ــن وجــه از شــانس خوی ــه بهرتی ــد و ب ــش یكــی گردان خوی

»بیشــینه ســود ، دولــت ـ ملــت و صنعت«گرایــی موجــِد فردگرایــی ـ كــه مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی آن را بــه حالتــی 

ــه  ــدام ب ــد اق ــز درآورده ـ می توان ــرف جنون آمی ــای م ــت و هیواله ــده ی حقیق ــه، فروبلعن ــو از دام و تل ممل

برســاخت مختلــِط ملــت دموكراتیــك، اقتصــاد كمونــی و صنعــت اكولوژیــك منایــد، آن را بــه یــك شــیوه ی حیــات 

اجتامعــی متحــول گردانــد و بدیــن ترتیــب فــرِد دموكــرات و سوسیالیســت را بــه منصــه ی ظهــور برســاند. بــه 

ــا ببخشــد،  ــا حــد ممكــن ژرف ــك و زیبایی شــناختِی« خــود را ت ــی، اتی ــد انقــاب »ذهنیت هــامن شــكل می توان

ــد  ــش می توان ــی خوی ــق انقــاب ذات ــال دهــد. از طری ــران انتق ــام خلق هــای ای ــه مت ــد و ب ــرد منای آن را ازآِن ف

بــرای فرهنــگ تاریخــی ایــران كــه همیشــه بــا كلیّت منــدی و جهانشــمولیّت خــود جلوه گــر گشــته، فایــده و 

مشــاركت مهمــی در بــر داشــته باشــد. بدیــن منظــور می توانــد از خــوِد حیــات و هــر حــوزه ی آن به صــورت 

یــك مكتــب اســتفاده منایــد. 

یــك شــانس مطلــوب خلق هــا و افــرادی كــه همــه چیــز خویــش را از دســت داده انــد ایــن اســت كــه به گونــه ای 

عطشــناك »ارزش هــای انقابــی و شــیوه های حیــات آزاد و مملــو از اخــاق و زیبایــی« را پذیــرا گشــته و آن هــا 

را ملكــه ی ذهــن و دل خویــش می مناینــد. باشــد تــا گندهــای اســتفراغ مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی، مــا را آلــوده 

ننامیــد! چــه خــوب كــه یــا بــدان آلــوده نگشــته ایم یــا بســیار انــدك آلــوده شــده ایم. كار باشــكوه تر ایــن اســت 

ــا طبیعــت اجتامعــی و فعالیــت فــردی مــا  كــه ارزش هــای مدرنیتــه ی دموكراتیــك ـ كــه هم خوانــی بیشــرتی ب

دارنــدـ و »ملــت دموكراتیــك، اقتصــاد كمونــال و شــیوه ی حیــات اكولوژیــِك« آن را و علــم و فلســفه و هــرش را 

به صــورت »آزادانــه، برابــر و دموكراتیــك« تســهیم كنیــم و جامعــه را از آن بهره منــد گردانیــم.

گووگفت
گفتگوی ویژه ی ملت دموکراتیک با اعضای کودار

فواد بریتان / عضو شورای رهربی

سیروان آریو لیالخ / عضو شورای رهربی

هیوا آرگش/ عضوکمیته ی رسانه ی کودار

چرا کودار موجودیت می یابد؟

رس نوشت دموکراسی

از آرمان گرایی انقالبی 
تا برساخت جامعه ی دموکراتیک

از ناسیونالیسم تا کنفدرالیسم دموکراتیک

ویان شورش/ عضو ژنئولوژی  ـ کژار 
آغاز تاریخ یا پایان نیست انگاری زن
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گفتگوی ملت دموکراتیک با
فواد بریــتان

 KODAR ازاعضای شورای رهربی

ا چـــــــــــر
7کـــــــودار
موجودیــت
می یابـــــد

از ضــرورت ها تا ابعاد تأسیس 

نظام جامعه ی دموکراتیک و آزاد رشق کوردستان

ر

                لــزوم مطــرح منــودن نظریــه ی برســاخت ملــت دموکراتیــک، کــه خوانشــی متفــاوت از مفاهیم فلســفی، سیاسی ســت و نیز ه اشار
دارای نگرشــی جامعه شــناختانه بــه مســائل خلق هاســت، زمینــه ی اصلــی به چالش کشــاندن بســیاری از راهکارهایی ســت 
کــه امــروزه بــرای دموکراتیزاســیون ایــران مطــرح می گــردد. چــرا کــه تــا بــه امــروز بــرای گــذار از مســئله ی قــدرت و ســاختار دولــت ـ 
ـ اجتامعی  ملــت در مقاطــع مختلــف و دوره هــای تاریخــی حتــی بــا وجــود مبــارزات آزادی خواهــی و قیام هــا و انقاب های سیاســی 
در ایــران، فقــدان راهــکار و ســاختاری احســاس می شــود کــه انقاب هــا خــود در رونــد تغییــر و تحــوالت و گــذر زمــان، نهــاد و 
ذهنیــت قــدرت را دوبــاره می آفریننــد. از انقــاب مرشوطــه تــا بــه امــروز، مبــارزه بــرای تحقــق دموکراســی هــر بــار بــه دلیل ضعف 
در خوانــش و نیــز خــا ســاختار و اندیشــه ای کــه بتوانــد راســتین و جامعه نگــر باشــد، ســبب گردیــده که رجوع به ســاختار قــدرت و 
دولت مــداری، یگانــه گزینــه بــرای سیاســت کردن تلقــی گــردد. کــودار مدعــی چنیــن نگرشی ســت کــه هــم نهاد قــدرت، هــم جامعه 
را بــا نگرشــی  بنیادیــن از ذهنیتــی گــذار می دهــد کــه ملت شــدن بــر پایه هــای دموکراســی راســتین تحقــق یابــد. نظام کنفدرالیســم 
خلق هــا کــه ســاختار نظریــه ی ملــت دموکراتیــک اســت را احیــا می منایــد. یــک ســال و چنــد مــاه از عمــر کــودار ســپری گردیــده 
اســت، نظامــی کــه جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان بــه شــامر رفتــه و اینک در حــال مبارزه بــرای دموکراتیزاســیون ایران 
اســت.  گفتگــوی نرشیــه ی ملــت دموکراتیــک بــا فــواد بریتــان از اعضــای شــورای رهــربی کــودار در زمینــه ی شــناخت عمیق تــر از 

اســرتاتژی و هدف هــای کــودار در رشق کوردســتان و ایــران اســت. 

چــه تعریــف جامعــی می تــوان از کــودار ارائــه منــود کــه از نظــر 

رویکــرد، تفاوتــی بنیادیــن بــا احــزاب داشــته و همزمان نیــز موضوع 

ــد؟  ــودن در مســئله ی خلق هــا را مطــرح می منای رهیافت ب

 )KODAR( نظــام جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان 

نظــام کنفــدراِل اجتامعــی مبتنــی بــر حــق تعییــن رسنوشــت 

ملت هــا بــه دســت خودشــان اســت. نظامــی کــه دموکراســی، آزادی 

زن و زندگــی بــر مبنــای حفــظ محیطزیســت را مبنــا قــرار می دهــد. 

نظامــی غیردولتــی بــوده و ســازماندهی اجتامعــی ـ سیاســی و 

ــد. در  ــرار می ده ــا ق ــع را مبن ــک جوام ــی دموکراتی فرهنگ

درون ایــن نظــام، متامــی اجتامعــات اتنیکــی، ملــی، دینــی، 

مذهبــی و فرهنگــی می تواننــد خویــش را بــه شــکل کمــون، 

مجلــس، کنگره هــا، آکادمی هــا، تعاونی هــا و یــا احــزاب 

نظام منــد منــوده، و بــر مبنــای ابعــاد ملــت دموکراتیــک 

اقتصــادی،  آزاد،  مشــرتِک  زندگــی  اجتامعــی،  )سیاســی، 

ــی(  ــی و دیپلامس ــاع ذات ــی، دف ــی، آموزش ــی، فرهنگ حقوق

ــک  ــری دموکراتی ــات و تصمیم گی ســازماندهی شــوند. انتخاب

بومــی و اصــل مشــارکت را در متامــی ســطوح مبنــا می گیــرد. 

ــری  ــای آزادی و براب ــر مبن ــی ب ــات اجتامع همزیســتی تنوع

و  كــورد  جامعــه ی  مســائل  چاره یابــی  در  می پذیــرد.  را 

ــود  ــی موج ــی ـ مذهب ــی و دین ــی، مل ــات اتنیک ــایر تنوع س

در رشق كوردســتان، رویکردهــای دولت گــرا و ملی گــرا را 

ــرار می دهــد.  ــا ق ــک را مبن ــدل ملت دموکراتی ــه و م نپذیرفت

ــارج از  ــک و در خ ــدل ملت دموکراتی ــتان، م در رشق کوردس

ــای  ــک خلق ه ــم دموکراتی ــدل کنفدرالیس ــز م ــتان نی کوردس

جامعــه  بــرای  مدیریتــی  روش  مطلوب تریــن  را  ایــران 

ــا رویکرد هــای یــک  ــن ب ــد. اینهــا تفاوت هایــی بنیادی می دان

حــزب دارد. البتــه ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه احــزاب منی تواننــد 

ــای آن نخواهــد  ــه معن ــز ب ــا نی ــند، ی ــته باش ــردی داش ــن رویک چنی

ــن   ــد. موضــوع ای ــی توســعه یابن ــن مبان ــر ای ــد ب ــود کــه منی توانن ب

ــه را در  ــخصی از جامع ــه ی مش ــا دامن ــزب تنه ــک ح ــه ی ــت ک اس

ــه در  ــت ک ــن اس ــزاب ممک ــک اح ــی ایدئولوژی ــرد و مبان برمی گی

   خــود کــودار برســاخته از تحولــی 
پارادایمیــک در پــژاک اســت امــا قــرار 
نیســت کــه در یــک جامعــه تنهــا یــک 
حــزب همــه ی ایــن کارهــا را انجــام 
دهــد. خــوب در این صورت یا بایســتی 
حاکمیتــی دولتــی وجــود داشــته باشــد 
و احــزاب همــواره بــرای دســت یابی 
بــه حاکمیــت دولتــی و قــرار گرفــن در 
مســند قدرت در جدال سیاســی باشند، 
ــدن  ــه ساختارمند ش ــد ب ــر معتق ــا اگ ی
دموکراســی و مشارکت تنوعات هویتی 
متامــی جامعــه در تعیین رسنوشــت آن 
ــز  ــزاب نی ــود اح ــتیم، خ ــه هس جامع
ــاختار  ــک  س ــن در ی ــد قرار گرف نیازمن

دموکراتیک انــد. 
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مدیریــت جامعــه  بــه ســوی مرکز گرایــی و تک اندیشــی رفتــه کــه در 

ایــن حالــت ایــن خــود جامعــه اســت کــه می بایســت دارای ســاختار 

یــا مکانیزمــی  باشــد کــه بتوانــد مانــع ایــن رونــد گــردد. ببینیــد تجربــه 

ــند  ــودن باش ــی دموکراتیک ب ــد مدع ــه احــزاب هــر چن نشــان داده ک

ــاختاری  ــه س ــا ب ــد، ام ــک باش ــز دموکراتی ــان نی ــرد آن ــی عملک ــا حت ی

ــه  ــد، جامع ــود یاب ــک بودن شــان من ــن دموکراتی ــه همی ــد ک ــاز دارن نی

ــه وســیله ی  ــد. ســاختاری کــه جامعــه ب ــا رد منای آن را قبــول منــوده ی

ــا  ــان را داشــته باشــد، اتفاق ــرد آن ــاد از احــزاب و عملک ــوان انتق آن ت

ــرای دموکراتیک شــدن اســت،  ــه ب ــک جامع ــاز ی ــه نی ــدازه ای ک ــه ان ب

ــرای احــزاِب هــامن جامعــه یــک  ــدازه و حتــی بیشــرت ب ــه هــامن ان ب

ــی اســت. در نظــر  ــرای توســعه و رشــد فکــری و عمل ــاز ب نی

بگیریــد کــه اگــر اندیشــه و عمــل احــزاب در رشق کوردســتان، 

توســط جامعــه ی رشق و بــر اســاس معیارهایــی دموکراتیــک 

در فضــا و ســاختاری کــه متعلــق بــه جامعــه اســت و خــود 

ــدازه  ــه ان ــا چ ــرد، ت ــرار گی ــد ق ــه ی نق ــاخته، در بوت آن را س

برایشــان فرصــت  باشــد،  احــزاب مفیــد  بــرای  می توانــد 

سیاســت منودن ایجــاد منایــد، حتــی ســبب هم گرایــی جامعــه 

ــرتک  ــای مش ــاد جبهه ه ــد در ایج ــده و می توان ــزاب ش ــا اح ب

سیاســی و اجتامعــی در برابــر جمهــوری اســامی کارآ باشــد. 

ــی های  ــبب سم پاش ــه س ــه ب ــه جامع ــه ن ــت ک ــت اس آن وق

ــزاب  ــی از اح ــه راحت ــامی ب ــوری اس ــوی جمه ــی از س سیاس

رویگــردان می شــوند، نــه احــزاب نیــز بــه ســبب خوانش هــای 

ایدئولوژیــک، درصــدد برخواهنــد آمــد کــه جامعــه را تنهــا از 

رهگــذر مقــررات ســازمانی یــا مبــادی ایدئولوژیــک بــه متامــی 

ــن  ــود را از ای ــد و خ ــل مناین ــود تبدی ــزب خ ــای ح ــه اعض ب

ــد.  ــه جامعــه بقبوالنن ــق ب طری

ــرای برســاخت جامعــه ی  ــات و تــالش ب ــا همیــن مطالب آی   

دموکراتیــک از طریــق سیســتم حزبــی میــر منی شــد؟ بدیــن معنــا کــه 

اگــر احــزاب نیــز مدعــی موجودیت بخشــی بــه چنیــن ســاختاری باشــند، 

می تواننــد برآینــدی از حــزب و سیســتم باشــند؟

در خــود مفهــوم و حتــی ســاختار ســنتی تحــزب، مشــکات بســیاری 

وجــود دارد. نــه فقــط در کوردســتان، بلکــه در کل اپوزیســیون ایرانــی 

     کــودار یــک حــزب، تشــکل، جبهــه و 
حتی یــک سیســتم آلرتناتیو بــرای آینده 
نیســت. قــرار نیســت یــک پیــروزی 
مشــخص دموکراتیــک به دســت بیاید و 
بعــد سیســتم کــودار اجــرا شــود. جامعه 
ــای  ــاختارها و کهن الگوه ــای س ــر مبن ب
فرهنگــی و تاریخــی کــه اتفاقــا در 
جامعــه ی کوردســتان بیــش  از هــر جایی 
ــه  ــا ب ــوده، ت ــال ب ــک و کمون دموکراتی
امــروز موجودیــت خویــش را حفــظ 
منــوده اســت. می تــوان همه ی مبــارزات 
پیشــین آزادی خواهــی را بــه عنــوان 
مراحــل پایه گــذاری کــودار یــا تــاش برای 
برســاخت یــک جامعــه ی دموکراتیک در 

نظــر گرفــت

هــر روز شــاهد انشــعابات درون حزبــی بــوده و ایــن خــود زمینه ای 

ــه  ــئله ای ک ــت؛ مس ــه گشته اس ــت جامع ــن از حقیق ــرای دورگش ب

آسیب شناســی ای جــدی را می طلبــد. احــزاب ســنتی بــا ایــن دیــدگاه 

ــک  ــه کاره ی ی ــزب هم ــک ح ــه ی ــد ک ــدان می آین ــه می ــی ب انتزاع

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 دســت یابد. در دنیــای 

ــد  ــردم می خواهن ــد. م ــاور منی کن ــا را ب ــن چیزه ــی ای ــروزی کس ام

خــود، جامعــه ی خویــش را مدیریــت مناینــد. رونــد تحــوالت جهانــی 

هــم بــه این ســمت مــی رود. امــروزه مبــارزات دموکراتیک 

در دنیــا مطــرح اســت و دیگــر دوره ی حاکمیت هــا و 

ــک  ــاز ی ــت. نی ــده اس ــه رس آم ــی ب ــای تک حزب نگرش ه

جامعــه بــه موجودیــت احــزاب یــک نیــاز غیر قابــل انــکار 

اســت، می تواننــد کــه متامــی آنچــه را کــه عنــوان منــودم 

ــه  ــی موجویت بخشــی ب ــی مدع ــد، حت ــرس گردانن ــز می نی

ســاختاری ایــن چنیــن باشــند، حتــی خــود کــودار برســاخته 

از تحولــی پارادایمیــک در پــژاک اســت امــا قــرار نیســت 

کــه در یــک جامعــه تنهــا یــک حــزب همــه ی ایــن کارهــا 

را انجــام دهــد. خــوب در ایــن صــورت یــا بایســتی 

حاکمیتــی دولتــی وجــود داشــته باشــد و احــزاب همــواره 

بــرای دســت یابی بــه حاکمیــت دولتــی و قــرار گرفــن در 

مســند قــدرت در جــدال سیاســی باشــند، یــا اگــر معتقــد 

بــه ساختارمند شــدن دموکراســی و مشــارکت تنوعــات 

ــه  ــن رسنوشــت آن جامع ــه در تعیی ــی جامع ــی متام هویت

ــک  ــن در ی ــد قرارگرف ــز نیازمن ــزاب نی ــود اح ــتیم، خ هس

ــزاب  ــوع تکــر اح ــی موض ــد. وقت ــاختار دموکراتیک ان س

ــان  ــه می ــی ب ــی و اجتامع ــازمان های سیاس ــات س و تنوع

می آیــد، آن وقــت اســت کــه نیــاز بــه ســاختار و سیســتمی 

کــه بتوانــد ایــن تنوعــات را در خــود پذیــرا باشــد، جامعــه بــه ســوی 

تک حزبــی و مرکزگرایــی ســوق نیابــد، و احــزاب 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 

ــه وجــود خواهــد آمــد.  ــی احــزاب ب هم گرای

     چــون جامعــه به طور مداوم درحال 
ــدی  ــت، صورت بن ــول اس ــر و تح تغیی
نیازهــا و ســازماندهی هایش تغییــر 
پیــدا می کنــد، بنابرایــن ایــن سیســتم 
ــدا  ــرای پی ــر ب ــال تغیی ــه درح همیش
ــی  ــب مدیریت ــای مناس ــردن روش ه ک
از  آن  پایه گــذاری  بــود.  خواهــد 
اصــل  و  شــده  رشوع  هم اکنــون 
مبــارزه ی کــودار از ایــن بــه بعــد، نــوع 
ــات  ــاس تنوع ــر اس ــازماندهی اش ب س
و گــردآوری آنهــا در یــک سیســتم 
بــود. ترجیــح  دموکراتیــک خواهــد 
ــزاب و  ــه اح ــه هم ــت ک ــن اس ــا ای م
گرایش هــا بیاینــد در ایــن سیســتم 

ــد ــش کنن ــای نق ــک ایف دموکراتی
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پــروژه ی تأســیس کــودار یــا نهادینــه منــودن آن در جامعــه چه زمــان قابل 

تحقــق می باشــد؟ یــا نــه کــودار را تنها میتــوان سیســتمی آلرتناتیو بــرای ِآینده 

دانست؟

ــو  ــتم آلرتناتی ــک سیس ــی ی ــه و حت ــکل، جبه ــزب، تش ــک ح ــودار ی  ک

ــروزی مشــخص دموکراتیــک  ــده نیســت. قــرار نیســت یــک پی ــرای آین ب

بــه دســت بیایــد و بعــد سیســتم کــودار اجــرا شــود. جامعــه بــر مبنــای 

ســاختارها و کهن الگوهــای فرهنگــی و تاریخــی کــه اتفاقــا در جامعــه ی 

ــه  ــا ب ــوده، ت ــال ب ــک و کمون ــی دموکراتی ــر جای ــش  از ه ــتان بی کوردس

ــه ی  ــوان هم ــت. می ت ــوده اس ــظ من ــش را حف ــت خوی ــروز موجودی ام

مبــارزات پیشــین آزادی خواهــی را بــه عنــوان مراحــل پایه گــذاری کــودار 

یــا تــاش بــرای برســاخت یــک جامعــه ی دموکراتیــک در 

ــز ادامــه خواهــد  ــن پــس نی ــی کــه از ای نظــر گرفــت. مراحل

داشــت و هیــچ وقــت متــام منی شــود. چــون جامعــه بــه طــور 

ــدی نیازهــا  ــر و تحــول اســت، صورت بن ــداوم درحــال تغیی م

و ســازماندهی هایش تغییــر پیــدا می کنــد، بنابرایــن ایــن 

سیســتم همیشــه درحــال تغییــر بــرای پیــدا کــردن روش هــای 

مناســب مدیریتــی خواهــد بــود. پایه گــذاری آن از هم اکنــون 

رشوع شــده و اصــل مبــارزه ی کــودار از ایــن بــه بعــد، نــوع 

ســازماندهی اش بــر اســاس تنوعــات و گــردآوری آنهــا در یــک 

ــت  ــن اس ــا ای ــح م ــود. ترجی ــد ب ــک خواه ــتم دموکراتی سیس

کــه همــه احــزاب و گرایش هــا بیاینــد در ایــن سیســتم 

ــد. ــای نقــش کنن ــک ایف دموکراتی

   آیــا نظــام جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان 

را در برســاخت جامعــه ی دموکراتیــک می تــوان بــه یــک 

نــوع دولــت دموکراتیــک تشــبیه منــود؟ 

 KODAR خیــر، جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان    

سیســتمی دولتــی نیســت؛ سیســتم دموكراتیــك غیردولتــِی خلق هــا 

می باشــد. سیستمی ســت كــه در آن متامــی اقشــار مردمــی و در رأس 

ــك  ــازماندهی دموكراتی ــده از س ــت های برآم ــان، سیاس ــان و جوان آن زن

خویــش را بــه صــورت مســتقیم، بــر اســاس شــهروندی آزاد و برابــر 

ــت،  ــه تأســیس دول     هــدف مــا ن
بلكــه ایجــاد و پیشــرد دموكراســی 
تعییــن رسنوشــت  حــق  اســت. 
ملت هــا،  جانــب  از  خویــش 
بــر اســاس  ایجــاد یــک دولــت 
ــق  ــه ح ــت، بلك ــی نیس ملیت گرای
تعییــن دموكراســی های خویــش، 
دســت یازیدن  و  تغییــر  بــدون 
سیاســی  مرزهــای  برهــم زدن  و 
ــر اســاس همزیســتی آزاد  اســت. ب
ــك،  ــران دموكراتی ــك، »ای و دموكراتی
كوردســتانی آزاد«؛ و »كوردســتانی 
آزاد، خاورمیانــه ای دموكراتیــك« را 

مبنــا قــرار می دهــد.

در چارچــوب مجالــس شــهروندی آزاد اعــامل می منایــد. بــه عبارتــی 

ــش را  ــد. نیروی ــه می كن ــود تكی ــی خ ــی ذات ــی و توانای ــروی ذات ــر نی ب

از خلــق می گیــرد. در هــر عرصــه ای خواســتار رســیدن بــه توانایــی 

در  دموكراتیــك  ســازماندهی های  متامــی  هم زمــان  اســت.  ذاتــی 

ــط  ــوده و رواب ــتیبانی من ــم پش ــوده، از ه ــئولیت ب ــم دارای مس ــال ه قب

ــه  ــی ک ــی گاه ــت. حت ــر اس ــل همدیگ ــه و مكم ــان دوجانب فی مابین ش

ــأت  ــی نش ــردد، از ذهنیت ــرح می گ ــه مط ــی منودن جامع ــث مهندس مبح

می گیــرد کــه در آن قــدرت متمرکــز بــوده و در پــی نهادینه منــودن 

و  موجودیــت  آن  در  کــه  خاءهایی ســت  یــا  و  الیه هــا  در  خــود 

هویــت جامعــه، تــوان ســازماندهی و مدیریــت آن تضعیــف گــردد؛ 

ــش را از  ــت خوی ــم، موجودی ــای حاک ــت و نظامه ــه دول ــت ک بدیهی س

ــد. اصــاً  ــه جامعــه ی ضعیف گشــته کســب می مناین فرم دهــی ب

مهندســی منودن جامعــه بــا مفهــوم و روح کنفدرالیســم جامعــه 

ــتم و  ــک سیس ــد ی ــودار را نبای ــت. ک ــاد اس ــام آن در تض و نظ

نظــام تحمیل شــده بــه جامعــه دانســت، چــرا کــه هــدف غایــی 

کــودار، مهندســی منودن جامعــه نیســت؛ در واقــع خــود جامعــه 

ــد.  ــت مینامی ــز مدیری ــود آورده و آن را نی ــه وج آن را ب

ــوازات  ــه م ــد ب ــتم KODAR می توانن ــت و سیس ــا دول    آی

هــم موجودیــت داشــته باشــند؟

  مــا دموكراســی را بــه معنــای تجدیــد نیــرو و اختیــارات دولت 

ــت +  ــرد »دول ــا رویك ــش ب ــن نق ــای ای ــم. ایف ــی منی كنی ارزیاب

دمكراســی«، ایجــاد ســازماندهی دموكراتیــك جامعــه، موفقیــت 

در اعــامل كامــل و مســتقیم دموكراســی در كنــار دولــت، از 

ــد. نگــرش  ــه شــامر می آی فلســفه سیاســی قــرارداد KODAR ب

ــردن آن« و »دموكراســی  ــان ب ــه جــای از می ــت ب ــر منــودن دول »كوچك ت

ــم. ــرار می دهی ــا ق ــت كمــرت« را مبن بیشــرت، دول

 در آن صورت نگرش تعیین » سیستم خودمدیریتی« چگونه است؟

   دیگــر نبایســت آزادی خلــق  كــورد را در راهکارهایــی كاســیك ماننــد 

ــق  ــی« جســتجو منــود. اســرتاتژی آزادی خل ــی مل »عصیانگــری« و »رهای

كــورد، اساســاً بــه شــكل پیشــربد ســازماندهی جامعــه ی دموكراتیــك 

ایــران  خلق هــای  متامــی     
می تواننــد بــا عضویــت در سیســتم 
كنفدرالیســم دموكراتیــك خلق هــای 
ـ  فــرد  به عنــوان  را  خــود  ایــران، 
دموكراتیــك  ملــت  آزاد  شــهروند 
ــت  ــهروندی مل ــد. ش ــف مناین تعری
بــه  رســیدن  بیانگــر  دموكراتیــك 
حالــت فــرد آزاد، سیاســی و اخاقــی 

و جامعــه ی دموکراتیــک اســت.
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خلــق كــورد و همزمــان بــا آن برقــراری روابــط مبتنــی بــر اتحــاد 

ــن  ــد. تضمی ــق می باش ــل تحق ــوار، قاب ــای همج ــا خلق ه ــك ب دموكراتی

ــت.  ــه نیس ــا نهفت ــا خرده دولته ــت ی ــكیل دول ــورد در تش ــق ك آزادی خل

آزادی خلــق كــورد و حــل دموكراتیــك مســئله ی كــورد بســتگی بــه 

 KODAR ــروژه ی ــران دارد. پ ــتان و ای ــیون كوردس ــد دموكراتیزاس فراین

ــق  ــد. از طری ــورد می باش ــق ك ــازی خل ــرتاتژی آزادس ــث اس ــن حی از ای

ایــن سیســتم، خلــق كــورد متامــی قابلیت هایــش را اثبــات 

ــن حــد، حــل  ــه عالی تری ــش ب ــاندن نیروی ــا رس ــوده و ب من

مســئله  را رســالتی اجتامعــی و اخاقــِی همگانــی می دانــد 

تعییــن  حــق  می رســاند.  ظهــور  منصــه ی  بــه  را  آن  و 

ــه  دســت خودشــان، حــق برســاخت  ــا ب رسنوشــت ملت ه

می باشــد.  خویــش  غیردولتــی  مدیریــت  و  دموكراســی 

ــه در  ــد ك ــی می باش ــات غیردولت ــدل تجمع ــاد م ــق ایج ح

روســتاها، محــات و شــهرها بــا موضوعیت بخشــی در 

مــورد مشــكات مربــوط بــه خویــش بــا همدیگــر تصمیــم 

اتخــاذ منــوده و بــه حــل مشــكات می پردازنــد. ملــت 

دموكراتیــك، فــردی را كــه دولــت، او را شــكل داده تكیــه گاه 

خویــش قــرار منی دهــد. در واقــع فــردی كــه دولــت ـ ملــت 

ــی  ــك، مدل ــت دموكراتی ــت. مل ــرده اس ــكل داده، بَ او را ش

اســت كــه در آن تجمعــات و اشــخاص بــر اســاس واقعیــات 

بومــی خویــش مشكات شــان را بــه بحــث گذاشــته و 

ــیس  ــه تأس ــا ن ــدف م ــد. ه ــل می پردازن ــاد راه  ح ــه ایج ب

ــق  ــت. ح ــی اس ــربد دموكراس ــاد و پیش ــه ایج ــت، بلك دول

تعییــن رسنوشــت خویــش از جانــب ملت هــا، ایجــاد یــک 

دولــت بــر اســاس ملیت گرایــی نیســت، بلكــه حــق تعییــن 

ــر و دســت یازیدن و  ــدون تغیی ــش، ب دموكراســی های خوی

برهــم زدن مرزهــای سیاســی اســت. بــر اســاس همزیســتی 

آزاد و دموكراتیــك، »ایــران دموكراتیــك، كوردســتانی آزاد«؛ 

و »كوردســتانی آزاد، خاورمیانــه ای دموكراتیــك« را مبنــا 

قــرار می دهــد.

  آیــا نظــام KODAR سیســتم و یــا پروژهــای اســت كــه رصفاً محــدود به 

خلــق كــورد و یــا در رابطــه با كوردســتان اســت؟ 

   تــا زمانــی كــه در برابــر رفتــار 
اخاقــی و ایدئولــوژی مردســاالر حاكم 
مبــارزه صــورت نگیــرد، منی تــوان از 
دموكراتیزاســیون واقعی و ایجاد حیاتی 
آزاد و دموکراتیــک ســخن بــه میــان 
آورد. به همیــن دلیــل بــر اســاس تحــول 
اجتامعــی، تحقــق رویكــردی انقابــی 
ــد.  ــا می باش ــر آزادی زن مبن ــی ب مبتن
بــا مبنــا قــراردادن ایــن تشــخیص كــه 
»میــزان آزادی زن بیانگــر میــزان آزادی 
جامعــه می باشــد« کــودار حل مســئله 
ــِن بنیان هــای  ــان را از مهمرتی آزادی زن
دموكراتیــك خــود به حســاب مــی آورد. 
زنــان بــه ســبب برخــورداری از نیــروی 
برســاخت جامعــه، پیشــاهنگان تحقق 
ــرای  ــکال ب دموکراســی راســتین و رادی
بــدون شــک منی تــوان  جامعه انــد. 
ــدون  ــرات و آزاد، ب ــه ای دموک از جامع
ــان  ــت آزاد جامعــه ی زن وجــود و هوی

بحــث منــود. 

 سیســتم KODAR بــا هــدف تحقــق راه حــل دموكراتیــك، آزاد و 

صلح جویانــه ی مســئله ی كــورد در ایــران و رشق کوردســتان، تأســیس 

گردیــده اســت. بــا مبنــا قــرار دادن وحــدت بر پایــه ی اصول كنفدراســیون 

دموكراتیــك ایــن خلــق، بــه توســعه ی كنفدراســیون جامعــه ی دموكراتیــك 

ــاس  ــر اس ــه و ب ــری پرداخت ــرادری و براب ــای ب ــر مبن ــران ب ــای ای خلق ه

ایجــاد سیســتم خودمدیریتــی دموکراتیــک بــرای دیگــر خلق هــای ایــران 

اعــم از فــارس، بلــوچ، آذری، عــرب، گیلکــی، مازنــی، 

ــا  ــت ت ــاش اس ــودار در ت ــد. ک ــاش می منای ــن و... ت ترکم

ــران و ســازماندهی  ــا در ای ــا پیشــربد دموکراســی خلق ه ب

آن در چارچــوب مدیریــت دموکراتیــک خلق هــا، در برابــر 

ــه کار  ــت محافظ ــز ذهنی ــی و نی ــه داری جهان ــام رسمای نظ

ــوان گفــت  ــردازد. در واقــع می ت ــارزه بپ ــه مب منطقــه ای ب

پــروژه ی تأســیس یــك سیســتم دموكراتیــك، عــادل، عــاری 

ــودار  ــارزات و اهــداف ک از فشــار و اســتعامر در رأس مب

می باشــد.

 پــس در ایــن صــورت نظــام کــودار بایــد پاســخگوی متامی 

ــی  ــن مقام ــود را در چنی ــا خ ــد. آی ــران باش ــائل درون ای مس

بازتعریــف مینامیــد؟

منــودم،  اشــاره  بــدان  هــم  بــاال  در  کــه   همچنــان 

نظــام کــودار فقــط مختــص و محــدود بــه کوردســتان 

نیســت؛ بلکــه در ســایر نقــاط ایــران و بــرای »ســایر خلق هــا« نیــز 

قابــل اجراســت. اگــر آینــده ی سیاســی و اجتامعــی ایــران را بــه دســت 

ــردای  ــپاریم، ف ــی بس ــای مذهب ــا جریان ه ــتی ی ــای ناسیونالیس جریان ه

ایــن رسزمیــن بــه قتل گاهــی بــرای متامــی خلق هــای آن مبــدل خواهــد 

ــه و پتانســیل  ــران، زمین شــد. به واســطه ی تأثیــرات ملی گرایــی، بافــت ای

ایــن را دارد کــه خلق هــا بــه جــان هــم بیافتنــد و ایــن یــک خطــر بســیار 

جــدی اســت. قطعــاً برنــده ی چنیــن جنگ هایــی مــردم نخواهنــد بــود. 

نــه کــورد، نــه تــرک، نــه عــرب، نــه فــارس، هیچکــدام برنــده نخواهنــد 

ــرای  ــم گشــت. ب ــن جنگــی خواهی ــی چنی ــا فقــط قربان ــود. همــه ی م ب

همیــن بایــد سیســتمی بــرای همزیســتی شــکل بدهیــم. سیســتمی کــه 

بتوانــد تنوعــات را در خویــش بپذیــرد، همجواری هــا را قبــول منایــد 

      پارادایمــی مــورد نیــاز اســت كــه 
برابری خــواه و صلح طلــب بــوده و 
آزادی را مبنــای توســعه ی خویــش 
قــرار دهــد. چنین امــری نبایســتی در 
ـ كــه تــا بــه امــروز شــاهد  حــد ســخن 
ـ باقــی مبانــد، بلكــه بایســتی به  آنیــم 
ــا جوهــر واقعــی  شــكلی متناســب ب
انســانیت و در خــور ارزش و آرزوهای 
او تحقــق پذیــرد. بــه منظــور تحقــق 
خواســته ی مــورد نظر، قبــل از هرچیز 

ــد ــح، رشط كار می باش ــوری صحی تئ
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و نیــز از ایده هــای مختلــف اســتقبال منایــد. سیســتم کنفدرالیســم 

دموکراتیــک بــرای همــه ی ایــن خلق هــا در جامعــه ی ایــران قابــل اجــرا 

ــرش  ــا پذی ــتم ب ــن سیس ــد در ای ــه می توانن ــت و هم ــدن اس و نهادینه ش

دموکراتیــک و مشــارکت در مدیریــت آن بــا هــم زندگــی کننــد. هــدف 

نهایــی کــودار دموکراســی بــرای کل ایــران، و همزیســتی و بــرادری همــه 

خلق هــای درون ایــن جغرافیاســت.

متامــی خلق هــای ایــران می تواننــد بــا عضویــت در سیســتم كنفدرالیســم 

دموكراتیــك خلق هــای ایــران، خــود را به عنــوان فــرد ـ شــهروند آزاد 

ملــت دموكراتیــك تعریــف مناینــد. شــهروندی ملــت دموكراتیــك بیانگــر 

رســیدن بــه حالــت فــرد آزاد، سیاســی و اخاقــی و جامعــه ی دموکراتیــک 

اســت.

 آیــا متایــز ایدئولوژیكــی موجــود در میــان جریان هــا و احــزاب مختلــف 

مانعــی بــر رس راه ورود بــه سیســتم KODAR نخواهــد بــود؟

و  منونــه  نیازمنــد  سازماندهی شــدن  جهــت  ایدئولــوژی ای  هــر   

ــا و  ــه طرح ه ــی ك ــت. زمان ــش اس ــب خوی ــاختاری مناس ــی س مدل های

ــع می باشــندـ  ــده ی جوام ــت دهن ــه جه ــت ـ ك قالب هــای اساســی ذهنی

ــدام  ــوژی اق ــر ایدئول ــوند، ه ــه ش ــر گرفت ــوژی درنظ ــوان ایدئول ــه عن ب

ــه ی  ــدف و جان مای ــا ه ــب ب ــی متناس ــتمی اجتامع ــاخت سیس ــه برس ب

می منایــد.  خویــش 

طــرز تفكــر، شــكل تولیــد، هــر، فرهنــگ، ورزش و به طــور خاصــه همــه 

چیــز از طرفــی هــم محصــول ایــن سیســتم می باشــد و هــم در خدمــت 

آن قــرار می گیــرد. یعنــی زبــان، قلــب و مغــز آن می باشــد. در غیــر 

ــی  ــرد. پارادایم ــد ك ــب نخواه ــتم را كس ــك سیس ــط ی ــورت رشای این ص

مــورد نیــاز اســت كــه برابری خــواه و صلح طلــب بــوده و آزادی را مبنــای 

ــن امــری نبایســتی در حــد ســخن ـ  توســعه ی خویــش قــرار دهــد. چنی

كــه تــا بــه امــروز شــاهد آنیــم ـ باقــی مبانــد، بلكــه بایســتی بــه شــكلی 

ــا جوهــر واقعــی انســانیت و در خــور ارزش و آرزوهــای او  متناســب ب

تحقــق پذیــرد. بــه منظــور تحقــق خواســته ی مــورد نظــر، قبــل از هرچیــز 

ــه ای  ــاخت جامع ــه برس ــوان ب ــد. می ت ــح، رشط كار می باش ــوری صحی تئ

ــه  ــود ك ــدام من ــك و آزادی زن اق ــك، اكولوژی ــر آزادی دموكراتی ــی ب مبتن

رشایــط عــدم وجــود یــك و یــا دو مــورد از مــوارد مذكــور را قبــول 

نكــرده، حتــی می تــوان بــدون پایبنــد بــودن بــه یکــی از پایه هــای آزادی 

دموكراتیــك، اكولوژیــك و آزادی زن، در درون ایــن سیســتم جــای گرفــت 

ــا  اعاملــی ماننــد ظلــم، شــدت،  ــه ایــن رشط کــه بــه رصاحــت ب ولــی ب

فشــار، گرســنگی، اســتعامر، كشــتار فرهنگــی، جنســی و تخریــب طبیعــت 

مخالــف بــود. اگــر هــر فــرد، گــروه و تشــكیاتی عمــا در برابــر سیســتم 

KODAR پیشــربد فعالیتــی مخــرب را هــدف قــرار ندهــد و در صورتــی 

كــه رضورت اصــول بنیادیــن KODAR را بــه جــای آورد، میتوانــد در ایــن 

سیســتم جــای بگیــرد. 

  دیــدگاه کــودار در خصــوص حــل مســئله ی آزادی زن و نابرابــری 

ــت؟ ــیتی چیس جنس

 تــا زمانــی كــه در برابــر رفتــار اخاقــی و ایدئولــوژی مردســاالر حاكــم 

ــاد  ــی و ایج ــیون واقع ــوان از دموكراتیزاس ــرد، منی ت ــورت نگی ــارزه ص مب

ــر  ــل ب ــن دلی ــان آورد. به همی ــه می ــخن ب ــک س ــی آزاد و دموکراتی حیات

اســاس تحــول اجتامعــی، تحقــق رویكــردی انقابــی مبتنــی بــر آزادی زن 

مبنــا می باشــد. بــا مبنــا قــراردادن ایــن تشــخیص كــه »میــزان آزادی زن 

بیانگــر میــزان آزادی جامعــه می باشــد« کــودار حــل مســئله آزادی زنــان 

را از مهمرتیــِن بنیان هــای دموكراتیــك خــود بــه حســاب مــی آورد. زنــان 

بــه ســبب برخــورداری از نیــروی برســاخت جامعــه، پیشــاهنگان تحقــق 

دموکراســی راســتین و رادیــکال بــرای جامعه انــد. بــدون شــک منی تــوان 

ــه ی  ــت آزاد جامع ــود و هوی ــدون وج ــرات و آزاد، ب ــه ای دموک از جامع

زنــان بحــث منــود. 
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گفتگوی ملت دموکراتیک با
 سیروان آریو لیالخ

 KODAR ازاعضای شورای رهربی

دموکـراسی
 سـر نوشــت

از ناسیونالیسم
 تا کنفدرالیسم دموکراتیک 

                   بــا مطرح شــدن نظریــه ی مدرنیتــه ی دموکراتیــک و تقابــل بنیادیــن بــا نظــام رسمایــه داری و بــه چالش کشــاندن ه اشار
دولــت ـ ملــت در خاورمیانــه، یکــی از اندیشــه هایی نیــز کــه هم اکنــون از انتقــاد نیروهــای دموکراتیــک در امــان 
منانــده، نگــرش ناسیونالیســتی بــه مبــارزه و ملــت اســت. ملی گرایــی کــه حاکمیــت و حیــات درازمــدت خــود را مدیــون همیــن 
نگــرش اســت، همزمــان نیــز خدمــات شــایانی بــه نظــام ســلطه منــود. تقدس بخشــی بــه مفاهیــم و رد دیگــران در ســاختاری 
کــه یــک ملــت و عوامــل تشــکیل دهنده ی آن موجودیــت مطلق انــد و هویــت بــه معنــای همیشــه در بحــران بــه رس بــردن 
خلق هــا نهادینه می  گــردد، نیــاز بــه اندیشــه و نظامــی را رضوری می گردانــد کــه بتوانــد راهــکار باشــد و گــذار ســامل بــه ســوی 
دموکراســی جامعــه را صــورت دهــد. اندیشــه و نظامــی باشــد کــه بتوانــد در اشباع شــدگی جامعــه از تفکــر ناسیونالیســم، هــم 
در مقــام تعریــف جامعــه برآیــد، هــم خــود بــه کانــون دوبــاره ی قــدرت بــا عنوانــی دیگــر  تبدیــل نشــود؛ یــا رویکــردی از هامن 
ناسیونالیســمی نباشــد کــه دیگــر تاریــخ انقضــای آن بــه رس آمــده. ســاختار کنفدرالیســم دموکراتیــک کــه در رشق کوردســتان 
تحــت عنــوان کــودار خــود را آلرتناتیــو می دانــد، بــه برســاخت جامعــه ای می اندیشــد کــه در آن مرکــزـ پیرامــون نباشــد، جامعــه، 
ــی باشــد. ســیروان  ــد حقیق ــه خــود بای ــزاری ک ــت و اب ــا رهیاف ــی بنویســد، ب ــار حقیق رسنوشــت دموکراســی و خــود را این ب

آریولیــاخ از اعضــای شــورای رهــربی در گفتگــو بــا نرشیــه  بــه پرســش هایی در ایــن زمینــه پاســخ داده اســت.

  گــذار منــودن از ذهنیــت تحــزب در رشق کوردســتان بــا تأســیس کــودار 
ــودن  ــی گذار من ــه مدع ــد و سیســتمی ک ــک ســاختار نظام من ــوان ی ــه عن ب
ــه وجــود آوردن  ــل  توجهــی ســبب ب ــزان قاب ــا می از ســاختار حزبی ســت، ت
فضــای گفتامنــی ایــن موضــوع  گردیده اســت. امــا بــه نوعــی، هــم بســرت 
سیاســی در رشق کوردســتان و هــم گفتــامن غالــب در ایــن زمینــه، حــزب و 
رضورت هــای وجــود حــزب سیاســی اســت. بــه زبانــی دیگــر هــر کــورد در 
رشق کوردســتان گرایــش و حتــی ســمپاتی ای فرهنگــی و تاریخــی با مقوله ی 
حــزب و حزب گرایــی دارد. آیــا ایــن موضــوع ســبب چالــش و شــکاف میــان 
جامعــه و جریانــات سیاســی نخواهــد شــد؟ در آینــده احتــامل چالــش و یــا 

تقســیم شــدن جامعــه بــه دو گرایــش حزبــی و غیرحزبــی نخواهــد بــود؟

ــام  ــتند. در نظ ــم نیس ــا ه ــات ب ــه در مناف ــن دو مقول   ای

ــد.  ــای می گیرن ــی ج ــه ی سیاس ــزاب در عرص ــز اح ــودار نی ک

خلــق کــورد در رشق کردســتان و نیــز پــژاک، ســال ها بــه 

مبــارزه و پیــکار جهــت دســتیبابی بــه آزادی و ایجــاد هویــت 

ــه  ــکا ب ــه و ات ــا توج ــز ب ــودار نی ــد. ک ــن پراخته ان ــورِد نوی ک

ایــن تجربــه ی عظیــم شــکل گرفــت. جنبــش آپویــی در رشق 

کردســتان تــاش بســیاری منــود تــا توانســت زمینــه ی گــذار از 

ذهنیــت ملی گرایــی و گــذار از گرایــش دســتیابی بــه دولــت ـ 

ملــت را مهیــا ســازد و گفتــامن غالــب ملی گرایــِی افراطــی کــه 

تیشــه بــه ریشــه ی مبــارزات خلــق کــورد و دیگــر خلق هــای 

ــد.  ــه کن کن ــادی ریش ــدود زی ــا ح ــرم و ت ــود را ن ــران زده ب ای

آلرتناتیــوی  بــه  نیــاز  ایــران  و  کوردســتان  رشق  در  پــس 

وجــود داشــت کــه تنوعــات پرشــامر ملــی، فرهنگــی، دینــی، 

طیف هــای سیاســی، فلســفی، فکــری و عقیدتــی جامعــه 

ــی  ــه متام ــت ک ــادی اس ــی، اتح ــوع اصل ــرد. موض را در برگی

تضعیــف  را  آنــان  و هویــت  بپذیــرد  را  مبــارز  نیروهــای 

ننامیــد. کــودار، صیانــت از متامــی مبــارزات آزادی خواهانــه و تاشــی در 

راســتای حفــظ موجودیت شــان اســت. نظامی ســت بــرای پذیرفــن متامــی 

مبــارزات بــا آغــوش بــاز. یــک ســامامنندی مبارزاتــی اســت کــه مانــع از 

بــروز ســاختارهایی می شــود کــه بــا نگرشــی شــاکله بندی می شــوند 

ــه  ــب ترین راه و گزین ــن و مناس ــار را بهرتی ــوب و فش ــه ی رسک ــه گزین ک

می داننــد. نظــام ساختارمندی ســت کــه هــر واحــد بــا اراده ی سیاســی و 

نیــروی مدیریــت درونــی و ذاتــی خویــش در آن رشکــت به عمل مــی آورد. 

    نگرش ناسیونالیستی به مبارزه 
و ملــت، از زمانــی کــه ملی گرایی 
از ســوی نظــام ســلطه گر جهانــی 
حاکــم گشــت، بیشــرتین خدمات 
ــوده  ــلطه من ــای س ــه نظام ه را ب
اســت. ایــن امــر ســبب تحریــف 
مفاهیــم اجتامعــی شــده اســت. 
ــک  ــا ی ــاختاری تنه ــن س در چنی
ملــت و عوامــل تشــکیل دهنده ی 
ــی  ــه میزان ــد و ب ــور دارن آن حض
ــران  ــه دیگ ــد ک ــدس می گردن مق
همیشــه رد شــده و یــا بــا هویت 
و ســاختار متفاوت شــان پذیرفتــه 

منی شــوند
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ایــن رمــز مانــدگاری خلــق  رشق کوردســتان و مبــارزات آزادی خواهانــه اش 

در مقابلــه بــا نظــام فاشیســتی و دیکتاتــوری ایــران اســت. بایســتی 

جامعــه ای سیاســی داشــته باشــیم و از ذهنیتــی کــه سیاســت را کار طبقــه 

ــا کار  ــت تنه ــم. سیاس ــل آوری ــه عم ــذار ب ــد، گ ــاص می دان ــی خ ــا اِلیت ی

ــر طبــق تعریــف دولتــی( نیســت. بلکــه متامــی  احــزاب و سیاســیون )ب

آحــاد جامعــه بایســتی سیاســت ورز شــوند. تنهــا بدین شــکل شــاهد 

شــکل گیری هویــت نویــن خلــق کــورد خواهیــم بــود؛ هویتــی منســجم 

ــی اش،  ــروی ذات ــر نی ــکا ب ــا ات ــد ب ــا و سیاســت ورز باشــد و بتوان ــه پوی ک

ــن منــوده و پاســخگوی  ــش را تأمی ــارزات خوی ــات مب رضوری

نیازهــای جامعــه اش باشــد. کــودار بــا درک ایــن واقعیــت و 

ــن هویــت شــکل  ــت از همی ــرای تقویــت و صیان رضورت، ب

گرفــت. هامنگونــه کــه گفتــم تشــکیل کــودار بــه معنــای رد 

ــژاک عضــو کــودار می باشــد.  ــون پ احــزاب نیســت و هم اکن

اینجــا بحــث از رضورت سیاســی و اجتامعــی جامعــه ی 

ــت  ــه نظامی س ــاز ب ــران و نی ــود در ای ــط موج ــورد، رشای ک

ــارج از  ــارزی را خ ــچ مب ــدگی اش هی ــرته ی شمول ش ــه گس ک

میــدان مبــارزه و نــربد بــا جمهــوری فاشیســتی ایــران نگــذارد. 

نیــاز مــربم و بســیار محســوس برگردانــدن سیاســت بــه بطــن 

ــود. کار در چارچــوب  ــی من ــودار را الزام ــه، تشــکیل ک جامع

ــیوه ای  ــه ش ــد ب ــه منی توان ــی دارد ک ــی، محدودیت های حزب

مطلــوب و جامــع، نیازهــای حیاتــی جامعــه ی رشق کردســتان 

ــارزه ی پــژاک، ذهنیــت و  را برطــرف ســازد. طــی ســال ها مب

اندیشــه ی تشــکیل چنیــن نظامــی آمــاده شــد تــا در عرصــه ی 

برداریــم.  موفــق  گامــی  سیاســت ورز  جامعــه ای  ایجــاد 

جامعــه ای کــه بــا درک نیازهــا، نومیــد نشــود و چشــم به راه 

ــراز  ــته و اب ــی برداش ــی عمل ــود گام ــه خ ــد، بلک ــی منان ناج

وجــود کنــد.

 

ــتان  ــزب در رشق کوردس ــوع ح ــوارد موض ــرت م   در بیش

یــک نــوع تلقــی ناسیونالیســم  را در اذهــان بــه وجــود آورده 

ــارزه ی  ــا مب ــزاب ب ــه در آن اح ــت ک ــردی اس ــر رویک ــی تداعی گ و حت

مســلحانه  در برابــر حکومــت مرکــزی، نویدبخــش آزادی و عدالــت 

       در تعریــف مــا از جامعــه، 
ــی  ــون جای ـ پیرام ــز ــای مرک هویت ه
نــدارد. تفــاوت هویتــی، محــرتم و 
بــر  می شــود.  شــمرده  ارزشــمند 
خودمدیریتــی جامعــه ارصار داریــم نه 
مهندســی جامعــه و یا تشــکیل دولتی 
ــد خویــش  ــوده ای کــه منی توان ــرای ت ب
را اداره کننــد و قــدرت اندیشــیدن 
ندارنــد. نگرش هــای ناسیونالیســتی، 
یــاری  جامعــه  دولتی منــودن  بــه 
می رســانند؛ خــواه جمهــوری اســامی 
باشــد یــا هــر حکومــت دیکتاتــور 
دیگــری. ملتــی دولتــی و رسســپرده 
می ســازند. اگــر اکنــون ملــت کــورد در 
کنــار ملت هــای بلــوچ، عــرب، ترکمــن، 
ــت  ــه عل ــک، آذری و ... ب ــی، گیل مازن
هویــت ملی شــان مجرم انــد و حــق 
ــد،  ــان را ندارن ــر جوامع ش ــت ب مدیری
اگــر فــرض بــر ایــن باشــد کــه دولــت 
کــوردی تشــکیل شــود همیــن ذهنیت 

ــد ــی خواهدمان باق

ــور  ــی انتقاد مح ــا نگرش ــم ب ــر بخواهی ــود. اگ ــد ب ــه خواهن ــرای جامع ب

بــه مقولــه ی احــزاب نگاهــی بیاندازیــم آیــا تنهــا رویکــرد ناسیونالیســم 

ــرا  ــت؟ چ ــک اس ــت دموکراتی ــعه ی سیاس ــی در توس ــع اصل ــزاب مان اح

نیازهــای  پاســخگوی  متــام  بــه  احــزاب منی تواننــد  کــودار  نظــر  از 

ــند؟   ــود باش ــِت خ ــک مل دموکراتی

   کــودار هیچــگاه ســعی ننمــوده بــا تهییــج احساســات ناسیونالیســتی 

ــا  ــم ب ــه ناسیونالیس ــم ک ــن باوری ــر ای ــرا ب ــد. زی ــارزه بزن ــه مب ــت ب دس

ــه  ــم ب ــدی ناسیونالیس ــد. ناکارآم ــاد می باش ــی در تض آزادی و دموکراس

ــزاب  ــوی اح ــه از س ــاهنگی جامع ــار پیش ــن انتظ ــیده و داش ــات رس اثب

رشق  در  خلق مــان  میــان  در  مدیدی ســت  مــدت  ناسیونالیســتی، 

کردســتان بســیار کم رنــگ شــده اســت. بــا متامــی احرتامــم بــه مبــارزات 

و دســتاوردهای احــزاب، امــا جریانــات متکــی بــر ناسیونالیســم بــا گرفتار 

شــدن بــه وسوســه ی تشــکیل دولــت و ســلطه بــر جامعــه، در بســیاری از 

عرصه هــا و مواقــع، موجــب ایجــاد خلــل در مبــارزات آزادی خواهانــه ی 

ــزاب  ــته از اح ــان آن دس ــده اند. منظورم ــتان ش ــان در رشق کردس خلق م

اســت کــه می خواهنــد بــا هــامن اندیشــه  و تفکــری کــه حــدود صد ســال 

ــران را  ــای ای ــر خلق ه ــتان و دیگ ــان در رشق کردس ــون خلق م ــت خ اس

می مکــد، ادعــای آزادی خواهــی کننــد. امــا در کل احــزاب دموکراتیــک و 

آزادی خــواه می تواننــد نقــش قابــل توجهــی در مبــارزات آزادی خواهانــه 

ــه آن  ــتیم بلک ــزاب نیس ــود اح ــه وج ــاز ب ــر نی ــا منک ــند و م ــته باش داش

ــتی  ــزاب ناسیونالیس ــا اح ــا ب ــم. م ــر می دانی ــی انکارناپذی ــز رضورت را نی

مخالفیــم؛ زیــرا خلــق کــورد و دیگــر خلق هــای ایــران صــد ســال اســت 

بــا نتایــج دو لــت ـ ملــت، ملی گرایــی و فضــای متشــنج ناشــی از آن دســته 

و پنجــه نــرم می کننــد. ملی گرایــی و دولــت ـ ملــت، نشــأت گرفته از 

ذهنیــت تک تیپ ســازی  اســت کــه هیــچ تفاوتــی را منی پذیــرد و در 

ــا  ــی ب ــدان فرق ــت، چن ــکیل دول ــان و تش ــه هدف ش ــیدن ب ــورت رس ص

جمهــوری اســامی نخواهنــد داشــت. کســی کــه بــه صــورت افراطــی از 

ــرای آزادی و  ــارزه ب ــد دم از مب ــد، منی توان ــت می کن ــم حامی ناسیونالیس

دموکراســی بزنــد.

ــی  ــه ملی گرای ــی ک ــت، از زمان ــارزه و مل ــه مب ــتی ب ــرش ناسیونالیس نگ

ــات را  ــرتین خدم ــت، بیش ــم گش ــی حاک ــلطه گر جهان ــام س ــوی نظ از س

ــه نظام هــای ســلطه منــوده اســت. ایــن امــر ســبب تحریــف مفاهیــم  ب
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اجتامعــی شــده اســت. در چنیــن ســاختاری تنهــا یــک ملــت و عوامــل 

تشــکیل دهنده ی آن حضــور دارنــد و بــه میزانــی مقــدس می گردنــد 

کــه دیگــران همیشــه رد شــده و یــا بــا هویــت و ســاختار متفاوت شــان 

ــش  ــت خوی ــای مل ــه راه ارتق ــی، یگان ــن نگرش ــوند. چنی ــه منی ش پذیرفت

را تنفــر از دیگــر ملت هــای پیرامــون می دانــد و تنهــا بــه دشــمنی 

میــان ملت هــا می انجامــد. در  چنیــن نگرشــی برتریــن، زیباتریــن، 

مقدس تریــن و پاک تریــن، بافرهنگ تریــن و نابغه تریــن، تنهــا ملــت 

تــو خواهــد بــود و دیگــران بایســتی همســان تــو شــوند. تنها 

یــک حقیقــت وجــود دارد برپایــی ملــت ـ دولتــی که بایســتی 

بــه هــر قیمتــی شــکل گیــرد حتــی بــا توســل بــه ابزارهــای و 

مکانیســم های نادرســت و غیرانســانی. ایــن را نیــز رشافــت 

و آبــرو می خواننــد. ایــن ذهنیــت از یــک ســو بــه دولــت و 

ــیدن  ــش را رس ــی خوی ــا راه رهای ــش دارد و تنه ــدار گرای اقت

بــه دولــت می دانــد. پــس بزرگ تریــن خدمــت را بــه دولــت 

ــد و در  ــع را می مک ــی و جوام ــون دموکراس ــه خ ــد ک می کن

ــرای ســهیم شــدن در قــدرت از  ــی ب صــورت گرفــن امتیازات

مبــارزات آزادی خواهانــه دســت برخواهــد داشــت و بــه 

بــای جــان اپوزســیون مبــدل می گــردد، و از ســوی دیگــر بــه 

علــت نپذیرفــن دیگــر ملت هــا و تنوعــات، ســبب بــه جــان 

ــان  ــی می ــدم شــکل گیری هم گرای ــا و ع ــادن ملت ه هــم افت

ــران می شــود.  ــه نظــام فاشیســتی ای ــارز علی نیروهــای مب

ــت  ــعه ی سیاس ــودار در توس ــی ک ــول و مبان ــا اص    آی
دموکراتیــک کــه هامنــا هــدف اصلــی سیســتم نیــز عنــوان 
قرمزهــای  خطــوط  گونــه ای  بــه  می تــوان  را  می گــردد 

کــودار در عــدم پذیــرش جریانــات و یــا احزابــی دانســت کــه در تقابــل 
بــا تفکــر مدرنیتــه ی دموکراتیــک مدنظــر کــودار قــرار دارنــد؟ مثــال چــه 
تفاوتــی نگرشــی در تعاریــف کــودار از جامعــه، دموکراســی یــا سیاســت 

ــاوت اســت؟ ــر نظام هــا متف ــا دیگ ــه ب هســت ک

  در تعریــف مــا از جامعــه، هویت هــای مرکــزـ پیرامــون جایــی نــدارد. 

تفــاوت هویتــی، محــرتم و ارزشــمند شــمرده می شــود. بــر خودمدیریتــی 

ــا تشــکیل دولتــی بــرای  جامعــه ارصار داریــم نــه مهندســی جامعــه و ی

تــوده ای کــه منی توانــد خویــش را اداره کننــد و قــدرت اندیشــیدن 

    در کشــوری ماننــد ایــران کــه 
تنوعات هویتــی فراوانی وجــود دارد 
هرگونــه نــگاه ملی گرایانــه یــا دولتی  
ســبب می شــود کــه بــه هویت هــای 
گوناگــوِن خــارج از هویــت رســمی، 
ــت  ــگ و اقلی ــه چشــم خرده فرهن ب
نگریســته شــود. در ایران دموکراسی 
مبتــی بــر منایندگــی )دموکراســی 
جوابگــوی  منی توانــد  پارملانــی( 
ــی ـ  ــی و دین ــات فرهنگــی، مل تنوع
مذهبــی موجــود در ایــن کشــور 

باشــد

ندارنــد. نگرش هــای ناسیونالیســتی، بــه دولتی منــودن جامعــه یــاری 

می رســانند؛ خــواه جمهــوری اســامی باشــد یــا هــر حکومــت دیکتاتــور 

دیگــری. ملتــی دولتــی و رسســپرده می ســازند. اگــر اکنــون ملــت کــورد 

در کنــار ملت هــای بلــوچ، عــرب، ترکمــن، مازنــی، گیلــک، آذری و ... بــه 

علــت هویــت ملی شــان مجرم انــد و حــق مدیریــت بــر جوامع شــان 

را ندارنــد، اگــر فــرض بــر ایــن باشــد کــه دولــت کــوردی تشــکیل شــود 

همیــن ذهنیــت باقــی خواهــد مانــد. بدیــن شــکل منی تــوان دموکراســی 

و مبــارزه را در جامعــه نهادینــه ســاخت بلکــه هــر ملــت و خلــق 

ــد و اقتصــاد و  ــت و ارتشــی نیرومن ــر تشــکیل دول ــه فک ــا ب تنه

سیســتم اداری مرکــزی ای خــاص خــود خواهــد بــود. تــاش بــرای 

ســلطه ی ایدئولوژیــک و نظامــی، بــه جنگــی دایمــی منجــر 

ــی و  ــی اخاق ــود بافت ــودی خ ــه خ ــه، ب ــت. جامع ــد گش خواه

سیاســی اســت کــه متشــکل از اجتامعــات و تشــکات دموکراتیک 

ــدارد. ــم ن ــه قی ــاز ب ــر اســت، پــس نی کوچک ت

 هرچنــد کــه در جوامــع ایــران مســائل ناشــی از تاثیــرات 

از ســوی دیگــر مقاومــت  امــا  مخــرب قــدرت وجــود دارد 

عنــارص دموکراتیــک جوامــع نیــز ریشــه ای بســیار نیرومنــد 

ــت  ــگ مقاومــت ضــد دول ــن فرهن ــر ای ــه ب ــا تکی ــودار ب دارد. ک

ــش را  ــک خوی ــد نظــام کنفدرالیســم دموکراتی و ســلطه، می توان

ــو از ســوی خــود  ــگ گفت وگ توســعه بخشــد. دموکراســی فرهن

جامعــه در مــورد نیازهایــش و رفــع آن هاســت. جامعــه، بافتــی 

ــی خویــش را  ــد مدیریــت عمل اندیشــمند می باشــد کــه می توان

ــن ســاختار اســت. ســاختاری کــه کل  انجــام دهــد. کــودار همی

جامعــه بتواننــد هــم در زمینــه ی اندیشــه و تصمیم گیــری و هــم در 

زمینــه ی اجرایــی حضــور داشــته باشــند. نبایســت گروهــی در بــاال بــرای 

ــد  ــرون خواه ــا بی ــاال ی ــوذ از ب ــامل نف ــن اع ــد. ای ــم گیرن ــه تصمی جامع

دیکتاتــوری  بــه  مــادی اش،  و در صــورت شــکل گیری ســاختار  بــود 

می انجامــد. در نظــام کــودار تشــکیل مجالــس تصمیم گیــری خلــق و 

ــق  ــس خل ــرار دارد. مجال ــت کار ق ــی در اولوی ــی بوم ــای مدیریت نهاده

ــا،  ــی نهاده ــر مشــارکت دهی متام ــز اصــل را ب ــی نی و نهادهــای مدیریت

ــد و هدف شــان  ــرار می دهن ــه ق ــک جامع اقشــار و واحدهــای دموکراتی

نظام منــد و نهادینه ســازی مشــارکت متامــی ایــن نهادهــا می باشــد. 

   هــدف کــودار، تشــکیل جبهــه ای 
ــی  ــا نظام ــارزه ب ــرای مب ــد ب واح
اســت کــه بــا متــام تــوان خویــش 
و  احــزاب  نابــودی  بــه  اقــدام 
جریان هــای دگراندیــش می منایــد. 
اتفاقــا، بــا نگــرش بــاز و منعطفــی 
مبارزیــن  پذیرفــن  بــرای  کــه 
اندیشــه ها،  ایدئولوژی هــا،  بــا 
و  ســاختار ها  فلســفه ها، 
ــه  ــم، ن ــاوت داری ــای متف نظام ه
ــا  تنهــا منــزوی منی شــویم بلکــه ب
ــد  ــزاب جدی ــراد و اح ــن اف پیوس
خواهیــم  حفــظ  را  پویایی مــان 

ــود من
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چنیــن ســاختار و عملکــردی، موانــع پیــش روی دموکراســی را برخواهــد 

ــت از  ــی و مدیری ــام دولت ــی نظ ــه بردگ ــه ب ــی کســانی ک داشــت و متام

بــاال تــن درمنی دهنــد، می تواننــد در ایــن نظــام نقــش ایفــا کننــد. 

ــگ  ــت تن ــدرت و دول ــای ق ــر نهاده ــه را ب ــوان عرص ــکل می ت ــن ش بدی

را  جوامــع  اجتامعــی،  مهندســی  پروژه هــای  نــداد  اجــازه  و  منــود 

ــچ  ــد. هی ــروری ش ــوری منجی پ ــت تئ ــع از تقوی ــد و مان ــی اراده مناین ب

دولــت و قــدرت و هیــچ ســازمانی کــه هــدف غایــی اش تشــکیل دولــت 

و قــدرت اســت را منی تــوان دموکراتیــک نامیــد. زیــرا تحــت عنــوان 

مبــارزه و بــا سوءاســتفاده از احساســات ملــی و مذهبــی، در پــی 

ــتند.  ــرا هس ــام مرکزیت گ ــت و نظ ــکیل دول ــی و تش قدرت جوی

حتــی ملــت یــا پیــروان مذهبــی کــه بــر اســاس آن تئوری تشــکیل 

ــدل  ــون مب ــه پیرام ــز ب ــد نی ــزی می کنن ــت را پایه ری ــت ـ مل دول

می شــود. گرایــش بــه دولــت و تبلیــغ بــرای آن، تنهــا مســائل را 

ــچ  ــم هی ــه گفت ــه ک ــد. هامن گون ــر می منای ــر و الینحل ت بغرنج ت

نیرویــی از بیــرون یــا بــاال منی توانــد دموکراســی را بــرای جامعــه 

تعریــف و پیــاده منایــد. هــر انــدازه جنبــش یــا حــزب و گروهــی 

بــه ســوی گســرتش چنیــن مفاهیمــی روی آورده بــه هــامن اندازه 

ــا  ــه ابزاره ــط ب ــا توس ــا ب ــردد. تنه ــه می گ ــی بیگان ــا دموکراس ب

و راهکارهــای دموکراتیــک می تــوان بــه جامعــه ای دموکراتیــک 

دســت یافــت. بــرای رســیدن بــه هــدف صحیــح، بایســتی 

ــزاری  ــا اب ــکاری ی ــا راه ــوان ب ــد. منی ت ــی را برگزی ــزار صحیح اب

غیــر دموکراتیــک )ملی گرایــی، فاناتیســم، دولت گرایــی( بــه 

دموکراســی خدمــت منــود. همیــن کســانی کــه چنیــن تحریفاتــی 

ــش  ــی بی ــد، حت ــه صــورت داده ان ــاب و قیام هــای جامع در انق

ــه  ــد ب ــارزه بوده ان ــان در مب ــا آن ــه ب ــوری ک از نظام هــای دیکتات

انقاب هــا و قیام هــای دموکراتیــک رضبــه زده انــد.

ــود دارد  ــی وج ــی فراوان ــات هویت ــه تنوع ــران ک ــد ای ــوری مانن  در کش

هرگونــه نــگاه ملی گرایانــه یــا دولتــی  ســبب می شــود کــه بــه هویت هــای 

ــت  ــگ و اقلی ــه چشــم خرده فرهن ــت رســمی، ب ــوِن خــارج از هوی گوناگ

نگریســته شــود. در ایــران دموکراســی مبتــی بــر منایندگــی )دموکراســی 

پارملانــی( منی توانــد جوابگــوی تنوعــات فرهنگــی، ملــی و دینــی ـ مذهبــی 

موجــود در ایــن کشــور باشــد. پــس بایســتی در کنــار دموکراســی 

منایندگــی، مــوارد دیگــر از طریــق تفاهــم و توافــق حــق گــردد. لحــاظ 

کــردن رای اکریــت و نادیــده گرفــن دیگــر آرا ســبب می شــود کــه میــان 

هویت هــای گوناگــون ایــران ـ   کــه هــر چنــد پیوندهــای مســتحکمی بــا 

ــگ و  ــد ـ جن ــزی برخوردارن ــاوت و متامی ــاط متف ــا از نق ــد ام ــم دارن ه

درگیــری روی دهــد. هویت هــای گوناگــون در بســیاری از مواقــع بایســتی 

ــس و  ــی، مجال ــد. یعن ــری مناین ــه تصمیم گی ــازش و مصالح ــق س از طری

مدیریت هــای اشــرتاکی ای تشــکیل شــود کــه منایندگــی متامــی هویت هــا 

ــع از رد  ــی، مان ــه دموکراس ــی ب ــن نگرش ــا چنی ــد. ب ــور یابن در آن حض

ــا  ــا مهی ــویم. ب ــگ می ش ــا خرده فرهن ــت ی ــام اقلی ــت ن ــروه تح ــک گ ی

ــه،  ــک جامع ــی ی ــات هویت ــی تنوع ــارکت متام ــرت مش ــدن بس ش

از  ناشــی  تشــنج آفرین  و  خشــونت زا  فضــای  بــه  می تــوان 

ــگاه  ــان داد. در ن ــت پای ــت ـ اقلی ــاختارهای اکری ــت و س ذهنی

مــا بــه دموکراســی، دموکراســی رادیــکال و مســتقیم اســت کــه 

نهادهــای  تفاوت هایشــان در  بــا  تنوعــات  می توانــد متامــی 

تصمیم گیــری و اجرایــی مشــارکت  ورزنــد کــه ایــن امــر نیــز بــه 

ــک  ــد دموکراتی ــک منســجم و قواع ــای دموکراتی ــکیل نهاده تش

ــاز دارد.  ــن تنوعــات نی ــان متامــی ای توافقــی می

  آنگونــه کــه پیداســت بــرای کــودار بعــد اجتامعــی توســعه ی 

ــارکت  ــازماندهی و مش ــه ی س ــی مقول ــک یعن ــت دموکراتی سیاس

نیروهــای دموکراتیــک خلقــی، بیــش از هم گرایــی یــا ایجــاد روابــط 

حســنه بــا احــزاب و جریانــات سیاســی اولویــت بــه شــامر  می آیــد. 

آیــا ایــن موضــوع ســبب نخواهــد شــد کــه تکــر و تعــدد احــزاب 

ــزوای  ــی ان ــه  نوع ــر، ب ــا یکدیگ ــا ب ــی آنه ــا هم گرای ــف و ی مختل

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، منی توانــد در عرصــه ی دیپلامتیــک و سیاســی نیــز موفــق شــود. 

ــی  ــزاب و هم گرای ــر اح ــن تک ــا ای ــی ب ــتای هامهنگ ــز در راس ــودار نی ک

آنــان تشــکیل شــده اســت. هــدف کــودار، تشــکیل جبهــه ای واحــد بــرای 

مبــارزه بــا نظامــی اســت کــه بــا متــام تــوان خویــش اقــدام بــه نابــودی 

ــاز و  ــرش ب ــا نگ ــا، ب ــد. اتفاق ــش می منای ــای دگراندی ــزاب و جریان ه اح

    سیاست تنها کار احزاب نیست و 
بایستی متامی تشــکات، اجتامعات 
ــد  ــا سیاســت آشــتی کنن ــراد، ب و اف
تــا یــک جامعــه سیاســت ورز باشــد. 
احــزاب  بــه  سیاســت  واگــذاری 
انحصــار  نوعــی  خــود  سیاســی، 
ــه دموکراتیزاســیون  ــا ب می باشــد. م
جامعــه اعتقــاد داریــم بــه خصــوص 
فرهنــگ  سیاســی.  عرصــه ی  در 
سیاســی رشق کردســتان، متأســفانه 
ــا  ــت اینکــه، سیاســت را تنه ــه عل ب
کار عــده یــا گــروه خاصــی دیــد، بــه 
ــک رشــد  ــژه در عرصــه ی پراکتی وی

ــوده اســت ــی ننم چندان

ــا شــدن بســرت مشــارکت  ــا مهی      ب
متامــی تنوعــات هویتی یــک جامعه، 
می تــوان بــه فضــای خشــونت زا و 
تشــنج آفرین ناشــی از ذهنیــت و 
ســاختارهای اکرثیــت ـ اقلیــت پایــان 
داد. در نــگاه مــا بــه دموکراســی، 
مســتقیم  و  رادیــکال  دموکراســی 
اســت کــه می توانــد متامــی تنوعــات 
نهادهــای  در  تفاوت هایشــان  بــا 
تصمیم گیــری و اجرایــی مشــارکت 
 ورزنــد کــه ایــن امــر نیــز بــه تشــکیل 
نهادهــای دموکراتیــک منســجم و 
ــان  ــی می ــک توافق ــد دموکراتی قواع

ــاز دارد ــات نی ــن تنوع ــی ای متام
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ــه ها،  ــا، اندیش ــا ایدئولوژی ه ــن ب ــن مبارزی ــرای پذیرف ــه ب ــی ک منعطف

ــزوی  ــا من ــه تنه ــم، ن ــاوت داری ــای متف ــاختار ها و نظام ه ــفه ها، س فلس

پویایی مــان  جدیــد  احــزاب  و  افــراد  پیوســن  بــا  بلکــه  منی شــویم 

ــد  ــا ح ــاف ت ــی از اخت ــودار، راه رهای ــس ک ــود. پ ــم من ــظ خواهی را حف

ــف  ــای مخال ــزاب و جریان ه ــازمان ها، اح ــان س ــکاک می ــقاق و انف انش

نظــام، و تشــکیل جبهــه ای از آنــان در مقابلــه بــا نظــام فاشیســتی 

ــری  ــد. ام ــر می باش ــتبد دیگ ــت مس ــر حکوم ــا ه ــامی ی ــوری اس جمه

ــیفتگی و  ــود خودش ــش می ش ــا جنب ــان ی ــک جری ــزوای ی ــث ان ــه باع ک

مرکزگرایــی می باشــد. مــا در عمــل، بــه متامــی معیارهــای دموکراتیــک و 

ــم. کــودار، چــرتی فــراخ و گســرتده  ــد مانده ای ــه  پایبن آزادی خواهان

ــی  ــی، فرهنگ ــی، سیاس ــع مدن ــی جوام ــدن متام ــا شمول ش ــت ب اس

و ملــی و...، حــول ارزش هــای آزادی کــه بــه ارتقــای دموکراســی و 

ــد. ــد انجامی ــتاوردهایش خواه دس

  در حالــی کــه در ســاختار کــودار بــه رضورت وجــود احــزاب 

و حتــی ســازماندهی خودویــژه در کمیتــه ی ســازماندهی احــزاب 

بــه رصاحــت اشــاره شــده اســت، چــه راهــکار یــا مکانیزمــی وجــود 

خواهــد داشــت کــه کــودار نیــز خــود در رونــد مترکز زدایــی قــدرت، 

ــی در  ــرش نهادینه شــدن تفکــر تک حزب ــرای عــدم پذی ــالش ب ــا ت ی

جامعــه، خــود بــه مرکــز قــدرت تبدیــل نشــده یــا هامنــا رویکــردی 

قدرت گرایانــه در قــوراه ی حزبــی بزرگ تــر و ســازمان مندتر در 

پیــش نگیــرد؟

ــن رسنوشــت جامعــه از ســوی  ــر حــق تعیی ــی ب ــودار، مبتن    نظــام ک

خــود افــراد و اجتامعــات تشــکیل دهنده ی آن اســت. چــون متامــی 

اقتصــادی،  سیاســی،  فرهنگــی،  مذهبــی،  دینــی،  ملــی،  اجتامعــات 

می تواننــد  و...  جوانــان  کــودکان،  زنــان،  زیســت محیطی،  حقوقــی، 

خویــش را بــه شــکل کمــون، مجلــس، کنگــره. آکادمــی، تعاونــی، ســازمان، 

ــری  ــات و تصمیم گی ــد و انتخاب ســندیکا، احــزاب در آن ســازماندهی کنن

بــه خــود آنهــا واگــذار می شــود و اصــل مشــارکت را در متامــی ســطوح 

اســاس می گیــرد، بــه ســلطه نخواهــد گراییــد. بــا اعتقــاد بــه هم زیســتی 

و اتحــاد و تشــکیل چــرتی واحــد بــرای مبــارزه، بــه تفاوت مندی هــا 

ــدون در  ــک ب ــادی دموکراتی ــچ اتح ــم هی ــم و معتقدی ــرتام می گذاری اح

   هرچنــد که احزاب می توانند 
پیشــاهنگ واکنش و مقاومت 
سیاســی جامعــه در مقابــل 
معه ســتیز  ی جا ست ها سیا
ــند  ــور باش ــای دیکتات دولت ه
امــا اگــر حــرف اول و آخــر 
را در عرصــه ی عمــل بزننــد، 
جامعــه دچــار ضعــف فرهنگ 
پویایــی  عــدم  و  سیاســی 

می گــردد

نظــر گرفــن وجــوه تشــابه و تفــاوت امکان پذیــر نیســت. اصــل و اســاس 

کــودار، مبــارزه بــا انحصــار در هــر عرصه ی آن اســت و هدفش مشــارکت 

ــد و  ــز می باش ــا مترک ــگ ب ــت. در جن ــدرت نیس ــدن در ق ــهیم ش ــا س ی

معتقدیــم گرایــش بــه ســلطه جویی دولــت ، نفــس مبــارزه را زیــر ســوال 

ــک  ــودار، جامعــه ای دموکراتی ــردد. ک ــدل می گ ــه ضــد آن مب ــرد و ب می ب

ــاخته  ــش آن را برس ــا اراده ی خوی ــات آزاد ب ــراد و اجتامع ــه اف ــت ک اس

و خــود در رونــد تصمیم گیــری 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 

ــدارد.  ــان ن ــه آن ــت ب ــه و سودپرس ــی، ابزارمداران ــی تاکتیک و نگرش

بسرتی ســت کــه تــوازن میــان مدیریــت کــودار و متامــی اجتامعــات 

و عنــارص ســازنده بــه وجــود مــی آورد. زیــرا کــه دموکراســی موجــود 

ــه  ــات ب ــی تنوع ــارکت متام ــا مش ــتقیم و ب ــورت مس ــه ص در آن ب

ــت،  ــق اکریت ـ اقلی ــود و از منط ــرا می ش ــکل اج ــن ش مطلوب تری

مرکــزـ پیرامــون گــذار بــه عمــل آورده و متامــی عنــارص ســازنده ی 

آن در بطــن تصمیم گیــری و اساســی ترین مرجــع در ایــن امــر 

ــا حــق  ــراد انتخاب شــونده تنه ــران و اف ــن، مدی می باشــند. در ضم

ــورد  ــری در م ــق تصمیم گی ــه را دارد و ح ــامت جامع ــرای تصمی اج

ــه و  ــی جامع ــت از مهندس ــم مامنع ــته و مکانیس ــه را نداش جامع

ــس امــکان  ــرون، لحــاظ شــده اســت. پ ــا بی ــاال ی ــت از ب ــا مدیری ی

گرفتــار آمــدن بــه بحــران ســلطه طلبی و مرکزیت گرایــی در آن 

وجــود نــدارد.

کــودار اســتقال و خودمدیریتــی دموکراتیــک متامــی نیروهــای 

دموکراتیــک تشــکیل دهنده و بــه میــراث، ارزش هــا، عقایــد و 

ــز  ــان احــرتام می گــذارد. چــون در عرصــه ی عمــل نی تصمیــامت آن

حــق ســازماندهی دموکراتیــک و آزاد دارنــد، نیرویــی متحدکننــده 

ــد در  ــرار می گیرن ــودار ق ــه در ک ــات ک ــراد و اجتامع ــوده و اراده ی اف ب

ــتعداد  ــوان و اس ــس، ت ــد. پ ــد ش ــودار خواه ــی ک ــم نهای ــت، تصمی نهای

و  می دهنــد  تشــکیل  را  کل  تشــکیل دهنده  عنــارص  متامــی  ذاتــی 

تصمیم گیــری جمعــی و اشــرتاکی، مانــع از تجمــع قــدرت می شــود. 

همچنیــن اساســی ترین موسســه ی نظارتــی، خــود جامعــه هســتند و بــا 

ــت  ــرای دول ــا ب       اولیــن رشط م
ایــران جهــت اینکــه زیــر یــک 
ــه رس  ــرتک ب ــی مش ــقف سیاس س
بپذیریــم،  را  مذاکــره  و  بریــم 
ــک و  ــت دموکراتی ــرش مدیری پذی
ــن  ــتی ای ــس بایس ــت. پ ــی اس ذات
اتوریتــه ی دموکراتیــک از ســوی 
دولــت  هــر  یــا  ایــران  دولــت 
دیگــری انــکار نگــردد تــا بتوانیــم 
کنونــی  مرزهــای  چارچــوب  در 
ایــران بــه توافقــی دموکراتیــک 
برســیم. بــرای ایــن امــر نیــز نیــاز 
قانــون  دموکراتیزه منــودن  بــه 
اساســی و گنجانــدن اصــل احــرتام 
خودمدیریتی هــای  پذیــرش  و 
دموکراتیــک در آن اســت. ایــن 
ــورد و  ــق ک ــی خل ــه ی واقع مطالب
دیگــر خلق هــای ایــران اســت
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مکانیســم هایی کــه وجــود دارد نظــارت از ســوی جامعــه اعــامل می شــود. 

پــس هــر کســی می توانــد از کرامــت انســانی خویــش و اجتــامع یــا 

ــا  ــر ی ــزات، باعــث تحقی ــد. متای ــق دارد، دفــاع کن ــه آن تعل گروهــی کــه ب

امتیــاز خاصــی منی شــود. پــس کســی در مرکــز یــا حاشــیه قــرار منی گیــرد. 

   در صورتــی کــه هیــچ  حــزب یــا ســازمانی حارض بــه پذیــرش و قرار گرفنت 

در ســاختار کــودار نباشــد، خــرد جمعــی مدنظر کودار در توســعه ی سیاســت 

ــا بــه منزلــه ی هــم رای منــودن افــکار و  دموکراتیــک در چنیــن وضعیتــی آی

عقایــد سیاســی موجــود در جامعــه بــا ســاختار درونی کــودار، تلقی 

نخواهــد شــد؟ بــه عنــوان منونــه اگــر بــه جــز پــژاک، حــزب دیگــری 

در ســاختار کــودار، خــود را ســازماندهی ننامیــد، جامعــه ی مطلــوب 

کــودار تنهــا بــر مبنــای نگــرش و مبانــی ایدئولوژیــک پــژاک تعریف 

ــردد؟  ــاکله بندی می گ و ش

کــودار  از  بخشــی  تنهــا  احــزاب  گفتــم  کــه    هامن گونــه 

ــا کار احــزاب نیســت و بایســتی متامــی  می باشــند. سیاســت تنه

تشــکات، اجتامعــات و افــراد، بــا سیاســت آشــتی کننــد تــا یــک 

جامعــه سیاســت ورز باشــد. واگــذاری سیاســت بــه احــزاب 

سیاســی، خــود نوعــی انحصــار می باشــد. مــا بــه دموکراتیزاســیون 

جامعــه اعتقــاد داریــم بــه خصــوص در عرصــه ی سیاســی. فرهنگ 

ــت  ــه، سیاس ــت اینک ــه عل ــفانه ب ــتان، متأس ــی رشق کردس سیاس

را تنهــا کار عــده یــا گــروه خاصــی دیــد، بــه ویــژه در عرصــه ی 

پراکتیــک رشــد چندانــی ننمــوده اســت. بــدون وجــود سیاســتی 

پویــا و فرهنــگ سیاســت ورزی در جامعــه، تحقــق خواســت های 

یــک ملــت ناممکــن اســت. جامعــه بایســتی بــرای بــرآورده منودن 

نیازهایــش، مبــارزات سیاســی گســرتده ای صــورت دهــد. مقاومــت 

بایســتی بــه عرصــه ی سیاســت نیــز کشــیده شــود تــا آگاهــی سیاســی، مانع 

ــت  ــه ی دول ــل سیاســت های رسکوب گران ــه در مقاب از آســیب پذیری جامع

ــراه  ــی هم ــی و همگان ــی جمع ــا مقاومت ــر ب ــی، اگ ــی سیاس ــود. آگاه ش

نشــود و در عمــل منــود نیابــد، منجــر بــه پذیــرش انــکار هویــت جوامــع از 

ــش  ــه ای خوی ــن جامع ــادی پنداشــن آن می شــود. چنی ــت و ع ســوی دول

ــکار منــوده و جــذب نهادهــای نظــام می شــود. هرچنــد کــه احــزاب  را ان

می تواننــد پیشــاهنگ واکنــش و مقاومــت سیاســی جامعــه در مقابــل 

ــرف  ــر ح ــا اگ ــند ام ــور باش ــای دیکتات ــتیز دولت ه ــت های جامعه س سیاس

ــگ  ــار ضعــف فرهن ــه دچ ــد، جامع ــل بزنن اول و آخــر را در عرصــه ی عم

سیاســی و عــدم پویایــی می گــردد. هــر فــرد و اجتامعــی بایســتی موضعــی 

ــد داشــته  ــی کــه در پیرامونــش روی می دهن ــال رویدادهای سیاســی در قب

ــای  ــودن نیازه ــرف من ــت برط ــی جه ــی سیاس ــط مش ــن خ ــد. همچنی باش

خــودش و جامعــه اش داشــته باشــد در غیــر این صــورت منی توانــد هویــت 

فرهنگــی، اجتامعــی، فکــری، ملــی و ... خویــش را حفــظ کنــد. در اصــل، 

ــد  ــی، منی توان ــه ای اخاق ــد. جامع ــه می باش ــی جامع ــرد جمع ــِت خ سیاس

فاقــد سیاســت باشــد. اخــاق، حکــم می کنــد کــه انســان معیــار رد 

ــول داشــته باشــد و اندیشــمند باشــد. در مــورد رویدادهــای  و قب

ــر  ــودن« ه ــن رشط »خود ب ــد و ای ــورت ده ــل ص ــش تحلی پیرامون

فــرد یــا جامعــه ی انســانی اســت. چــون جامعــه از افــراد تشــکیل 

ــال  ــه دنب شــده، پــس بافتــی اندیشــمند و خــردورز اســت. پــس ب

هویــت  خویــش اســت و هویــت سیاســی یکــی از خصایــص هــر 

ــد. ــانی می باش ــه ی انس جامع

  یکــی از مهمرتیــن عوامــل بازدارنــده ای کــه ممکــن اســت رونــد 

دموکراتیزاســیون در مرحلــه ی انقالب هــا را بــا خطــر انحــراف یــا هــرج 

و مــرج سیاســی مواجــه ســازد، و حتــی موجــب شکســت نیروهــای 

دموکراتیــک گــردد، عــدم خوانــش عمیــق از مطالبــات جامعــه، یــا عدم 

هم خوانــی برنامه هــا و سیاســت گذاری های احــزاب بــا مطالبــات 

ــزاب  ــرد اح ــتان در عملک ــون رشق کوردس ــل آزم ــت. حداق ــی اس خلق

کــوردی در ســال های ابتدایــی انقــالب ســال 57  و رونــد مذاکــرات بــا 

ــن موضــوع اســت.  ــای ای ــران در آن زمــان، خــود گوی دولت موقــت ای

کــودار تــا چــه انــدازه توانســته بــه ایــن مقولــه بــه نحــوی بنگــرد کــه 

چاره یابــی نــه از رهگــذر تحصیــل منافــع کــودار بلکــه منافــع جامعه ی 

رشق کوردســتان را تأمیــن منایــد؟

           در پاســخ ســواالت قبلی تــان بــه صــورت اجاملــی بــه ایــن 

ــا  ــدرت نیســت. م ــدن در ق ــودار سهیم ش ــه هــدف ک ــم ک موضــوع  پراخت

ــت  ــر، بایســتی موجودی ــن ام ــق ای ــرای تحق ــا ب ــم ام ــره معتقدی ــه مذاک ب

و هویــت نهادهــای دموکراتیــک از ســوی دولــت پذیرفتــه شــود. در ایــن 

       هــر چنــد کــه حکومــت کنونــی 
ــدک  ــوری را ی ــوند جمه ــران، پیش ای
سیاســت  تاکنــون  امــا  می کشــد 
ذوب  و  رسکوب گرانــه  امنیتــی 
قبــال  در  را  نابــودی  و  فرهنگــی 
ــش در  ــف و دگراندی نیروهــای مخال
ــه راه حل هــای  ــه و تــن ب پیــش گرفت
دموکرتیــک منی دهد. یعنــی خواهان 
طریــق  از  موجــود  مســائل  حــل 
دیالــوگ نیســت چــرا که هــر مخالف 
خویــش را تجزیه طلــب، محــارب، 
ــه  ــران ب ــت ای ــل امنی ــمن و مخ دش
حســاب مــی آورد. پــس، در برابــر 
چنیــن حکومتــی و بــرای بــه ضامنت 
ارزش هــای  و  دســتاوردها  درآوردن 
دموکراتیــک،  خودمدیریتی هــای 
رویکــرد نظامــی مبتنــی در دفــاع 
مرشوع، امری الجرم و رضوری اســت.

   جامعــه ای اخاقــی، منی توانــد 
فاقد سیاســت باشــد. اخــاق، حکم 
می کنــد کــه انســان معیــار رد و 
ــمند  ــد و اندیش ــته باش ــول داش قب
رویدادهــای  مــورد  در  باشــد. 
پیرامونــش تحلیــل صــورت دهــد و 
ــرد  ــر ف ــودن« ه ــن رشط »خود ب ای
یــا جامعــه ی انســانی اســت. چــون 
جامعــه از افــراد تشــکیل شــده، 
پــس بافتــی اندیشــمند و خــردورز 
اســت. پــس بــه دنبــال هویــت  
خویــش اســت و هویــت سیاســی 
ــه ی  ــر جامع ــص ه ــی از خصای یک

انســانی می باشــد.
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صــورت فرمــول دموکراســی+دولت ممکــن می شــود. مناســبات کــودار بــا 

ــل  ــرش متقاب ــده ی پذی ــی اســت کــه دربردارن ــای سازشــی اصول ــر مبن ــت ب دول

ــه  ــن اینک ــی ضم ــد. یعن ــک باش ــه ی دموکراتی ــی جامع ــام مدیریت ــت و نظ دول

بــه رد دولــت منی پردازیــم 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 ضمیمــه ی دولــت و حکومــت 

ــک  ــر ی ــه زی ــت اینک ــران جه ــت ای ــرای دول ــا ب ــن رشط م ــویم. اولی ــدل ش مب

ســقف سیاســی مشــرتک بــه رس بریــم و مذاکــره را بپذیریــم، پذیــرش مدیریــت 

دموکراتیــک و ذاتــی اســت. پــس بایســتی ایــن اتوریتــه ی دموکراتیــک از ســوی 

ــم در چارچــوب  ــا بتوانی ــکار نگــردد ت ــت دیگــری ان ــا هــر دول ــران ی ــت ای دول

ــز  ــن امــر نی ــرای ای ــه توافقــی دموکراتیــک برســیم. ب ــران ب ــی ای مرزهــای کنون

نیــاز بــه دموکراتیزه منــودن قانــون اساســی و گنجانــدن اصــل احــرتام و پذیــرش 

خودمدیریتی هــای دموکراتیــک در آن اســت. ایــن مطالبــه ی واقعــی خلــق 

کــورد و دیگــر خلق هــای ایــران اســت و بــا چنیــن نگرشــی بــه موضــوع مذاکــره 

ــز  ــی نی ــک بوم ــای دموکراتی ــرش مدیریت ه ــدم پذی ــورت ع ــم. در ص می نگری

ــکار و  ــش ان ــا هدف ــه تنه ــود ک ــم ب ــی نخواهی ــا نظام ــره ب ــه مذاک ــور ب مجب

نابــودی ماســت. پــس بــه صــورت یک طرفــه اقــدام بــه برقــراری خودمدیریتــی 

دموکراتیــک خواهیــم منــود. در برابــر تهدیدهــای دولــت در مقابــل نظــام 

کــودار نیــز، اقــدام بــه تشــکیل نیــروی دفــاع ذاتــی خواهیــم منــود. زیــرا هــر 

واحــد، فــرد، ســازمان و اجتامعــی طبــق اصــل دفــاع مــرشوع بایســتی از خویــش 

دفــاع کنــد. نهادهــای دفــاع ذاتــی نیــز از ســوی ارگان هــا و نهادهــای سیاســت 

دموکراتیــک کنــرتل می شــوند تــا بــه ارتش ســاالری منجــر نشــود امــا از اختیــار 

عمــل الزم نیــز برخوردارنــد. اگــر نظــام جمهــوری اســامی یــا هــر حکومــت و 

دولــت دیگــر حاکــم بــر ایــران، بــر رویکردهــای اســتبدادی خویــش ارصار ورزد 

و فضــای خفقــان سیاســی ادامــه داشــته باشــد، راه بــر دیالــوگ بســته می شــود. 

ــدک می کشــد  ــران، پیشــوند جمهــوری را ی ــی ای ــد کــه حکومــت کنون هــر چن

ــودی را در  ــه و ذوب فرهنگــی و ناب ــی رسکوب گران ــون سیاســت امنیت ــا تاکن ام

قبــال نیروهــای مخالــف و دگراندیــش در پیــش گرفتــه و تــن بــه راه حل هــای 

دموکرتیــک منی دهــد. یعنــی خواهــان حــل مســائل موجــود از طریــق دیالــوگ 

نیســت چــرا کــه هــر مخالــف خویــش را تجزیه طلــب، محــارب، دشــمن و مخــل 

ــرای  ــر چنیــن حکومتــی و ب ــه حســاب مــی آورد. پــس، در براب ــران ب امنیــت ای

بــه ضامنــت درآوردن دســتاوردها و ارزش هــای خودمدیریتی هــای دموکراتیــک، 

رویکــرد نظامــی مبتنــی در دفــاع مــرشوع، امــری الجــرم و رضوری اســت.

گفتگوی ملت دموکراتیک با
ویان شورش

KJAR از اعضای ژنئولوژی

پایان  نیست انگاری  زن
آغازِ تاریخ

یا

                     اگــر چــه مســئله ای بــه نــام زن از منظــر جامعه شــناختی در صــدر مســائل  جامعــه ی برشی موضوعیت می یابد، اما گویی ه اشار

همــواره بایســتی خــود زن در ایــن موضوعیت یافــن، نیست انگاشــته شــود. ارجاع مســئله ی زن با هــدف چاره یابــی و گذار 

از وضعیــت بحرانــی بــه هــامن نظــام و ذهنیــت مردســاالر و انتظــار از کانون قــدرت به عنوان یگانــه راهکار، یکی از اشــتباه آمیزترین 

رویکردهــای جامعــه ی زنــان، حتــی جنبش هــا و ســازمان های انقابی آنان بــوده اســت. رویکــرِد رادیکال تر در این امر نیز شــاید منجر 

بــه بن بســت های اندیشــگی و منفعل مانــدن مکاتبــی شــوند کــه رهایــی زن را مــرشوط به حذف مــرد یــا حداقل جایگزین شــدن در 

قــدرت بــه جــای مــرد می دانــد. در ایــن نــوع برخوردهــا نــه زن همچــون یــک موجودیــت و هویت اجتامعی نگریســته می شــود،  نه 

آزادی، از مفهومــی جامعه شــناختانه برخــوردار می گــردد. مهم تریــن رکــن نظریــه ی ملت دموکراتیک و برســاخت جامعــه ی  اخاقی  ـ 

سیاســی، زن و آزادی زن اســت. جامعــه ای کــه می بایســت یــک بــار دیگــر  برآینــدی از  آزادی هــم زن و هم مرد و جامعه باشــد. زنانی 

کــه بــرده ی مــرد نیســتند و مردانــی که برده ی نظام ســلطه نباشــند. جامعــه  ای کــه آرمانی می منایانــد، اما مبــارزه ای واقعــی و بنیادین 

آغــاز گشــته کــه بــه چالــش  کشــاندن جامعه و نظــام مردســاالر  را بــه همــراه داشــته و راهکار هایی که بــه نــام زن، راه خدمت گــزاری 

دوبــاره ی نظــام ســلطه را همــوار می مناینــد، ناچــار بــه یــک اعــرتاف تاریخی انــد؛ تاریــخ در حــال آغــاز شــدن اســت و آن را امــروز 

زنانــی می  نویســند کــه ســاختارمند، تاریخی، جامعه  شــناختانه، سیاســی و جهان شــمول بــه خویش و به جامعــه و بــه ویژه بــه آزادی 

می نگرنــد. گفتگــوی  مــا بــا  »ویــان  شــورش«  عضــو ژنئولــوژی جامعــه ی آزاد زنــان رشق کوردســتان در این زمینه اســت ؛
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 نوعــی رویکــرد از ســوی جامعه و بــه ویژه جامعه ی زنان در مســئله ی 

زن دیــده می شــود کــه در بیشــرت مقاطــع سیاســی، مطالبــات زن بــه هامن 

مــرد و نظــام مرد ســاالرانه ی دولتــی ارجــاع داده می شــود. از ســوی 

نیروهــای اپوزیســیون نیــز شــاهد یــک شــباهت کــرداری در ایــن مســئله 

هســتیم. بــه ایــن معنــی کــه مســئله ی زن بیشــرت از آنکــه یــک مســئله ی 

ــات سیاســی آن  ــه ی مطالب ــردد، کف ــوان گ ــا آزادی عن ــط ب ــی و مرتب هویت

ســنگین تر می منایانــد و دولــت و نظــام حاکــم بــه مخاطــب اصلــی در ایــن 

موضــوع  تبدیــل می شــوند. آیــا نهادینه شــدن ایــن رویکــرد بــه ســبب ایــن 

اســت کــه متامــی مســائل زنــان را ناشــی از وجود و سیاســت های 

ــوان چاره یابــی مســئله از  ــه نوعــی ت ــه ب ــا ن ــد ی دولــت  می دانی

ســوی دولت،تنهــا گزینــه ی موجــود تلقــی می شــود؟

  مســئله ی زن مســئله ای تاریخی ســت. مســئله ای کــه 

نیــز  فلســفی  و  فرهنگــی  اقتصــادی  سیاســی  اجتامعــی، 

هســت. ایــن یعنــی همــه ی ابعــاد زندگــی را در برمی گیــرد. 

تنهــا منی تــوان از یــک بُعــد بــدان نگریســت. خطــای بزرگــی 

خواهــد بــود کــه مســئله ی زن را تنهــا بــه یــک بُعــد محــدود 

ــا آن روبــرو  مناییــم. در حقیقــت مشــکاتی کــه اکنــون زن ب

اســت دقیقــا هــامن مشــکاتی هســتند که مــرد و جامعــه نیز 

بــه طــور کلــی بــا آن دســت بــه گریبــان اســت و واقعیــت این 

اســت کــه همــه ی ایــن مســائلی کــه تحــت عنــوان مســئله ی 

ــود آورده  ــه وج ــرای زن ب ــع ب ــوند، در واق ــرح می ش زن مط

ــدار،  ــاالری و اقت ــام مردس ــش نظ ــا پیدای ــی ب ــده اند. یعن ش

ــت بردگــی  ــر زن و در نهای ــت ب ــی، مالکی ــری، بی عدالت نابراب

ــت  ــی طبیع ــرای بردگ ــه ب ــد و زمین ــد آم ــج پدی ــه تدری زن ب

اجتامعــی و جامعــه ایجــاد گشــت. ایــن بــدان معناســت کــه 

ــه داری  ــتم رسمای ــژه سیس ــه وی ــت، ب ــام دول ــت و نظ ذهنی

ــدگان  ــت، پدیدآورن ــاالری اس ــای آن مردس ــه زیربن ــی ک جهان

ــتند.  ــود هس ــات موج ــکات و معض ــه ی مش ــی و هم بردگ

بنابرایــن مخاطــب حــل مشــکات و مرجــع آن منی توانــد نظــام دولــت 

و اقتدارگرایــان باشــند. در حقیقــت علــم »ژنئولــوژی« چاره یابــی 

ــود را  ــر می ش ــئله ی زن تعبی ــه مس ــه ب ــات و آنچ ــن معض ــه ی ای هم

در آگاهــی و شــناخت نیــروی زنــان توســط خودشــان و آمــوزش دادن 

ــت ـ  و  ــت دول ــدون دخال ــه ب ــع آن خــود جامعــه ـ  البت ــه تب ــان و ب زن

بــا ذهنیــت، فکــر و اندیشــه ی زنــان میــرس می دانــد کــه در نهایــت بــه 

ــاالری در  ــت مردس ــه و برداشــن ذهنی ــت جامع ــودن ذهنی دموکراتیک من

ــت و  ــودن دول ــک من ــای کوچ ــه معن ــود ب ــن خ ــد و ای ــه می انجام جامع

نظــام اقتدارگــر اســت. هــر ســازمان، حــزب، نهــاد و ســاختار سیاســی زن 

کــه چاره یابــی مســئله ی زن را از نظــام دولــت انتظــار داشــته باشــد، بــه 

نتیجــه ای جــز رصف وقــت و حتــی خطــر منفعل مانــدن و ذوب شــدن در 

ــه شــکایت  ــن اســت ک ــد ای خــود نظــام را در برنخواهــد داشــت. هامنن

ــا برخــی از  ــن مســئله در رابطــه ب ــربی. ای ــل ب ــزد قات ــه ن ــل را ب ــک قت ی

جنبش هــای فمنیســتی بــا وجــود تاریخــی از ســال ها مبــارزه ی 

رادیــکال و ارزشــمند، مصــداق دارد. هــامن فمنیســت هایی کــه 

خــود امیــد رهایــی میلیون هــا زن در جهــان بودنــد، در نهایــت 

ــه عنــوان  ــازات ب ــه دلیــل اینکــه از دولــت حاکــم برخــی امتی ب

ــا  ــا برابری هــای حقوقــی ب ــون اساســی و ی ــان در قان حقــوق زن

مــردان و ... گرفتنــد ـ کــه البتــه ایــن در قیــاس زمانــی و مکانــی 

ــر  ــدون تاثی ــی ب ــه ی زمان ــک پروس ــت ـ در ی ــتودن اس ــل س قاب

ــت ها را  ــارزه ی فمنیس ــا و مب ــا فعالیت ه ــه م ــه البت ــتند. ک گش

بــه عنــوان میــراث بــزرگ و تاریخــی در آفرینــش ژنئولــوژی مبنــا 

ــاد  ــورد انتق ــد م ــه بای ــه آنچ ــورت ک ــن ص ــم. بدی ــرار می دهی ق

قــرار گیــرد، انتقــاد می کنیــم و از تجربیــات آنــان اســتفاده 

می کنیــم. ســازماندهی زنــان از اولیــن و مهم تریــن رسالتی ســت 

کــه بایــد انجــام داد. آمــوزش بــه منظــور آگاه ســازی زنــان 

از موقعیت شــان در جامعــه و همزمــان شــناخت تاریــخ زن 

ــروی  ــان می ســازد و نی اســت کــه حقیقــت و جوهــر زن را منای

اراده و اعتــامد بــه نفسی ســت کــه هــزاران ســال از طــرف 

ــان مردســاالر  مــرد، جامعــه ی مردســاالر، دولــت مردســاالر، ادی

ــا همــه ی  ــب زن ب ــن ترتی ــده اســت. بدی و... از زن ســلب گردی

ویژگی هــای جنســیتی، روحــی ـ روانــی و جســمی در ابعــاد 

ــه طــور کلــی هویــت "زن بودنــش" کــه  فــردی و اجتامعــی و ب

ــی آورد.  ــه دســت م ــاره ب ــه اســت، دوب ــرار گرفت ــکار ق ــورد ان م

مســئله ی زن یــک مســئله ی رصفـــا جنســیتی و یــا تنهــا اجتامعی- سیاســی 

ــن ابعــاد را شــامل  ــا تک بعــد اقتصــادی و... نیســت بلکــه همــه ی ای و ی

ــاد  ــه ی ابع ــا هم ــت ب ــی اس ــئله ای جهان ــه مس ــا ک ــدان معن ــود. ب می ش

خویــش کــه نشــانگر عــدم وجــود آزادی در ســطح جهــان اســت. بــه علــت 

نفــس  اســت  آنچــه مطــرح      
بردگــی اســت. بــا ایــن توصیــف، زن 
ــت!  ــش نیس ــرده بی ــک ب ــرده  ی ی ب
ــکل  ــل مش ــرای ح ــه ب ــس چگون پ
خــود بــه نظــام مردســاالر کــه بانــی 
همــه ی ایــن بحران هاســت پنــاه 
می بــرد. اقتدارگــر چگونــه بــه آزادی 
وجــود  از  خــود  او  می اندیشــد 
خفقــان و مــرگ و زنــدان در جامعه 
بقــا می یابــد و بــا رسکــوب آزادی و 
دموکراســی عمــر خــود را طوالنی تر 
می منایــد. دانایــی و فرزانگــی زن و 
جامعــه ی زنــان در تقابــل بــا منافــع 
ــت مردساالری ســت.     نظــام و ذهنی

و  نهــاد  حــزب،  ســازمان،  هــر      
ســاختار سیاســی زن کــه چاره یابــی 
مســئله ی زن را از نظــام دولــت انتظــار 
داشــته باشــد، بــه نتیجــه ای جــز رصف 
وقــت و حتــی خطــر منفعل مانــدن 
و ذوب شــدن در خــود نظــام را در 
برنخواهــد داشــت. هامننــد این اســت 
کــه شــکایت یــک قتــل را بــه نــزد قاتل 
بــری. ایــن مســئله در رابطــه بــا برخی 
از جنبش هــای فمنیســتی کــه بعــد از 
ســال ها مبــارزه ی رادیکال و ارزشــمند، 
مصــداق دارد. هــامن فمنیســت هایی 
کــه خــود امیــد رهایــی میلیون هــا زن 

ــد ــان بودن در جه
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اینکــه مــرد در خانــه و در جامعــه و در قانــون و ادیــان، حاکــم بامنــازع 

بــه شــامر آمــده و نیــز بــه ســبب اینکــه مــرد مناینــده ی دولــت مردســاالر 

ــی  ــه نوع ــع ب ــری و ســلطه ی خــود در واق ــا اقتدارگ ــه اســت و ب در خان

آزادی کاذب دســت می یابــد، از لحــاظ روانــی بــه تخلیــه ی عقده هایــش 

از طریــق خشــونت علیــه زن می پــردازد. در حالی کــه خــود، بــرده ی 

ــار  ــک ب ــرد ی ــد م ــه می گوین ــن اســت ک ــرای همی ــم اســت. ب نظــام حاک

بــرده اســت و زن دو بــار. ولــی تفــاوت چندانــی در اصــل مســئله 

ــه  ــه؟ آنچ ــا ن ــود دارد ی ــی وج ــن بردگ ــت ای ــد، در نهای منی منای

مطــرح اســت نفــس بردگــی اســت. بــا ایــن توصیــف، زن بــرده  ی 

یــک بــرده بیــش نیســت! پــس چگونــه بــرای حــل مشــکل خــود 

بــه نظــام مردســاالر کــه بانــی همــه ی ایــن بحران هاســت، پنــاه 

او خــود  آزادی می اندیشــد  بــه  اقتدارگــر چگونــه  می بــرد. 

ــد  ــا می یاب ــه بق ــدان در جامع ــرگ و زن ــان و م ــود خفق از وج

و بــا رسکــوب آزادی و دموکراســی، عمــر خــود را طوالنی تــر 

ــل  ــان در تقاب ــه ی زن ــی زن و جامع ــی و فرزانگ ــد. دانای می منای

ــت.     ــت مردساالری س ــام و ذهنی ــع نظ ــا مناف ب

  

 نقــش بســیاری از مکاتب فکری و حتی جنبش هــای ایدئولوژیک 

حداقــل در وضعیــت اجتامعــی در ایــران، بعــد از شــکل گیری انقــالب 

ــا بــه امــروز را چگونــه می بینیــد؟ چــرا کــه وقتــی از ســوی  1357 ت

آنــان موضــوع زن و وضعیــت بحرانــی آن مطــرح می گــردد، بیشــرت 

از آنکــه مســئله،  یــک بحــران هویتــی قرائــت گــردد، بــه یــک معضل 

اجتامعــی محــدود بــه وضعیــت زنــان تقلیــل داده می شــود. حتــی 

ــا از موضــوع آزادی زن، در برخــی مــوارد و مقاطــع، از  تعاریــف آنه

یــک قرائــت فلســفی یــا جامعه شــناختانه برخــوردار نیســت یــا شــاکله بندی 

آنهــا بیشــرت معطــوف بــه مقطعــی سیاسی ســت. بــه عنــوان مثــال چــرا جنبش 

چــپ در ایــران 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 مســئله ی آزادی زن نگاهــی تک بعــدی، تنگ نظرانــه و مقطعــی 

ــئله ی زن،  ــه مس ــه ب ــده ک ــث ش ــم باع ــئله ه ــن مس ــته اند و همی داش

اســرتاتژیک و بنیادیــن نگریســته نشــود. معمــوال ایــن مســئله همچــون 

ــر  ــه اگ ــی ک ــن معن ــت. بدی ــده اس ــه ش ــر گرفت ــت دوم در نظ اولوی

مســئله ی اصلــی و بــزرگ حــل شــد، پــس از آن بــه مســئله ی زن هــم 

ــپ در رشق  ــزاب چ ــان در اح ــه زن ــرای منون ــد. ب ــد ش ــیدگی خواه رس

ــزرگ و تاریخــی کــه  ــارزه ی ب ــروی ســازماندهی و مب ــا نی کوردســتان ب

انجــام دادنــد در رونــد مبــارزه ی زنــان کوردســتان در آن زمــان نقــش 

ــازماندهی  ــی و هــم در س ــد. هــم در بخــش نظام ــا منودن ــی ایف مهم

ــی در  ــان انقاب ــن زن ــادی از ای ــداد زی ــد. تع ــال بودن ــق بســیار فع خل

زندان هــا اعــدام شــدند ولــی از آرمان هــا و عقایــد خــود 

یــک گام پــس ننهادنــد. امــا متاســفانه فعالیت هایشــان 

فاقــد برنامــه ای بــرای ســازماندهی مختــص بــه زنــان بــود. در 

مــورد حــل معضاتــی کــه بــرای زنــان توســط نظــام مردســاالر 

ایجــاد گشــته بــود و بــرای بــه اصطــاح انقــاب زن، همــه و 

همــه را بــه بعــد از آزادی کوردســتان موکــول کــرده بودنــد. 

ایــن مســئله هــم باعــث شــد کــه تاریــخ مبــارزه ی زنــان مثــا 

ــن  ــد و ای ــان مبان ــکوت، نه ــا و س ــه در خف ــزب کومل در ح

همــه زنــان قهرمــان و مبــارز و حتــی شــهید، گمنــام مباننــد. 

در نهایــت هــم همیــن زنــان قهرمــان ـ بــه جــز تعــداد کمــی ـ 

ــوب  ــا در کمپ هــای جن ــزوی شــده و ی ــا من ــون در اروپ اکن

کوردســتان خانه نشــین شــده اند و میــدان مبــارزه ی زنــان 

ــارز  ــال و مب ــان فع ــه زن ــن هم ــتان از وجــود ای رشق کوردس

ــن در برخــی از احــزاب دیگــر  ــده اســت. همچنی ــی مان خال

نیــز زنــان حضــور فعالــی داشــتند از جملــه زنــان مجاهدیــن 

خلــق کــه تاثیــر بســزایی در محبوبیــت و فعالیت هــای 

ــان  ــن از زن ــا ت ــاب صده ــل انق ــتند. در اوای ــن داش مجاهدی

انقابــی در زندان هــای رژیــم ایــران مقاومــت شــکوهمندی 

از خــود نشــان دادنــد و بــه طــور دســته جمعی اعــدام 

شــدند و تســلیم رژیــم و خواسته هایشــان نگشــتند. ایــن 

در واقــع روح مبــارزه و آزادی خواهــی زنــان ایــران و کوردســتان را 

ــازمان ها و  ــن س ــان در ای ــه زن ــل اینک ــه دلی ــا ب ــازد. ام ــان می س منای

احــزاب مبانــی ایدئولــوژی و تفکــر آزادی زن را مبنــای مبــارزات خــود 

ــل عــدم برخــورداری از نگرشــی فلســفی  ــه دلی ــز ب ــد و نی ــرار ندادن ق

مکاتــب  از  بســیاری  واقــع  در      
فکــری و احــزاب سیاســی در ایــران بــه 
مســئله ی آزادی زن نگاهی تک بعدی، 
داشــته اند  مقطعــی  و  تنگ نظرانــه 
ــده  ــث ش ــم باع ــئله ه ــن مس و همی
ــرتاتژیک و  ــئله ی زن، اس ــه مس ــه ب ک
ــوال  ــود. معم ــته نش ــن نگریس بنیادی
این مســئله همچــون اولویــت دوم در 
نظــر گرفته شــده اســت. بدیــن معنی 
کــه اگــر مســئله ی اصلــی و بــزرگ حل 
شــد، پــس از آن بــه مســئله ی زن هــم 

رســیدگی خواهــد شــد

ــن از  ــل انقــاب صدهــا ت       در اوای
ــم  ــای رژی ــی در زندان ه ــان انقاب زن
ایــران مقاومــت شــکوهمندی از خود 
نشــان دادنــد و به طور دســته جمعی 
اعــدام شــدند و تســلیم رژیــم و 
خواسته هایشــان نگشــتند. ایــن در 
واقــع روح مبــارزه و آزادی خواهــی 
زنــان ایــران و کوردســتان را منایــان 
می ســازد. امــا بــه دلیــل اینکــه زنــان 
ــی  ــن ســازمان ها و احــزاب مبان در ای
ایدئولوژی و تفکــر آزادی زن را مبنای 
مبــارزات خــود قــرار ندادنــد و نیــز به 
ــی  ــورداری از نگرش ــدم برخ ــل ع دلی
فلســفی و جامعه شــناختانه بــه زن و 
آزادی، نتوانســتند بــا وجــود این همه 
ــی در  ــکاری عمل ــال، راه ــروی فع نی
راســتای رســیدن بــه آزادی زن بیابنــد
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ــه  ــن هم ــود ای ــا وج ــتند ب ــه زن و آزادی، نتوانس ــناختانه ب و جامعه ش

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 جامعــه ای نویــن، آزاد و دمکراتیــک بــا 

فکــر و اراده ی زنــان را می تــوان بــه عنــوان نقــص بــزرگ ایدئولوژیکــی 

ــدم  ــن ع ــرد. همچنی ــام ب ــه زن ن ــبت ب ــا نس ــن جنبش ه ــفی ای و فلس

برنامه ریــزی بــرای ســازماندهی مســتقل زنــان، طبقه بنــدی  

منــودن زنــان جامعــه و خــود را از جامعــه و حقیقت هــای 

ــدم  ــی ع ــد آن یعن ــن بع ــن، و مهم تری ــی دور نگاه داش اجتامع

ــه در  ــد ک ــبب گردی ــان، س ــه ی زن ــرای جامع ــو ب ــاد آلرتناتی ایج

تحقــق اهــداف سیاســی نیــز نــاکام مباننــد. زنــان در متامــی ایــن 

ــان  ــن حضورش ــن و فعال تری ــزاب و جنبش هــا بــا بزرگ تری اح

ــا در ایــن  ــان نتوانســتند مبانــی فکــری ایجــاد منــوده ی بــرای زن

زمینــه عملکــردی در خــور شایســته داشــته باشــند و ایــن واقعــا 

تراژیــک اســت.         

 چــرا از ســوی شــام یگانــه راهــکار آزادی جامعــه، آزادی زن عنــوان 

می گــردد؟ در حالــی کــه امــروزه مرزهــای میان قــدرت، جامعــه و دولت 

بســیار نامحســوس بــوده و حتــی درهم تنیده اســت؛ حتی در ایــن روند 

نیــز زنــان بــرای سهیم شــدن، خــود نقش پذیــر گشــته اند؛ بــه تعبیــری 

دیگــر همــگان هــم دولــت هــم جامعــه و هــم قــدرت  شــده اند. آیــا 

تنها نگرشــی فلســفی و تاریخی به مســئله ی زن می تواند جامعه را به 

مســیر طبیعــی خویــش یــا آزادی باز گرداند؟

ــی زن  ــا بردگ ــخ ب ــا در تاری ــن بردگی ه ــه اولی ــت اینک ــه عل  ب

آغــاز می شــود و زن بــه عنــوان اولیــن بــرده بــه صــورت بــرده ی 

خانگــی مــرد درمی آیــد و در واقــع بعــد از بردگــی زن، بردگــی 

ــرای رســیدن  ــن ب ــد، بنابرای ــد می آی ــز پدی طبیعــت و جامعــه نی

ــه  ــده گشــته و ب ــی برچی ــن بردگ ــان ای ــد بنی ــز بای ــه آزادی نی ب

آزادی برســد کــه هــامن زن اســت. ایــن یــک حقیقــت اســت کــه بــدون 

ــن  ــه ممک ــت. چگون ــد داش ــا نخواه ــه آزادی ای معن آزادی زن هیچ گون

ــا را  ــا دیواره ــد ام ــد باش ــرده و دربن ــه، ب ــه ی جامع ــان و پای ــت بنی اس

خــراب کــرده و بــر روی ایــن پایــه ی بردگــی، آزادی جامعــه را بنــا نهــاد؟ 

قطعــا غیرمعقوالنــه خواهــد بــود. تــا نگــرش جامعــه بــه زن تغییــر 

ــن مســئله ی  ــد، منی شــود از آزادی یــک جامعــه ســخن گفــت. بنابرای نکن

اساســی تغییــر ذهنیــت و نگــرش جامعــه اســت کــه بایــد ایــن عقانیــت 

ــر  ــک تغیی ــی آزاد و دموکراتی ــه جهان بین ــه، ب ــاالرانه و اقتدارگرایان مردس

یابــد. ذهنیــت آزاد انســان ها می توانــد همــه ی آزادی هــای دیگــر از 

جملــه آزادی رسزمیــن مســتعمره را نیــز میــرس ســازد، ولــی آزادی رسزمیــن 

منی توانــد آزادی ذهنیــت را پدیــد آورد. در واقــع بــا رشوع 

اقتدارگــری مــردان بــر زنــان، همیــن مــردان مقتــدر، بــه اقتــدار 

دولت هــا نیــز مرشوعیــت بخشــیدند و خــود بنیان گــذار اولیــن 

دولت-شــهرها گشــتند کــه تاکنــون نیــز دولت-ملت هــا و نظــام 

ــن  ــد. و همی ــه می کنن ــاالر تغذی ــام مردس ــه داری از نظ رسمای

شــیرمرداِن ســاالر خانگــی در بیــرون از خانــه در برابــر اقتــدار 

بزرگ تــری همچــون دولت هــا بــه هــامن "زن بــرده ی خویــش" 

تبدیــل می شــوند. مبــارزه ی مــا یــک مبــارزه ی ذهنیتــی و 

ایدئولوژیــک اســت کــه همــه ی جهــان را می بایســت بــه آزادی 

برســاند. چــرا کــه مــا علیــه هرگونــه اقتــدار و نظــام دولت گــرا 

بــه مبــارزه برخاســته ایم. مــرد اقتدارگــر منی توانــد ضامــن 

ــود را  ــی خ ــد حت ــد، منی توان ــوع آزادی ای باش ــچ ن ــق هی تحق

نیــز بــه آزادی برســاند. چــون ذهنیــت اقتــدار بــه خاطــر اقتــدار 

بیشــرت، هــر لحظــه ممکــن اســت بــه مفهــوم آزادی پشــت پــا 

بزنــد. بنابرایــن زنــان کــه هــزاران ســال اســت در دام بردگــی و 

"نامــوس گشــن" مــردان افتاده انــد در پــی آزادی انــد. آزادی را 

ــه از آن  ــد ک ــارزه می کنن ــرای آن مب ــد و ب ــی درک می کنن آنان

ــته اند.  ــروم گش مح

ــری  ــدرت و بکارگی ــه نظــام ق ــان ب ــرای جــذب زن ــون ب ــت تاکن نظــام دول

آنــان، از راهکارهــای مختلفــی اســتفاده کــرده اســت. یکــی از ایــن 

ــان در  ــذب زن ــد، ج ــاره کردی ــز اش ــام نی ــود ش ــه خ ــان ک ــیوه ها همچن ش

مراکــز و نهادهــای قــدرت و وابســته بــه قــدرت اســت. در ایــن وضعیــت 

نیــز، الصــاق بــه اقتــدار و در نهــاد آن جای گرفــن بــه معنــای آزادی تلقــی 

می گــردد. دولت هــا بــا جــذب زنــان در پســت ها و یــا مناصــب حکومتــی 

از یــک ســو نظــام خــود را دموکراتیــک نشــان می دهنــد، از ســوی دیگــر 

      هیــچ نظــام دولتــی در هیــچ 
ــازه ی  ــگاه اج ــا، هیچ ــای دنی کج
حضــور یــک زن انقابــی را در 
ســاختار و یــا نهادهایی همچون 
وزارت، مشــاور، اســتاندار، یــا 
بــاالی  رده هــای  مســئولیت 
نظامــی و ارتشــی را نخواهد داد. 
تنهــا رشط دولــت نیــز آن اســت  
کــه از روح، فکــر و شــخصیت آن 
زنــان، "کاریکاتــور مــرد مقتــدر" 
بــرای  نیــز  کــه وی  بســازد  را 
دســتیابی بــه اقتــدار دســت بــه 

ــد زد.        ــر کاری خواه ه

ــان  ــن اســت بنی ــه ممک      چگون
و پایــه ی جامعــه، بــرده و دربنــد 
باشــد امــا دیوارها را خــراب کرده 
ــی،  ــه ی بردگ ــن پای ــر روی ای و ب
آزادی جامعــه را بنــا نهــاد؟ قطعــا 
غیرمعقوالنــه خواهــد بــود. تــا 
تغییــر  زن  بــه  جامعــه  نگــرش 
یــک  آزادی  از  منی شــود  نکنــد، 
جامعــه ســخن گفــت. بنابرایــن 
مســئله ی اساســی تغییــر ذهنیــت 
و نگــرش جامعــه اســت کــه بایــد 
و  مردســاالرانه  عقانیــت  ایــن 
جهان بینــی  بــه  اقتدارگرایانــه، 
تغییــر  دموکراتیــک  و  آزاد 
انســان ها  آزاد  ذهنیــت  یابــد. 
آزادی هــای  همــه ی  می توانــد 
دیگــر از جملــه آزادی رسزمیــن 
مســتعمره را نیــز میــر ســازد، 
آزادی رسزمیــن منی توانــد  ولــی 

پدیــدآورد را  آزادی ذهنیــت 
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در پــی آننــد کــه بــه دیگــر زنــان جامعــه ایــن فکــر را القــا مناینــد کــه شــام 

خیالتــان راحــت باشــد، مناینــده ی شــام در نظــام مــا حضــور دارد و شــام بــه 

مطالبــات و حقــوق خــود خواهیــد رســید. در نهایــت بــا وجــود ایــن زنــان 

دولتــی، دیگــر موجودیــت ســازمان های مردم نهــاد زنــان رضورتــی نــدارد و 

الزم نیســت کــه از تبعیــض جنســیتی، عــدم رعایــت حقــوق و آزادی زن و... 

ــکار  ــد و  راه ــن ترفن ــن عوام فریبانه تری ــد. ای ــه راه بیاندازن ــاد ب داد و فری

علیــه مطالبــه و نیــروی زنــان اســت. چــون آن زنانــی کــه در مراکــز 

ــر  ــد، دیگ ــای می  گیرن ــت ج ــتم دول ــدرت و سیس ــای ق و کانون ه

هــامن زنــان مبــارز یــا فعــاالن زن نیســتند. آنــان زنانــی بــا ذهنیــت 

جهــت  دولت هــا  یاری دهنــدگان  بزرگرتیــن  خــود  و  مرداننــد 

جامعه انــد.  و  زن  علیــه  زن ســتیزانه  سیاســت های  پیاده کــردن 

ایــن یــک واقعیــت اســت کــه هیــچ نظــام دولتــی در هیــچ کجــای 

دنیــا، هیچــگاه اجــازه ی حضــور یــک زن انقابــی را در ســاختار و 

یــا نهادهایــی همچــون وزارت ، مشــاورت، اســتاندار، یــا مســئولیت 

ــا رشط  ــد داد. تنه ــی و ارتشــی را نخواه ــاالی نظام ــای ب در رده ه

ــان،  ــخصیت آن زن ــر و ش ــه از روح، فک ــت  ک ــز آن اس ــت نی دول

"کاریکاتــور مــرد مقتــدر" را بســازد کــه وی نیــز بــرای دســتیابی بــه 

اقتــدار دســت بــه هــر کاری خواهــد زد.       

 زمانــی کــه شــام از جامعــه ی مردســاالر و لــزوم مبارزه بــا آن بحث 

بــه میــان می آوریــد، حتــی زمانــی کــه پایه گــذاری نظــام کنفدرالیســم 

ـ سیاســی موضوعیــت می یابــد، گویــی  و برســاخت جامعــه ی اخالقــی 

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 منی گــردد یــا بیشــرت از بعــد سیاســی بــه 

بازتعریــف می پردازیــد کــه مثــال بایســتی زنــان مشــارکت سیاســی و 

اجتامعــی داشــته باشــند و بــه جایــگاه از دســت رفته ی سیاســی کــه 

مــرد و ذهنیــت مردســاالر آن را غصــب منــوده، بپردازنــد. منظــور از مشــارکت 

سیاســی یــا اجتامعــی مدنظــر شــام چیســت؟ 

ــرد  ــت م ــورد وضعی ــم در م ــی ه ــوال قبل ــواب س ــه در ج ــور ک  هامنط

و ذهنیــت مردســاالری و نیــز از لــزوم پیشــاهنگی زنــان ســخن گفتــم، 

بی گــامن تنهــا بــا پیشــاهنگی زنــان اســت کــه نظــام کنفدرالیســم و 

ــوده  ــری آل ــه اقتدارگ ــرد ب ــرس خواهــد گشــت. چــون م ــه ی آزاد می جامع

گشــته اســت و خــود بنیانگــذار نظــام دولت هاســت. از طــرف دیگــر 

هــزاران ســال اســت کــه بــرده داری را مبنــا قــرار داده اســت و همچنیــن 

زن نیــز هــزاران ســال اســت کــه بردگــی مــرد بــر او تحمیــل گشــته اســت 

و رنــج آن را تحمــل می منایــد. بــا ایــن توصیــف یــک بــرده در پــی آزادی  

اســت نــه یــک بــرده دار. ایــن یــک حقیقــت اســت و مــردان بخواهنــد یــا 

نخواهنــد بایــد آن را قبــول مناینــد. اگــر مــرد در پــی آزادی جامعــه باشــد 

ــی  ــن یعن ــردارد و ای ــر زن ب ــدار ب ــت از اقت ــود، دس ــد اول خ بای

ــری  ــن راه، راه دیگ ــز ای ــودن آن و ج ــت و عملی من ــر ذهنی تغیی

بــرای اثبــات کــردن ادعــای خــود ندارنــد. بــرای پایه گــذاری نظــام 

ــا جــان و دل در راه  ــه ب ــان هســتند ک ــن زن ــز ای کنفدرالیســم نی

رســیدن بــه آزادی خــود و جامعــه تــاش می کننــد. چــون مبــارزه 

در راه آزادی در هــر حــال بــه بهبــود وضعیــت زن، روح و فکــر 

ــان  ــن می ــت. در ای ــد گذاش ــف خواه ــر مضاع ــی او تاثی و زندگ

از دســت خواهــد داد،  را  اقتــدار و مردســاالرانه گی اش  مــرد، 

در  و  نــدارد  دادن  دســت  از  بــرای  چیــزی  زن  حالی کــه  در 

ــه  ــر آنچ ــد آورد؛ ه ــت خواه ــه دس ــز را ب ــه چی ــام هم ــن نظ ای

ــراد  ــه ی اف ــد هم ــع عای ــی آورد در واق ــت م ــه دس ــه ب ــز ک را نی

ــد  ــی خواه ــای آزادی واقع ــه معن ــن ب ــد و ای ــه خواهندش جامع

بــود. در واقــع مــرد در ایــن نظــام هرگــز حــذف نخواهــد گشــت 

ــه  ــت ک ــرتی الزم اس ــن بس ــود چنی ــا وج ــرد ب ــت م ــه ذهنی بلک

دموکراتیــک، وجدانــی و اخاقی-اکولوژیــک گــردد. همــه ی آنچــه 

را کــه بــا نظــام مردســاالری انــکار و امحــا منــوده اســت را بــه او 

ــرد را  ــش  و شــخصیت از دســت رفته ی م ــد و نق ــم قبوالن خواهی

ــرد را از  ــر م ــم. اگ ــه او برمی گردانی ــازماندهی ب ــوزش و س ــا آم ب

نظــام دموکراتیــک حــذف مناییــم، نظــام مــا دموکراتیــک نخواهــد 

ــا  ــم، مبن ــول نداری ــه قب ــاالر را ک ــت مردس ــامن ذهنی ــود و ه ب

ــام  ــان و نظ ــی کیه ــه دوگانگ ــر ب ــرف دیگ ــم. از ط ــرار داده ای ق

ــای  ــه معن ــس ب ــک جن ــذف ی ــم و ح ــاد داری ــم اعتق ــتی ه هس

ــم  ــک ســنتز را خواهی ــز ی ــز و آنتی ت ــا از ت ــت اســت. م ــن واقعی ــکار ای ان

ســاخت کــه هیــچ کــدام دیگــری را نابــود نخواهنــد کــرد. بــه نقــش، معنــا 

ــه  ــن صــورت اســت ک ــا در ای ــم و تنه ــاز داری ــس نی و وجــود هــر دو جن

آن  در  زن  کــه  ایجــاد سیســتمی     
پیشــاهنگ اســت و در تــاش بــرای 
برســاخت نظامــی دموکراتیــک و آزاد 
اســت، بــه معنــای نظامــی بــرای خــود 
نیســت بلکــه دســتاوردی عظیــم بــرای 
خــود جامعــه اســت کــه همــه ی اقشــار 
ــت  ــون در ذهنی ــرد. چ آن را در برمی گی
زن آزاد، طبقــات اجتامعــی و نــژاد و 
ادیــان و اقــوام، امتیــاز یــا فضیلــت بــه 
شــامر منی آینــد، همــه ،  حــق ابــراز وجود 
ــا  ــان ها ب ــه ی انس ــد. هم ــی دارن و زندگ
همــه ی تفاومتندی هایشــان حــق بــودن 
دارنــد و کســی بــه خاطــر جنــس، نــژاد، 
دیــن و... هویتــش انــکار منی گــردد و 
یــا از بیــن  نخواهدرفــت. نبایــد بــا دیــد 
مردســاالرانه و نظــام جنســیت گرا و 
فاشیســت آن به مســئله ی پیشاهنگی و 
مدیریــت زنان نگریســت. چــون هویت 
نظــام مردانــه و دنیــای مردســاالر بــا 
ــداری و زور و خشــونت شــکل  قدرت م
ــا  ــی ب ــه نظام ــه اســت؛ در حالی ک گرفت
ذهنیــت آزاد و دموکراتیــک زنــان، حاوی 

عدالــت و آشتی ســت

     بی گــامن تنهــا بــا پیشــاهنگی 

زنان اســت که نظام کنفدرالیســم 

ــد  ــر خواه ــه ی آزاد می و جامع

گشــت. چــون مــرد بــه اقتدارگری 

اســت و خــود  آلــوده گشــته 

بنیانگــذار نظام دولت هاســت. از 

طــرف دیگــر هــزاران ســال اســت 

کــه بــرده داری را مبنــا قــرار داده 

اســت و همچنین زن نیز هــزاران 

ســال اســت کــه بردگــی مــرد بــر 

ــج  ــل گشــته اســت و رن او تحمی

ــن  ــا ای ــد. ب ــل می منای آن را تحم

توصیــف یک بــرده در پــی آزادی  

اســت نــه یــک بــرده دار
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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 جامعــه ی دموکراتیــک ایجــاد خواهــد شــد. اگــر مــرد بتوانــد ایــن 

ــار زن داشــته  ــا در کن ــا معن ــد زندگــی ای ب ــرد، می توان حقیقــت را بپذی

ــا اقتدارگــری اش هــم زندگــی خــود  باشــد. و گرنــه همچــون گذشــته ب

ــتمی  ــاد سیس ــرد. ایج ــد ک ــا خواه ــی از معن ــی زن را خال ــم زندگ و ه

ــی  ــاخت نظام ــرای برس ــاش ب ــت و در ت ــاهنگ اس ــه زن در آن پیش ک

دموکراتیــک و آزاد اســت، بــه معنــای نظامــی بــرای خــود 

نیســت بلکــه دســتاوردی عظیــم بــرای خــود جامعــه اســت کــه 

همــه ی اقشــار آن را در برمی گیــرد. چــون در ذهنیــت زن آزاد، 

طبقــات اجتامعــی و نــژاد و ادیــان و اقــوام امتیــاز یــا فضیلــت 

بــه شــامر منی آینــد، همــه ،  حــق ابــراز وجــود و زندگــی دارنــد. 

ــودن  ــق ب ــان ح ــه ی تفاومتندی هایش ــا هم ــان ها ب ــه ی انس هم

ــش  ــن و... هویت ــژاد، دی ــس، ن ــر جن ــه خاط ــی ب ــد و کس دارن

ــد  ــا دی ــد ب ــت. نبای ــن  نخواهدرف ــا از بی ــردد و ی ــکار منی گ ان

مردســاالرانه و نظــام جنســیت گرا و فاشیســت آن بــه مســئله ی 

پیشــاهنگی و مدیریــت زنــان نگریســت. چــون هویــت نظــام 

مردانــه و دنیــای مردســاالر بــا قدرت مــداری و زور و خشــونت 

ــت آزاد و  ــا ذهنی ــی ب ــه نظام ــت؛ در حالی ک ــه اس ــکل گرفت ش

دموکراتیــک زنــان، حــاوی عدالــت و آشتی ســت. نقــش زن 

هــم نقشــی کلیــدی و اساســی در دموکراتیــزه کــردن مــرد و بــه 

ــد  ــا می توان ــور تنه ــن فاکت ــه دارد و موثرتری ــی جامع ــور کل ط

زن باشــد. چــون زن در طــول تاریــخ از طــرف نظــام ســلطه گر 

مــرد- خــدا- دولــت از همــه ی عرصه هــای اجتامعــی، سیاســی، 

اقتصــادی، فرهنگــی و ... بــه طــور عمــدی دور ســاخته شــده 

ــاده  ــارت، س ــل، بی جس ــوان، کم عق ــون نات ــی همچ ــا القاب و ب

ــد  ــری کرده ان ــت وی جلوگی و... از حضــور، مشــارکت و مدیری

و زنــان تحــت نــام "ملــک و نامــوس مــرِد خانــه" زندانــی 

ــام قََدرگرایــی،  ــا ن شدن شــان مــرشوع گشــته و بیچارگی شــان ب

ابــدی و ازلــی گشــت. و بدیــن شــکل میــدان بــرای مــردان مهیــا 

ــاز  ــد داد کــه مــردان یکه ت ــان اجــازه نخواهن گشــت. دیگــر زن

میــدان باشــند و هــر آنچــه را بخواهنــد بــر رس زن، جامعــه و طبیعــت 

بیاورنــد. ببینیــد در اینجــا بحــث از "کــدام جنــس بهــرت اســت" نیســت، 

بلکــه موقعیــت و وضعیتــی کــه هــر دو جنــس اکنــون در آن قــرار دارنــد، 

تعیین کننــده اســت کــه کــدام می توانــد پیشــاهنگ باشــد و کــدام بایــد 

از جنســیت گرایی و اقتدارگــری دســت بردارد.

 

 در صــورت ایجــاد فرصــت  و تحولــی سیاســی،با ایــن فــرض کــه بســرت ها و 

زیرســاخت جامعــه ای کــه مدنظــر داریــد در ایــران بــه وجــود آیــد، بی گــامن 

بســیاری جریانــات سیاســی همچــون شــام بــه مقولــه ی زن منی اندیشــند یــا 

قائــل بــه اصــول و مبانــی ایدئولوژیــک مدنظــر شــام نیســتند، حتی 

قائــل به ســازماندهی مســتقل زنــان یــا برپایی سیســتم دموکراتیک 

زنــان نیســتند؛ نحــوه ی تعامــل شــام بــا آنهــا به چــه صــورت خواهد 

بود؟

و  ســازمان ها  همــه ی  دموکراتیــک  و  آزاد  جامعــه ی  در   

ــوژی ای،  ــر و اندیشــه و ایدئول ــا هــر فک ــاالن ب ــزاب و فع اح

ــال  ــی در هــامن ح ــد. ول ــای  گیرن ــد ج ــاختار آن می توانن در س

ــت و  ــر گشته اس ــی و فراگی ــاالری، جهان ــت مردس ــون ذهنی چ

تاریخــی هــزاران ســاله دارد، دفــاع از هویــت زنــان از وظایــف 

اصلــی و وجدانــی ماســت. وقتــی از جامعــه ای آزاد ســخن 

بــه میــان می آیــد یعنــی جامعــه ی بــدون جنســیت گرایی، 

ــی و  ــل ناموس ــدون قت ــه زن، ب ــونت علی ــدون خش ــه ی ب جامع

ــی سیاســی و  ــر جریان ــف اگ ــن توصی ــا ای ــی . ب ــدون بی عدالت ب

یــا ســازمانی بــه مقولــه ی آزادی زن اهمیــت نــداده و یــا قائــل 

ــت  ــه حقیق ــی ب ــد، یعن ــان نباش ــتقل زن ــازماندهی مس ــه س ب

ــا آن را درک نکرده اســت. بایــد  دموکراســی معتقــد نیســت و ی

مســئله ی دموکراســی بــا همــه ی ابعــاد آن در جامعــه نهادینــه 

ــام  ــاد نظ ــی ایج ــی، رشط اساس ــردن دموکراس ــردد. نهادینه ک گ

کنفدرالیســم دموکراتیــک اســت. سیســتم کــژار ـ جامعــه ی 

ــر  ــه را ب ــان جامع ــازماندهی زن ــتان ـ س ــان آزاد رشق کوردس زن

عهــده دارد و از طــرف دیگــر هامننــد چــرتی عمــل می کنــد کــه همــه ی 

جنبش هــا و ســازمان های زنــان و فعــاالن زن را در کنــار هــم گــرد 

آورده و اتحــاد بــزرگ زنــان در کوردســتان و ایــران را بــه وجــود مــی آورد. 

ــه ی آزادی  ــه مقول ــامن ب ــز بی گ ــا نی ــازمان ها و جنبش ه ــن س ــه ی ای هم

ــتقل  ــازماندهی مس ــی س ــه نوع ــود ب ــن خ ــد و ای ــت می دهن زن اهمی

ــاد  ــه در ایج ــود ک ــان من ــد اذع ــه بای ــود. البت ــوب می ش ــز محس ــان نی زن

    در جامعــه ی آزاد و دموکراتیــک 
همــه ی ســازمان ها و احــزاب و فعــاالن 
بــا هر فکــر و اندیشــه و ایدئولــوژی ای، 
جــای  می تواننــد  آن  ســاختار  در 
ــون  ــال چ ــامن ح ــی در ه ــد. ول  گیرن
ذهنیــت مردســاالری، جهانــی و فراگیر 
گشته اســت و تاریخــی هــزاران ســاله 
دارد، دفــاع از هویــت زنــان از وظایــف 
ــی از  ــت. وقت ــی ماس ــی و وجدان اصل
جامعــه ای آزاد ســخن بــه میــان می آید 
یعنی جامعــه ی بدون جنســیت گرایی، 
علیــه  بــدون خشــونت  جامعــه ی 
زن، بــدون قتــل ناموســی و بــدون 
بی عدالتــی . بــا ایــن توصیــف اگــر 
ــه  ــازمانی ب ــا س ــی و ی ــی سیاس جریان
ــداده و  ــت ن ــه ی آزادی زن اهمی مقول
یــا قائــل بــه ســازماندهی مســتقل زنان 
نباشــد، یعنــی بــه حقیقت دموکراســی 
درک  را  آن  یــا  و  نیســت  معتقــد 

نکرده اســت

    در ایجــاد سیســتم جامعــه ی 

دموکراتیــک هــدف مــا هرگــز ایــن 

نیســت کــه جامعــه ای یکدســت با 

ــوژی و  ــک ایدئول ــزب و ی ــک ح ی

یــک دیــن و یــا زبان بســازیم، بلکه 

هــدف ایجــاد جامعه ای بــا ذهنیت 

و اراده ی آزاد و دموکراتیــک همه ی 

افــراد آن اســت. هــر تفاوت منــدی 

ــا  ــی، ب ــن و آیین ــا هــر دی ــژادی ب ن

ــد  ــی می توانن ــان و فرهنگ ــر زب ه

ــا حفــظ موجودیــت و هویــت  ب

ــه رس  ــت ب ــود در امنی و اراده ی خ

برنــد و بــا دیــده ی احــرتام بــا 

یکدیگــر برخــورد مناینــد
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سیســتم جامعــه ی دموکراتیــک هــدف مــا هرگــز ایــن نیســت کــه 

جامعــه ای یکدســت بــا یــک حــزب و یــک ایدئولــوژی و یــک دیــن و یــا 

زبــان بســازیم، بلکــه هــدف ایجــاد جامعــه ای بــا ذهنیــت و اراده ی آزاد 

و دموکراتیــک همــه ی افــراد آن اســت. هــر تفاوت منــدی نــژادی بــا هــر 

دیــن و آیینــی، بــا هــر زبــان و فرهنگــی می تواننــد بــا حفــظ موجودیــت 

و هویــت و اراده ی خــود در امنیــت بــه رس بربنــد و بــا دیــده ی احــرتام 

بــا یکدیگــر برخــورد مناینــد. ولــی در هــر جایــی اگــر زنــی، جامعــه ای، 

جغرافیایــی و یــا محیــط زیســت و طبیعــت در خطــر بیافتــد مــا ملــزم 

ــود.       ــم ب ــاع از آن خواهی ــاری رســانی و دف ــه ی ب

 روابــط ســاختاری KJAR  بــا KODAR بــه چه صورتی ســت؟ 

هــر دو خــود را بــه شــکل سیســتم تعریــف منــوده و بــه صــورت 

مســتقل عمــل می مناینــد؛ آیــا نقطــه ی اشــرتاک و تالقــی آنهــا بــه 

ســبب برخــورداری از اندیشــه ی آزادی زن، عاملــی برای توســعه ی 

ــه نوعــی  ــد ب ــه می توان ــا ن ــود ی سیاســت دموکراتیــک خواهــد ب

تداخــل ســاختاری را موجــب گــردد؟ بــه زبانــی دیگــر اگــر کــودار 

هــم بــه موضــوع زن، هم چــون شــام می اندیشــد، چــرا سیســتم 

مســتقل زنــان بایســتی بــه وجــود آیــد؛ خــوب آیــا منی تــوان ایــن 

رســالت را بــه زنــان و مــردان در کــودار کــه تضــادی بــا اصــول و 

مبانــی شــام ندارنــد ســپرد؟ 

 کــژار در حوزه هــای ایدئولوژیــک، سیاســی، اجتامعــی و 

ــورت  ــه ص ــده دارد و ب ــر عه ــاهنگی را ب ــش پیش ــی نق فرهنگ

ارگان هــای  و  کمیته هــا  مراکــز،  در  خودویــژه  و  اتونــوم 

ســاختاری کــودار جــای می گیــرد و خویــش را ســازماندهی 

متامــی  مبنــای  آزاد  زن  ایدئولــوژی  خط مشــی  می منایــد. 

ــی  ــری و عمل ــاهنگی فک ــه پیش ــت. ب ــودار اس ــای ک فعالیت ه

ــا  ــان در کــودار اســت کــه جامعــه ی دمکراتیــک و آزاد معن زن

می یابــد و بــرای تشــکیل کمون هــا، کمیته هــا، انجمن هــا، 

متامــی  عرصه هــای  در  مجالــس  و  تعاونی هــا  ســندیکاها، 

ــت  ــی را توســعه داده و مدیری ــارزه ی آزادیخواه ــه، مب جامع

ــای  ــر ارگان ه ــم در براب ــژار ه ــای ک ــع اعض ــد. در واق می منای

آن  در  کــه  کــودار  نهاد هــای  و  ســازمان ها  برابــر  در  هــم  و  خــود 

ــدرال  ــاختاری کنف ــه ی س ــه مثاب ــی ب ــور کل ــه ط ــد و ب ــت می مناین فعالی

ــا  ــودار ب ــودن ک ــک ب ــودار مســئول اند. اصــا دموکراتی ــام ک ــال نظ در قب

وجــود کــژار می توانــد معنــا داشــته و توامننــد گــردد. همچنان کــه نظــام 

ــودار  ــت. ک ــر اس ــن ام ــان دهنده ی همی ــودار نش ــرتک در ک ــت مش ریاس

فعالیت هــای همــه ی احــزاب و جنبش هــا و... را از هــر دو جنــس شــامل 

می شــود. ولــی کــژار نظامــی تنهــا مختــص و ویــژه ی زنــان اســت. یعنــی 

از یــک طــرف زنــان ســازماندهی مختــص بــه خــود را دارنــد کــه بــا فکــر و 

اراده ی مســتقیم آنــان اداره می شــود و از طــرف دیگــر نقــش پیشــاهنگ 

ــاور هســتیم  ــر ایــن ب ــد. چــون ب ــر عهــده دارن ــز ب در نظــام کــودار را نی

در جایــی کــه مــردان بــدون حضــور زنــان بــه فعالیــت و ســازماندهی و 

یــا مدیریــت و ریاســت و ... بپردازنــد و همــه یــا بیشــرت اختیــارات را در 

ــتثامرگری  ــدار و اس ــاره ی اقت ــش دوب ــر پیدای ــند، خط ــته باش ــت داش دس

ــن یــک واقعیــت اســت.            ــه ای ــه البت وجــود خواهــد داشــت ک

 تــا چــه انــدازه بــا کــودار در موضــوع سیاســت هم ســو هســتید؟ اگــر 

فــرض کنیــم کــه کــودار بــا جریانــی سیاســی کــه قائــل بــه موضــوع آزادی زن 

ـ آنگونــه کــه شــام بــه آن می نگریــدـ نباشــد، می خواهــد کــه بــه تعاملــی 

سیاســی، دیپلامتیــک ویــا یــک هم ســویی و هم گرایــی برســد، موضــع شــام 

چــه خواهــد بــود؟ آیــا بیشــرت بــه بعــد ایدئولوژیــک مســئله توجــه دارید که 

بــا مبداهــا و اصــول شــام هم خــوان باشــد، یــا نــه بــه توســعه ی سیاســی و 

یــک هم گرایــی  جهــت پیشــربد سیاســت می اندیشــید؟      

 آزادی زن یکــی از اصــول کنفدرالیســم دموکراتیــک اســت. ســطح آزادی 

ــور  ــدون حض ــت. ب ــه اس ــان جامع ــطح آزادی زن ــا س ــب ب ــه متناس جامع

ــت  ــدنی اس ــری ناش ــک ام ــت دموکراتی ــان سیاس ــاهنگی آن ــان و پیش زن

ــود.  ــت من ــت حفاظ ــط زیس ــعه داد و از محی ــح را توس ــوان صل و منی ت

زنــان بــه شــکل اتحادیــه ی کنفــدرال و بــه حالــت اتونــوم و خودویــژه در 

کنفدرالیســم دموکراتیــک جــای گرفتــه و خــود را ســازماندهی می کننــد. 

حتــی ایــن اصــل از مبانــی جامعــه ی دموکراتیــک کــودار، عینــا در بنــد 8 

قــرارداد اجتامعــی آن منــدرج گشته اســت. کــودار در بند هــای 7و 8 ایــن 

قــرارداد، خط مشــی آزادی زن را پذیرفتــه و در پیشــربد آن می کوشــد. 

بــدان معنــا کــه بــر ضــد هرگونــه دهنیــت و نظــام مردســاالرانه مبــارزه 

می کنــد. همچنیــن پارادایــم جامعــه ی اکولوژیک-دموکراتیــک مبتنــی بــر 

آزادی زن را پذیرفتــه و بــر علیــه متامــی اشــکال و شــیوه های مردســاالری 

و پیرســاالری بــه مبــارزه ای همه جانبــه دســت می زنــد. بنابرایــن مــا 

ــعه ی  ــه توس ــت ک ــم. بدیهی س ــکلی نداری ــت مش ــن جه ــودار از ای ــا ک ب

ــی  ــه پیشــاهنگی فکــری و عمل     ب

زنــان در کــودار اســت کــه جامعــه ی 

دمکراتیــک و آزاد معنــا می یابــد و 

ــرای تشــکیل کمون هــا، کمیته هــا،  ب

انجمن هــا، ســندیکاها، تعاونی هــا 

و مجالــس در متامــی  عرصه هــای 

جامعــه، مبــارزه ی آزادیخواهــی را 

ــد.  ــت می منای ــعه داده و مدیری توس

در واقــع اعضــای کــژار هــم در برابــر 

ارگان هــای خــود و هــم در برابــر 

ســازمان ها و نهاد هــای کــودار کــه 

در آن فعالیــت می مناینــد و بــه طــور 

کلــی به مثابــه ی ســاختاری کنفــدرال 

ــئول اند.  ــودار مس ــام ک ــال نظ در قب

ــا  ــودار ب ــودن ک ــک ب ــا دموکراتی اص

وجــود کــژار می توانــد معنــا داشــته و 

توامننــد گــردد
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گفتگوی ملت دموکراتیک با

هیوا آرگش
 KODAR  عضو کمیته ی رسانه ی

از آرمان گرایی انقالبی
تابرساخت

                    مســئله ی خلق هــا و تنوعــات هویتــی کــه اصلی تریــن مبحــث در موضــوع دموکراتیزاســیون در ایــران اســت، درعین حــال ه اشار

نیــز یکــی از حوزه هایی ســت کــه از ســوی احــزاب و نیروهــای سیاســی خوانش هــای متفاوتــی بــه خــود دیده اســت. از 

نگرش هــای ناسیونالیســتی تــا بــه امــروز که نظریه ی برســاخت ملــت دموکراتیک مطــرح شــده و می رود تــا به گفتامن تبدیل گــردد، 

همــواره ایــن تنوعــات و تکــرات اجتامعــی و خلقــی بوده انــد کــه در متامــی سیاســت گذاری های حزبــی موضــوع اصلی انــد. وقتــی 

ـ ملت تهدید بوده و از ســوی نیروهای دموکراتیک جامعه، پتانســیل و نیروی  خلق هــا و تنوعــات هویتــی و فرهنگــی از منظــر دولت  

تحــول و انقــاب بــه شــامر  می آینــد، امری ســت کــه اهمیــت آن نــه در یــک مقطــع خــاص بلکــه بنیادی تــر از آن، کــه می بایســت در 

رونــدی جامعه شــناختانه بــا درنظــر گرفــن آزمون هــای تاریخــی و بــه ویــژه رویکــرد احزاب بررســی شــوند. هم اکنــون کــودار مدعی 

ـ ملت در  رهیافــت ملــت دموکراتیــک و برســازنده ی آن، خــود را اندیشــه و ســاختاری می دانــد که می تواند بــه عنوان جایگزین دولــت 

دموکراتیزاســیون ایــران نقشــی تحول آفریــن ایفــا مناید. مقوله ی فرهنــگ و تنوعات هویتی و بــه ویژه خوانــش کــودار از آن، مقوله ای 

بنیادیــن در ایــن ســاختار اســت کــه در رشق کوردســتان و ایــران بایســتی به ابعاد سیاســی و حزبــی آن نیز توجه داشــت. گفتگوی زیر 

بــا هیــوا آرگــش عضو کمیتــه ی رســانه ی کــودار در این زمینه اســت؛ 

جامعه ی د موکراتیک 

   در تعریــف تنوعــات هویتــی مدنظــر کــودار در ایــران، بــه نوعی نگرش 

در چارچوبــه ای اپوزســیونی دیــده می شــود کــه همواره بایســتی ایــن تنوعات 

هویتــی نقــش مخالفــت بــا نظــام جمهــوری اســالمی را نیــز ایفــا مناینــد، آیــا 

ایــن نگــرش تنهــا بازتعریــف تنوعــات هویتــی بــرای دســتیابی بــه نتیجــه  ای 

سیاســی نخواهــد بــود؟ در حالــی کــه برخــی از ایــن تنوعــات هویتــی و حتی 

احــزاب آنــان دارای نگرشــی دموکراتیــک بــه دیگر خلق هــا و به ویــژه کوردها 

نیســتند، یــا رضورتــی به نقش پذیــری خویــش در مخالفت با نظــام منی بینند. 

بــه عنــوان منونــه هنــوز در ایران، کوردها از ســوی بســیاری از محافل سیاســی 

دیگــر هویت هــای غیــر کــورد، تجزیه طلــب خوانــده می شــوند. 

ارزیابــی شــام در ایــن زمینه چیســت؟ 

 آن چیــزی کــه بســیاری از احــزاب و یــا نیروهــای مخالــف 

در طــول تاریــخ سیاســی ایــران بــه ویــژه از ســال 1357 تــا بــه 

امــروز نخواســته اند کــه بــه آن نزدیــک شــده و حتــی بــه قــول 

شــام تعریفــی نتیجه گرایانــه نیــز از آن داشــته باشــند، همیــن 

ــی در  ــات خلق ــا و تنوع ــف ملت ه ــدن از بازتعری دوری گزی

ایــران اســت. هــامن چیــزی کــه خــود جمهــوری اســامی بــه 

ــف  ــت تعری ــه خواس ــه ک ــت، آن را هامن گون ــک گش آن نزدی

منــود و امــروزه همیــن کــه هــر جریــان یــا جنبشــی سیاســی 

خواســتار احیــای فرهنگــی و سیاســی آن اســت، بــه ایــن 

امــر متهــم می شــود کــه تنوعــات و ملت هــای متکــر در 

ــق اهــداف شــوم! سیاســی  ــت تحق ــزاری جه ــه اب ــران را ب ای

ــر رس  ــرد. حــاال دیگــر بحــث ب ــه کار می گی ــی خــود ب و حزب

ــی نیســت، بحــث  ــف تنوعــات هویت ــا عــدم تعری ــف ی تعری

بــر رس »موجودیــت« مطــرح می گــردد. ببینیــد در وضعیتــی 

ــا  ــن موجودیت ه ــده، ای ــار ش ــه آن دچ ــران ب ــه ی ای ــروزه جامع ــه ام ک

هســتند کــه هــدف قــرار می گیرنــد. موجودیتــی بــه نــام جامعــه در حــال 

فروپاشــی اســت. موجودیتــی بــه نــام فرهنــگ تهدیــد اســت و هویــت 

یعنــی هــر آنکــه بیشــرت دچــار خودبیگانگــی فرهنگــی اســت و در بحــران 

بــه رس می بــرد. هنــوز زن در ایــران در تعریــف هــم نهــاد قــدرت و هــم 

جامعــه، نــه یــک تهدیــد بلکــه انــگار یــک موجــود نحــس و شــوم اســت 

کــه می بایســت بــه هــر شــیوه ای نیســت انگاشته شــود؛ و تنهــا بــا متلــک 

   اصــال بــه اینگونــه نیســت کــه انتظــار 
داشــته باشــیم نهاد یا حزب و سیستمی 
حتــی کــودار بــرای خلق ها و یــا تنوعات 
ــف  ــژه تعری ــه نقش وی ــی جامع هویت
منایــد؛ ایــن خــود هویت هــای متفــاوت 
ــش  ــژه ی خوی ــه نقش وی ــد ک جامعه ان
را بازتعریــف می مناینــد. رســالت کــودار 
تــالش برای گــذار دادن جامعــه از نگرش 
ــه و  ــم جامع ــه ه ــت ک ــی اس و ذهنیت
ــده اند.  ــار آن ش ــز دچ ــزاب نی ــم اح ه
آنهــم خود بیگانگــی تاریخــی، فرهنگی، 
سیاســی، اجتامعــی و لزوم مبــارزه برای 
برســاخت ملــت دموکراتیــک، نهادهــا و 

ســاختار آن.
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ــودن اش را  ــودن و رش ب ــوم ب ــوان ش ــه می ت ــت ک ــر وی  اس ــب ب و تصاح

کنــرتل کــرد. وقتــی از رهگــذر تقدس بخشــی بــه دین گرایــی افراطــی و یــا 

ملی گرایــی والیــی، جامعــه و فرهنــگ آن تعریــف می گــردد، چــه فرقــی 

می کنــد کــه بلــوچ باشــی یــا کــورد یــا فــارس؟ تک تیپ ســازی جامعــه ی 

ایرانــی نــه در حــال روی دادن بلکــه بســیار عمیق تــر از هــر زمانــی ریشــه 

در ریشــه های قــدرت تنیــده و نظــام و شــخصیت خرسوانی ایرانــی، آن را 

روی داده اســت. ایــن مهــم نیســت کــه خــود ایــن تنوعــات رضورتــی بــه 

نقش پذیــری خویــش در مخالفــت بــا نظــام منی بیننــد، بلکــه 

بــه آنچــه کــه غیــر خــود باشــد، صفــت دیگــری داده انــد و 

ــز دیگــرِی دیگــران شــده اند. موجودیــت فرهنگــی  خــود نی

آنــان دچــار چنــان تخریبــی گشــته کــه می تــوان بــا فتوایــی 

ــه  ــی را ب ــی اجتامع ــیره ای، قتل عام ــا عش ــی ی ــی ـ مذهب دین

وجــود آورنــد. هنــوز در ایــران از دیــدگاه اندیشــه های 

شــیعه ی حاکــم، بلوچ هــا و کوردهــا، ســنی ها، اعــراب و 

... کفارنــد و از دیــدگاه فارســی زبانان مرکز نشــین، دیگــر 

عقب ماندگــی  و  خرده فرهنــگ  فرهنگ هــا  و  زبان هــا 

تنوعــات  کــودار  اینکــه  می رونــد.  شــامر  بــه  فرهنگــی 

ــد  ــف منای ــیونی بازتعری ــه ای اپوزیس ــی را در چارچوب هویت

ــد، چیــزی از اصــل موضــوع کــه تنوعــات  ــا تعریــف ننامی ی

هویتــی در ایــران در خوانــش حاکمیــت رژیــم ایــران هنــوز 

دارای موجودیتــی اجتامعــی، فرهنگــی و سیاســی، نیســتند، 

واقعیتــی انکارناپذیــر اســت؛ کــودار بــرای نتیجــه ای سیاســی 

ــه  ــد، چــرا ک ــی منی زن ــات هویت ــف تنوع ــه بازتعری دســت ب

ــد  ــی خــاص منی توان ــک دوره ی زمان نتیجــه ای سیاســی در ی

ضامنتــی بــرای ســامت رونــد دموکراتیزاســیون بــوده و 

ــا  ــد. اص ــق گردان ــه را متحق ــتین در جامع ــی راس دموکراس

کــه هم اکنــون هویت هــای موجــود،  زمانــی  بــازه ی  در 

مطالبــات دموکراتیــک دارنــد، خــود ایــن هویت هــا بــه 

هیــچ اندیشــه یــا ســازمان و سیســتمی اجــازه ی چنیــن 

ــد داد. ــردی را نخواهن رویک

 

 خــب نگــرش دیگــر در بازتعریــف تنوعــات هویتــی آن نگرشی  ســت کــه 

تنوعــات هویتی تنهــا بازتعریفی مهندسی شــده در حــوزه ی مقوله ی فرهنگ 

داشــته و عنــوان غنــای فرهنگــی بــه خــود می گیرنــد کــه در آن صــورت اغلب 

مطالبــات دموکراتیــک آنهــا از دولــت، حالتــی از یــک اســتغاثه ی سیاســی و 

التامســی دیپلامتیــک بــه خــود خواهد گرفــت و منی تواند دولــت را در تنگنای 

سیاســی جهــت تحولــی دموکراتیــک قــرار دهــد. در ایــن صــورت هویت هــای 

متنــوع و متکــر جامعــه ی امــروز ایــران بایســتی چــه نقش ویــژه ای بگیرند؟

 اصــا بــه اینگونــه نیســت کــه انتظــار داشــته باشــیم نهــاد یــا حــزب 

و سیســتمی حتــی کــودار بــرای خلق هــا و یــا تنوعــات 

هویتــی جامعــه نقش ویــژه تعریــف منایــد؛ ایــن خــود 

ــژه ی خویــش  ــد کــه نقش وی هویت هــای متفــاوت جامعه ان

ــذار  ــرای گ ــاش ب ــودار ت ــد. رســالت ک ــف می مناین را بازتعری

دادن جامعــه از نگــرش و ذهنیتــی اســت کــه هــم جامعــه 

و هــم احــزاب نیــز دچــار آن شــده اند. آنهــم خود بیگانگــی 

تاریخــی، فرهنگــی، سیاســی، اجتامعــی و لــزوم مبــارزه 

نهادهــا و ســاختار  بــرای برســاخت ملــت دموکراتیــک، 

شــده  مهندســی  نگاهــی  از  منظــور  اگــر  آن. همچنیــن 

ــوزه ی  ــا در ح ــودن آنه ــدود من ــا مح ــی ی ــات هویت ــه تنوع ب

ــت،  ــئله اس ــن مس ــه ای ــودار ب ــرد ک ــور رویک ــگ، منظ فرهن

در واقــع کــودار درســت در نقطــه ی تقابــل بــا ایــن عملکــرد 

دولــت، موضــوع هویت هــای فرهنگــی و هویتــی را مطــرح 

ــوع  ــای متن ــران هویت ه ــون در ای ــد هم اکن ــد. ببینی می منای

ــعب از  ــگ منش ــک خرده فرهن ــوزه ی ی ــا درح ــر تنه و متک

فرهنــِگ فرادســت تعریــف می گردنــد. آنهــم در ســطح 

موجودبــودن در مرزهــای آداب و ســنن و یــا مناســک و 

ــت های  ــال سیاس ــه ح ــم ب ــه آزاری ه ــی ک ــای مذهب آیین ه

ــردد  ــی مطــرح منی گ ــد. حت ــته باش ــوری  اســامی نداش جمه

ــر  ــون اگ ــردد. چ ــف می گ ــی تعری ــه ای دولت ــه گون ــه ب بلک

ــز تبدیــل  ــه گفتــامن نی ــا حــال ب ــود بایســتی ت موضــوع مطــرح شــدن ب

نــه  هویــت،  از  مهندسی شــده  رویکــردی  یعنــی  این هــا  می شــد. 

ــت و  ــه دول ــا ن ــه اص ــم ک ــی از آن. گفت ــا سیاس ــی ی ــی فرهنگ بازتعریف

ــه  ــل ب ــان، قائ ــای کل آن ــا ذهنیــت تصاحــب جامعــه و دان ــه احــزاب ب ن

ــی  ــای سیاس ــوع در جغرافی ــای متن ــک از هویت ه ــی دموکراتی بازتعریف

  اگــر خلقــی بــه ایــن ســطح از 
بلــوغ اجتامعــی و خــرد برســد کــه 
ــات و هــر،  ــان ادبی ــا زب ــد ب می توان
را  فرهنگ هــا  دیگــر  موجودیــت 
بپذیــرد و در پــی نابــودی آن برنیایــد 
و خــود را فرادســت دیگــری نداند، یا 
فرودســتی خــود در فرهنــگ دیگری 
جــرات  بــه  می تــوان  نپذیــرد،  را 
ــت  ــاده ای جه ــرت آم ــه بس ــت ک گف
مشــارکت سیاســی و خود مدیریتــی 
را نیــز بــا خــود دارد. ایــن برخــوردی 
آرمانــی یــا شــعاروارگی بــه موضــوع 
تنوعــات هویتــی نیســت، در واقــع 
هــامن چیــزی اســت کــه جامعــه آن 
را از دســت داده یــا از آن محرومــش  

منوده انــد

   اینکــه کــودار تنوعــات هویتــی را در 
ــف  ــه ای اپوزیســیونی بازتعری چارچوب
ــزی از  ــد، چی ــف ننامی ــا تعری ــد ی منای
اصــل موضــوع کــه تنوعات هویتــی در 
ایــران در خوانش حاکمیــت رژیم ایران 
هنــوز دارای موجودیتــی اجتامعــی، 
فرهنگی و سیاســی، نیســتند، واقعیتی 
بــرای  کــودار  اســت؛  انکارناپذیــر 
نتیجه ای سیاســی دســت به بازتعریف 
ــه  ــرا ک ــد، چ ــی منی زن ــات هویت تنوع
دوره ی  یــک  در  سیاســی  نتیجــه ای 
زمانــی خــاص منی توانــد ضامنتــی برای 
ســامت رونــد دموکراتیزاســیون بــوده 
و دموکراســی راســتین در جامعــه را 
متحقــق گرداند. اصــا در بــازه ی زمانی 
ــود،  ــای موج ــون هویت ه ــه هم اکن ک
مطالبــات دموکراتیــک دارنــد، خــود 
ایــن هویت هــا بــه هیــچ اندیشــه یــا 
ــن  ســازمان و سیســتمی اجــازه ی چنی

ــد داد ــردی را نخواهن رویک
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ایــران نیســتند تــا مشــخص کنیــم کــه کــدام بــد اســت یــا خــوب. کــدام 

ــاً  ــردارد. مث ــان ب ــا از می ــع بخشــد ی ــد دموکراتیزاســیون را ترسی می توان

در ذهنیــت سیاســی کاســیک کــورد، تنهــا ناسیونالیســم ابتدایــی، قائــل 

ــی،  ــات هویت ــا تنوع ــا ی ــر فرهنگ ه ــت کوردهاســت و دیگ ــه موجودی ب

هــامن دیگرانــی هســتند کــه دشــمن بــه شــامر می رونــد. یــا دولــت بــا 

مطــرح ســاخن امــت اســامی و یــا ایــران آریایــی بــرای متامــی تنوعــات 

متفــاوت و متکــر در جامعــه ی ایــران، تک تیپ ســازی اجتامعــی در 

متامیــت ارضــی را تجویــز می کنــد. و خــارج از ایــن دایــره 

ــودار  ــمن اند. ک ــوده و دش ــر ب ــای دیگ ــامً غیرخودی ه حت

بــه موضــوع هویت هــای مختلــف نــه بــه صــورت ابــزاری 

ــع  ــک مقط ــی در ی ــه ای سیاس ــه نتیج ــتیابی ب ــرای دس ب

کائوتیــک سیاســی یــا دوره ی زمانــی مشــخصی می نگــرد، 

فرهنگــی  حــوزه ی  در  مهندسی شــده  بازتعریفــی  نــه 

ــاخت  ــه ی برس ــاده اندیش ــی س ــه زبان ــد. ب ــه آن می  ده ب

ــک  ــا ســاختار کنفدرالیســم دموکراتی ــک ب ــت دموکراتی مل

در  هویــت  بحــران  ریشــه یابی  و  آسیب شناســی  بــه 

جامعــه ی ایرانــی می پــردازد و در عیــن حــال بــا شــناخت 

از ریشــه های قــدرت در بــه وجــود آوردن بحــران هویــت، 

ــل  ــی متوس ــه  و مرکزیت گرای ــای زورمداران ــه ابزاره ــه ب ن

ــروز  ــد از ب ــزاب بع ــیاری از اح ــوال بس ــه معم ــود ک می ش

انقاب هــا بــه آن روی خواهنــد آورد، نــه دموکراســی را در 

مرز ســازی هایی می دانــد کــه تجزیه گرایــی جغرافیایــی 

و  ایجــاد یــک دولــت حتــی کوچــک و محلــی را موجــب 

خواهــد شــد. کــودار اصــل دموکراســی و اراده ی آزاد 

ــرای یکپارچگــی و در عیــن حــال  هویت هــا را ضامنتــی ب

ــت  ــع کلی ــد. در واق ــران می دان ــش در ای ــف خوی بازتعری

ــک را در خــود  ــد ظرفیت هــای دموکراتی ــه بتوان ــی ک ایران

بــه بلــوغ برســاند، از رهگــذر هم زیســتی و تغذیــه ی 

ــد. ــت می یاب ــی موجودی ــات هویت ــل تنوع ــی و تعام ــی ـ اجتامع سیاس

ــا ایده آلــی بــه موضــوع تنوعــات  ــا ایــن یــک نــوع نــگاه آرمانــی ی    آی

ــوع  ــن ن ــان در ای ــران نیســت؟ در واقــع احســاس می شــود زب هویتــی در ای

   نیــاز بــه یک باورمندی سیاســی مطرح 
اســت کــه دیگــر رسخوردگــی سیاســی 
ــدگاِن رسنوشــت های  احــزاب تعیین کنن
محتــوم و همیشــگی نباشــند. بــه یــک 
آشــتی میــان احزاب بــا خلق نیــاز داریم. 
ــه احــزاب از ســوی  ــدی ب نوعــی باورمن
خلقی که مطالبــه ی دموکراســی دارد اما 
زبــان انقــاب اش اَلکــن  اســت یا بــا زبان 
دیگــری ســخن می گویــد، نیــاز هســت. 
ببینیــد بــا جامعــه ای طرف هســتیم که 
ــه  ــت و ب ــی سیاسی س ــار رسخوردگ دچ
یــاس شکســت از انقــاب مبتاســت. از 
یــک ســو قهرمانانــش را از دســت داده و 
از ســوی دیگــر هنــوز بــر خــود می بالــد 
کــه ریشــه در اعــامق تاریــخ دارد و 
ــه  ــن نهادین ــت. ای ــر اس ــه کهن ت از هم
شــدن هــامن فرهنگی ســت که از ســوی 
دولت و دشــمن اشــغالگر مطرح شــد و 
نگــرش و ذهنیــت سیاســی کاســیک به 

آن دامــن زد

برخــورد، زبانــی آرمانــی انقالبی ســت کــه شــاید بــا امــر واقــع در جامعــه ی 

ایــران کمــی هم خوانــی نداشــته باشــد. مثــالً می تــوان در زمینــه ی مؤلفه های 

فرهنگــی یــا هــری زبانــی آرمانی بتوانــد حــوزه ی ادبیات یــا هــر را در برگیرد 

و خلق هــای موجــود بــه یــک اشــرتاکات فرهنگــی قائــل بــه موجودیــت هــم 

باشــند. امــا وقتــی موضــوع مدیریت هــای سیاســی یــا سهیم شــدن در اداره ی 

جامعــه مطــرح می گــردد، آیــا بازهــم می تــوان بــا همیــن رویکــرد برخــورد 

منــود؟

ــوغ اجتامعــی و خــرد  ــن ســطح از بل ــه ای ــر خلقــی ب     اگ

ــت  ــر موجودی ــات و ه ــان ادبی ــا زب ــد ب ــه می توان ــد ک برس

دیگــر فرهنگ هــا را بپذیــرد و در پــی نابــودی آن برنیایــد 

ــود در  ــتی خ ــا فرودس ــد، ی ــری ندان ــت دیگ ــود را فرادس و خ

ــه  ــت ک ــه جــرات گف ــوان ب ــرد، می ت ــری را نپذی ــگ دیگ فرهن

ــی  ــی و خود مدیریت ــارکت سیاس ــت مش ــاده ای جه ــرت آم بس

را نیــز بــا خــود دارد. ایــن برخــوردی آرمانــی یــا شــعاروارگی 

بــه موضــوع تنوعــات هویتــی نیســت، در واقــع هــامن چیــزی 

ــش   ــا از آن محروم ــت داده ی ــه آن را از دس ــه جامع ــت ک اس

منوده انــد. وقتــی یــک جامعــه دارای بســرتی فرهنگــی باشــد 

کــه در آن هم اندیشــی، دگر اندیشــی، آزادی بیــان و اندیشــه، 

تابــو یــا جــرم بــه شــامر نیایــد، و جامعــه بافت هــای ارزشــی 

ــاد قــدرت،  ــه شــده از ســوی نه ــه ســبب رشِم دیکت خــود را ب

ــر نشــامرد و خــود را از درون از هــم نگســاند، بســرتی  حقی

بــرای سیاســی شــدن دارد. جامعــه ای کــه  خــود را بــه ســبب 

ــا  ــد ی ــی ندان ــط جهان ــیفتگی، فق ــا خودش ــی ی از خودبیگانگ

بــه ســبب ملی گرایــی افراطــی، فقــط بومــی احســاس ننامیــد، می تــوان 

نشــانه های یــک جامعــه ی فرهنگــی درحــال رشــد را نیــز در آن یافــت. 

جامعــه ی در حــال رشــد فرهنگــی، حامــل یک بــار معنایی برای مشــارکت 

ــردم آن  ــم م ــود. ســاده بگوی ــز خواهــد ب ــن رسنوشــت خــود نی در تعیی

جامعــه سیاســی خواهنــد شــد، بــه سیاســت بــه عنــوان مقولــه ای متعلــق 

بــه فرادســتان و ارشاف زادگان و روشــنفکران تولید شــده در دامــان قــدرت 

ــا  ــد. اص ــر منی مناین ــی تعبی ــگ مل ــه فرهن ــی را ب ــرد، فرهنگ کُش منی نگ

ــد  ــزه منی مناین ــط تئوری ــی را فق ــد، دموکراس ــدن دارن ــه مطرح ش ــل ب می

بلکــه آن را در رفتــار اجتامعــی و سیاســی بــه عنــوان یــک مبــدأ اخاقــی 

   کــودار حداقــل تــاش دارد کــه 
نقطــه ی پایانــی بــه ایــن عــادت 
جامعــه ی کوردی گــذارَد کــه همواره 
قــرار اســت مبــارزان بــه عنــوان 
دانایــان کل و حاکــامن بامنــازع 
آزادی، جامعــه را از هــر چیــز آزاد 
ــد، مدیریــت منــوده و جامعــه  مناین
نقــش خویــش را تنها به فرســتندگان 
محــرتم درود و تریــکات سیاســی و 
ــرد  ــاچیان ن ــش متاش ــای نق ــا ایف ی
تقلیــل دهــد یــا بــا رشکــت در 
انتخابــات فرمایشــی احســاس منایــد 
رسنوشــت خویــش را تعییــن منــوده 
و دموکراســی محقــق گشــته اســت.
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ــه ی  ــک جامع ــاخت ی ــت از برس ــا حکای ــه ی این ه ــد. هم ــا می گیرن مبن

آرمانــی دارد؛ امــا خــود فاکتورهایــی که از آن بحث شــد و می توان بســیار 

بیشــرت از اینهــا را نیــز مطــرح منــود، آرمانــی نیســتند. واقعیاتــی هســتند 

ــت  ــا موجودی ــه ب ــد. جامع ــت نیافته ان ــا موجودی ــد ام ــود دارن ــه وج ک

ــد.   ــت می یاب ــز موجودی ــود نی ــه خ ــت ک ــائل اس ــن مس ــه ای ــی ب بخش

ــی  ــه نوع ــد ب ــه شــام مطــرح کردی ــی ک ــه ا ی آرمان       برســاخت جامع

زبــان خــاص هــر انقــالب یــا دوره هــای بــروز انقالب هــای سیاســی در هــر 

جامعه ای ســت. اگــر کــودار در مقطــع انقالبــی کــه قــرار اســت در 

رشق کوردســتان و ایــران بــا مبــارزه ی خویــش آن را گســرتش دهد، با 

جامعــه ای روبــرو گــردد کــه دارای چنیــن ویژگی هایــی نباشــد و یــا 

از نظــر فرهنگــی دچــار از خودبیگانگــی شــده باشــد، چــه راهــکاری 

عملــی بــرای بازگردانــدن جامعــه به مســیر اصلــی خویــش دارد؟ آیا 

ســاختار کــودار بــه تنهایــی می توانــد در ایــن زمینه راهــکاری عملی 

ــردد؟  تلقی گ

  در حقیقــت مبــارزه ی مــا نیــز هم اینــک در برخــورد بــا چنین 

جامعه ای ســت. بــه زبانــی دیگــر آنچنــان جامعــه را از خویــش 

ــه  ــوی جامع ــارزه، از س ــرای مب ــاش ب ــه ت ــد ک ــه کرده ان بیگان

ــردد.  ــر می گ ــی تعبی ــل سیاس ــی و َدور باط ــی حزب ــه بیهودگ ب

ــر  ــه دیگ ــت ک ــرح اس ــی مط ــدی سیاس ــک باورمن ــه ی ــاز ب نی

رسخوردگــی سیاســی احــزاب، تعیین کننــدگان رسنوشــت های 

ــزاب  ــان اح ــتی می ــک آش ــه ی ــند. ب ــگی نباش ــوم و همیش محت

ــه احــزاب از ســوی  ــدی ب ــم. نوعــی باورمن ــاز داری ــق نی ــا خل ب

خلقــی کــه مطالبــه ی دموکراســی دارد امــا زبــان انقــاب اش الکــن  اســت 

یــا بــا زبــان دیگــری ســخن می گویــد، نیــاز هســت. ببینیــد بــا جامعــه ای 

طــرف هســتیم کــه دچــار رسخوردگــی سیاسی ســت و بــه یــاس شکســت 

از انقــاب مبتاســت. از یــک ســو قهرمانانــش را از دســت داده و از 

ســوی دیگــر هنــوز بــر خــود می بالــد کــه ریشــه در اعــامق تاریــخ دارد 

و از همــه کهن تــر اســت. ایــن نهادینــه شــدن هــامن فرهنگی ســت کــه 

ــت  ــرش و ذهنی ــد و نگ ــرح ش ــغالگر مط ــمن اش ــت و دش ــوی دول از س

سیاســی کاســیک بــه آن دامــن زد. یعنــی جامعــه در یــک تعلیــق 

ــه و معمــوال  ــرار گرفت ــا سیاســت خــوب اســت، ق ــد اســت ی سیاســت ب

نیــاز  حاصــل  کــودار    
آزادی  از  کــه  جامعه ای ســت 
محــروم مانــده؛ مهــم نــه کــودار، 
راستینی ســت  آزادی   آن  بلکــه 
کــه ســاختار مند، تحقــق یابــد، 
ــی  ــزاب سیاس ــه و اح ــات یافت ثب
ــد  ــعه دهن ــت توس آن را می بایس
و جامعــه آن را از آن خــود بدانــد 
ــش  ــودار بی ــورت ک ــه در آن ص ک
ــد.  ــوام می یاب ــات و ق ــش ثب از پی
نهادینه شــدن ســاختاری کــودار 
بســتگی به میــزان مبــارزه جامعه 
ــرای تحقــق آزادی و دموکراســی  ب

دارد

وقتــی هــم بــه نتیجــه نرســید و موجودیــت سیاســی احســاس نکــرد، در 

ــر منــود.  ــی تعبی ــه صلح طلب ــد و حاشیه نشــینی سیاســی را ب حاشــیه مان

دشــمن اش را مرشوعیــت بخشــید چــرا کــه نیــاز بــه زیســتنی فرهنگــی 

ــت  ــوی دول ــش از س ــش از پی ــرد. بی ــاس نک ــود احس ــه ی خ را در جامع

مرکــزی، بــه ملی گرایــی فاخرانــه و زیســن در مرزهــای ملــی و متامیــت 

ــب اش  ــامن غال ــا گفت ــد ت ــادت دادن ــه را ع ــت. جامع ــع گش ــی قان ارض

نوســتالژیایی از یــک فردگرایــی خیالــی باشــد کــه حتــام خــود همزمــان 

ــش  ــالی خوی ــن پوش ــاه رسزمی ــا پادش ــی و اص ــی و منج ــان، ناج قهرم

ــش  ــه ی در وطــن ِِ خوی ــا غریب ــرار دارد ام ــه در آن ق ــی ک اســت. رسزمین

شده  اســت. گویــی رسزمیــن موعودی ســت کــه هرگــز پــا بــر آن 

نخواهــد گذاشــت، در حالــی کــه در هــامن ارض موعــود هســت 

امــا موجودیــت نــدارد. حــال رضورت بــه وجود آمــدن سیســتمی 

ــژه ی  ــزب، نقش وی ــک ح ــرت از ی ــیار بیش ــد بس ــم بتوان ــه ه ک

ــه  ــه ب ــه جامع ــد ک ــاش منای ــر داشــته و هــم ت اجتامعــی فراگی

خو دبــاوری اجتامعــی و سیاســی دســت یابد، رضورت حــزب 

ــه  ــه ب ــد ک ــو بیاندیش ــتمی آلرتناتی ــه سیس ــد، ب ــاس منای را احس

ــودار را  ــد، ک ــت نباش ــا دول ــد ام ــت منای ــت، مدیری ــای دول ج

ــد در  ــی منی توان ــه تنهای ــودار ب ــه وجــود مــی آورد. ســاختار ک ب

ایــن زمینــه راهــکاری مطلــق و غایــت تلقــی گــردد، بلکــه ایــن 

خــود جامعه اســت کــه در بازخــورد و نقــد رویکــردی و عملــی 

کــودار ساختارمند شــدن کــودار و تقویــت و گســرتش اندیشــه ی 

ملــت دموکراتیــک را  نیــازی دموکراتیــک می دانــد. اینکــه تصــور 

کنیــم بــا ایجــاد کــودار جامعــه نیــازی بــه مبــارزه برای برســاخت 

ــودار  ــت. ک ــر اس ــیک و دولت نگ ــی کاس ــدارد، نگرش ــش ن خوی

حداقــل تــاش دارد کــه نقطــه ی پایانــی بــه ایــن عــادت جامعه ی 

ــوان  ــه عن ــارزان ب ــت مب ــرار اس ــواره ق ــه هم ــذارد ک ــوردی گ ک

دانایــان کل و حاکــامن بامنــازع آزادی، جامعــه را از هــر چیــز 

ــا  ــش را تنه ــه نقــش خوی ــت منــوده و جامع ــد، مدیری آزاد مناین

ــای  ــا ایف ــکات سیاســی و ی ــتندگان محــرتم درود و تربی ــه فرس ب

نقــش متاشــاچیان نــربد تقلیــل دهــد یــا بــا رشکــت در انتخابــات فرمایشــی 

احســاس منایــد رسنوشــت خویــش را تعییــن منــوده و دموکراســی محقــق 

گشــته اســت.

رشق  احــزاب  اختــاف      
ایدئولوژیــک  کــه  کوردســتان 
نیســت. نوعــی ایدئولوژی بــازی 
در قــواره ی برخوردهــای روزمــره ی 
سیاسی ســت.  فقــط هــم سیاســی 
ــزاب  ــی از اح ــا بعض ــت. اص نیس
ــا  ــود ی ــه وج ــد ب ــا معتق و نیروه
ــوده و  ــوژی نب ــه ایدئول ــدی ب پایبن
ــا  ــاص ی ــوژی خ ــک ایدئول ــا از ی ی
ســاختارمند پیــروی منی کننــد و 
ــا  ــد ت ــه آن منی بینن ــم ب ــازی ه نی
ــم  ــاف هــم باشــند. مه دارای اخت
ایــن نیســت کــه چــه کســی خــود 
ــت  ــه  رهیاف ــا یگان ــت و ی را رهیاف
می دانــد. اصــا ایدئولوژیــک بــودن 
بــه معنــی رهیافت شــدن نیســت. 
جمهــوری اســامی ایــران نیــز هــم 
دارای ایدئولــوژی بــوده و هــم خود 

را یگانــه می دانــد...
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 در آن صــورت و پــس از ایــن حالــت نیــازی بــه احــزاب یــا حتــی کــودار 

نخواهــد بــود چــرا کــه جامعــه می توانــد خــود را مدیریت منایــد. آیــا می توان 

چنیــن موضوعــی را مطــرح کرد؟

  کــودار حاصــل نیــاز جامعه ای ســت کــه از آزادی محــروم مانــده؛ 

ــه کــودار، بلکــه آن آزادی  راستینی ســت کــه ســاختار مند تحقــق  مهــم ن

ــد  ــه و احــزاب سیاســی آن را می بایســت توســعه دهن ــات یافت ــد، ثب یاب

ــش از  ــودار بی ــورت ک ــه در آن ص ــد ک ــود بدان ــه آن را از آن خ و جامع

ســاختاری  نهادینه شــدِن  می یابــد.  قــوام  و  ثبــات  پیــش 

ــق  ــرای تحق ــه ب ــارزه ی جامع ــزان مب ــه می ــتگی ب ــودار بس ک

ــی و  ــه  ی ایران ــرای جامع ــد ب ــی دارد. ببینی آزادی و دموکراس

بــه ویــژه رشق کوردســتان، آزادی در لوایــح پارملانــی، هدیه ی 

ــر رس  ــل سیاســی احــزاب ب ــا در تقاب ــه جامعــه و ی ــت ب دول

مســند قــدرت در آینــده، تجســم و عینیــت نخواهــد یافــت. 

ــازد  ــق س ــه آزادی را متحق ــاختاری ک ــرت و س ــه بس ــه ب جامع

ــرآورده منــودن آن مشــارکت مســتقیم  ــاز دارد، خــود در ب نی

ــر رود  ــز فرات ــا نی ــیاری نام ه ــد از بس ــد. می توان ــته باش داش

ــه  ــد ک ــعه ده ــان توس ــش را آنچن ــی خوی ــاختار مدیریت و س

ــی،  ــی، زبان ــی، دین ــر اســاس نیازهــای هویت ــودار ب صدهــا ک

ــی و منطقــه ای  ــی و فرامل فرهنگــی، سیاســی، اجتامعــی، مل

ــه ای  ــی مقول ــد. دموکراس ــذار منای ــز گ ــا از آن نی ــاخته و ی س

نیســت کــه بتــوان آن را بــر اســاس نام هــا و یــا احــزاب 

محــدود بــه تعریفــی بروکراتیــک یــا تئوریــک منــود. حداقــل 

ــه  ــه اینــک در رشق کوردســتان و اصــا در خاورمیان آنچــه ک

از  بــرای  مســلحانه  و  فراگیــر  مبــارزه ای  اســت،  مطــرح 

ــارزه ای  ــک نســل کشــی فیزیکــی اســت. مب ــن در ی میان نرف

ــس  ــد. پ ــه توســعه داده ان ــه نسل کشــی فرهنگــِی آن را سال هاســت ک ک

لــزوم مبــارزه ای ســاختارمند مطــرح اســت کــه در آن تنهــا سیاســت ورزی 

سیاســتمداران، خطــوط قرمــز و بایــد و نبایدهــا را بــرای جامعــه ترســیم 

ــد.  ننامی

  آیــا ایــن موضــوع ســبب نوعــی هــرج و مــرج سیاســی نخواهــد بــود 

      اختافات ایدئولوژیک در یک 
جامعــه نشــان از پویایــی فکری و 
اندیشــگی آن جامعه اســت. حال 
ــت و  ــد رهیاف ــک می  توان ــر ی ه
ــود را  ــت، خ ــه رهیاف ــی یگان حت
معرفــی منایــد. امــا این بــه معنای 
ــد  ــت. ببینی ــودن نیس رهیافت ب
کــودار اگــر مدعــی چنیــن چیــزی 
هســت، می توانــد در بوتــه ی نقد 
قرار گیــرد، در بازخورد اندیشــگی 
و سیاســی محــک بخــورد، اصــا 
خــود احــزاب رشق می بایســت 
ــد،  ــن  کار را می کردن ــال ای ــا ح ت
اصــا آن را بــه گفتامن میــان خود 
ــت  ــاید توانس ــد، ش ــدل مناین مب
ــا  ــه ی آنه ــرتک هم ــت مش رهیاف

باشــد، یــا نباشــد

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 

ــه یــک حــزب اســت کــه موجودیــت  حــزب تعریــف گــردد، آن وقــت ن

آن بــا دیگــر احــزاب در جامعــه تکــر آرا را بــه همــراه آورد؛ نــه 

ــی  ــتم اجتامع ــک سیس ــوان ی ــه عن ــش را ب ــژه ی خوی ــد نقش وی می توان

ــد، در آن صــورت حــرف شــام صحیــح اســت. امــا کــودار یــک  ایفــا منای

حــزب بــا ســاختاری کــه منافــع تاکتیکــی یــا اســرتاتژیک 

ــی  ــا مبان ــا تنه ــت. ی ــرد، نیس ــر بگی ــی را در نظ رصف سیاس

ــاختاری  ــت. س ــی نیس ــامتیک از دموکراس ــا ش ــک و ی تئوری

ــت،  ــه رسنوش ــت ک ــت جامعه ای س ــت مدیری ــی جه اجتامع

آینــده و حیــات اجتامعــی خویــش را شــاکله بندی می منایــد. 

و احــزاب مختلــف در چنیــن سیســتمی می تواننــد نقــش 

موثرتــری در خودمدیریتــی دموکراتیــک ایفــا مناینــد. شــیوه ی 

جامعــه  بــرای  سیاســی  و  اجتامعــی  مســئولیت پذیری  از 

اســت کــه از ســوی نهــاد قــدرت دولتــی، تجویــز منی گــردد، 

ــی آن،  ــای اجتامع ــک و نهاده ــت دموکراتی ــارص مل ــه عن بلک

ــد  ــعه خواهن ــف توس ــاد مختل ــی را در ابع ــه ی سیاس اتوریت

داد. بدیــن معنــا کــه جامعــه بــه هــر انــدازه از نهــاد قــدرت 

ــد  ــد ش ــک خواه ــت نزدی ــه سیاس ــرد ب ــه بگی ــی فاصل دولت

ایــن امــری شدنی ســت. منونه هــای شــامل کوردســتان  و 

و یــا روژآوا بارزتریــن منونه هــای کــرداری ایــن اندیشــه   و 

ــاختارند. س

 

 اختــالف ایدئولوژیک نیروهای سیاســی در رشق کوردســتان 

هم اکنــون وضعیتــی را بــه وجــود آورده کــه هــر یــک خــود را 

یگانــه رهیافــت در رشق کوردســتان می دانــد. کــودار نیــز خــود 

را ســاختار و اندیشــه ای می دانــد کــه رهیافــت دموکراتیــک در 

ــورد ســبب  ــوع برخ ــن ن ــا ای ــد. آی ــد باش ــتان می توان ــران و رشق کوردس ای

نهادینــه شــدن فرهنگــی منی گــردد کــه در آن هــم جامعــه در اندیشــه های 

ــک احــزاب،  ــات ایدئولوژی ــگ اختالف سیاســی ســالخی شــده و هــم فرهن

جامعــه را بــا خطــر متالشی شــدن فرهنگــی مواجــه می ســازد. تفــاوت شــام 

      اگر به احزاب رشق کوردســتان 
بــا  برخــورد  در  مواضع شــان  و 
کنیــم،  توجــه  رشق  موضــوع 
ایدئولوژیــک  اختافاتشــان  نــه 
اســت نــه آنچنــان عمقــی دارد. 
ــد  ــا می خواهن ــه ی آنه ــد هم ببینی
شــود،  دموکراتیــک  ایــران  کــه 
ــاختاری  ــردد، س ــتان آزاد گ کوردس
سیاســی و دموکراتیــک مختــص بــه 
ــات  ــد، مطالب ــته باش ــش داش خوی
کوردهــا  خلقــی  و  اجتامعــی 
تحقــق یابــد و همــه ی آنهــا ایرانی 
ــتانی آزاد را  ــک و کوردس دموکراتی
خواســتارند. شــاید می مانــد کــه 
همیــن کوردســتانی کــه هنــوز آزاد 
نشــده، فــرداروز چگونــه مدیریت 
شــود و بــر رس نحــوه ی آن اختاف 

ــد دارن
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بــا دیگــر نیروهــای سیاســی در ایــن زمینــه چیســت؟

  اختــاف احــزاب رشق کوردســتان کــه ایدئولوژیک نیســت. نوعــی ایدئولوژی بازی 

در قــواره ی برخوردهــای روزمــره ی سیاسی ســت.  فقــط هــم سیاســی نیســت. اصــا 

بعضــی از احــزاب و نیروهــا معتقــد بــه وجــود یــا پایبنــدی بــه ایدئولــوژی نبــوده و 

یــا از یــک ایدئولــوژی خــاص یــا ســاختارمند پیــروی منی کننــد و نیــازی هــم بــه آن 

منی بیننــد تــا دارای اختــاف هــم باشــند. مهــم ایــن نیســت کــه چــه کســی خــود 

ــی  ــه معن ــودن ب ــک ب ــد. اصــا ایدئولوژی ــت می دان ــه  رهیاف ــا یگان ــت و ی را رهیاف

رهیافــت شــدن نیســت. جمهــوری اســامی ایــران نیــز هــم دارای ایدئولــوژی بــوده 

ــم دارای  ــتان ه ــزاب در رشق کوردس ــاف اح ــد. اخت ــه می دان ــود را یگان ــم خ و ه

ریشــه های تاریخی اســت و هــم نشــان دهنده ی اندیشه ای ســت کــه در آن جامعــه 

در یــک پروســه ی معلــوم و نامعلــوم همچــون ملــک یــا میــراث، متعلــق بــه احــزاب 

تلقــی می شــود کــه می بایســت عکــس آن اتفــاق می افتــاد کــه احــزاب متعلــق بــه 

جامعــه  باشــند. بــه شــعارها و هیاهوهــای سیاســی احــزاب در تهییــج احساســات 

جامعــه در مقاطــع خــاص یــا مثــا زبــان رســانه ای آنــان نیــز نبایــد توجهــی کــرد. 

بــرای روشــن شــدن ایــن موضــوع بــه جنــوب کوردســتان نــگاه کنیــد کــه احــزاب 

ــن  ــی زمی ــده و حت ــته و آین ــد و گذش ــوب و ب ــم از خ ــه اع ــام جامع ــود، مت موج

ــه  ــه ک ــر آنچ ــا ه ــش را ب ــرد و نام های ــوه و زن و م ــاده و آب و ک ــامن و ج و آس

هســت آنچنــان تقســیم کــرده و مالــک شــده اند کــه انــگار اینهــا احزابــی آســامنی 

ــوده، از  ــتان ب ــوب کوردس ــا جن ــه هامن ــه ی موجــود ک ــرای نجــات جامع ــی ب و اله

ســوی خداونــد هبــوط فرموده انــد. در ایــران 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 بســرتهای فرهنگــی کــه 

ــه در آن  ــا حــدودی ایجــاد شــده. ضدفرهنگــی ک ــز ت ــد نی ــاور منای ــه آن را ب جامع

احــزاب، صاحــب جامعه انــد بــه ویــژه در کوردســتان، تخــم آن در جنــوب توســط 

ــز  ــه بســیاری از احــزاب رشق کوردســتان نی ــه شــد و متاســفانه ب بارزانی هــا ریخت

رسایــت منــود. اتفاقــا اگــر بــه احــزاب رشق کوردســتان و مواضع شــان در برخــورد بــا 

موضــوع رشق توجــه کنیــم، نــه اختافاتشــان ایدئولوژیــک اســت نــه آنچنــان عمقــی 

دارد. ببینیــد همــه ی آنهــا می خواهنــد کــه ایــران دموکراتیــک شــود، کوردســتان آزاد 

گــردد، ســاختاری سیاســی و دموکراتیــک مختــص بــه خویش داشــته باشــد، مطالبات 

ــک و  ــی دموکراتی ــا ایران ــه ی آنه ــد و هم ــق یاب ــا تحق ــی کورده ــی و خلق اجتامع

کوردســتانی آزاد را خواســتارند. شــاید می مانــد کــه همیــن کوردســتانی کــه هنــوز 

آزاد نشــده، فــرداروز چگونــه مدیریــت شــود و بــر رس نحــوه ی آن اختــاف دارنــد. 

امــا قــادر بــه تعریــف همیــن کوردســتان و ایــران نیســتند. کوردســتانی کــه تاریــخ 

دارد و جامعــه اش از ســوی نظــام قــدرت منحــرف شــده. جامعــه ای کــه شــیعه، 

ســنی، چــپ، لیــربال، رسمایــه دار و فــارس، کــورد، هه ورامــی 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 

ــری و  ــی و فک ــی و آیین ــی فرهنگ ــوع زبان ــزار تن ــه و ه ــوزه ی علمی ــه و ح فقی

ــد  ــد بای ــه هــر کــس می گوی ــک هندوســتان شــده ک ــگاره ی ی اندیشــگی دارد. ان

ــامی،  ــت اس ــی ام ــد یک ــت می خواه ــی دول ــند. یک ــد نباش ــران بای ــم و دیگ باش

یکــی کمونیســم دوآتشــه ی لنینی ســت و یکــی هنــوز شــیفته ی غربی ســت 

ــا  ــی چیزه ــا خیل ــه ی آنه ــاورد. هم ــی کادو بی ــش دموکراس ــت برای ــرار اس ــه ق ک

می خواهنــد امــا قــادر بــه بازتعریــف و برســاخت نیســتند. اتفاقــا همیــن ناتوانــی 

در تعریــف صحیــح جامعــه و شــعاردادن بــرای جامعــه، همیــن جامعه نشــناختانه 

ــای  ــه در بازی ه ــی، بلک ــه های سیاس ــه در اندیش ــه ن ــه جامع ــت ک برخوردها س

ــه  ــت ک ــک نیس ــات ایدئولوژی ــن اختاف ــده و ای ــاخی ش ــی س ــه ی سیاس کودکان

خطــر متاشــی شــدن فرهنگــی را بــا خــود خواهــد آورد کــه اختافــات نگرشــی در 

ــه خــود جامعــه هــم  ــی و ســلطه خواهانه از جامعــه، ب ــگ حزب خوانش هــای تن

ــه نشــان از  ــک جامع ــک در ی ــات ایدئولوژی ــرد. اصــا اختاف ــت خواهــد ک رسای

پویایــی فکــری و اندیشــگی آن جامعــه اســت. حــال هــر یــک می  توانــد رهیافت و 

حتــی یگانــه رهیافــت، خــود را معرفــی منایــد. امــا ایــن بــه معنــای رهیافت بــودن 

نیســت. ببینیــد کــودار اگــر مدعــی چنیــن چیــزی هســت، می توانــد در بوتــه ی 

ــرد، در بازخــورد اندیشــگی و سیاســی محــک بخــورد، اصــا خــود  نقــد قــرار گی

احــزاب رشق می بایســت تــا حــال ایــن  کار را می کردنــد، اصــا آن را بــه گفتــامن 

میــان خــود مبــدل مناینــد، شــاید توانســت رهیافــت مشــرتک همــه ی آنهــا باشــد، 

یــا نباشــد. شــاید در یــک هم اندیشــی سیاســی و اجتامعــی و حتــی آزمون هــای 

حزبــی و مبــارزات آزادی خواهانــه ی متامــی احــزاب، نواقصــش رفــع گردد، توســعه 

ــی متامــی احــزاب  ــه هــدف غای ــد ب ــر باشــد و شــاید بتوان ــر و موثرت ــد، کارا ت یاب

تبدیــل شــود کــه هامنــا ایرانــی دموکراتیــک و کوردســتانی آزاد را متحقــق گردانــد. 

ــا  ــرداری و اندیشــگی م ــای ک ــا تفاوت ه ــه اینه ــم ک ــاه بگوی ــه کوت ــک جمل در ی

ــه  ــی ک ــاختارها و اندیشــه های سیاســی اســت. تفاوت های ــی احــزاب، س ــا متام ب

جهان بینــی و ایدئولــوژی مــا را بــا بســیاری از اندیشــه های وارداتــی نــه در 

ــا  ــن تفاوت ه ــازد. و ای ــان می س ــان عی ــه و جه ــه در منطق ــتان ک ــطح کوردس س

مانــع نیســتند و بــه رد دیگــران مبــادرت منــی ورزد، بلکــه قابلیــت گفتامنــی دارند. 

یگانــه رهیافــت نیســتیم، امــا بایســتی رهیافــت حقیقــی جامعــه ای باشــیم کــه مــا 

متعلــق بــه آنیــم. و ایــن را آینــده ای بــه اثبــات می رســاند کــه امــروز می ســازیم.   
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