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پیشگفتار
تحــوالت جهانــی و بهویــژه تحــوالت منطقـهای در خاورمیانــه وارد مرحلــهای تعیینکننــده شــده
اســت.بهطــوری کــه رفتهرفتــه در نتیجـهی ایــن تحــوالت ،فــرم سیاســی و اجتامعی نویــن عرصمان
شــکل میگیــرد .بحـران ســاختاری نظــام رسمایـهداری جهانــی ،بهویــژه بنبســت در مــدل دولـتـ
ملــت و از ســوی دیگــر وارد عمــل شــدن نیروهــای دموکراتیــک بــا اس ـراتژیها و برنامههــای
جدیدشــان ،موجــب فراهمآمــدن امکانــات چارهیاب ی نوینی در زمینهی حل مســائل گردیده اســت.
ایــران یکــی از کشــورهایی اســت کــه بــا مســائل حــاد سیاســی و اجتامعــی رویاروســت و
منیتوانــد از ایــن تحوالت(هــم خط ـرات محتمــل و هــم امکانــات برونرفــت) مــری مبانــد .در
برنامهواساسنامه
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ایــن میــان ،هــم بــه دلیــل خصلــت و اهمیــت مســئلهی کــورد در ایـران و هــم تأثیـرات ژرفــی کــه
ایــن مســئل ه بــر آینــدهی خاورمیانــه خواهــد داشــت ،لــزوم چارهیابــی فــوری آن روز بــه روز بیشــر
احســاس میگــردد .بــا وجــود متامــی سیاسـتهای رسكوبگرانـهی دولــت ایـران و تــاش بیوقفـهی
حاکمیــت ایــن کشــور جهــت منحرفمنــودن اذهــان بــه ســمت مســائل حاشــیهای ،اهمیــت
چارهیابــی مســئلهی كــورد هــر روز منــود بیشــری مییابــد .پویایــی اجتامعــی كوردهــا در رونــد
تحــوالت سیاســی و دموكراتیزاســیون ایـران از فاكتورهــای بنیادیــن و اغامضناپذیــر اســت .همزمــان
بــا گســرش روزافــزون آگاهــی سیاســی و بینــش دموکراتیــک خلــق کــورد و ارصارش بــر رهیافتهــای
دموکراتیــک ،ناکارآمــدی گزینههــای دولتمحــور متکــی بــر رهیافتهــای خارجــی ،همچنیــن
راهکارهــای ســنتی و انکارگرایانــه بــه اثبــات رســیده اســت .اینــك كوردهــا بــا اتــكا بـ ه نیــروی ذاتــی
خویــش ،نقــش پیشــاهنگی را جهــت رســیدن بــه اســتاتوی خودمدیریتــی دموکراتیــک در ایـران بــر
عهــده گرفتهانــد .پیداســت ایـران بهعنــوان یکــی از کشــورهایی کــه بــر بخــش وســیعی از جغرافیــای
ســکونتی كوردهــا حاکمیــت دارد ،در صــورت حــل دموكراتیــك مســئلهی کــورد خواهــد توانســت
قــدم در راه ثبــات بگــذارد و از بحرانهایــی کــه بطــور روزانــه بــا آنهــا مواجــه اســت گــذار منایــد.

حــزب حیــات آزاد کوردســتان -پ ـژاک بــا محوریــت حــل مســئلهی كــورد و ســایر خلقهــای ای ـران،
مبــارزهی خویــش را آغــاز منــوده و چارهیابــی دموكراتیــك را بهعنــوان راهــكاری نتیجهبخــش مبنــا
قـرار داد ه اســت .پـژاك كــه پارادایــم یــا رسمشــق «جامعـهی دموکراتیـکـ اکولوژیــک مبتنی بــر آزادی
زن» را شــالودهی برنامـهی خــود قـرار داده ،رهیافــت ملــت دموكراتیــك را بهعنــوان تنهــا چارهیابــی
بنیادیــن جهــت گــذار خلــق كــورد و دیگــر خلقهــای ای ـران از وضعیــت نسلكشــی فرهنگ ـیای
برنامهواساسنامه
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کــه بــدان گرفتــار آمدهانــد ،برمیشــارد .در ایــن مســیر ،متــام تــوان خــود را ب ـرای برق ـراری ابعــاد
ملــت دموكراتیــك كــورد و اســتاتوی خودمدیریتــی دموکراتیــک بـهكار میگیــرد .چنیــن رهیافتــی كــه
قرائتــی دموكراتیــك و غیردولتــی از «حــق تعییــن رسنوشــت ملتهــا بــه دســت خودشــان به شــیوه ی
دموکراتیــک » اســت را نیــز بـرای ســایر خلقهــای ایـران و حــل مســائل ملیشــان پیشــنهاد میمنایــد.
اكنــون در ایـران نیــز همچــون بســیاری از کشــورها بــه اشــکال مختلــف از لــزوم چارهیابــی مســائل و
گشــایش در وضعیــت موجــود بحــث بــه میــان میآیــد .بــا ایــن حــال ،مفاهیــم و اصطالحاتــی نظیــر
دموكراســی ،جمهــوری ،قانــون اساســی ،ملــت و نظایــر آن كــه در حیــن مطرحســازی پروژههــای
چارهیابــی مــورد اســتفاده قـرار میگیرنــد ،تحــت تاثیــر ایدئولــوژی لیربالیســم و دیدگاههــای ســنتی،
چنــان دچــار آشــفتگی معنایــی گشــتهاند كــه بــدون بازتعریــف آنهــا منیتــوان از چارهیابــی مســائل
بحــث منــود .بنابرایــن الزم اســت كــه جهــت برطرفســازی ایــن آشــفتگی معنایــی ،ابتــدا برخــی
«مفاهیــم ،نظریههــا و اصــولِ» مربــوط بــه دموكراتیزاســیون و چارهیابــی مســائل ترشیــح شــوند .زیرا
بــا راهكارهایــی کــه مقطعــی ،روزانــه و آكنــده از پیشفرضهای غلــط ،دیدگاههــای امنیتی و تحمیلی
باشــند ،منیتــوان در حــل مســائل حادی نظیر مســئلهی كورد شــاهد پیرشفت و گشــایش تاریخی بود.
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بخشاول

چارچوبمفهومی
بازتعریــف مفاهیمــی كــه جهــت رســیدن بــه دموكراتیزاســیونی پایــدار و پویــا الزم اســت ،در
رأس مــواردی اســت كــه اولویــت دارنــد .در ایــن راســتا برخــی از مفاهیــم عمــده كــه بایــد
بدانهــا پرداخــت عبارتنــد از:
ال ـف) ملــت :در ای ـران وقتــی از مســائل «خلقهــا و ملیتهــا» بحــث میشــود بــا نوعــی ه ـراس
بــه عنــوان و نــام آنهــا نگریســته میشــود .حتــی از اطــاق عناوینــی نظیــر «خلــق یــا ملـ ِ
ـت» كــورد،
عــرب ،بلــوچ ،آذری ،تركمــن ،گیلــك ،مازنــی و ...خــودداری میشــود و از ایـ ن ملتهــا تحــت عنــوان
برنامهواساسنامه
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قومیــت و خردهفرهنــگ یــاد میشــود .بهطــوری كــه میتــوان گفــت حاکمیــت از بهكاربــردن
مفاهیــم و اصطالحاتــی نظیــر خلــق و ملــت بشــدت هـراس دارد .ایــن در حالــی اســت كــه چنیــن
مفهومهراسـیهایی نهتنهــا بــه حــل مســائل کمــک منیکنــد بلكــه بــر حــدت آنهــا نیــز میافزایــد.
واقعیــت ایــن اســت كــه جوامــع ،فــرم هویتــی خــود را در طــی تاریــخ بــه شــكل «كالن ،قبیلــه،
عشــیره ،قــوم ،خلــق و ملــت» تــداوم میبخشــند .ایــن مفاهیــم بهخودیخــود بــه معنــای
رد نهــاد دولــت و متامیــت ارضــی و نیــز بــه خطــر انداخــن امنیــت ملــی یــک كشــور نیســتند.
اینكــه هنــوز تــاش میشــود كوردهــا یــا دیگــر خلقهــای ایــران در ســطح یــک اتنیســیته
یــا قومیــت تعریــف شــوند ،نوعــی تحریــف واقعیــت اســت .بهخصــوص كــه كوردهــا از
مدتهــا پیــش بــه چنیــن ســطحی از شــناخت و آگاهــی از «هویــت ملــی» دســت یافتهانــد.
انــكار ملــت بــودن كوردهــا یــا تــاش جهــت مامنعــت از تبدیــ ل شدنشــان بــه ملــت،
ریشــهی متــام تراژدیهــا و بحرانهایــی اســت كــه حــول مســئلهی كــورد شــكل گرفتهانــد.
حــال آنكــه میتــوان از اصطــاح ملــت كــورد و اصطــاح ملــت ایــران بهطــور همزمــان
اســتفاده كــرد .یعنــی ملــت دموکراتیــک ایــران میتوانــد یــك كلیــت متشــكل از ملتهــای
مختلــف ازجملــه ملــت كــورد ،عــرب ،آذری ،تركمــن ،بلــوچ و ...باشــد .ایــن ملتهــا نهتنهــا
خطــر محســوب منیشــوند بلكــه غنــا و امكانــی عظیــم جهــت دموكراســی هســتند.
ب) دموكراتیزاســیون :هــر موجــودی دارای نوعــی حــوزهی ابتــكار عمل در یافنت مســیر زندگی خویش
و مدیریــت آن اســت .ایــن مــوارد كــه چارچــوب دموكراســی را تشــكیل میدهنــد و در جامع ـهی
انســانی کــه از قابلیــت ذهنیتــی بســیار باالیــی برخــوردار اســت ،حالتــی ملموستــر و برجســتهتر
دارنــد .میتــوان بــه شــکل نوعــی خودمدیــری یــا مدیریــت ذاتــی کــه جامعــه در آن مشــارکت
برنامهواساسنامه
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مســتقیم دارد ،تعریــف منــود .بهطــور ســاده میتــوان خودمدیریتــی جوامعــی كــه بــا دولــت و
قــدرت آشــنا نشــدهاند را دموكراســی نامیــد .ایــن جامعــه میتوانــد كالن ،قبیلــه ،عشــیره ،قــوم ،خلــق
و ملــت باشــد .در رسشــت مدیریتهــای ذاتــی جامعــه بــه دلیــل اتــکا بر مشــارکتدهی ،دموكراســی
وجــود دارد .امــا اگــر در مســیر قــدرت و دولــت هدفمنــد شــوند ،دموكراســی فاســد خواهــد شــد.
در ایــران هنــوز بــا دیــدهی تردیــد و تــرس بــا مفهــوم دموكراســی برخــورد میشــود .در واقــع
چنــان پنداشــته میشــود كــه دموكراســی یــك مفهــوم وارداتــی محــض اســت .حــال آنكــه
در تاریــخ ایــران تــا پیــش از ورود مدرنیتــهی رسمایــهداری اروپــا ،میتــوان شــاهد انواعــی از
ســاختارهای اجتامعــی دموكراتیــك بــود .ایــن مفهــوم بــا ارزشهــای تاریخــی خاورمیانــه و ای ـران
مغایــر نیســت و بنابرایــن ه ـراس از مفهــوم دموكراســی نابجاســت .حتــی خــود اســام بهمثاب ـهی
یــك عنــر فرهنگــی ،از هــان رسآغــاز نوعــی مقاومــت دموكراتیــك در برابــر متــدن دولتــی بــود؛
امــا تأثیرپذیــری از ســنت امپراطــوری و دولــت ،موجــب تضعیــف عنــارص دموكراتیــك در آن گردیــد.
تـملــت متــام جامعــه را دربــر گرفتــه اســت،
از آنجــا كــه معضــات ناشــی از ســاختار بحرانســاز دول 
چارهیابیهــای یكطرفــه ،ســنتی ،طبقاتــی و روزانــه منیتوانــد بــه حــل ایــن معضــات بیانجامــد .در
ایــن چارچــوب دموكراتیزاســیون بـ ه دلیــل خصوصیــات ماهــوی خویــش از چنــان قابلیتــی برخــوردار
اســت كــه میتــوان گفــت تنهــا درمــان واقعــی جهــت متــام مســائل موجــود در ایــران اســت.
خصوصیات دموكراتیزاسیون را میتوان به رشح زیر برشمرد:
1ـ ریشـهی طبقاتــی نــدارد ،كل روابــط و مناســبات اجتامعــی را دربرمیگیــرد و بــه طبقـ ه یا جنســیت
خاصــی محدود نیســت.
2ـ منــود تأمیــن حقــوق و آزادیهــای فــردی و جمعــی و در رأس آنهــا «آزادیهــای بیــان و
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ســازماندهی كل اقشــار اجتــاع» در مقابــل دولــت اســت.
3ـ متام اقشــار اعم از اقلیت ،اكرثیت ،زبانهای مختلف ،ادیان ،اتنیســیتهها و ملیتها را دربرمیگیرد.
نكت ـهی مهمــی كــه در چارهیابــی دموكراتیــك مســائل میبایســت مــد نظــر ق ـرار گیــرد آن اســت
ب شــدن دولــت
كــه دولــت و نظــام دموكراتیــك جامعــه در یــک تــوازن ق ـرار گیرنــد .یعنــی نــه ذو 
در دموكراســی و نــه بیتأثیرشــدن و اســتحالهی دموكراســی در دولــت صحیــح اســت .زیـرا هــر كــدام
نقــش و كاركــردی جداگانــه دارنــد.
پ) دول ـتـ ملــت :دول ـتـملــت فرمــی دولتــی اســت كــه متــام تنوعــات اجتامعــی را یكدســت و
همگون(همــوژن) میمنایــد و آنهــا را در چارچــوب یــك ملــت تعریــف میكنــد .حقــوق و آزادی
گروههــای متفــاوت و دارای منافــع مختلــف را منیپذیــرد و جامعــه را از طریــق ملیگرایــی بــه
دولــت ضمیمــه میكنــد؛ بهگونــهای كــه گویــی ملــت و دولــت یكــی هســتند(دولت= ملــت).
تـملــت هرچقــدر هــم در ظاهــر ژســت دموكراتیــك بــه خــود بگیــرد امــا ماهیتــش
بنابرایــن دول 
دیكتاتــوری و فاشیســتی اســت.
میتــوان گفــت ریش ـهی اساســی مســئلهی كــورد و دیگــر خلقهــای ای ـران بــه ورود ســه عنــر
اساســی مدرنیتـهی رسمایهداری(یعنــی دولـتـملــت ،ســودگرایی كاپیتالیســتی و صنعتگرایــی) بــه
خاورمیانــه و ای ـران بازمیگــردد .بهویــژه دویســت ســال اخیــر بــه دلیــل خصوصیــات معضلســاز
دولـتـ ملــت همــواره بــا جنــگ ،درگیــری و بحـران ســپری شــده اســت .ایـران نیــز از دوران پهلــوی
بــه ایــن ســو بــا ایــن مســائل و معضــات دســت و پنجــه نــرم میكنــد .انقــاب ســال  1357نیــز اگرچه
یــك انقــاب دموكراتیــك خلقــی بــود امــا بــه دلیــل آنكــه جمهــوری ماحصــل از انقــاب ،فــرم دولـتـ
ملــت بــه خــود گرفــت نهتنهــا قــادر بــه حــل ایــن مســائل نگشــت بلكــه بــر شدتشــان نیــز افــزود.
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د) جمهــوری :جمهــوری فرمــی از دولــت اســت كــه قبــل از دولــتـ ملــت نیــز وجــود داشــته
اســت(نظیر جمهــوری روم در اعصــار اولیــه) .بنابرایــن هــر جمهــوریای را منیتــوان نوعــی
دولــتـملــت دانســت .بههــان نحــو اشــتباه اســت كــه جمهــوری را بــا دموكراســی یكســان
ِ
مدیریــت دولتــی مبتنــی بــر منایندگــی اســت كــه خلــق نیــز در آن
بدانیــم .جمهــوری نوعــی
جــای میگیرنــد .یعنــی در جمهــوری ،تنوعــات اجتامعــی دارای مناینــده هســتند امــا تحــت
كنــرل اقشــار نُخبه(الیــت) و انحصارگــر الیگارشیك(جرگهســاالر) میباشــند .درســت اســت كــه
هــم در جمهــوری و هــم در دموكراســی انتخابــات وجــود دارد امــا در جمهــوری ،انتخابــات ب ـرای
رســیدن بــه مدیریــت نهادهــای دولتــی صــورت میگیرد(یعنــی نوعــی رقابــت جهــت جایگیــری
در انحصــارات اســت) ولــی نظــام دموكراســی یــك مدیریــت دولتــی نیســت و انتخابــات نیــز ب ـرای
جایگیــری در خودمدیریتــی جامعــه انجــام میگیــرد .نبایــد فرامــوش کــرد كــه در دموكراســی
همهچیــز از راه انتخابــات و بــه وظیفــه گــاردن افــراد صــورت منیگیــرد .در دموكراســی ،حتــی
آنــان كــه انتخــاب نشــدهاند نیــز میتواننــد در پروســهی مدیریــت امــور نقــش داشــته باشــند.
هــر دولـتـملتــی کــه خــود را جمهــوری عنــوان كنــد نیــز عبــارت از جمهــوری نیســت .بهطــور مثــال
جمهــوری اســامی ایـران ،اتحــاد جامهیــر شــوروی و جمهــوی تركیــه در ابتــدای امــر نوعــی اختــاط
دموكراســی و دولــت بودنــد ،امــا بعدهــا عنــارص دموكراتیــك آنهــا تصفیــه شــدند و به حالــت دولتـ
ملــت یكدســت(هموژن) درآمدند.
هـــ) دولــت دموكراتیــك :چــون ذهنیــت ،ســاختار و عملكــرد دولــت و دموكراســی بهلحــاظ
ماهــوی بــا هــم متفــاوت هســتند ،لــذا دولــت دموكراتیــك منیتوانــد وجــود داشــته باشــد .امــا
جریانــات حاکــم نظــام تحــت تاثیــر بحرانهــای جهانــی رسمایــهداری دیگــر بــه تنهایــی قــادر
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بــه ادارهی دولــت نیســتند و نیــاز دارنــد كــه بــا نیروهــای دموكراتیــك ســازش كننــد و بهطــور
مشــرك دســت بــه ادارهی دولــت بزننــد .اگــر دولت(بــا هــر فرمــی كــه داشــته باشــد) بــا نیروهــای
دموكراتیــك رشاكــت برقــرار كنــد ،اصطــاح دولــت دموكراتیــك از لحــاظ «گشــودگی بــه روی
دموكراســی» میتوانــد بامعنــا باشــد .صحیحتریــن تعریــف ،ســاختار «دولــت  +دموكراســی» اســت.
امــروزه دیگــر بــ ه هیــچ وجــه بــا توســل بــه منطــق دولــت كالســیك ،منیتــوان جوامــع
را اداره منــود .بــه همیــن دلیــل ســازمانهای جامعــهی مدنــی وارد عرصــه شــدهاند .امــا
ایــن ســازمانها بســیار ناتــوان هســتند و قــادر نیســتند بهشــكل فعــال در مدیریتهــا
ســهیم شــوند .تنهــا راه برونرفــت از بحرانهــای كنونــی ،ایــن اســت كــه ســازمانهای
جامعــهی مدنــی دموكراتیــك كــه خــود را بهشــكلی رادیــكال ســازماندهی كردهانــد بــا
نهادهــای دولتــی كــه خــود را مفیدتــر ســاختهاند ،دســت بــه سازشــی اصولــی بزننــد.
بــا توجــه بــه تعاریفــی كــه دربــارهی جمهــوری ،دولــتـملــت و دولــت دموكراتیــك بهعمــل
آوردیــم میتــوان گفــت؛ كــه مســئلهی كــورد میتوانــد در چارچــوب جمهــوری دموکراتیــک حــل
شــود امــا در چارچــوب دولــتـملــت قابــل حــل نیســت .بنابرایــن اگــر در ایــران بــه ماهیــت
جمهــوری بازگشــت صــورت پذیــرد ،میتــوان مســئلهی كــورد را در فــرم جمهــوری و از راه سیاســت
دموكراتیــك حــل كــرد .امــا اگــر بــر خصلــت دول ـتـملــت كــه بــه معنــای نابودســازی ماهیــت
جمهــوری اســت ارصار ورزیــده شــود و در راســتای دموكراســی گشایشــی صــورت نگیــرد ،منیتــوان
مســئلهی كــورد و مســائل دیگــر خلقهــای ایـران را بــه طریــق دموكراتیــك در آن کشــور حــل منــود.
و) وطــن مشــرك :جغرافیایــی كــه «خلقهــای دارای فرهنگهــای مختلــف» بهطــور مشــرك در آن
زندگــی میكننــد ،وطــن مشــرك نامیــده میشــود .در طــول تاریــخ ،همیشــه شــاهد آن بودهایــم كــه
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هــر جغرافیایــی بهطــور اشـراكی وطـ ن خلقهــای مختلفــی بــوده اســت .مثــا ایـران وطــن تنهــا یــك
خلــق یــا پیــروان یــك دیــن و اعتقــاد خــاص نبــوده و از دیربــاز وطــن مشــرك خلقهــا و تنوعــات
بســیاری از جملــه كــورد ،عــرب ،بلــوچ ،آذری ،گیلــك ،مازنــی ،تركمــن ،فــارس ،آشــوری ،ارمنــی و...
بــوده اســت .همچنیــن كوردســتان نیــز وطــن مشــرك كوردهــا ،آذریهــا ،آشــوریها ،ارامنــه ،اعـراب،
تنوعــات مذهب یـآیینــی و دیگــر تفاوتمندیهــای هویتــی بــوده و تنهــا وطــن كوردهــا نیســت.
دیــدگاه انحصــاری دولــتـ ملــت در مــورد وطــن باعــث گشــته كــه بســیاری از تنوعــات
هویتــی ایــران «غیرخــودی» شــمرده شــوند .اگرچــه در ایــران وجــود هویتهــای اجتامعــی
مختلــف مثــا كــورد ،آذری ،بلــوچ ،عــرب و ...انــكار نشــده امــا ایــن هویتهــا را قــوم و
خردهفرهنــگ دانســتهاند ،حقــوق و آزادیهــای آنــان ســلب گردیــده و بنابرایــن در عمــل
ایــران را بــه زبــان فارســی و مذهــب شــیعهی رســمی تقلیــل دادهانــد .حــال آنكــه وطــن
مشــرك بایســتی مــكان زندگــی آزاد همــهی تنوعــات اجتامعــیای باشــد كــه در آن میزینــد.
ز) ملــت دموکراتیــک :هامنطــور كــه جامعــه رصفــا عبــارت از مجمــوع شامرشــی اف ـراد نیســت،
ملــت نیــز كــه فــرم هویتــی جامعــه اســت رصفــا از شــهروندان منفــرد تشــكیل منیشــود .نكت ـهی
مهــم ،تعلــ ق داشــن بــه یــك كلیــت اجتامعــی اســت .در گســرهی كشــورها و ازجملــه ایــران
انواعــی از خلقهــا و حتــی ملتهــا زندگــی میكننــد .ایــن خلقهــا و ملتهــا میتواننــد
ملــت خلقهــا یــا ِ
ملــت «ملتهــا» تعلــق داشــته باشــند .ایــن ِ
ملــت «خلقهــا» یــا ِ
بــه ِ
ملــت
ملتهــا را ملــت دموکراتیــک مینامیــم .بــه عبــارت دیگــر ،متامــی خلقهــا و ملتهایــی كــه
در گســرهی یــك «وطــن مشــرك» زندگــی میكننــد ،ملــت دموکراتیــک آن كشــور را تشــكیل
میدهنــد .میتــوان امــت اســامی را پیشمنونــهی ایــن تعریــف در نظــر گرفــت .احتــال
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بســیار قــوی ایــن اســت كــه فرهنگهــای اجتامعــی خاورمیانــه ،دیــر یــا زود در چارچــوب یــك
«امــتـملتــی» دموکراتیــک یعنــی امتــی نوسازیشــده و دموكراتیــك ،بــا هــم امتــزاج یابنــد.
ح) هویــت :هویــت عبــارت اســت از تعلــقداشــن جوامــع بــه فرهنــگ ،دیــن ،اتنیســیته ،ملــت،
جنســیت و ...بــا هــر ماهیتــی كــه داشــته باشــند .در زمین ـهی هویتهــا دو نگــرش وجــود دارد؛
یكــی نگــرش منعطــف و بــاز در قبــال هویتهــا ،و دیگــری نگــرش قاطعانــه و بســته در قبــال آنهــا.
انعطــاف در زمین ـهی هویتها(پذیــرش متقابــل هویــت یكدیگــر و عــدم محافظ ـهكاری) موجــب
گشــودن مســیر چارهیابــی دموكراتیــك مســائل میشــود .امــا قاطعیــت و بســتهبــودن در زمین ـهی
هویتها(عــدم پذیــرش هویــت یكدیگــر و محافظـهكاری) موجــب انســداد و دشوارشــدن چارهیابــی
مســائل اجتامعــی میشــود.
نكت ـهی مهمــی كــه در حیــن ارائ ـهی ایــن چارچــوب مفهومــی میبایســت مــد نظــر ق ـرار گیــرد
ایــن اســت كــه اگــر خواســتار چارهیابــ ی دموكراتیــك هســتیم ،نبایــد مفاهیــم و اصطالحــات را
تواره) مناییــم .پدیدههــای اجتامعــی نظیــر ملــت ،كشــور ،دیــن ،زبــان و نظایــر آن را
فتیشــیزه(بُ 
نبایــد بــه حالــت ارزشهــای مقــدس دگامتیــك درآوریــم .چـرا كــه ایــن مفاهیــم میتواننــد تــا ســطح
نژادپرســتی مــورد مبالغــه قـرار گیرنــد و ارزشــی غیرواقعــی بــه آنهــا بخشــیده شــود و بدیــن ترتیــب
راهگشــای بحـران و درگیــری گردنــد .بهعنــوان منونــه هرچــه بــر كوردگرایــی ،تركگرایــی ،عربگرایــی
و فارسگرایــی ارصار شــود و اصطالحــات فــارس ،تــرك ،عــرب و كــورد مــورد مبالغــه قـرار گیرنــد و بــه
حالــت بــت درآینــد راه بــر معضــات دشــوارتری میگشــایند.
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بخشدوم

چارچوبنظری

در زمینـهی حــل مســائل و چارهیابــی دموكراتیــك ،نظریههــای مختلفــی ارائه میشــود .با مقایسـهی
ایــن نظریههــا میتــوان بهخوبــی متوجــه گشــت كــه تنهــا بــا اتــكا بــه یــك چارچــوب نظــری
منســجم و دموكراتیــك مســائل خلقهــا و توســعهی دموکراســی در ایـران امکانپذیــر خواهــد بــود.
 )1نظریــهی دولتـملــت و چارهیابــی دولتگرایانــه :در ایــن نظریــه ،دولــت متــام مســائل
اجتامعــی اعــم از اقتصــاد ،دیــن ،فرهنــگ و ...را در حیطــهی خــود محصــور منــوده ،بــا دولتــی
منــودن ایــن پدیدههــای اجتامعــی و تحمیــل قوانیــن بــه جامعــه هــر نــوع ابتــكار عمــل و ارادهی
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مدیریتــی را از جامعــه ســلب میمنایــد .نیروهــای اجتامعــی كــه ایــن نظریــه را مبنــای فعالیتهــای
مبارزاتــی خــود قــرار میدهنــد نیــز در برابــر ایــن برخــورد دولــت ،تأســیس دولــت خویــش
را تنهــا راهحــل میشــارند .فــرم ایــن دولــت در عــر مدرنیتــهی رسمایــهداری دولــتـملــت
تـ ملــت ،نوعــی هژمونیخواهی(اســتیالطلبی) اســت كــه بــر مبنــای برســاخت
نــام دارد .دولــ 
شــهروند تكزبانــی و تكاتنیســیتهای مبتنــی اســت .شــهروندان بــه ایدئولــوژی رســمی كــه هــان
ملیگرایــی اســت وابســته گشــته و بــه حالــت بــردهی مــدرن درمیآینــد .ایــن ملیگرایــی در
جمهــوری اســامی آمیختــهای از ملیگرایــی نژادی(فــارس) و ملیگرایــی دینی(تشــیع) میباشــد.
تـ ملــت ،تنوعــات اجتامعــی را منیپذیــرد .امــا طــوری خــود را منایــان میســازد كــه گویــی برآیند
دولـ 
ارزشهــای همـهی گروههاســت .ملیگرایـ ی دولـتـملــت نیــز نهتنهــا هیــچ ربطــی به میهندوســتی
نــدارد بلكــه موجبــات تن ـش ،درگیــری و نسلكش ـیهای فیزیكــی و فرهنگــی را فراهــم م ـیآورد.
بنابرایــن اگــر در چارهیابــی مســائل اجتامعــی بــه نظری ـهی دولتگرایانــه و تأســیس دول ـتـملــت
اتــكا شــود نهتنهــا مســائل حــل منیشــوند ،بلكــه جامعــه در برابــر دولت بــه بدترین وضعیــت ممكن
دچــار میگــردد .برآوردهســازی مطالبــات جامعــه در قالــب چنیــن نظری ـهای امكانپذیــر نیســت.
 )2نظریـهی ملــت دموكراتیــك و چارهیابــی دموكراتیــك :در نظریـهی چارهیابــی دموكراتیــك نه دولت
بلكــه جامعــه مبنــا قـرار میگیــرد .در عــر كنونــی در مقابــل دولــتـملــت و مســائل ناشــی از آن
گرایــش بــه ملــت دموكراتیــك رشــد چشــمگیری پیــدا منوده اســت .چـرا كه ملــت دموكراتیــك رهیافت
مناســبی بـرای حــل معضــات جوامــع در عــر ماســت .اگرچــه تعاریــف مختلفــی از ملــت صــورت
میگیــرد امــا دو نــوع ملــت عمــده وجــود دارد :یكــی ملـ ِ
ـت دولتــی و دیگــری ملــت دموكراتیــك.
تـ ملــت و در چارچــوب مرزهــای نامنعطــف ترســیم میشــود را ملـ ِ
ـت دولتی
ملتــی كــه توســط دولـ 
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مینامنــد .ایــن ملــت بــه روی دموكراســی بســته اســت .در ملـ ِ
ـت دولتــی ،ملــت بــه «فرهنــگ ،زبــان،
بــازار و تاریـخِ» همســان و یگانــه مقیــد گردانده میشــود .لذا با رسشــت جامعه كه آكنــده از تنوعات
اســت در مغایــرت میباشــد .مدرنیتـهی رسمایـهداری چنیــن تعریــف مطلقــی از ملــت بهعمــل آورده
و موجبــات متــام بنبسـتهای كنونــی در زمینـهی چارهیابــی مســائل ملــی را فراهــم آورده اســت .تــا
زمانــی كــه بــا چنین بینشــی به ملت نگریســته شــود ،مســائل ملــی همچنان الینحــل باقــی میمانند.
ملــت دموكراتیــك ،جامعـهی مشــركی اســت كــه افـراد و اجتامعــات آزاد بــا ارادهی ذاتــی خودشــان
آن را تشــكیل دادهانــد .نیــروی وحدتبخــش در ملــت دموكراتیــك ،ارادهی آزاد اف ـراد و گروههــای
جامعـهای اســت كــه تصمیــم گرفتهانــد در درون یــك ملــت گردهــم آینــد .ملــت دموكراتیــك برخالف
ملـ ِ
ـت دولتــی ،بــر مرزهــای نامنعطــف سیاســی ،تكزبــان ،تكفرهنــگ ،تكدینــی و تفســیری یگانــه
از تاریــخ متكــی نیســت.
اگــر یــك تعریــف عمومــی از ملــت بهعمــل آوریــم میتــوان گفــت كــه ملــت عبــارت اســت از
اجتــاع انســانهایی كــه در یــك جهــان ذهنیتــی مشــرك ســهیماند .چیــزی كــه در ملـ ِ
ـت دولتــی
ُمهــر خویــش را بــر ذهنیــت مشــرك میزنــد ،ملیگرایــی اســت .در ملــت دموكراتیــك ،ایــن ذهنیــت
مشــرك مبتنــی بــر آگاهــی مربــوط بــه «آزادی و همبســتگی» اســت .امــا اگــر ملتهــا تنهــا از طریق
وضعیــت ذهنیتیشــان تعریــف گردنــد ،تعریفــی ناكافــی خواهــد بــود .هامنگونــه كــه ذهنیتهــا
بــدون تــن و بــدن منیتواننــد وجــود داشــته باشــند ،ملتهــا نیــز منیتواننــد بــدون جســم و پیكــر
باشــند .جســم و پیكــر ملتهایــی كــه ذهنیتــی ملیگـرا دارنــد ،نهــاد دولــت اســت .جســم و پیكــر
ملتهایــی كــه از ذهنیـ ِ
ـت مبتنــی بــر «آزادی و همبســتگی» برخوردارنــد ،خودمدیریتــی دموكراتیــك
اســت .خودمدیریتــی دموكراتیــك ،بــه معنــای آن اســت كــه اف ـراد و اجتامعاتــی كــه در ذهنیــت
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مشــركی ســهیماند ،خــود را از طریــق ارادهی ذاتیشــان مدیریــت مناینــد.
خصوصیــت اصلــی نظریــهی ملــت دموكراتیــك كــه امــكان حــل مســائل اجتامعــی را فراهــم
مــیآورد ایــن اســت كــه دولــت و دموكراســی را دو عرصــهی متفــاوت میدانــد .مــورد
مهــم ایــن اســت كــه ایــن دو عرصــه بــا پذیــرش مرشوعیــت یكدیگــر بهشــكلی متــوازن
موجودیــت یابنــد و ایــن امــر بــ ه یكــی از احــكام بنیادیــن قانــون اساســی مبــدل گــردد.
چارهیابــی دموكراتیــك نــه گسســت از مرزهــای دولــت را اجبــاری میكنــد و نــه متایــل بــه ســمت
تأســیس دولــتـملــت متقابلــی را رضوری میگردانــد .نوعــی چارهیابــی منعطــف اســت كــه
دولتــی نیســت ،هدفــش را دولــت قــرار منیدهــد و آن را رد و انــكار هــم منیمنایــد .بنابرایــن
چارهیابــی دموكراتیــك ،امــكان عظیمــی جهــت رســیدن بــه «صلــح رشافتمندانــه» را فراهــم میســازد.
هــم نیروهــای دولتــی و هــم نیروهــای اجتامعــی ایــران بیــش از دویســت ســال اســت نظیــر
ســایر كشــورهای خاورمیانــه تحــت تأثی ـرات مخــرب اوریانتالیســم (رشقشناســی) و پوزیتیویســم
(اثباتگرایـی) مدرنیتـهی اروپــا قـرار دارنــد .بــه هنــگام تحقــق نظریـهی چارهیابــی دموكراتیــك بایــد
دقــت داشــت كــه از ایــن دیدگاههــا گــذار صــورت گیــرد .اوریانتالیســم ،ارزشهــای تاریخــی و هـزاران
ســالهی خاورمیانــه را در نــگاه خلقهــای خاورمیانــه و ازجملــه خلقهــای ای ـران ب ـیارزش جلــوه
میدهــد .بدیــن ترتیــب موجب میشــود كــه نیروهای سیاســی و جوامــع ،تحت ســلطهی ایدئولوژیك
مدرنیتـهی رسمایــهداری قـرار گیرنــد و نتواننــد مســائل اجتامعــی ریشـهدار خــود را بــه درســتی درك
و چارهیابــی مناینــد .بایســتی واقــف بــود كــه بــا مبنــا قـرار دادن مــدل سیاســی و فرهنگــی ناشــی از
مدرنیتـهی اروپــا ،راهحلهایــی کــه در پــی گرفتــه شــوند موجــب وضعیتــی دشــوارتر خواهنــد شــد.
پوزیتیویســم ،برخــاف آنچــه ادعــا میکنــد منجــر بــه قاطعانهتریــن دگامتیسم(جزماندیشــی)
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میگــردد .بهعنــوان منونــه معنایــی کــه بــه مفاهیــم ملــت ،کشــور ،دولــت ،طبقــه ،جامعــه و  ...داده
میشــود ،چنــان اســت كــه مفاهیــم مزبــور جوهــره و محتــوای واقعــی خــود را از دســت میدهنــد.
جنگهــای شــدید پانصــد ســالهی اخیــر در ســطح جهــان ناشــی از همیــن امــر اســت .در ای ـران
نیــز بــه رغــم وجــود اندوخت ـهی تاریخــی سلطهســتیزی خلقهــا ،برق ـراری مــدل دول ـتـ ملــت و
عنــارص دیگــر مدرنیت ـهی رسمای ـهداری باعــث گردیــده كــه دیدگاههایــی ملیگرایانــه ،تكگرایانــه و
انكارگــر در قبــال پدیدههــای اجتامعــی شــكل گیرنــد .از همیــن رو ســاختار كثیرامللهی ایـران در عمل
انــكار گردیــده و همیشــه بــا دیــد «تهدیــدی ب ـرای متامیــت ارضــی كشــور» بــه مطالبــات خلقهــا
نگریســته شــده اســت .حــال آنكــه در میــان ایــن خلقهــا ه ـزاران ســال «همزیســتی تاریخــی»
تـ ملــت و ملیگرایــی اســت.
برقـرار بــوده و چنیــن دیدگاههــای تنگنظرانـهای تنهــا ناشــی از دولـ 

داوریهــای دینــی و اخالقــی در فرهنــگ خاورمیانــه و رشق ،نتایــج حلوفصــل مســائل اجتامعــی
از طریــق «معیارهــای وجدانــی و عدالــت» هســتند .یکــی دیگــر از تأثیــرات مخــرب علــوم
اروپامحــور بــر روی جامعــه ایــن اســت كــه در چارهیابــ ی معضــات ،نقــش ایــن حقایــق دینــی
و اخالقــی را بــه حداقــل فــرو میكاهــد و مانــع حــل مســائل اجتامعــی میگــردد .بنابرایــن در
چارهیابــی دموكراتیــك مســائل اجتامعــی ،هــم «بازگشــت بــه وجــدان و عدالــت» یــك رضورت
حیاتــی اســت و هــم اتــكا بــه «آزادی فکــری کامــل» و متناســب بــا طبیعــت اجتامعــی خویــش.
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بخشسوم

چارچوباصولی

در ارتبــاط بــا چارچــوب نظــری بایــد چارچــوب اصولــی را نیــز تحقــق بخشــید .ایــن امــر جهــت
مانــدگاری چارهیابــی دموكراتیــك اهمیــت دارد.
اصــل ملــت دموكراتیــك در رأس اصولــی اســت كــه بایــد بــه آن توجــه منــود .ملتــی كــه بــه متــام
تنوعــات هویتــی یــك كشــور كلیــت میبخشــد نبایــد بــه شــكل ِ
ملــت دولتــی بلكــه بایــد بــه
عنــوان ملــت دموكراتیــك برســاخته گــردد؛ یــا حداقــل هــدف ملتهــای موجــود متحولشــدن بــه
ملــت دموكراتیــك باشــد .از ســوی دیگــر مشــاركت در ملــت کلیتمنــد و چرتآســا(یعنی ملتــی کــه
دربرگیرنــدهی متامــی طیفهــای موجــود باشــد) ،نبایــد از راه زور و قــدرت بلكــه بهطــور داوطلبانــه
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و بــر مبنــای رضایــت دموكراتیــك صــورت گیــرد .در ملــت دموکراتیــک ،حقــوق و آزادیهــای فــردی
و جمعــی مکمــل یکدیگــر میباشــند .همچنیــن ملــت دموكراتیــك رصفــا شــهروند را دربرمنیگیــرد؛
جوامــع مدنــی ،جمعیتهــا ،محافــل و گروههــای خلقــی جداگانــه را نیــز غنــا محســوب میمنایــد.
دومیــن اصــل را میتــوان بهشــكل اصــل وطــن مشــرك(وطن دموكراتیــك) تعریــف منــود :در وطــن
مشــرك ،شــهروندانی بــا زبانهــا ،ملیتهــا و ادیــان بســیار زندگــی میكننــد .وطــن مشــرك احســاس
تعلــق را بــه همـهی تنوعــات هویتــی موجــود در خــود میبخشــد و هیــچ كــس« ،دیگری» محســوب
منیشــود .بنابرایــن موجــب كلیتبخشــی و تفاهــم گردیــده و مانــع جداییخواهــی میشــود.
احســاس میهندوســتی نبایســتی در مفهــوم ملیگرایــی بلکــه بایــد در پایبنــدی بــه خــاک ،اکولــوژی
و تعالــی جامعــه زیســته شــود.
تـ
ســومین اصــل ،اصــل جمهــوری دموكراتیــك اســت :رژیــم دولتــی ایــدهآل بـرای جمهــوری ،نــه دولـ 
ملــت بلكــه دولــت دموكراتیــك اســت .چارهیابــی دموكراتیــك در چارچــوب جمهــوری قابــل اج ـرا
اســت ،امــا قــادر نیســت هــان تطابــق را بــا دولـتـ ملــت برقـرار منایــد .بایســتی دقــت داشــت كــه
ایدئولوژیــک ننمــودن فــرم دولــت یــا جمهــوری و پیونــد نــدادن آن بــه یــك اتنیســیته یــا یــك دیــن
خــاص ،از نقطهنظــر چارهیابــی دموكراتیــك حائــز اهمیــت اســت .اینكــه جمهــوری از لحــاظ حقوقــی
بهعنــوان ســازمان همگـرای دموكراتیــك متامــی شــهروندان تعریــف شــود ،صحیحتریــن مــورد اســت.
اصــل قانــون اساســی دموكراتیــك ،چهارمیــن اصــل در چارهیابــی دموكراتیــك بهشــار میآیــد:
دموكراتیزاســیون تــا وقتــی كــه بــر مبنــای «یــك قانــون اساســی ناشــی از توافــق اجتامعــی»
اســتوار نباشــد ،بــه یــك رژیــم مانــدگار و نظاممنــد مدیریتــی مبــدل نخواهــد شــد .قوانیــن
اساســی دموكراتیــك ،منــود توافــق جامعــهی دموكراتیــك و دولــت میباشــند .اگــر جامعــه
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دموكراتیــزه نشــود منیتــوان در برابــر دولــت از حقــوق و آزادیهــای فــردی دفــاع كــرد.
دولــت نوعــی ســازمان اســت كــه «تجربــه و تخصــص» در آن انباشــته شــده اســت .بــرای
آنكــه آن را در وضعیــت عاملــی چارهیــاب نگــه داریــم و از حالــت نهــادی كــه دایــا در حــال
معضلســازی اســت خــارج گردانیــم« ،قانــون اساســی دموكراتیــك» یــك اب ـزار اجتنابناپذیــر اســت.
پنجمیــن اصــل عبــارت اســت از اصــل چارهیابی دموكراتیــك :چارهیابــی دموكراتیك ،مدلــی از چارهیابی
اســت كــه دولتشــدن را بهمنزلـهی هــدف برمنیگزینــد و دموكراتیزاســیون جامعـهی مدنــی ،یعنــی
رســیدن بــه جامعـهی دموكراتیــك را مبنــا قـرار میدهــد .بهجــای آنكــه بــه دنبــال تغییـرات ظاهــری
و ســطحی در ســاختار دولــت باشــد ،بــه دنبــال رژیــم دموكراتیكــی اســت كــه در جامعــه كاركــرد
پیــدا كنــد .در رابطــه بــا دولــت ،بیــش از هــر چیــزی خواســتار یــك قانــون اساســی دموكراتیــك اســت.
چارهیابــی دموكراتیــك بهمنزلــهی یــك اصــل ،بــه «تقســیم قــدرت و امكانــات دولتــی»
منیپــردازد .حتــی از قــدرت دوری میجویــد .زیــرا هرچــه قــدرت تراكــم یابــد ،دورشــدن از
دموكراســی روی میدهــد .در چارهیابــی دموكراتیــك ،مــورد بنیادیــن ایــن اســت كــه همزیســتی
«نهادهــای دموكراتیــك» بــا «نهادهــای دولتــی» تحــت ضامنــت قانــون اساســی درآورده شــود.
یعنــی موجودیــت همزمــان دولــت و دموكراســی از مرشوعیــت قانونــی برخــوردار میگــردد.
اصــل یکپارچگــی حقــوق و آزادیهــای فــردی و كلكتیو(جمعــی) ،اصــل ششــم را تشــكیل
میدهــد:بــا نگاهــی بــه تجــارب فــراوان در ســطح جهــان میتــوان دریافــت كــه جداســازی
حقــوق و آزادیهــای فــردی و جمعــی نهتنهــا مســائ ل را حــل منیکنــد ،بلکــه آنهــا را دشــوارتر
هــم میگردانــد .محرومســاخنت اف ـراد از حقــوق و آزادیهــا بــه معنــای محــرو م منــودن جامع ـهی
آنهــا از حقــوق و آزادی اســت .بــه هــان نحــو محــروممنــودن جامعــه از حقــوق و آزادیهــا
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نیــز بهمعنــای محرومســازی افــراد آن از حقــوق و آزادی اســت .خالصــه اینكــه حقــوق و آزادی
ارزشهایــی هســتند كــه «بــدون افـراد و جامعــه» و «بــدون توأمانــیآنهــا» ،تحقق نخواهنــد یافت.
هفتمیــن مــورد ،اصــل آزادی و اســتقالل ایدئولوژیــكـســازمانی اســت :هــدف از ایــن اصــل،
رهایــی از هژمونــی ایدئولوژیكــی و ســازمانی مدرنیتــهی رسمایــهداری اســت کــه در ســطح
جهانــی آن را حاكــم ســاخته اســت .تــا زمانیکــه از هژمونــی علمگرایــی پوزیتیویســتی رهایــی
حاصــل نگــردد« ،دموكراســی و آزادی» ممكــن نیســت .هژمونــی ایدئولوژیــك در خاورمیانــه از
طریــق علــم اوریانتالیســتی اذهــان را فتــح میكنــد .همچنیــن بایــد از نگرشهــای «دینگــرا
(ســلطهطلبی در حــوزهی دیــن) و نژادپرســت » نیــز كــه بــه انــدازهی پوزیتیویســم(بهمنزلهی
ایدئولــوژی مدرنیتــهی رسمایــهداری) ،هژمونگــرا هســتند گــذار منــود .بایســتی از یــاد نــرد كــه
بــدون آزادی و تکــر ایدئولوژیــك ،گامهایــی كــه بــه ســمت دموكراســی برداشــته میشــوند هــر
لحظــه ممكــن اســت بیتأثیــر گردنــد و تحــت كنــرل ایدئولوژیهــای هژمونیــك قــرار گیرنــد.
اصــل رابطهمنــدی تاریخیــت و اكنونیــت ،هشــتمین اصــل در چارهیابــی دموكراتیــك میباشــد:
هامنطــور كــه میدانیــم ،رویدادهــای تاریخــی اساســیترین رشایطــی هســتند كــه وضعیــت
«اكنــون» را تعییــن میكننــد« .اكنــون» ،حالتــی اســت كــه در آن« ،تاریــخ» هــم مســائل و هــم
احتــاالت چارهیابــی آنهــا را ارائــه میدهــد .تنهــا تفــاوت در ایــن اســت كــه منیتــوان در«گذشــته»
مداخلــه كــرد امــا میتــوان در «اكنــون» یــا وضعیــت موجــود در تاریــخ حــال حــارض مداخلــه منــود.
بــدون درك پیونــد میــان تاریخیــت و اكنونیــت منیتــوان مســائل مربــوط بــه دموكراتیزاســیون
را چارهیابــی كــرد .كســانی كــه تاریــخ را بهشــكل صحیحــی درك منیكننــد و بــه نــگارش
درمنیآورنــد ،احتــال آنكــه قــادر باشــند «اكنــون» را بهشــكلی صحیــح درك كــرده ،آن را آزاد
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ســاخته و دموكراتیــزه مناینــد ،بســیار ضعیــف اســت .بایســتی بهخوبــی بــر ایــن نكتــه واقــف بــود
كــه «خــو ِد جامعــه پیرشفتهتریــن تاریــخ» میباشــد .بــه عبــارت دیگــر واقعیتهــای اجتامعــی،
واقعیتهایــی تاریخیانــد .واقعیتهایــی كــه در تاریــخ روی دادهانــد بــا تفاوتــی بســیار انــدك،
اكنــون و در وضعیــت موجــود نیــز ادامــه دارنــد .تــا زمانیكــه حقیقــت جامعــه را بدیــن شــكل درك
نكنیــم ،رهانیــدن جامعــه از مســائل و رســاندن آن بــه حیاتــی دموكراتیــك امكانپذیــر نخواهــد بــود.
یكــی از بزرگتریــن تخریبــات مدرنیت ـهی رسمای ـهداری ایــن اســت كــه حافظ ـهی تاریخــی جامعــه
را مببــاران میكنــد و همــه چیــز را در «اكنونیــت» فــرده میســازد .گویــی هــر چیــز در اكنــون
خالصــه میشــود و نبایــد بــه چیــزی جــز آن اندیشــید .بدیــن ترتیــب موجــب بیــاری فردگردایــی
میشــود .منیتــوان از ذهنیــت فردگرایانــه انتظــار رســیدن بــه «حقیقــت اجتامعــی» و جامعــهی
دموكراتیكــی کــه حالــت ملمــوس آن اســت را داشــت .فردیتگرایــی لیـرال ،انــکار دموکراســی اســت.
نهمیــن مــورد ،اصــل اخــاق و وجــدان اســت :جامعهشناســی مــدرن ،اصل وجــدان را منیشناســد .حال
آنكــه اگــر اصــل وجــدان نباشــد ،جامعــه بــه خطرناكتریــن روبــات مبــدل میشــود .وجــدان ،هــان
جوهــرهی دیــن و اخــاق اســت .وقتــی وجــدان تخریــبمیگــردد ،در جامعــه تنهــا اصــل «اِعــال
نیــرو» كاركــرد مییابــد؛ كــه در ایــن صــورت نیــز هــر فــردی مبــدل بــه گــرگ دیگــری خواهــد شــد.
نظامهــای انحصارگــر قــدرت و رسمایــه ،بــر مبنــای انــكار وجــدان تأســیس میشــوند .امــا نظــام
دموكراســی بــدون وجــدان منیتوانــد كاركــرد بیابــد .دموكراتیزاســیون اساســا جنبشــی اســت كــه
ایــن وضعیــت «انــكار وجــدان» را از میــان برم ـیدارد و حیاتــی دوبــاره بــه «وجــدان اجتامعــی»
میبخشــد .تــا وقتــی مبــارزه ب ـرای یافــن «وجــدان گمشــده» وجــود نداشــته باشــد ،دموكراســی
واقعــی برقــرار منیگــردد و افــراد و اجتامعــات بــه حقــوق و آزادیهایشــان نخواهنــد رســید.
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بنابرایــن در چارهیابــی دموكراتیــك میبایســتی «اصــل وجــدان» را جایگزیــن «اصــل اِعــال
نیــرو» مناییــم .فرهنــگ رشق بــا ایــن اصــل بیگانــه نیســت .برعكــس ،در متامــی مســائل بــه
ایــن اصــل اولویــت داده اســت .هنــگام مطــر ح كــردن چارهیابــی مســائل خلقهــا در ایــران،
اصــل اخــاق و وجــدان بایســتی در صــدر متامــی اصــول قــرار گیــرد و بــدان رجــوع شــود.
دهمیــن اصــل ،عبــارت اســت از اصــل دفــاع ذاتــی در نظــام دموكراتیــك :در متــام موجــودات از
تكســلولیها گرفتــه تــا ذرات زیرامتــی ،هیــچ موجــودی فاقــد دفــاع ذاتــی نیســت .بنابرایــن
موجودیتهایــی همچــون جوامــع انســانی كــه از هوشــمندی و انعطافپذیــری ذهنــی بســیار
باالیــی برخوردارنــد ،منیتواننــد فاقــد مكانیســم دفاعــی باشــند .در ایــن چارچــوب ،دفــاع ذاتــی
تـ ملــت ،كاپیتالیســم
در برابــر اســتثامرگری و رسكوبــی كــه عنــارص مدرنیتــهی رسمایهداری(دولــ 
و صنعتگرایــی) علیــه جوامــع اقتصــادی ،اكولوژیــك و دموكراتیــك صــورت میدهنــ د در رأس
موضوعــات زندگــی ق ـرار میگیــرد .زندگــی بــدون دفــاع ذاتــی راه را بــر ه ـ ر نــوع بیــكاری ،بردگــی
دســتمزدی ،بیــاری ،بیــگاری و فســاد میگشــاید .بدتــر از آن ،بســیاری از «نسلكشــیهای
فیزیكــی و فرهنگــی» را نیــز بــا خــود بــه همــراه دارد .جوامــع دموكراتیــك و افــراد آزاد اگــر
در زمینــهی دفــاع ذاتــی در مقابــل مدرنیتــهی رسمایــهداری ناموفــق مباننــد ،نهتنهــا آزادیشــان
را از دســت میدهنــد بلكــه موجودیتشــان نیــز بــا خطــر نسلكشــی مواجــه خواهــد شــد.
از همیــن رو در چارهیابــی دموكراتیــك مســائل ،هــر اجتــاع بهمیزانــی كــه عبــارت از یــك واحــد
اقتصــادی ،اكولوژیــك و دموكراتیــك اســت ،میبایســتی یــك واحــد برخــوردار از دفــاع ذاتــی
نیــز باشــد .همچنیــن هــر فــرد آزاد و برابــر همچنــا ن كــه میبایســت در یــك یــا چندیــن واحــد
اقتصــادی ،اكولوژیــك و دموكراتیــك جــای بگیــرد ،بایــد در واحدهــای دفــاع ذاتــی هــم جــای بگیــرد.
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اصــل یازدهــم ،اهمیــت اکولوژی(زیســتبوم) میباشــد :نقشویــژهای كــه نظــام رسمایــهداری
بــه صنعتگرایــی بخشــیده اســت ،بــه زانــو درآوردنِ جامع ـهی اقتصــادی بطــور کلــی و خصوص ـاً
جامعــهی زراعــیـروســتایی اســت .ذهنیتــی كــه بــه ســبب شوونیســم صنعتگرایانــه كــور
و بیبصیــرت گشــته اســت ،قــادر بــه دیــدن ســاختار اكولوژیــك «جامعــه و بافــت اقتصــادی
آن» نبــوده و مســئول بیــكاری ،بحــران و شــكاف میــان ســطح درآمدهــا در اقتصــاد میباشــد.
جامع ـهی عــر صنعتــی اگــر در كلی ـهی عرصههــا بــه اكولــوژی توجــه ننامیــد ،منیتوانــد حیاتــش
را ادامــه دهــد .بایســتی بهخوبــی دانســت كــه در دوران پیــش از عــر صنعتــی ،حیــات متامــی
جانــداران و ازجملــه نــوع انســان نیــز ،ب هواســطهی شــعور و آگاهــی غریزی(تیزتریــن هــوش
عاطفــی) یــک حیــات اكولوژیــك بــوده اســت .جانــداری كــه اكولوژیــك نباشــد ،منیتوانــد از نابــودی
رهایــی یابــد .بــدون شــك هــر جانــداری دارای هــوش اكولوژیــك مختــص بــه خــود میباشــد .در
جامعــهی رشقــی همخوانــی و ســازگاری بــا طبیعــت ،از اصــول بنیادیــن اســت .بنابرایــن ســنت
اجتامعــی خاورمیانــه در برابــر اكولــوژی حســاس و هوشــیار بــوده و بــا آن همخوانــی و ســازگاری
دارد .وظیفـهای كــه بایــد بهجــای آورد ایــن اســت كــه بــا بازســازی جامعـهی اكولوژیــك ،بــه تقابــل
بــا رویكردهــای فتحگرایانــه ،نابودكننــده و اشــغالگر رسمایــهداری و صنعتگرایــی پرداخــت.
جامع ـهی آزاد و دموكراتیــك ،تنهــا از طریــق آگاهــی معنایــی بایســتهی خویــش میتوانــد برق ـرار
باشــد .هــر واحــد اقتصــادی ،از طریــق آگاهــی اكولوژیــك خویــش میتوانــد زیســت منایــد.
كـ اقتصــادی را نبایــد همچــون واحدهایــی ناچیز و محــروم از فناوری تصــور منود.
واحدهــای اكولوژیـ 
در صــورت لــزوم میتــوان پیچیدهتریــن و پیرشفتهتریــن فناوریهــا را نیــز در واحدهــا و اتحادیههــا
و کمونهــای اكولوژیـكـ اقتصــادی بـهكار بــرد.
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بخشچهارم

هویتملیکوردهاو
شکلگیریمسئلهیکورد در ایران

قرابــت زبانــی و یــا فرهنگــی میــان ملتهــای ایـران ،جایــگاه مهمــی در شــكلگیری هویــت ایـران
دارد .از میــان ملتهــای ایـران« ،پروتــو کوردهــا» از نخســتین گروههــای پیشــاهنگی هســتند كــه از
نظــر فرهنگــی در صحنـهی تاریــخ ظاهــر شــدهاند .هــم متــدن ســومر و هــم متــدن ایـران محصــول
فرهنــگ اجتامعــی دامنههــای زاگــرس هســتند؛ هــان فرهنــگ اجتامعـیای كــه آتــش ،كشــاورزی
و دامــداری مضمــون آن را تشــكیل میدهنــد .میتــوان ایــن واقعیــت را در تشــكلهایی مشــاهده
منــود كــه در طــول تاریــخ ،از زمــان ســومرـ گوتیهــا تــا مــادـ پارسهــا و از ساســانیها تــا بــه ایـران
برنامهواساسنامه

 29حزبحیاتآزادکردستان

امروزیــن آمدهانــد .اولیــن هویــت قومــی نیــز بــه رهــری كاهنــان زرتشــتی ،در دوران كنفدراســیون
مادهــا گامــی عظیمــی برداشــته و بــا ایــن هویــت بــه یــك مرحلـهی چشــمگیر رســیدهاند .از نظــر
هویــت كــوردی ،مادهــا «اولیــن اجــداد قــوم كــورد» هســتند كــه در تاریــخ نوشــتاری دربــارهی آنهــا
آگاهــی وجــود دارد .هویــت پارســی نیــز موجودیــت خویــش را اساســا وامــدار مادهاســت .در تاریــخ
هــردوت ،مادهــا بهعنــوان مرتقیتریــن قــوم آن دوران تعریــف میشــوند؛ پارسهــا و یونانیهــای
آن دوران در حكــم شــاگردانی هســتند كــه از مادهــا فرهنــگ میآموزنــد .مادهــا در ســیر پیرشفــت
نظــام متــدن مركــزی ،حداقــل بــه انــدازهی ســومریان ایفــای نقــش منودهانــد .ایــن فرهنــگ مــاد اســت
كــه شــكلگیری متدنهــای پــارس ،اژه ،هلــن و روم را میــر گردانــده و شــالودهی آن را تــدارك دیــده
اســت .هــان می ـراث تاریخــی ،در زمین ـهی شــكلگیری فرهنــگ اســامی طــی قــرون وســطی نیــز
نقــش مهمــی را ایفــا میمنایــد .هــم بخــش مهمــی از مقولههــای اعتقــادی و هــم بخــش مهمــی از
مقولههــای اخالقــی از آموزههــای زرتشــتی رسچشــمه میگیرنــد .آییــن «ایــزدی» بخــش كوچكــی از
ایــن ســنت اســت كــه هنــوز هــم بــه حیــات خویــش ادامــه میدهــد .ســهم ایــن میـراث در ســنت
كوردهــای ســوران ،كلهــر ،هورامــی ،لــک ،لُــر ،علــوی و یارســان نیــز مصــداق دارد.
جغرافیــای ای ـران در طــول تاریــخ مأمــن توســعهی آیینهــای متفاوتــی بــوده اســت؛ آییــن تشــیع
همچــون خطــی اعرتاضــی در مقابــل اســام قدرتگـراـکــه بــا اســتثامر مبانــی اســامی حکومتهایی
نظیــر بنیامیــه و بنیعبــاس تشــکیل داد ،ظاهــر شــده اســت .قیامهــای شــعبی و جنبشهــای
مقاومتــی کــه در مقابــل اســام دولتــی رس برآوردنــد ،ایـران را همچــون مأمنــی بـرای خــود برگزیدنــد.
امــا ایـران و خاندانهــای ترکمــن بــا گرایــش شــیعی آن از زمــان صفــوی بــه بعــد ،از یــك كنفدراســیون
سیاســی كــه كف ـهی ســنتهای دموكراتیــك آن ســنگینتر اســت ،بــه یــك نظــام دولتــی كــه كف ـهی
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بروكراتیـ ِ
ـك مركــزی آن ســنگینتر اســت متحــول گشــت .تشــیع نیــز بــه بخشــی از ایدئولــوژی رســمی
قــدرت تبدیــل شــده اســت .هرچنــد در بخــش مهمــی از اســام شــیعی ،ســنتهای قدرتســتیز
تــا روزگار مــا باقــی ماندهانــد ،امــا تشــیع دولتــی نیــز هامننــد اســام ســنی دولتــی دارای خصلتــی
ســلطهگر اســت .بهشــكلی جالــب توجــه ،بخــش مهمــی از كوردهــای ایـران از طریــق نوعــی ســنت
منعطــف و غیرقاطعانـهی اســام ســنی« ،مخالفــت دموكراتیــك و بنابرایــن واقعیت دموكراتیــك خود»
را در برابــر قدرتهــای شــیعه منایــان میمنایــد .هویــت كــوردی معــارص در رشق كوردســتان ،از
اوایــل ســدهی بیســت میــادی تــاش بــه خــرج داده تــا خــود را در مقابــل فاشیســم نظاممنــد
دولتــی و مــدرن در ایــران شــاكلهبندی منایــد .شــورش «ســمكو» و آزمــون جمهــوری كوردســتان
در مهابــاد نیــز بیانگــر همیــن واقعیــت میباشــند .ایــن واقعیــت و ســنت مقاومتطلبــی ،در
نهایــت بــا ایســتار خــود در مقابــل جمهــوری اســامی ای ـران ،بــار دیگــر خویشــن را اثبــات منــود.
عهدنامــهی «قــر شــیرین» كــه میــان صفویهــا و عثامنیهــا منعقــد گردیــد ،در جداســازی
كوردهــای رشق کوردســتان از متامیــت كوردســتان و كوردهــا ســهم مهمــی داشــت .ایــن معاهــده بــه
معنــای ایجــاد گسســت كوردهــای ســاكن زاگــرس از متامیــت كوردهاســت .فرهنــگ مســلط و رایــج
موجــود در واقعیــت كوردهــای رشق کوردســتان ،بیشــر از اینكــه دینــی و مذهبــی باشــد ،كیفیتــی
اتنیكــی و قومــی را داراســت .ایدئولــوژی رســمی دولــت بــا سوءاســتفاده از عامــل مذهــب ،ســعی
در تضعیــف خصوصیــات و شــاخصههای ملــی كوردهــای شــیعه و بهویــژه لُرها(یكــی از كهنتریــن
شــاخههای فرهنگــی كوردهــا) دارد .همچنیــن كوردهــای خراســان كــه دارای جمعیــت قابــل توجهــی
هســتند ،كُرمانــج و شــیعهمذهب میباشــند؛ هرچنــد تالشهــای متمركــزی در جهــت آســیمیلهمنودن
و بیتأثیرگردانیــدن آنهــا از نظــر سیاســی صــورت گرفتــه ،امــا آنهــا همچنــان بــر حفــظ فرهنــگ
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و هویــت خویــش ارصار میورزنــد .مقاومتهایــی كــه در دوران معــارص روی دادهانــد و تــا
روزگار مــا ادامــه یافتهانــد (نظیــر مقاومــت ســمكو ،قدمخیــر لرســتانی ،قاضــی محمــد و ،)...تأثیــر
مهمــی در شــكلگیری هویــت معــارص كــوردی در رشق كوردســتان داشــتهاند .شــورشهایی كــه از
اوایــل ســدهی  20آغــاز شــدهاند ،تأثیــری عمومــی برجــای گذاشــتهاند .بایــد ویژگــی اتونومیهــای
آریســتوكراتیك[یا خودگردانیهــای اَرشافــی] را بســیار نیــك درك كــرد و تفاوتشــان را از جنبشهایــی
كــه ب ـرای حفــظ موجودیــت و توســعهی آزادی مبــارزه میكننــد ،بهخوبــی متییــز داد.
گ و درگیریهایــی كــه در راســتای اتونومیهــای نادموكراتیــك صــورت گرفتهانــد ،بــه
جنــ 
اقتضــای خاســتگاه طبقاتــی پیشاهنگانشــان ،اكــرا بــه شكســت انجامیــده و ایــن نیــز بهطــور
كلــی تخریبــات عمیقــی را بــر موجودیــت ملــی و آزادی كوردهــا وارد آورده اســت .هــر شكســت
منجــر بــه یــك قتلعــام شــده ،هــر قتلعــام نیــز نسلكشــی فرهنگــی را گامــی دیگــر بــه جلــو
بــرده اســت .جنبشهایــی كــه بــه پیشــاهنگی «شــیخ عبیداللــه نهــری»« ،ســمكو» و «قاضــی
محمــد» در رشق كوردســتان صــورت گرفتنــد نیــز منجــر بــه نتایــج مشــابهی گشــتند .شكســت
و رسكوبــی هرچــه بیشــر ،موجودیــت ملــی و آزادی را هرچــه ضعیفتــر منــوده و موجــب
درافتادنــش بــه وضعیــت نومیدان ـهای گشــته اســت .آزمــون جمهــوری كوردســتان در مهابــاد كــه
قاضــی محمــد رهــری آن را برعهــده داشــت ،هرچنــد از كیفیــت مــدرن خلقگرایان ـهای برخــوردار
بــود ،نتوانســت از عاقبتــی مشــابه ســایر شــورشها رهایــی یابــد .پیــان «ســعدآباد» كــه میــان
فاشیســم ســفید تــرك و فاشیســم رضاشــاه پهلــوی بســته شــد ،در واقــع شــكل معــارص معاهــدهی
«قــر شــیرین» بــود و در راســتای تعمیــق تجزیــهی كوردهــا و پاكســازی مشــرك جنبــش
آزادیخــواه آنــان هدفمنــد بــود .دولــت ایــران اكنــون نیــز معاهــدات پنهــان پرشــاری را علیــه
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جنبــش مبارزاتــی «حفــظ موجودیــت ملــی كوردســتان و تحقــق آزادی آن» امضــا و اجـرا میمنایــد.
در هــر چهــار بخــش كوردســتان هویــت ملــی كــوردی ،در عــر مدرنیت ـهی رسمای ـهداری رضبــات
مرگبــاری را متحمــل گشــته اســت .مهمتریــن نتیج ـهای كــه بایــد از اینجــا كســب منــود ایــن اســت
كــه از طریــق ابزارهــای بنیادیــن مدرنیت ـهی رسمایهداری(س ـهگانهی رسمای ـهی انحصارگــر،دول ـتـ
ملــت و صنعتگرایــی) منیتــوان موجودیــت ملــی كوردهــا را تحقــق بخشــید و از آن حفاظــت منــود.
هــم بازیگـران اصلــی نظــام هژمونیــك و هــم عنــارص مــزدور آن حسابوكتابشــان در ایــن چارچــوب
اســت :تقســیم كوردســتان ،ازهمگســیختهماندن آن ،آســیمیلهكردن و نسلكش ـ ی كامــل موجودیــت
ملــی كــورد در هــر بخــش و یــا تحــت حاكمیـ ِ
ـت خــود نگهداشــن آن از طریــق تشــكلهای ســاختگی
كوردگ ـرا كــه در حكــم نوعــی اقدامــات كاملكننــد ه جهــت حســابوكتابهای فــوق اســت .اگــر
ایــن حســابوكتابها در یــك خــط مســتقیم و مطابــق میلشــان عملــی گــردد ،نــه كوردســتان باقــی
خواهــد مانــد و نــه موجودیــت ملــی كوردهــا .عنــارص مزدور نوعــی هویت كــوردی تقلبی ،ســاختگی
ف شــده را بهشــكل نقــاب بــر چهــره میزننــد كــه نظــام هژمونیــك در هــر بخــش تحــت نــام
و تحریـ 
هویــت كــوردی بــه وجــود آورده اســت؛ نقــش ایــن عنــارص مــزدور اساســا ایــن اســت كــه از طریــق
آسیمیالســیون بــه نسلكشــی فرهنگــی كوردهــاكــه میخواهنــد بهصــورت طوالنیمــدت اجــرا
مناینـد ،مرشوعیــت بخشــند .یكــی از نــكات بنیادینی كــه هدایتكننــدگان فعالیتهای روشــنفكرانه،
سیاســی ،اخالقــی و زیباییشناســانه در حــوزهی موجودیــت ملــی كوردهــا بایــد حتــی یــك لحظــه از
ذهنشــان خــارج نكــرده و در جهــان عاطفــی خویــش زنــده نگــه دارنــد ایــن اســت كــه هركــدام
از ایــن تشــكیالت كوردگ ـرای نقــابدار و ســاختگی ،یــك دام میباشــند .نیــت اینهــا هرچــه كــه
ت بخشــیدن بــه نسلكشــی اســت.
میخواهــد باشــد ،نقششــان مرشوعی ـ 
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بخشپنجم

دولتملت ایرانو
نقشآن درخاورمیانه
ســنت دولتــی ایـران ،بــه آســانی مینیمیزهشــدن[یعنی كوچــك و کمینـهای شــدن] را منیپذیــرد .حتــی
شاهنشــاهی ایـران در دوران معــارص نیــز در برابــر مینیمیزهشــدن ایســتادگی منــود .انقــاب اســامی
ایــران در ســال  1357شمســی ،در برابــر دولــتـ ملــت كوچكشــدهی مختــص بــه خاورمیانه(كــه
مرزهایــش ترســیم شــده بــود) و نظــام موازناتــی آن ،موضــع مهمــی اتخــاذ منــود .هرچنــد جمهــوری
تركیــه و دول ـتـ ملتهــای عربــی تــن بــه پذیــرش مرشوعیــت نظــام «دول ـتـملــت» دادنــد كــه
وجــود ارسائیــل را میــر میمنــود ،انقــاب اســامی ایــران ،اســتاتوی ترسیمشــده را آنچنــان كــه
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هســت نپذیرفــت و تــاش بــه خــرج داد تــا هژمونــی متقابــل را تشــكیل دهــد .تنــش میــان ایـرا ن و
ارسائیــل كــه امــروزه شــاهد آن هســتیم ،تنهــا میــان دو دولـتـ ملــت نیســت ،بلكــه تنشــی اســت كه
میــان دو نیــروی نظام ِ
منــد هژمونیخــواه جریــان دارد.
قدمــت و ریشـهی ســنت دولتــی ایـران بــه هخامنشــیان میرســد .هخامنشــیان از فرهنــگ معنــوی
و مــادی كنفدراســیون مــاد ســود جســتند؛ همچنیــن عنــارص آییــن میرتایــی و زردشــتی را نیــز بـرای
مرشوعیتبخشــی بــه نظــام قدرتگـرا و انحصارگــر خــود تحریــف منودنــد .امپراطــوری هخامنشــی
پــارس بهمنزل ـهی اولیــن دولــت ایرانــی ،عنــارص دموكراتیــك نظــام كنفدراســیون مــاد را تضعیــف
منــود و آن را بــه ســوی سیســتمی مركــزی ،قدرتگـرا و اســتعامرگر ســوق داد .اولیــن دولــت پارســی
در واقــع مقطعــی از امپراطــوری اســت کــه مادهــا در آن نقشــی رسآمــد را ایفــا منودهانــد .امــا در
نهایــت بــا حــذف مادهــا حالتــی مركــزی و ســلطهطلب مییابــد .نظــام هخامنشــی در انتقــال بردگــی
اعصــار اولیه(ســومر ،مــر ،آشــور و بابــل) بــه بردگــی اعصــار باســتان دارای نقــش بنیادیــن اســت.
بردگــی عــر باســتانِ یونــان و روم ،موجودیتــش را مدیــون اشــاعهی ایــن نظــام بــردهداری مركــزی
اســت .عــر هلنیســتیك كــه بــا فتوحــات اســكندر آغــاز شــد ،بیانگــر ایجــاد ســنتزی خالّقانــه میــان
گ هژمونیطلبان ـهی جهانــی كــه میــان رومیهــاـ
رشقـ غــرب اســت .بح ـران عمیــق ناشــی از جن ـ 
پارتهــا همچنیــن میــان رومیها(بیزانــس)ـ ساســانیان صدهــا ســال ادامــه داشــت ،بــا صعــود نیــروی
هژمونیــك اســام بــه فرجــام میرســد .ســنت دولتــی ایـران در طــول مدتزمانــی حــدودا هـزار ســاله
كــه از فتوحــات اســامی تــا بنیانگــذاری خانــدان صفــوی میرســد ،توســط خاندانهــای عــرب ،تــرك
و مغــول كــه بــا فرهنــگ آن بیگانــه بودنــد ،منایندگــی شــد .تشــیع ،همزمــان بــا خانــدان صفــوی
بهصــورت ایدئولــوژی دولــت درآمــده اســت .بنیانهــای حکومتــی مرکــزی و دینگـرا نیــز در همیــن
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دوران تشــكیل شــدند .جنــگ هژمونیكــی كــه بــا هــدف تســلط بــر كوردســتان بــا امپراطــوری عثامنی
وارد آن شــد ،بــا عهدنامـهی «قــر شــیرین» بــه پایــان رســید .كوردســتان بـرای اولیــن بــار از طریــق
معاهــدهی مذكــور بــه دو بخــش تجزیــه و تقســیم شــد .در میــان بیگنشــینهای كــورد ،سیاســت
«مشرتكزیســن» بــا نیــروی هژمونیــك ،بــر مبنــای «خودگردانــی داخلــی» بهخوبــی جــا افتــاده بــود.
دولــت ایـران كــه بعــد از دوران صفــوی بیــن چنــد خانــدان دســت بــه دســتشــد ،در دوران بعــد
از جنــگ جهانــی اول بــا تشــکیل دولـتـ ملــت مــدرن در ایـران حالتــی مرکــزی و قاطعانــه یافــت.
ایــن حکومــت اجــازهی ابــراز وجــود بــه هیــچ تنوعــی هویتــی را نــداده و آنهــا را بــه شــدت
رسکــوب میمنــود .تشــکیل مــدل دول ـتـملــت در ای ـران و ســایر کشــورهای همجــوار و ادام ـهی
رونــد مرکزگرایــی و رسکــوب هویتــی در آنهــا باعــث شــد کــه ســیر تقســیم کوردســتان کامــل شــود.
پیامننامههــای ســایکس-پیکو و لــوزان ،توافــق قدرتهــای جهانــی آ ن زمــان بــر رس تجزیــهی
کوردســتان و انــکار هویــت ملــت کــورد بــود .بعــد از جنــگ جهانــی اول حكومــت ای ـران هامننــد
منونـهی جمهــوری تركیــه و پادشــاهی افغــان ،در نتیجـهی حســابوكتابهای هژمونیــك انگلســتان
ت گرفتــه بــا
بهعنــوان یــك دول ـتـ ملــت مــدرن از نــو برســاخته شــد .دقیقــا هامننــد ســازش صــور 
مصطفــی كــال ،قــدرت در ازای یــك ایـران مینیمیــزه ،بــه رضاشــاه ســپرده شــد .انگلســتان هــر كــدام
از شاهنشــاهی ایـران ،افغــان و جمهــوری ترکیــه را كــه در ایــن دوران مینیمیــزه كــرده بــود ،بهعنــوان
یــك دولـتـ ملــت حائــل ،بــر رس راه رسازیرشــدن شــوروی رو بــه جنــوب ،طرحریــزی و تأســیس منــود.
اینكــه انگلســتان حوزههــای یادشــده را بــه رژیمهــای مســتعمراتی كالســیكی مبــدل نســاخت ،نــه از
روی ناتوانــی بلكــه بــه ســبب بیـ م داشــن از اشــاعهی نظــام شــوروی بــود .سیاســت «دولــت حائــل»،
یــك سیســتم انگلیســی اســت كــه از اوایــل ســدهی  20تــا روزگار مــا عمومــا بــا موفقیــت بــه اج ـرا
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درآمــده اســت .خانــدان رضاشــاه یــك برنامـهی مدرنیســتی را بــه اجـرا درآورد كــه بــر مبنــای آن ســنت
فرهنگــی ایـران بــه كنــاری نهــاده شــد و از غــرب تقلیــد گردیــد .ســعی شــد تــا بهمنزلـهی یــك رژیــم
اقــاری ابتــدا انگلســتان ،ســپس آمریــكا و حتــی ارسائیــل پابرجــا نگــه داشــته شــود .اینكــه دولـتـ
ملتهــای خاورمیانــه كیفیتــی از نــوع «دولــت اقــاری یــا دنبالـهرو» داشــتند ،بــه آشــكارترین شــكل
در خانــدان اخیــر پهلــوی بــه منایــش گذاشــته شــد .ایــن دولتهایــی كــه از طریــق نیــروی امنیتــی،
نظامــی و پلیســی بــر رس پــا نگــه داشــته میشــدند ،بــا قطــع پشــتیبانی نیــروی هژمونیــك ،یـكروزه
رسنگــون گشــتند .فرجــام خانــدان پهلــوی نیــز اینگونــه گشــت.
انقــاب خلقهــای ای ـران در ســال  ،1357بــه انــدازهای كــه سیاســی اســت ،یــك انقــاب فرهنگــی
نیــز میباشــد .ایــن انقــاب توانــش را رصفــا از ســازماندهی علــای شــیعه نگرفــت؛ بلكــه بالعكــس،
نیــروی اساس ـیاش را از فرهنــگ اجتامعــی خلقهــای ای ـران گرفــت كــه دارای ریش ـههای تاریخــی
عمیقــی بــود .انقــاب در رسآغــاز هامننــد آنچــه در انقالبهــای فرانســه ،روســیه و آناتولــی روی داد،
از كیفیــت ملــی دموكراتیــك برخــوردار بــود .بــر یــك همپیامنــی وســیع نیروهــای ملــی دموكراتیــك
اتــكا داشــت .همپیامنــی ملــت دموكراتیكــی كــه از همبســتگی وســیع چپگرایــان ،جنبشهــای
زنــان و جوانــان ،امتگرایــان شــیعه و اقشــار میهندوســت خلقهــای ای ـران و در رأس همــه خلــق
كــورد رسچشــمه میگرفــت ،نیــروی اصلــی پیــروزی بــود .امــا طیــف متشــكل از علــای شــیعه و ت ّجار
میانهاحوال(بازاریــان) كــه از ســنت مدیریــت تاریخــی و اجتامعــی قویتــری برخــوردار بــود ،طــی
مدتزمانــی كوتــاه هژمونــی خویــش را برقـرار كــرد و ســایر متفقانــش را بیرحامنــه رسكــوب منــود.
هرچنــد بنیــان «ملــت دموكراتیـ ِ
ـك» انقــاب دچار انحراف شــد نیــز ،ماهیتا بــا مدرنیتهی رسمایـهداری
در تضــاد و مغایــرت ب ـهرس میبــرد .قــر انحصارگــر دولتــی درصــدد برآمــد تــا ایــن اندوخت ـهی
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ضدكاپیتالیســتی را كــه معنــای تاریخــی و فرهنگــی آن بســیار عظیــم اســت ،بهعنــوان كارتــی جهــت
مرشوعیتبخشــی بــه موجودیــت خویــش در برابــر نیروهــای هژمونیــك نظــام رسمایـهداری بـهكار
بــرد .تاکنــون نیــز متامــی تــاش قــر انحصارگــر دولتــی ایران این اســت كــه از بنیــان آنتیمدرنیســتی
و ضدكاپیتالیســتی انقــاب بهعنــوان ابــزار مرشوعیــت و همچنیــن وســیلهای در برابــر نیروهــای
هژمونیــك غربــی در جهــت دســتیابی بــه موقعیتــی پذیرفتهشــده و معتــر در موازن ـهی دول ـتـ
ملــت خاورمیانــه اســتفاده منایــد .بهمنزلـهی یــك مدرنیتـهی متفــاوت ،از لحــاظ ماهــوی چالشــی بــا
مدرنیتـهی رسمایـهداری نــدارد .هامنطــور كــه دولـتـ ملتهــای عــرب و اولیــن و دومیــن مقطــع
جمهــوری تركیــه درصددنــد از طریــق حســابوكتابهای تاكتیكــی« ،بیشــینه ســهم» را در گســرهی
نظــام بــه چنــگ آورنــد و در ازای تأییـ د شــدن و پشتیبانیشــدن توســط نظــام ،اجــازه دهنــد كــه نظام
از آنهــا بهرهمنــد شــود ،ایـران نیــز میخواهــد چالشــی را كــه بــا نظــام دارد بــا هدفــی مشــابه بـهكار
بگیــرد و نتایــج مشــابهی كســب منایــد .ایــن نوعــی چانهزنــی ســنتی و تیپیــک ت ّجــار بــازار اســت كــه
در ســنت ایرانــی جایگاهــی قــوی را داراســت .چالــش در ایـران نیــز درســت از همیــن نقطــه آغــاز
میگــردد .ســنت فرهنگــی قــوی ،یــك قــر انحصارگــر دولتــی ســازشكرده بــا مدرنیتـهی رسمایـهداری
را نیــز منیپذیــرد .بنابرایــن شــانس اینكــه چالــش موجــود در ای ـران بــه یــك «مبــارزه در میــان دو
مدرنیتــه تحــول یابــد ،همیشــه وجــود دارد .برعكــس آنچــه در دولـتـ ملتهــای تركیــه و عــرب دیده
شــد ،تصــور منـیرود بــه آســانی نیــز از میــان برداشــته شــود.
الیگارشــی ای ـران ،امــروزه بــر رس کنــرل خاورمیانــه وارد یــك درگیــری هژمونیــك بــا ارسائیــل گشــته
اســت .بهویــژه ســعی دارد كــه بــا همیــن هــدف ،از فعالیتهــای هســتهای خویــش بهعنــوان یــك
كارت دوم اســتفاده منایــد .ســنت دولتــی در ایـران هرچنــد یــك تجربـهی هـزاران ســاله را بهعنــوان
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اســلحه در اختیــار دارد؛ امــا در دوران مدرنیتـهی رسمایـهداری دربــارهی نیــروی خــود اغـراق میمنایــد.
در عــری كــه نظــام رسمای ـهداری در گســردهترین ســطح گلوبــال شــده اســت ،اگــر نظــام دولتــی
ایـران مدرنیتــهای را بهصــورت ریشـهای ترجیــح ندهــد ،شــانس موفقیــت آن بســیار ضعیــف اســت.
هامننــد ســایر دول ـتـ ملتهــای منطقــه ،پیــش روی دول ـتـ ملــت ای ـران نیــز چارهیابــی مســائل
دارای دو محــور اســت .چارهیابــی حــول محــور اول عبــارت اســت از :ســازشكردن بــا نظــام؛ درســت
هامننــد رژیــم شاهنشــاهی پهلــوی .در اصـ ْـل دولـتـ ملــت ایـران بـرای ایــن امــر آمــاده اســت؛ امــا
نظــام مدرنیتـهی رسمایـهداری آن را بهشــكل موجــود قبــول نــدارد .ولــی دیدارهایــی كــه در راســتای
ســازش صــورت میگیرنــد ،نهایتــا چــه از راه صلحآمیــز و چــه از راه جنــگ ،بــه نفــع نیروهــای
هژمونیــك رسمای ـهداری بــه فرجــام خواهنــد رســید .دومیــن محــور ایــن اســت كــه وقتــی موضــوع
حــل مســائل پیــش كشــیده شــود ،گسســت رادیــكال از نظــام مطــرح خواهــد گشــت .یعنــی هنــگام
ناتوانگشــن هــم قــر انحصارگــر دولتــی ایـران و هــم نیروهــای هژمونیك غربــی ،راهــكار مدرنیتهی
دموكراتیــك بهطــور ناگزیــر وارد عرصــه خواهــد شــد.
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بخشششم

مسائلمربوطبه
دموکراتیزاسیوندرایران

بــه طــور خالصــه میتــوان ریشـهی مشــكالت كنونــی ایـران در زمینـهی دموكراتیزاســیون را بــه چنــد
عامــل اساســی ربــط داد.
1ـ مركزگرایــی :امپراطــوری ایــران بهویــژه بعــد از صفویــان تحــت نفــوذ سیاســتهای نیروهــای
اروپایــی قـرار گرفــت .هــدف ایــن نیروهــا ایــن بــود كــه كلیــت فرهنگــی و سیاســی خاورمیانــه تجزیــه
شــود تــا بــه راحتــی كنــرل و نفــوذ خــود را بــر روی آن برق ـرار ســازند .در ادوار مختلــف بخشهــای
مختلفــی از امپراطــوری ایـران نظیــر افغانســتان ،گرجســتان ،ارمنســتان و ...طــی قراردادهایــی بــه مرور
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جــدا شــده بودنــد .بنابرایــن در دوران پهلــوی ،تــاش گردیــد تــا بــا مبدلشــدن بــه یــك دولــتـ
ملــت مركــزی ،از فروپاشــی هرچــه بیشــر جلوگیــری شــود .یــك بروكراســی غولآســا درســت شــد
كــه همــه چیــز را بــه مركــز متصــل میكــرد ،متامــی قیامهــا و ســاختارهای دموكراتیــك و خودگــردان
اجتامعی(نظیــر عشــایر و ایــات) بــا تصفیــه و رسكــوب رویــارو شــدند ،نهایتــا دولــتـ ملــت مــدرن
پهلــوی شــكل گرفــت و معضالتــی جــدی در زمینـهی دموكراســی بهوجــود آمــد .اگرچــه تالشهایــی
جهــت مرشوطـ ه كــردن پادشــاهی ایـران از زمــان قاجــار بدینســو صــورت گرفــت ،امــا ملیگرایـیای
كــه بهخصــوص در دوران پهلــوی اوج گرفــت ،مانــع از مرشوطیــت گردیــد و زمین ـهی دیكتاتــوری
قاطعــی از نــوع دولـتـ ملــت مــدرن را بهوجــود آورد .در برهـهی كنونــی نیــز ســاختار اداری نظیــر
تقســیامت اســتانی ،شــوراهای شــهر و روســتا و مجلس(پارملــان) اگرچــه تحــت نــام مدیریتهــا و
منایندگیهــای بومــی معرفــی میشــوند امــا در عمــل فاقــد كاركــرد الزمــه جهــت متركززدایــی بــوده
و بســیار تصنعــی میباشــند.
2ـ تأثیـرات ملیگرایــی ،دینگرایــی ،جنســیتگرایی و علمگرایــی پوزیتیویســتی :ایــن ایدئولوژیهــا
هــم بــر دولــت و هــم بــر جریانــات مخالــف تأثیــر عمیقــی برجــای نهادهانــد .در نتیجــه باعــث
ش ـ دهاند كــه تعریــف صحیحــی از مســائل خلقهــا صــورت نگیــرد .همچنیــن تنوعــات هویتــی
ایـران بــه دلیــل ملیگرایــی دولـتـ ملــت همیشــه بــا برچسـبهای نــاروا بــه حاشــیه رانــده شــده
و رسكــوب گردیدهانــد .زنــان از هــر نــوع حــق و آزادی محــروم گشــته و شــدیدترین تبعیضهــا و
ســتمها علیهشــان صــورت گرفتــه اســت .نهایتــا بهجــای اتــكا بــه راهكارهــای دموكراتیــك ،بــا تشــدید
دیدگاههــای امنیتــی و ارصار بــر ایدئولــوژی رســمی كــه بــه نگرشهــای مدرنیتـهی رسمایـهداری نیــز
آلــوده گردیــده بــر مســائل داخلــی جوامــع دامــن زده شــده اســت.
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3ـ فقــدان قانــون اساســی دموكراتیــك :جــز در برخــی مقاطع بســیار كوتاه بــه آزادیهــای بیان و ســازماندهی
اجــازه داده نشــده اســت .زیـرا ایــن آزادیهــا توســط قوانیــن اساســی دموكراتیكــی كــه بر اســاس توافــق عمومی
باشــد تحــت ضامنــت گرفته نشــدهاند.
4ـ خشــونت و میلیتاریســم (ارتشســاالری) :دولـتـملــت ،كاپیتالیســم و صنعتگرایــی بــه عنـوان ســه عنــر
اساســی مدرنیت ـهی رسمای ـهداری ،جهــت ایجــاد «مــدل جامع ـهی یكدســت» ،همیشــه رضورت سیاس ـتهای
خشــونت ،انــكار و امحــا را مبنــا میگیــرد .بــا ورود مدرنیتــهی رسمایــهداری بــه ایــران و بهویــژه از دوران
پهلــوی و شــكلگیری دولـتـ ملــت مركــزی ایــن سیاسـتهای خشــونت و امحــا در پــی گرفتــه شــد و تاكنــون
نیــز در جمهــوری اســامی تــداوم دارنــد .هــدف ایــن بــوده اســت كــه متــام خلقهــای ایـران و ازجملــه خلــق
كــورد را در فرهنــگ ملــت فرادســت ذوب كننــد .از لبــاس خلقهــا گرفتــه تــا زبــان ،دیــن و اقتصــاد همــه
چیــز مــورد تهاجــم ق ـرار گرفــت .دولــت بــا میلیتاریــزهكــردن ،ایجــاد فضــای امنیتــی ،كاربســت زور و اعــال
خشــونت بــر حــاد شــدن مســائل اجتامعــی افــزود ه اســت .تبعید بــه جغرافیــای خــارج از وطن خویــش و تغییر
بافــت جمعیتــی مناطــق؛ كوچانیــدن از روســتا و مناطــق غیرشــهری بــه شــهرها؛ سیاسـتهای اعاملشــده در
زندانهــا؛ شــكنجه و اعــدام؛ سیاس ـتهای آسیمیالسیون(همگونســازی) اجبــاری از طریــق نظــام آموزشــی و
رســانهها؛ بیــكار منــودن و اعــال ممنوعیتهــا همــه و همــه از جملــه مصادیــق خشــونت میباشــند كــه
توســط دولــت علیــه خلقهــای ایــران و بهویــژه خلــق كــورد صــورت گرفتــه و هنــوز هــم تــداوم دارنــد.
نكت ـهی مهــم ایــن اســت كــه عنــارص مدرنیت ـهی کاپیتالیســتی و بــه ویــژه دول ـتـ ملتهــا متامــی اشــكال
خشــونت را در مــورد کوردســتان و کوردهــا عملــی کردهانــد .اشــتباه اســت كــه ایــن اقدامــات را رصفــا
بــه قدرتهــای خودكامــهی فــارس ،تــرك و عــرب و دولــتـ ملتهــای آنهــا مربــوط بدانیــم .تــا وقتــی
تـ ملتــی بــه تنهایــی نیــروی
هژمونــی مركــزی كاپیتالیســتی در كار نباشــد ،هیــچ مدیریــت خودكامــه یــا دولـ 
اج ـرای خشــونت امحاگران ـهی ملــی را نــدارد .تــا نظــام اجــازهی چنیــن كاری را ندهــد ،در صــورت متایــل نیــز

قــادر بــه انجــام آن نخواهــد بــود .حتــی اگــر توانــش را داشــته باشــد منیتوانــد آن را مــداوم و مانــدگار منایــد.
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بخشهفتم

پژاکو
رهیافتدموکراتیک

حــزب حیــات آزاد كوردســتان(پژاك) جهــت حــل مســئلهی كــورد و مســائل دیگــر خلقهــای ایـران،
بــا اتــكا بــه مفاهیــم ،نظریــات و اصــول چارهیابــی دموكراتیــك و در جهــت پیشــرد رهیافــت ملــت
دموكراتیــك بــه فعالیــت و مبــارزه میپــردازد .بــر ایــن مبنــا:
الـفـ «قرارگرفــن ایـران در مســیر دموكراتیزاســیون» و «چارهیابــی دموكراتیــك مســئلهی كــورد» ،دو
روی یــك ســكه هســتند كــه یكــی بــدون دیگــری امكانپذیــر نیســت.
بـ سیاســت دموکراتیــک بهمنزل ـهی حــوزهی آزادیهــای جامعــه ،یــك امــر اجتنابناپذیــر اســت.
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سیاســت دموکراتیــک بســر چارهیابــی متامــی مســائل كنونــی و مســائلی اســت كــه در آینــده بــروز
مناینــد .مذاكـرات و دیپلامســی در ملــت دموكراتیــك نیــز در گســرهی سیاســت دموكراتیك قـرار دارند.
تنهــا بــا در پــی گرفــن سیاســت دموكراتیــك اســت كــه آزادی اندیشـه ،احـزاب برخــوردار از ســاختار
دموكراتیــك ،تأســیس ســندیكا ،تعاونــی و هرگونــه جامع ـهی مدنــی آزاد امكانپذیــر خواهنــد بــود.
یكــی از رضوریــات اجتنابناپذیــر سیاســت دموكراتیــك فراهمســازی زمین ـهی شــكلگیری فضــای
سیاســی بــاز جهــت مشــاركت همــگان اســت.
جـ مــدل چارهیابــیای كــه پــژاك جهــت حــل مســئلهی كــورد مطــرح منــوده اســت ،ملــت
دموكراتیكــی اســت كــه از هــر نــوع «دول ـتـ ملت»گرایــی متیــز گردیــده اســت .رهیافــت ملــت
دموكراتیــك از «دولــتـ ملت»گرایــی رهایــی یافتــه و نهتنهــا بــرای كوردهــا بلكــه بــرای متامــی
اجتامعــات اتنیكــی و ملــی ای ـران مصــداق و اعتبــار دارد .راهحلهــای «دول ـتـ ملت»گ ـرا ،كــه بــه
درازای تاریــخ مدرنیتـهی رسمایـهداری و در متــام مقاطــع مســائل ملــی بهعنــوان تنهــا رهیافــت و راه
چــاره تحمیــل گردیدهانــد ،تاریــخ را بــه دریایــی از خــون مبــدل منودهانــد« .دول ـتـ ملت»گرایــی،
راه حلوفصــل مســائل نیســت؛ بلكــه راه تعمیــق ،شدتبخشــی و شعلهورســازی جنــگ و بدیــن
ترتیــب تحقــق و مستمرســازی «ســود» اســت .راه صلــح و چارهیابــی مســائل در ایــن اســت كــه
س ـهپایهی مدرنیت ـهی رسمایهداری(دول ـتـ ملــت ،بیشــینه ســود کاپیتالیســتی ،صنعتگرایــی) بــه
كنــاری نهــاده شــود و عنــارص مدرنیت ـهی دموكراتیك(ملــت دموكراتیــك ،اقتصــاد محیطزیس ـتگرا
و كمونــال عــاری از ســود و صنعــت اكولوژیــك) بهعنــوان آلرتناتیــو در برابــر آن ایجــاد شــوند.
دـ تنهــا راه جهــت اینكــه بــا توســل بــه رویكــردی صلحآمیــز و سیاســی در زمینـهی مســئلهی كــورد بــا
ت ایـران بــه چارهیابــی رســیده شــود و حــل مســئله امكانپذیــر گــردد ،ایــن اســت كه حق
دولـتـ ملـ 
برنامهواساسنامه

 44حزبحیاتآزادکردستان

مبدلشــدن بــه ملــت دموكراتیــك بـرای خلــق كــورد و اســتاتوی خودمدیریتــی دموكراتیــك بهعنــوان
نتیجـهی طبیعــی ایــن حــق پذیرفتــه شــود(این حــق جهــت ســایر خلقهــا نیــز مصــداق دارد) .بـرای
اینكــه ایــن راهحــل بتواند پیشــرد یابــد ،باید گامبـهگام حــوزهی «دولـتـ ملت»گرایی محــدود گردد و
حــوزهی جامعـهی دموكراتیــك مدنــی وســعت یابد .نظــام كنفدرالیســم دموكراتیك بر ایــن مبنا جهت
صلــح و چارهیابــی سیاسـ ی مســاعد میباشــد .مانــع موجــود بــر رس راه صلــح و چارهیابــی سیاســی،
پروژههــا و سیاس ـتهای مبتنــی بــر نسلكشــی فرهنگــی رسپوشــیدهای اســت كــه دولــت علیــه
كوردهــا اجـرا میمنایــد .اگــر از ایــن مقــوالت دســت بكشــد و بپذیــرد كــه اقتصــاد محیطزیسـتگرا
و كمونــال در راســتای محدودســازی ســود ،صنعــت اكولوژیــك و بهویــژه ملــت دموكراتیــك بهمثابهی
عنــارص مدرنیتــهی دموكراتیــك ،در نظــام گنجانــده شــوند و بــه جایــگاه و اســتاتویی در قانــون
اساســی دموكراتیــك دســت یابنــد ،مســیر صلــح مانــدگار و راهحــل سیاســی گشــوده خواهــد شــد.
هـــ ـ در چارهیابــی دموكراتیــك مســئلهی كــورد در رشق كوردســتان و ایـران ،مســائل یــا از راه صلــح
و سیاســت دموكراتیــك و از طریــق قانــون اساســی دموكراتیــك حــل خواهنــد گشــت؛ كــه در ایــن
ت ایـران نــه تنهــا از سیاســت نفــی و نابــودی دســت برخواهــد داشــت ،بلكــه
وضعیــت دولـتـ ملـ 
تعریــف واقعگرایانـهی مســئله را پذیرفتــه و راهحــل آن را در قانــون اساســی دموكراتیـ ِ
ـك جهانشــمول
خواهــد ُجســت .بدیــن ترتیــب هــم مضمــون و هــم روش قانــون اساســی دموكراتیــك را بــا مخاطبــان
مســائل تعییــن خواهــد كــرد .ایــن راهحلــی كــه متامیــت كشــور را هــم بهمنزلـهی دولــت و هــم ملت
میــرگردانــد ،تحــوالت ریشـهدار و دموكراتیكــی را الزامــی میمنایــد .بهعنــوان راه دوم ،اگــر از ایــن
راه كــه مــورد طلــب اســت بــه ارصار مامنعــت بهعمــل آیــد ،راهــی كــه باقــی میمانــد ایــن اســت كــه
كنفدرالیســم دموكراتیــك كوردســتان بهصــورت یكطرفــه اتوریتـهی دموكراتیــك خویش را ایجــاد منوده
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و از آن دفــاع منایــد .عنــارص بســیاری جهــت پیــروی موفقیتآمیــز در ایــن راه وجــود دارنــد .پـژاك
برســاخت ملــت دموكراتیــك را در افــق اهــداف خــود قـرار داده و نــه ملتگرایــی دولتــی را؛ بنابرایــن
همیشــه طرفــدار حــل مســاملتآمیز مســائل و صلــح اســت و بــه روی گفتگــو و مذاكــره با دولــت باز
میباشــد؛ امــا در صورتــی كــه در ایــن راه موفقیتــی حاصــل نشــود ،خواهــد توانســت در مســیر اصلی
خویــش و از طریــق نیــروی ذاتــی خــود به تداوم موفقیتآمیز فعالیت و پیشــاهنگی جهت برســاخت
ملــت دموكراتیــك بپــردازد .چارهیابــی دموكراتیــك مدنظــر پـژاك بــر مبنــای تأســیس دولــت یــا تغییــر
مرزهــای سیاســی ایـران نیســت .بلكــه عبــارت اســت از مبدلشــدن كوردهــا بــه ملــت دموكراتیــك.

وـ ابعاد ملت دموكراتیك را میتوان بهشكل زیر برشمرد:
1ـ بُعد كمون دموكراتیك و فردـ شهروند آزاد
اولیــن رشط مبدلشــدن بــه ملــت دموكراتیــك ایــن اســت كــه فــرد آزاد باشــد و ایــن آزادی
را بــه همــراه كمــون یــا اجتامعاتــی كــه بدانهــا تعلــق دارد ،بــر مبنــای سیاســت دموكراتیــك
تحقــق بخشــد .هنگامــی كــه فــردـ شـ ِ
ـهروند ملــت دموكراتیــك بــا «دول ـتـ ملــت» در زیــر یــك
ســقف سیاســی زندگــی منایــد ،تعریفــش اندكــی دیگــر وســعت مییابــد .در ایــن وضعیــت و در
چارچــوب «شــهروندی مبتنــی بــر قانــون اساســی دموکراتیــک» ،بــه انــدازهای كــه فــردـ شـ ِ
ـهروند
ملــت دموكر ِ
اتیــك خویــش اســت ،فــردـ شــهروند دولــت نیــز میباشــد .مــوردی كــه در اینجــا
اهمیــت مییابــد ایــن اســت كــه اســتاتوی ملــت دموكراتیــك بــه رســمیت شــناخته شــود؛ یعنــی
خودمدیریتــی دموكراتیــك ،در قانــون اساســی ملــی بهعنــوان یــك اســتاتوی حقوقــی گنجانــده شــود.

2ـ ُبعد سیاسی
خودمدیریتــی دموکراتیــک بیانگــر بُعــد سیاســی ملــت دموکراتیــک اســت؛ بــه عبارتــی دیگــر بــه
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معنــای اتوریتــه یــا مدیریــت دموكراتیــك جامعه اســت .منیتوان ملــت دموكراتیــك را بــدون مدیریتی
ذاتــی تصــور منــود .اگــر جامع ـهای از مدیریــت ذاتــی خویــش محــروم باشــد ،از حالــت ملــت نیــز
خــارج میگــردد .در واقعیــات اجتامعــی معــارص منیتــوان ملتــی فاقــد مدیریــت را تصــور منــود.
جهــت آنكــه بتــوان تحــت یــك ســقف سیاســی مشــرك بــا دولـتـ ملــت زندگــی كــرد ،خودمدیریتــی
دموکراتیــک حداقلیتریــن رشط اســت .ترجیحــی نازلتــر از ایــن ،نهتنهــا بــه معنــای حــل و
چارهیابــی مســئله نیســت ،بلكــه به معنــای ژرفســازی وضعیــت الینحلــی و افزایش درگیریهاســت.
رهیافــت خودمدیریتــی دموكراتیــك از دو طریــق قابــل اجراســت :راه اول ،بــر مبنــای ســازش بــا
دولــت اســت کــه بهطــور ملمــوس ،در چارهیابــی مبتنــی بــر قانــون اساســی دموكراتیــك منــود
مییابــد .خودمدیریتــی دموكراتیــك ،اصــل اساســی ایــن حقــوق میباشــد .رشوط اولیــهی ایــن
ت حاكــم از هــر نــوع سیاســت انــكار و نابــودی دســت بكشــد و ملــت
اصــل عبارتانــد از :دول ـ 
ســتمدیده نیــز فكــر تأســیس خُرده«دولــتـ ملــت» خــاص خویــش را بــه كنــاری نهــد .متامــی
راههــای خــارج از ایــن راه ،یــا موجــب بــه تأخیرانداخــن مســائل و بدیــن ترتیــب ژرفــا بخشــیدن
بــه بنبســت میشــود و یــا بــه درگیریهــای شــدید و جداییهــا ختــم خواهــد شــد .تاریــخ
مســائلِ ملــی ،مملــو از چنیــن منونههایــی میباشــد .دومیــن راه اجراییشــدن رهیافــت
خودمدیریتــی دموكراتیــك ،عبــارت اســت از عملیســازی یكطرفــهی پــروژهی خویــش بــدون
ت حاكــم كــه ایــن راه
تكیــه بــر ســازش بــا دولــت .در ایــن وضعیــت ،بیشــك درگیــر ی بــا دولــ 
یكطرفـهی مبدلشــدن بــه ملــت دموكراتیــك را نخواهــد پذیرفــت ،شــدت خواهــد گرفــت .كوردهــا
ت راه چــارهای بهغیــر از «اقــدام بــه بســیج عمومــی و
در ایــن وضعیــت در برابــر حمــات دولــ 
جنــگ رستــارسی جهــت حفــظ موجودیــت خویــش و زندگــی آزاد» نخواهنــد یافــت .تــا دســتیابی
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بــه اســتقال ل یــا برقـراری ســازش محتمــل در طــول جنــگ ،رونــد مبدلشــدن بــه ملــت دموكراتیــك
را بــا متامــی ابعــادش و از طریــق نیــروی ذاتــی خویــش پیشــرد داده و تحقــق خواهنــد بخشــید.

3ـ بُعد اجتامعی
کوردهــا و ســایر تنوعــات هویتــی ایــران در چارچــوب ملــت دموکراتیــک« ،نهادهــای آموزشــی،
بهداشــتی ،ورزشــی و هــری» خــود را رشــد و توســعه خواهنــد داد .ایــن امــر ،موجــب شــكلگیری
متامیــت دموكراتیــك ملــی خواهــد بــود .در آمــوزش ،ســاختاری چندزبانــی مبنــا خواهــد بــود.
توســعهی زبــان كــوردی و دیگــر زبانهــا بــه مــوازات زبــان فارســی و كاربــرد آنهــا در آمــوزش،
موجــب رشــد و غنایــی پرمعنــا خواهــد بــود .اگــر ملــت ایــران را بهمنزلــهی متامیــت غناهــای
هویتــی كشــور ارزیابــی كنیــم ،آنــگاه درك میشــود كــه بســیاری از ممنوعیتهــا و خــط قرمزهــای
تاكنونــی نوعــی پیشــداوری خشكاندیشــانه و محافظ ـهكاری بودهانــد كــه مانــع پیرشفــت و ترقــی
شــدهاند .بــا توســعهی آزادانــهی حوزههــای آمــوزش ،بهداشــت ،ورزش و هــر كوردهــا و دیگــر
تنوعــات هویتــی ایـران ،انســجامبخشترین متامیــت ملــی بهشــكل داوطلبانــه شــكل خواهــد گرفــت.
ســطح آزادی زنــان در جامعــه ،معیــار ســنجش آزادی جامعــه و پیرشفــت دموکراســی در آن میباشــد.
در ای ـران ،زنــان هــم از ســوی نظــام ســلطه و هــم از ســوی ســنتهای نامطلــوب جامعــه ،مــورد
رسکــوب مــداوم قـرار گرفتهانــد .ســاختار قــدرت ،هــم در دولــت و هــم در جامعــه ،ریشــه در ذهنیت
مردســاالری ســازمانیافته دارد .زنــان در واقــع کهنتریــن مســتعمره و بــردگان تاریــخ هســتند و نظــام
قدرت برپایهی بردگی زن شــکل گرفته اســت .بنابراین ،آزادی زن ،ریشـهکن کردن قدرت در هر شــکل
و نــوع آن در جامعــه میباشــد .از ایــن رو ،زنــان بــه هــان انــدازه کــه قربانی نظام ســلطه هســتند به
هــان میـزان پیشــاهنگ مبــارزهی آزادیخواهانــه بــر علیــه ســاختارها و منودهــای قــدرت میباشــند.
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جوانــان ،پیشــاهنگ برســاخت جامع ـهی اخالق ـیـ سیاســی هســتند .امــا همیشــه از ســوی جریــان
ســلطه ســعی شــده نیــروی آنهــا در جهــت حفــظ قــدرت بــه کارگرفتــه شــود .امــا جوانــان همیشــه
بــا ایــن امــر پیــکار منودهانــد و بــا اتــکا بــر نیــروی ذاتــی خویــش در راســتای پیشــرد حقــوق خویــش
علیــه نظــام پیرســاالری ،قدرتگرایــی ،دولتگرایــی ،واپسگرایــی و محافظــهکاری بــه مبــارزه
برخاســتهاند .جــوان ،پویاتریــن و رسزندهتریــن نیــروی تغییــر و تحــول دموکراتیــک در جامعــه اســت.
تخریبــات اکولوژیــک در دوران مدرنیتــه رسمایــهداری موجــب رسطانــی شــدن شــهرها گردیــده
اســت .بــه طــوری کــه محیــط زیســت ســامل جهــت تــداوم جامعــه روز بــه روز از بیــن
مــیرود .در برابــر ایــن وضعیــت ،در ملــت دموکراتیــک ســاختار اجتامعــی ســازگار بــا محیــط
زیســت در متــام فعالیتهــا مبنــا گرفتــه میشــود .بــا هــر آنچــه ضــد اکولــوژی باشــد و
موجــب تخریــب محیطزیســت شــود ،مبــارزه صــورت میگیــرد و رســیدن بــه یــک ســاختار
شــهری ـ روســتایی همخــوان بــا محیطزیســت بهعنــوان یــک نیــاز حیاتــی دیــده میشــود.

4ـ بُعد زندگی مشرتك آزاد
تاثیــر ســنتهای نامطلــوب و مدرنیت ـهی رسمای ـهداری بــر زندگــی اجتامع ـی ،بردگــی و بیچارگــی
هــر چــه بیشــر زنــان را بــا خــود بــه هم ـراه داشــتهاســت .بردگــی زنــان در عمــوم جهــان حــاد
و عمیــق اســت ،امــا شــدیدترین نــوع آن را در مــورد زنــان كــورد میتــوان مشــاهده منــود .تعــدد
فرزنــدان كــه ناشــی از جهالــت و فقــدان آزادی اســت نشــانگر همیــن امــر اســت .بیــكاری و بردگــی
بــا دســتمزد حداقــل نیــز ناشــی از رشــد افراطــی جمعیــت میباشــد .در برابــر ایــن وضعیــت ،آزادی
زنــان در مرحلــهی تكویــن ملــت دموكراتیــك حائــز اهمیتــی حیاتــی اســت .زنِ آزاد ،بــه معنــای
جامعـهی آزاد اســت و جامعـهی آزاد نیــز ملــت دموكراتیــك اســت .در همیــن رابطــه نقــش ســنتی
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مــرد بایــد باژگــون شــود و ایــن امــر اهمیتــی انقالبــی دارد؛ یعنــی بهجــای تکثیــر و تــداوم نســل از
طریــق زن و برقـراری ســلطه و حاكمیــت بــر وی ،بایــد اقــدام بــه تــداوم تكویــن ملــت دموكراتیــك
از طریــق نیــروی ذاتــی خویــش کنــد .بــه نســبتی كــه زن از وضعیــت ابژگــی جنســی خــارج گــردد،
میتوانــد در مقــام دوســت و رفیقــی ارزشــمند جــای گیــرد .حتــی تــاش جهــت مبدلشــدن بــه
ملــت دموكراتیــك نیــز بایســتی بخشــی از بنیــان روابــط زندگــی مشـ ِ
ـرك آزاد بــا زنــان باشــد .یــك
زن یــا مــرد در صــورت لــزوم بایــد روابــط كلیش ـهای را بــه کنــار نهــد امــا بــه هیــچ وجــه نبایــد
ِ
مشــرك
دســت از نقــش خویــش در جامعــهی اخالقــی و سیاســی بــردارد .ایدهآلتریــن زندگــی
زن و مــرد ،در رشایــط امروزیــن و واقعیــت اجتامعــی مــا تنهــا هنگامــی قابــل تحقــق اســت كــه
در فعالیتهــای دشــوار برســاخت ملــت دموكراتیــك موفقیتهــای بزرگــی بهدســت آینــد.

5ـ بُعد اقتصادی
فقــدان حیــات آزاد در جامعــهی كــورد بیشــر ناشــی از كنــر ل و اســتثامر حیــات اقتصــادیاش
توســط دول ـتـملــت اســت .بهطــوری كــه اســارت اقتصــادی ،بــه حالــت مؤثرتریــن اب ـزار «انــكار
هویتــی» و «محرومیــت از آزادی» كوردهــا درآورده شــده اســت .اســتثامر اقتصــادی جهــت آن
اســت كــه ایــن وضعیــت بــه فــرد كــورد تحمیــل شــود« :یــا از حالــت جامعــه خــارج شــو یــا مبیــر!».
تـ ملــت و ملــت دموكراتیــك
خودمدیریتــی اقتصــادی ،حداقلیتریــن سازشــی اســت كــه بیــن دولـ 
میتــوان بــدان رســید .محتــوای خودمدیریتــی اقتصــادی طــوری اســت كــه نــه كاپیتالیســم
خصوصــی مبنــا گرفتــه میشــود و نــه كاپیتالیســم دولتــی .در خودمدیریتــی اقتصــادی ســعی
میگــردد صنایــع ،تكنولــوژی ،توســعه و شهرســازی بــا محیطزیســت و جامعــهی دموكراتیــك
وفــق داده شــوند .خودمدیریتــی اقتصــادی ،مدلــی اســت كــه در آن ســود و انباشــت رسمایــه
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بــه ســطح كمینــه تقلیــل مییابــد .بــازار ،تجــارت ،تنــوع محصــول ،رقابــت و بازدهــی را رد
منیمنایــد امــا حاكمیــت ســود و انباشــت رسمایــه بــر روی آن را منیپذیــرد .پیداســت كــه
بســری قانونــی بــرای خودمدیریتــی اقتصــادی الزم اســت .مركزیتگرایــی موجــود در قوانیــن
دولــتـ ملــت ،تحــت نــام یكپارچگــی حقوقــی ،مانــع خالّقیــت اقتصــادی ،اكولوژیــک و رقابــت
میشــود .بنابرایــن نوعــی حقــوق اقتصــادی الزم اســت كــه پدیــدهی بــازار ملــی را رد و
انــكار نكنــد امــا دینامیســمهای بــازار بومــی و اقتصــاد خودمدیــر را نیــز مدنظــر قــرار دهــد.

6ـ بُعد حقوقی
در ملــت دموكراتیــك ،حقــوق دموكراتیــك مبنــا گرفتــه میشــود .حقــوق دموكراتیــك ،حقوقیســت
منعطــف و متكــی بــر تنــوع .ایــن نوع حقــوق ،ســاختاری ســاده دارد و تنظیــات حقوقــی پرجزئیات
تـ ملــت كــه موجــب نابــودی جامع ـهی اخالق ـ ی و سیاســی میشــود را مبنــا منیگیــرد .ملــت
دول ـ 
ـت حقوقــی باشــد ،ملـ ِ
دموكراتیــك ،بیشــر از اینكــه ملـ ِ
ـت اخالقـیـسیاســی اســت .وقتــی قرار بــر این
باشــد كــه ملــت دموكراتیــك تحــت یــك ســقف سیاســی مشــرك بــا دولــت بـهرس بــرد ،نیاز بــه حقوق
احســاس میگــردد .آنچــه مبنــا ق ـرار میگیــرد ایــن اســت كــه موجودیــت كوردهــا از نظــر قانونــی
بــه رســمیت شناســانده شــود .در صــورت عــدم تحقــق ایــن امــر ،حقــوق خودمدیریتــی بهصــورت
یكطرفــه برقـرار خواهــد گشــت و تــاش خواهــد شــد تــا اســتاتوی خودمدیریتــی دموکراتیــک کوردها
در چارچــوب قوانیــن اساســی ملــی بیــان گــردد .مدیریــت خودمدیریتــی دموکراتیــک در كوردســتان
یــك مدیریــت حقوقــی دولتــی نیســت .بلكــه مدیریـ ِ
ـت مدرنیتـهی دموكراتیك در ســطح بومی اســت.

7ـ ُبعد فرهنگی
ملــت دموكراتیــك بــا اعــادهی معنــای واقعــی بــه تاریــخ و فرهنــگ ،ســعی بــر تشــكیل خویــش
برنامهواساسنامه

 51حزبحیاتآزادکردستان

میمنایــد .تاریــخ و فرهنگــی كــه دچــار تحریــف گردانــده شــده ،گویــی در رونــد شــكلگیری
ملــت دموكراتیــك بــه رنســانس(نوزایی) میرســند .رهیافــت ملــت دموكراتیــك بـرای حــل مســئلهی
كــورد ،پیــش از هــر چیــز بــه تعریــف صحیــح تاریــخ و فرهنــگ كوردهــا مرتبــط و وابســته اســت.
تعریــف صحیــح تاریــخ و فرهنــگ ،تعریــف صحیــح موجودیــت اجتامعــی را بــه هم ـراه م ـیآورد.
تـ ملــت حاكــم تفــاوت دارد و
برســاخت ملــت دموكراتیــك كــورد ،هــم بــا ملیگرایــی دولــ 
هــم از رویكردهــای ملیگرایانــه و دولتگرایانــهی كــوردی متفــاوت اســت؛ در برابــر آنهــا،
نوعــی ملــت آلرتناتیــو اســت كــه بــر تاریــخ و فرهنــگ زحمتكشــان و خلقهــا متكــی اســت.

8ـ بُعد دفاع ذاتی
لزومــات دفــاع بیولوژیــك ،توســط غرایــز دفاعــی موجــود در هر جانــداری بهجــای آورده میشــود .در
دفــاع اجتامعــی نیــز ،متامــی افـراد اجتــاع بهصــورت مشــرك از خویــش دفــاع میمناینــد .نظــام دفــاع
ذاتــی كوردهــا در دویســت ســال اخیــر و بــا یــورش مدرنیتـهی رسمایـهداری در برابــر حمــات ناكافــی
مانــد و موجودیــت كوردهــا بـرای اولیــن بــار بــا خطــر نابــودی مواجــه گشــت .حداقلیتریــن ِ
رشط
مشــركزیســن بــا دولتهــا ،ایــن اســت كــه ضامنـ ِ
ـت مبتنــی بــر قانــون اساســی جهت حفــظ هویت
ذاتــی و حیــات آزاد كوردهــا تأمیــن گــردد .رصفــا ضامنـ ِ
ـت مبتنــی بــر قانــون اساســی كفایــت منیكند؛
بایــد بــا اســتاتویی كــه از طریــق قوانیــن تعییــن گشــته ،رشایــط ملمــوس اج ـرای ضامنــت مزبــور
پیگیــری شــوند .كلیـهی امــور امنیتــی بــه غیــر از دفــاع ملــی مشــركی كــه در برابــر خــارج صــورت
میگیــرد ،بایــد توســط خــود جامعـهی انجــام داده شــوند .زیـرا یــك جامعــه فقــط خــودش میتوانــد
بــه بهرتیــن وجــه امنیــت داخلـیاش را برقـرار ســازد و بــه مناسـبترین شــكل نیازهــای آن را بــرآورده
منایــد .بنابرایــن بایــد در سیاسـتهای امنیــت داخلــی کشــور ایـران ،تحوالتــی جــدی صــورت دهــد.
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9ـ بُعد دیپلامتیك
در دیپلامســی دول ـتـ ملتهــای خاورمیانــه ب ـرای ملتهــای ســتمدیده همیشــه نقشــی اب ـزاری
در نظــر گرفتــه شــده اســت .بنابرایــن ملــت دموكراتیــك بـرای حفــظ موجودیــت و آزادی خــود بــه
یــك فعالیــت مثبــت دیپلامتیــك نیــاز دارد(یعنــی هــم میــان خــود و همســایگان؛ و هــم در ســطح
جهانــی) .دیپلامســی ملــت دموكراتیــك یــك ابـزار برقـراری صلــح ،دوســتی ،دادوســتد و همبســتگی
میــان جوامــع و خلقهــای همســایه اســت و بــه حــل مســائل منجــر میشــود .ایــن نــوع دیپلامســی
بــر ارزشهــای متعالــی اخالقــی و سیاســی متكــی اســت .دیپلامســی ملــت دموكراتیــك ،در چارچــوب
تـ ملــت» آن
مدرنیتـهی دموكراتیــك میتوانــد میــان خلقهــا و ملــل خاورمیانــهكــه دیپلامســی «دول 
را بهســوی یــك كائــوس و درگیــری بــزرگ ســوق داده اسـت ،نقــش چارهیابــی مانــدگاری را ایفــا منایــد.
فعالیتهــای دیپلامتیــك خودرسانــهای كــه برخــی ســازمانهای كــوردی مطابــق منافــع خویــش
در پــی توســعهی آن بودهانــد ،تاكنــون بیشــر از فایــده ،موجــب زیــان ،انشــعاب و درگیــری میــان
كوردهــا شــده اســت .بنابرایــن یكــی از وظایــف اساســی ملــی ،توســعهی یــك دیپلامســی كلیتمنــد
میــان كوردهاســت .بــه همیــن جهــت تأســیس «كنگــرهی دموكراتیــك ملــی» و كاراییبخشــی بــه آن،
حیاتیتریــن وظیف ـ ه در گســرهی دیپلامســی كوردهــا میباشــد.
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اساسنامهپژاکــــ
بخش نخست :اصول کلی
1ـ نــام حــزب :بــه كــوردی «پارتــی ژیانــی ئــازادی کوردســتان» و بــه فارســی «حــزب حیــات آزاد
كوردســتان» .مخفــف آن پــژاكـ  PJAKاســت.
2ـ نشــان حــزب :زمینـهای مســتطیل شــکل اســت كــه نیمـهی باالیــی آن رسخرنــگ و نیمـهی پایینــی
بــه رنــگ ســبز میباشــد ،در زمینـهی رسخرنــگ آن نیمخورشــیدی بــا  15اشــعهی كوتــاه (به مناســبت
 ۱۵فوریــه)و 16اشــعهی بلند(بــه نشــانهی روز آغــاز قیــام رشق کوردســتان) قـرار دارد .كلمـهی PJAK
بــا حــروف التیــن در نیمـهی ســبز رنــگ بــه صــورت خطــی مســتقیم بــا رنگ زرد نوشــته شــده اســت.
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3ـ رهــر حــزب :پــژاک «عبداللــه اوجــاالن» را بهعنــوان رهــر خــود پذیرفتــه و مانیفســت متــدن
دموكراتیــك وی را مانیفســت مبارزاتــی خــود میدانــد.
۴ـ اهــداف حــزب :پـژاک متامــی فعالیتهایــش را بــر مبنــای ملــت دموکراتیــک ســازماندهی میکند،
چارهیابــی مســالهی کــورد را در چارچــوب خودمدیریتــی دموکراتیــک مبنــا ق ـرار میدهــد .مســئول
گســرش و توســعهی فعالیتهــای ایدئولوژیــک و سیاســت دموکراتیــک میباشــد .صیانــت از
ارزشهــای واالی خلــق و حــزب و ایجــاد حیاتــی آزاد و دموکراتیــک در رشق کوردســتان و ایــران
را محــور فعالیتهایــش ق ـرار میدهــد .تــاش ب ـرای تأمیــن حقــوق و آزادیهــای کلی ـهی اقشــار
اجتامعــی و ســازماندهی جامع ـهی دموكراتیــك؛ مبــارزه بــا ذهنیــت و روابــط سیاس ـیـ اجتامعــی
ناشــی از مردســاالری و مبــارزه جهــت هویتیابــی و آزاد ی زن در جامعــه؛ پیشــرد روابــط
دموکراتیــک بــا خلــق کــورد ســاکن در ســایر بخشهــای کوردســتان؛ تــاش ب ـرای برق ـراری روابــط
آزادانــه بــا خلقهــای ایـران و همــکاری بــا جنبشهــای دموکراسـیخواه ایـران ،خاورمیانــه و جهــان.

۵ـ رابطــه بــا نظــام جامع ـهی آزاد و دموکراتیــک رشق کردســتان(کومهلگای دیموكراتیــك و ئــازادی
روژههالتــی كوردســتان ـ کــودار ـ  :) KODARدر نظــام کــودار ،پـژاک حــزب پیشــاهنگ در راســتای
پیشــرد سیاســت دموکراتیــک میباشــد .مســئول گســرش و توســعهی حیاتــی آزاد و جامعــهای
دموکراتیــک اســت .در چارچــوب اساســنامه و آییننامـهی داخلــی خویــش بــه ســازماندهی و پیشــرد
فعالیتهایــش میپــردازد.
اهداف بهطور مرشوح در برنامه گنجانده شده است.
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بخش دوم :عضویت
1ـ تعریف عضو:
هــر فــردی كــه برنامــه و اساســنامهی حــزب و اصــول آن را پذیرفتــه و مســئولیت تحقــق آنهــا را
برعهــده گرفتــه و وظایــف محولــه را بــه نحــو احســن انجــام دهــد ،عضــو حــزب محســوب میگــردد.
بــه عضویــت درآمــدن اعضــای حــزب فــارغ از متایـزات ملــی ،فرهنگــی ،جنســیتی و دینــی اســت و به
شــكل آزادانــه و دموكراتیــك صــورت میگیــرد.
2ـ ویژگیهای اعضا:
الــف) معیارهــای دموکراتیــک ،حقــوق و آزادیهــای فــردی و جمعــی را مبنــا قـرار میدهــد و جهــت
رشــد و توســعهی آنهــا در جامعــه تــاش میمنایــد.
ب) بــه حقــوق دموکراتیــک و آزادیهــای فــرد و جامعــه و لــزوم تــوازن بیــن آنهــا اعتقــاد دارد و
شــیوهی سیاســت دموکراتیــک و میهندوســتانه را پذیرفتــه و عملــی میســازد .ارادهی جامعــه را مبنــا
گرفتــه و بــه خلقهــا اح ـرام میگــذارد.
ج) بــا ذهنیــت دولتمحــور ،قدرتگـرا و جنســیتگرا مبــارزه میكنــد و جهــت حفــظ ،احیا و پیشــرد
ارزشهــای كمونــال و دموکراتیــک خلقهــا و رفــع هرگونــه تبعیــض در جامعــه فعالیــت میمنایــد.
د) بــه شــکلی فعــال بــا ذهنیــت ناشــی از جنســیتگرایی اجتامعــی مبــارزه میمنایــد و در مناســبات
مابیــن زن و مــرد ،آزادی و برابــری را مبنــا قـرار میدهــد .
هـــ) بــا رویکردهایــی کــه بــه اســتثامر دیــن میپردازنــد ،هــر نــوع ملیگرایــی کــه بــه فاشیســم ختــم
میشــود ،اســتثامر جنســیتی و جنســیتگرایی اجتامعــی مبــارزه میکنــد.
و) معیارهــای اخالقــی و آزادیخواهانــه را مبنــا میگیــرد؛ صــادق اســت و داوطلبانــه ،بــا فــداكاری و
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بهشــیوهای کلکتیو(جمعــی) در کارهــا مشــارکت میمنایــد.
ز) در فعالیتهــای خــود ،كار و تــاش را همچــون امــری حیاتــی دانســته و بــه كار و زحــات دیگـران
نیــز احـرام میگــذارد.
ح) منظم ،خالق و مبتکر است.
ط) پایبند به اكولوژی و حافظ محیطزیست است.
ی) پایبند به اصل انتقاد و خودانتقادی است.
ک) میهندوستی را بهعنوان معیاری اساسی میپذیرد.
 3ـ حقوق اعضا:
الف) از حق انتخابکردن و انتخابشدن در همهی سطوح حزبی برخوردار است.
ب) از حق ابراز نظر ،انتقاد و پیشنهاد در جلسات رسمی حزب برخوردار است.
ج) در چارچــوب قواعــد حزبــی ،در مقابــل انتقــادات و اتهامــات وارده ،دارای حــق توضیحدهــی و
«دفــا ع از خــود» اســت.
د) در رابطــه بــا فعالیتهــای حــزب میتوانــد کســب اطــاع منایــد .بــه عــاوه دربــارهی رویدادهــا
حــق توضیــح خواســن از فــرد و نهادهــای مربوطــهرا دارد.
ه) از حق مشارکت در دورههای آموزشی ـ با توجه به امکانات موجود ـ برخوردار است.

4ـ وظایف اعضا:
الف) جهت عملیسازی اهداف حزب ،با فداكاری و عزمی راسخ فعالیت میمناید.
کـ اکولوژیــک و مبتنــی بــر آزادی زن را مبنــا قــرار میدهــد و
ب) پارادایــم جامعــهی دموکراتیــ 
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اطرافیــان را نیــز بــر اســاس مبانــی آن آگاهــی میبخشــد.
ج) مصوبــات حــزب را عملــی میگردانــد و مطابــق اساســنامه ،معیارهــا و اصــول اخالقــی حــزب
عمــل میمنایــد.
د) سیاستها و تاكتیكهای مشخصشده از سوی کنگره و مجلس حزب را عملی میسازد.
هـ) در فعالیتها و زندگی خود رعایت دیسیپلین و انضباط حزبی را مبنا قرار میدهد.
و) وظایــف عضویــت را بجــای مـیآورد ،نســبت بــه ارزشهــای واالی خلــق با احـرام رفتــار میمناید و
مســئولیتی كــه از ســوی حــزب بــه او داده میشــود را صادقانــه انجــام میدهــد.

بخش سوم :ساختار حزب
1ـ كنگره:
الــف) مرجــع بنیادیــن تصمیمگیــری حــزب ،کنگــره اســت .کنگــره حــزب هــر ســه ســال یکبــار بــا
مشــارکت حداقــل دو ســوم مناینــدگان منتخــب ،برگ ـزار میشــود.
ب) کنگــره بــا تصمیــم دو ســوم اعضــای مجلــس حــزب و بــا موافقــت ریاســت مشــرك حــزب
میتوانــد بــه صــورت فوقالعــاده برگــزار شــود.
ج) اعضــای منتخــب از متامــی ارگانهــای حــزب به نســبت تعــداد اعضــای ارگانهــا و از راه انتخابات،
در کنگــره حضــور خواهند داشــت.
د) کنگــره ،در مــورد برنامــه و اساســنامهی حــزب تصمیمگیــری میمنایــد .سیاسـتهای كلــی حــزب را
تعییــن میكنــد .عملکــرد حــزب را ارزیابــی میمنایــد .اعضــای مجلــس ،کمیتـهی انضباطــی و ریاســت
مشــرك حــزب را انتخــاب و بــر فعالیتهــای آنــان نظــارت میکنــد.
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هـــ) در صــورت لــزوم ،جهــت ارزیابــی وضعیــت سیاســی و اتخــاذ تصمیامتــی مهــم خــارج
از تغییــر برنامــه و اساســنامه ،ســلب وظیفــه یــا انتخــاب اعضــای مجلــس ،کنفرانــس حــزب
میتوانــد برگـزار شــود .کنفرانسهــا بــا پیشــنهاد دو ســوم اعضــای مجلــس و تصویــب ریاســت
مشــرك حــزب تشــکیل میشــوند.
و) ارگانهــای حــزب میتواننــد کنفرانسهــای خــاص خــود را در صــورت لــزوم بــا تصویــب
مجلــس و موافقــت ریاســت مشــرك حــزب تشــکیل دهنــد.
ز) کنگــره بــا توجــه بــه مطالبـهی اکرثیــت اعضــای مجلــس میتوانــد بــه شــیوهی فوقالعــاده
برگـزا ر شــود و یــا  6مــاه بــه تعویــق افتــد.
2ـ ریاست مشرتك حزب:
الــف) ریاســت مشــرك دو نفره(یــك زن و یــك مــرد) در کنگــره و بــا رأی اکرثیــت از میــان
نامزدهــا انتخــاب میگردنــد.
ب) رؤســای مشــرك حــزب در فاصلـهی میــان دو کنگــره در برابــر مجلــس حــزب مســئولاند و
فعالیتهایشــان در جلســات رســمی مجلــس ارزیابــی میشــود.
ج) در برابــر کنگــره مســئول میباشــند ،در فاصلـهی بیــن دو کنگــره ،مناینــدهی حــزب هســتند و
در مــورد فعالیتهــای خــود بــه آن گـزارش ارائــه میدهنــد.
د) ریاســت مشــرک ،بــا توجــه بــه نیازهــای فعالیتــی میتوانــد معاونینــی بـرای خــود از میــان
اعضــای مجلــس برگزینــد.
ز) سیاستهای کنگره را به همراه مجلس حزب به اجرا گذاشته و پیگیری میمنایند.
هـ) مدیریت جلسات مجلس حزب را بر عهده دارند.
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و) در رشایطــی کــه ریاســت مشــرک بنــا بــه هــر دلیلــی قــادر بــه انجــام وظایــف خویــش نباشــد ،تــا
زمــان برگـزاری کنگــره ،مجلــس حــزب بهطــور وكالتــی وظایــف آنهــا را بجــای مـیآورد.
3ـ مجلس حزب:
الــف) در فاصلـ ه ی زمانــی دو کنگــره ،مجلــس حــزب مرجــع بنیادیــن فعالیــت و تصمیمگیــری اســت.
مجلــس از ســوی کنگــره انتخــاب میگــردد و گ ـزارش فعالیتهــای خــود را بــه کنگــره و ریاســت
مشــرك حــزب ارائــه میدهــد .مجلــس حــزب در برابــر ریاســت مشــرك حــزب مســئول میباشــد.
ب) مجلــس حــزب از  ۱۴نفــر از اعضــای حــزب تشــكیل شــده که از ســوی کنگــره انتخــاب میگردند،
البتــه ایــن تعــداد قابل تغییر اســت.
ج) مجلــس حــزب مســئولیت تعییــن سیاس ـتهای روزان ـهـ تاکتیکــی و نیــز عملیســازی آنهــا و
اج ـرای خطمشــی کنگــره را بــر عهــده دارد و اهــداف منــدرج در برنامــه را عملــی میســازد.
د) مســئولیت ســازماندهی ،انجــام فعالیتهــا و نظــارت بــر متامــی نهادهــا و ارگانهــای حــزب را
بــر عهــده دارد.
هـــ) مجلــس حــزب هــر دو مــاه یکبــار جلسـهی منظــم خــود را برگـزار میمنایــد .یــا بــا درخواســت
ریاســت مشــرك حــزب یــا پیشــنهاد یــك ســوم اعضــای مجلــس و تصویــب ریاســت مشــرك حــزب ،به
حالــت فوقالعــاده میتوانــد تشــکیل جلســه دهــد.
و) مجلــس حــزب در صــورت عــدم انجــام وظیف ـهی اعضــای خــود ،میتوانــد بــه محدودســازی و
یــا تعلیــق مســئولیت آنــان بپــردازد .امــا تنهــا در نشســت کنگــره و کنفرانــس ،حکــم ســلب وظیفــه
میتوانــد صــادر شــود.
ز) اعضــای مجلــس حــزب در برابــر متامــی عرصههــای فعالیتــی حــزب مســئولیت دارنــد و متــام
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فعالیتهــا را مدیریــت میمناینــد.
4ـ نهادهای حزب :شیوههای سازمانبندی حزب
پـژاک بــر مبنــای پارادایــم ملــت دموکراتیــک ،در رشق کوردســتان ،ایـران و نیــز در ســطوح بین¬املللی
بــه پیشــرد سیاســت دموکراتیــک میپــردازد .بــر اســاس تفهیــم و ســازمان¬دهی سیاســت دموکراتیک
بــا ایجــاد مرکــز و شــاخه¬های خویــش و کمیتههــای وابســته بــه ایــن مرکــز ،سیاســت اجتامعــی
خویــش را پیشــرد میدهــد.
بر این مبنا

شاخههای سازمانی:
الف) شاخهی زنان پژاک:
شــاخهی زنــان پـژاک بـ ه شــیوهای خودویــژه بــه ســازماندهی خویــش میپــردازد .نقش پیشــاهنگی را
در عملیســازی برنامــه و اهــداف حــزب برعهــده دارد .مســئول پیشــرد صحیــح خطمشــی آزادی زن
در متــام ارگانهــای حــزب اســت .در همــه عرصههــای ایـران و رشق کوردســتان مبــارزهای همهجانبــه
صــورت میدهــد و در راســتای پیشــرد دموكراســی و گــذار از ذهنیــت مردســاالری بــه ســازماندهی
وســیع زنــان میپــردازد .شــاخهی زنــان پ ـژاک ،ک ـژار ـ KJARکــه ســازماندهی چرتآســا و کنفــدرال
دموکراتیــک زنــان میباشــد را بــه رســمیت میشناســد .در راســتای توســعه و گســرش جامع ـهی
دموکراتیــک مبتنــی بــر آزادی زن ،در متامــی فعالیتهایــش مشــارکت و همگرایــی بــا کـژار را مبنــا
ق ـرار میدهــد .پــروژه ،برنامهریــزی و تقســیامت کاری زنــان را بــا ک ـژار در میــان میگــذارد و در
مدیریــت آن نیــز جــای میگیــرد.
ب) شاخهی جوانان پژاک:
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جوانان بهعنوان قرش پویای جامعه ،مؤثرترین نیروی پیشــرندهی تحوالت اجتامعی هســتند .شــاخهی
جوانــان پـژاک در چارچــوب اهــداف مشخصشــدهی برنامـهی حــزب و سیاسـتهای كلــی آن حركــت
میمنایــد و بــه ســازماندهی ویــژ ه ی جوانــان میپــردازد .در ســازماندهی و تشــکیالت درونســازمانی
دارای ابتكارعمــل اســت .شــاخهی جوانان پـژاک بــا ک.ج.ر ـ ( KCRجامعهی جوانان رشق کوردســتان)
کــه نظــام کنفــدرال جوانــان سازماندهیشــده میباشــد ،ارتبــاط ،همــکاری و همگرایــی دارد .جهــت
چارهیابــی مســایل جوانــان ،در چارچــوب رهنمــود مبــارزه و ســازماندهی مشــرک عمــل میمنایــد.
کمیتههای حزب:
۱ـ کمیتهی رسان ه و مطبوعات حزب:
ایــن مركــز در چارچــوب اهــداف ،سیاســتهای كلــی و برنامــهی حــزب بــه فعالیــت در
زمینــهی رســانهای میپــردازد .در راســتای روشــنگری جامعــه و تبلیــغ و نــر اهــداف مبــارزهی
دموكراتیــك در ایــران و رشق كوردســتان فعالیــت میمنایــد .بــر مبنــای پارادایــم دموکراتیــک،
اکولوژیــک و آزادی زن بــه روشــنگری در جامعــه میپــردازد .در برابــر رســانههای ناسیونالیســت،
جنســیتگرا و قدرتگــرای دولــتـ ملــت ،رســانهی آلرتناتیــو را توســعه و گســرش میدهــد.
۲ـ کمیتــهی دیپلامســی :بــر مبنــای پارادایــم ملــت دموکراتیــک و در راســتای پیشــرد سیاســت
دموکراتیــک بــه فعالیــت میپــردازد .بــر ایــن اســاس ،ایجــاد اتحــاد مابیــن اح ـزاب و ســازمان¬های
رشق کوردســتان را یکــی از اهــداف خویــش برمیشــارد .تقویــت جبهــهی اتحــاد دموکراتیــک
کوردهــا ،همپیامنــی بــا متامــی خلقهــا و احــزاب ،ســازمانهای فاشیسمســتیز ،ضدرسمایــهداری
و قدرتســتیز در ای ـران و پیشــرد جنبــش اتحــاد دموکراتیــک خلقهــا را در رسلوح ـهی اهدافــش
قـرار میدهــد .بــا پیشــرد دیپلامســی بومــی در میــان عنــارص منطقــه¬ای ،بــه برقـراری دیپلامســی
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اجتامعــی میپــردازد .بــر ایــن مبنــا ب ـرای دموکراتیــزهمنــودن سیاســت تــاش بــه عمــل مــی¬آورد.
۳ـ کمیتـهی آمــوزش :در راســتای گســرش و ســازماندهی سیاســت دموکراتیــک به فعالیت میپــردازد.
بــه پیشــرد ســازماندهیهای مربوطــه و در رأس آن آکادمــی میپــردازد .بــر مبنــای رهنمــود ملــت
دموکراتیــک ،پــرورش کادرهــای پیشــاهنگ برســاخت نظــام را رسلوحــهی کارهــای خویــش قــرار
میدهــد .در ایــن چارچــوب بــه روشــنگری میپــردازد .بــر مبنــای پارادایــم جامع ـهی دموکراتیــک،
اکولوژیــک و مبتنــی بــر آزادی زن ،مبــارزه بــا جنســیتگرایی اجتامعــی را محــور کار خویــش ق ـرار
میدهــد.
۴ـ کمیت ـهی ســازماندهی :بــر مبنــای پارادایــم مدرنیتــه¬ی دموکراتیــک و در راســتای دموکراتیــزه
منــودن جامعــه ،بــه ایجــاد نهــاد و ســازماندهیهای مــورد نیــاز پرداختــه و بــه تحکیــم همپیامنــی
بــا خلقهــا و اح ـزاب سیاســی ،ســازمانها ،انجمنهــا و ســازمانهای جامع ـهی مدنــی میپــردازد.
تــاش میکنــد تــا کادرهــای برســاخت نظــام را در گســرهی بومــی ایجــاد منایــد .بــر مبنــای سیاســت
دموکراتیــک بــه فعالیتهــای همهجانبــه ،غنــی و رادیــکال میپــردازد.
5ـ کمیت ـهی انضباطــی :مســئولیت عملیســازی و پیگیــری برنامــه و اساســنامهی حــزب را برعهــده
دارد .همچنیــن در صــورت بــروز هرگونــه مســائل انضباطــی داخلــی ،از مســئولیت حــل آنهــا
برخــوردار اســت و تصمیــات الزمــه را اتخــاذ میمنایــد .در امــر اتخــاذ تصمیــات ،مســتقل اســت
و بــا ریاســت مشــرک و مجلــس حــزب بهشــکل هامهنــگ عمــل میکنــد .اعضــای کمیتــهی
انضباطــی هامننــد دیگــر اعضــای حــزب ،در برابــر متامــی اصــول حزبــی مســئول اســت و بــه مــوازات
فعالیتهــای مربــوط بــه کمیتـهی انضباطــی ،بایســتی در کلیـهی دیگــر عرصههــای فعالیتــی حــزب
مشــارکت مناینــد .پــس از تحقیقــات الزمــه و بــا در نظــر گرفنت نــوع جــرم ،اختیــار مجازاتهایی نظیر
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تذکردهــی ،تعلیــق عضویــت و اخ ـراج از حــزب را داراســت.

بخش چهارم :ضوابط سازمانی
1ـ آییننامههــای داخلــی حــزب ،بــر جمعگرایی(كلكتیویســم) ،مشــارکت و مدیریــت دموکراتیــک
اســتوار اســت.
2ـ مشارکت یکسان و برابر زن و مرد در همه عرصههای سازمانی الزامی است.
3ـ کلیهی مدیریتهای حزبی از طریق انتخابات ،نصب و عزل میگردند.
4ـ در متامــی انتخابــات و امــور اجرایــی ،رأی اكرثیــت نســبی بــدون پایاملــی نظ ـرات اقلیــت مبنــا
ق ـرار میگیــرد.
5ـ جهــت انتخــاب مدیریــت ارگانهــا ،از روش رأیگیــری مخفــی و شــارش علنــی آراء اســتفاده
میشــود.
6ـ کلیـهی ارگانهــا از بــاال بــه پاییــن موظــف بــه ارائـهی دســتورالعمل و از پاییــن بــه بــاال موظــف به
ارائـهی گـزارش هســتند .نهادهــای مافــوق در دســتورالعملهای خــود ،پیشــنهاد و نظـرات نهادهــای
زیریــن را مدنظــر قــرار میدهنــد .بخشــنامهها و دســتورالعملهای ارگان مافــوق مــروط بــه
محفــوظبــودن حــق انتقــاد ،در زمــان خــود بــه اج ـرا در میآورنــد.
7ـ کلیــهی ارگانهــای حــزب در مدتزمــان مقررشــده و بــه شــكلی كــه در برنامــه و اساســنامه
تصویــب شــده ،نســبت بــه برگ ـزاری جلســات خــود اقــدام میمناینــد .جلســات بــا حضــور حداقــل
دو ســوم اعضــاء قابــل برگ ـزاری اســت.
8ـ دلیــل عــدم حضــور در جلســه بایســتی بهطــور كتبــی قبــل از برگـزاری جلســه بــه ارگان مربوطــه
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ارائــه گــردد.
9ـ عــدم حضــور بــدون دلیــل موجــه در جلســات ،نقــض مقــررات اســت .بیــش از دو بــار غیبــت
متوالــی ،در کمیت ـهی انضباطــی رســیدگی خواهــد شــد.

بخش پنجم :مفاد الحاقی
اساســنامهی حــزب در پنجمیــن کنگــرهی ،بــه مــورخ  2016 /09 /21مجددا بررســی گشــته و تغییراتالزم اعــال شــدهاند.
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