؛

؛

ترجيح مديريت بومي و دموكراتيك بر مجلس غيرمردمي و انتصابي

قولها و وعدههايي كه ديكتاتورهاي كشورهاي عربي در روزهاي پاياني عمرشان به مردم دادند هرگز با اقبال روبهرو
نشد .اين مسئله براي ايران نيز صدق ميكند .قول مجلسي مشكلگشا نميتواند مردم را به همدردي با نظام بحرانزدهي
جمهوري اسالمي وادارد .تنها يك گشايش سياسي دموكراتيك ميتواند مردم را به تعامل با نظام دلخوش سازد؛ وگرنه
بايكوتكردن مجلس نهم استارت موج تازهاي از مبارزات و خيزشهاي مردمي خواهد بود...

»» 4

نقش زنان در نظام کنفدرالیسم دموکراتیک
آزادی زن ،ذهنیت ،روح و جسم جامعهی دموکراتیک میباشد .به عبارتی شخصیت و هویت آن است .این
شخصیت و هویت در عین حال خود کنفدرالیسم دموکراتیک میباشد .کنفدرالیسم دموکراتیک نظامی است که
نمیتوان آن را مستقل از آزادی زن ارزیابی نمود .زن ،نیروی اساسی اجتماعی شدن و دینامیسم اساسی در تغییر و
دگردیسی اجتماعی است .از نظر علمی نیروی پویایی اجتماع ،کاراکتر آن جامعه را تعیین مینماید .کسی که کم
و بیش با جامعه شناسی آشنایی دارد نیز به راحتی میتواند این واقعیت را درک نماید .اگر زن بهمنزلهی دینامیسم
تغییر و دگردیسی جامعه آزاد باشد ،جامعهی منسوب بدان هم آزاد خواهد بود؛ اگر برده باشد جامعه هم برده
خواهد بود...
»» 16

آلترناتیو
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ر سا نۀ ی

مركز مطبوعات حزب حيات آزاد كوردستان(پژاك)

پژواك

سردبير

آزاد

خلق

تشدید ان��زوا و ایزوالسیون علیه رهبر خلق
کورد عبداهلل اوجاالن ،نسلکشی سیاسی و به
تبع آن نسلکشی فیزیکی در شمال کوردستان
را میتوان مرحلهای تازه از سیاستهای نظام
جهانی برشمرد که تمامیت خلق کورد را آماج
حمالت غیرانسانی خویش قرار داده است .در
این نظام هیچ موقعیتی برای کورد آزاد تعریف
نشده است .بیگمان نباید وقایعی را که در شمال
کوردستان روی میدهند به صورتی مستقل از
انزوای رهبر آپو تحت ارزیابی قرار داد .اگر رهبر
آپو را نمود و تجلی ارادهی آزاد خلق کورد و
خواستهای این خلق برشماریم که بیتردید هم
چنین است ،پس بایستی انزوا و شکنجهی فیزیکی
رهبری را ان��زوا و شکنجه علیه تمامیت خلق
کورد بدانیم .در همین راستا مرکز اطالعرسانی
و مطبوعاتی ح��زب حیات آزاد کوردستان
قتلعام روستای «روبوسکی» از توابع شرناخ در
شمال کوردستان را محکوم کرده و از تمامی
خلق کورد ،به ویژه روشنفکران ،دانشجویان،
هنرمندان و دیگر اقشار خلق کورد در شرق
کوردستان دعوت به عمل میآورد تا با بهجای
آوردن مسئولیت تاریخی ،وجدانی و اخالقی
خویش و برخورداری از ایستاری انقالبی جواب
الزمه را به توطئههای دشمنان خلق کورد بدهند.

پنجشنبه 15دی  5/1390ژانویه 2012

کنفدرالیسم دموکراتیک
شهرداریهای مردمی
فدره های میان شهری

افزایش اختیارات

ساختاربندیهای اجتماعی همیشه محصول نوع نگرش ،دیدگاه و بهعبارتی
پارادایمی است که در جوامع وجود دارند .برخالف آنچه ادعا میگردد
سازمانهای جامعهی مدنی
نمیتوان مناسباتی را که از آنها تحت عنوان زیرساخت و یا روساختها نام
برده میشود در فرماسیونهای مربوط به جوامع چندان با اهمیت تلقی کرد و یا
حتی پارادایمها را محصول یکی از این دو مقوله دانست .حتی میتوان اذعان
انجمنهای دانشجویی ،سازمانهای
که
داشت همین دیدگاهها هستند که نقش اساسی را در بحران و کائوسهایی
فرهنگی ،دینی و سازمانهای مختص به زنان
جامعه دست به گریبان آنهاست ،بازی میکنند .همانگونه که منطق افکار و یا
ایدئولوژیها تشکلهای مادی را تحت تاثیر قرار میدهند ،تشکلهای مادی نیز
به همان میزان بر نگرشها و دیدگاهها و رویکردهای ما تاثیرگذار هستند و مابین
مجالس روستا ،شهر و شهرکها و
آنها یک رابطهی کامال دیالکتیکی برقرار است .جامعه اصوال برآیندی است
و مشارکتکنندگان در آن
اخالقی و سیاسی که از ابتدای تشکیل تا به امروز این خصوصیت بنیادین خویش
را حفظ کرده است .اگرچه ویژگیهای اخالقی و سیاسی جامعه تحت تاثیر
مناسبات قدرت و گرفتار شدن در چنبرهی آن ضربات مهلکی را متحمل شده اما بدون این دو ویژگی تنها چیزی که میتواند از جامعه برجای بماند یا مورچهای شدن
است و یا ربوتشدگی؛ نتیجتا هر دوی این حالتها مساویاند با مرگ معنوی نوع انسان .به همین دلیل هم جهت آنکه بتوان دگربار ساختار اخالقی و سیاسی جامعه
را جامهی سازمان و عمل پوشانید ،به ساختار فکری منسجم و نیرومند [یا همان پارادایم و چارچوب معرفتی] نوینی نیاز داریم که قادر باشد از تمامی مناسبات قدرت
گذار نماید و آزادی اجتماعی را در سرلوحهی اهداف خویش قرار دهد .افکار و نگرشهای ریشهای همیشه مصداق خویش را در دنیای واقعی یا رئال مییابند .بنابراین
اساسیترین کاری که میبایست انجام داد این است که پیش از هر چیزی از نظر ذهنیتی خویش را آزاد نماییم .برای این کار درونیسازی پارادایم جامعهی دموکراتیک،
اکولوژیک مبتنی بر آزادی جنسیتی میتواند بهترین و مناسبترین آغاز باشد .تنها در این صورت است که قادر خواهیم بود نظام کنفدرالیسم دموکراتیک مبتنی بر این
پارادایم را عملی نماییم .نظامی که فرم سازمانی و عملی جامعهی اخالقی و سیاسی است و تمامی تفاوتمندیها (فکری ،هویتی ،دینی  ،اتنیکی و  )...را دربرمیگیرد .این
نظام ،تنها نظامی است که برخوردار از قابلیت آزادسازی قدیمیترین و ریشهایترین ملت مستعمره و یا همان زنان است .بیگمان می توان یکی از اساسیترین نواقص
تمامی ایدئولوژیهایی که تا به امروز به میان آمدهاند را در رابطه با مسالهی آزادی زنان و نپرداختن بدان بهعنوان مادر تمامی معضالت اجتماعی برشمرد .با مبنا قرار دادن
این موضوع که سطح آزادی زنان در یک جامعه شاخصی برای ارزیابی دموکراسی راستین در آن جامعه است ،می توان کنفدرالیسم دموکراتیک را نظامی ایدهآل برای
آزادی زنان مطرح کرد و عملی ساخت .چرا که آزادی زنانس کلید اساسی جهت آزادی اجتماعی و برقراری دموکراسی راستین و رادیکال خلقهاست .بر همین مبنا
سعی کردهایم در این شماره از آلترناتیو به توضیح و تشریح نظام کنفدرالیسم دموکراتیک ،جوانب گوناگون این نظام و عملیسازی آن در جامعه بپردازیم.
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امسال مناطق جنوبي شرق كوردستان
شاهد سفرهاي پيدرپي مسئولين نظام
بود .سفر خامنهاي به كرماشان و متعاقب
آن سفر احمدينژاد به ايالم در چارچوب
سياستهاي آنتيكورد صورت گرفتند.
پيام مسئولين نظام در اين سفرها حاوي
هيچنوع نشانهاي دال بر تغيير دموكراتيك
يا احقاق حقوق پايمالشدهي خلقمان
در شرق كوردستان نبود .گفتههاي
آنان بازهم در راستاي ايجاد تفرقهي
مذهبي و اختالفافكني ميان كوردهاي
كلهر و لك(اعم از يارسان و شيعه) با
ساير كوردهاي شرق كوردستان بود.
احمدينژاد كه چهار بار است به ايالم
سفر ميكند ،جز عوامفريبي جهت كسب
رأي انتخاباتي براي جناح خود در مجلس
نهم ،هيچ سخن تازهاي براي ايالميها
نداشت .او نيز مانند ديگر دستاندركاران
نظام از غيوربودن كوردهاي مرزنشين داد
سخن داد و از برادري و برابري صحبت
كرد .بايد خطاب به وي گفت كه آري ما
غيوريم ،اما برادربودني اينچنيني را ديگر
نميپذيريم .اين چه برادري و برابرياي
است كه تنها كوردها بازندهي آن هستند؟!
با اين شعارها ديگر نميتوانيد ما را در
جبههي كوردهاي خوديتان جا دهيد.
رهاورد سفر احمدينژاد به شرق
كوردستان اين بود كه با گسترش حلقههاي
پليد «بسيح صالحين» ،جوانان كورد ايالمي

گفتارآلترناتیو
را به بهانهي مراسمات مذهبي به سمت نظام
جهتدهي نمايند و آنها را به بياخالقي
و خيانت در حق ملت خود تشويق نمايند.
همچنين وعد ه و وعيدهاي اقتصادي
احمدينژاد آنقدر تكراري شده است
كه حتي داد نمايندگان ايالمي كه خود
نيز ازجمل ه عوامل رژيم هستند ،درآمده
است .واقعيت اين است كه نظام جمهوري
اسالمي هميشه با حربهي فقر فزاينده و
وابستهسازي اقتصادي ،اين مناطق را دچار
محروميت شديدي نموده است .بحرانهاي
اجتماعي اين بخش از كوردستان به
سطحي رسيده كه حتي مسئولين دولتي
نيز اقرار كردهاند كه ميزان خودكشي در
برخي ماهها در اين استان به بيش از چهار
نفر در هفته رسيده است ....آري اين است
سند افتخار دولت احمدينژاد در شرق
كوردستان و بهويژه در ايالم :افزايش فقر
و محروميت ،بسيجيسازي و مزدورنمودن،
فشار روز افزون بر نهادهاي فرهنگيـ
مدني جهت نابودي فرهنگ كوردي در
اين مناطق ،اشاعهي بحرانهاي اجتماعي
و به بنبسترساندن جامعه ،سياست
اشاعهي مواد مخدر و صدها نمونهي
ديگر .همچنين طرح مليگرايانهي نصب
بزرگترين پرچم جمهوري اسالمي در
استان ايالم ،نشاندهندهي آن است كه
سياستهاي ضدكورد نظام به شدت ادامه
دارد و مسئولين نظام براي جلوگيري

از موج هويتخواهي كوردي در ميان
كوردهاي مناطق جنوبي شرق كوردستان
دست به هر اقدامي ميزنند .به همين دليل
متد مليگرايي نژادپرستانه و دينگرايي
دولتي را با تمام توان خود در اين منطقه
پياده ميكنند .سياست تكپرچم و تك
زبان تنها مختص به تركيه نيست ،اكنون
جمهوري اسالمي براي تسليمسازي خلق
كورد در شرق كوردستان و تجزيهي هرچه
بيشتر آن ،همين سياست را اعمال ميكند.
نصب پرچم هرچه بزرگتر در كوردستان،
به معناي هجوم هرچه بيشتر دولتـ ملت
جمهوري اسالمي به خلق كورد و جنبش
هويتطلب و آزاديخواه آن است.
با همهي اين تفاصيل وقتي يك ايران
دموكراتيك در بين نباشد ،با اين پرچمها
نميتوان مردم را به نظام دلخوش ساخت.
زيرا اين اقدامات نمادين كه شكل مراسمات
ديني مدرن را به خود گرفتهاند ،ديگر هيچ
قداستي در ميان مردم ندارد .شكاف ميان
خلق كورد و نظامي كه حاضر نيست
ذرهاي به سمت دموكراسي گام بردارد،
چنان رو به گسترش است كه با افزايش
طول و عرض پرچم و ديگر شاخصههاي
مليگرايانه نميتوان مردم را از هويت
كوردبودن و آزاديخواهي باز داشت.
نظام جمهوري اسالمي هم در مناطق
شيعهنشين جنوب كوردستان و عراق و
هم در مناطق شيعهنشين شرق كوردستان

دور تازهاي از سياستهاي منفعتطلبانهي
خود را آغاز نموده است .اين سياستها در
جهت منفكسازي خلق كورد شيعهمذهب
از ساير كوردها ،و در خدمت گرفتن
آنان صورت ميگيرد .حتي گاه جريانات
كاذبي نظير منفككردن كوردهاي شيعه
در چارچوب يك جغرافياي مجزا از
كوردستان ،در رسانهها بازتاب مييابند
كه همگي در جهت تضعيف جبههي
آزاديخواهي كورد ميباشند .اهانت به
ويژگيهاي ملي خلق كورد كلهر و لك
در رسانههاي رسمي استاني كه مورد
اعتراض مردم اين مناطق قرار گرفته ،و
تالش براي جذب مردم اين مناطق در
نهادهاي ايدئولوژيك دولتي نظير بسيج
و روحانيت ،در اين اواخر بسيار چشمگير
بوده است .زيرا نظام جمهوري اسالمي
ايران كه در بحراني خطرناك بهسر ميبرد،
تالش دارد با حربهي سازمانهاي راديكال
ديني و جذب مردم به آنها ،در مقابل هر
نوع تحولي واكنش نشان دهد .با اين
حال خلقمان در شرق كوردستان بهويژه
در ايالم ،لورستان و كرماشان ،با آگاهي
از ماهيت اسالم سياسي كه زير نقاب
تشيع دولتي تبليغ ميشود ،ديگر حاضر
نيستند تن به سياستهاي ضداجتماعي و
دينگرايانهي نظام جمهوري اسالمي بدهند.

مجلس حزب حیات آزاد کوردستان در بیانیه ای خطاب به افکار عمومی ایران و کوردستان نهمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسالمی ایران را بایکوت کرد
در این مرحلهى حساس تاریخی که در سطح جهان و منطقه حاکم است ،بر اساس نوع
برخورد جناحهای مختلف ،بحرانها روز به روز عمیقتر میشوند .بویژه این بحرانها به
واسطهى رویکرد جمهوری اسالمی ایران ،در کشور ایران به اوج خویش رسیدهاند.
جمهوری اسالمی ایران که هم در سطح داخلی و هم خارجی با موج نارضایتی و مطرح
شدن مسئلهى مداخله رویاروست ،بویژه پس از تحوالت ناشی از قیام خلقهای منطقه،
در بحرانی جدی به سر می برد و بحران مذکور روزانه عمیقتر میشود .بدون شک دلیل
اصلی وجود چنین بحرانی و تعمیق آن« ،نحوهى برخورد نظام و سیاستهای خود جمهوری
اسالمی ایران» است .این در حالیست که نیروهای مداخلهگر بر مبنای اهدافی متفاوت و در
جهت منافع خود و نیز گذار از بحرانهایشان ،در منطقه مداخله مینمایند و برای رسیدن به
اهداف خویش از خألهای موجود در نظامهای مقابل خود سود میبرند .حتی نارضایتی
خلقهایی که در درون این نظامها به سر می برند را نیز بعنوان فرصتی در جهت سیاستهای
خود به کار میبرند .بحران نظام ،سیاست سرکوب و نابودی ،عدم چارهیابی مشکالت
اجتماعی و اهمیت ندادن به مطالبات جامعه ،اجازه ندادن به مشارکت دموکراتیک خلقها،
یکدستسازی حکومت و از میان برداشتن هر نوع نارضایتی و دهها و صدها مسئلهی
اینچنینی در درون جمهوری اسالمی ایران ،موجب نارضایتی بسیار گستردهی خلقهای
ایران گردیده است؛ این موضوع از سوی نیروهای مداخلهگر خارجی همچون فرصتی برای
مداخله ارزیابی میگردد .رویکرد مسئولین جمهوری اسالمی ایران در برابر نارضایتی خلقها
و بهزعم خودشان در جهت ممانعت از مداخلهی خارجی ،به شکل «یکدست سازی رژیم،
گسترش سیاست سرکوب و نابودی و افزایش فشار هرچه بیشتر علیه خلقهای ایران» میباشد.
با توجه به این واقعیت که تنها راه رهایی جمهوری اسالمی از این بحران ،از طریق اتکا نمودن
به خلق و فراهم کردن همه نوع زمینه جهت مشارکت دموکراتیک جامعه در همه عرصههای
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ممکن میگردد و هر نظامی تنها به این شکل مشروعیت مییابد،
اما جمهوری اسالمی ایران به شکلی باژگونه با این موضوع برخورد مینماید و به طور کامل
از مشارکت آزادانهى خلقها ممانعت مینماید .بدین ترتیب طبقهى الیت قدرتگرا و دولتی
ایران نهتنها خود را به طور کامل منزوی ساخته است ،بلکه ضدیت با خلقهای ایران را به
هدف سیاستهای خود مبدل کرده است .در چنین وضعیتی ،رژیم با این رویکرد خود را برای
انتخابات دورهى نهم مجلس آماده میسازد و انتظار مشارکت خلقها را در این انتخابات دارد.
در نظامی دموکراتیک ،مجلس میتواند به مکانی برای تصمیمگیری جهت گذار از بحرانها،
حل مشکالت و پیشبرد سطح سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...مبدل شود .اما در سیستم
مجلسی که از سوی جمهوری اسالمی ایران تأسیس گردیده ،نهتنها هیچ یک از این موارد

دیده نمیشود بلکه وضعیت بالعکس آن جریان دارد .سیستم
کنونی سانسور و فیلترینگ حاکم بر انتخابات و مجلس ،تنها در
خدمت منافع رژیم عمل میکند و مجلس مکانی برای اعمال فشار
هرچه بیشتر علیه جامعه و تأیید عملکردهای ضداجتماعی دولت
و به خفقان کشیدن فضای نارضایتی است .انتخابات که یکی از
ابتداییترین حقوق دموکراتیک خلق است ،از سوی جمهوری
اسالمی ایران بعنوان ابزاری جهت مشروعیت بخشیدن به
موجودیت و قدرت خود مورد استفاده قرار میگیرد و حاوی پیام
سیاسی برای مخالفان خارجیشان است .عالوه بر موضوع انتخابات
و مجلس ،عملکردهای جمهوری اسالمی ایران در قبال خلقهای ایران و بهویژه علیه خلق
کورد ،دارای اهمیتی ویژه است .رژیم نهتنها هیچ تالشی در راستای چارهیابی مسائل خلقها
صورت نمیدهد ،بلکه در جهت به سکوت و انفعال کشیدن خلقها و نابودی آنها هر نوع
روش ضدانسانی و عمل نادموکراتیک را میآزماید .اعمال فشار علیه زندانیان سیاسی و
وضعیت وخیم آنان ،گسترش موج دستگیریها ،افزایش سرکوب و فشار سیاسی و اجتماعی
شدید ،همچنین نظامی کردن فضای جامعه ،حاکی از وجود وضعیتی بسیار خطرناک علیه
جامعه است .همهى این عملکردها ،بویژه علیه خلق کورد در باالترین سطح اعمال میشوند.
بدون شک با توجه به وضعیت سیاسی حاکم بر منطقه و رویارویی کشور ایران با بحرانی
اینچنین ژرف ،از دولتی مسئول انتظار میرفت که حسن نیت خود را برای حل مسائل
نشان دهد ،در این راستا عمال قدم بردارد و گشایش الزم را در این زمینه انجام دهد.
اما متأسفانه این رویکرد تاکنون از سوی جمهوری اسالمی ایران نشان داده نشده است.
بویژه آنکه در میدان انتخاباتی کنونی تنها و تنها جناح قدرتگرای حاکم مشارکت
مینماید و زمینهى انتخاباتی دموکراتیک فراهم نیست .از همین رو ما حزب حیات آزاد
کوردستان(پژاک) ،با توجه به سطح هوشیاری و احساس مسئولیتمان در قبال سرنوشت
خلقمان ،انتخابات این دورهی مجلس جمهوری اسالمی ایران را بایکوت مینماییم.
بر همین مبنا ،همهى خلقهای ایران و بویژه خلق کورد را فرامیخوانیم تا در این انتخابات مشارکت
بعمل نیاورند ،موضع بایکوت کردن را اتخاذ نمایند ،به هیچ شیوهای به پای صندوقهای رأیگیری
نروند و بدین شیوه نارضایتی دموکراتیک خود را در برابر جمهوری اسالمی ایران نشان دهند.

با درود و احترامات انقالبی
مجلس حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)
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کنفدرالیسم دموکراتیک
مرکز اطالعرسانى و مطبوعاتى حزب حیات آزاد کوردستان در رابطه با مسالهى انتخابات و
موضعگیری ریاکارانهى برخى از جناحها ،بیانیهاى خطاب به افکار عمومى منتشر کرد که شرح
آن بدین صورت است:

اشكهاي تمساحگونهتان را باور كنيم يا دستبندهايي كه بر دستمان ميزنيد ؟!
قتلعام خلق كورد در روستاي
ربوسكي شرناخ توسط تركيهي
فاشيست ،تمام كوردستان را به
نارضايتي و واكنش دموكراتيك
واداشت .واقعيت اين است كه
مبارزات جنبش آزاديخواهي خلق
كورد بستر اتحاد مليـ دموكراتيك
خلق كورد را فراهم آورده است.
حساسيت و مسئوليتپذيري خلقمان
در قبال رويدادهايي كه در هر بخش
كوردستان روي ميدهند ،گواهي
بر اين مسئله است .اعتراضات
سرتاسري خلقمان نشان داد كه
كورد ديگر داراي يك سياست
اجتماعي يكپارچه و ملي است.
هيچ نوع سياست سركوبگرانهاي
نيز نميتواند ما را از وظايفمان در
قبال همتباران خود در بخشهاي
ديگر كوردستان ،دور سازد.
در اين بين شاهد آن بوديم كه
نمايندگان كورد مجلس جمهوري
اسالمي طي نامهاي خطاب به
بانكيمون اقدام تركيه را محكوم
نمودند .اما هدف نمايندگان كورد
از چنين اقدامي چيست؟ آيا واقعا
اينان درد خلق كورد را درك نموده
و خواهان احقاق حقوق ملت كورد
هستند؟! اگر به فضاي سياسي ايران
نگاه كنيم ،نيت آنها از اين عمل
بهظاهر نوعدوستانه مشخص ميشود.
از يك سو اكثريت قريب به اتفاق
نيروهاي اپوزيسيون مخالف نظام
در داخل و خارج ،انتخابات مجلس
جمهوري اسالمي را بايكوت نمودند.
زيرا نظام بر عدم تحول اصرار ورزيده
و با رويكرد تكجناحي خود
همچنان حذف ديگران را در دستور
كار خود دارد .با توجه به اينكه عدم
حضور مردم در اين انتخابات زنگ
خطر را با صداي بلندتري براي
نظام به صدا درميآورد ،به همين
دليل تمام تالش نظام اين است كه
به هر نحو كه شده ،خلقهاي ايران
را به عرصهي انتخابات بكشاند.
ژستگيريهاي نمايندگان كورد
مجلس در اين اواخر بسيار جالب

توجه است .برخيها دست به پوزش
از مردم كورد ميزنند كه مثال چرا
نتوانستهاند در صحن مجلس كوردي
حرف بزنند؛ برخي(جبههي متحد
كورد) كه تا ديروز هر نوع مبارزهي
سياسي و دفاع مشروع خلق كورد را
تروريسم ميخواندند امروز خود را
پيشاهنگ فعاليت مدني كوردستان
نشان ميدهند؛ شعارشان نيز اين
است كه به آنچه بر سرتان آمده فكر
نكنيد و همچون شهروندي سربهراه
به پاي صندوقهاي رأيگيري برويد؛
برخي نيز براي استفاده از احساسات
جريحهدارشدهي مردم كورد در
نتيجهي قتلعام شرناخ ،ميخواهند
خود را حامي خلق كورد نشان
دهند .اين در حالي است كه اگر
به كارنامهي خودشان نگاه كني
نميتواني حتي يك مورد مثبت را
بيابي كه در راستاي احقاق حقوق
ملت كورد در شرق كوردستان
انجام داده باشند .پس واقعيت مسئله
اين است كه آنها با اين شگرد خود
ميخواهند مردم كورد را به شركت
در انتخابات آتي ترغيب و تشويق
كنند .ميخواهند همه باورشان شود
كه مجلس ،مردمي و ازآن همه است!
بايد پرسيد آيا شما كه ادعا ميكنيد
به حقوق بشر باور داشته و سازمان
ملل را همچون يك مرجع قبول
داريد تا بهحال گزارشهاي حقوق
بشرياي كه گوياي سياستهاي
سركوبگرانهي نظام در كوردستان
هستند را خواندهايد؟ شما كه خواستار
كميتهي حقيقتياب براي بررسي
مسئلهي شرناخ هستيد ،كميتهي
حقيقتيابي براي شرق كوردستان و
ايران نيز تقاضا كنيد تا مشخص شود
آن اقداماتي كه عليه خلق كورد در
شرق كوردستان صورت ميگيرند
در چارچوب جنايت بشري قرار
ميگيرند يا اشتباهات غيرعمدي.
از سوي ديگر ،شرايط ايران بسيار
بحرانزده است .نظام به شدت در
تنگناي سياسي قرار گرفته و حتي
احتمال مداخلهي نظامي نيز از

سوي نيروهاي مداخلهگر همچون
يك گزينه تقويت شده است.
مسئول اساسي اين وضعيت بحراني
سياستمردان خود نظاماند كه با
سياستهاي تنشزا ،غيردموكراتيك
و سركوبگرانهي خود مشروعيت
اجتماعي خود را در منتهي درجهي
خود زير سوال برده و عمال شكاف
ميان مردم و دولت به شكل يك
گسل عظيم درآمده است .تركيه كه
همسايهي ديوار به ديوار ايران است،
عامل اصلي نيروهاي مداخلهگر
جهت تغييرات در منطقه است .تركيه
جبههي مقدم مداخله در ليبي بود و
اينك همان نقش را عليه سوريه بازي
ميكند .سپر موشكي ناتو در تركيه
نيز عمال براي هدف قرار دادن ايران
ميباشد .خصومت امپراطوريهاي
صفوي و عثماني اينك در قضيهي
سپر موشكي همچون آتش زير
خاكستر شعلهور شده است .با توجه
به شرايط جهاني ،بيشك ايران
بازندهي اين صفآرايي خواهد
بود .بنابراين تالش دولتمردان ايران
براي اظهار همدردي با كوردها كه
اتفاقا اصليترين نيروي مخالف
نظام فاشيستي تركيهاند ،امري قابل
درك است .همدردي به خودي
خود مقولهي نامطلوبي نيست ....اما
بايد پرسيد شما كه اينچنين رفتاري
را نشان ميدهيد چرا در قبال
كوردهايي كه در گسترهي جغرافياي
ايران زندگي ميكنند تا اين حد با
سركوب و خشونت عمل ميكنيد؟
از يك سو براي سازمان ملل نامه
مينويسيد و در همان ساعت دهها
تن هموطن كورد را در شهرهاي
اروميه و تهران دستگير ميكنيد....
جرمشان نيز اين است كه قتلعام
خلق كورد در شرناخ را محكوم
كردهاند!!! گويي از ياد بردهايد كه
دهها و بلك ه صدها نفر كولبر كورد
ساالنه در شرق كوردستان توسط
نيروهاي نظامي شما كشته ميشوند
يعني درست شبيه همين رويدادي كه
در شرناخ توسط نيروهاي فاشيست

تركيه روي داد .آيا ميخواهيد
بگوييد از اين رويدادهايي كه در
سرتاسر مرزهاي شرق كوردستان
اتفاق ميافتند خبر نداريد؟ آيا
نميدانيد ساالنه چند خانوادهي
كورد در مرزهاي جمهوري
اسالمي بيخانمان و بيسرپرست
ميشوند؟ يا شايد كوردهاي شرق
كوردستان را مستحق مرگ ميدانيد
و اشكهايتان را براي كوردهاي
جاهاي ديگر نگه داشتهايد؟! بايد
خطاب به مسئولين گفت كه با اين
بازيها نميتوان دل مردم كورد را
براي شركت در انتخابات به دست
آورد .تنها راه اين است كه يك
تحول دموكراتيك جدي در ايران
صورت گيرد و آزادي كوردها و
ساير خلقها متحقق شود .در غير
اينصورت نمايشهاي نوعدوستانه
براي عوامفريبي نميتواند آب
رفته را به جوي بازگرداند .كوردها
همواره اثبات نمودهاند كه در
صورت وجود آزادي و دموكراسي
در كشور محل زندگيشان،
نهتنها خطرناك نيستند بلكه عامل
پيشبرد همزيستي و دموكراسي
و پيشرفتاند .اين برخوردهاي
ضددموكراتيك و سركوبگرانهي
دولتهاست كه كوردها را روزبهروز
به مبارزه و رويارويي با سياستهاي
خصمانهي دولتها مصرتر ميسازد.
بنابراين ژستگيريهاي نمايشي
نميتواند به معناي دموكراتشدن،
نوعپروري و تحول باشد؛ خلق
كورد به خوبي بر اين حقيقت واقف
است و آنقدر تجربهي سياسي پيدا
كرده كه در اين اوضاع پرآشوب
زمانه راه صحيح را براي آزادي و
دموكراسي و مقابله با نسلكشي بيابد.
مركز اطالعرسانى و مطبوعاتى
حزب حيات آزاد كوردستان
4ـ 1ـ 2012
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هفتهانمهي سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي
ترجيح مديريت بومي و دموكراتيك بر مجلس غيرمردمي و انتصابي
ریوار آبدانان

انتخابات مجلس شوراي اسالمي،
رويدادي است كه توجه همگان را به
خود جلب كرده و موضعگيريهايي را
نيز به دنبال داشته است .نظام جمهوري
اسالمي بر سر دوراهي تحول دموكراتيك
يا اصرار بر سياستهاي گذشته ،ميبايست
استراتژي خود را در اين انتخابات رقم
ميزد .بحران سياسي كنوني ايران ميطلبيد
كه اين استراتژي با حساسيت كافي اتخاذ
گردد .زيرا بحران كنوني امري سطحي
نيست و مسئلهي هستي و نيستي نظام مطرح
شده است .ميزان تحريمات عليه ايران در
اين مرحله بسيار گسترده است .مسئلهي
ترور سفير عربستان در آمريكا و اشغال
سفارت انگليس باعث گرديد كه ايران
در كانون پروسهي مداخله در خاورميانه
قرار گيرد .حضور بيشتر كشورهاي مطرح
اروپا و برخي كشورهاي آسيايي در اين
تحريمات ،همچنين تحريم بانك مركزي
ايران از جانب انگلستان و سياستهاي
فرانسه نشان ميدهد كه غرب تالش دارد
افكار را براي مداخلهاي جدي در ايران
حاضر نمايد .به موازات سياستهاي
مداخله در ايران ،فشار شديدتر بر سوريه
نيز در دستور كار نيروهاي مداخلهگر قرار
گرفته است و اين سنگر ايران نيز هرلحظه
با خطر فروريزي روبهروست .با توجه به
اينكه خود ايران نيز انتخابات آتي را براي
نظام يك نقطهي حساس و آسيبپذير
نشان داده است ،مسائلي كه حول انتخابات
مجلس روي ميدهند ،مداخالت و
تحوالت را شتاب خواهد بخشيد .عملكرد
نادموكراتيك جناح حاكم در زمينهي
انتخابات مجلس ،عمال مسير مداخلهي
خارجي و تشديد مبارزات خلقهاي ايران
را هموارتر ميسازد .به هر حال رفتهرفته
مشخص گرديد كه نظام همچون بسياري
از نظامهاي مستبد منطقهاي ،تاكنون
گزينهي «عدم تحول دموكراتيك» را
برگزيده است .كليشههايي نظير تغيير
ساختار رياستجمهوري و نظام پارلماني
كه از سوي خامنهاي در طي سفرش به
كرماشان مطرح گرديد ،نشان داد كه
نظام نميخواهد دروازهي بحران شديد
موجود در ايران را با كليد دموكراسي
باز نمايد و از آن گذار كند .پيام نظام به
خلقهاي ايران و به ويژه به خلق كورد
اين بود :انتظار تحولي جدي را نداشته و
به تغييرات شكلي دلخوش باشید .رويكرد
جناح حاكم اصولگرا در قبال انتخابات
مجلس ،نشان ميدهد كه تالش نظام
براي يكدستسازي ساختار قدرت به
شدت ادامه خواهد داشت .گسترش موج
بگيروببندها بهويژه در كوردستان ،افزايش
فشار عليه زندانيان سياسي ،بحثنمودن
آشكار مسئولين حكومتي از حذف
دگرانديشان در انتخابات و  ...اثباتي است
بر اينكه مجلس نهم نيز مجلس مردم
ايران نخواهد بود .بلكه تنها يك دستگاه
تأييدكنندهي سياستهاي ضدمردمي است
كه هرگز نميتواند نمايندگي مطالبات

خلقها را انجام دهد .مجلسي كه ميبايد
خانهي مردم ميبود ،به تنها مسئلهاي كه
نميپردازد مشكالت اجتماعي است.
مجلس به محلي براي عرض اندام
جناحهاي قدرت مبدل شده است و نظام
در اين برهه ميخواهد يك مجلس تماما
مطيع و گوشبهفرمان تشكيل دهد .وجود
مجلسي يكدست و عاري از وجود
جناحهاي مختلف سياسي كه بتوانند از
مردم و مشكالتشان بحث نموده و راهكار
ارائه دهند ،نشاندهندهي آن است كه نظام
ميخواهد كل ايران را با سياستهاي
شديدا امنيتي زير سلطهي جناح حاكم
ببرد .اين است گزينهي نظام جمهوري
اسالمي در برابر بحران شديدي كه در آن
بهسر ميبرد :نمايش قدرتي خودساخته و
يكدست در برابر احتمال هر نوع مداخلهي
نظامي؛ يعني همان چيزي كه صدام حسين
آن را پيشتر در عراق آزمود و نتيجهاش
نيز شكست صددرصد بود .نظام جمهوري
اسالمي هرچند شعار ضدامپرياليستي سر
ميدهد اما نهايت آرزويش سازش با
نظام جهاني و رفع خطر است .به همين
جهت با توجه به رويكردهايش در قبال
ملتهاي مختلف موجود در ايران و
ضديت آشكارش با دموكراسي و آزادي،
نميتواند با نمايشهاي دروغيني نظير
انتخابات ناآزادانه و از فيلترگذشتهاش
براي خود مشروعيت بخرد ....به همان
اندازه كه نرخ نان و بنزين براي مردم
ايران روزبهروز باالتر ميرود و خريد آن
زحمتتر ميشود ،امكان خريد مشروعيت
نيز براي دستاندركاران نظام واليي
دشوارتر ميشود .ماسكها فروافتادهاند
و تمام مردم ايران سیمای عريان نظام
والیی را كه ميپندارد هنوز تنپوش
مشروعيت بر تن دارد ،به عينه ميبينند.
تاريخ كشور ايران نمايانگر آن است كه
هرگاه حكومتهاي مركزي خواستهاند
تمركز قدرت را به اوج برسانند و اقدام
به يكدستسازي تنوعات سياسيـ
اجتماعي موجود در ايران نمايند ،تمام
پايگاه اجتماعي و مشروعيت خود را
يكسره باختهاند .در چنين شرايط حادي،
همواره مداخالت خارجي و خيزشهاي
داخلي با موفقيت توانستهاند پايههاي نظام
را فروريزند .زيرا مردمي كه زير فشار
و سركوب ناشي از ذهنيت تكگرايي
دولت قرار دارند ،هيچ نقطهي مشترك
يا اميدواركنندهاي براي حمايت از نظام
حاكم نميبينند .اين لحظههاي حساس
تاريخي ،برهههايي هستند كه دولت تمام
سياست خود را بر مبناي حذف مخالفان
داخلي ،نابودسازي تنوعات مليتيـ اتنيكيـ
آييني و كسب ساختاري تكخانداني يا
تكحزبي استوار ميسازد(نمونهي آشكار
آن دوران پهلويها است) .به همين دليل
تنوعات اجتماعي و سياسي مختلف درون
ايران چنان در تنگنا قرار ميگيرند كه به
هيچ وجه نميتوانند شكاف ميان خود
و نظام حاكم را ناديده گرفته و منفعل

بمانند .در چنين برهههايي اگر دولت
دست به تحولي دموكراتيك بزند و
فضاي سياسي را به روي مشاركت عموم
مليتهاي ايران بگشايد و ارادهي آنان
را به رسميت بشناسد ،ميتواند در برابر
بحران مقاومت كرده و روي پا بايستد.
در غير اينصورت ،مداخالت خارجي
با اقبالي بلند رويارو ميشوند و نظام در
چالش امنيتي خود چنان گرفتار ميماند
كه تنها سرنوشتش در سقوط رقم زده
خواهد شد .البته مداخالت خارجي
همواره با تأثيرات نامطلوب بسياري
همراه بودهاند .اشغالشدن ايران در طول
مقاطع مختلف تاريخي از سوي نيروهاي
خارجي ،گواهيدهندهي همين امر است.
چارهيابي مشكالت خلقهاي ايران
ميطلبد كه جنبشهاي مردمي در اين
مقطع سرنوشتساز ،از نوعي سيستم
خاص خود برخوردار گردند تا بتوانند
مطالبات دموكراتيكشان را به كرسي
بنشانند .نه تسليميت در برابر رويكردهاي
دموكراسيستيز جناح حاكم رژيم قابل
قبول است و نه در انتظار مداخلهي
خارجي نشستن .نه انقالبها و خيزشهاي
سرتاسري ايران و نه مداخالت خارجي
هرگز نتوانسته به ايجاد سيستم خاص
خلقهاي ايران منجر شوند زيرا نهايتا
ستاتوي سياسي خلقهاي ايران هميشه
در چنبرهي نظام مركزي خفه شده و
به بهانهي خطر تجزيه ،عمال خلقها را
دچار بيسياستي و بيسيستمي نمودهاند.
مجلسهاي فرمايشي نيز هميشه براي
راضينمودن مردم بهكارگيري شدهاند.
اما شرايط نوين حاكم بر خاورميانه
بهگونهاي است كه خلقها به تغيير شكلي
نظامها نميتوانند بسنده كنند .قولها و
وعدههايي كه ديكتاتورهاي كشورهاي
عربي در روزهاي پاياني عمرشان به مردم
دادند هرگز با اقبال روبهرو نشد .اين
مسئله براي ايران نيز صدق ميكند .قول
مجلسي مشكلگشا نميتواند مردم را به
همدردي با نظام بحرانزدهي جمهوري
اسالمي وادارد .تنها يك گشايش سياسي
دموكراتيك ميتواند مردم را به تعامل با
نظام دلخوش سازد؛ وگرنه بايكوتكردن
مجلس نهم استارت موج تازهاي از
مبارزات و خيزشهاي مردمي خواهد بود.
بايكوت كردن مجلس فرمايشي ،عالمت
اوجگيري مبارزات اجتماعي مردم است.
نوعي واكنش دموكراتيك است در برابر
نظام .با توجه به اينكه نيروهاي مداخلهگر
نيز هيچ پروژهي چارهيابي دموكراتيكي
براي خلقهاي منطقه نداشته و با دامنزدن
بر مليگرايي اتنيكيـ مذهبي راه را بر
خونريزي و تنش گشودهاند ،خلقهاي
ايران به دنبال راهكارهاي ديگري جهت به
نتيجه رساندن مبارزات خود خواهند بود.
حزب ما پژاك نيز انتخابات مجلس
جمهوري اسالمي را بايكوت نمود .اين
بايكوت بر مبناي تحليل عميق شرايط
ايران و رويكرد نظام در قبال مسئلهي

كورد صورت گرفته است .پروژهي
پژاك براي حل مسائل خلقهاي ايران
و بهويژه خلق كورد ،شفاف است .اين
پروژه ،بر مبناي حل مسئله در چارچوبي
دموكراتيك و بهدور از تنش است.
اما وقتي نظام حاكم هيچ نوع نرمش
دموكراتيكي در قبال مطالبات خلق كورد
نشان ندهد و تمام تالش خود را براي
عوامفريبي در كوردستان متمركز نمايد،
آنگاه پرمعنابودن اين بايكوت هرچه
بيشتر آشكار ميشود .ايران يك كليت
جغرافيايي و يك ميهن مشترك است .ما
با اين كليت جغرافيايي و ميهن مشترك
مخالف نيستيم .اما هرگز نميتوانيم
غيردموكراتيكبودن آن را قبول كرده
و با آن بهسر بريم .ما خواهان ايراني
دموكراتيك هستيم .از همين رو بايد اول
واحدهايي كه در چارچوب اين كليت
جغرافيايي قرار ميگيرند ،دموكراتيزه
شوند .اين واحدها ،همان مليتها ،خلقها و
فرهنگهاي موجود در ايران ميباشند كه
بسيار پرتنوع ميباشند .دموكراسي وقتي
امكانپذير ميشود كه هر كدام از اين
واحدها بتوانند به توان مديريتي خويش و
ارادهي الزمه جهت مشاركت داوطلبانه و
آزاد دست يابند .مركزگرايي ،مانع اصلي
در برابر مديريتهاي بومي است .لذا هر
ملت براي رسيدن به توان مديريتيِ بومي
خود بايد يك ساختار و تعريف سياسي
داشته باشد .يعني يك ستاتوي سياسي
داشته باشد .اين ستاتو از منظر ما همان
خودمديريتي يا اتونومي دموكراتيك
است .يعني بايستي ملتهاي موجود در
ايران داراي توان مديريت دموكراتيك
خود باشند تا برآيند همهي آنها يعني
كل ايران ،به حالتي دموكراتيك دست
يابد .مجلسي فرمايشي كه در آن هيچ نوع
مشاركت داوطلبانه و آزادانه وجود ندارد
و نمايندگان نميتوانند نمايندهي راستين
مطالبات خلقها باشند ،هرگز نميتواند
نياز مديريتي جامعه را برآورده سازد.
بايكوتكردن انتخابات مجلس در اين
برههي حساس تاريخي نشان ميدهد كه
خلقهاي ايران ديگر نميخواهند ساختار
مديريتي دولتي و مركزي را تحمل كنند.
«نه» گفتن به انتخابات مجلس نيز در واقع
گسست جامعه از ساختار مديريتي دولت
است .از همين رو بايكوتكردن اين دوره
از انتخابات مجلس بايد مسئولين نظام را
بهخوبي هوشيار سازد و درك كنند كه
عامل اصلي تشديد بحرانها ،سياستها
و رويكردهاي غلط خود آنهاست .تا
به دموكراسي باور نياورده و همچنان
بر تنوعزدايي ،تكثرستيزي و سركوب
مليتها اصرار ورزند نميتوانند نهادها
و سياستهاي مديريتي خود را به مردم
بقبوالنند .بايكوت انتخابات مجلس از
سوي نيروهاي اپوزيسيون سياسي داخلي و
خارجي كه نمايانگر طيف عظيمي از جوامع
ايران ميباشند ،گواهي بر اين مدعاست.
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کنفدرالیسم دموکراتیک
دولتـ ملتگرایی شیعی در ایران و نقش آن در خاورمیانه

برگرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك جلد پنجم(كوردها در محاصرهي نسلكشي) اثر عبداهلل اوجاالن
سنت دولتی در ایران ،مینیمالیزم را
همچون جمهوری ترکیه به آسانی
نمیپذیرد .حتی رژیم شاهنشاهی
ایران در عصر مدرن بیش از جمهوری
در برابر مینیمالیزم از خود مقاومت
نشان داد .انقالب اسالمی ایران در
سال  1979ایستار مهمی را در برابر
مینیمالیزم دولتـ ملت مختص به
خاورمیانه ( که مرزهایش ترسیم شده
بود ) و این نظام توازنیافته ،از خود
به نمایش گذاشت .از همان ابتدا در
برابر هژمونی اسرائیل ،هژمونی
خویش را تحمیل نمود .بهرغم آنکه
جمهوری ترکیه و دولتـملتهای
عرب مشروعیت نظام دولت ملت
را ـ که تشکیل اسرائیل را ممکن
مینماید ـ پذیرفتهاند ،انقالب
اسالمی ایران به رغم عدم انسجامیت
و ثبات خویش موقعیت ترسیم شده
[برای اسرائیل] را آنچنان که هست،
نپذیرفته است .سعی کرده تا هژمونی
مخالف را شکل دهد .نمیتوان تنشی
را که امروزه مابین ایران ـ اسرائیل
مشاهده میشود ،صرفاً به تنشی
مابین دو دولتـملت فروکاست،
بلکه تنشی است که مابین دو نیروی
هژمونیخواه جریان دارد .به دلیل
آنکه ایران دومین نیرویی است که
در پی هژمونی است میبایستی از
نزدیک آن را تحت بررسی قرار داد.
ریشهی سنت دولتی در ایران همچنان
که در دیگر جلدهای دفاعیهام از
آن بحث نمودهام ،تا کنفدراسیون
ماد (1000ـ 550ق .م) ادامه دارد.
فرهنگی مشابه مادـکوردها را دارد.
زرتشت و میترائیسم دو منبع حایز
اهمیتند که موجودیت این فرهنگ را
در تاریخ اعالم کردهاند .امپراتوری
پارس به منزلهی اولین دولت ایران،
به تمامی بر روی نشانههای فرهنگی
کنفدراسیون ماد تشکیل شده است.
به نوعی مرحلهای از امپراتوری است
که مادها نیز در آن نقشی اساسی ایفا
کردهاند .برخوردار از نقش اساسی
در گذار از بردهداری عصر اولیه به
برده داری عصر باستان ( 1000ـ 500

ق .م) است .موجودیت بردهداری
باستان یونان و روم مدیون پراکنش
پارس ـ ماد است .عصر هلنستیک که
با فتوحات اسکندر آغاز میگردد،
بیانگر سنتزی است خالق مابین
فرهنگ شرقـ غرب ( 300ق.م ـ
 300ب.م) .بحران ژرف ناشی از
جنگ بر سر هژمونییابى(سلطهیابى)
در سطح دنیا که صدها سال میان
رومـ پارت و روم (بیزانس)ـ ساسانی
ادامه داشت ،همزمان با اوجگیری
نیروی هژمونیک اسالم به پایان
رسیده است .سنت دولتی در ایران
از فتوحات اسالمی تا تاسیس خاندان
صفوی یعنی مدت زمانی نزدیک به
هزار سال از سوی خاندانهای عرب،
ترک و مغو ِل بیگانه با فرهنگ آن،
نمایندگی شده است .شیعهگرایی
همزمان با خاندان صفوی مبدل
به ایدئولوژی رسمی دولت شده
است .بنیانهای ایران مدرن در این
دوره پایهریزی شده است .جنگ
هژمونیکی که در راستای [تصاحب]
کوردستان با امپراتوری عثمانی
درگرفته بود ،در سال  1639از
طریق پیمان «قصر شیرین» به نتیجه
رسیده است .در ورود به عصر مدرن
کوردستان برای اولین بار از راه این
پیمان به دو بخش تجزیه شده است.
تکوین دولتی مدرن در کوردستان به
دلیل این پیمان ضربهای جدى خورده
است .در خاننشینهای کورد،
سیاست «حیات مشترک با نیروی
هژمونیک» بر بنیان خودمدیریتی
داخلی به خوبی جا افتاده است.
دولت ایران که چند خاندان را تغییر
داده بود ،پس از جنگ جهانی اول
درست به مانند جمهوری ترکیه و
پادشاهى افغان ،در نتیجهی حساب
و کتابهاى هژمونیطلبانهى انگلیس
بهمنزلهی دولتی مدرن مجددا
برساخته شده است .به رضاشاه نیز
درست همانند توافق با مصطفی
کمال در قبال ایرانی مینیمال ،قدرت
داده شده است .انگلستان در این
دوره با مینیمالیزه کردن جمهوری

ترکیه و شاهنشاهیهای ایران و
افغانستان ،هر کدام را به منزلهی
دولتـ ملتهایی حایل در برابر مسیر
ورود روسیهی شوروی به جنوب،
طرحریزی و تاسیس کرده است.
عدم مبدل نمودن آنها به رژیمهای
مستعمره کالسیک نه ناشی از ناتوانی
آن ،بلکه در اثر ترس آن از پراکنش
روسیهی شوروى بوده است .سیاست
«دولت حایل» ،از اوایل سدهی
نوزدهم تا به امروز یک نظام مختص
به انگلیس است که عموما با موفقیت
عملی شده .خاندان رضاشاه یک
برنامهی مدرنیتهی تقلیدی غرب
را که در آن سنت فرهنگی ایران
به کناری نهاده شد ،عملی ساخت.
سعی کردند آن را بهمنزلهی یک
ِ
اقماری ابتدا انگلیس ،بعدها
رژیم
ایاالت متحدهی آمریکا و حتی
اسرائیل سرپا نگهدارند .ماهیت
دولت اقماری دولتـ ملتهای
خاورمیانه به بارزترین شکل از راه
آخرین خاندان پهلوی به نمایش
گذاشته شده است .این دولتها که
از راه نیروی پلیس نظامی موجبات
تداومشان فراهم میگشت ،پس
از آنکه نیروی هژمونیک دست
از حمایتشان میکشید در عرض
یک روز سرنگون مىشدند.
انقالب اسالمی  1979ایران به
میزانی که سیاسی است ،انقالبی
فرهنگی نیز میباشد .نیرویش را
تنها از علمای شیعی نگرفت .نیروی
اساسیاش را از فرهنگی اجتماعی
گرفت که در میان خلق ایران ریشه
در اعماق تاریخ دارد .انقالب در
آغاز درست به مانند آنچه که در
فرانسه ،روسیه و انقالبهای آناتولی
روی داده بود ،برخوردار از کیفیتی
ملیـ دموکراتیک بود .بر یک
همپیمانی گستردهی نیروهای ملیـ
دموکراتیک متکی بود .با مبنا قرار
دادن همپیمانی ملیـ دموکراتیک
کمونیستها ،امتگراهای شیعی و
اقشار میهن دوست خلقهای ایران
و در راس آنها کوردها به پیروزی

دست یافت .اما علمای شیعی و
بازاریان طبقهی متوسط که از یک
سنت نیرومند مدیریت تاریخی
و اجتماعی برخوردار بودند ،در
مدت زمانی کوتاه هژمونی(سلطه)
خویش را برقرار نمودند .به
گونهاى بیرحمانه دیگر متفقینشان
را سرکوب کردند .در جمهوری
ترکیهی سالهای  1920هم یک
مقطع هژمونیک مشابه روی داده بود.
هر چند بنیان «ملت دموکراتیک»
انقالب از سوی علمای شیعه تحریف
گردید اما باز هم در جوهرهی
خویش با مدرنیتهی کاپیتالیستی
در تضاد قرار داشت .الیگارشی
شیعی درصدد برآمد تا این تجربهی
آنتیکاپیتالیستی را که برخوردار
از معنای تاریخی و اجتماعی بسیار
عظیمی بود ،جهت مشروعیتبخشی
به موجودیتش در برابر نیروهای
هژمونیک نظام کاپیتالیستی بهعنوان
یک کارت بهکار گیرد .هنوز هم
بر این مبنا آن را بهکار میگیرد.
تمامی دغدغهی الیگارشی ایران این
است که با بهکارگیری جوهرهى
آنتیمدرنیته[کاپیتالیست]ی انقالب
به عنوان یک سالح در برابر نیروهای
هژمونیک غربی ،در موقعیتی معتبر
و تاییدشده در توازن دولتـملت
خاورمیانه جای بگیرد .در جوهرهی
خویش بهعنوان مدرنیتهای جداگانه،
چالشی با مدرنیتهی کاپیتالیستی
ندارد .میخواهد با بهکارگیری
چالشی که با نظام دارد ،همان نتایجی
را بگیرد که دولتـملتهای عرب و
جمهوری ترکیه بدان رسیدهاند .این
دولتـ ملتها نیز در طول مراحل
اول و دوم خویش از راه حساب
و کتابهاى تاکتیکی از چالشهای
خویش با نظام در راستای بدست
آوردن بیشترین سهم ،تایید از سوی
نظام و کسب حمایت آن بهره
بردهاند .میتوان در ایران از نوعی
چانهزنی تیپیک(نوعى) تجار در
بازار ـ که دارای موقعیتی نیرومند
ادامه در صفحه 6
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در سنت ایران است ـ بحث نمود.
چالش در ایران درست در این نقطه
آغاز میشود .سنت فرهنگی نیرومند
[ایران] ،یک الیگارشی شیعی را که
با مدرنیتهی کاپیتالیستی به سازش
دست یافته نمیپذیرد .بنابراین شانس
مبدل شدن چالش موجود در ایران به
مبارزهی مابین دو مدرنیتهی آلترناتیو
همدیگر همیشه وجود دارد .به نظر
نمیرسد که به مانند ترکیه و دولتـ
ملتهای عرب به آسانی تصفیه گردد.
الیگارشی ایران امروزه بر سر
درگیریای
وارد
خاورمیانه
هژمونیک ـ اگرچه عمدتا در سطح
گفتمان تداوم یابد ـ با اسرائیل
شده است .به ویژه سعی دارد تا

فعالیتهای هستهای خویش را به
منزلهی دومین کارت در راستای
این هدف به کار برد .سنت شیعه
در طول تاریخ هم در تالش برای
کسب هژمونی برآمده است .یک
ایران هژمونیک هزارانساله را نیز
به منزلهی سالح پشت سر نگه
میدارد .اما در شرایط مدرنیتهی
کاپیتالیستی نیرویش را بزرگنمایی
میکند .در عصری که نظام بیشترین
جهانیشدن را تجربه کرده ،شانس
موفقیت الیگارشی شیعه اگر به
سمت گزینهی مدرنیتهای ریشهدار
سوق نیابد ،بسیار ضعیف است .از
طریق تشبیه خویش به کشورهای
( BRICبرزیل ،روسیه ،هندوستان،

چین) حساب و کتاب ایجاد بلوک
را هم در سر میپروراند .درصدد
است تا همپیمانیای را که میخواهد
بر مبنای PKKستیزی با دومین
جمهوری  AKPبرقرار نماید ،همراه
با سوریه توسعه دهد .این حساب
و کتابها هیچ ارزشی ندارند .به
مانند دیگر دولتـملتهای منطقه،
پیش روی دولتـ ملت ایران نیز
رهیافت چارهیابی مسایل دارای دو
محوریت است .چارهیابی بر اساس
محور اول درست به مانند رژیم
شاهنشاهی سازش با نظام است .در
واقع الیگارشی شیعه برای آن حاضر
است .اما نظام جهانى آن را چنان
که هست نمیپذیرد .اما مذاکراتی

که در راستای سازش صورت
میگیرند در وضعیتی قرار دارند
که یا از طریقی صلحآمیز و یا از
راه جنگ به نفع نیروهای هژمونیک
کاپیتالیستی به نتیجه خواهد رسید.
اگر چارهیابی مسایل بر مبنای
محور دوم مطرح شوند ،گسستی
رادیکال از نظام به میان خواهد
آمد .این نیز رهیافت مدرنیتهی
دموکراتیک است که در صورت
ناتوان ماندن هم الیگارشی شیعه و
هم نیروهای هژمونیک غربی به میان
آمدنش اجتناب ناپذیر خواهد بود.

هویت ملی کوردها در کوردستان ایران

برگرفته از مانیفست تمدن دموکراتیک با عنوان کوردها در محاصرهی نسل کشی اثر عبداهلل اوجاالن

کشور ایران در تکوین هویت
خلق کورد سهم بهسزایی دارد.
قرابت زبانی و فرهنگی آن جایگاه
مهمی در این تکوین دارد .ایران از
اصطالح آریایی سرچشمه میگیرد و
ریشهی این اصطالح نيز به جامعهی
نوسنگی برمیگردد .بهمعنای کشور
تجمعات [يا كمونتههاي] آریایی
است .تجمعات آریایی نیز تجمعات
ِکالن و قبیلهای مبتنی بر کشاورزی
و دامپرورى میباشند که انقالب
نوسنگی را تحقق بخشیدهاند .از میان
این تجمعات ،پروتوکوردها يكي از
اولین گروههای پیشاهنگی میباشند
که در صحنهی تاریخ هویدا شدهاند.
در حقيقت اصطالح آری جهت
تعریف این گروهها بهکارگرفته
میشود .از یک نقطه نظر هر دو
معنا و مفهوم اَرد=خاک و آر=آتش
بیانگر یک واقعیت میباشند .قداست
اَرد و آر در بنیان اصطالح ایران نهفته
است .در دامنههای رشتهكوههاي
زاگرس آتش به هنگام زمستان
و زراعت در تابستان ،از عناصر
اساسی زندگی میباشند .هم تمدن
سومر و هم تمدن ایران محصول
فرهنگ اجتماعی مبتنی بر آتش،
کشاورزی و دامپرورى در دامنههای
زاگرس میباشند .در طول تاریخ
از سومرـگوتیها ،مادـپارسها و
ساسانیها تا ایران امروز میتوان

این واقعیت را مشاهده نمود .گام
حملهآسا و مرحلهای مهم در
راستای کسب اولین هویت قومی در
کنفدراسیون ماد به رهبری کاهنان
زرتشتی تحقق یافته است .از نقطه
نظر هویت کوردى ،مادها عنوان
اولین اجداد کوردها را دارند كه
این مورد در تاریخ [نوشتاري] نیز
ذکر شده است .هویت پارس نیز
اساسا موجودیت خويش را مدیون
مادهاست .در تاریخ هرودوت از
مادها تحت عنوان پیشرفتهترین قوم
آن دوره نام برده شده و پارسها و
یونانیهای آن دوره در وضعیت
شاگردانی میباشند که از مادها
فرهنگ را آموختهاند .میتوان
گفت حداقل به اندازهی سومریان
در ایجاد مراحل نظام تمدن مرکزی
ایفاي نقش نمودهاند .این فرهنگ
ماد است که تمدنهای اژه ،ایتالیا،
پارس و هلن را ممکن میگرداند
و بنیان آنها را پایهریزی مینماید.
در تکوین فرهنگ اسالم قرون میانه
نیز همان میراث تاریخی از نقش
بهسزایی برخوردار است .بخش مهمی
از مقولههاى اعتقادی و اخالقی ریشه
در این سنت دارد.آیین ایزدی ،بخش
کوچکی از این سنت است که هنوز
هم به حیات خویش ادامه میدهد.
سهم این میراث در سنتهای علوی،
سورانی و لری تعیینکننده است.

ایران شیعی از نقطهنظر ردهبندی
بر بنیان همپیمانی موجودیتهای
قومی ترکمن ،فارس و کورد در
برابر اسالم سنی قدرتگرا برساخته
شده است .پایههای مذهبی صفویان
بهمنزلهی اولین خاندان شیعی را یک
خانوادهی تکیهنشین(خانقاهی) کورد
(شیخ صفی الدین) بنا نهاده است .با
گذشت ،زمان خانوادههای عمدتا
ترکمن شیعه نیز در برابر خاندان
ترک عثمانی سنی دچار بیماری
قدرت شدهاند .از یک کنفدراسیون
سیاسی که سنت دموکراتیک در
آن برجستهتر بود به نظامی دولتی
که جنبهی بروکراتیک مرکزی آن
برجستهتر بود ،دگردیسی یافتهاند.
شیعه نیز به بخشی از ایدئولوژی
قدرت رسمی مبدل شده است.
اگرچه سنتهای قدرتستیز در
سطح قابل توجهى از آن تا به امروز
تداوم يافته باشند ،اما اسالم شیعی
نیز به مانند اسالم سنی ،قدرتگرا
و دولتگراست .مورد جالب این
است که بخش اعظم کوردهای
ایران از طریق یک سنت اسالم
سنی غیرقاطعانه ،جبههی مخالف
دموکراتیک و به عبارتی حقیقت
را در برابر قدرت شیعه ،نمایندگی
میکنند« .کوردیت» ایران معاصر
از همان اوایل سدهی  19در تالش
برآمده تا به تشكل خویش در برابر

قدرت شیعه بپردازد .آزمونهای
 1920سمکو و  1946مهاباد ،بیانگر
این واقعیت میباشند .در نهایت امر
هم ،سنت و واقعیت این مقاومت،
در برابر جمهوری اسالمی ایران و
رهبری خمینی (قدرت دسپوتیک
ایران) دگربار خویش را به اثبات
رسانیده است .فرهنگهای اسالمی
قدرتگرا چه از نوع سنی و چه
شیعه به پوششهایي شباهت دارند
که برازندهی کوردها نبوده و به زور
بر تنشان پوشانیده شدهاند .کوردها
همین که اولین فرصت آزادی را
به دست آورند ،این پوششهای
پلشت را از تن به در خواهند کرد
و خویش را با پوششهای فرهنگی
حقیقیشان خواهند آراست.
در ایجاد گسست کوردهای ایران از
کوردستان و تمامیت کوردها ،پیمان
قصر شیرین در سال  1639سهم
عمدهای دارد .این امر به معنای جدا
کردن کوردهای زاگرس میباشد.
كوردهاي زاگرس در مقام سلول
بنیادین هویت کوردی و نمایندگان
حقیقی سنت زرتشتی بودند.
وضعیت اسالمیشان در برابر قدرت
شیعی دموکراتیکتر است .مبارزهی
آزادیخواهی دموکراتیکی را که
کوردهای علوی غرب کوردستان
در برابر سنت قدرت سنی پیشبرد
میدهند ،مشابهش را کوردهای سنی

کنفدرالیسم دموکراتیک
در شرق کورستان انجام میدهند.
این وضعیت با منابع ایدئولوژیکـ
فرهنگی قدرت در پیوند میباشد.
فرهنگ حاکم در میان کوردهای
ایران بیش از آنکه مذهبی باشد،
کیفیتی اتنیکی و قومی دارد .در حالی
که فارسها و آذریها در درون
فرهنگ شیعه کیفیت قومیشان را
تضعیف کردهاند ،اکثریت کوردها
به سبب مخالفت با فرهنگ شیعهی
رسمی از کیفیت فرهنگیشان
صیانت به عمل آوردهاند .اين
درحالي است كه کوردهای شیعه و
لرها (یکی از دیرینهترین شاخههای
کوردها) که در اقلیت قرار دارند،
هویت قومیشان تضعیف شده است.
میتوان از آسیمیالسیونی زودهنگام
در میان فرهنگ شیعه بحث به میان
آورد .در زمینهى تشکیل هویت
معاصر کورد در شرق کوردستان
مقاومتهایی که به رهبری
بابانزادههای سوران در سال 1806
آغاز شده و تا به امروز تداوم دارند،
تاثیر بسزایی دارند .عصیانهایی که
از اوایل سدهی  19آغاز شدهاند،
تاثیری عمومی دارند .فعالیتهایي
كه در راستاي توانمندسازی قدرت
مرکزی صورت گرفتهاند عالوه بر
تصفیهی قدرتهای مزدور سنتی،
اتوریتههای عشیرهای و خاننشینی
کورد را هم با تصفيه مواجه ساختهاند
اما نتوانستهاند بر روی فرهنگ
اجتماعی چندان تاثیرگذار باشند.
به نوعی میتوان گفت کوردیت
مبتنی بر قدرت تصفیه شده اما
کوردبودن اجتماعی وارد مرحلهی
نوینی شده است .عصیانها بیشتر در
راستای بازستاندن قدرت ازدسترفته
صورت گرفتهاند .صیانت از
موجودیت ملی تمامی کوردها
و پیشبرد آن هدف آنها نیست.
میبایستی این ویژگی اتونومیهای
آریستوکراتیک[خودمختارىهاى
قشر اشرافى] را به خوبی درک
کرد و آنها را از جنبشهایی که
در راستاى صیانت از موجودیت
ملی و تحقق آزادی هدفمند
هستند به خوبی متمایز ساخت.
جنگها و درگیریهای اتونومیخواه
غیردموکراتیک ،به اقتضای ساختار
طبقاتیشان عمدتا با شکست مواجه
شده و نتیجتا تخریبات ژرفی را بر
روی موجودیت و آزادی ملی تمامی
کوردها برجای نهادهاند .هر شکستی

راه بر یک قتلعام گشوده است.
هر قتلعام نیز نسلکشی فرهنگی را
یک گام دیگر به پیش برده است.
جنبشهای به رهبری «شیخ عبیداهلل
نهری» در سال « ،1878اسماعیل
سمکو» در سالهای  1920و «قاضی
محمد» در سالهای  1945راه بر
نتایجی مشابه گشودهاند .شکست و
سرکوب« ،موجودیت و آزادی ملی»
را ضعیفتر نموده و راه بر ناامیدی
گشوده است .آزمون جمهوری
مهاباد به رهبری «قاضی محمد» بهرغم
کیفیت خلقمدار و مدرن خویش از
دچار شدن به همان عاقبت سنتي
رهايي نيافته است .پیمان «سعدآباد»
در سال  1937که ميان فاشیسم سفید
ترک و رضا پهلوی منعقد شد ،در
حقیقت شکل مدرن پیمان «قصر
شیرین» بود که هدفش ژرفسازی
تجزیهی کورد و تصفیهی مشترک
جنبشهای آزادی خواهی بود .امروز
هم میتوان از پیمانهای بیشماری
مابین قدرت فاشیست سبز در ترکیه
و قدرت فاشیست اسالمی ایران بحث
نمود که در «برابر مبارزهی صیانت
از موجودیت ملی کورد و تحقق
آزادی کوردستان» به صورتی پنهانی
منعقد میگردند و عملی میشوند.
حساسیت ملی کورد در بسیاری از
کشورهای اروپا ،فدراسیون سابق
شوروى و خاورمیانه که میتوان
بدان «دیاسپورا» هم گفت در حال
شکلگیری است و به تدریج در حال
مبدل شدن به بخش مهمی از هویت
ملی است .این امر خصوصا عنصر
آگاهى در زمینهی فرهنگ را هرچه
بیشتر تبیین مینماید .در برقراری
تمامیت هویت ملی میبایستی
نقش کاتالیزور را ایفا نمایند.
بدیهی است کوردبودن بهمنزلهی
در مدرنیتهی
واقعیتى ملی،
کاپیتالیستی ضربههای مرگباری
را متحمل گشته است .مهمترین
نتیجهای که در اینجا باید گرفت
این است که با توسل به ابزارهای
مدرنیتهی کاپیتالیستی (سهگانهي
سرمایه ،دولتـ ملت و صنعتگرایی
انحصارگر) موجودیت ملی کورد
تحقق نخواهد یافت و تحت محافظت
قرار نخواهد گرفت .حسابهای
بازیگران اساسی نظام هژمونیک
(انگلیس ،آمریکا ،آلمان و  )...و
عناصر مزدورشان (رژیمهای فاشیسم
سفید در منطقه ،کاپیتالیسم کمپرادور

و صنایعی که زیستبوم را نابود
میکنند) بر این موارد متکی است:
تجزیهی کوردستان ،شرحهشرحه
ماندن آن ،آسیمیله نمودن و از دم
تیغ نسلکشی گذراندن موجودیت
ملی کورد در هر بخش از کوردستان
و تحت حاکمیت گرفتن تشکلهای
ساختگی کوردگرا که نقش
اقداماتی مکمل را ایفا میکنند .اگر
این حساب و کتابها در خطی
مستقیم و مطابق میلشان پیش رود،
در این میان نه کوردستانی خواهد
ماند و نه موجودیت ملی کورد.
هدف از مطرحسازى هر بخشی از
کوردستان تحت عنوان کوردبودن
و نقش اساسی عناصر نقابدار کورد
که ساختگی و منحرف میباشند
نیز مشروعیت بخشی به نسلکشی
فرهنگی کوردها در طول مدت
زمانی طوالنی از راه آسیمیالسیون
است .کسانی که فعالیتهای
روشنگری ،سیاسی ،اخالقی و زیبایی
شناختی را در رابطه با موجودیت
ملی کورد پیشبرد میدهند ،نبایستی
این مورد را حتی برای یک لحظه هم
از عقل و احساساتشان دور نمایند:
این تشکلهای نقابدار ،ساختگی
و سرپوشگذار کوردیت ،عبارت
از یک دروغ میباشند .نقششان
مشروعیتبخشی به نسلکشی است.
نیتشان هرچه میخواهد باشد مهم
نیست .در ظاهر مدعی آنند که
عنصری از موجودیت ملی کورد
میباشند و به رئالیزاسیون میپردازند.
اما در واقع آنان به مانند کرمهای
ریز درختی هستند که عناصر
بالقوهي موجودیت ملی کورد را
میجوند و تیشه بر ریشهی اين
درخت میزنند .مورد تأسفبرانگیز
هم این است که بسیاری از آنان به
صورتی ناآگاهانه نقش کرم این
درخت را ایفا کرده و وخیمتر آنکه
با حسن نیت و در راه منافع روزانه
اين نقش را به جای میآورند.
در این صورت میتوان گفت واقعیت
ملی کورد در تالش است تا در میان
دو گرایش با جهت متضاد به خویش
هستی بخشد و خودش را آزاد سازد.
اولی؛ استیال ،اشغال ،نابودی ،کوچ
اجباری ،تادیب ،همگونسازی و
استعمار ناشی از کاپیتالیسم؛ گرایش
پاکسازی ،ممانعت از مبدل شدن
به ملت و جامعهی ملی آزاد و نتیجتا
نابودسازی؛ این گرایش ناشی از
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ادامه از صفحه6
روشهایی است که تحت یک ستاتو
يا [موقعيت] پیشبرد داده میشوند.
مورد اساسیای که میبایستی در
رابطه با این گرایش بدان دقت نمود
این است :فراتر از نسلکشیهایي که
جنبهی فیزیکی آن برجستهتر است
ـ برای نمونه نسل کشی یهودیان،
سرخپوستان و ارمنیان ـ به ظاهر
این تصور را پدید میآورد که
گویا کوردیت زنده است و کسی
با آن کاری ندارد .این مورد را از
راه گروههای ساختگی و بهغایت
خیانتکار مشروعیت میبخشد؛ اما
بایستی بر این نکته واقف بود آنچه
که عملی میگردد ،راهکارهای
نسلکشی فرهنگی کورد میباشند.
گرایش دوم گرایشی است که
در برابر گرایش اول به صورت
خودبهخودی و یا عالوه بر آن به
صورتی آگاهانه ،سازمانی و عملیاتی
در راستای هستی یافتن به شکل
ملت کورد ،تداوم موجودیت و
کلیتبخشی به تمامی بخشهای این
موجودیت ،آزادسازی آن و برساخت
جامعهی ملی کورد آزاد پیشبرد داده
میشوند .در هویت کورد معاصر
این دو گرایش به شکلی متضاد
دیده میشوند .مبارزه مابین این دو
گرایش تعیین خواهد کرد که برتری
از آن کدام یک خواهد بود :گرایشی
که میکشد ،زندگی را به تدریج از
میان میبرد و آن را عاری از معنا
میسازد و دیگری گرایش حیات
آزاد و معناداری که موجودیت و
تمامیت میبخشد .مبارزهای که از
جانب نیروهای درگیر مساله مرگ
و زندگی با توسل به استراتژی و
تاکتیکهای همهجانبه در عرصههای
ایدئولوژیک ،نظامی ،سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی ،دیپلماتیک و
تمامی دیگر عرصههای موجودیت
فرهنگی کورد صورت گرفته،
ادامه دارد و ادامه خواهد داشت (از
دویست سال اخیر تا به حال تداوم
دارد) ،این مرحلهی معاصر را که
میتوان آن را مبارزه جهت صیانت
از موجودیت ملی و آزاد نمودن
آن عنوان نمود ،تعیین خواهد کرد.
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هفتهانمهي سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي
نقشهي راه رهبر آپو
بخش ششم

یکی از تاثیرات مخرب پوزیتیویسم
بر روی جامعه ،اين است كه در امر
چارهيابي معضالت ،نقش حقایق
دینی و اخالقی را به حداقل فرو
ميكاهد .قضاوتهای دینی و
اخالقی ،بهویژه در فرهنگ شرق
و خاورمیانه با گذشتن از صافي
آزمونهای اجتماعی هزاران
ساله ،نتایج حل و فصل مسایل از
طریق معیارهای اخالق و عدالت
میباشند .رجوع بدانها ضروری
است .اوریانتالیسم از طریق بیتاثیر
کردن این رهیافتهای سنتی ،بر
دامنهی سرکوب جامعه افزوده و
مسایل دموکراتیک را ژرفتر کرده
است .بدون وجود عدالت و وجدان،
تداوم حیات اجتماعی غیرممکن
خواهد بود .رویکردهای قاطعانهی
دترمینیستي ،اکونومیستي و قدرتگرا
که به حساب و کتابهای سرد همچون
یخ سرمایه تقلیل داده شدهاند ،تنها
میتوانند راه بر وضعیتی کائوتیک
و تحریفشده بگشایند که واقعیت
موجود نیز چیزی جز آن نیست.
بازگشت به عدالت و وجدان در
چارهیابی دموکراتیک معضالت
اجتماعی ـکه به ابعادی غولآسا
رسیدهاندـ در حکم ارزشی
اجتنابناپذیر است .برای نمونه
خلقهایی چون ارمنیها و آسوریها
جهت سپری کردن تراژدیهایی
که بدان دچار شدهاند ،فاقد نیروی
اقتصادی ،سیاسیـ نظامی میباشند.
اما کمک به این خلقها جهت
سپری نمودن این تراژدیها که
در طول تاریخ فرهنگ خاورمیانه
روی نداده و نتیجهی افتادن در دام
مدرنیتهی کاپیتالیستی است ،از طریق
بازگشت دوباره به قضاوتهای
عادالنه و وجدانی دین و اخالق
ـ که در فرهنگ منطقه همیشه
وجود داشتهاندـ میسر خواهد بود.
ج ـ چارچوب اصولی

میبایستی چارچوب اصولی را در
پیوند با چارچوب نظری تحقق
بخشید .ساختاری بودن رهیافتهای
دموکراتیکی که مطرح خواهند
شد ،فراتر از روزانه و یا کنژکتوری
بودن ،ماندگاری آنها را هم درپی
خواهد داشت .چارهیابی مسایل
نبایستی کوتاهمدت باشند بلکه
میبایست یا نظام را نجات دهند
و یا اینکه به بازسازی دیگربارهی
آن خدمت نمایند .ثبات ماندگار
جامعه و دولت کارکردی این نوع
رهیافتها را ضروری مینماید.
باتوجه به اینکه دموکراسی یک
نظام دولت و جامعه میباشد ،پس
گامها در راستای دموکراتیزاسیون
بایستی سامانمند باشند .بر این باورم
اصولی را که بهترتیب ذکر خواهیم
کرد و میتوان آنها را هرچه بیشتر
هم گسترش داد دارای کیفیتی
است که حداقل شرایط را جهت
ایجاد چارچوبی ماندگار برای
نظامی دموکراتیک فراهم مینماید.
 )1اصل ملت دموکراتیک:
ِ
ملیت برقرارکنندهی کلیت ،نبایستی
بهمنزلهی دولت ـ ملت ،بلکه به عنوان
ملت دموکراتیک برساخته شود و یا
اینکه ملیتهای موجود میبایست
تحول و دگردیسی در راستای ملت
دموکراتیک را به منزلهی هدف
برگزینند .هویت باز و نگرش ملت
منعطف میتواند برای این هدف
آغازی مناسب باشد .مورد مهم
این است :ملتی که در درون آن
کلیت برقرار خواهد شد نه از راه
قدرت و زور ،بلکه بر بنیان رضای
دموکراتیک تاسیس گردد و یا اینکه
از طریق تحول دموکراتیک این امر
تحقق یابد .در ملت دموکراتیک
حقوق و آزادیهای فردی و جمعی
دو روی یک سکه بوده که مکمل
یکدیگر میباشند .صرفاً شهروند

را دربر نمیگیرد؛ جوامع مدنی،
جماعتها و گروههای خلقی
جداگانه را نیز واحدهای کلکتیو
و سرچشمهی غنا میشمارد.
شهروندان بهمیزانی که عناصر یک
کلکتیویته و یا جماعت کارکردی
باشند ،بههمان میزان نیز از موقعیتی
نیرومند برخوردار خواهند بود.
 )2اصل وطن مشترک
(وطن دموکراتیک)

میبایستی نگرش وطن مشترک
(وطن دموکراتیک) را مبنا قرار
داد .یعنی نگرش وطنگرایانهاى که
متعلق به یک دین و یک اتنیسیتهی
یکزبانه نمیباشد و از «شهروندان
دارای زبانها ،ملتها و ادیان بسیار»
تشکیل میشود ،واقعبینانهترین
نگرش است .این نگرش کلیت و
برادری را در سطحی وسیعتر به
میان میآورد .نگرش وطنی که
تنها احساس تعلق به یک اتنسیته
را برمیانگیزد ،بخش عظیمی
از شهروندان را به دیگری مبدل
میکند .این نگرش که بر دامنهی
جناحبندیها میافزاید ،نقش اساسی
را در تجزیه ایفا میکند .بدیهی است
نگرش مبتني بر «شهروند برآمده از
يك قالب» ،ریشه در فاشیسم دارد.
تفاوتمندی بیانگر غنای طبیعت و
حیات اجتماعی است .صحیحترین
راه این است :احساس میهندوستی
نبایستی به صورتی نژادپرستانه و
شوونیستی بلکه به شكل پایبندی به
خاک ،اکولوژی و تعالي زیسته شود.
 )3اصل جمهوري دموكراتيك
یکی دیگر از عوامل به «دیگری
مبدل نمودن» این است که جمهوری
را (که شکلی از دولت است )
به دولتـ ملت به ویژه شکلی از
دولتـ ملت گرایی قاطعانه تعبیر و
تفسير نماییم .رژيم دولتي ايدهآل
براي جمهوري نه دولتـ ملت،

بلكه دولت دموكراتيك است.
يك دولت نميتواند درعين حال
هم دولتـ ملت و هم دولت
دموكراتيك باشد .اين دو صفت
با يكديگر در چالش قرار دارند.
دولت دموكراتيك ،دولتي است
كه به روى نظامي دموكراتيك باز
بوده و با آن به سازش دست مييابد.
دولت ـ ملت نه تنها داراي چنين
هدفي نبوده بلكه برعكس جامعهي
دموكراتيك را در درون خويش
استحاله می نماید .اصل چارهيابي
دموكراتيك با جمهوري مطابقت
دارد ،اما قادر نيست همان تطابق را با
دولت ـ ملت برقرار نمايد .مورد حايز
اهميت است که جمهوري بهمنزلهي
سازمان همگرای دموكراتيزاسيون
در نظر گرفته شود و تاسيس شود.
ايدئولوژيك ننمودن شكل دولت
و يا جمهوري و پیوند ندادن آن به
يك اتنيسيته و يا يك دين  ،از نقطه
نظر چارهيابي دموكراتيك حايز
اهميت است .مطرح نمودن تعريفي
حقوقي از جمهوري بهمنزلهي
سازمان همگرای دموكراتيك
تمامي شهروندان صحيحترين
كاري است كه ميتوان انجام داد.
يعني تعريف جمهوري بهمنزلهي
سازماندهي حقوق دموكراتيك
تمامي شهروندان ،از اهميت بسزایی
برخوردار است .به اين ترتيب اصل
اجتماعي و اصل الئيسم نيز به شكلي
حقیقی به محتواي این تعريف افزوده
ميشود .تنها در صورت ارائهي چنين
تعريف صريحي از جمهوري آن را
به يك اتنيسيته ،دين و ايدئولوژي
وابسته نخواهيم نمود .براي نمونه
بيان آن بدون افزودن اصطالحات
كورد و ترك (كه اتنيسيته و نژاد
را دربر ميگيرند) و همچنين
دين و دیگر صفات نظیر اسالمي،
مسيحي و تسنن (به منزلهی بیانات
ایدئولوژیک) دربرگيرندهتر خواهد
بود و كليت را برقرار خواهد كرد.

کنفدرالیسم دموکراتیک
ساختاربندی نظام کنفدرال
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کاری از مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک پژاک

اصطالح کنفدراسیون به شکلی که
امروزه شایع است ،عبارت است از
واحدهای دولتیای که از دولتهای
حاکم تشکیل میگردد و مناسبات
درونی آن در مقایسه با دولتهای
فدرال از انعطاف بیشتري برخوردار
است .ميتوان سازمانهای نظامي و
اقتصادي بسياري را هم مثال زد كه
ساختاري كنفدراتيو دارند .انسان
شدن و اجتماعی شدن علت و معلول
یکدیگر میباشند .خود پديدهي
اجتماعیشدن نيز از طریق اَشکال
متنوع سازماندهی به بیان خویش
میپردازد .اولین شکل سازماندهی
اجتماعیِ ،کالن است .گسترش کمی
و کیفی کالن راه بر قبیله میگشاید.
قبل از تشکیل دولت و پیش از آنکه
هیرارشی به ابزاری برای حاکمیت
و بهرهکشی مبدل گردد ،شکلی که
درآن جامعه به هستی خویش ادامه
ميداد کمونال و دموکراتیک بود .در
حیات اجتماعی دموکراتیکـکمونال،
خودکفایی اقصادی ضرورتي است
اجتنابناپذير .در آغاز نوع زندگی
در ِکالنها و قبایل معطوف به درون
است .زندگی به صورت واحدهای
مستقل تداوم مییابد .عوامل اجتماعی،
اقتصادی و امنیتی ،قبایل و عشیرهها
را به سوی اتحاد و همبستگی سوق
میدهد .در این مناسبات هر قبیله و
عشیرهای از اراده و هویت خویش
صیانت به عمل میآورد .منافع و
فعالیتهای مشترک همیشه ارادهای
مشترک را به میان میآورند .این
ارادهي مشترک نیز دارای محتوایی
دموکراتیک بوده و به شکلی تجلی
پیدا میکند و عملی میگردد که
در آن کسی قادر نيست بر دیگری
حاکمیت برقرار نمايد .میتوان نوع
این مناسبات را کنفدراسیون هم ناميد.
اشتباه خواهد بود اگر بخواهیم
با ذهنیت و طرز تفکر امروزین به
پدیدههای تاریخی بنگریم .انسانیت
در آغار از نگرشی با درونمایهی
حاکمیت ـ به مانند امروزـ برخوردار
نبود .جوامع به غیر از حیاتی آزاد و
مستقل با نوع دیگری از زندگاني
بیگانه بودند .به همین دلیل هم
اتحادیههایی که شکل میگرفتند،
دارای ماهیتی آزاد و برابر بودند .از
این نظر طبیعی است که مناسبات
شکلگرفته حالت کنفدراسیون را
داشته باشند .همزمان با توسعهی

ابزارآالت تولیدی و توسعهی اقتصاد،
مازاد محصول راه بر افزایش جمعیت
هم گشوده است .هیرارشیها به تدریج
به میان میآیند .با گذشت زمان
کاهن ،فرماندهی نظامی و فرزانگانی
که وظیفهی مدیریتی برعهده گرفتهاند
و چارچوب این هیرارشی را تشکیل
میدهند ،به نیروهایی مبدل میگردند
که محصول مازاد را به تصاحب
خویش در میآورند .از حیات
غیرشهری که با استثمار و حاکمیت
بیگانه است به شهرهایی که در آنها
استثمار تحقق یافته گذار صورت
میگیرد .اولین شهرها در مزوپوتامیای
سفلی تشکیل میشوند .در دورهای که
سومریها به عنوان یک دولت ظهور
مییابند ،هنوز مناسبات میان شهرها
بر مبنای کنفدراسیون استوار است.
سیر تحوالت در مزوپوتامیای سفلی
به گونهای پیش میرود که در آن
قدرت هرچه بیشتر مرکزی میگردد و
بر شدت بهرهکشی هم افزوده میشود.
در مقابل ،تجمعات اتنیکی پیرامون
نیز به شکل اتحادیههای کنفدرال
به مقاومت خويش ادامه ميدهند.
این مقاومت هم جهت ممانعت از
گرایشات مبتنی بر دولتگرایی
داخلی است و هم مبارزه با نیروهای
حاکم خارجی .اتنیسیتهها همچنانکه
فرم کنفدرالـ البته مطابق با زمان
خویش ـ را ترجیح دادهاند ،از طریق
برقراری چنین مناسباتی با خلقهای
پیرامون خویش به مقاومت در برابر
دولتهای مهاجم نيز پرداختهاند.
ساختاربندی
یونیتر(تكمركزي)
و ساختاربندی کنفدرال
دولتهای یونیتر عموما یک ملت
و یک فرم از حاکمیت را مبنا قرار
میدهند .ارگانهای قانونگزاری،
اجرایی و قضاییشان یکی است.
در دولتهای یونیتر هویت ملی
مربوط به خود دولت که شناسهی
آن است ،اولویت مییابد .حتی
اگر در برخی از این دولتها مناطق
خودگردان هم وجود داشته باشند،
دولت از حیث یونیتر بودن تغییری
نمیکند .زيرا خودمدیریتی مربوط
به مناطق خودگردان از سوی مجلس
بهمنزلهی ارگان اساسی قانونگزاری
تعیین میگردد و مجلس این اختیار
را دارد که آنها را تغییر هم بدهد.

به این نوع ساختارها دولتهای
یونیتر و تمرکزگرا نيز میگویند.
چندین دولت نیز میتوانند به شکل
فدراسیون و یا کنفدراسیون در یک
عرصه گرد هم آیند .در نظام فدرال
افراد دارای دو هویت میباشند.
حاکمیت به مانند دولت یونیتر
یکسویه نیست .هر کدام از واحدهای
فدره دارای ارگانهای قانونگزاری،
اجرایی و قضایی میباشند .اختیارات
آنها از سوی قانون اساسی تعیین
میگردد .هیچ کدام از واحدهای
فدره و یا فدرال بهتنهایی و سرخود
نمیتواند دست به تغییرات بزند .تمامی
تغییرات میبایستی به صورتی مشترک
اعمال گردند .در نظامهای کنفدرال
ارگانها و هویت کشورهای عضو مبنا
قرار میگیرد .افراد و سازمانها تمامی
مسایلشان را در داخل دولتهایشان حل
میکنند .کنفدراسیون تنها از اختیاراتی
برخوردار است که از طریق توافق و
اجماع عمومي حاصل شده باشد .این
اختیارات دارای محدودیت میباشند.
کنفدراسیون به مانند فدراسیون،
دولتی نیست که دارای هویت باشد.
برای نمونه نمیتوان عنوان دولت را
به اتحادیهی اروپا اطالق نمود .اما
فدراسیون آلمان یک دولت است.
البته باید به این مورد هم اشاره کرد که
خود اتحادیهی اروپا در حال پیشروی
به سوی ساختاربندی فدره است.
در کنفدراسیون نیروی کیفری
که دولتهای عضو را تحت فشار
قرار دهد وجود ندارد .زيرا هر
کدام از دولتهای عضو ماهیت
مستقل خویش را حفظ میکنند.

تفاوتهای مابین
فدراسیون و کنفدراسیون
اساسیترین تفاوت مابین فدراسیون و
کنفدراسیون را میتوان به این شکل
بر زبان آورد :در حالیکه کنفدراسیون
از طریق توافقی بینالمللی تشکیل
میگردد ،دولتهای فدرال بر مبنای
قانون اساسی شکل میگیرند .هر
کدام از دولتهای عضو کنفدراسیون
هر زمان که بخواهند میتوانند از
این نظام خارج شوند .در دولتهای
فدرال دولتچههای فدره از حق
جدایی برخوردار نبوده و یا اینکه
این حق تحت شرایط بسیار دشواری

میتواند تحقق یابد .کنفدراسیون
از اختیارات محدودی در مناسبات
خارجی برخوردار است .اما
فدراسیون در همهی روابط خارجی
خویش آزاد بوده و در این زمینه
ارادهی اساسی به حساب ميآيد.

اولین اشکال کنفدرال در
خاورمیانه سربرآورده اند

کشور بلژیک یکی از کشورهایی
است که از ساختاربندی فدرهی
انعطافپذیری برخوردار است .در
حال پیشروی به سوی یک نظام
کنفدرال است .اين در حالی است که
اتحادیهی اروپا با وضعیت کنونیاش
تنها عبارت از یک کنفدراسیون
ميباشد .گاها برخی از کشورهای
دارای روابط سیاسی کنفدرال به سوی
فدراسیون و برخی از فدراسیونها
نیز به سوی کنفدرالیسم تمایل پیدا
میکنند .برای نمونه ایاالت متحدهی
آمریکا مرحلهای را طی کرده که
در آن نظام از کنفدرالیسم به سوی
فدرالیسم تغییر ساختار داده است.
سوئیس هم از یک ساختاربندی
مختص به خویش برخوردار است
که میتوان آن را نظامی مابین
کنفدرالیسم و فدراسیون عنوان نمود.
اولین نمونهی ساختاربندیهای
کنفدرال را میتوان در خاورمیانه
مشاهده کرد .بعدها آتن به منزلهی
یک ساختاربندی خودویژه در
صحنهی تاریخ ظاهر شده است .در
حالیکه حیات دموکراتیک و کمونال
ـ به منزلهی شکل هستییابی خلقها
و اتنیسیتههاـ بیش از هر جغرافیایی
در خاورمیانه زیسته شده است،
این ارزشها در آتن با تغذیه از
کنفدرالیسم ،مبدل به یک مدل شده
که در آن میان هر یک از واحدهای
موجد ساختاربندی کنفدرال و
در درون هر یک از این واحدها
دموکراسی پیشرفت نموده است.
آتن در مبارزه با اسپارت و پارسها با
ایجاد یک کنفدراسیون و مشارکت
نیرومندانهی هریک از واحدها به
موفقیت دست یافته است .دموکراسی
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آتن تنها محدود به کسانی است که
دارای حق شهروندی میباشند.
بردگان و دیگر طبقات فرودست
از حق مشارکت در مجالس و
تصمیمگیری محروم میباشند .با
این حال میتوان در آن به نمونههای
دموکراسی مستقیم و بالواسطه اشاره
نمود .اگرچه در آتن مجالس برمبنای
نظام نمایندگی مديريت شده باشند،
اما از نظر جوهری به دموکراسی
مستقیم قرابت بیشتری دارد.
به دلیل آنکه جمعیت هر یک
از واحدهایی که ساختاربندی
کنفدراتیو را تشکیل میدهند کم
است ،خلق از این امکان برخوردار
است که به صورتی آگاهانه در
تصمیمات مشارکت نماید و
ارادهاش را در میان نهد .فالسفهای
که دموکراسی را مورد بحث و
گفتگو قرار دادهاند با اشاره به اینکه
در شهرهای با جمعیت بسیار ارادهی
شهروند به میان نخواهد آمد ،از
خودبیگانگی و تخریب را پیشبینی
کردهاند .در آن زمان جمعیت
شهرها به صدها هزار هم نرسیده بود.
باتوجه به نظر این فیلسوفان نمیتوان
در شهرها و دولتهای امروزین
دموکراسی راستین را عملی نمود.
دموکراسی آتن هم بر
فدراسیون مبتنی است

در شبه جزیرهی یونان صرفا نمیتوان
از کنفدراسیون یونان بحث به میان
آورد .چرا که در بسیاری از مناطق
اژه هم از این دست ساختاربندیها
موجود بودهاند .کنفدراسیونهایی
از اتحاد قبایل و عشیرهها شکل
گرفتهاند .در بسیاری از آنها
صالحیت تصمیمگیری برعهدهی
مجالس مردمي بوده است .بهعالوه
مجالسی هم وجود داشت که از
بروکراتها ،نظامیان و فرزانگان
تشکیل میشد .به همین دلیل هم
اسپارت این کنفدراسیونها را که
با تکیه بر دموکراسی مدیریت
میشدند برای رژیم خویش همچون
خطری دیده و همواره بدان حملهور
شده است .بعدها کنفدراسیونهای
بسیاری در اروپا شکل گرفتند.
اروپای دورهی فئودالی عمدتا به
شکل فدراسیون و یا کنفدراسیون
اداره میشد .در آسیا و بهویژه
خاورمیانه اگرچه شاهد حضور
دولتهای فئودالی مرکزیتر باشیم،
اما نظامهای سیاسی فدراتیو مبنا قرار
داده میشوند .خود امپراتوریها تنها
در صورتی میتوانند موجودیت پیدا
کنند و گسترش یابند که به خلقهاي
پیرامون ،خودمدیریتی مشخصی را
اعطا کنند .امپراتوریهای پارس،
ساسانی ،صفوی و سلجوقی ماهیت
یک فدراسیون را داشتند .با این
تفاوت که همچون امروز اصول و

قوانین آنها به صورتی مشخص
ترسیم نشده بود .به هر حال در
تمامی طول دولتهای بردهداری
و فئودالي همیشه با چنین مناسباتی
برخورد مینماییم .در سیاستنامهی
نظامالملک بهعنوان اولین کتاب
علم سیاست توصیههایی که به
سلطان شده جالبند؛ برای نمونه در
جایی از سلطان خواسته میشود تا
ماموران و نظامیان از میان تمامی
خلقها انتخاب شوند .چون این
امر برای امنیت ،اتحاد و نیروی
دولت ضروری است .تاریخدانان،
پارسها را دموکراتیکترین دولت
عصر کالسیک برمیشمارند .چرا
که نهتنها با دیگر تجمعات اتنیکی
ارتباط برقرار کردهاند بلکه دیدگاه
آنان نسبت به باورداشتهای
جداگانه هم جالب توجه است.
کنفدراسیون برمبنایی
دموکراتیک استوار است
هیتیتها با بهکارگیری این
ساختاربندی سیاسی توانستهاند در
مقابل مصريان سرپا بمانند .مادها
بهمنزلهی اجداد کوردهاي امروزي
با برقراری مناسبات کنفدرال در میان
خویش ،نیروهای مهاجم پیرامون
را دفع کردهاند .اولین دولتها تنها
قادر بودهاند در بخشهای محدودی
حاکمیت خویش را برقرار نمایند.
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اتنیسیتهها و خلقهایی که در خارج
از این محدوده ماندهاند ،با برقراری
مناسبات و پیمانهاي گوناگون و در
راس آن ساختاربندی کنفدرال به
حیات خویش ادامه دادهاند .مقاومت
خلقها در برابر تمدن جامعهی
طبقاتی در بیشتر زمانها به این شکل
بوده است .میتوان کنفدرالیسم
را به منزلهی شکل حیات آلترناتيو
خلقها در برابر «دولت شدن و
نیروهای دولتی» در هر مرحلهای
از تاریخ و در تمامی مناطق مشاهده
نمود .دولتها نیز همیشه درصدد
برآمدهاند تا این ساختاربندیها را
از میان برداشته و ضمیمهی خود
نمایند .بنابراین میتوان گفت این
مبارزات یکی از پایههای اساسی
مبارزه در راه آزادی و دموکراسی
را تشکیل میدهد .کنفدراسیون به
دلیل آنکه ساختاربندیای است
که در آن اتحاد بر مبنای مناسبات
آزاد شکل میگیرد ،از نظر جوهری
دارای ماهیتی دموکراتیک است.
به همین دلیل هم میتوان در تراز
نسبتا باالیی دموکراسی را در میان
واحدهایی که این ساختاربندی
را تشکیل میدهند مشاهده نمود.

رهیافت مبتنی بر کنفدرالیسم
مراحل پیشرفت و نهادینگی دولتهای یونیتر و فدرال پدیده هایى مربوط به چند سدهی اخیر می باشند .البته این مورد تنها به نهادینگی دولتها در سطوح باال
محدود نماند .به منزلهی بازتابی از پارادایم مدرنیستی در تمامی سازماندهیهای اجتماعی مشاهده شد .برای نمونه ميتوان احزاب و قانونهای اساسی ملی را مثال زد.
اما امروزه که واقعیت دنیای گلوبال در برابر دیدگانمان قرار دارد ،این امر به تدریج جایش را به رهنمود گستردهتر تکثرگرا و بنابراین به نظامی جایگزین میسپارد.
میتوان به این روند ،روند پیشرفت و نهادینگی نظامهای کنفدرال هم گفت .اما پرسش اساسی که باید مطرح نمود این است :چرا کنفدرالیسم؟ بدیهی است
نظامهای سابق نمیتوانند جوابی برای معضالت و مسایل کنونی داشته باشند .واقعیت زندگي امروز به خوبی بیانگر این مدعاست .مورد مسالهساز در اين بين
نه پیشرفت نظام نوین بلکه خالهای ناشی از كاستيهاي اين نظام است .در این صورت آنچه که بدان نیاز داریم نه بازسازي نظامهای سابق و وصلهزدن بدانها
بلکه پایهریزی منطق نظام آلترناتیو و ساختاربندی آن است .واقعیت این است که جوامع بدون آمادگی خود را در شرايط نوين يافتند .مرزها در حال از بين رفتن
ميباشند اما اتحادیههای فرامرزی به اندازهی کافی توسعه نیافتهاند .پوشش زره مانند دولتهای یونیتر به دلیل کاراکتر تکگرایشان به تدریج در حال ساييدگي
است اما نیروهای بومی هنوز نتوانستهاند سازماندهی متناسب با خویش را ایجاد نمایند .سرمایه با اتکا به تفاهمات بین المللی ،جهانی میگردد و با تعمیق شکافهای
بین جوامع و تحت عنوان درگیری تمدنها خویش را به اشکال گوناگون درمیآورد .خلقها نتوانستهاند اتحاد مابین خویش را چندان توسعه بخشند .تحت
این شرایط و در برابر این ابژکتیویته و یا همان واقعیت عینی ،کنفدرالیسم بهعنوان نظامی که از اتحادیههای آزاد دموکراتیک شکل میگیرد ،مطرح ميگردد.
نباید کنفدرالیسم را صرفا به منزلهی باشگاه دولتها تعریف نمود .ما بر این باوریم جهت ایجاد رویکردی نوین به این نظام میبایستی آن را بر اساس دو محور
واشکافی نمود .یک جنبهی آن همان اتحادیهی کنفدرال نهادهای فرادست است و جنبهی دیگرش نیز اتحادیهای است بسیار گسترده که از هویتهای بومی
ادامه در صفحه11
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و نهادهای دموكراتيك جامعهی
میگیرد.
شکل
مدنی
میکرو کنفدرالیسم
منظور ما از این اصطالح ،اتحادیههای
غیردولتی و دموکراتیکی است
که نیروهای بومی و سازمانهای
غیردولتی( )NGOدر میان خویش
ایجاد میکنند .به عالوه این واحدها
صرفا به یک مرز مشخصی محدود
نمیشوند .میتوان در بازهای جهانی
هم به تشکیل واحدهای کنفدرال
مبادرت ورزید .اما ایجاد این
اتحادیهها تنها در صورتی میتوانند
صفت کنفدرال دموکراتیک را
داشته باشند که در آنها از هویتها
صیانت به عمل آید ،هويتهاي
متنوع را دربرگيرند و یا بازنمودي از
آنها باشند .زيرا منطق و مبناي اتحاد
بر مبنای همسانسازی تفاوتمندیها
نیست ،بلکه خصالویژهی اساسي
آنها این است که هویتهای متنوع
بتوانند در زیر یک سازمان همگرا
به بیان خویش بپردازند و همزیستی
مسالمتآمیز را توام با احترام به
یکدیگر توسعه بخشند .به عالوه
اینکه خود اتحادیه هم دارای یک
هویت باشد در تناقض با این امر
نیست .در این صورت نیز وضعیت
تکثر هویتی به میان میآید که این
نیز از نقطهنظر یک گسترهی وسیع،
نوعى تكثر و غناست .برای نمونه
افراد میتوانند مطابق با هویتهای
فرهنگی ،ملی ،سیاسی و جنسیتی
به بیان خویش بپردازند .و یا اینکه
باتوجه به تغییر وضعیت میتوانند
با یکی از هویتها خویش را بیان
نمایند .نکتهي اساسیای که در
اینجا باید بدان اشاره نمود ،واقعیت
دیالکتيکی موجود در تمایل هویتها
به ابراز وجود است .هویتهای
سرکوبشده به مانند پدیدهی
کنشـ واکنش در فیزیک ،در صدد
ابراز وجود و پاسخگویی میباشند.
منطق دولتـ ملتگرا همواره درصدد
برآمده تا با اعمال زور دیگر هویتها

را مشابه خویش نماید .به همین
دلیل برخی از هویتهای بومی و
ملی که تا به امروز با آسیمیالسیون
مواجه شدهاند ،در نتیجهي وضعیت
پدیدآمدهي ناشی از واقعیت گلوبال
به سازماندهی و بیان خویش بر مبنای
هویت ملی احساس نیاز مینمایند؛ اما
در نهایت امر نباید آن را به منزلهی
مبارزهی دموکراتیک هويتخواهي
قلمداد نمود .بلکه میبایست آن را
به معناي سربرآوردن هویتی قلمداد
کرد که همواره با خطر نابودی
مواجه بوده است .به همین جهت
مورد مهم در این مرحله آن است
که بدون بسترسازي براي تضادها و
تقابل ،با تکیه بر نگرشی کنفدرال
تمامیت هویتها شکل گیرد .اگر
واقعیت عصر كنوني را هم مدنظر
قرار دهیم ،نمیتوان جامعهی
دموکراتیکـ اکولوژیک صرفا مبتنی
بر اتنیسیته را تحقق بخشید .میتوان
مسایل اتنیکی را در بازهای بومی
از طریق گشایشها و کانالهای
گوناگون چارهيابي كرد .مورد مهم
آن است که بدون توسل جستن به
هرگونه مرکزگرایی به تالشهای
مدیریتی خالقانه که صالحیتش را از
خلق میگیرد اتکا ورزیم .جستجوی
یک مخاطب در فرادست ناصحیح
است .مناسبات و همپیمانیهای
افقی میتوانند یک سازماندهی
دموکراتیکتر را به میان آورند.
چه مناسباتی که مبتنی بر مناسبات
باالدست و پاییندست میباشند و
چه مناسبات داراي عملکرد پایین،
محکوم به شکست میباشند .پس
مورد اساسی در اینجا خودکفایی
است .محدود ماندن به دنیای
خویش ،عدم بهکارگیری امتیازهای
ناشی از شانس مبدل شدن به یک
نیرو در میان جامعهی کالسیک و
دولتهای اتوریتر ،از جمله موانعی
میباشند که در برابر واحدهای
نیمهخودگردان قرار میگیرند.
بهویژه در مرحلهای که دولتگرایی
مرکزی با تضعیف مواجه شده است،
عدم توسل به اتحادیههای کنفدرال

که مدیریتهای بومی میتوانند در
میان خویش متحقق سازند ،بدون
شک تنها ميتواند یک بدشانسی
تاریخی باشد .جهانیشدن كه
تضعیف دولتـ ملت را ضرورى
ميگرداند ،شانسی را در اختیار
سازمانهای غیردولتی و نیروهای
بومی قرار داده که میبایستي به
نحو احسن از آن بهرهبرداری نمود.
وضعیت چنان است که میتوان اقدام
به ایجاد واحدهای میکروکنفدرال
فرامرزی نمود .یعنی واحدهایی که
صرفا متکی بر یک قانون اساسی
ملی نبوده و عرصهی آنها بسیار
گستردهتر است .باتوجه به اینکه
هیچ کدام از نهادهای جامعهی مدنی
بهتنهایی توانایی الزم را نخواهند
داشت ،ایجاد واحدهای کنفدرال با
شرط صیانت از هویتها میتوانند
در روند دموکراتیزاسیون نقش
موثری را برعهده بگیرند .مورد مهم
این است که هر واحدی به اهداف
تاسیس خویش پایبند باشد .در
غیر این صورت واحدهایی که به
تکگرایی متوسل گردند ،صفت
کنفدرال خویش را از دست خواهند
داد و قابلیت نمایندگی را هم از
دست خواهند داد .بهعالوه همگرایی
سازمانهای جامعهی مدنی که مرزها
را درمینوردند و مبتنی بر ارزشهای
جهانی انسانی میباشند در بازهای
جهانی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار
است .این وضعیت نشاندهندهي
آن است که جهانیشدن صرفا
میدانی جهت جوالن شرکتهای
تجاری نیست بلکه میتوان آن را
به میدانی مبدل نمود که نیروهای
دموکراتیک بتوانند تاثيرگذار باشند.
ماکرو کنفدرالیسم
اتحادیههای که میتوان بدانها ماکرو
کنفدرالیسم هم گفت بازنمودی هستند
از نظامهایی که ساختارهاي فوقانی و یا
دولتها آن را به میان میآورند .از این
نظر میتوان گفت مدلهای کالسیک

دولتی در حال تضعیفشدن میباشند.
شناسههای اساسی عصری که در آن به
سر میبریم ،با خروج از تکگرایی در
حال دگرديسي به کاراکتری تکثرگرا
ميباشند .وقتی سطحی که تکنولوژی
ارتباطاتی بدان رسیده است را هم
مدنظر قرار میدهیم ،بیدرنگ متوجه
میگردیم که دیگر عصر تكگرايي
بهسرآمده است .ازهم پاشیدگی ناگهانی
نظامهای تکگرا برای نمونه عراق
ميتواند راه بر یک مرحلهی کائوس هم
بگشاید .وقتی واقعیت دنیای گلوبال را
هم مدنظر قرار میدهیم ،درک خواهیم
نمود که این امر از یک مسالهی بومی
خارج شده و موجب پدید آمدن یک
مرحلهی میانی کائوس شده و تمامی دنیا
را دربرگرفته است .چرا که در دنیاي
امروزی معضلی وجود ندارد که صرفا
محلی باشد و پیرامون را تحت تاثیر قرار
ندهد .از این نظر رهیافتها هم میبایستی
گسترهی عمومی را دربربگیرند .از این
پس محدود نمودن هر نوع نظامی به
یک منطقهی خاص و یا ندیده گرفتن
آن از سوی دولتها چنان که گویی
به آنها ارتباطی ندارد را میتوان به
منزلهی ندیده انگاشتن واقعیت ارزیابی
نمود .حتی نظامی چون اتحادیهی اروپا
هم امروز سعی دارد نسبت به دربرگرفتن
واحدهای فرهنگی متفاوت در نظام
خویش رفتاری صریح و منعطف را از
خود نشان دهد .نهتنها اتحادیهی اروپا،
بلكه بسیاری از نیروهای بینالمللی،
شرکتهاي غولآسای تجاری و
دولتهایی که پیمانهای امنیتی را منعقد
میکنند نیز دست به ایجاد اتحادیههای
کنفدرال درمیان خویش زدهاند .به
نظر میرسد این روند بیشتر از این هم
گسترش خواهد یافت .این تداخل و
درهمتنیدگی به اقتضای شرایط موجود
است .از این نظر میتوان کنفدرالیسم
را صحیحترین نوع مناسبات تلقی نمود.
چون بیش از هر نظام دیگری دارای
انعطاف است .اتحادیهای است که تماما
بر مبنای رضایت طرفین تحقق مییابد.
حتی در صورت جدایی ،کسی نمیتواند
از کس دیگری حسابخواهی نماید.
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ادامه از صفحه11
کنفدرالیسم و کوردها
کوردها به منزلهی یکی از
قدیمیترین خلقهای خاورمیانه
امروزه در مرکزیت کائوس یعنی
خاورمیانه جزو نیروهایی میباشند
که به اشکال گوناگون مورد توجه
قرار گرفتهاند .بدیهی است نظامهای
موقعیتگرایی که محصول سدهی
بیستم در خاورمیانه میباشند و بر
مبنای خشونت و زور پایهریزی
شدهاند ،توان تداوم خویش را
در شرایط امروز ندارند .بر کسی
پوشیده نیست که خلق کورد جزو
یکی از خلقهایی است که از
سوی این نظامهای موقعیتگرا با
شدیدترین نوع آسیمیالسیون مواجه
شده است .نظام جهانی هم بنا به
دالیل گوناگون ،دیگر خواستار
تداوم این رژیمهای فوق العاده در
خودفروبسته نبوده و آنها را همچون
مانعی بر سر راه منافعش قلمداد
میکند .از این نظر میتوان وضعیت
کنونی را فرصتی مناسب در راستای
تحول رژیمهای کنونی و برساخت
نظامی دموکراتیک برشمرد .نکتهای
که در این بین بایستی خاطرنشان
ساخت این است که منظور از تحول
رژیمهای کنونی ،ایجاد نظامی
پراگماتیستی با توسل به هرگونه
روش غیرانسانی نیست .از سوی دیگر
نیز ایجاد یک نظام نوین به معنای
هواداری از موقعیت موجود نیست.
گرایش خلق کورد به اتحادیهی
دموکراتیکي همچون کنفدرالیسم
رابطهی تنگاتنگی با واقعیت تاریخی
آن دارد .کوردها در طول تاریخ
تمدن هرگز بر مبنای یک نظام
مرکزی دولتگرا در صحنهی تاریخ
ظاهر نشده و همیشه ثابت کردهاند
که به نظامی کنفدرال که همبستگی
را اساس قرار میدهد گرایش دارند.
این امر آنچنان ریشه در تاریخ
دارد که گویی به یک ویژگی
ژنتیکی در میان کوردها مبدل شده
است .در جامعه شناسی برخی از
از خصوصیات باتوجه به کاراکتر

تاریخی و جامعهشناسی جوامع به
پدیدهای ماندگار مبدل میشوند.
همچنانکه در میان کوردها نيز آلوده
نشدن به قدرت هیرارشیک دولتگرا
یک ویژگی اجتماعی است .اگر
نگاهی به تاریخ هم داشته باشيم بی
درنگ میتوانیم پی ببریم که در میان
کوردها به غیر از ساختاربندی سیاسی
مادها که آن هم نوعی کنفدراسیون
میباشد ،نمیتوان مرکزگرایی
تاریخی مشخصی را مشاهده کرد.
گويی این رویکرد همیشه در میان
کوردها وجود داشته است :ما به
هیرارشی و دولتگرایی چنین
تمدنی آلوده نخواهیم شد و نگرش
آن در مورد قدرت را عملی نخواهیم
کرد .در این صورت میبایستی
در راه آزادی خویش به تمامی
از قدرت و دولت طبقاتی تمدن
گذار میکردند .کوردها با توسل
به خودمدیریتی همیشه از جامعهی
تاریخی و فرهنگی خویش صیانت به
عمل آورده و از این نظر در نقطهی
مخالف مرکزگرایی قاطعانه قرار
گرفتهاند .میتوان تاثیر آیین زرتشتی
و بازتاب آن در جامعه را هم در
این امر دخیل دانست .زيرا مرحلهی
تاسیس کنفدراسیون ماد و پراکنش
آیین زرتشتی در جامعه حلقههای
یک زنجیر را تشکیل میدهند .در
برابر یکی از غدارترین امپراتوریها
یعنی آشور تمامی خلقهای
خاورمیانه و در راس آن کوردها با
ایجاد یک همپیمانی به پاخاسته و آن
را از میان بردهاند .نمونهای از یک
همپیمانی است که حتی امروز هم
میتوان از آن الگوبرداری نمود .این
مورد نشاندهندهی جنبهی همگرایی
کوردها با دیگر خلقها در شرایط
سخت و دشوار است .همانگونه
كه ميدانيم امروز هم کوردها
درصدد ایجاد جبههای کنفدرال
هستند که نه تنها رهایی آنان بلکه
رهایی تمامی خلقهای تحت ستم
نظامهای موقعیتگرا را تضمین
خواهد کرد .به هرحال آنان خواستار
تحقق نظامی کنفدرال میباشند که
بر مبنای ارزشهای تاریخی خلقها

استوار باشد .ایدهآلهای مشترک،
تنها در صورتی که بر همگرایی
تاریخی و ارزشهای ناشی از آن
استوار باشند ،میتوانند بر شانس
تحقق خویش بیافزایند .به همین
دلیل هم اگر بنا باشد نظامی تحقق
یابد ،میبایستی بر مبنای تجربهی
تاریخی خویش متحقق گردد.
در شرايط کنونی کنفدرالیسم در
رابطه با راه حلهای چارهیابی
مسایل ،مدلی است که میتواند
آلترناتیوی مناسب باشد .از
راهحلهای چارهیابی مسایل ملی
بگیریم تا مبارزات دموکراتیک در
راستای احقاق حقوق ،همگی به
اثبات رسانیدهاند که رویکردهای
دولتگرای کالسیک نمیتوانند
افقگستر باشند .از سویی تداوم
موقعیت کنونی هم تقریباً به حالت
غیرممکن درآمده است .مورد اساسی
نوع روشهايي است كه دگرديسي
و تغيير را تعيين ميكنند .خاورمیانه
اکنون در حال پوستاندازی است
و تغییر و تحول آغاز شده است.
مسئلۀ فوقالعاده مخاطرهآمیز این
است که جناحهایی که تحت عنوان
مبارزهی آزادیخواهانه و مقاومت
برخاستهاند ،قابلیت چندانی جهت
نمایندگی خلقها را نداشته و قصد
هم ندارند از ادعای خویش مبنی
بر تشکیل آلترناتیو دست بردارند.
میتوان گفت هر لحظه این احتمال
وجود دارد که خاورمیانه دچار
درگیریهای ملی ،منطقهای ،اتنیکی
و دینی گردد .ممکن است کوردها
در نتیجهی واکنش به آسیمیالسیونی
درازمدت و عدم ابراز هویت
فرهنگی و سیاسی ناشی از نظامهای
سرکوبگر ،با رویکردهای افراطی
نیز روبرو گردند .رویکردهای
نیروهای موقعیتگرا از این نظر به
تمامی اخاللگرانهاند .چرا که آنان
هنوز هم بر سیاستهای امحا و انکار
اصرار میورزند و به هیچ روی تاب
دیدن کورد آزاد که هویت نوین
خاورمیانه است را ندارند .امکانی
که در وضعیت کنونی پیش روی
سازمانهای غیردولتی و نیروهای

محلی قرار دارد ،میبایستی به نحو
احسن مورد استفاده قرار گیرد.
اگرچه جهانیشدن ،استراتژی
استحالهی دولت ـ ملت را در پیش
گرفته است اما بایستی به این امر
واقف بود که در این استراتژی جایی
برای دموکراسی راستین و رادیکال
خلقها وجود ندارد .به هیچ وجه
نباید فریب پوشش دموکراسياى
را خورد که نیروهای سرمایهی
گلوبال از آن به منزلهی حربهای
ایدئولوژیکی استفاده میکنند .میزان
و کیفیت عملیاتی و سازمانی خود
خلقهاست که چشمانداز آیندهای
دموکراتیک را ترسیم خواهد نمود.
برای نمونه به میزانی که میتوان
امکانات ناشی از خأل قدرت مرکزی
در جنوب کوردستان را همچون
دستاوردی ملی قلمداد نمود ،مورد
اساسی و حایز اهمیت این است که
این امکان را مقدمهای در راستای
دموکراتیزاسیون ببینیم و مطابق با
آن در بازهای منطقهای رویکردی
دموکراتیک را اتخاذ نماییم .برای
نمونه کرکوک پتانسیل آن را دارد
تا به مرکز هم درگیری منطقهای و
هم تفاهم و سازش منطقهای مبدل
گردد .این نوع رویکرد ماست که
یکی از این دو سو را تعیین خواهد
کرد .بدون توجه به مرزهای سیاسی
و خطکشی شدهی کوردستان در
میان چندین دولتـ ملت میتوان با
مبنا قرار دادن سازمانهای جامعهی
مدنی دموکراتیک و ایجاد اتحادیهی
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی،
کنفدرالیسم دموکراتیک کوردستان
را تحقق بخشید .خلقی که در
عرصهی بینالمللی حتی موقعیت و
یا ستاتویی برایش مشخص نشده،
تنها در صورت سازماندهی و
اتکا بر نیروی ذاتی خویش قادر
خواهد بود حقوق بنیادینش را
(که سیاست آزاد و دموکراتیک
مهمترین آنها را تشکیل
میدهد) تحت ضمانت قرار دهد.

کنفدرالیسم دموکراتیک
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اقتصاد اساسیترین عرصهی دموکراسی و جامعهی اخالقی ـ سیاسی
سیروان آریو لیالخ

سياسي شدن مقولهي اقتصاد ،يكي از
داليل اساسي بحرانهاي اقتصادياي
است كه اكنون جامعهي ايران با آن
دست و پنجه نرم ميكند .به جاي
اينكه اقتصاد در خدمت به جامعه به
كار گرفته شود ،جهت به تسلمیت
درآوردن جامعه كاربرد مييابد.
چه در حوزهي داخلي و چه در
حوزهي خارجي ،اقتصاد براي پيشبرد
سياستهاي نادرست جامعهستيز و
دشمنتراش حكومت به کارگرفته
ميشود .تصميمات اقتصادی در
ايران به میزان زیادی تابع سياستهاي
نادرست حاكمان جمهوري اسالمي
ميباشد .در ايران ارتباطي تنگاتنگ
ميان ساختار اقتصادي و ساختار سياسي
جمهوري اسالمي وجود دارد .اجازهي
مديريت اقتصادی به جامعه داده
نميشود و اقتصاد در انحصار كامل
دولت قرار گرفته است .نميتوان
هيچگونه تعاوني و اقتصاد خودكفايي
را یافت كه نهادهاي دولتي در آن ريشه
ندوانده باشند .رهاورد چنين سيستمي
افزايش بيرويهي قيمتها و گسترش
فقر و بيكاري است .تعاونيهايي هم
كه جهت حل مشكالت اقتصادي
مردم و جلوگيري از انحصار اقتصادي
دولت تشكيل شدهاند راه به جايي
نبردهاند .زيرا تعاونيها به علت چنين
شرايطي دنبالهرو سياستهاي اقتصادي
دولت ميشوند؛ پس فاقد كارايي
بوده و نقشي نامحسوس و يا حتي
عكس دارند .يعني پيشبرددهندهي
سياستهاي اقتصادي دولت ميشوند
كه در اصلِ خويش اقتصادستيز
ميباشند .آنها به مسئوليتشان كه
همانا اقتصادي اجتماعي است عمل
نكرده و براي ادامهي حيات در چنين
شرايطي ،ناگزيرند از نظام اقتصادي
دولتي پيروي نموده و فقط اسم تعاوني
مردمي را يدك كشند .برخورد نابرابر
با افراد و جوامع ايران و عدم ايجاد
شرايط توسعه اقتصادی براي همه و
مانعتراشي به وضوح قابل مشاهده
است .نظام سياسي ،تعيينكنندهي
نحوهي توزيع درآمدهاي ايران است.
شعارهايي از قبيل خصوصيسازي
و يا سهام عدالت نيز ظاهرشان
برخالف باطنشان است؛ سياستهاي
اقتصادياي که ظاهري جذاب و

عامهپسند دارند و در ابتدای امر براي
عموم مردم خوشايند مينمايند ،عموما
در باطن خود پيامدهاي ناگوار و
نامطلوب اقتصادي دربر داشتهاند .نتايج
سوء آن به جايي رسيده كه بسياري از
مردم ايران بايد خويش را به آب و
آتش بزنند تا بتوانند نان شب خويش
را تهيه كنند .هيچگونه امنيتي نيز براي
فعاالن اقتصادي در جوامع وجود ندارد
و به بهانههاي واهي و يا برنامههايي كه
بدانها اشاره نموديم با بنبستهاي
گريزناپذيري مواجه ميگردند.
سالهاست كه جامعهي ايران از
اقتصادي دولتي كه زايندهي «تورم،
نرخ بيكاري باال ،رشد اقتصادي پايين،
توزيع نامناسب درآمد و مانعتراشي در
مسير اقتصادي اجتماعي ،فقر و عواقب
آن» است ،رنج ميبرد .فقر اقتصادي
شديد منجر به انحرافات اخالقي و
معضالت اجتماعياي ميشود كه
نيروي تصميمگيري و دفاعي جامعه را
بسيار كاهش داده و اين مسئله باعث
افزايش قدرت و سلطهي حكومت
بر جامعه شده است .فقر اقتصادي
موجب فقر فرهنگي و تزلزل در
بنيانهاي اخالقي جامعه و عدم پيشبرد
سياست در خدمت به جامعه و از سوي
خود جامعه ميشود .اين قشر فقير
توانايي شركت در تصميمگيريهاي
اجتماعي را نخواهد داشت .مصائب
چنين سياستهايي دامنگير تمامي
افراد جامعه خواهد گرديد .پس نبايد
از بانيان دولتي كه اقتصاد را چون
ابزاري جهت قدرتبخشي به نظام به
كار مىگیرند انتظار حل مشكالت
اقتصادي را داشت .دولتها برآنند كه
نابسماني معنوي ،بياعتمادي به خود
و نوميدي از آينده ،بدبيني و ناتواني
در ارايهي چشماندازي ایمن را به
جامعه نيز انتقال دهند .آنها سیاستهای
جنگ ويژه را در حوزهي اقتصاد در
سراسر ايران و باالخص جامعهي
كورد به كار ميگيرند .ما از تمايالت
شخصي كساني كه در مسند قدرت
قرار گرفتهاند بحث نميكنيم .بحث
در ماهيت ساختار قدرتي است كه اين
افراد را بر مسند قدرت نشانده است.
قدرتي كه سودجويي در اسرع وقت
را ارزش میشمارد و براي قوام خويش
آنرا به خورد افراد جامعه نيز ميدهد.

جامعه ميخواهد فرزاندنش حق گرفتن
اختيارات محلي در زمينهي اقتصادي و
ديگر عرصه ها را داشته باشد .مردم
از لحاظ اقتصادي تحت فشار شديد
هستند پس نان و كار ميخواهند؛
سرپناه ميخواهند .اما حكومت آنها
را وارد بازي ويرانگري ميكند .اين
انسانها مبدل به نيروي ويرانگري
ميشوند كه در پي دستيابي به سود
است .اين نيروي مخرب با تقاضاهاي
خويش جامعه و طبيعت را تحت فشار
ميگذارد .دولت جمهوري اسالمي
حتي به ديدگاههاي اقتصادي اسالم
نيز پشت كرده است .در اسالم رشد
اقتصادي حد و مرزهايي را ميشناسد
و اقتصاد پايبند به معيارهايي است تا
جامعه را فرونبلعد .بر طبق اين معيارها
رشد اقتصادي بايد با رعايت كرامت
انساني و معنويات و همچنين صيانت از
زايندگي زمين و مسائل محيط زيست
صورت گيرد .حتي بهداشت رواني
جامعه از شرايط گسترش اقتصادي
شمرده ميشود .اما اقتصاد جمهوري
اسالمي نه تنها اين موارد را رعايت
نميكند بلكه جامعهاي مريض ساخته
است كه از درد به خودش ميپيچد.
اين بيماريهاي اجتماعي ناشي از
فقر اقتصادي را نيز تحت نام مليت
و مبارزه با دشمنان اسالم الپوشاني
ميكند .از ديگرسو ميدانيم كه
راستگويي مهمترين معيار اخالق
است .اما دولتهاي حاكم در ايران
دولتهایي ساخته و پرداخته بر پايهي
دروغاند .وعده و وعيدهاي فراوان
اقتصادی بهويژه در زمان انتخابات
امري رايج شده است .ادعاهايي كه
گرچه در پوسترها و تبليغات نامزدهاي
انتخاباتي به چشم ميخورد اما صراحتا
پس از روي كار آمدن تكذيب
ميشوند .مسئولين آن اندازه در خلف
به وعدههايشان اعتماد به نفس دارند
كه ميتوان آنها را سلطان دروغ ناميد.
ميتوانيم اين را در رويكرد دولتهای
پس از انقالب به وضوح ديد .افراد
جامعه نيز حق هيچگونه مخالفت و يا
حتي انتقاد و اظهار نظري را در رابطه
با اين سياستهاي اقتصادي ندارند .در
صورت روي دادن چنين امري انگ
ضعيف بودن حس ميهندوستي!! و يا
وابستگي به ايادي استكبار و يا مخالف

نظام ايران را ـ كه برابر است با مخالفت
با خدا و ارتداد ـ به او ميزنند .براي
مبارزه با اين سياستها بايستي جامعه
در حوزهي اقتصاد نيز نهادهاي دفاع
مشروع را براي خنثيسازي جنگ
ويژهي دولت بنا نهد .هميشه خلق كورد
از راههاي دموكراتيك و صلحآميز
جهت حل مشكالت اقتصادي خويش
استفاده كرده و از خشونت و جنگ
پرهيز كرده است .در اين زمينه بارها
و بارها صداقت و حسن نيت و عمل
خويش را نيز نشان داده است .پس
بايستي دولت نيز ابزار نظامي و جنگ
ويژه و سياستهاي بيوقدرت خويش
را كنار نهد .اين برخورد هم به نفع
جامعه و هم به نفع دولت خواهد بود.
يكي از دیگر مظاهر بيعدالتي در
ايران ،توزيع نامناسب امكانات به
استانها و مناطق مختلف كشور
ميباشد .به همين دليل در برخي از
استانها و مناطق كشور بهرهبرداري
مناسبي از امكانات و مزيتهاي طبيعي
خاص هر استان به عمل نميآيد.
موضوع و مشكل اساسي بسياري از
خانوادههاي كوردستاني نبود منبع
درآمد و رنج بردن از آن است .در
بسياري از خانهها جوانان بيكار و
بدون درآمد فضاي خانواده را دچار
ياس نموده و به معضلي اساسي مبدل
شده است .اين امر برخالف الزامات
امنيت ملي و اقتصادی است و نواحی
مختلف كشور را به خطر مياندازد.
يكي از راههاي مقابله با اين تهديد
حذف تمركزگرايي در فعاليتهاي
اقتصادي و غيرمتمركز كردن تصميم
گیریهاي اقتصادي ميباشد .به اين
ترتيب مناطق مختلف بر اساس تنوع
امكانات و فعاليتها از مزيتهاي
کافی برخوردار خواهند شد و اين امر
موجب پيشبرد اقتصاد به معناي واقعي
آن و در جهت خدمت به جامعه و
نه در خدمت به دولت ميشود .البته
موفقيت در اين امر به راحتي ميسر
نيست .به منظور جلوگيري از تداوم
نظام رانتگراي دولتي در ايران ،تكيه
بر نظام مشاركتي و اقتصادي اجتماعي
با تكيه بر اصالتبخشي به فعالیتهای
اقتصادی جمعی و شركتهايي كه
از سوي مردم مديريت شود ضروري
مينمايد .نظام سرمايهاي در ايران بر

14

هفتهانمهي سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي

ادامه از صفحه13
اساس سودبري و نه برپايهي عدالت،
ميچرخد .پس نميتوان از آن انتظار
حل بحرانهاي اقتصادي را داشت؛
لذا بايستي نهادهاي جامعهي مدني
و اتحاديههاي اقتصادي متناسب با
جامعه و البته مستقل از دولت به ايفاي
نقش خويش بپردازند .تنها با بازگشت
اقتصاد به صاحبان اصلي آن يعني
جامعه ميتوان اين مشكالت را حل
نمود و اقتصاد قادر خواهد بود مسير
اصلي خويش را بپيمايد .در واقع وجود
يك سيستم اجتماعي دموكراتيك
متضمن توسعهي اقتصادي و همخوان
با آن خواهد بود .شرط الزم تداوم
اقتصاد در مسير اصلياش كه همانا
برآوردن نيازهاي مادي جامعه
است ،ايجاد و تداوم اين مهم است.
در اقتصاد راستين سودبري و
سودآوري مطرح نيست؛ مورد اساسي
توليد كاال با هدف استفاده از آن
جهت برطرف نمودن نيازهاي جامعه
است .در اقتصاد راستین ،هدف رفع
نیازهای اساسی جامعه ميباشد .اما
تجارت و سوداگري حوزهي اقتصاد
را به منجالب كشانده است .بازي با
قيمتها با هدف سودآوري و ربودن
دسترنج و دستاوردهاي جامعه در
جمهوري اسالمي سر به فلك زده
است .پس چنين فعاليتهايي ،اقتصاد
محسوب نميشوند .بيكاري به طور
بهمنآسا رشد ميكند و سياستهاي
اقتصادي دولت كه همگي با اهداف
سياسي خاص جهت بياراده نمودن
جامعه و تحت عناوين مختلفي صورت
ميگيرند كمر جامعه را خم ميكند.
سرمايه و سيستم اقتصادي دولت،
جامعه را به تباهي كشانده و افراد جامعه
را تشويق به فعاليتهاي سودجويانه و
مبنا قرار دادن فرصتطلبي در روابط
روزانه مينمايد .اين امر نيز حس
مسئوليتپذيري انسانها را در برابر
جامعه فروميكاهد و فردپرستي را
ارتقا ميبخشد .انگيزهي تملك و
سودجويي و حرص كسب پول،
آنهم بيشترين مقدار پول به هر قيمتي
كه شده ،را به جامعه تزريق نمودهاند.
اين معياري براي بهتر بودن در ميدان
مسابقهاي است كه هركس ميخواهد
براي زنده ماندن از ديگري جلو بزند.
اين امر به شكل اتوپياي همهي افراد
جامعه يعني هم افراد فرادست و هم

افراد فرودست درآمده است .در
بسياري از افراد از دانشجو ،مهندس
و دكتر گرفته تا قمارباز ،فاحشه و
دزد و  ...اين حرص وجود دارد.
دوري گزيدن از چنين برداشتي از
اقتصاد چيزي است كه بايستي به
جامعه آموخته شود .بايد بياموزند
كه نيروهاي خويش را نه براي تباه
كردن خويش و برباد دادن جامعه
و محيط زيست بلكه براي ساختن
جامعهاي بهتر به كار برد .اين نيز نياز
به سيستمي آموزشي دارد جهت از
ميان برداشتن تخريبات چنين ذهنيتي
كه به جامعه تزريق كردهاند .حرص
و آز افسارگسيخته به تملك و پول،
مرتبط به سود و سرمايه است نه اقتصاد.
در سيستم اقتصادي سودمحوري كه
حكومت ايران بنا نهاده بايستي از آب
كره بگيري تا شايد ،آنوقت بتواني
گليمت را از آب بيرون بكشي .تعقيب
آرامناپذير سود آدمي را به برهوت
بياخالقي و بياعتمادي پرتاب
ميكند .جامعهي آلودهگشته به چنين
ويروسي را ديگر نميتوان جامعه
ناميد پس چگونه ميتوان از آن انتظار
ايستادگي در مقابل اين سياستها
و پيشبرد اقتصاد واقعي را داشت.
فعاليت براي كسب سود هيچ پيوندي
با رفع نيازهاي بنيادين و اساسي
جامعه نخواهد داشت؛ بلكه تيشه به
ريشهي جامعه زده و آن را آلت دست
سياستهاي اقتصادي دولت مينمايد.
قبول چنين رويكردي از سوي جامعه
سبب گرسنگي و فقر ميشود و سبب
خرسندی دولت جمهوري اسالمي و
صاحبان سرمايهي وابسته به آن .اين
بحرانها تنها و تنها جيب دولت و
اياديش را كه با پارو پول جمع ميكنند
پر ميكند .اما از طرف ديگر معنويات
جامعه حالتي بازدارنده براي اقتصاد
سودمحور داشته است؛ پس هميشه در
نبردي مداوم با همديگر بهسر بردهاند.
معنويات جامعه اجازهي پيروزي كامل
به چنين سياستهايي نداده است.
براي حل معضالت اقتصادياي كه
اكنون جامعهي ايران با آن دست به
گريبان است بايستي از طريق ريشهيابي
مشكل با آن به مبارزه برخاست .اين
مشكل بايد از ريشه خشك شود و
پيامد تحليالت سطحي اين موضوع،
ناكارآمدي در سطح عمل و شكست

در عملكرد را به همراه خواهد داشت.
مثال اگر مقداري از درآمد حاصله از
نفت را كه صاحب واقعي آن جامعه
است ،در زمينهي كشاورزي در مناطق
مختلف ايران كه بسيار حاصلخيز نيز
ميباشند سرمايهگذاري شود ،مشكلي
به نام فقر و بيكاري ريشهكن خواهد
شد .اما اين مسئله با خواست آنها در
تضاد ميباشد .چون اين امر موجوديت
منافع نامشروع آنها را تهديد خواهد
كرد .مسائلي كه به آن اشاره نمودم،
پيامد سياستهاي روزانه و موقت
رژيم و يا مختص به اين دولت و يا
آن دولت و يا اين برنامهي اقتصادي
و آن برنامهي اقتصادي نيست ،بلكه
ريشه در ساختار حكومت دارد .بسيار
آشكار است كه در صورت عدم
برخورد با سياستهاي بيوقدرت و
نظام سودمحور ،جامعه ياراي مبارزه با
بيكاري و فقر كشندهاي كه شريانهاي
حياتياش را ميخشكاند ،نخواهد
نداشت .اقتصادي كه در چنگ افراد و
يا دولت گرفتار آمده ،پيوندي با اقتصاد
ندارد .اقتصاد را بايد با دموكراسي
درهم آميخت .بايد دموكراسي را
به حوزهي اقتصادي تعميم داد .تنها
جامعهي اخالقي و سياسي ميتواند
يك حوزهي اقتصادي دموكراتيك را
پايهريزي و اجرا كند .اقتصاد راستين و
دموكراسي مانند گوشت و استخوان به
هم پيوند خوردهاند و بدون هر يك از
آنها ،حوزهي ديگر ناشدني مينمايد.
اقتصاد راستين و در پيش گرفتن آن از
سوي جامعه را ميتوان عكسالعملي
دموكراتيك و درخور جامعه نام نهاد.
پس تنها در جامعهاي دموكراتيك،
ميتوان شاهد اقتصاد راستين باشيم.
در اقتصاد واقعي تضاد فاحش طبقاتي
و لطمه به محيط زيست وجود ندارد.
چون جامعه براي رفع نيازهاي خويش
به امور اقتصادي ميپردازد .اگر
هم تجارتي صورت گيرد مبنايش
سودبري نخواهد بود بلكه رفع نيازها
به بهترين روش كه هر دو طرف از
آن استفادهي بهينه نمايند ،ميباشد.
ميتوان باري ديگر روابط شهر و
روستا را سازگار نمود .اين مناسبات
اكنون به زيان جامعهي روستايي
كه متكي بر كشاورزي است ،رشد
مييابد .اين روابط منجر به نابودي
جامعهي روستايي ميشود كه كاهش

آمار كشاورزي و شاغالن در امر
زراعت و ساكنان روستا دليلي است
بر اين مدعا .اين رويه به نفع دولت
ميباشد .چون از يك سو اقتصاد متكي
به دولت ،كشاورزي را از بين برده و
از سوي ديگر جمعيت روستايي را به
مهاجرت به شهر كه مركز سياستهاي
دولت ميباشد وادار ميكند .منطق
توليد و مبادلهي سودمحور ،هيچ
معیار اخالقی را جهت پایبندسازی
صنعت ،تعیین نكرده است .اگر دولت
جمهوري اسالمي كمكهايي مالي در
زمينهي كشاورزي و يا ديگر بخشها
انجام دهد نیز آنرا به صورت ماليات
و يا ترفندهاي وارداتي و صادراتي
خويش و بازي با قيمتها ،به شكلي
نامحسوس از جامعه خواهد ربود.
هرگونه صنعتي كردن و شهري كردن
با افزايش استفاده از انرژي مترادف
است .انرژياي كه هم به طور مستقيم
و يا غير مستقيم در عرصهي توليد
جاي انرژي و نیروی کار انساني را
میگیرد و سبب بيكاري ميشود؛ و هم
دايرهي مصرف غير ضروري را وسعت
ميدهد و آلودگي محيط زيست
را بههمراه خواهد داشت .با چنين
نگرشي آلودگي آب ،هوا و خاك
از سوي كارخانههاي وابسته به اقتصاد
سودمحور كه تنها به قصد كسب سود
بيشتر برپا شدهاند امري معمول خواهد
بود .سرمايهداران به توليد خوراك،
پوشاك ،مسكن و وسايل آسايشي
كه جامعه براي بقای خويش بدان
نياز دارد محدود نميمانند و بیشتر به
کاالیی ساختن همه چیز میپردازند.
همچنين صنعتي شدن بيقيد و شرط
سبب نیاز به روانه شدن خوراك به
شهرها براي تأمين غذاي جمعيت
سرسامآور شهر است .امري كه سبب
تهي شدن خاك از خوراكمايههايش
ميشود .زمين را پير و فرتوت نموده و
زايندگياش را سلب ميكنند .مرگ
زمينهاي كشاورزي به معناي هجوم
به مراتع ،چمنزارها و جنگلها خواهد
شد .مرگ زمين ،مرگ كشاورز و
روستا است و سبب هجوم جمعيت به
فضاي ناامن شهر ميشود .افرادي كه
راهي شهر ميشوند بيشتر در بخش
خدماتي مشغول به اشتغال ميشوند يا
اگر در ديگر بخشها مشغول به كار
شوند درآمد ثابتي خواهند داشت
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و اين قشر آسيبپذيرترين قشر در
مقابل تورم هستند .براي جبران اين
كمبود نيز در ازای امتيازات ناچيز
اقتصادي در نهادهاي دولتي كه در
خدمت سياستهاي سركوب دولتي
است از جمله بسيج و نهادهاي وابسته
به اطالعات جاي ميگيرند .جامعهي
شهري كامال تحت سيطره ،نفوذ و
كنترل دولت جمهوري اسالمي قرار
ميگيرد .بدينگونه ضربهي مهلكي
بر ارادهي جامعه زده ميشود .شهرها
رشدي غولآسا پيدا كرده و مركز
معضالت اجتماعي ،بيگانه گشتن
با جامعه ،فرصتطلبي و فردگرایی
ميشود .البته فردی كه نه در خدمت
خود بلكه در خدمت نظام حاكم ايران
خواهد بود .بايستي روابطي جايگزين
را جستجو کرد كه در آنها سودگرایی
موجود را که تا سطح نابودي
همديگر پیش میرود ،به کناری نهيم.
رهبر آپو يگانه راه رهايي از اين
وضعیت را اقتصاد اكوـ اجتماع
میداند و در اين مورد چنين ميگويد:
«هزاران اكوـ جامعه به اقتضاي شرايط،
ميتوانند خود را همچون يك واحد
اقتصادي سازماندهي نمايند .يكي از
مسائلي كه مدتهاست فوريت يافته
اين است كه در زراعت با مدنظر
قرار دادن اصل اكوـ صنعت ،به
بازساماندهي زمينهايي پرداخته شود
كه توسط خانوادهها به ّ
تكههايي مجزا
تقسيم شده و ويژگي واحدبودن را از
دست دادهاند .تشكيل اكوـ اجتماعات
در زراعت ،يكي از اساسيترين اصول
اقتصادي در مدرنيتهي دموكراتيك
ميباشد .در ارتباط با همين مسئله،
نگرشهاي قائل به مزرعهداري
كه از دوران سرف و بردگي باقي
ماندهاند ،رونق خويش را از دست
دادهاند .اكوـ اجتماعاتي كه از طريق
تشكيل واحدهاي زراعتي در مقياسي
اكولوژيك تحقق خواهند يافت ،بنيان
مدرنيتهي روستا نيز ميباشند .يعني
روستا و يا روستاي مدرن بهمنزلهي
يك اكوـ اجتماع و بهصورت
واحدهاي اقتصادي در مقياس
اكولوژيك ،ميتواند دوباره هستي
يابد .در شهرها نيز اكوـ اجتماعات
مشابهي قابل شكلگيرياند .در
ِ
شهري اكولوژيمحور،
برنامهريزي
اقتصاد بهمثابهي يك بخش از كليّت
عمومي ساماندهي ميشود .همانند

الزاميبودن عدم وجود بروكراسياي
كه شهر را ببلعد ،اقتصادي كه شهر
را ببلعد نيز نبايستي وجود داشته باشد.
فعاليتهاي اقتصادي متناسب با سرشت
هر شهر ،بهصورت واحدهايي با حجم
سازماندهي
بهينه[=]Optimal
ميگردد كه نه در راستاي سودآوري
بلكه در جهت برطرفسازي بيكاري و
محروميت ِ
خلق شهر هدفمند ميباشند.
ميتوان جمعيت را به تناسب ساختار و
قابليتشان بر اين واحدها توزيع نمود».
پس براي دستيابي به اين مهم ،بايد
اقتصاد را ازآن جامعه نمود .نبايد يكي
قرباني ديگري گردد .يكي براي سود
ديگري كار كند .بسياري از افراد
قرباني بيكاري شوند تا فردي كار و
منبع درآمدي بيابد .اقتصادي اكوـ
اجتماع ،اقتصادي هستيبخش است
كه جامعه را نيرو و توان ميبخشد؛
نيرو و تواني كه ميتواند سياستهاي
جامعهكش دولت در زمينهي اقتصاد را
درهم شكند و به نيروهاي دموكراتيك
موجود در جامعه در راستاي برساخت
جامعهاي آزاد ياري رساند .پس
دولت و يا افراد وابسته به آن ،حق
محروم نمودن جامعه از اين موضوع
هستيبخش را نخواهند داشت .جامعه
نيز حق قبول چنين وضعی را نخواهد
داشت .قبول چنين امري از سوي
جامعه به معناي خودكشي خواهد بود.
پس بايد چه در زمينهي كشاورزي و
چه صنعتي در سطح محدود يا كالن
نهادهاي خودكفايي تشكيل شود.
در چنين سيستمي اصول اقتصادي
راستين حرف اول را در نهادهاي
اقتصادي خواهد زد .نه مالكيت فردي
و نه مالكيت دولتي ،جايي در اقتصاد
اكوـ اجتماع ندارند و در تضاد با آن
خواهند بود .مالكيت دولتي و فردي
به ايجاد فاصلهي طبقاتي فاحش منجر
خواهد شد .سيستمي كه در آن فردي
بر اثر فقر از گرسنگي جان ميبازد و يا
اقدام به خودكشي كرده و يا به فحشا
كشيده ميشود و ديگري فرعونگونه
زندگي ميكند و روزانه پول بادآورده
به جيب ميزند سیستمی ضدانسانی
و ناپذیرفتنی است .در اقتصاد اكوـ
اجتماع شركتها و تعاونيها نيز تحت
مالكيت مشترك كساني درميآيند كه
در آنجا مشغول بهكارند .البته اقتصاد
اكوـ اجتماع به اين معنا نيست كه
اقتصاد دولتي به كلي از بين خواهد

رفت .فقط تعادلي در ميان آنها به
وجود خواهد آمد .اما دولت موظف
به پيروي از معيارهاي اكولوژيك
و دوري از سياستهاي بيوقدرت
خويش خواهد شد .به منظور رفع
انحصارها به ويژه قاعدهمند ساختن
رفتار دولت در اقتصاد الزم است
اوالً از انحصارات بيضابطه دولتي
جلوگيري شود و ثانياً با بسترسازي الزم
زمينه فعاليت نهادهاي اقتصادي جامعه
فراهم گردد .نكتهي مهم در اين مسئله
راهبردي اين است كه تصميمگيريها
الزم است به صورت جمعي و با
مالحظه همهی نظرات و در فضاي
قابل نقد اتخاذ شوند و همين امر خود
زمينهساز اجرايي نمودن اين تصميمات
خواهد بود؛ وگرنه بديهي است که
نظراتي كه زمينه پذيرش عمومي
نداشته باشند قابل اجرا نخواهند بود.
اقتصاد دولتي تنها بدينسان ميتواند
خويش را جامعهپذير نمايد در غير
اينصورت محكوم به نابودي خواهد
شد .مالكيت حتي اگر گروهي هم
باشد ـ به عنوان مثال در يك شركتـ
بايستي مالكيتي اجتماعمحور باشد.
اين واحدها ميتوانند از صنعت و
فناوري به شكل مطلوب كه در تضاد
با معيارهاي اقتصاد اكوـ اجتماع نباشد
استفاده نمايند .بدينصورت ميتوانند
نتايج مخرب صنعتگرايي و فناوري
را كه از سوي دولت در خدمت
منافع قدرت و جهت جنگافروزي
استفاده ميشود ،ناكارآمد نمايند.
بايستي صنعت و فناوري در خدمت
به جامعهي اخالقي و سياسي بهكار
گرفته شود .فناوري كه هدف اصلي
آن خدمت به جامعه بوده و توسط
دولت و براي تسلط بر جامعه ربوده
شده را ميتوان به صاحبان اصلي آن
بازگرداند .بدينصورت ميتوان سنگ
بناي زندگياي آزاد و دموكراتيك را
بنا نهاد .ميتوان كشاورزي را پیشبرد
داد اما به صورتی که نتايج زيانآوري
براي محيط زيست نداشته باشد .افراد
جامعه با اين كار به دولت جمهوري
اسالمي اجازه نميدهند كه فرآوردهها
و محصوالت اقتصادي آنها را بچاپد.
بدينگونه جامعه خود مالك كار و رنج
خود خواهد شد و به دولت اجازهي
سوءاستفاده از آنرا نخواهد داد .در
چنين سيستمي ،چون خارج از حوزهي
اقتصادي سودمحور دولت است،

سودمحوري وجود نخواهد داشت.
كسي نيز نميتواند بحث از سودجویی
كند؛ مگر آنکه آن شخص وابسته به
دولت باشد و در راستاي سياستهاي
اقتصادي دولت عمل کند .جامعه بايد
دستش را از اقتصاد دولتي بشويد تا
بتواند دولت را كوچك كند .با در
پيش گرفتن چنين رويهاي و پيشرفت
دادن اقتصاد اكوـ اجتماع ،مسائل در
مسير حل قرار خواهند گرفت .همچنان
ميتوان از فناوري سالم جهت كاهش
تخريبهاي صنعتي استفاده نمود.
ميتوان با آموزش دامپروري به دامدار
مانع از تخريب مراتع و جنگلها شد.
بدينگونه و با رعايت اين معيارها
معضالت اجتماعي از قبيل گرسنگي،
فقر و بيكاري حل خواهند شد.
ميتوان مانع از بهرهبرداري بيرويهي
دولت از معادن شد .بهرهبردارياي كه
هيچگونه فايدهاي براي جوامع ساكن
در آن مناطق نداشته و تنها محيط
زيست اين مناطق را نابود ميكند.
مثال در كوردستان شمار فراوان
معادن و بهرهبرداري بيرويه از آنها
شكل بعضي از مناطق را تغيير داده و
تاثيرهاي مخربي بر محيط زيست اين
مناطق داشته است .آنها به فكر اين
نيستند كه انسان چه چيزهايي ميتواند
از طبيعت براي برآوردن نياز خويش
بگيرد .اين اصل فراموششده است.
تقاضاها بر طبيعت تحميل ميشوند
و در آنها توان طبيعت مدنظر قرار
نميگيرند .بهگونهاي كه دامدارها و
كشاورزان ،ديگر نميتوانند در اين
مناطق زندگي كنند .اینها فعاليتهايي
هستند كه درآمد آن نه تنها هزينهي
خلقهاي ايران نميشود بلكه در
خدمت به جنگافروزي نظام قرار
می گیرند و در نتیجه دودش تنها به
چشم جامعه خواهد رفت .تحریمهای
اقتصادی ناشی از این جنگ افروزیها
نیز تنها بر پیکره جامعه ضربه میزند.
با اين تحريمها كك كاخنشينها هم
نميگزد .پس براي داشتن اقتصادي
سالم و در خدمت جامعه بايستي
به مبارزهاي همهجانبه دست زد.
بدينصورت ميتوان جامعه را آزاد،
دموكراتيك ،اخالقي و سياسي نماييم.
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نظامها به خودی خود به وجود
نمیآیند .این ساختار ذهنیتی،
روحی ،فرهنگی ،پارادیم جوامع
و به عبارتی دیدگاهشان نسبت
به دنیا است که نظامها را با
کاراکترهای جداگانهشان به میان
میآورد .بهعبارتي نظامها محصول
سطح اخالقی و سیاسی جوامعند.
همین واقعیت است که نظامهای
اجتماعی را دموکراتیک و یا آنتی
دموکراتیک مینماید .میزان آزادی
و دموکراسی موجود در نظام یک
جامعه بستگی به این امر دارد که
خود آن جامعه تا به چه میزانی آزاد
و دموکراتیک باشد .سطح آزادی
موجود در جوامع ،نقشی کلیدی
در برخورداری نظامها از کاراکتری
دموکراتیک و آزاد دارد .هنگامی از
منظری تاریخی به ژرفکاوی جوامع
میپردازیم ،به وضوح میتوانیم این
واقعیت را درک نماییم .افزایش
سطح بردگی جوامع نشان داده که
نظامهای دولتی در آن جوامع از
کاراکتری هرچه بیشتر دسپوتیک و
فاشیستی برخوردار بودهاند .شاید هم
یکی از عریانترین نمونهها در این
رابطه آزمون سوسیالیسم رئال باشد.
جنبشهای
و
جریانات
رئالسوسیالیستی که در راستای
جامعهای آزاد و برابر مبارزه
کرده و انقالب نمودهاند ،پس از
جايگیری در نظام دولتی هرکدام به
نهادی مستبد مبدل شده و نشانهای
از جامعهی آزاد و برابر برجای
ننهادهاند .برخالف آنچه که ادعا
میگردد ،مورد بهمیانآمده اقتداری
خودکامه و فاشیست ،جامعهای
برده و تداوم گذشته بوده است.
بایستی اذعان داشت مورد حایز
اهمیت نه ایجاد نظام بلکه چگونگی
ایجاد آن و به عبارتی نوع ذهنیت،
نگرش و روشی است که از راه
آن نظام تشكيل ميگردد .يعني
این نظام بر مبنای کدامین حقیقت
اجتماعی پایهریزی شده است
و از همه مهمتر این نظام تجلی
کدامین حقیقت اجتماعی است.
یکی از اساسیترين درسهایی که
میبایست از این آزمونها فراگرفت
این است :اَشکال سوسیالیسم رئال
بهمنزلهی مذاهب و نظامهای دولتـ

ملتمحور ،تا زمانیکه معطوف به
قدرت و حاکمیت باشند ،نمیتوانند
گامی فراتر از تولید ارباب و برده
بردارند .بدون شک در جایی که
این دو مقوله وجود داشته باشند
نمیتوان از دموکراسی و آزادی
بحث به میان آورد .در اینجاست
که پرسش «نظامی که قدرت،
ارباب و برده را به میان نیاورد،
چگونه شکل میگیرد؟» ،به منزلهی
پرسشی اساسی مطرح میگردد.
به همین دلیل است که میبایست
نظام کنفدرالیسم دموکراتیک را
تعریف نمود .صرفا کنفدرالیسم نه
بلکه «کنفدرالیسم دموکراتیک».
میتوان در طول تاریخ به موارد
بسیاری از ساختاربندیهای کنفدرال
که در حال حاضر به میزان زیادی
رنگ باختهاند ،اشاره نمود .این
نظامها که همزمان با تمدنهای
دولتگرا به میان آمدهاند ،عالوه بر
اینکه دارای انعطاف و شکلی افقی
از مدیریت میباشند ،ساختارهایی
معطوف به قدرت و دولت بودهاند.
در این نوع ساختارها هم سرکوب،
ظلم و استثمار اگرچه نه به اندازهی
دولت ـ ملت ،وجود داشته است .از
راه بردگی زنان ،بردگی به تمامی
جامعه تعمیم داده شده و تداوم
پیدا کرده است .نظام کنفدرالیسم
دموکراتیک را میتوان در این معنا
و مفهوم از این نظامها متمایز ساخت.
کنفدرالیسم دموکراتیک تماما مبتنی
بر آزادی و برابری اجتماعی متکی
بر آزادی زن است .جامعهی اخالقی
و سیاسی را مبنای کار قرار میدهد.
به همین دلیل هم نظام دموکراسی
اجتماعی است که میبایست آن
را از ساختارهای کنفدرال دولتی
متمایز نمود .در حالی که ذهنیت
تعیینکنندهی نظامهای دولتـ ملتگرا
قدرت و مردساالري است ،آنچه
کاراکتر نظام کنفدرال دموکراتیک
را تعیین میکند ،ذهنیت زن و مرد
آزاد و اتحاد و توزیع اتوریتهی
دموکراتیک میباشد .با توجه به
اینکه ساختاربندیهای دولتـ
ملتگرا بر مبنای جامعهي برده شکل
میگیرند ،ساختاربندیهای کنفدرال
دموکراتیک بر مبنای جامعهی آزاد
شکل میگیرند .این نظامهای سیاسی

نیروی خویش را از سازماندهیهای
جامعهی دموکراتیک و آزاد كسب
ميكنند .فرهنگها ،باورداشتها،
مختلف،
اجتماعی
اقشار
سازماندهیهای دموکراتیک مختص
به مردان و زنان ،هویت و کاراکتر
کنفدرالیسم دموکراتیک را شکل
میدهد .این نظام بر مبنای اتحاد
دموکراتیک ،آزاد و برابر میان
تفاوتمندیها استوار است .موردی
که جوهرهی نظامهای کنفدرال را
تشکیل میدهد ،جامعهی آزاد و
دموکراتیک است و اساسیترین
عاملی که جامعه را دموکراتیک و
آزاد مینماید ،زن آزاد است .آزادی
زن ذهنیت ،روح و جسم جامعهی
دموکراتیک میباشد .به عبارتی
شخصیت و هویت آن است .این
شخصیت و هویت در عین حال خود
کنفدرالیسم دموکراتیک میباشد.
کنفدرالیسم دموکراتیک نظامی است
که نمیتوان آن را مستقل از آزادی
زن ارزیابی نمود .زن ،نیروی اساسی
اجتماعی شدن و دینامیسم اساسی در
تغییر و دگردیسی اجتماعی است.
از نظر علمی نیروی پویایی اجتماع،
کاراکتر آن جامعه را تعیین مینماید.
کسی که کم و بیش با جامعه شناسی
آشنایی دارد نیز به راحتی میتواند
این واقعیت را درک نماید .اگر زن
بهمنزلهی دینامیسم تغییر و دگردیسی
جامعه آزاد باشد ،جامعهی منسوب
بدان هم آزاد خواهد بود؛ اگر برده
باشد جامعه هم برده خواهد بود .با
تکیه بر این گفته نمیتوان به گفتمان
«جامعه را آزاد نماییم ،زنان هم همراه
با آزادی جامعه آزاد خواهند شد»
که از سوی طرفداران سوسیالیسم
رئال بر زبان رانده میشود ،چندان
اعتنا نمود .اگر آن را مبنا قرار دهیم،
نتیجه همانند وضعیت پیشآمده
در اتحاد جماهیر شوروی خواهد
شد .از سوی دیگر جواب به این
پرسش از سوی ما بسیار دشوار
خواهد شد :جامعه را چگونه آزاد
خواهیم نمود؟ جامعه بر مبنای چه
چیزی و چگونه آزاد خواهد شد؟
آنچه را که جامعه عنوان مینماییم،
پدیدهای است که از هر دو جنس
مرد و زن تشکیل میشود و حیات
مشترک آنان را دربر میگیرد .زن

نیروی تكثير و سازندهی این پدیده
است .وقتی از نیروی تكثير و سازنده
بحث مینماییم نباید مساله را از صرفا
باتوجه به این دو مقوله مورد ارزیابی
قرار دهیم .عالوه بر این موارد زن
نقش مرکزی را در ایجاد فرهنگ،
اخالق و آزادی جامعه و تکثیر
آن بر دوش میکشد .تمامی افراد
سازندهی اجتماع اولین و اساسیترين
درسشان را از زنـ مادر فرا میگیرند.
افراد اولین ساختارهای ذهنیتی و
ویژگیهای تعیینکنندهي خود را از
راه آموزش زنـ مادر کسب میکنند.
آیا زنی که خود برده است ،میتواند
شخصیتی آزاد را پرورش دهد؟
زنی برده تنها قادر است ،بردگانی
بهسان خویش را پرورش دهد .این
بردگان آموزشدیده نیز جامعهی
برده را به میان میآورند .جامعهای
برده نیز به صورتی روزانه حاکمیت،
قدرت و استثمار را تولید میکند.
سرسپردگی و بردگی هرچه بیشتر
نیز بر دامنهی حاکمیت میافزاید .آیا
میتوان فراتر از این به چیز دیگری
اندیشید؟ البته که خیر! به همين دليل
است که نظام مردساالر اولویت
را به بردهسازی زن داده است.
بردگي زن= بردگی اجتماعی .نظام
به خوبی بر این امر واقف است که
اگر زن ـ بهمنزلهی نیروی اساسی و
دینامیسم تغییر و دگردیسی اجتماعی
و تعیین کنندهی کاراکتر اجتماعی
ـ تحت حاکمیتش قرار گیرد و به
برده مبدل گردد ،قادر خواهد بود
تمامی جامعه را تحت سلطه قرار
دهد .به همین دلیل هم اولین قشری
که مورد حمله قرار گرفت و تحت
حاکمیتش قرار گفت زنان بودند.
نتیجهی اساسیای که میبایست
از این واقعیت تاریخی گرفت این
است :تا زمانیکه زن آزاد نگردد،
مرد آزاد نخواهد شد تا زمانیکه زن و
مرد آزاد نگردند جامعه آزاد نخواهد
شد .اگر جامعه هم آزاد نشود ،یک
نظام کنفدرال دموکراتیک برقرار
نخواهد شد .در این صورت میتوان
گفت مسالهی آزادی زن در راس
مسایل اجتماعی و تاریخی قرار
دارد .یکی از اساسیترین راههای
چارهیابی این مساله این است که
زن پدیدهی بردگی را رد نماید .در
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ضمن میبایست مبارزهای بیامان را
در برابر مردساالری و نظام مردساالر
که بسان شمشیر دموکلس باالی
سرش قرار دارد ،پيشبرد دهد .جهت
این کار زن باید خویش را از حالت
ناموس ،مال و ملک بودن مرد و نظام
مردساالر خارج نماید .زن میبایستی
خویش را از وضعیتی که در آن
همیشه به مرد و نظام التماس میکند،
میگرید ،گردن مینهد و به او
خدمت میکند ،دور سازد .میبایستی
روابط بردگی را ترک نماید.
نبایستی فریب بازیهای ساختگی
عشق ،رابطه و ازدواج را بخورد.
یکی از بزرگترین دامهای پیش روی
آزادی زن ،ایدئولوژی ساختگی نظام
مردساالر یعنی عشق میباشد .این
بازی ساختگی که زن و در شخصیت
وی جامعه دچار انحطاط میگردد،
مبدل به نوعی ایدئولوژی شده که هم
زن و هم مرد را سرخوش مینماید.
عشق به جسم و جنسیت زن تقلیل
داده شده و جسم و جنسیت هم هر
کدام به یک کاال مبدل گشتهاند.
زن در خانه در وضعیت کاالی مرد
است و در خارج از خانه نیز کاالی
نظام مردساالر .در خارج از خانه
ابژهی هنر ،تبلیغات ،فیلم و برنامههای
ساختگی است که چرخهای نظام را
میچرخاند و در خانه نیز ابژهای جهت
خدمت به مرد و اشتهای بی پایان وی!
اگر زن گمان نماید در عصر و برههای
که عشق مرده ،عشقش را یافته است،
دچار بزرگترین غفلت شده و
بردگی چندالیه را ترجیح داده است.
مناسبات مربوط به عشق و ازدواج
بزرگترین موانع پیش روی گذار
از بردگی میباشند .این مناسبات
همچون دیواری از بتن میباشند که
میان زن و حقیقت وی کشیده شدهاند
و بر این حقیقت سرپوش مینهند.
تحت عنوان عشق ،زن به مرد وابسته
میگردد ،به مال و ملک مرد مبدل
میشود ،جهت همه نوع استثمار و
بهرهکشی مرد مساعد میگردد و به
رضایت خويش بردگی را میپذیرد.
امروزه عشق یکی از موثرترین
دامهایی است که زن را مبدل به برده
میکند .عشقی که مبتنی بر دوآلیسم
اربابـ برده است ،نمیتواند عشقی
حقیقی باشد .سطور کدامین کتابهای
حقیقتگرا ،به امکانپذیر بودن عشق

میان برده و اربابش اختصاص داده
شده است؟ کسانی که به این پرسش
ما جواب مثبت میدهند دروغگویانی
بزرگند که از خدمت به نظام
بردگی و حاکمیت خشنودند .البته
هنر ،محصوالت ادبی و رسانههای
بسیاری وجود دارند که این دروغ
را در مقام واقعیت جلوه میدهند.
همهی این موارد هالهای از ابهام را
تشکیل میدهند که حقیقت را در
میان خویش پنهان ساخته است .ایجاد
بردگی داوطلبانه از سوی نظام حاکم
مکانیسمی است در راستای دفاع نظام
از خویش .مناسبات مربوط به عشق
و ازدواج که در آنها مرد حاکم و
زن نیز برده است ،معنایی جز انکار
آزادی ندارند .در حالی که هر دو
جنس در میان سرکوب ،خشونت،
ظلم و آالم بسیار به خود میپیچند،
چگونه میتوانند به همدیگر عشق
بورزند؟ آیا عشق میتواند تا بدین
اندازه از اراده ،توانمندی ،جسارت
و فضیلت به دور باشد؟ اگر عشق از
ارادهی آزاد ،جسارت ،ابراز آزادانهی
خویش این همه دور و گسسته باشد،
پس بایستی آن را پدیدهای بسیار
پستفطرتانه تلقی کرد .متاسفانه
امروزه اصطالح عشق پدیدهای است
پست جهت به انحطاط کشانیدن
زن .ازدواجها و خانواده نیز به دلیل
اتکای بر عشقهای ساختگی بر محور
دوگانگی اربابـ برده در حال واپاشی
و از بین رفتن میباشند .چه آنهایی
که دچار ازهم پاشیدگی میگردند و
چه آنهایی که برجای میمانند نیز
جامعه و طبیعت را مسموم میکنند.
جنایتهایی که زنان را به کام مرگ
می کشانند ،خودکشیها و قتلعام
زنان تمامي مرزها را درنوردیده
است .حتی نمیتوان به محاسبهی
خشونتی پرداخت که علیه زنان اعمال
میگردد .همین وضعیت در عرصهی
اقتصادی هم صدق ميكند .نظام
مردساالر با برقراری انحصار بر روی
عرصهی اقتصادی ،زنان را تماما به
خارج از این عرصه راندهاند .اين در
حالی است که زن صاحب و موجد
اساسی عرصهی اقتصادی است .اما
ابداعات او از راه کاربست انحصار
نظامی به زور تحت تصاحب قرار
گرفته است .هزاران سال است که با
استثمار کار و زحمت ،زن به بردهای

تمام و کمال مبدل شده است .نظام
مردساالر با برقراری حاکمیت در
عرصهی اقتصادی و وابسته نمودن
همهجانبهي زن به مرد ،او را بیاراده
كرده است .زن جهت چندرغاز پول و
لقمهای نان چشم به دست مرد دوخته
و به او وابسته شده است .به عبارتی
میتوان گفت زن قاطعانهترین نوع
ظلم را در این عرصه تجربه میکند.
در حالی که دولت و قدرت به این
شکل زن را به مرد وابسته کرده و
مبدل به برده میکنند ،از سوی دیگر
نیز با مبدل کردن رنج و کار زن به
نوعی کاری ارزان ،جهت افزایش
سود ،به صورتی نامحدود او را به
کار میگیرند و جسم و کارش را
تحت استثمار قرار میدهند .زنان
بسیاری همه روزه در شرایط کار
که تفاوتی با شکنجه ندارد ،به قتل
میرسند .اگر روزگاری عرصهي
اقتصادی نیرومندترین عرصهی دفاع
زن از خويش بود ،امروزه میتوان
گفت به عرصهاي مبدل شده که
زن در آن بیدفاع مانده و به هیچ
مبدل شده است .در این عرصه که بر
روی زن استثماری ژرف و الیه الیه
حکم میکند ،زن در وضعیت بسیار
ضعیف و بدون راهکار به سر میبرد.
از این نظر سازماندهی و دفاع ذاتی
زن در عرصهي اقتصادی یکی از
موضوعاتی است که میبایست آن را
با اهمیت بسیار مورد مداقه قرار داد.
اگر زن در عرصهی اقتصادی بتواند
سازماندهی خویش را تحقق بخشد،
قادر خواهد بود از وابستگی به مرد
رهایی یابد و آزاد شود .در همین
راستا زنان میبایستی کمونهای
اقتصادی خویش را مطابق با نگرشی
اکولوژیک به صورتی همهجانبه در
روستاها ،محلهها ،شهر و شهرکها
ایجاد نمایند .این سازماندهی مبنای
کنفدرالیسم دموکراتیک ميباشد.
زنان میتوانند با ایجاد همبستگی
در میان یکدیگر و با سازماندهی
خویش ،از کشاورزی ارگانیک
گرفته تا شرکتهای تعاونی ،از
انواع سازمانهاي وقف گرفته تا
آتلیه و صدها عرصهی تولیدی
دیگر زندگیشان را سامان بخشند
و خویشتن را آزاد نمایند .ايجاد اين
سازماندهيها زنان را قادر خواهد
نمود تا به امرار معاش خويش پرداخته

و اين امر نيز به معناي استقالل در
عرصهي اقتصادي خواهد بود .زنی
که در عرصهی اقصادی مستقل باشد،
بدین معناست که در مسیر آزادی گام
بسزایی را برداشته است .هنر و رسانه
نیز از عرصههایی ميباشند که زنان
در آن به بدترین شکل ممکن تحت
استثمار و قتل عام قرار میگیرند .در
این عرصهها زن فاقد مکانیسم دفاعی
است و با همه نوع استثماری مواجه
میگردد .در این عرصهها زن ابژهی
اشتها و سود نظام حاکم و مردساالر
است .فرهنگ تجاوز که از سوی نظام
قدرتـ دولت عملي ميگردد ،از راه
قتلعام و استثمار زن تولید میگردد.
نظام مردساالر در عرصهی رسانهای
و هنری زن را درست همچون ابژهی
تجاوز به کار میگیرد .از برنامههای
سینمایی گرفته تا سریالهای مختلف
و از برنامههای تفریحی و مسابقاتی
گرفته تا تبلیغات ،زن در معنای واقعی
کلمه به ابژهی تجاوز مبدل شده
است .نظام مردساالر با بهکارگیری
این فعالیتهای ضدهنری که خود
آنها را هنر میخواند ،مرد و جامعه
را بر روی غرایز متمرکز نموده و
حیاتی حیوانوار را تحقق میبخشد.
با گسستن زن از زن بودنش ،مرد
از مردبودنش و جامعه از اجتماعی
بودنش تودهای از انسانهای دونمایه،
فاقد عزت و اعتماد به نفس و بدون
دفاع را بهمیان آورده است .تنها راهی
که میتوان با توسل بدان فرهنگ،
هنر و رسانه را به وضعیتی متناسب
با حقیقتش درآورد ،سازماندهی
آزاد و مخصوص به زنان است .زنان
میبایستی خود را از حالت ابژهی
نظام حاکم و مرد رها نموده و بر
پایهی معرفت و ارادهی ذاتی و اخالق
آزاد ،عرصهی رسانه را دگربار از
راه نگرش کمونال دموکراتیک
سازماندهی نمایند .اگر زن قادر باشد
با ایجاد کمونهای فرهنگ ،هنر و
رسانهی مبتنی بر ارادهی ذاتی خویش
به خودمدیریتی بپردازد ،تولیداتش
را سازماندهی کرده و نیروی دفاع
ذاتی خویش را درمیان نهد ،این
بدان معناست که بخش اعظم مسیر
آزادی را طی کرده است .یکی دیگر
از عرصههایی که زن دچار بیشترین
بیدفاعی در آن است ،عرصهی
اجتماعی است .همانگونه که در
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باال هم بدان اشاره نمودیم ،زندگی
زن در خانه و جامعه در یک کلمه
عبارت است از اضطراب مستمر.
فرهنگ اجتماعیای که با ایدئولوژی
جنسیتگرایی سرشته گردیده ،به
معنای مرگ ،آالم و اشکهاي
همیشگی است .همانگونه که
خشونت در خانواده ،خانه را برای زن
مبدل به یک زندان کرده است ،مرد
را به يك سادیست تمام عیار و زن را
نیز به یک مازوشیست مبدل نموده.
مرد که با شکنجهی همه روزهی
زن ،بیش از پیش ظالم میگردد،
انسانیتش را از دست میدهد و
مبدل به یک حیوان میگردد؛ از
سوی دیگر زنی که تحت تجاوز
و شکنجه شخصیتش را از دست
میدهد نیز به همان وضعيت دچار
ميگردد .در اين صورت میتوان
اذعان داشت خانواده با وضعيت
كنونياش به نهادی وحشتزا متحول
شده که در آن ارزشهای انسانی
به انحطاط کشیده میشوند و از
میان میروند .امروزه خانواده یعنی
بیارادگی ،بیشخصیتی ،بردگی و
نابودی .خانوادهي كنوني جایی
است که در آن تمامی معنای حیات
از میان میرود .حتی میتوان گفت
قلهی نابودی و پایان معنا است .نظام
دولتـ قدرت پنج هزار سال است
که خانواده را به منزلهی اسلحهای
در راستای ایجاد جامعهی برده به کار
میگیرد .از نظر دولت و قدرت در
چنین خانوادهای مرد در هیات دولت
خانواده است و زن نیز جامعهی
بردهی این دولت را شکل میدهد.
زنی که تحت ظلم و سرکوب نظام
مردساالر ـ و مرد به عنوان نمایندهی
این نظامـ در خانواده به تمامی پایمال
شده ،تنها رهیافت را در خودکشی
میبیند و هر روز برای او عبارت
است از تکرار یک خودکشی.
دیوانه میشود و راهی تیمارستانها
میگردد .تعادل روحیاش را از
دست میدهد و دست به جنایت
میزند و یا اینکه خود قربانی جنایت
میگردد .از سوی مرد مورد خرید
و فروش قرار میگیرد .در راستاي
منافع مرد ،مبدل به ناموس میگردد و
برداشتن یگ گام آن سوی خانه جزو
بزرگترین عیبها شمرده میشود؛
حتی همین مرد به بزرگترین

بیناموسی تن درميدهد و در قبال
پول ،زن را میفروشد و در بخشهای
فحشا و رسانه او را همچون ابژهي
سود به كار ميگيرد .متاسفانه همین
پدیدهی ناموس و بی ناموسی مطابق
با منافع مرد هویتش را تغییر میدهد.
از سوی دیگر زنی که دست به
سازماندهی خویش زده و مبارزه
مینماید ،تحت بازداشت و
شدیدترین شکنجهها قرار میگیرد،
به مجازات اعدام محکوم میشود،
سنگسار میشود ،کشته میشود،
زنده به گور میگردد ،تیرباران
میشود و در کارخانجات سوزانده
میشود .دیگر حیات توام با شکنجه
از عرصهی خانواده هم خارج شده و
هر عرصه مبدل به گور و زندان زن
شده است .ساختارهای خانواده و یا
مناسبات صحیح و سالم تنها میتوانند
بدین شکل پدید آیند :زن و مردي
که برخوردار از معرفت و ارادهاند،
ارادهی متقابل یکدیگر را بپذیرند
و بر مبنای عشق و محبت متقابل و
به شکلی آزاد و برابر نظام زندگی
زناشویی آزاد و دموکراتیک را
برقرار نمایند .تا زمانیکه خانواده بر
این مبنا دموکراتیزه نگردد ،نمیتوان
از جامعهی دموکراتیک بحث به
میان آورد و این جامعه نمیتواند
برخوردار از یک نظام باشد.
پس میتوان اذعان داشت در جایی
که قدرت و دوگانهی ارباب و برده
وجود داشته باشند ،آزادی وجود
نخواهد داشت و برابری نيز در کار
نخواهد بود .دموکراسی به میان
نخواهد آمد .عشق فردی و اجتماعی
هم نمیتواند وجود داشته باشد.
قدرت و حاکمیت ،دشمن آزادی،
برابری ،دموکراسی و عشق بوده و به
معنای انکار حقیقتند .یک زندگی
اجتماعی مبتنی بر زن و مردی که از
قدرت و دوگانهی ارباب و بنده منزه
شده باشند ،قادر خواهد بود نظام
متناسب با طبیعت خویش را تأسیس
کند .این همان نظامی است که بدان
کنفدرالیسم دموکراتیک میگوییم.
کنفدرالیسم دموکراتیک ،نظام زن
آزاد است .نظام جامعهی اخالقی و
سیاسی است که از قدرت و بردگی
منزه گشته و بر محور زن آزاد تحقق
یافته است .همچنان که بدون آزادی
زن نمیتوان این نظام را برساخت،

مرحلهی برساختش نیز مرحلهای
است که توام با آزادی زن پیشرفت
مینماید .با توجه به اینکه نظام
مردساالر هرگونه حمله و خشونت
ایدئولوژیک ،سیاسی و نظامی را در
قبال زنان مشروع میداند،
سازماندهیهاي مختص و خودگردان
زنان یک نیاز بسیار ضروری است كه
به هيچ وجه نميتوان از آن
چشمپوشي نمود .در برابر تمامی این
حمالت و جنگهای نظام تنها
راهکار آلترناتیو این است که زن با
سازماندهی خودگردان و مختص
خویش آن هم به صورتی تودهای و
مکانیزمهای
در
جایگیری
تصمیمگیری به صورتی برابر و آزاد
نقش پیشاهنگ را در برساخت نظام
کنفدرالیسم دموکراتیک ایفا نماید.
یکی از پایههای اساسی نظام کنفدرال
دموکراتیک دفاع ذاتی است .بدون
وجود دفاع ذاتی نمیتوان هژمونی
ایدئولوژیک ،سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و نظامی قدرتـ دولت را به
عقب راند و آن را بی تأثیر نمود.
بدون وجود دفاع ذاتی حمالت نظام
حاکم بیتأثیر نخواهند شد و جامعه
قادر به دفاع از خویش نخواهد بود.
از این نظر میتوان گفت که نظام
کنفدرال دموکراتیک در حقیقت
نظام دفاع از زن و عموماً جامعه در
برابر نظام قدرتـ دولت میباشد.
نظام محافظت از ارزشهای اخالقی،
سیاسی و دموکراتیک است .نظامی
است که از موجودیت جامعه صیانت
به عمل آورده و آزادی آن را تحقق
کنفدرالیسم
نظام
میبخشد.
دموکراتیک با این کاراکتر خویش
در عین حال نظامی است مربوط به
زنان .به هنگام برساخت نظام
کنفدرالیسم دموکراتیک ،یکی از
اساسیترین فعالیتها این است که
زنان نیروی دفاع ذاتی خویش را
سازماندهی نمایند .اگر زنان قادر
باشند چنان به سازماندهی خویش
بپردازند که فورا ً به حمالت پاسخ
دهند و به طرزی فعال از خود دفاع
نمایند ،خواهند توانست در برابر
خشونت درون و بیرون خانواده از
ایستاری ارادهمند و سازمانی
برخوردار باشند و نظام دفاعی خویش
را به میان آورند .نتیجهای که
میبایست از تمامی این ارزیابیها

گرفت این است :نظام کنفدرالیسم
دموکراتیک بر جامعهی اخالقی و
سیاسی اتکا دارد و نیرویی که
جامعهی اخالقی و سیاسی را به میان
میآورد ،زن آزاد است .رهبر آپو
اخالق را حالت قاطعانهی آزادی
مینامد .این گفته که بازتابی است از
حقیقتی بزرگ ،واقعیتی را دست
نشان میسازد که میبایستی بر روی
آن به غور و تعمق پرداخت .عموماً
هرکسی اخالق را با توجه به دیدگاه
سطحی خويش مورد ارزیابی قرار
میدهد .همانگونه که چنین
دیدگاهی معنا و ارزش بایسته را به
اخالق نمیدهد ،راه بر تحریفهای
بزرگی هم میگشاید .منظورمان از
اخالق ،اخالق آزاد میباشد .نه
نگرش فئودالی ،مدرنیستی و
پسامدرنیستی در رابطه با اخالق.
اخالق آزاد اخالقی است که از
ملیتگرایی،
جنسیتگرایی،
و
علمگرایی
دینگرایی،
قدرتگرایی به منزلهی مجموع
تمامی این پدیدهها گذار نموده است.
اخالقی است که بر اساس آزادی زن
و مرد ،برابری آنان و حیات آزادانه و
برابر فرهنگها ،باورداشتها و
طبقات گوناگون اجتماعی پایهریزی
شده است .اگر این پدیده را در
شخص زن محسوس نماییم میتوانیم
اختصارا ً این را بگوییم :میزان بااخالق
بودن یک زن بستگی به برخورداری
وی از معرفت ،اراده ،شخصیت و
ایستار آزاد دارد .میزان با اخالق بودن
یک زن بستگی به این دارد که وی تا
چه حدی خویش را از محدودهی
حاکمیت مرد ،نظام مردساالر و
جامعهی جنسیتگرا رهایی بخشیده
باشد ،خویش را از حالت کاال بودن
آزاد ساخته ،از ابژگی رها شده باشد
و شخصیتی سازمانی و مبارز را کسب
نموده باشد .زنی كه چنين اخالقی را
کسب نماید ،زن آزاد است .عین
همین وضعیت در رابطه با مرد هم
صدق میکند .مردی که از
جنسیتگرایی ،قدرتگرایی گذار
نموده باشد ،اراده و شخصیت کسب
نموده باشد و به چنان سطحی رسیده
باشد که از زندگی آزادانه و برابر با
زن احساس غرور نماید ،مردی است
بااخالق و در عین حال آزاد.
جامعهای هم که بر مبنای آزادی و

کنفدرالیسم دموکراتیک
برابري هر دو جنس استوار باشد،
جامعهای است آزاد و اخالقی.
جامعهای که برخوردار از اخالقی
آزاد است ،به راحتی قادر خواهد بود
بر اساسی دموکراتیک ،خودمدیریتی
را تحقق بخشد .عنوان این استعداد و
نیروی مدیریت نیز سیاست است .در
این صورت میتوان اذعان داشت که
مابین اخالق و سیاست رابطهای
تنگاتنگ وجود دارد .در حالی که
اخالق وضعیت قطعیتیافتهی آزادی
است ،سیاست نیز وضعیت آزادی
آکتیو جامعهی آزاد را بیان مینماید.
هر دو پدیده نیز اَشکال متفاوتی از
آزادی اجتماعی میباشند .آنچه که
کاراکتر و رنگ این دو فرم را تعیین
میکند نیز شخصیت زن و مرد آزاد
میباشد .مدل سازماندهی تودهای که
نظام کنفدرالیسم دموکراتیک بر آن
استوار میباشد ،مدلی است که زنان
نیز در رابطه با خویش آن را مبنا قرار
میدهند .این مدل همچنان که
مشارکت مستقیم جامعه را در سیاست
به میان میآورد ،مدلی است که
مشارکت مستقیم زنان در سیاست را
نیز تضمین مینماید .جهت تحقق این
سازماندهی دموکراتیک ،سازماندهی
خودویژهی زن نقشی اساسی را ایفا
مینماید .به میزانی که زنان از
سازماندهی برخوردار باشند ،به همان
میزان قادر خواهند بود ارادهی آزاد
خویش را در میان نهند و در امر
سیاست نیز میتوانند از اراده ،گفتمان
و حق تصمیمگیری برخوردار باشند.
تا زمانیکه زن به صورتی خودگردان
و ویژه خود را سازماندهي ننماید،
قادر نخواهد بود به شکلی آزادانه و
برابر در سیاست و زندگی مشارکت
داشته باشد .قادر نخواهد بود در
نهادهای مدیریتی به صورت آزاد و
برابر جای بگیرد .نخواهد توانست
ارادهی خویش را به صورتی موثر،
صحیح و دموکراتیک در میان نهد .از
این نظر میتوان اظهار داشت ایجاد
سازماندهی دموکراتیک از سوی
زنان البته با گفتمان دموکراسی
مستقیم و آغاز این سازماندهی از
روستاها و محلهها و ایجاد نهادهای
دموکراتیک ،بنیان نظام کنفدرالیسم
دموکراتیک را تشکیل میدهد .بنیان
یک نظام هرچه مستحکم باشد،
نیروی عملی شدن و تداوم آن نظام به

همان میزان زیاد خواهد بود.
سازماندهیهای کمون و مجلس
مبتنی بر تودهی جامعه در امر تحقق
اراده و معرفت ذاتی زن و مشارکت
وی در حیات اجتماعی از راه نیروی
ذاتی نقشی اساسی را ایفا میکند .هر
چه زن دموکراسی مستقیم را مبنا قرار
دهد و دست به خودسازماندهی زند،
به همان میزان نیز سیاست دموکراتیک
ظهور خواهد یافت .میتوان جهت
درک بهتر این امر آن را هرچه بیشتر
محسوس نمود .برای نمونه محلهای را
در نظر بگیریم .فرض کنیم زنانی که
در آن محله زندگی میکنند،
کمونهای اجتماعی ،آموزشی،
اقتصادی ،بهداشتی ،امنیتی ،ورزشی
و حقوقی خویش را ایجاد کنند.
کمونهای اجتماعی ،مسایل زنان در
خانواده ،جامعه و عموماً مسایلی را
که با نظام دارند به بحث و گفتگو
بگذارند و پروژههای چاره یابی خود
را در ميان نهند و این پروژهها را
عملی سازند .کمونهای اقتصادی
مسایل اقتصادی را که زنان را به مرد
و نظام وابسته میکنند مورد بحث
قرار دهند و در راستای استقالل
اقتصادی زنان پروژههای عملی و در
راس آن تعاونیهای زنان و
کشاورزی ارگانیگ را متحقق سازند.
کمونهای بهداشتی پروژههای
مربوط به چارهیابی مسایل بهداشتی
زنان و کودکان را مورد بحث و
گفتگو قرار دهند و آنها را عملی
سازند .کمونهای امنیتی ،واحدهاي
دفاع ذاتی زنان را در برابر هر نوع
خشونت چه در خانواده و چه در
خارج از آن سازماندهی نمایند.
کمونهای حقوق ،در راستای تضمین
حقوقی زنان ،پروژههایی را پیشکش
نمایند و عرصههای مبارزهی حقوقی
مرتبط با آن را تشکیل دهند.
کمونهای ورزشی ،در راستای
تمامیت روحی و جسمی زنان و
حیات زيبا و سالم عرصههای ورزشی
را تشکیل داده و زنان را در این
عرصهها آموزش دهند .میتوان از
صدها کمون دیگر بحث نمود که در
حوصلهی این مقال نیست.
خودسازماندهی زنان در یک محله،
بخش و شهر ،و جایگیری فعال و
سازمانی آنان در سازماندهیهای
دموکراتیک در گسترهای وسیعتر ،به

این معناست که این زنان در خارج از
نظام و ذهنیت نظام مردساالر قرار
گرفتهاند .بدین معناست که آزاد شده
و قادر خواهند بود آزادی اجتماعی
را هم برقرار نمایند .مشارکت آزادانه
و ارادهمند زنان در مجالس و
کمونهای سازماندهیشدهی مردمی
در محلهها ،مطرح کردن پروژهها و
تصمیمات اتخاذشده در ساختارهاي
سیاسی خودگردان و خاص خویش
در کمون و مجالس مردمی ،بحث در
مورد آنها و اتخاذ تصمیمات
مشترک ،همانگونه که مجالس و
کمونهای مردمی را به سیاست
دموکراتیک سوق خواهد داد ،قادر
خواهد بود سطح اخالقی ،سیاسی و
آزادی جامعه را هم پیشرفت دهد.
اگر زنان قادر باشند این نوع
سازماندهی را در روستاها ،محلهها،
شهرکها و شهرها به صورتی همه
جانبه و ژرف متحقق سازند ،سیاست
هویت واقعی خویش را به دست
خواهد آورد و چهرهای دموکراتیک
کسب خواهد كرد .در این صورت
جامعهی اخالقی و سیاسی فرهنگ
خویش را نهادینه خواهد ساخت.
سازماندهیهای مجلسمحور و
کمونمحور که بر مبنای نیازهای
زنان و اقشار گوناگون اجتماعی به
میان آمدهاند ،سنگ بنای کنفدرالیسم
دموکراتیک را تشکیل میدهند .به
عالوه آکادمیهای سیاسی ،بنیادها،
سازمانهای وقف ،کنگره و
سازماندهیهای رسانهای که این
ساختاربندیهای سیاسی را پیگیری
مینمایند ،در امر دموکراتیزاسیون
اجتماعی نقش بسزایی را ایفا خواهند
کرد .تا زمانیکه نهادهای سیاست
دموکراتیک به وجود نیایند ،پیشبرد
نیرومندانهی سیاست دموکراتیک در
برابر نظام قدرتـ دولت و نتیجهگیری
ممکن نخواهد بود .نهادهای سیاست
دموکراتیک که به شکل کمون،
مجلس ،کنگره ،بنیاد ،سازمانهای
وقف ،سندیکا ،اتحادیه ،رسانه و
آکادمیها سازماندهی میشوند،
نقش اساسی را در دگردیسی اخالق
اجتماعی ـ که قدرت و دولت آن را
به انحطاط کشانیده ـ به حقیقت
خویش ایفا خواهند کرد .به عالوه
نقش بسزایی را در یکپارچه سازی
اخالق اجتماعی با سیاست خواهند
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داشت .این نهادها از کاردکردی
اساسی در امر تضمین قانونی حقوق
دموکراتیک جامعه و زنان
برخوردارند .تنها در صورتی که
دولت نهادهای سیاست دموکراتيك
جامعه را به رسمیت بشناسد ،این
نهادها نیز نهادهای دولتی را به
رسمیت خواهند شناخت .اگر دولت
این نهادها را به رسمیت نشناسد ،زنان
و جامعه در امر پیشبرد همه نوع حق
دفاع مشروع ،دارای مشروعیت
خواهند بود .آزادی و سازماندهی با
یکدیگر رابطه تنگاتنگی دارند .در
صورت نبودن یکی از این دو امر،
اندیشیدن به دیگري دشوار خواهد
بود .در همین رابطه وقتی که زنان
موضوع بحث باشند این امر به
صورتی برجستهتر نمایان میگردد .به
جهت آنکه زنان در طول تاریخ پنچ
هزارساله ی تمدن و به ویژه 400ـ
 500سال اخیر عصر سرمایهداري
جزو بیسازمانترین اقشار اجتماعی
بودهاند ،زنان بازنمود بیارادهترین و
بیسازمانترین واقعیت تاریخ
مردساالر بودهاند که در معنای واقعی
کلمه از آزادی بیبهره ماندهاند .نظام
حاکم با از میان بردن سازماندهی
زنان ،ارادهی آنها را درهم شکسته و
با درهم شکستن این اراده ،آزادی را
از آنها سلب نموده است .خود نظام
حاکم نیز با سازماندهی خویش به
بهترین شکل ممکن به نیروی مطلق
حاکم بر زنان مبدل گشته است.
امروزه هم این نظام تمامی نیروی
خویش را از این سازماندهی میگیرد.
تنها راه بیتاثیر نمودن سیاست و
مردساالر،
نظام
سازماندهی
سازماندهی بر مبنایی دموکراتیک و
سیاست
نهادهای
گسترش
دموکراتیک به صورتی ژرف در
همهی مکانها و عرصههاست .مبدل
گشتن زن به سوژهی اساسی سیاست،
اقتصاد و به طور کلی حیات اجتماعی
به معنای درهمتنيدگی نظام کنفدرال
دموکراتیک و تجلی روح و ذهنیت
بود.
خواهد
آن
در
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می دانم ایاالت متحدهی امریکا چه
پروژهای را جهت خاورمیانه
تدارک دیده است .می توان این
پروژه را به نوعی عملیات نجات
کاپیتالیسم از بحرانی که دامنگیر آن
است هم ارزیابی کرد .به نظر من
جواب خلقها به ملیگرایی ابتدایی
و این پروژه ،این خواهد بود:
پروژهی کنفدرالیسم دموکراتیک
خلق ها .کنفدرالیسم
دموکراتیک پروژهی اساسی من
برای خلق های خاورمیانه است.
این همان پروژه ای است که
میبایست کوردها در برابر پروژهی
فدراتیو ایاالت متحده ی امریکا آن
را عملی سازند .منظورم دولتـملت
نیست .کنفدرالیسم دموکراتیک
عبارت از دولت ـ ملت مرکزی و
فدراتیو نیست .مدلی که من آن
را پیشنهاد مىکنم ،مدلی است که
غیردولتی بوده و هرگز در برابر آن
تسلیم نمیگردد .این مدل را براى
همهی بخشهای کوردستان پیشنهاد
مینمایم .کنگرهی خلق هستهی
اساسی و اولویتدار این پروژه است.
می بایستی گفتگوها در مورد
درونمایهی اصطالحی ،نظری و
سازمانی آن را توسعه داد .تمامی
خلقمان باید خود را وقف این
پروژه نمایند .در حال حاضر
میتوان مباحث و نظرات را در
مورد آن ژرفا بخشید و جوانب
عملی و نحوهی پراکتیزه کردنش را
به بحث گذاشت.
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