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سخنسردبیر
در تکویــن ملــت دموکراتیــک و در مرحل ـهای کــه زندگــی اجتامعــی ناگزیــر بــه تحــول خواهــد بــود،
بــدون شــک ،ایــن فــرم زندگــی ســنتی در مدرنیت ـهی رسمایهداریســت کــه دچــار تغیی ـرات بنیادینــی
میگــردد .جامع ـهی قدیمــی قــادر بــه ادام ـهی حیــات خویــش بــه شــیوهی معمــول نخواهــد بــود.
نهادهــا ،حوزههــای اجتامعــی دســتخوش تغییراتــی خواهنــد گردیــد کــه نقشویــژهی فــرد ِ جامع ـهی
خویــش و مســئولیتهای وی در برابــر ایــن نهادهــا و حوزههــا ،ناگزیــر بــه بازتعریــف اســت.
هنگامــی کــه تقابــل بازتعریــف «فــرد آزاد و فــرد بــرده» یــا بازخــورد موضوعاتــی چــون آزادی فــردی،
حقــوق شــهروندی ،ملتشــدن و  . . .در گــذار بــه ملــت دموکراتیــک بــه میــان میآیــد ،نیازمنــد
بــه درک و قبــول ایــن واقعیــت خواهیــم بــود کــه فــرد آزاد برســازندهی ملــت دموکراتیــک اســت .در
واقــع اولیــن رشط مبدلشــدن بــه ملــت دموكراتیــك ایــن اســت كــه فــرد آزاد باشــد .تحقــق ایــن آزادی
و مســئولیت نهادینــه شــدن آن ،نیازمنــد تعلــق بــه جامع ـهی خویــش بــودن و موجودیتــی در حــوزهی
سیاســت دموکراتیــک اســت« .فــرد آزاد» تقلبــی و پوشــالینِ فردگرایــی رسمایـهداری كــه در برابــر جامعــه
شــورانده شــده ،ماهیتـاً دچــار ژرفایافتهتریــن نــوع بردگــی اســت .امــا ایــاژ یــا تصویــری كــه ایدئولــوژی
لیــرال ترســیم میمنایــد ،طــوری اســت كــه انــگار فــرد در جامعــه دارای آزادیهــای بیپایــان اســت.
اگــر در زندگــی اجتامعــی مــدرن ،شــاهد ایــن وضعیــت هســتیم کــه نظامهــای آموزشــی جامعــه  ،موظــف
بــه پــرورش تیــپ فردگـرای ضداجتامعــی هســتند ،هــم حیــات فردگرایانـهی لیـرال و هــم حیــات شــهروندی
تـ ملت»گـرا ،مطابــق نیــاز نظامهــای رسمایـهداری ،تدویــن گشــته و متحقــق میگــردد؛ در حقیقــت فرد
«دولـ 
ضداجتامعــی ،هــان فــردی اســت کــه از فــرم و شــکل اخالقــی و سیاســی خــارج گردانــده شــده اســت .ملــت
دموكراتیــك ،جامعـهی دموكراتیــك اســت در برابــر «جامعــه یــا بیجامعهگــی» قــدرت و دولــت .در برابر اســتهالك
اجتامع ـ ی ـكــه از طریــق ان ـواع ا َشــكال نابرابــری و بردگــی اج ـرا گشــته و درونــی شــده ـ [ملــت دموكراتیــك]،
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جامعــهای اســت كــه آزادانــه و مســاواتطلبانه هســتی مییابــد.
شــهروندی ،یــک نقــش اجتامعــی مــدرن فراگیــر بــه عنــوان مجموع ـهای بــه همپیوســته از وظایــف،
تعهــدات اجتامعــی ،سیاســی ،حقوقــی ،اقتصــادی ،و فرهنــگ همگانــی ،برابــر و یکســان ،روابــط ،حقــوق
و آزادیهاســت و شــاخصی کلیــدی بــرای نشــاندادن تحقــق دموکراســی در یــک جامعــه بــه شــار
مـیرود .برخــورداری عادالنــه و منصفانــه متامــی اعضــای جامعــه از مزایــا ،منابــع و امتیــازات اجتامعــی،
سیاســی ،حقوقــی ،و فرهنگــی اســت .در ایــن میــان تعلقــات طبقاتــی ،نــژادی ،مذهبــی ،ملــی و قومــی
امتیــاز یــا فضیلــت و دالــی بــر اتنفــاع فــرد یــا گــرو ِه متعلــق نخواهــد بــود .یکــی از عمــده مشــکالت
موجــود بــر رس راه تکویــن جامعـهی دموکراتیــک در ایـران ،وجــود فرهنــگ سیاســی و اجتامعــی موجــود
اســت کــه گــذار از آن نیازمنــد بسرتســازی اســت .بــه ایــن معنــی کــه جامعــهی مســتعمره شــدهی
ایــران و جامعــهی بردهشــده و مطیعــی کــه میتــوان بیجامعهگــی نامیــد ،از ایــن پــس قــادر بــه
ادامـهی حیــات بــه شــیوهی کنونــی نخواهــد بــود .برســاخت جامعـهی دموکراتیــک ،نیازمنــد بازتعریــف
فــردـ شــهروند آزاد و دموکراتیــک هــان جامعــه اســت .جامعــهی نادموكراتیــك ،منیتوانــد سیاســیـ
اخالقــی باشــد .پــس اجتــاع یــا كمــون غیرسیاســی نیــز منیتوانــد آزادانــه زندگــی کنــد .در همیــن
جاســت کــه اشــراکات تنگاتنــگ بیــن دموكراتبــودن ،سیاســیبودن و آزادی اجتامعــات كمونگونــه
را میتــوان دریافــت .و در ایــن حالــت اســت کــه فــرد آزاد رضورتــی انکارناپذیــر در آفرینــش جامعـهی
دموکراتیکیســت کــه بـرای حیــات آزادانــه نیازمنــد موجودیــت و شــهروندی آزاد اســت .بــدون تردیــد،
تعهــد بــه رســالتهای اجتامعــی و مشــارکت جهــت ایجــاد بســرهای برخــورداری جامعــه از قبــول
نقــش سیاســی ،فرهنگــی و اجتامعــی میتوانــد فــردـ شــهروند آزاد و دموکراتیــک بیافرینــد .بــه میزانــی
کــه اهتــام بــه نقــش و عمــل سیاســی ،اجتامعــی و فرهنگــی خویــش را در حــوزهی اندیشــیدن و
بازتعریفکــردن بــه کار گیــرد ،امــکان گــذار از وضعیــت موجــود و شهروندشــدن وجــود خواهــد
داشــت .در غیــر ایــن صــورت از ســوی دیگــرانِ قــدرت ،برایــش نقــش تعریــف گشــته ،حــوزهی
عمـلاش را مشــخص و معیــن میکننــد و حــوزهی اندیشـهاش چیــزی فراتــر از ســیاحت در نوســتالژیای
رسخوردگیهــای ســالخوردهاش نخواهــد بــود.
شــارهی دوم از نرشیـهی ملــت دموکراتیــک کاری از کمیتهی رســانه و مطبوعــات  KODARدر خصوص
واکاوی و اهمیــت نقــش فــرد در آفرینــش جامع ـهی دموکراتیــک خویــش ،پیشــکش میگــردد .ضمــن
عــرض پــوزش از متامــی خواننــدگان «ملتدموکراتیــک» در تأخیــر انتشــار دومیــن شــاره از نرشیــه،
تــاش خواهیــم منــود کــه از ایــن پــس «ملــت دموکراتیــک»در پایــان هــر مــاه منتــر گــردد .بیگــان
نظـرات  ،انتقــادات و آثــار شــا در پربارتــر منــودن نرشیـهی خودتــان ،یاریگــر خواهــد بــود.
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و

گزیدهایازتحلیالتعبداللهاوجاالن

دفاعیهیپنجم

شیوهیحیاتکموندموکراتیک
فردــ شهروند آزاد در ملت دموکراتیک

بــه هنــگام بیــان ابعــاد حیــات ملــی دموكراتیــك ،جهــت درنیفتــادن بــه یــك اشــتباه بایــد از
قبــل یــك هشــدار داد؛ هشــدار مزبــور در اینبــاره اســت :در حیــات ملــت دموكراتیــك یــا هــر
نــوع دیگــری از ملــت ،همیشــه كلیتمنــدی ذهنــی و نهــادی وجــود دارد .عموم ـاً جوامــع
و خصوص ـاً جوامــع دموكراتیــك ملــی ،جهــت تســهیل در آنالیزهــا و تحلیــات بــه حوزههــا و
ابعــاد مختلفــی تقســیم میشــوند .امــا هیــچ كــدام از ایــن تقســیامت ،بهتنهایــی و بــه شــكل
«گسســته از كلیــت» منیتواننــد وجــود داشــته باشــند .اگــر جوامــع و بهویــژه ملتهــای
دموكراتیــك عــر مــا را بــه یــك ا ُرگانیســم یــا موجــود زنــده تشــبیه مناییــم ،معلــوم میشــود
كــه حوزههــا و ابعــاد آنهــا بهشــكلی همبســته و در چارچــوب كلیتمنــدی ا ُرگانیســم یــا
موجــود زنــدهای كــه اعضایــش بــه هــم وابســته هســتند ،میزینــد .بنابرایــن اگرچــه هــر یــك
از ابعــاد بهصــورت جداگانــه نیــز بررســی شــوند ،امــا بایــد همیشــه در نظــر داشــت كــه آنهــا

بخشهایــی از یــك كلیــت میباشــند.
فــردـ شـ ِ
ـهروند ملــت دموكراتیــك ،بــه انــدازهای كــه آزاد اســت ،ناچــار اســت كمونــال نیــز باشــد« .فــرد
آزاد» تقلبــی و پوشــالینِ فردگرایــی كاپیتالیســتی كــه در برابــر جامعــه شــورانده شــده ،ماهیتـاً دچــار
ژرفایافتهتریــن نــوع بردگــی اســت .امــا ایــاژ یــا تصویــری كــه ایدئولــوژی لی ـرال ترســیم میمنایــد،
طــوری اســت كــه انــگار فــرد در جامعــه دارای آزادیهــای بیپایــان اســت .لیكــن واقعیــت ایــن
اســت :فــردی كــه بــردهی كارهــای دســتمزددار اســت و متایــل بــه بیشــینه ســود را تحقــق بخشــیده و
بــه نظامــی هژمونیــك مبــدل میمناید(آنهــم بــه گون ـهای كــه در هیــچ یــك از ادوار تاریــخ تحقــق
نیافتــه) ،مناینــدهی توســعهیافتهترین شــكل بردگــی اســت .چنیــن فــردی ،در پراكتیــك زندگــی و
آمــوزش بیرحامن ـهی «دول ـتـ ملت»گرایــی ایجــاد میگــردد .چــون زندگ ـیاش بــه حاكمیــت پــول
وابســته گردانــده شــده ،تــن بــه سیســتم دســتمزدیای داده كــه
هامننــد قــادهی بستهشــده بــه گــردن یــك ســگ ،او را بســته و
شــهروندبودنِ كُردهــا در ملــت دموكر ِ
اتیك
بــه هــر طــرف جهتدهــی میمنایــد .زیــرا بــرای زندگیكــردن
چــارهی دیگــری نــدارد .اگــر بگریــزد یعنــی بیــكاری را ترجیــح خودشــان ،هــم حــق و هــم وظیفــهی
دهــد ،ایــن نیــز بــه معنــای آن اســت كــه هامنطــور ایســتاده اغامضناپذیــر آنهاســت .مبدلنشــدن
و روی پــا جانــش را بســتانند .همچنیــن فردگرایــی كاپیتالیســتی ،بــه شــهروند ملــت خویــش ،بیانگــر نوعــی
بــر مبنــای نفــی جامعــه شــاكلهبندی شــده اســت .معتقــد اســت ازخودبیگانگــی بــزرگ اســت و از طریــق هیچ
كــه بــه تناســب رد هــر نــوع فرهنــگ و ســنت جامعـهی تاریخــی ،توجیهــی منیتـوان از آن دفــاع منود .مســئلهای
خــود را تحقــق خواهــد بخشــید .ایــن بزرگتریــن تحریفــی اســت كــه در اینجــا بــا آن مواجــهشــویم ،در رابطــه
كــه ایدئولــوژی لیــرال صــورت میدهــد .شــعار اساســی بدیــن بــا ایــن اســت :پــس شــهروندی دولـتـ ملــت
شــكل اســت« :جامعـهای در كار نیســت ،تنهــا فــرد وجــود دارد»!
كاپیتالیســم ،اساس ـاً نظامــی بیــار اســت كــه بــر مســتهلكمنودن حاكــم چــه خواهــد شــد؟ در واقــع میت ـوان
هــر دو شــهروندی را بهصــورت مختلــط و
جامعــه اتــكا دارد.
در برابــر ایــن ،فــرد متعلــق بــه ملت دموكراتیــك ،آزادی خــود را در درهمتنیــده منایندگی[یــا بازمنایــی] كــرد .اگــر
ـات كوچـ ِ
كمونالیتـهی جامعــه یعنــی در زندگــی بهشــكل اجتامعـ ِ
ـك مســئلهی كُرد در كشــور ذیربــط در چارچوب
كاراتــر مییابــد .كمــون یــا اجتــاع «آزاد و دموكراتیك» ،مدرسـهای موقعیت شــهروندی مبتنــی بر قانون اساســی
اساســی اســت كــه در آن فــر ِد متعلــق بــه ملــت دموكراتیــك ایجــاد دموكراتیــك حــل شــود ،برخــورداری از هــر دو
میگــردد .كســی كــه كمــون نــدارد و بهصــورت كمونــال زندگــی
منیكنــد ،فردیــت او نیــز ایجــاد منیگــردد .كمونهــا بهغایــت نــوع شــهروندی آنهــم بهطــور همزمــان ،بــا
متنــوع هســتند و در هــر حــوزهی حیــات اجتامعــی مصــداق واقعیــت اجتامعــی همخوانتــر اســت
دارنــد .فــرد میتوانــد بهگونــهای متناســب بــا تفاوتمندیهــا،
حیاتــش را در بیــش از یــك كمــون و اجتــاع ب ـهرس بَ ـ َرد .مــورد
مهــم ایــن اســت كــه فــرد قــادر باشــد در همخوانــی بــا اســتعدادها ،تفاوتمندیهــا و كار و تالشــی
كــه بــه خــرج میدهــد ،در اجتــاع كمونــال بــه حیاتــش ادامــه دهــد .فــرد ،مســئولیتپذیری در
برابــر كمــون یــا واحدهــای اجتامعــیای كــه بدانهــا تعلــق دارد را اصــل بنیادیــن اخالقیبــودن
میشــارد .اخــاق بــه معنــای اح ـرام و پایبنــدی بــه اجتــاع و حیــات كمونــال اســت .كمــون یــا
اجتــاع نیــز بــا صیانــت كامــل از افـرادش ،از آنهــا حفاظــت میمنایــد و بــه آنهــا حیــات میبخشــد.
اصــل بنیادیــن تأســیس جامعـهی انســانی نیــز همیــن اصــل مســئولیتپذیری اخالقــی اســت .خصلــت
دموكراتیـ ِ
ـك كمــون یــا اجتامعــات« ،آزادی كلكتیــو» و بــه عبارتــی دیگــر «كمــون یــا اجتامع سیاســی» را
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تحقــق میبخشــد .كمــون یــا اجتامعــی نادموكراتیــك ،منیتوانــد سیاســی باشــد .اجتــاع یــا كمــون
غیرسیاســی نیــز منیتوانــد آزاد باشــد .همســانی تنگاتنگــی بیــن «دموكراتبــودن ،سیاســیبودن
و آزادی» كمــون وجــود دارد.
پــس بنابرایــن اولیــن بُعــد اساســی ملــت دموكراتیــك ،بایــد در چارچــوب كمــون و فــردی كــه مبنــا
ق ـرار داده ،بدینگونــه تعریــف شــود :اولیــن رشط مبدلشــدن بــه ملــت دموكراتیــك ایــن اســت
كــه فــرد آزاد باشــد و ایــن آزادی را بــه هم ـراه كمــون یــا اجتامعاتــی كــه بدانهــا تعلــق دارد،
بــر مبنــای سیاســت دموكراتیــك تحقــق بخشــد .هنگامــی كــه فــردـ شـ ِ
ـهروند ملــت دموكراتیــك بــا
«دولـتـ ملــت» در زیــر یــك ســقف سیاســی زندگــی منایــد ،تعریفــش اندكــی دیگر وســعت مییابد.
در ایــن وضعیــت و در چارچــوب «شــهروندی مبتنــی بــر قانــون اساســی» ،بــه انــدازهای كــه فــردـ
شـ ِ
ـهروند ملــت دموكراتیـ ِ
ـك خویــش اســت ،فــردـ شــهروند دولـتـ ملــت نیــز میباشــد .مــوردی كــه
در اینجــا اهمیــت مییابــد ایــن اســت كه[موقعیــت یــا] اســتاتوی
هــر جامعــه و ملتــی كــه نیرویــی از
ملــت دموكراتیــك بــه رســمیت شــناخته شــود؛ یعنــی خودگردانــی
نــوع دولــت و قــدرت كســب منایــد،
دموكراتیــك ،در قانونــی اساســی ملــی بهعنــوان یــك اســتاتوی
حقوقــی تعییــن گــردد و گنجانــده شــود .اســتاتوی دموكراتیــك ملــی
ضمــن اینكــه آزاد منیشــود ،اگــر دارای
دو جنبــه دارد :اولــی ،بیانگــر تحقــق اســتاتو ،قانــون و یــا قانــون
خصوصیــات دموكراتیــك باشــد ،بــا از
اساســی در درون خودگردانــی دموكراتیــك اســت .دومــی عبــارت
دســت دادنِ آزادیهــای موجــودش
اســت از ،تنظیــم اســتاتوی خودگردانی[یــا اتونومــی] بهصــورت یــك
مواجــه میگــردد .بــه همیــن جهــت
زیرمجموعـهی اســتاتوی ملــی قانونی[یــا مبتنــی بــر قانــون اساســی]
هــر انــدازه یــك جامعــه را از پدیدههای
 .در قانــون اساســی بســیاری از كشــورهای اتحادیـهی اروپــا و حتــی
دولــت یــا قدرت عــاری و متیــز گردانیم،
كشــورهای جهــان« ،تنظیــم اســتاتو»هایی اینچنینــی وجــود دارنــد.
بــه هــان میـزان دروازههــای آن را بــه
هرچنــد مبنــای كار بــر ایــن اســتوار اســت كــه سیســتم کنفدرالیســم
ِ
جوامــع کوردســتان ملــت دموكراتیــك متكــی بــر «توأمانبــودنِ
روی آزادی میگشــاییم .رشط اساســی
كمــون و فــردـ شــهروند آزاد» را بهطــور یكطرفــه برســازد ،امــا
جهــت آزادمنــودن آن جامعــه و ملــت
سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان میتوانــد بــا دولــتـ
نیــز نگهداشــن آن در یــك موقعیــت
ملتهــای حاكــم ،در چارچــوب اســتاتوی ملــی متكــی بــر قانــون
سیاســی دامئــی اســت.
اساســی دموكراتیكــی كــه اســتاتوی خودگردانــی دموكراتیــك را
میپذیــرد نیــز بــه راهحلــی دســت یابــد .ســاختاربندی سیســتم
کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان ،بهگونهایســت كــه دروازهاش بــه روی هــر دو حالــت «حیــات
اجتــاع و فــردـ شــهروند آزاد» و «پیوســتدادن ایــن شــیوهی حیــات بــه اســتاتوی قانونــی یــا
مبتنــی بــر قانــون اساســی » گشــوده اســت.
میتــوان عضویــت در سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان را بهعنــوان فــردـ شــهروند آزا ِد
ملــت دموكراتیــك نیــز تعریــف منــود .امــا نبایــد ایــن عضویــت و شــهروندی را بــا شــهروندی دولـتـ
ملــت همســان دانســت .شــهروندی دولـتـ ملــت ،موقعیت[یــا اســتاتوی] بردگــی مــدرن مدنظــر
كاپیتالیســم را تعییــن میمنایــد .فردگرایــی كاپیتالیســتی بیانگــر بندگــی مطلــق جهــت خــدای
دول ـتـ ملــت اســت؛ ولــی شــهروندی ملــت دموكراتیــك بیانگــر رســیدن بــه حالــت «فــرد آزاد»
اســت آنهــم بــه معنــای واقعــی كلمــه .شــهروندی ملــت دموكراتیـ ِ
ـك كُردهــا ،تحــت اســتاتوی
سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان قابــل تحقــق اســت .بنابرایــن عطفمنــودن هویــت
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شــهروندی ملــت دموكراتیــك بــه عضویــت سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان ،یــك تعریــف مناس ـبتر خواهــد
بــود .شــهروندبودنِ كُردهــا در ملــت دموكر ِ
اتیــك خودشــان ،هــم حــق و هــم وظیفــهی اغامضناپذیــر آنهاســت.
مبدلنشــدن بــه شــهروند ملــت خویــش ،بیانگــر نوعــی ازخودبیگانگــی بــزرگ اســت و از طریــق هیــچ توجیهــی
منیتــوان از آن دفــاع منــود .مســئلهای كــه در اینجــا بــا آن مواجــهشــویم ،در رابطــه بــا ایــن اســت :پــس شــهروندی
دول ـتـ ملــت حاكــم چــه خواهــد شــد؟ در واقــع میتــوان هــر دو شــهروندی را بهصــورت مختلــط و درهمتنیــده
منایندگی[یــا بازمنایــی] كــرد .اگــر مســئلهی كُــرد در كشــور ذیربــط در چارچــوب موقعیــت شــهروندی مبتنــی بــر قانــون
اساســی دموكراتیــك حــل شــود ،برخــورداری از هــر دو نــوع شــهروندی آنهــم بهطــور همزمــان ،بــا واقعیــت اجتامعــی
همخوانتــر اســت .حتــی اگــر تركیــه عضــو اتحادیــهی اروپــا میبــود ،تعریــف ســهگانهی شــهروندی نیــز ممكــن
میگشــت .هامنگونــه كــه در اســپانیا شــهروندی «كاتالــونـ اســپانیاییـ اتحادیــهی اروپــا» دارای معنایــی ســهگانه
اســت ،شــهروندی «كُردســتانـ تركیـهـ اتحادیـهی اروپــا» نیــز دارای هــان معنــا بــوده و میــر نیــز میبــود .در مقطــع
سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان در هــر دولـتـ ملــت ذیربــط ،هــر فــرد كُــرد بایــد اهتــام بــه خــرج دهــد
تــا خویــش را در چارچــوب دو شــهروندی تعریــف منایــد؛ حتــی فراتــر از اهتــام بــه خــرج دادن ،بایســتی دو هویــت
شــهروندی را بــه منصـهی ظهــور برســاند .سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان بایــد هویــت شــهروندی دووجهــی
مختــص بــه افـراد ملــت دموكراتیــك خــود را تحقــق بخشــد یــا اگــر بهواســطهی عــدم توافــق و ســازش ایــن امــر تحقــق
نیابــد ،بایــد هویــت شــهروندی تكوجهــی خــاص آنــان را ایجــاد منایــد .بــه همیــن جهــت بــا توجــه بــه جـ ّو خفقــانآور
و رسكوبگــری دولـتـ ملتهــای حاكــم ،سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان بایــد شناســنامهای بــا ابعــاد مناســب،
مكتــوب و نشــاندار را بــه هــر شــهروندش اعطــا منایــد.
هــر عضـوـ شــهروند سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان ،بایــد از شــخصیت فــردی كــه كاپیتالیســم او را از طریــق
فردگرایــی بــه ســطح «هیــچ و پــوچ» تنــزل داده ،گــذار كنــد و بهمثاب ـهی عضــو كمــون زندگــی منایــد .بایــد بهعنــوان
یــك اصــل بنیادیــن اخالقــی بدانیــم و ملك ـهی ذهــن گردانیــم كــه فــرد فاقــد زندگــی كمونــال ممكــن نیســت بتوانــد
دارای فردیــت نیــز باشــد .بایــد همیشــه مدنظــر داشــت كــه عضویــت در كمــون یــا اجتامعــات ،در عیــن حــال دارای
جنب ـهای دموكراتیــك اســت .كمــون یــا اجتــاع تنهــا از طریــق ســازوكار و ضابط ـهی دموكراتیــك میتوانــد سیاســی و
بنابرایــن آزاد باشــد .بدیــن ترتیــب درك میگــردد كــه هــر كمــون یــا اجتامعــی ،در عیــن حــال یــك واحــد جامع ـهی
اخالقــی و سیاســی اســت .هــر كمــون و اجتــاع سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان در عیــن حــال یــك واحــد
اخالقــی و سیاســی اســت .فــردـ شــهروندانِ آن نیــز فــردـ شــهروندانِ اخالقــی و سیاســی میباشــند .مقصــود از كمــون
یــا اجتامعــات ،گروههایــی انســانی اســت كــه در هــر حــوزهی جامعــه دارای نقشویــژه و كارایــی هســتند .مثــاً
یــك روســتا كــه دربردارنــدهی رشایــط كمــون باشــد عبــارت از یــك كمــون یــا اجتــاع اســت؛ بــه هــان نحــو میتــوان
ایــن تعریــف را تــا ســطح محلــه و شــهر نیــز تعمیــم بخشــید و چنیــن تعریفــی را دربــارهی آنهــا بهعمــل آورد .یــك
كئوپراتیو[یــا تعاونــی] ،كارخانــه ،وقف[یــا بنیــاد خیریــه] ،انجمــن و ســازمان مدنــی نیــز میتوانــد كمــون باشــد .در
عیــن حــال چــون دموكراتیكبودنشــان الزامــی اســت ،میتــوان اینهــا را نظــام كمونــال دموكراتیــك نیــز عنــوان
منــود .همچنانكــه میتــوان حیــات كمونمحــور را بــه متامــی عرصههــای آموزشــی ،فرهنگــی ،هــری و علمــی انتقــال
و تعمیــم داد ،میتــوان حیــات اجتامعــی و سیاســی را هــم بــه حالــت كمونــی درآورد و هــم دموكراتیــك گردانیــد.
فــردـ شــهروند آزاد تنهــا در بطــن ایــن حیــات كمونــال دموكراتیــك میتوانــد ایجــاد گــردد .عموم ـاً فــردـ شــهروندی
دموكراتیــك و خصوص ـاً فــردـ شــهروندی محسوسگشــتهی سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان رضورتــی جهــت
حیــات مســئوالنه ،اخالقــی و سیاســی اســت .ایــن رضورت در عیــن حــال میتوانــد بهعنــوان حــق و وظیفـهی اساســی
مــا نیــز درك گــردد .هنگامــی كــه دولـتـ ملتهــا ایــن حــق و وظیفـهی اساســی مــا را بپذیرنــد ،كُردهــا نیــز میتواننــد
حــق و وظیف ـهی اساســی شــهروندی آن دولتهــا را بپذیرنــد.

11

مل.کمانور.
نک
دب .
12

سالاولشامرهی دوم  /دیو بهمن ماه1393

2ـ حیات سیاسی و خودگردانی دموكراتیك در ملت دموكراتیك
بُعــد سیاســی برســاخت ملــت دموكراتیـ ِ
ـك سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان را میتــوان بهصــورت خودگردانــی
دموكراتیــك مفهومبنــدی كــرد .منیتــوان ملــت دموكراتیــك را بــدون مدیریتــی ذاتــی تصــور منــود .عمومــاً كلیــهی
ا َشــكال ملــت بهویــژه ملتهــای دموكراتیــك ،هســتیهای اجتامعــیای هســتند كــه مدیریــت ذاتــی خودشــان
میباشــند .اگــر جامعــهای از مدیریــت ذاتــی خویــش محــروم باشــد ،از حالــت ملــت نیــز خــارج میگــردد .در
واقعیــات اجتامعــی معــارص منیتــوان ملتــی فاقــد مدیریــت را تصــور منــود .حتــی ملتهــای مســتعمره نیــز دارای
نوعــی مدیریــت هســتند ،اگرچــه آن مدیریتهــا ریش ـهای بیگانــه داشــته باشــند .لیكــن در خصــوص جوامعــی كــه
وارد رونــد و مرحلـهی فروپاشــی شــدهاند ،منیتــوان از وجــود مدیریــت بحــث منــود .در ایــن حالــت ،تنهــا چیــزی كــه
میتوانــد مطــرح باشــد عبــارت اســت از مدیریــت فروپاشــی كنــرلدار یــا مدیریــت تصفی ـهی درازمــدت كــه توســط
نیــروی فروپاشــنده صــورت میگیــرد .موقعیــت كُردهــا در دورانــی كــه فاقــد ســازمان ذاتــی بودنــد ،اینگونــه بــود.
رصفــاً از «مبدلشــدن بــه ملــت» بــاز داشــته منیشــدند ،بلكــه از حالــت جامعــه نیــز خــارج گردانــده میشــدند.
پیشــاهنگی  PKKو سیاســت سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان نهتنهــا ایــن مرحلــه را متوقــف ســاخت ،بلكــه
رونــدی را آغــاز منــود كــه از جامع ـهی سیاســی بهســوی مبدلشــدن بــه ملــت دموكراتیــك م ـیرود .در مرحل ـهای كــه
بــدان رســیدهایم ،كُردهــا بــه انــدازهای كــه مبــدل بــه جامع ـهای شــدیدا ً سیاسیشــونده میگردنــد ،بــه هــان انــدازه
نیــز بهطــور متمركــز در نوعــی موقعیــت بـهرس میبرنــد كــه ایــن واقعیــت سیاســی را در مســیر مبدلشــدن بــه ملــت
دموكراتیــك ســازماندهی میمنایــد.
در عــر مــا برخورداربــودن از فُــرم جامع ـهی سیاســی ،طــی خطوطــی اصلــی در دو مســیر منجــر بــه تكویــن ملــت
میشــود :راه ســنتی كاپیتالیســتی ،راهــی اســت كــه بــه دولـتـ ملت منجــر میگــردد .در رشایــط مدرنیتهی كاپیتالیســتی
اگــر یــك جامعــه بــدون دولــت باشــد ،دولتــش رسنگــون گشــته یــا در وضعیــت انحــال ب ـهرس بــرد ،سیاس ـتهای
دینگــرا و ملیگــرا جامعــهی مذكــور را بهســوی یــك دولــت نویــن یعنــی دولــتـ ملــت ســوق میدهــد .اگــر آن
جامعــه دارای دولتــی ســنتی و ناتــوان باشــد ،یــك دول ـتـ ملــت قویتــر را جایگزیــن آن دولــت میمنایــد .دومیــن
راه مبدلشــدن بــه ملــت ،راه تكویــن ملــت دموكراتیــك اســت .بهویــژه بــه ســبب خصلــت مسئلهســاز دولــتـ
ملتهــا ،امــروزه جوامــع سیاســی و نیروهــای مدیریتــی آنهــا در مســیر مبدلشــدن بــه ملــت دموكراتیــك عمــل
میمناینــد و ناچــار میشــوند یــا از طریــق رفرمهــا یــا از طریــق انقــاب ،بــه حالــت ملــت دموكراتیــك درآینــد .در
دورانــی كــه كاپیتالیســم رو بــه ترقــی نهــاد ،دول ـتـ ملتهــا گرایــش غالــب و رایــج بودنــد و در رشایــط امروزیــن
كــه دچــار فروپاشــی اســت نیــز اكـرا ً در مســیر مبدلشــدن بــه ملــت دموكراتیــك ،ســیری تكاملــی طــی میمناینــد .در
ایــن موضــوع ،عــدم همســانانگاری «نیــروی سیاســی» بــا «قــدرت دولتــی» بســیار اهمیــت دارد .سیاســت را منیتــوان
بــا «قــدرت و شــكل هنجارپذیرفت ـهی آن یعنــی دولــت» ،همســان دانســت .در رسشـ ِ
ـت سیاســت ،آزادی وجــود دارد.
جوامــع یــا ملــل سیاسیشــونده ،جوامــع و مللیانــد كــه آزاد میشــوند.
هــر جامعــه و ملتــی كــه نیرویــی از نــوع دولــت و قــدرت كســب منایــد ،ضمــن اینكــه آزاد منیشــود ،اگــر دارای
خصوصیــات دموكراتیــك باشــد ،بــا از دســت دادنِ آزادیهــای موجــودش مواجــه میگــردد .بــه همیــن جهــت هــر انــدازه
یــك جامعــه را از پدیدههــای دولــت یــا قــدرت عــاری و متیــز گردانیــم ،بــه هــان میـزان دروازههــای آن را بــه روی آزادی
میگشــاییم .رشط اساســی جهــت آزادمنــودن آن جامعــه و ملــت نیــز نگهداشــن آن در یــك موقعیــت سیاســی دامئــی
اســت .جامعـهای كــه از دولــت و قــدرت متیــز و عــاری شــده ولــی نتوانســته سیاســی گــردد ،بــه موقعیــت جامعــه و یــا
ملتــی درمیافتــد كــه در مقابــل آنارشــی یــا كائــوس تســلیم گشــته اســت .اگــر جوامــع یــا ملتهــا طــی مدتزمانــی
كوتــاه از آنارشــی یــا كائــوس رهایــی نیابنــد ،تبــاه گشــته و آلتواب ـزار عوامل[یــا كســموسهای] بیگانــه میگردنــد.
كائــوس و آنارشــی تنهــا در مدتزمانــی موقــت یــا كوتــاه میتواننــد نقشــی مولّــد ایفــا منایــد .بــه همیــن دلیــل نیــز
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وارد میــدان شــدنِ پدیــدهی سیاســی ،رشطــی الزم اســت .سیاســت نهتنهــا آزاد میمنایــد ،در
عیــن حــال نظــم و ســامان نیــز میبخشــد .سیاســت ،یــك نیــروی بیهمتــای نظمدهنــده و
ســامانبخش اســت؛ نوعــی هــر اســت .مقولـهی مخالـ ِ
ـف تنظیــات رسكوبگرانـهی دولتهــا و
قدرتهــا را بازمنایــی میكنــد .بــه میزانــی كــه سیاســت در درون جامعــه یــا ملــت قــوی باشــد،
نیروهــای دولــت و قــدرت نیــز بــه هــان می ـزان ضعیفانــد و ناچارنــد كــه ضعیــف باشــند.
عكــس آن نیــز مصــداق دارد .بــه میزانــی كــه نیــروی دولــت یــا قــدرت در درون یــك جامعــه یــا
ملــت افــزون باشــد ،سیاســت و بهتبــع آن آزادی نیــز بــه هــان میـزان ضعیــف اســت.
سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان ـ مـرادف اتحادیـهی جوامــع دموكراتیك كُردســتانـ كه
در برســاخت ملــت دموكراتیــك نقــش ســتون فقـرات را ایفــا
میمنایــد ،میتوانــد مــرادف بــا خودگردانی[یــا اتونومــی]
در زندگــی اجتامعــی مــدرن ،نظــام
دموكراتیــك نیــز ترجمــه شــود .توانایــی ایفــای نقــش ا ُرگان
سیاســت دموكراتیــك از جانــب سیســتم کنفدرالیســم جوامــع آموزشــی موظــف بــه پــرورش تیــپ فردگـرای
کوردســتان ،الزمـهی اغامضناپذیــر تكویــن ملــت دموكراتیــك ضداجتامعــی اســت .هــم حیــات فردگرایانـهی
تـ
میباشــد .اشــتباهگرف ِنت آن بــا دولــتـ ملــت ،تحریفــی لیــرال و هــم حیــات شــهروندی «دولــ 
تعمــدی اســت .سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان در ملت»گــرا ،مطابــق نیــاز كاپیتالیســم
مبــادی و اصولــش« ،دولـتـ ملت»گرایــی را از حالــت ابـزار برنامهریــزی شــده و متحقــق میگــردد.
چارهیابــی خویــش خــارج منــوده اســت .هیــچ یــك از مراحــلِ بــا ایــن هــدف ،صنعــت عظیمــی تشــكیل
«دولــتـ ملت»گرایــی نیســت؛ نــه اولیــن مرحلــهی آن
اســت و نــه آخریــن مرحلـهاش .هــر دو[یعنــی دولـتـ ملــت دادهانــد كــه آن را «بخــش آمــوزش» مینامنــد.
و سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان] ،نوعــی مفاهیــم در ایــن بخــش ،بــا مببــاران ذهنــی و روحــی
توچهار ســاعتهی فــرد ،وی را بهصــورت
اتوریتهمحــور میباشــند كــه از نظــر كیفــی بــا یكدیگــر بیسـ 
تفــاوت دارنــد .سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان یــك موجــود ضداجتامعــی درمیآورنــد .ایــن
اگرچــه از نظــر چــارت و ِشــای ســازمانی ،خصوصیاتــی نظیر فــرد از حالــت اخالقــی و سیاســی خــارج
نهادینهشــدگی دولــتـ ملــت دارد امــا از لحــاظ ماهــوی گردانــده شــده اســت
متفــاوت اســت .كنگــرهی خلــق( ،)KONGRA GELا ُرگان
تصمیمگیــری سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان
اســت و بــه معنــای مجلــس خلــق میباشــد .اهمیتــش را
از آنجــا میگیــرد كــه امــكان تصمیمگیــری ذاتــی را بــه خلــق میبخشــد .مجلــس خلــق
یــا ( KONGRA GELكنگــرهی خلــق) ،ا ُرگانــی دموكراتیــك اســت .در مقابــل نوعــی تكویــن
ملــت كــه بــه پیشــاهنگی طبقـهی فرادســت یــا عنــارص بــورژوا صــورت میگیــرد ،یــك آلرتناتیــو
اســت .كنگــرهی خلــق( ،)KONGRA GELبیانگــر نوعــی تكویــن ملــت بــه پیشــاهنگی
طبقــات خلقــی و طیفهــای روشــنفكر اســت .ماهیتــاً از نظــام پارملانــی بورژوایــی بهكلــی
جداســت .بــه ســبب فشــار دول ـتـ ملتهــای حاكــم ،سیســتم انتخاباتــی و مركــز جلســات
خویــش را بایــد تحــت رشایــط مناســب ســاماندهی و تنظیــم منایــد« .شــورای اجرایــی»
سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان ،بیانگــر هــرمِ مدیریتــی متمركــز و مركزیتیافت ـهی
روزانــه اســت .واحدهــای فعالیتـیای كــه در میــان خلــق پخــش شــده و مشــغول كار هســتند
را هامهنــگ میمنایــد .ناچــار از هامهنگســازی و مدیریتمنــودنِ «فعالیتهــای روزانــهی
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ســازمانیـ عملیاتــی تكویــن ملــت دموكراتیــك» و دفــاع از آنهــا میباشــد .نبایــد «شــورا» را
بــا ا ُرگانهــای دولتــی حكومتهــا اشــتباه گرفــت .بــه نظــام كنفدراســیونِ جوامــع دموكراتیــك
مدنــی نزدیكتــر میباشــد« .نهــاد ریاســت كلِ » سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان
كــه از طریــق انتخابــات توســط خلــق تعییــن میشــود ،بیانگــر باالتریــن ســطح عمومــی
منایندگــی ملــت دموكراتیــك اســت .بــر همخوانــی و ســازگاری میــان متامــی واحدهــای سیســتم
کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان و اجراشــدن سیاســتهای اساســی آن مراقبــه و نظــارت
میكنــد.
مســئلهای كــه سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان بــا دول ـتـ ملتهــای حاكــم دارد،
مســئلهی «مجــاز و قانونی»شــدن میباشــد .بهرغــم اینكــه
سیســتم کنفدرالیســم جوامع کوردســتان
اولویــت را بــه فعالیتهــای قانونــی و مجــاز میدهــد ،امــا
كــه نقــش ســتون فقــرات متحولســازی پذیرفتهنشــدن ایــن امــر از طــرف دولــتـ ملــت ،راهگشــای
جامعـهی كورد ـ كه مدرنیتهی كاپیتالیســتی نوعــی اتوریتــه و مدیریــت دوگانــه در كُردســتان میگــردد.
آن را بــه آســتانهی نابــودی رســانیدهـ بــه ایــن امــر آشــكار اســت كــه اگــر مدیریــت دولــت و مدیریــت
ملــت دموكراتیــك را ایفــا میمنایــد ،ضامنت سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان بخواهنــد در
رسزمینهــای یكســان و میــان جوامــع یكســانی[نظام] خویــش
حیــات فــرد آزاد و جامعــهی دموكراتیــك را برق ـرار مناینــد ،ایــن امــر منجــر بــه تن ـش و درگیــری خواهــد
اســت .ابزار اساســی رســیدن فرد و جامعهی گشــت .اگــر مطالبــات مربــوط بــه قانونیشــدن و مجازگردیــدن
كــورد بــه خودآگاهــی از موجودیــت خویش از ســوی دولتهــای ذیربــط پاســخ مثبــت داده نشــود و
اســت .بــا توســعهدادن جامعــه در بعــد برعكــس آن بــه «تعقیــب ،دســتگیری و خشــونت» توســل
ُ
جســته شــود ،آشــكار اســت كــه سیســتم کنفدرالیســم جوامــع
اخالقــی و سیاســی ،آن را بــه ســطح آگاهــی
کوردســتان نیــز از اجــرای یكطرفــهی اتوریتــه و مدیریــت
از واقعیــت خویــش میرســاند .ملــت خویــش امتنــاع نخواهــد ورزیــد .گفتگوهــای مســتقیم و
دموكراتیــك در عــر مــا ،جامع ـهای اســت غیرمســتقیمی كــه سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان
كــه بــه آگاهــی از هســتی خویــش رســیده از زمــان اعــان موجودیــت خــود بــه ســال  2005تاكنــون بــا
دولتهــای ذیربــط انجــام داده ،منتــج بــه راهحلــی قانونــی
و از طریــق ایــن خودآگاهــی بــه دفــاع از
نشــده اســت .در صورتــی كــه گفتگوهــا نتیجـهای مثبــت بهبــار
خویشــن میپــردازد
نیاورنــد ،ناگزیــر در دوران پیــش رویمــان سیســتم کنفدرالیســم
جوامــع کوردســتان بهطــور یكطرفــه و بهمثابــهی نیــرو و
اتوریتـهی مدیریتــی[ ،نظــام] خــود را در میــان جامعـهی كُــرد و ســایر خلقهــا و اجتامعاتــی
كــه بــا همدیگــر در كُردســتان زندگــی میكننــد برقــرار خواهــد كــرد.
اقــدام سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان بــه «برقرارســازی یكطرفهی[نظــام] خویــش
در كلی ـهی ابعــاد ملــت دموكراتیــك» ،مقطعــی نویــن را آغــاز خواهــد منــود .ایــن برهــه بــا
مقطعــی كــه  PKKخویــش را برســاخت و مقطعــی كــه ســعی بــر اجـرای جنــگ انقالبــی خلــق
داشــت ،تفــاوت خواهــد داشــت .در ایــن برهــه ،تنهــا مدیریــت حــزب و مدیریــت جنگــی
مطــرح نخواهنــد بــود .همچنیــن ،ضمــن اینكــه فعالیتهــای  PKKو جنگهــای تدافعــی
نیروهــای مدافــع خلــق( )HPGدر دســتور عمــل خواهنــد بــود ،وظیف ـهی اساســی در ایــن
بُرهــه عبــارت از برســاخت و مدیریتمنــودن ملــت دموكراتیــك در متامــی ابعــادش خواهــد
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بــود .آشــكار اســت كــه در ایــن بُرهــه و تحــت رشایــط نویــن ،رقابــت ،كشــمكش و درگیریهــای
بزرگــی میــان نهادهــا و نیروهــای دول ـتـ ملــت و نهادهــا و نیروهــای سیســتم کنفدرالیســم
جوامــع کوردســتان صــورت خواهــد گرفــت .اتوریتــه و مدیریتهــای متفاوتــی در شــهرها و
مناطــق غیرشــهری برق ـرار خواهنــد گشــت.
3ـ ملت دموكراتیك و زندگی اجتامعی
در مرحلــهی تكویــن ملــت دموكراتیــك ،تحــوالت مهمــی در زندگــی اجتامعــی صــورت
میگیرنــد .زندگــی ســنتی در مدرنیتــهی كاپیتالیســتی دچــار تغییــرات بزرگــی میشــود.
جامع ـهی قدیمــی تغیی ـرات رادیــكال بهخــود میبینــد .مدرنیتــه ،خــود را بیــش از هــر چیــز
در تغیی ـرات حیــات اجتامعــی جلوهگــر میســازد .بخــش بزرگــی از تغیی ـرات ،در زمین ـهی ُمــد
بــوده و ظاهــری میباشــد .مقــوالت و ردهبندیهــای اساســی متــدن،
موجودیــت خویــش را ادامــه میدهنــد .توســعه و تحــول «شــهر ،طبقــه
ملــت دموكراتیــك ،مدرنیت ـهی آلرتناتیــوی
و دولــت» مربــوط بــه ماهیــت نیســت .هــر ســه ردهبنــدی مزبــور نیــز اســت كــه در آن فــردـ شــهرون ِد آزاد ایجــاد
بهطــور وافــر دچــار فربهگــی میشــوند .ســاختار «شــهری ،طبقاتــی
و دولتــی» جامعــه بهواســطهی نظــام انباشــت كاپیتالیســتی دچــار میگــردد .ملــت دموكراتیــك ،جامعــهی
رشــدی رسطــانوار میگــردد .نظــام متــدن قدیمــی هرچنــد از نظــر آلرتناتیــو اســت در برابــر هیچوپوچســازی
ماهــوی دارای ســاختاری اســت كــه در آن چالشهــا بهصــورت مكــرر اجتامعــی .ملــت دموكراتیــك ،جامعــهی
منجــر بــه بحرانهــا میشــوند ،امــا ایــن چالشهــا كیفیتشــان چنــان دموكراتیــك اســت در برابــر «جامعــه یــا
نیســت كــه توســعهی جامعــه را بهكلــی دچــار خطــر مناینــد ،آن را بیجامعهگــی» قــدرت و دولــت .در برابــر
فــرو پاشــند و موجــب رشــد بافتهایــی رسطانــی گردنــد .شــیوهی اســتهالك اجتامعــ ی ـكــه از طریــق انــواع
انباشــت كاپیتالیســم بــرای آنكــه بتوانــد بــهكار ا ُفتــد ،بــه اقتضــای
اَشــكال نابرابــری و بردگــی اجــرا گشــته و
رسشــت خویــش «رشــد اجتامعــی» را بــه «شــیوهی رشــد رسطانــی»
متحــول میمنایــد .اگــر امــروز شــاهد مــواردی اعــم از كالنشــهرهایی درونــی شــده ـ [ملت دموكراتیــك ]،جامعهای
بــا جمعیــت افــزون بــر بیســت میلیــون نفــر ،قــدرت دولـتـ ملتــی كــه اســت كــه آزادانــه و مســاواتطلبانه هســتی
تــا مویرگهــای جامعــه نفــوذ پیــدا كــرده و طبقاتیشــدنی هدفمنــد مییابــد .هنگامــی كه ملــت دموكراتیــك را از
در راســتای جامعـهی همــوژنِ یكنواخــت و یكدســت میشــویم و فراتــر نظــر حیــات اجتامعــی ارزیابــی میمناییــم،
اینكــه مســئلهی مزبــور را بهعنــوان متایــات رایــج حیــات اجتامعــی بــه راحتــی میتوانیــم بــه تعاریــف مذكــور
عــادی تلقــی میكنیــم ،نــام ایــن دچارشــدن بــه رسطــان اجتامعــی دســت یابیــم
اســت .متامــی عالئــم علمــی نشــان میدهنــد كــه ســیارهی مــا،
محیطزیســت و جامعــه قــادر بــه تحمــل بــار رشــدی بــا ایــن رسعــت
منیباشــد .در ایــن وضعیــت نــه از یــك جامعـهی در حــال زیســن بلكــه
از هیوالیــی بایــد بحــث منــود كــه هــر چیــز ظاهرشــده در مقابــل خــود را از بیــن میبَـ َرد .در
جامعــهی قدیمــی[ ،مفهــوم] لویاتــان تنهــا كیفیــت قــدرت دولتــی را توصیــف میكــرد ،امــا
خــود مدرنیتـهی كاپیتالیســتی امــروزه بــه هیوالیــی تبدیــل شــده كــه متامــی حیــات موجــودات
زنــدهی ســیاره را از بیــن میبــرد .خــود مدرنیتــهی كاپیتالیســتی ،یــك هیــوال و یــك لویاتــان
مــدرن اســت.
حیــات مــدرن رایــج ،در پیرامــون كهنتریــن بَــرده یعنــی زن ،بــه یــك تل ـهی متامعیــار تبدیــل
شــده اســت .در كاپیتالیســم ،زن بــه چنــان حالتــی درآورده شــده كــه اطــاق عنــوان «ملك ـهی
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كاالهــا» بــر وی ،عبارتــی بجــا خواهــد بــود .زن رصفـاً تحــت موقعیــت «زن خان ـهدار» بــدون دســتمزد بــه كار گامشــته
منیشــود ،بلكــه در خــارج از خانــه دارای كمرتیــن دســتمزد میباشــد و ابــزار اساســی پاییــنآوردن دستمزدهاســت.
عنــر رسآمــدی بـرای بـهكار واداشـ ِن بــدون قاعــده و مقــررات اســت .یــك ماشــین زاینــدهی صنعتــی اســت كــه پیوســته
بــرای نظــام ،نســل نویــن تولیــد میكنــد .ابــزار اساســی صنعــت تبلیغات[تجــاری] اســت؛ ابــزار تحققیابــی قــدرت
جنســیتگرایانه اســت؛ اب ـزار لــذت و قـ ِ
ـدرت نامحــدود متامــی مــردان حاكــم از امپراطــور جهانــی گرفتــه تــا امپراطــور
كوچـ ِ
ـك درون خانــواده اســت .ابــژهی زاینــدهی قــدرت بـرای آنانــی اســت كــه هیــچ قدرتــی ندارنــد .زن در هیــچ بُرهـهای
از تاریــخ بــه انــدازهی دوران مدرنیتـهی كاپیتالیســتی مــورد اســتثامر واقــع نگشــته اســت .چــون ســایر بردگیهــا ـ یعنــی
بردگیهــای كــودكان و مــردانـ بــر مســیر بردگــی زن ایجــاد گشــتهاند ،لــذا در زندگــی اجتامعــی تحمیلشــده توســط
كاپیتالیســم ،بهغیــر از اربابهــا همــگان بــه انــدازهای كــه كــودك گردانــده شــدهاند ،بَــرده نیــز گردانــده شــدهاند.
حیــات اجتامعــی جامع ـهی روزگار مــا ،هــم بســان كودكگشــن یــك ســالخورده بــه حالــت كودكانــه درآورده شــده و
هــم زنانــه شــده اســت .ایــن گفتـهی مشــهور هیتلــر بیانگــر واقعیــت مزبــور اســت« :خلقهــا و جوامــع ،دوســت دارنــد
چونــان زن بــر آنــان حكــم رانــده شــود و مدیریــت گردنــد» .خانــواده كــه در پیرامــون زن تشــكیل شــده و كهنتریــن
نهــاد جامعــه میباشــد ،بازهــم در پیرامــون زن امــا اینبــار دچــار یــك فروپاشــی كامــل گردیــده اســت .چیــزی كــه
خانــواده را ازهــم میپاشــد ،شــیوهی انباشــت كاپیتالیســم اســت .ایــن شــیوه هامنطــور كــه بــه نســبت اســتهالك
جامعــه تحقــق مییابــد ،تنهــا بــه تناســب تحلیلبــردن خانــواده ـكــه ســلول بنیادیــن جامع ـه اس ـتـ میتوانــد جامعــه
را مســتهلك گردانــد و امتیــزه منایــد و ایــن نتیج ـهای قابــل انتظــار اســت.
علــم پزشــكی هــر چقــدر هــم كــه پیرشفــت منایــد ،قــادر بــه متوقفســازی رشــد بهمنآســای بیامریهــای موجــود
در جامعــه نیســت .خــود پیرشفــت علــم پزشــكی ،از نظــر دیالكتیكــی اثباتگــر ایــن اســت كــه بیامریهــا چقــدر
پیرشفــت منودهانــد .یــك نتیجـهی قابــل انتظــار دیگــر ایــن اســت كــه نظــام كاپیتالیســتی كــه خــودش عصبــی و رسطانــی
اســت ،افــراد جامعــه را نیــز در میــان ایــن نــوع بیامریهــا غــرق میمنایــد .ملیگرایــی ،دینگرایــی ،قدرتگرایــی و
جنســیتگرایی هــم از نظــر نهــادی و هــم فــردی ،ژنهــای ذهنــی و عاطفــی كاپیتالیســمِ بیــار یزا هســتند .بیامریهــای
فزاینــدهی جســمی ،عالئــم بیامریهــای ذهنــی و روانــی هســتند و متامــی ایــن بیامریهــا نتایــج طبیعــی جامع ـهای
هســتند كــه كاپیتالیســم آن را تحلیــل بُــرده و فروپاشــانده اســت.
در زندگــی اجتامعــی مــدرن ،نظــام آموزشــی موظــف بــه پــرورش تیــپ فردگــرای ضداجتامعــی اســت .هــم حیــات
فردگرایانـهی لیـرال و هــم حیــات شــهروندی «دولـتـ ملت»گـرا ،مطابــق نیــاز كاپیتالیســم برنامهریــزی شــده و متحقــق
میگــردد .بــا ایــن هــدف ،صنعــت عظیمــی تشــكیل دادهانــد كــه آن را «بخــش آمــوزش» مینامنــد .در ایــن بخــش ،بــا
مببــاران ذهنــی و روحــی بیســتوچهار ســاعتهی فــرد ،وی را بهصــورت یــك موجــود ضداجتامعــی درمیآورنــد .ایــن
فــرد از حالــت اخالقــی و سیاســی خــارج گردانــده شــده اســت .از طریــق افـرادی كــه در پــی مــرف روزانــه میدونــد،
پولپرســتاند ،سكسپرســتاند ،شــووناند و بــه حالــت ثناگویــان و كاسهلیســان قــدرت درآورده شــدهاند ،طبیعــت
اجتامعــی از ریشــه تخریــب میگــردد .آمــوزش ،نــه جهــت ســازوكار ســامل جامعــه بلكــه جهــت تخریــب آن بـهكار بــرده
میشــود .تحلیالتــی كــه هرچــه بیشــر میتــوان آنهــا را دربــارهی حیــات اجتامعــی بهعمــل آورد ،ایــن واقعیــت را
اثبــات منودهانــد :مدتهاســت بــه ایــن مــرز رســیدهایم كــه «یــا جامعــه ،یــا هیچوپوچشــدگی» را انتخــاب كنیــم!
شــاید انواعــی از شــارالتانیها بــه نــام علمگراییهــای پیشــردیافته در راســتای منافــع كاپیتالیســم صــورت گیرنــد ،امــا
مــورد مس ـلّم ایــن اســت كــه حیــات انســانی قبــل از هرچیــز حیاتــی اجتامعــی اســت .جامعــه ،پیــش از وجــود دولــت
و كاپیتالیســم نیــز وجــود داشــت .انســان ،بــا جامعــه انســان گشــت .اگــر آن جامع ـهی كِالنــی «نا ِدلپســند»مان(!) كــه
میلیونهــا ســال ادامــه داشــته و بــه یــك خانــوادهی ســاده شــبیه بــود ،وجــود منیداشــت آنــگاه نــه شــهر ،نــه طبقــه،
نــه دولــت و نــه متــدن هیچكــدام بهوجــود منیآمــد .چیــزی كــه جامعــه را توســعه میدهــد «شــهر ،طبقــه ،دولــت و
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متــدن» نیســت بلكــه بالعكــس ،جامعــه اســت كــه متامــی ایــن پدیدههــا را تحقــق بخشــیده اســت .هیــچ چیــزی منیتوانــد
جــای جامعــه را در حیــات انســانی پُــر كنــد .دستبرداشــن از جامعــه و خارجشــدن از حالــت جامعــه ،بــه معنــای
ر اســت كــه
دستبرداشــن از انســانیت و خارجشــدن از حالــت انســان اســت .ملــت دموكراتیــك ،پیــش از هرچیــز ُم ـ ّ
بهصــورت «جامعــه» باقــی مبانــد؛ بــا شــعار «یــا جامعــه ،یــا هیــچ» در مقابــل مدرنیت ـهی كاپیتالیســتی میایســتد .بــر
مانــدگاری جامع ـهای كــه بیــن چرخهــای مدرنیتــه تحلیــل م ـیرود و تــداوم حیــات آن بهعنــوان یــك واقعیــت تاریخ ـیـ
ر اســت .هرچنــد بــه ســبب اهمیتــی كــه زن و خانــواده دارنــد ،در دفاعیاتــم مــا ّدهای جداگانــه بــدان
اجتامعــی ُمــ ّ
اختصــاص دادهام امــا در همینجــا خاطرنشــان میســازم كــه بایســتی جامعــه را اساسـاً همچــون خانــوادهای بــزرگ مــورد
بررســی قـرار دهیــم .همیــن خانــواده اســت كــه انســان را در طــول تاریــخ بهصــورت انســان درآورده اســت .پــول ،قــدرت،
ســكس ،فوتبــال و ســایر ادیــان مدرنیت ـه كــه در روزگار مــا همهچیــز بــه آنهــا تقلیلدهــی شــده اســت ،بســیار بعدهــا
پــا بــه عرصــه نهادهانــد؛ اینهــا بــه هیــچ وجــه قــادر بــه پدیــدآوردنِ فــرد نیســتند ،بالعكــس ،آن را مســتهلك و نابــود
میمناینــد.
ملــت دموكراتیــك ،مدرنیتـهی آلرتناتیــوی اســت كــه در آن فــردـ شـ ِ
ـهروند آزاد ایجــاد میگــردد .ملــت دموكراتیــك ،جامعـهی
آلرتناتیــو اســت در برابــر هیچوپوچســازی اجتامعــی .ملــت دموكراتیــك ،جامعـهی دموكراتیــك اســت در برابــر «جامعــه یــا
بیجامعهگــی» قــدرت و دولــت .در برابــر اســتهالك اجتامعـی ـكــه از طریــق انــواع ا َشــكال نابرابــری و بردگــی اجـرا گشــته
و درونــی شــده ـ [ملــت دموكراتیــك ]،جامعــهای اســت كــه آزادانــه و مســاواتطلبانه هســتی مییابــد .هنگامــی كــه ملــت
دموكراتیــك را از نظــر حیــات اجتامعــی ارزیابــی میمناییــم ،بــه راحتــی میتوانیــم بــه تعاریــف مذكــور دســت یابیــم.
مبدلشــدن بــه جامع ـهی ملــت دموكراتیــك ،رشطــی اولیــه اســت جهــت آنكــه بــه حالــت جامع ـهای ســامل زیســته شــود.
[ایــن ]،جامع ـهای كــه توســط دول ـتـ ملــت مســتهلك گردیــده را مجــددا ً بــه اصــل آن بــاز میگردانــد .جامع ـهی ســامل،
فــر ِد ســامل پــرورش میدهــد .فــردی كــه بــه ســامت ذهنــی و روح ـیاش رســیده باشــد ،مقاومتــش در برابــر بیامریهــای
جســانی هرچــه بیشــر گشــته و بیامریهــا نیــز كاهــش مییابنــد .وقتــی نگــرش آموزشــی ملــت دموكراتیــك در راســتای
ِ
ِ
دیالكتیــك «پیرشفــت فــرد از طریــق جامعــه و پیرشفــت
شــهروند آزاد» هدفمنــد میگــردد،
«اجتامعیبــودن و فــردـ
جامعــه از طریــق فــرد» از نــو برق ـرار میگــردد .نقــش «اجتامعیســاز ،آزادكننــده و برابرســاز» علــوم ،دوبــاره منایــان و
آشــكار میگــردد .ملــت دموكراتیــك ،ملیبودن[یــا ناســونالیتهی] جامع ـهای اســت كــه در مــورد هســتی خویــش آگاهــی
صحیحــی كســب منــوده اســت.
سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان كــه نقــش ســتون فقــرات متحولســازی جامعــهی كُــرد ـكــه مدرنیتــهی
كاپیتالیســتی آن را بــه آســتانهی نابــودی رســانیدهـ بــه ملــت دموكراتیــك را ایفــا میمنایــد ،ضامنــت حیــات فــرد آزاد و
جامعـهی دموكراتیــك اســت .ابـزار اساســی رســیدن فــرد و جامعـهی كُــرد بــه خودآگاهــی از موجودیــت خویــش اســت .بــا
توســعهدادن جامعــه در بُعــد اخالقــی و سیاســی ،آن را بــه ســطح آگاهــی از واقعیــت خویــش میرســاند .ملــت دموكراتیــك
در عــر مــا ،جامعــهای اســت كــه بــه آگاهــی از هســتی خویــش رســیده و از طریــق ایــن خودآگاهــی بــه دفــاع از
خویشــن میپــردازد .جامع ـهی كُــرد كــه در چنــگال «دول ـتـ ملت»گرایــی دچــار نسلكشــی فرهنگــی گردانــده شــده،
تنهــا بــا مبدلشــدن بــه ملــت دموكراتیــك اســت كــه میتوانــد ایــن رژیــم نفــی و نابــودی تحمیلــی را درنــوردد و پشــت
رس بگــذارد .ملــت دموكراتیــك ،سیســتم کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان و فــرد آزاد ،یــك كلیـ ِ
ـت انفكاكناپذیــر اســت.
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فــرد ـ شــهروند ،جــزء آن دســته از اصطالحاتیســت کــه بایســتی بــه خوبــی مــورد تحلیــل و
واکاوی معنایــی و کارکــردی قـرار گیــرد .ارتبــاط فــرد ـ شــهروند امروزیــن لیربالــی ،مــا را بــه یــاد
رابط ـهی میــان بــرده ـ اربــاب و رسفــــفئــودال در اعصــار اولیــه و قــرون وســطی میانــدازد.
بهنوعــی میتــوان گفــت کــه روابــط و مناســبات حاکــم بــر دنیــای بــردهداری بــه فــرمِ نویــنِ
دنیــای بــورژوازی ـ دولــت مبــدل شــده اســت .شــهروندی دولــت ،در حکــم بردگــی مــدرن بـرای
نظــام اســت .ایــن فــرد ،فــردی اســت کــه در خدمــت طبق ـهی بــورژوازی ق ـرار گرفتــه و در دام
قفــس دولــت گرفتــار آمــده اســت.
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پیــش از ایــن كــه بــه ســابقهی شــهروندی بپردازیــم و ترشیــح مناییــم کــه دارای چــه پیشــینه و
ســابقهای تاریخــی اســت ،رضوریســت بدانیــم کــه خــود شــهروندی بــه چــه معناســت؟ شــهروندی را
میتــوان هــم یــك مفهــوم و هــم بــه ماننــد یــك وضعیــت بررســی منــود .شــهروندی در هــر دو مقولــه
نیــز تحــوالت قابــل توجهــی را پشــت رسنهادهاســت .بنابرایــن بــه جــا خواهــد بــود کــه ابتــدا اشــارهای
بــه معنــای شــهروندی داشــته باشــیم و آنــگاه پیشــینه و تاریــخ تحــول آن را بــه طــور مختــر مــورد
بررســی قـرار دهیــم .شــهروندی در تعریــف مفهومــی بــه معنــای وضعیـ ِ
ـت شــخص در تعلــق بــه یــك
اجتــاع سیاســی اســت .شــهروندی همچنیــن بــه وضعیــت شــخص نســبت بــه چهارچــوب نهــادی
اجتــاع سیاســی اشــاره دارد .بنابرایــن شــهروندی را میتــوان از ســه منظــر بررســی منــود:
 -1شخص(فرد)
 -2چهارچوب نهادی
 -3رشایط پیوند با جامعه سیاسی.
بــر همیــن مبنــا میتــوان گفــت کــه شــهروندی دارای ابعــاد عاطفــی ،سیاســی و حقوقیســت.
بــه عبــارت دیگــر ،شــهروند كســی اســت كــه عضــو
تفــاوت میــان مفهــوم شــهروند و حقــوق شــهروندی
یــك جامعــهی سیاســی اســت؛ دارای حــق مشــاركت
در تصمیــم گیــری سیاســی و دارای حقوقــی اجتامعــی
در ایــران بــا كشــورهای دیگــر را میتــوان در نــوع
اســت .جمــع ایــن ســه شــأن ،شــهروند را از تبعــه ،مقیــم
مرشوعیت سیاســی مــورد بررســی قـرار داد .مرشوعیت
یــا تعلــقِ رصفــا صــوری بــه یــك ملــت مج ـزا ،بازتعریــف
سیاســی در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ای ـران
میمنایــد .شــهروندی همچنیــن دارای مفهومــی تئوریــك،
تركیبــی اســت از مرشوعیــت ســنتی رشیعتمحورانــه
حقوقــی و اخالقــی اســت .مفهــوم شــهروندی مــی توانــد
و مرشوعیتمــدرن .در طبقــه بنــدی نــوع مرشوعیــت
در دو مســیر متفــاوت یــا بــا دو رویكــرد متفــاوت جریــان
یابــد؛ یكــی شــهروندی بــه عنــوان یــك وضعیــت سیاســی،
سیاســی میت ـوان گفــت ،نــوع مرشوعیــت در قانــون
حقوقــی و اخالقــی؛ و شــهروندی بــه عنــوان مضمــون
اساســی فعلــی ای ـران ،الهــی -مردمــی و یــا رشیعــت
اندیشـهی سیاســی .شــهروندی بــه عنــوان یــك وضعیــت از
محــوری اســت .تركیــب دو واژهی جمهــوری و اســامی
ســنت جمهوریخواهــی كالســیك بــه شــهروندی در ســنت
گویــای همیــن امــر اســت .بدیهــی اســت كــه قانــون
دموكراس ـیهای نویــن بــا دامن ـهی متــام شــمول در آمــده
اساســی جمهــوری اســامی ای ـران ماننــد هــر قانــون
اســت .در مســیر تحــول اندیشــه سیاســی هــم ،ایــدهی
اساســی دیگــری در معــرض تفســیرهای متفاوت اســت
شــهروندی بــا نظریــات مربــوط بــه دموكراســی ارتبــاط
مســتقیم داشــته و همـراه بــا آن مســیر فرازمنــدی را طــی
كــه ماهیــت این تفاســیر را تعــادل نیروهــا و قــدرت در
كــرده اســت .تاریــخ پیدایــش شــهروندی چنــان كه مشــهور
جامعــه تعیین میكنــد .وجود و شــیوع دســتگاه قدرت
اســت ،بــه پیدایــش دولــت -شــهرهای یونــان بازمیگــردد.
در ایـران تــا بــه مویرگهــای جامعــه قابــل رؤیت اســت
در یونــان باســتان بـرای نخســتین بــار در تاریــخ ،دولــت-
شــهرهایی پیــدا شــد كــه در آن بســتگیهای پیشــینی،
مثــل بســتگیهای قبیلــهای جــای خــود را بــه بســتگی بــه یــك واحــد سیاســی یعنــی شــهر داد.
گروهــی از مــردم امتیــاز مشــاركت فعــال و مســتقیم را بـرای تصمیمگیــری در مــورد مســائل سیاســی
شــهر بــه دســت آوردنــد .نخســتین بــار در متــدن ســومر بــود كــه نظــام دولــت ـ شــهری ظهــور كــرد.
در دولــت ـ شــهرهای ســومر همـهی اعضــا -كــه اساســا مركــب از كشــاورزان عضــو جامعـهی اشـراكی
بودنــد ،از حقــوق سیاســی و مدنــی برخــوردار گشــتند .دولــتـ شــهر دارای یــك مجمــع مردمــی،
مركــب از متامــی كشــاورزان و پیش ـهوران آزاد و یــك مجلــس ریــش ســفیدان مركــب از رسان قبایــل
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بــود .شــاه را ایــن دو مجلــس انتخــاب میكردنــد .امــا در دول ـتـ شــهرهای ســومر ،كانــون دول ـتـ
شــهر معبــد بــود و كاهــنِ معبــد در ادارهی دول ـتـ شــهر ســهم داشــت .هم ـهی كشــاورزان عضــو
جامعــهی معبــد بودنــد و دولــتـ شــهر هویــتاش را از معبــد میگرفــت .زمینهــا متعلــق بــه
معبــد بــوده و كشــاورزان عضــو جامع ـهی معبــد ،محصــول را بــه معبــد میدادنــد و ایــن نهــاد،
محصــول را میــان كشــاورزان و پیشــهورانِ عضــو ،تقســیم میكــرد .در دولــت -شــهرهای یونــان
بــه جــای معبــد ،میــدان مركــزی شــهر ،مركــز متــام تصمیمگیریهــا بــود .معبــد بیــرون از شــهر
قــرار داشــت و در امــور سیاســی مداخلــه منیكــرد .شــهروندان متــام مناصــب سیاســی ،قضائــی،
نظامــی و اداری را تعییــن میكردنــد و خــود بــرای تصــدی ایــن مناصــب ،نامــزد میشــدند .كار
روی زمینهــا ،توســط بــردگان انجــام میشــد و شــهروندان متــام وقــت خــود را بــه ادارهی امــور
دولــت -شــهر ،اختصــاص میدادنــد .آنهــا متــام وقــت خــود را
هــدف اساســی دولت ـ ملــت ایرانی در برخورد بــر رس بحــث در مــورد خیــر عمــوم مــی گذرادنــد و ضمــن
برخــورداری از فضیلــت سیاســی ،از اطالعــات و بینــش سیاســی
بــا فــرد ـ شــهروند ایرانــی ،بیحافظهگردانیــدن
الزم هــم برخــوردار میگشــتند .حقــوق و تكالیــف شــهروندی
و گسســت فــرد از تاریــخ و جامعــه میباشــد .بــا ایــن معرفــت سیاســی كــه الزمـهی فضیلــت سیاســی شــمرده
تنهــا دیــدگاه دولــت در مــورد تاریــخ ،برخــورد و میشــد ،در ارتباطــی تنگاتنــگ بــود .دانشــوران هــر زمــان كــه
دیدگاهــی ملّیگرایانــه اســت .دیدگاههایــی کــه در مــورد مفهــوم شــهروند بحــث میكننــد ،ریشــه و جوهــر
فاقد اندیشــگی فلســفی و ماالمــال از برخوردهای ایــن مفهــوم در تاریــخ را بــا تجرب ـهی دولــت -شــهرهای یونــان
پیونــد میدهنــد.
منفعتگرایانــه و قدرتطلبانــه اســت .چنیــن
مفهــوم شــهروندی بــا مفهــوم دموكراســی ارتبــاط مســتقیم دارد.
سیســتمی در ظاهــر خــود را همچــون سیســتمی بهعبــارت دیگــر ،شــهروندی یكــی از اج ـزای نظــام دموكراتیــك
نویــن و مــدرن میمنایانــد؛ امــا در مضمــون اســت .بســیاری از کنشگــران مشــاركت سیاســی فعــال و
خویــش ،هــان جامعــهی تــودهای و گلــهی رشکــت در تصمیــم گیــری راجــع بــه امــور همگانــی را الزم ـهی
شــهروندانی را ترویــج میدهــد کــه ب ـرای تكاپــو امــر شــهروندی میداننــد .در امپراتوریهــای رشقــی كــه نوعــا
در پــی پوچتریــن ،بیمحتواتریــن و منحطتریــن مبتنــی بــر دیوانســاالری متمركــز و ســاختار سلســله مراتبــی
ِ
تكالیــف نهادهــای سیاســی بودنــد ،عمومــا از
در حقــوق و
آرزوهــا در حالــت آمادهباش هســتند؛ بــه عبارتی
شــهروندی ســخنی بــه میــان منیآمــد .نظــام هــای اقتصــادی-
صحیحتــر در چنیــن جامعـهای فقــر و فقــدان فرد اجتامعــی ایــن امپراتوریهــا را نوعــا نظــام آســیایی و نظــام
مطــرح اســت.
سیاســی آنهــا را اســتبداد رشقــی میخواننــد .در نظــام آســیایی،
قــدرت سیاســی در دربــار متمركــز اســت و تــودهی عظیــم مــردم از حقــوق مدنــی برخوردارنــد؛ امــا
از امتیــاز مشــاركت در امــور سیاســی بهرهمنــد نیســتند .مبنــای تعلقــات مــردم ،از نــوع تعلقــات
پیشــینی -یعنــی قبیلـهای و قومــی -اســت .آئیــن مزدایــی در ایـران باســتان ،افـراد جامعــه را بــه ســه
طبقـهی دینیــاران ،رزمیــاران و تولیدكننــدگان (كشــاورزان و پیشــه وران) تقســیم میكنــد و ادارهی
جامعــه بــه دســت طبق ـهی نخســت یــا صنـ ِ
ـف نخســت اســت كــه «شــهریار» هــم بــه ایــن طبقــه
تعلــق دارد .بنــا بــه مشــخصهای كــه بـرای وضعیــت شــهروندی برشــمردیم -یعنــی احســاس تعلــق،
چهارچــوب نهــادی و حقــوق و تكالیــف -منیتــوان در دوران ای ـران باســتان از مفهــوم شــهروندی
ســخن گفــت.
بعــد از فروپاشــی دولــت -شــهرها در یونــان ،اروپــا وارد دورههــای جدیــدی گشــت كــه از آن جملــه
مــی تــوان بــه دورهی امپراتــوری روم ،ســدههای میانــه و عــر جدیــد اشــاره منــود؛ كــه در هــر یك از
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ایــن دورههــا شــهروندی رسگذشــت جداگانـهای داشــته اســت .در امپراتــوری روم كــه از یــك طرف میـراثدار جمهــوری و از
طــرف دیگــر بهرهمنــد از میـراث ،فرهنــگ و اندیشـهی یونانــی بــود ،بعضــی از اندیشــمندان در ایــن زمینــه ،وجــود اشــكالی
از شــهروندی را بــه رســمیت میشناســند .در ابتــدای دورهی امپراتــوری ،نوعــی شــهروندیِ بــا حقــوق و تكالیــف متفــاوت
وجــود داشــت .بــا گــذر زمــان دامنـهی شــهروندی گســرش یافــت و همـهی مــردم بــا حقــوق برابــر ،واجــد نوعــی وضعیــت
شــهروندی شــدند .امــا ایــن شــهروندی ،مشــاركت فعــال سیاســی بـرای همــگان را بــه همـراه نداشــت و بـرای تودههــای
مــردم ،تنهــا نوعــی امنیـ ِ
ـت قضائــی بــه شــار میرفــت .در ســدههای میانــه وضعیــت تــا حــدودی متفاوتتــر گشــت.
در ســدههای میانــه ،اروپــا وارد نظــام اقتصــادی -اجتامعــیِ فئودالــی شــد و حقــوق فئودالــی بــا وضعیــت شــهروندی
هیــچ همخوانـیای نداشــت .حقــوق فئودالــی بــر نظــام مراتــب وفــاداریـ حامیــت ،اســتوار بــود و قـراردادی بــا حقــوق
و تكالیــف متقابــل و متفــاوت محســوب میشــد .مراتــب زیریــنِ اجتامعــی ،نســبت بــه مراتــب باالتــر اب ـراز وفــاداری
میكردنــد و متقابــا از حامیــت آنهــا برخــوردار میشــدند .وفاداریهــا در حــوزهی خانــواده و خانــدان شــکلمیگرفت،
نــه بــه اجتــاع سیاســی موجــود .امــا در دروههــای متأخــر ســدههای میانــه ،شــهرها رشــد كردنــد و در ایــن شــهرها بــود
كــه هســتهی نــوع جدیــدی از شــهروندی تشــکیل گردیــد .شــهرها از قیــود فئودالــی آزاد بودنــد .شهرنشــینان رهـران خــود
را نــه بـرای حکمرانــی بلکــه در درجـهی اول بـرای خدمــت بــه شــهر و محافظــت از شهرنشــینان انتخــاب میكردنــد .در
ایــن شــهرها نوعــی جمهوریخواهــی مدنــی رشــد منــود .امــا بــا ظهــور دولتهــای مطلقــه در ســدههای شــانزدهم و
هفدهــم در اروپــا ،بــه لحــاظ شــهروندی وضعیــت دوگانـهای یافتنــد .در ایــن دولتهــا از یــك ســو وضعیــت تابعیــت بــه
جــای شــهروندی رشــد منــود و از ســوی دیگــر شــالودهی دولتهــای ملــی شــکل مییافــت كــه پایـهی رشایـ ِ
ـط تــازهای در
وفاداریهــای ملــی بــود .دولتهــای ملــی نســبتهای تــازهای را در رابطــه بــا شــهروندی رقــم زدنــد.
ِ
شــهروند دولــتـ ملــت در مقــام ســوژههای اساســی در برابــر طبیعــت و جامعــه ســازماندهی شــدند ،ایــن
فــردـ
اصطالحــات نویــن از ابداعــات جدیــدی بودنــد كــه همچــون خدایــان بینقابــی کــه قــادر بــه انجــام هــر نــوع عملــی
هســتند ،ظاهــر گردیدنــد .دیگــر فــرد شــهروند در قالــب دولـتـ ملــت همچــون اختاپوســی همــه چیــز را بلعیــده و بــه
ماننــد لویاتانــی هــار گشــته کــه بــر هــر چیــز حكــم رانــده و و آن را از هــم میگســالند .دولــت امــروزه آنقــدر الوهیــت
یافتــه و مقــدس انگاشــته میشــود کــه جامعــه در برابــر آن بهصــورت مورچگانــی درآمــده ،ضعیــف و عقیــم گشــته اســت.
مفهــوم شــهروندی در تغییـرات پارادایمیــک دموكراســی متحــول شــده اســت .انقــاب هــای بورژوایــی آفریننــدهی رشایــط
جدیــدی در وضعیــت شــهروندی بودنــد .اگــر نظــام سیاســی عــر جدیــد را مــورد بازنگــری قـرار دهیــم ،میبینیــم کــه هــر
یــك از ایــن نظامهــا مفهــوم خاصــی از وضعیــت شــهروندی و حقــوق مرتبــط بــا آن را ایجــاد كردهانــد .در نظــام هــای
لیـرال ،تكیــه بــر آزادی منفــی و فردگرایــی بــر نگرشهــای مربــوط بــه شــهروندی هــم متاثــر واقــع گشــت و بــه همیــن
ترتیــب محدودبــودن دامن ـهی حــق رأی و دامن ـهی حقــوق ،شــهروندی را هــم محــدود میكــرد.
در نیم ـهی قــرن نوزدهــم ،مبــارزات كارگــری در قالــب جنبشهــای منشــورگرایانه ،حــق رأی همگانــی ب ـرای مــردان را
ـب حقشــدن زنــان ،مفهــوم شــهروندی عــام پدیــد آمــد .بــه ایــن ترتیــب حقــوق
بــه هم ـراه آورد و رسانجــام بــا صاحـ ِ
شــهروندی از حقــوق مدنــی در قــرن هیجدهــم بــه حقــوق سیاســی عــام در قــرن نوزدهــم تكامــل پیــدا كــرد .در قــرن
بیســتم تجرب ـهی لی ـرال دموكراســی و سوســیال دموكراســی ،حقــوق شــهروندی را بــه عرصــه تــازهای ـیعنــی بــه حقــوق
اجتامعــی و اقتصــادیـ هــم گســرش داد .بــه ایــن ترتیــب حقــوق شــهروندی بــه مجموعـهای از حقــوق مدنــی ،سیاســی
و اجتامعــی نیــز معطــوف گشــت .در نظریــهی جمهوریخواهــی ارســطو مفهــوم شــهروندی جایگاهــی مركــزی دارد.
حكومــت مطلــوب ارســطو بــر اســاس مشــاركت شــهروندان در ادارهی امــور جامع ـهی سیاســی شــكل میگیــرد .بعــد از
ارســطو بایــد از فالســفهی «رواقــی» یــاد كنیــم كــه نظریـهی حقــوق طبیعــی و برابــری انســان هــا را رشــد دادنــد .در قــرون
هفدهــم و هیجدهــم نظریهپــردازان «ق ـرارداد اجتامعــی» ،پشــتوانههای فكــری و نظــری تــازهای ب ـرای بســط حقــوق
سیاســی فراهــم منودنــد .در نظریههــای مرتبــط بــا قــرارداد اجتامعــی ،حاكمیــت سیاســی مبتنــی بــر نوعــی قــرارداد
بیــن شــهروندان و حاكــان سیاسیســت؛ بنابرایــن رضایــت شــهروندان مبنــای وجــود حكومــت و دولــت اســت .اصحــاب
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مكتــب فكــری دیگــری كــه در قــرون هیجدهــم و نوزدهــم بــه «مكتــب اصالــت فایــده» معــروف بودند،
اســتداللهای تــازهای در دفــاع از حقــوق فــرد در اجتــاع سیاســی فراهــم آوردنــد و نظری ـهی حقــوق
سیاســی را بیــش از پیــش بســط دادنــد.
مفهــوم شــهروندی در ایـران نیــز از فـراز و نشــیبهای متعــددی گــذار منودهاســت .مفهــوم شــهروندی
در معنــای جدیــدش یعنــی گســرش حقــوق مدنــی ،سیاســی ،اجتامعــی و اقتصــادی در ایـران متضمــن
دو جــزء اصلــی اســت؛ نخســت شــكل گیــری دولــت ملــی و دیگــری بســط حقــوق سیاســی و نهادهــای
مشــاركت سیاســی .هویــت ایرانــی دارای تاریخــی طوالنیســت و ایرانیــان یكــی از معــدود ملتهایــی
هســتند كــه از دورههــای دیریــن در تاریــخ ،بــرای خــود هویتــی مجــزا و یگانــه قائــل بودنــد .امــا
پایههــای شــكلگیری هویــت ایرانــی در قالــب دولتهــای ملــی بــه تأســیس سلســلهی صفــوی
برمیگــردد .صفویــان هــم مذهــب شــیعه را بــه عنــوان مذهــب رســمی كشــور برگزیدنــد و هــم خــود
را وارث حكومتهــای قدیــم ای ـران میدانســتند .متركــز سیاس ـیای كــه در تــداوم پادشــاهی آنهــا در
دورهی قاجــار ایجــاد شــد ،شــالودههای یــك دولــت ملــی را ایجــاد
ملــت دموكراتیــك ،شــهروندی متكــی بــر كــرد .امــا بــرای پیدایــش نهــاد شــهروندی بــه عنــر دیگــری كــه
قانــون اساســی ،جمهــوری دموكراتیــك و نگرش هامنــا حقــوق مشــاركت سیاســی اســت ،نیــاز بــود .آن رشایــط بــه
كرثتگرایان ـ ه بــه وطــن و فرهنــگ میباشــد .دنبــال انقــاب مرشوطــه و تدویــن قانــون اساســی و تأســیس دولــت
مرشوطــه شــكل گرفــت .بــا ایــن حــال در قانــون اساســی مرشوطــه،
ســازمانبندیهای سیاســت دموكراتیــك و
در عیــن مرشوعیــت مردمــی حكومــت ،هنــوز حــق رأی همگانــی بــه
جامعـهی مدنــی و نیــز روشهــای
ِ
خودگردانی رســمیت شــناخته نشــده بــود و در آن از حقــوق اجتامعــی ســخنی
دموكراتیــك از ابزارهــای اساســی اجرایــی ایــن نبــود .حــق رأی همگانــی در قانــون اساســی جمهــوری اســامی بــه
پروژههــا بهشــار میرونــد .رهیافــت رســمیت شــناخته شــد و نیــز مطابــق بــا قوانیــن رشیعــت بـرای مــردم
مدرنیتــهی دموكراتیــك ،هــم جهــت حفــظ نوعــی حقــوق اجتامعــی در نظــر گرفتــه شــد.
فرهنگهــای ســنتی و آزادمنودنشــان و هــم تفــاوت میــان مفهــوم شــهروند و حقــوق شــهروندی در ایــران بــا
كشــورهای دیگــر را میتــوان در نــوع مرشوعیــت سیاســی مــورد
جهــت احیایشــان از طریــق ایجــاد ســنتزی
بررســی ق ـرار داد .مرشوعیــت سیاســی در قانــون اساســی جمهــوری
متشــكل از آنهــا و فرهنگهــای معــارص ،اســامی ایـران تركیبــی اســت از مرشوعیــت ســنتی رشیعتمحورانــه و
نیــازی حیاتــی میباشــد
مرشوعیتمــدرن .در طبقــه بنــدی نــوع مرشوعیــت سیاســی میتــوان
گفــت ،نــوع مرشوعیــت در قانــون اساســی فعلــی ایــران ،الهــی-
مردمــی و یــا رشیعتمحــوری اســت .تركیــب دو واژهی جمهــوری
و اســامی گویــای همیــن امــر اســت .بدیهــی اســت كــه قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران
ماننــد هــر قانــون اساســی دیگــری در معــرض تفســیرهای متفــاوت اســت كــه ماهیــت ایــن تفاســیر
را تعــادل نیروهــا و قــدرت در جامعــه تعییــن میكنــد .وجــود و شــیوع دســتگاه قــدرت در ایــران
تــا بــه موییرگهــای جامعــه قابــل رؤیــت اســت .موضــوع قــدرت و نحــوهی برخــورد بــا آن همــواره
مسئلهســاز بــوده و بــه ســبب خصل ـتِ پتانســیلی رسمایــه كــه بهشــكل جــر و زور ســازماندهی شــده
اســت ،بهمنزلـهی فشــار و اســتثامر ،منجــر بــه تولیــد مســائل اجتامعــی میشــود .دولـتـ ملــت ایرانــی،
جامعـهی ملــی مدنظــر خویــش را تنهــا بــا ازهـم گسسـتدادن متامــی اعضــای شــهروندان توســط قدرت،
و شــهروندان برابــر بهاصطــاح از نظــر حقوقــی ظاه ـرا ً مساویشــده و مملــو از خشــونت ،برمیســازد.
ایــن شــهروند در حالــت لفظــیِ قانــون برابــر اســت ،امــا در هــر حــوزهی زندگــی بهعنــوان فــرد و یــا
جمــع ،در حداكــر نابرابــری بـهرس میبــرد .دولـتـ ملــت كــه مبدلشــدن بــه شــهروند تكتیپــی مشــابه
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مصنوعــات كارگاهــی را تحمیــل میمنایــد ،از متامــی جوانــب در مغایــرت بــا زندگیســت .چنیــن سیســتمهایی ،انســانِ
جامعــه را بــه ُربوتــی تبدیــل منــوده و جامعــه را بــه ســوی هیچانــگاری ســوق میدهــد.
هــدف اساســی دولــت ـ ملــت ایرانــی در برخــورد بــا فــرد ـ شــهروند ایرانــی ،بیحافظهگردانیــدن و گسســت فــرد از تاریــخ
و جامعــه میباشــد .تنهــا دیــدگاه دولــت در مــورد تاریــخ ،برخــورد و دیدگاهــی ملّیگرایانــه اســت .دیدگاههایــی کــه فاقــد
اندیشــگی فلســفی و ماالمــال از برخوردهــای منفعتگرایانــه و قدرتطلبانــه اســت .چنیــن سیســتمی در ظاهــر خــود را
همچــون سیســتمی نویــن و مــدرن میمنایانــد؛ امــا در مضمــون خویــش ،هــان جامع ـهی تــودهای و گل ـهی شــهروندانی را
ترویــج میدهــد کــه ب ـرای تكاپــو در پــی پوچتریــن ،بیمحتواتریــن و منحطتریــن آرزوهــا در حالــت آمادهبــاش هســتند؛
بــه عبارتــی صحیحتــر در چنیــن جامع ـهای فقــر و فقــدان فــرد مطــرح اســت.
دولـتـ ملــت ایرانــی ،ســاختا ِر قدرتــی آنچنانــی را ایجــاد منــوده کــه ایــن ســی ِر شــهروند تاریخــی بــه طبــل توخالـیای مبــدل
شــده و از طریــق برخوردهــای ملیگرایانــه ،جنســیتگرایانه و فاناتیســمِ دینــی كل جامعــه را در درون خــود مســتحیل
گردانیــده و در انجــام ،شــهروندان جامعــه را همچــون گل ـهای رمهآســا و بــه دور از حافظ ـهی تاریخــی مبــدل میمنایــد .
چنیــن دولــتـ ملتهایــی کــه ایــن نــوع شــهروند را پدیــد میآورنــد ،در رأس اساســیترین موانــع پیشــاروی مدرنیتــهی
دموكراتیــك میباشــند .بــه همیــن علــت یكــی از وظایــف اساســی دموكراتیزاســیون ایــن اســت كــه بــا تحلیــل دولـتـ ملــت
و جامعـهاش كــه بــا هیچانگاشــن فــرد در جامعــه چنیــن «فقــدان فــرد»ی را پدیــد مـیآورد ،افـراد عدالــت پــرور ،دموكـرات
و شــهروندان آزادی را پــرورش دهــد كــه بتواننــد اقــدام بــه برســاخت متــدن دموكراتیــك مناینــد .عضــو یــا شــهروند ملــت
دموكراتیــك دارای تفاوتمنــدی اســت و ایــن ویژگـیِ خویــش را از اجتامعــات و تنوعــات اجتامعــی متفــاوت كســب میكنــد.
امــروزه در ایـران بــه علــت ذهنیتــی کــه سیســتم دولــت ـ ملــت داراســت ،برســاخت ملـ ِ
ـت دموكراتیــك بــا مشــکالت عدیـدهای
روبروســت .بــه همیــن ســبب آنجــا کــه حقــوق «دولـتـ ملــت» قــادر بــه حــل مســائل نشــده ،میتــوان از مبانــی حقوقــی
ملــت دموکراتیــک کــه مبتنــی بــر تنــوع و تفاوتمنــدی اســت بهمثاب ـهی نوعــی ســازش و نگــرش بحــث منــود .مقصــود از
راهحــل ،شــهروندی بــر مبنــای حقــوق قانــون اساس ـی دموکراتیــک اســت كــه همچــون رهیافتــی بــر پای ـهی میتــوان از آن
بحــث منــود.
ملــت دموكراتیــك؛ شــهروندی متكــی بــر قانــون اساســی؛ جمهــوری دموكراتیــك و نگــرش كرثتگرایان ـه بــه وطــن و فرهنــگ
میباشــد .ســازمانبندیهای سیاســت دموكراتیــك و جامع ـهی مدنــی و نیــز روشهــای خودگردانــیِ دموكراتیــك از ابزارهــای
اساســی اجرایــی ایــن پروژههــا بهشــار میرونــد .رهیافــت مدرنیت ـهی دموكراتیــك ،هــم جهــت حفــظ فرهنگهــای ســنتی
و آزادمنودنشــان و هــم جهــت احیایشــان از طریــق ایجــاد ســنتزی متشــكل از آنهــا و فرهنگهــای معــارص ،نیــازی حیاتــی
میباشــد.
بــر ســاخت فــرد ـ شــهروند آزاد یکــی از وظایــف اساســی جامعــه مــی باشــد .اولیــن رشط مبدلشــدن بــه ملــت دموكراتیــك
ایــن اســت كــه فــرد آزاد باشــد و ایــن آزادی را بــه همـراه كمــون یــا اجتامعاتــی كــه بدانهــا تعلــق دارد ،بــر مبنــای سیاســت
دموكراتیــك تحقــق بخشــد .هنگامــی كــه فــردـ شــهروند ملــت دموكراتیــك بــا «دول ـتـ ملــت» در زیــر یــك ســقف سیاســی
زندگــی مناینــد ،تعری ـفاش تــا انــدازهای وســعت مییابــد .در ایــن وضعیــت و در چارچــوب «شــهروندی مبتنــی بــر قانــون
اساســی» ،بــه انــدازهای كــه فــردـ شــهروند ملــت دموكراتیـ ِ
ـك خویــش اســت ،فــردـ شــهروند دولـتـ ملــت نیــز میباشــد .موردی
كــه در اینجــا اهمیــت مییابــد ایــن اســت كــه موقعیــت ملــت دموكراتیــك بــه رســمیت شــناخته شــود؛ یعنــی خودمدیریتــی
دموكراتیــك ،در قانونــی اساســی ملــی بهعنــوان یــك موقعیــت و یــا اســتاتوی حقوقــی تعییــن گردیــده و گنجانــده شــود.
ایســتار دموكراتیــك ملــی را میتــوان بــه دو شــیوه مــورد بررســی ق ـرار داد:
نخســت ،بیانگــر تحقــق موقعیت(اســتاتو) ،قانــون و یــا قانــون اساســی در درون خودمدیریتــی دموكراتیــك و دیگــری تنظیــم
اســتاتوی خودمدیریتــی بهصــورت یــك زیرمجموعـهی اســتاتوی ملــی مبتنــی بــر قانــون اساســی.
در حیــات ملــت دموكراتیــك یــا هــر نــوع دیگــری از ملــت ،عمومـاً جوامــع و خصوصـاً جوامــع دموكراتیــك ملــی ،بــه حوزههــا
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و ابعــاد مختلفــی تقســیم میشــوند .امــا هیــچ كــدام از ایــن تقســیامت ،بهتنهایــی و بــه شــكل «گسســته از كلیــت»
منیتواننــد وجــود داشــته باشــند .اگــر جوامــع و بهویــژه ملتهــای دموكراتیــك عــر مــا را بــه یــك موجــود زنــده تشــبیه
مناییــم ،معلــوم میشــود كــه حوزههــا و ابعــاد آنهــا بهشــكلی متحــد و همچــون موجــود زنــدهای كــه اعضایــش بــه
هــم وابســته هســتند ،متولــد میشــوند .حتــی اگــر هــر یــك از ابعــاد بهصــورت جداگانــه نیــز بررســی شــوند ،امــا بایــد
همیشــه در نظــر داشــت كــه آنهــا بخشهایــی از یــك كلیــت واحــد میباشــند.
فــردـ شــهروند مــورد تعریــف کــه جزئــی از فــرد ـ شــهروند ملــت دموكراتیــك مــی باشــد ،بــه هــان انــدازه كــه آزاد اســت،
مجبــور بــه كمونال(جمــع گرایــی) بــودن نیــز هســت .در سیســتم رسمای ـهداری «فــرد آزاد» موجــودی تقلبــی و توخالــی
بیــش نبــوده کــه تنهــا در برابــر جامعــه شــورانده شــده و در اصــل دچــار ژرفایافتهتریــن نــوع بردگــی اســت .امــا تصویــری
كــه ایدئولــوژی لیـرال ترســیم میمنایــد ،طــوری اســت كــه انــگار فــرد در جامعــه دارای آزادیهــای بیپایــان اســت .لیكــن
واقعیـ ِ
ـت امــر چیــز دیگــری اســت .فــردی كــه بــردهی كارهــای دســتمزددار اســت و بــه بخشــی از نظــام هژمونیــك مبــدل
شــده ،مناینــدهی توســعهیافتهترین شــكل بردگــی اســت .چنیــن فــردی ،ماحصــل ایجــاد بیرحامن ـهی سیســتم «دول ـتـ
ملت»گرایــی مــی باشــد .فــرد ـ شــهروند چنیــن سیســتمی زندگـیاش بــه حاكمیــت پــول وابســته گردانــده شــده ،تــن بــه
سیســتم دســتمزدیای داده كــه هامننــد قــاده بــر گردنــش بستهشــده و او را بــه هــر طــرف جهتدهــی میمنایــد .زی ـرا
ب ـرای زندگیكــردن چــارهی دیگــری نــدارد .فردگرایــی كاپیتالیســتی ،بــر مبنــای نفــی جامعــه شــاكلهبندی شــده اســت.
معتقــد اســت كــه بــه تناســب رد هــر نــوع فرهنــگ و ســنت جامع ـهی تاریخــی ،خــود را تحقــق خواهــد بخشــید کــه
ایــن بزرگتریــن تحریفــی اســت كــه ایدئولــوژی لی ـرال صــورت میدهــد .شــعار اساســی آنهــا بدیــن شــكل اســت ک ـه
«جامعـهای در كار نیســت ،تنهــا فــرد وجــود دارد»! .در اصــل هــم سیســتم رسمایـهداری و هــم سیســتم وابســته بــه احــکام
رشعیــفقهــی رصف ،اساس ـاً هــر دو نظامــی بیامرانــد كــه بــر مســتهلكمنودن جامعــه اتــكا دارنــد.
بنابرایــن گــذار از چنیــن تعریــف و وضعیــت فــرد ـ شــهروندی و رســیدن بــه ذهنیــت فــرد متعلــق بــه ملــت دموكراتیــك
کــه آزادی خــود را در زندگــی بهشــكل كمونــال یــا اجتــاع «آزاد و دموكراتیــك» بــاز مییابــد وظیفـهای سیاســی ،اخالقــی
و وجدانــی اســت کــه بایســتی همچــون مکتبــی اساســی فــرد متعلــق بــه ملــت دموكراتیــك را ایجــاد منایــد .رهــر آپــو
بارهــا بــر ایــن نکتــه تاکیــد منــوده کــه اگــر كســی كمونــی نداشــته و یــا بهصــورت كمونــال زندگــی نكنــد ،منیتوانــد بــه
فــردی آزاد نیــز مبــدل گــردد .هــر فــردـ شــهروند جامعــه بایســتی در اجتامعــی كمونــال بــه حیاتــش ادامــه دهــد .فــرد
ـ شــهروند جامع ـهی دموکراتیــک و آزاد ،بایســتی مســئولیتپذیری خــود را در برابــر كمــون یــا واحدهــای اجتامع ـیای
كــه بدانهــا تعلــق دارد ،از اصــل بنیادیــن اخالقیبــودن برشــارد .اخــاق بــه معنــای احــرام و پایبنــدی بــه اجتــاع
و حیــات كمونــال و دموکراتیــک اســت .كمــون یــا اجتــاع نیــز بــا صیانــت كامــل از اف ـرادش ،از آنهــا حفاظــت منــوده
و در آمــوزش دادن و ارتقــای ســطح فکــری آنهــا ،بــه آنــان در راســتای مشــارکت در حیاتــی آزاد یــاری میرســاند .اصــل
بنیادیــن تأســیس جامعـهی انســانی نیــز همیــن اصــل مســئولیتپذیری اخالقــی اســت .ویژگــی دموكراتیــك بــودن كمــون یــا
اجتامعــات ،آزادی جمعــی و یــا كمــون اجتامعــات سیاســی را تحقــق میبخشــد .بــه همیــن علــت بایســتی تاکیــد کــرد کــه
كمــون یــا اجتامعــی نادموكراتیــك ،منیتوانــد سیاس ـیـ اخالقــی باشــد .پــس اجتــاع یــا كمــون غیرسیاســی نیــز منیتوانــد
آزادانــه زندگــی کنــد .در همیــن جاســت کــه اش ـراکات تنگاتنــگ بیــن دموكراتبــودن ،سیاس ـیبودن و آزادی اجتامعــات
كمونگونــه را میتــوان دریافــت.
رهــر آپــو رشط اساســی عضویــت در ملــت دمکراتیــک را چنیــن بیــان م ـیدارد« :رشط اساســی ملــت دموكراتیــك ،ایــن
اســت كــه فــرد آزاد باشــد و ایــن آزادی را بــه همـراه كمــون یــا اجتامعاتــی كــه بدانهــا تعلــق دارد ،بــر مبنــای سیاســت
دموكراتیــك تحقــق بخشــد» .هنگامــی كــه فــردـ شــهروند ملــت دموكراتیــك بــا «دولـتـ ملــت» در زیــر یــك ســقف سیاســی
زندگــی مناینــد ،بایســتی در چارچــوب «شــهروندی مبتنــی بــر قانــون اساســی» تعریــف گــردد .بدیــن شــکل کــه فــرد ـ
شــهروند بــه انــدازهای كــه فــردـ شــهروند ملــت دموكراتیــك خویــش اســت ،فــردـ شــهروند دول ـتـ ملــت نیــز میباشــد.
مــوردی كــه در اینجــا اهمیــت مییابــد ایــن اســت كــه موقعیــت و عضویــت در ملــت دموكراتیــك بــه رســمیت شــناخته
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شــود؛ یعنــی خودمدیریتــی دموكراتیــك ،در قانونــی اساســی ملــی بهعنــوان یــك موقعیــت
حقوقــی تعییــن گردیــده و گنجانــده شــود.
تاســیس  KODARدر نــوروز  2014در واقــع در همیــن راستاســت .فــرد ـ شــهروند درون
سیســتم  KODARکــه بــه مثابــهی یــک جامعــه عمــل میمنایــد ،دارای ویژگیهــای
ملــت دموكراتیــك اســت؛ ویژگیهایــی کــه متكــی بــر كمــون و فــردـ شــهروند آزاد تعریــف
میگــردد .ســاختاربندی KODARبهگونهایســت كــه
دروازهاش بــه روی هــر دو حالــت «حیــات اجتــاع و
ملــت دموكراتیــك مــورد نظــر KODAR
فــردـ شــهروند آزاد» و «پیوســتدادن ایــن شــیوهی
حیــات بــه اســتاتوی قانونــی یــا مبتنــی بــر قانــون اساســی آلرتناتیــوی اســت كــه در آن فــرد ـ شــهروند آزاد
دموکراتیــک» گشــوده اســت .بــه رشطــی کــه دولــتـ ایجــاد گشــته وضــد بیمســئولیتی اجتامعــی عمــل
ملتهــای حاكــم ،در چارچــوب اســتاتوی ملــی متكــی بــر میمنایــد .ملــت دموكراتیــك رشق کوردســتان،
قانــون اساســی دموكراتیــك ،مســالهی فــرد ـ شــهروند داخل مدلــی از جامعــهی دموكراتیكــی اســت کــه در
مزرهــای خــود را حــل منــوده ،در غیــر ایــن صــورت ایجاد و برابــر بیجامعهگــی ترویــج شــده از ســوی دولــت
برســاخت یکطرف ـهی خودمدیریتــی دموكراتیــك راه حــل
ایســتادگی منــوده و جامعــه را بــرای مبدلشــدن
دومــی اســت.
نحــوهی عضویــت در جامعــهی دموکراتیــک و آزاد رشق بــه جامعـهای دموكراتیــك و ســامل ســوق میدهــد.
کردســتان  KODARرا میتــوان بهعنــوان فــردـ شــهروند جامعــهای كــه توســط دولــتـ ملــت مســتهلك
آزاد ملــت دموكراتیــك نیــز تعریــف منــود .امــا نبایــد ایــن گردیــده را مجــدداً بــه اصــل آن بــاز میگردانــد.
عضویــت و شــهروندی را بــا شــهروندی دولــتـ ملــت جامعـهی ســامل ،فــر ِد ســامل پــرورش میدهــد .وقتی
همســان دانســت .شــهروندی دولــتـ ملــت ،یــک نــوع نگــرش آموزشــی ملــت دموكراتیــك در راســتای
بردگــی مــدرن و بندگــی مطلــق جهــت خــدای دولــتـ
ملــت اســت؛ ولــی شــهروندی در ملــت دموكراتیــك بیانگــر فــردـ شــهروند آزاد هدفمنــد گــردد ،دیالكتیــك
رســیدن بــه حالــت «فــردی آزاد» اســت .شــهروندی ملــت پیرشفــت فــرد از طریــق جامعــه و پیرشفــت
دموكر ِ
اتیــك كوردهــا در رشق کردســتان ،تحــت اســتاتوی جامعــه از طریــق فــرد نیــز از نــو برقـرار میگــردد.
 KODARمیتوانــد قابــل تحقــق باشــد .بنابرایــن چنیــن فــرد ـ شــهروندی در جامعــه بــه شــیوهای
هویــت شــهروندی ملــت دموكراتیــك در رشق کوردســتان مســئولیتپذیرانه و اخالقمدارانــه زیســته و در
را میتــوان بــه عضویــت در سیســتم  KODARتعریــف
منــود .شــهروندبودن خلقمــان در ملــت دموكراتیـ ِـك رشق تــاش اســت تــا توانایــی درستزیســن را از خــود
کردســتان ،هــم حــق و هــم وظیفــهی اغامضناپذیــر نشــان داده و در ایــن مــورد وظایــف محولــه را بــه
آنهاســت .مبدلنشــدن بــه شــهروند ملــت خویــش ،جــای آورد.
بیانگــر نوعــی ازخودبیگانگیســت و غیــر قابــل توجیــه
میباشــد.
اگــر مســئلهی كــورد در رشق کردســتان در چارچــوب موقعیــت شــهروندی مبتنــی بــر
قانــون اساســی دموكراتیــك حــل شــود ،برخــورداری از هــر دو نــوع شــهروندی ،یعنــی هــم
فــرد ـ شــهروند ملــت دمکراتیــک خــود و هــم شــهروندی دولــت ـ ملــت مطبوعــه بهطــور
همزمــان ،بــا واقعیــت اجتامعــی موجــود همخوانتــر اســت .هــر فــرد كــورد بایــد تــاش
کنــد تــا خویــش را در چارچــوب دو شــهروندی تعریــف منایــد؛ حتــی فراتــر از تــاش
بـرای تعریــف ،بایســتی دو هویــت شــهروندی را بــه منصـهی ظهــور برســاندKODAR .
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بایســتی هویــت شــهروندی دو بعــدی مختــص بــه افـراد ملتدموكراتیــك خــود را تحقــق بخشــد .در صورتــی کــه بــا سیســتم
دول ـتـ ملــت حاکــم در ایــن مــورد توافــق و ســازش تحقــق نیابــد ،بایســتی تــاش منایــد تــا هویــت شــهروندی تكوجهــی
خــاص خــود کــه هــان هویــت ملتدمکراتیــک برســاخته از خــود مدیریتــی دموکراتیــک اســت را ایجــاد منایــد.
هــر فــردـ شــهروندی کــه میخواهــد بــه عضویــت جامعـهی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان درآیــد ،ابتــدا بایــد تــاش کنــد
تــا خــود را از شــخصیت فــردی كــه سیســتم موجــود وی را بــه ســطح «هیــچ و پــوچ» تنــزل داده ،گــذار منــوده و بهمثاب ـهی
عضــوی فعــال در كمــون زندگــی منایــد .شــعار هــر فــردـ شــهروند جامع ـهی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان بایــد ایــن
باشــد کــه «فــر ِد فاقــد زندگــی كمونــال ممكــن نیســت» .بایــد همیشــه مدنظــر داشــت كــه عضویــت در كمــون یــا اجتامعــات،
در عیــن حــال دارای جنب ـهای دموكراتیــك نیــز هســت .كمــون یــا اجتــاع تنهــا از طریــق ســازوكار و ضابط ـهی دموكراتیــك
میتوانــد سیاســی و بنابرایــن آزاد باشــد .بدیــن ترتیــب درك میگــردد كــه هــر كمــون یــا اجتامعــی ،در عیــن حــال بخشــی
از جامع ـهی اخالقــی و سیاســی اســت .پــس هــر كمــون و اجتــاع موجــود در جامع ـهی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان
 KODARدر عیــن حــال یــك واحــد اخالقــی و سیاســی اســت .فــردـ شــهروندانِ آن نیــز فــردـ شــهروندانِ اخالقــی ،سیاســی
و نیــز دموکراتیــک میباشــند .بدیــن علــت کــه دموکراتیکبــودن اجتامعــات کومینــی رشطــی الزامــی اســت ،پــس میتــوان
اجتامعــات خــود را بــه عنــوان نظــام كمونــال دموكراتیــك نیــز بیــان منــود .میتــوان حیــات كمونمحورانــه را بــه متامــی
عرصههــای آموزشــی ،فرهنگــی ،هــری و علمــی انتقــال و ارتقــاء داد .میتــوان حیــات اجتامعــی و سیاســی را هــم بــه حالــت
كمونــی درآورد و هــم دموكراتیــك گردانــد .فــردـ شــهروند آزاد تنهــا در بطــن ایــن حیــات كمونــال دموكراتیــك میتوانــد ایجــاد
گــردد .عمومـاً فــردـ شــهروندی دموكراتیــك و خصوصـاً فــردـ شــهروندی کــه عضــوی اساســی از  KODARمیباشــد ،ملــزم بــه
پیــروی منــودن از حیــات مســئوالنه ،اخالقــی و سیاســی اســت .ایــن رضورت در عیــن حــال میتوانــد بهعنــوان حــق و وظیفـهی
ت حاکــم ،حــق و وظیفـهی اساســی مــا را بپذیرنــد ،مــا نیــز میتوانیــم حــق
اساســی نیــز درك گــردد .هنگامــی كــه دولـتـ ملـ 
و وظیف ـهی اساســی شــهروندی آن دولتهــا را پذیرفتــه و بــه جــای آوریــم.
ملــت دموكراتیــك مــورد نظــر  ،KODARآلرتناتیــوی اســت كــه در آن فــرد ـ شــهروند آزاد ایجــاد گشــته و علیــه بیمســئولیتی
اجتامعــی عمــل میمنایــد .ملــت دموكراتیــك رشق کوردســتان ،مدلــی از جامعــهی دموكراتیكــی اســت کــه در برابــر
بیجامعهگــی ترویــج شــده از ســوی دولــت ایســتادگی منــوده و جامعــه را بــرای مبدلشــدن بــه جامعــهای دموكراتیــك و
ســامل ســوق میدهــد .جامعـهای كــه توســط دولـتـ ملــت مســتهلك گردیــده را مجــددا ً بــه اصــل آن بــاز میگردانــد .جامعـهی
ســامل ،فــر ِد ســامل پــرورش میدهــد .وقتــی نگــرش آموزشــی ملــت دموكراتیــك در راســتای فــردـ شــهروند آزاد هدفمنــد گــردد،
دیالكتیــك پیرشفــت فــرد از طریــق جامعــه و پیرشفــت جامعــه از طریــق فــرد نیــز از نــو برقــرار میگــردد .چنیــن فــرد ـ
شــهروندی در جامعــه بــه شــیوهای مســئولیتپذیرانه و اخالقمدارانــه زیســته و در تــاش اســت تــا توانایــی درستزیســن را
از خــود نشــان داده و در ایــن مــورد وظایــف محولــه را بــه جــای آورد.
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شهـــروندنز نادنورهش
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مادورا آسو

عضوکمیتهی رسانهی KJAR

زنــان ایرانــی اولیــن قربانیــان و اصلیتریــن آســیبدیدگان ذهنیــت مردســاالر حاکــم بــر ایـران هســتند .در هــر دورهای
از تاریــخ اجتامعــی ای ـران ،تبعیــض و یــا نابرابریهــای حقوق ـی در اشــکال مختلــف بــر زنــان اعــال گشتهاســت .در
نتیج ـهی تغییــر و تحــوالت سیاســی و دستبهدستشــدن قــدرت و دولــت ،و بــا تغییــر در قوانیــن نیــز نتوانســتهاند
بــر طــرد ،نادیــده گرفــن ،ناچیزشــمردن ،خــوار و مطیعدیــدن زنــان ،خــط پایــان بکشــند .هنگامــی کــه زمزمههــای
برق ـراری دموکراســی ،رعایــت حقــوق شــهروندی ،آزادی و برابــری در گوشــه و کنــار جهــان بــه گــوش میرســید ،زنــان
ایرانــی نیــز بــا پیشقدمــی در انقــاب مرشوطــه خواســتند گامــی ارزنــده در ایــن مســیر بردارنــد و از قفسهــای
ریش ـهدا ِر ساختهشــده توســط کاهــن ،موبــد ،شــاه ،مــا ،دولــت و قــدرت خویــش را برهاننــد.
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از صــدور فرمــان مرشوطیــت تاکنــون بیشــر از  108ســال میگــذرد .در طــول ایــن ســالها قوانیــن
موجــود ،همــواره موجودیــت و حقــوق انســانی زنــان را نادیــده گرفتهانــد؛ امــا همچنــان و علیرغــم
مبــارزه و تالشــی کــه زنــان در راســتای تغییــر ایــن وضعیــت انجــام دادهانــد ،ایــن رونــد ناعادالنــه تــا
بــه امــروز ادامــه دارد .منون ـهی بــارز آن ،موضوعیتیافــن منشوریســت کــه در دورههــای مختلــف
سیاســی و بــا روی کار آمــدن روســای جمهــور مطــرح گردیــده کــه همــواره ســبب طــرح پرس ـشها و
نظـرات بســیاری گشتهاســت .میتــوان بــه رصاحــت گفــت کــه محتــوای اغلــب ایــن منشــورها ،بــا هــر
نــوع خوانــش سیاســی و یــا رشایــط زمانــی ،حقــوق شــهروندی در آن دارای تعریفــی کامــا مردســاالرنه
و فاقــد بینشــی دموکراتیــک اســت .در تعریــف ســاختاری آن نیــز مضامینــی جنســیتگرا غالــب بــوده
کــه بــه طبقهبنــدی اقشــار بهویــژه زنــان در کنــار کهنســاالن و کــودکان پرداختــه اســت .واقعیتــی کــه
نشــان میدهــد نــوع نگــرش و تعریــف ایــن نظــام از حقــوق و آزادیهــایفردــــ شــهروند و بهویــژه
شــهروندان زن ،دارای نواقــص بنیادینــی اســت .بــه گون ـهای کــه زن بهعنــوان شــهروند درج ـهی دوم،
نصــف مــرد ،جنــس دوم و ...تعریــف میگــردد .بنابرایــن ذهنیتــی
ذهنیتــی کــه بــر مبنــای جنســیتگرایی و کــه بــر مبنــای جنســیتگرایی و ســلطهجویی شــکل یافتهباشــد،
ســلطهجویی شــک ل یافتهباشــد ،بــه جــز تحریــف بــه جــز تحریــف و باژگونمنــودن واقعیــات اجتامعیـاخالقــی
و باژگونمنــودن واقعیــات اجتامعیـاخالقــی فاقــد فاقــد کارایــی و رویکــردی خواهــد بــود کــه جامعــه و فــرد را بــه
کارایــی و رویکــردی خواهــد بــود کــه جامعــه و ســعادت رهنمــون منایــد .در جمهــوری اســامی ایــران قوانیــن
نیــز بــر اســاس همیــن ذهنیــت شــکلگرفتهاند .قوانینــی کــه
فــرد را بــه ســعادت رهنمــون منایــد .در جمهــوری
حتــی در نــوع و تعریــف مــرگ نیــز میــان زن و مــرد تبعیــض
اســامی ایـران قوانیــن نیــز بر اســاس همیــن ذهنیت
قائــل میگردنــد .قوانیــن نشــأت گرفتــه از همیــن ذهنیــت بــا
شــکلگرفتهاند .قوانینــی کــه حتــی در نــوع و مرشوعیتّبخشــی بــه عملکردهــای غیرانســانی و غیراخالقــی
تعریــف مــرگ نیــز میــان زن و مــرد تبعیــض قائــل نهادهــای نظــام ،بیگــان میبایســت بــه تأویــل و تفســیرهای
میگردنــد .قوانیــن نشــأت گرفتــه از همیــن ذهنیــت ســودجویانه از دیــن و مذهــب متوســل شــوند .در بازتعریــف و
ی و تفاســیر سیاســی از مفاهیــم دینــی و مذهبــی و تحــت عنــوان
تّبخشــی بــه عملکردهــای غیرانســان 
بــا مرشوعی 
غیراخالقــی نهادهــای نظــام ،بیگــان میبایســت به احــکام اســام و قــرآن ،آنچنــان مرشوعیتــی بــه خویــش و عملکــرد
تأویــل و تفســیرهای ســودجویانه از دیــن و مذهــب خــود میبخشــند کــه گــذار یــا انتقــاد از آن بــه دشــمنی بــا خــدا و
متوســل شــوند .در بازتعریــف و تفاســیر سیاســی از احــکام وی تعبیــر میگــردد .ایــن در حالیســت کــه در بازتعریــف
و تأویــل مقول ـهی دیــن و مذهــب نیــز ،دیــن را نیــز دســتخوش
مفاهیــم دینــی و مذهبــی و تحــت عن ـوان احــکام
تحریفــات بســیار بزرگــی منودهانــد .تحریــف و باژگونســازی
اســام و قــرآن ،آنچنــان مرشوعیتــی بــه خویــش و دیــن ،مفاهیــم و حتــی تاریخســازی در تأویــل و تفسیر«اوســتا»،
عملکــرد خــود میبخشــند کــه گــذار یــا انتقــاد از آن «تــورات»« ،انجیــل» و «قــرآن» نیــز توســط کاهنــان ،موبــدان،
بــه دشــمنی بــا خــدا و احــکام وی تعبیــر میگــردد علــای دینــی در طــول تاریــخ ،بــا هــدف تأمیــن منافــع ســلطه
صــورت گرفتــه اســت ،بــه گونــهای کــه بــرای فــرد و جامعــه،
تشــخیص و متییــز اصال ـت و جع ـل دیــن ،دشــوار گردیــده اســت.
تحریــف صــورت گرفتــه بــا ذهنیــت مردســاالر و جنســیتگرا و بــا توســل بــه منابــع دینــی کــه در
بــاور جوامــع جایــگاه خاصــی دارد ،ســد راه هرگونــه اعـراض و نارضایتــی گردیــده اســت .خــود نظــام و
ذهنیــت مردســاالر و قدرتگ ـرا میداننــد باورهــا و اعتقــادات در نظــر انســانها و جوامــع مختلــف
دارای منزلــت بــوده و ارزش بــه شــار میآینــد .اگــر چــه بــر بــه آن ســطح از ادراک و فهــم رســیده
اســت تــا بدانــد کــدام داده ارزش تاریخــی و فرهنگــی و حتــی واقعــی دارد و کــدام ســند جعلــی ،کپــی
و رصفــا در راســتای فریفــن آنهــا و تحقــق اهــداف ســلطهجویان بــه وجودآمــده اســت .امــا ذکــر آنهــا
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و مقایس ـهای اجاملــی میــان قوانیــن منتــج از ایــن تفاســیر دینــی کــه در پــی بازتعریــف فردــــ شــهروند از دیــدگاه دولــت
اســت ،میتوانــد در فهــم بیشــر و امروزیــن سیاســتهای نظــام مردســاالر جمهوریاســامی یاریگــر باشــد.
در سوره نسا؛
ــــ آیـهی « :10خداونــد دربــارهی فرزندانتــان بــه شــا ســفارش میکنــد کــه ســهم (میـراث) پــر ،بــه انــدازه ســهم دو دخــر
باشد».
ــــ آیـهی « :23زنــان شــوهردار(بر شــا حـرام اســت) مگــر آنهــا را (از راه اســارت) مالــک شــدهاید؛ زیـرا اســارت آنهــا در حکــم
طــاق اســت؛ اینهــا احکامــی اســت کــه خداونــد بــر شــا مقرر داشــته اســت».
ــــ آی ـهی « :24آنهــا کــه توانایــی ازدواج بــا زنــان (آزاد) پاکدامــن و باایــان را ندارنــد ،میتواننــد بــا زنــان پاکدامــن و از
بــردگان باایامنــی کــه در اختیــار دارنــد ،ازدواج کننــد».
ــــ آی ـهی « :27خــدا میخواهــد از احــکام مربــوط بــه ازدواج بــا کنی ـزان و ماننــد آن کار را بــر شــا(مردان) ســبک کنــد؛ و
انســان ،ضعیــف آفریــده شــده؛(و در برابــر طوفــان غرایــز ،مقاومــت او کــم اســت).
ــــ آیـهی  :33مــردان ،رسپرســت و نگهبــان زناننــد ،بــه خاطــر برتریهایــی کــه خداونــد (از نظــر نظــام اجتــاع) بـرای بعضــی
نســبت بــه بعضــی دیگــر قـرار داده اســت.
ــ آیهی  :175اگر برادران و خواهران با هم باشند ،برای هر مذکر ،دو برابر سهم مونث است.
بــر کســی پوشــیده نیســت کــه وجــود ایــن آیــات در رشایــط زمانــی و مکانــیِ نهادینهشــدن دیــن در جامع ـهی عربســتان
و بــر اســاس نرمهــای اجتامعــی زمــان ،آمدهاســت .تلقــی دیــن بــه عنــوان اب ـزار ســلطه بــر جامعــه ،انح ـراف از ماهیــت و
اصالــت دیــن اســام و رســالتهای ســعادتمند آن اســت .نگریســن بــه زن در ایــن نــوع از تفســیر و تأویــل قدرتمدارانــه
از آیــات قرآنــی ،تفســیر و تأویلـی اســت کــه در دورههــای خالفتهــای امــوی و عباســی صــورت میگیــرد کــه بازگردانــدن
جامعــه بــه وضعیتــی اســت کــه در آن مردســاالری عــرب پیــش از ظهــور اســام و حتــی پــس از آن نیــز یــک ارزش بــه
شــار میآمــد .حتــی بــا اصــل دیــن کــه برابــری میــان زن و مــرد را نویــد میدهــد و یــا فضیلــت را تنهــا در تقــوای الهــی
میدانــد ،منافــات دارد .ایــن نــوع خوانــش از زن ،روا داشــن تبعیــض آشــکار بــر آنــان بــوده ،و آنــان را چــون بــرده و شــیء
تعریــف منــودن اســت .مرشوعیتبخشــی بــه هــر نــوع عملکــرد مــرد اســت کــه میتوانــد اســیر کنــد ،بــدون اینکــه بــه
موجودیــت ،خواســته و نیازهــای زن توجهــی منــوده باشــد .زنــان را طبقهبنــدی میکننــد و شــکاف میــان زن و جامعــه را
دامــان میزنــد .در ایــن نــوع از نگــرش ،گویــی جامعــه فاقــد موجودیتــی بــه نــام زن اســت و تصویــری از زن و موجودیــت
وی دیــده منیشــود .متامــی فاکتورهــا حکایــت از رویکــردی دارد کــه در آن مــرد موجودیــت مییابــد و میبایســت در
تعییــن رسنوشـتِ فــرد و جامعــه و بــه ویــژه زن ،نقشــی فراتــر از یــک جنــس داشــته باشــد .در ایــن نــوع خوانــش از دیــن
و احــکام دینــی تــا آنجــا پیــش م ـیرود کــه مثــا ســفارش میشــود کــه بــه دلیــل آفرینــش و موجودیــت ضعیــف انســان
(مــردان) و بــه ســبب وجــود غرایــز ،لزومــی بــه تزکیـهی نفــس نیســت و مــردان میتواننــد کــه هــرگاه اراده مناینــد ،بــا زنــان
پاکدامــن ارتبــاط برقـرار منایــد ،اگــر فراهــم نشــد میتواننــد کنیـزان و ...را از آن خــود بداننــد و بــا آنــان بــه هرگونـهای کــه
میخواهنــد رفتــار مناینــد .در حالــی کــه در بیشــر ســورههای قــرآن بــر لــزوم تزکی ـهی نفــس ســفارش شــده و حتــی بــه
رصاحــت آمــده کــه پــاداش اخــروی تزکیـهی نفــس نــزد خداونــد بـرای مومنیــن ،محشــور گشــن بــا پبامـران اســت .نکتـهی
قابلتوجــه در ایــن برداشــت ذهنــی ،تقســیم زنــان بــه پاکدامــن و ناپاکدامــن اســت .ایــن پرســش مطــرح میگــردد کــه
در همیــن نگــرش چگونــه زنــان بــه ایــن دو نــوع تقســیم میگردنــد؟ چگونــه و توســط چــه کســی تــا ایــن حــد تنــزل پیــدا
کــرده و از مقــام پاکدامنــی خــود فرســنگها فاصلــه گرفتهانــد .از نگاهــی دیگــر ،مقول ـهی بردگــی هــم بســیار مــروع
و روا نشــانداده میشــود .ایــن در حالیســت کــه میدانیــم حــرت محمــد مبــارزهی خــود را بــا تاکیــد بــر اصــل آزادی
آغــاز کــرده و بــا آزادســازی بردههایــی چــون «بــال حبشــی» زنجیرههــای ذهنیــت بردهســاز را دریــد .وی بــر نگــرش امــت
پافشــاری میکــرد ،میــان انســانها رنــگ ،نــژاد ،جنــس ،ملیــت ،زبــان ،دیــن و قبیلــه و ثــروت ،عامــل برتــری و ایــان نبــود،
ِ
توحیــد عملــی ،فضیلــت بــه شــار میرفــت .در حالــی کــه میبینیــم پــس از
بلکــه تقــوا و پایبنــدی بــه یکتاپرســتی و
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ایشــان ،اقتدارطلبــان و جاهطلبــان چگونــه بــا تفرقهانــدازی بــه تعمیــق بردگــی و شــکافهای طبقاتــی
و جنســیتی دامــن میزننــد .نهادینــه شــدن ذهنیتــی کــه در پــی تعریفــی اینگونــه از زن و جامعــه
باشــد ،ســبب گردیــده کــه ســاختارهای فکــری و ریش ـهی نگرشهــای امــوی و عباســی تــا بــه امــروز
نیــز در پــی همیــن بازتعریــف و شــکلدهی بــه همیــن ســاختارهای ذهنــی باشــد .متامــی اندیشـههای
موجــود در ایــن ســاختار بــر محــور ترفنــد ،شــگرد و بازتعریــف امروزیــن زن و جامعــه و ســودجویی
بــا جــای مرشوعیــت دینــی و مذهبــی شــکلمیگیرند .عمقبخشــی بــه نگرشــی کــه در آن مــرد،
مطلــق و جامعالرشایـ ِ
ـط اتخــاذ هــر رویکــردی و عملکــردی اســت ،و جامعــه میبایســت توســط وی
شــاکلهبندی گــردد .اگــر چــه ایــن وضعیــت موجــب بــروز بحـران نیــز میگــردد ،امــا بحرانســازی نیــز
بخشــی از همیــن رویکــرد اســت؛ چ ـرا کــه تــا وقتــی بح ـران وجــود داشــته باشــد و جامعــه در تنگنــا
قرارگیــرد ،ایــن گونـه نهادهــای قــدرت نیــز میتواننــد رسپــا مباننــد .در غیــر ایــن صــورت کاراکرتشــان بــا
دموکراســی و رعایــت موازیــن اخالقــی ســازگاری نــدارد .همــواره بــا اصلهــای اخالق ـیـاجتامع ـی در
ســتیزند .حقایــق را منحــرف جلــوه داده و ذهنیــت و عملکردهــای
زنــان بهعنــوان شــهروند در چارچــوب نظــام خــود را اصــل آزادی و دموکراســی میخواننــد .بــا نگاهــی بــه
جمهــوری اســامی ایــران از جایــگاه و تعریفــی قوانیــن جمهــوری اســامی ایــران کــه نشــأتگرفته از ذهنیــت
برخــوردار میشــوند کــه موجودیــت نیافتــه یــا بروز قدرتگــرا و جنســیتگرای حاکــم اســت ،بهــر میتــوان درک
کــرد کــه تــاش ب ـرای تــداوم ذهنیــت موجــود و نهادینهگردانــدن
و ظهــور موجودیــت آنهــا بــه متامــی در دســتان
آن تــا چــه انــدازه بـرای نظــام دارای اهمیــت اســت.
مــرد ـ نهــاد قــدرت ،اعــم از پــدر ،بــرادر ،شــوهر ،برخــی از مفــاد و تبرصههــای قانــون مدنــی جمهــوری اســامی
دولــت ،ولیفقیــه ،مجتهددینــی ،مســلامنذکورـ کــه آن را اصــل دیــن و احــکام الهــی دانســته و پذیــرش و اطاعــت
باشــد .موضــوع شــهروند بــودن زن در جامعــهی بیچــون و چـرای شــهروندان و بــه ویــژه زنــان جامعــه را پذیــرش
ایـران تنهــا در صورتــی کــه مغایــر بــا قوانیــن حاکــم احــکام الهــی دانســته و هرگونــه عــدم پذیــرش یــا رسپیچــی از آن
نباشــد نیــز دارای تعریفــی از جنــس برخــورداری بــه مثاب ـهی گنــاه و کفــر قلمــداد میگــردد را میتــوان دیــد؛
جامعــه از امکانــات شــهری و یــا رعایــت قوانیــن ارث و میراث:
منــدرج در حقــوق و احــکام اســامی اســت .از نظــر مــاده  906ــــ اگــر ب ـرای متوفــی اوالد از هــر درجــه کــه باشــد
موجــود نباشــد هــر یــک از ابویــن در صــورت انفـراد ،متــام ارث را
آنهــا مطرحکــردن چنیــن مســائلی مغایــر بــا قوانین
میبــرد و اگــر پــدر و مــادر میــت هــر دو زنــده باشــند مــادر یــک
اسالمیســت ،زی ـرا تــا بــه امــروز هــم مفاهیــم و
ثلــث و پــدر دو ثلــث میبــرد لیکــن اگــر مــادر حاجــب داشــته
واژههــای برابــری ،دموکراســی ،آزاد 
ی و هویــت باشــد ســدس (یکششــم) از ترکـه ،متعلــق بــه مــادر و بقیــه مــال
زنــان ،واژههایــی بیگانــه ،تفرقهافکنانــه ،توطئــهی پــدر اســت.
غــرب بــر ضــد دین تلقــی گردیــده ،چـرا که همـواره مــاده 907ــــ اگــر اوالد متعــدد باشــند ولــی متــام پــر ،یــا متــام
وجــود یــا تالش بـرای معنادهی بــه آن را فاقــد ارزش دخــر ،ترکــه بیــن آنهــا بالســویه تقســیم میشــود .اگــر اوالد
متعــدد باشــند و بعضــی از آنهــا پــر و بعضــی دخــر ،پــر دو
اســامی میداننــد
برابــر دخــر میبــرد.
مــاده 920ــــ اگــر وراث میــت چنــد ب ـرادر و خواهــر ابوینــی یــا
چنــد ب ـرادر و خواهــر ابــی باشــند حص ـهی ذکــور دو برابــر انــاث خواهــد بــود.
مــاده 949ــــ در صــورت نبــودن هیــچ وارث دیگــر بــه غیــر از زوج یــا زوجــه ،شــوهر متــام ترکــه زن
متوفــات خــود را میبــرد لیکــن زن فقــط نصیــب خــود را و بقیــه ترکــهی شــوهر در حکــم مــال
اشــخاص بــاوارث و تابــع مــاده  ۸۶۶خواهــد بــود.
ماده 866ــ در صورت نبودن وارث ،امر ترکهی متوفی راجع به حاکم است.

ماهنامهیاجتامعی،فرهنگیوسیاسی

KODAR

جامـعهی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

31

نکاح و طالق:
ماده 1105ــ در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
مــاده 1117ــــ شــوهر میتوانــد زن خــود را از حرفــه یــا صنعتــی کــه منافــی مصالــح خانوادگــی یــا حیثیــات خــود یــا زن باشــد
منــع کنــد.
ماده 1134ــ طالق باید به صیغهی طالق و در حضور الاقل دو نفر مرد عادل که طالق را بشنوند واقع گردد.
اوالد:
مــاده 1179ــــ ابویــن حــق تنبیــه طفــل خــود را دارنــد ولــی بــه اســتناد ایــن حــق منیتواننــد طفــل خــود را خــارج از حــدود
تأدیــب ،تنبیــه مناینــد.
مــاده 1169ــــ بـرای حضانــت و نگهــداری طفلــی کــه ابویــن او جــدا از یکدیگــر زندگــی میکننــد ،مــادر تــا ســن هفــت ســالگی
اولویــت دارد و پــس از آن بــا پــدر اســت .تبــره :بعــد از هفــت ســالگی در صــورت حــدوث اختــاف ،حضانــت طفــل بــا
رعایــت مصلحــت کــودک بــه تشــخیص دادگاه میباشــد(.اصالحی  ۱۳۸۲/۹/۸مجمــع تشــخیص نظــام)
مــاده 1188ــــ هــر یــک از پــدر و جــد پــدری بعــد از وفــات دیگــری میتوانــد بـرای اوالد خــود کــه تحــت والیــت او میباشــد
وصــی معیــن کنــد تــا بعــد از فــوت خــود در نگاهــداری و تربیــت آنهــا مواظبــت کــرده و امــوال آنهــا را اداره منایــد.
میبینیــم کــه ایــن قوانیــن نــه بــر اســاس حامیــت از فــرد یــا جامعــه یــا اصــل برابــری و عدالــت در جوهــرهی راســتین دیــن،
بلکــه بــر اســاس تأمیــن منافــع مــرد و حفاظــت از نقشــی کــه دارد ،وضــع گردیــده اســت .نهــاد قدرتــی اســت کــه بایســتی میان
وی و زن ،تبعیــض و فرادســتی وجــود داشــته باشــد ،تــا نفــی زن و انــکار موجودیــت اجتامعــی و خانوادگــی وی مرشوعیتــی
دینــی بــه خــود بگیــرد .توضیحــی داده منیشــود کــه چ ـرا همیشــه زن نصــف مــرد ارث میبــرد و حتــی حــق رسپرســتی از
فرزنــد خویــش را نــدارد کــه هیــچ کــس بــه انــدازهی وی نــه توانســته دوســتش بــدارد و نــه برایــش زحمــت بکشــد .همــواره
وجــود یــک قیــمِ مطلــق کــه مــرد اســت و ســایهی فرادســت وی بــه شــارمیآید ،رضورتــی انکارناپذیــر اســت .حتــی اگــر
همــر نبــود ،جــد هســت؛ اگــر او هــم نبــود بــه هــر نحــوی بایــد ولـیای بـرای فرزنــد تراشــید تــا مبــادا ســایهی (پدرـمــرد)
را بــر رس خــود کــم ببینــد .پروسـهای کــه در آن تــاش میگــردد کــه نهــاد قــدرت وجــود داشــته باشــد و بتوانــد بــه بازتولیــد
همســان خــود اقــدام منایــد .قوانینــی کــه ابویــن حــق تنبیــه طفــل خــود را در چارچــوب حــدود دارنــد و نبایــد نگ ـران هــم
باشــند کــه فــردا چگونــه فرزنــد بیــار آنــان در جامعــه خــود عامــل انتشــار همیــن ذهنیــت خواهــد شــد .اصــا حـق دارنــد
کــه کودکشــان را تنبیــه کننــد چــون صاحــب و مالــک اوینــد و بــه گــردن او حــق دارنــد و  . ...رعایــت حقــوق کــودک و یــا
زن دغدغ ـهای نیســت کــه در دنیــای ذهنــی نهــاد قــدرت در جمهــوری اســامی دارای ابعــاد یــا اهمیــت باشــد .در صــورت
وجــود نگــرش انتقادمحــور بــه ایــن مباحــث یــا بــروز نارضایتــی بــه ایــن وضعیــت ،همــواره ایــن خوانــش بــا برچس ـبهای
آن بــر اف ـراد صــورت میگیــرد؛ ضدانقالبــی بــودن مباحــث ،ماتریالیســم الحــادی ،توطئ ـهی غربــی ،حتــی مرتبــط دانســن بــا
رژیــم صهیونیســتی و . ...فراکنــی و اذهــان را از اصــل مســئله دور منــودن ،پاکمنــودن صــورت مســائل بــه شــیوهای کامــا
آگاهانــه اســت.
در قوانیــن موجــود ،زن و مــرد از حــق شــکایت مســاوی برخوردارنــد ،امــا لزومــا از داوری مســاوی بهــرهای ندارنــد .بــه عنــوان
مثــال در مــوردی کــه زنــی بــه قتــل میرســد ،اولیــاء دم چــه زن و چــه مــرد ،حــق شــکایت از قاتــل را دارنــد .امــا قصــاص
قاتــل موکــول بــر پرداخــت نصــف دیـهی قاتــل از ســوی اولیــاء دم اســت .یعنــی خانــوادهی زنــی کــه بــه قتــل رســیده اســت،
در ابتــدا بایــد نصــف خــون بهــا را بــه قاتــل بپردازنــد ،ســپس تقاضــای اجـرای قصــاص مناینــد .بــا مطــرح کــردن ایــن موضــوع
هــدف ،مرشوعیتبخشــیدن بــه مقولـهی قصــاص و یــا صحیــح پنداشــن آن نیســت .قصــد مــا ترشیــح ذهنیــت زنستیزیســت
کــه حتــی بـرای موجودیــت زنــان نیــز ارزشــی قائــل نیســت .خاطرنشــان میگــردد کــه موازیــن اســامی همیشــه بــه موازیــن
تعییــن شــده از ســوی دینــداران تعبیــر میگــردد و در نتیجــه بــه نهادهــای قــدرت و علــای حاکــم دینمــدا ِر نظــام حاکــم،
اختیــار میدهــد کــه حتــی از اســام نیــز نهایــت سوءاســتفاده منــوده و در راســتای رانتخواریهــای سیاســی خویــش ،اقــدام
بــه هــر گونــه تعبی ـر و تدویــن قوانیــنمناینــد .زی ـرا تحــت ایــن پوشــش ،بــر چهــرهی واقعــی خــود نقــاب کشــیده و مانــع
برمالشــدن واقعیــات میگردنــد.
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بــه بندهــای زیــر کــه توســط همیــن ذهنیــت حاکــم تدویــن گردیــده و در مــن قانــون اساســی جمهــوری اســامی آمدهاســت،
توجــه کنید:
«دولت موظف است حقوق زن را در متام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین مناید و امور زیر را انجام دهد:
 -1ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
 -2حامیت مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حامیت از کودکان بی رسپرست.
 -3ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
 -4ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی رسپرست.
 -5اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی رشعی».
قانــون اساســی جمهــوری اســامی ،زن را موجــودی وابســته ،بـیاراده و غیــر مســتقل میشناســد و او را تحــت حامیــت مــرد
و دولــت ق ـرار میدهــد .بنابرایــن منیتــوان از قوانیــن مدنــی و جزایــی نیــز توقــع داشــت کــه در رابطــه بــا حقــوق زنــان
برابــر عمــل منــوده و رویکــردی عدالــت محــور داشــته باشــند .زی ـرا تابــع قانــون اساســی هســتند و از آن الهــام میگیرنــد.
در برخــی از ایــن قوانیــن ،بــه مــادران شایســته اشــاره میشــود؛ بــه زنــان پاکدامــن؛ زنــان بــرده؛ کنی ـزان؛ هم ـران متعــدد
و...؛ حــال ببینیــد ایــن ادبیــات و ایــن واژههــا تــا چــه انــدازه بــه جنســیتگرایی ،مردســاالری ،زنســتیزی ،بردگ یزایــی و...
آغشــتهاند .زنــان بهعنــوان شــهروند در چارچــوب نظــام جمهــوری اســامی ایـران از جایــگاه و تعریفــی برخــوردار میشــوند
کــه موجودیــت نیافتــه یــا بــروز و ظهــور موجودیــت آنهــا بــه متامــی در دســتان مــرد ـنهــاد قــدرت ،اعــم از پــدر ،ب ـرادر،
شــوهر ،دولــت ،ولیفقیــه ،مجتهددینــی ،مســلامنذکورـ باشــد .موضــوع شــهروند بــودن زن در جامعــهی ایــران تنهــا در
صورتــی کــه مغایــر بــا قوانیــن حاکــم نباشــد نیــز دارای تعریفــی از جنــس برخــورداری جامعــه از امکانــات شــهری و یــا
رعایــت قوانیــن منــدرج در حقــوق و احــکام اســامی اســت .از نظــر آنهــا مطرحکــردن چنیــن مســائلی مغایــر بــا قوانیــن
اسالمیســت ،زیـرا تــا بــه امــروز هــم مفاهیــم و واژههــای برابــری ،دموکراســی ،آزادی و هویــت زنــان ،واژههایــی بیگانــه،
تفرقهافکنانــه ،توطئ ـهی غــرب بــر ضــد دیــن تلقــی گردیــده ،چ ـرا کــه همــواره وجــود یــا تــاش ب ـرای معنادهــی بــه آن را
فاقــد ارزش اســامی میداننــد.
زنــان ایرانــی بارهــا در چارچــوب قوانیــن مشــخص شــده ،ســعی کردنــد مبــارزات حقطلبان ـهی خــود را گســرش دهنــد .بــا
مطــرح کــردن خواســته و مطالبــات خــود در قالبهــای متفــاوت و در فرصتهــای پیشآمــده ،خواهــان تغییــر قوانیــن
زنســتیز جمهــوری اســامی ایـران شــدند .امــا میبینیــم کــه بــا گذشــت بیــش از ســه دهــه از عمــر ایــن نظــام ،هنــوز هــم
تغییــری حاصــل نگشــته ،روز بــه روز رشایــط و موقعیــت زنــان رو بــه وخامــت مینهــد .در ایــن امــر نــه تنهــا جمهــوری
اســامی بلکــه خــود نهــاد زنــان و فعــاالن عرص ـهی زن نیــز نتوانســتهاند در راســتای چارهیابــی مســئلهی زنــان در ای ـران،
دارای اندیشــه و برنام ـهای باشــند کــه رونــد چارهیابــی و یــا مبــارزه ب ـرای احقــاق حقــوق و آزادیهــای زنــان را ترسیــع
بخشــد .فعــاالن زن کــه در راســتای احقــاق حقــوق زنــان در برابــر تغییــر ایــن ذهنیــت و قوانیــن آن فعالیــت میمناینــد،
چنــان موضــع رادیکالــی اتخــاذ نکردهانــد .برخیهــا حتــی در قالــب شــعار هــم ،تغییــر قانــون اساســی را یــک حرکــت
بنیادیــن میخواننــد .ورود بســیاری از زنــان بــه حوزههــای فعالیتــی ،مردانــه اســت و رصفــا بــرای اعــراض بــه حــذف
خودشــان از قــدرت و رسانجــام جهــت جایگیــری خــود در مراکــز دولتیـقدرتیســت .همچنیــن زنــان بســیاری در جامعـهی
امــروز ایـران وجــود دارنــد کــه بــه حقــوق و آزادیهــای خــود آگاهنــد و دارای مطالباتــی نیــز در ایــن زمینــه هســتند ،قوانیــن
ضــدزن رژیــم ای ـران را بــه خوبــی میشناســند ،امــا ترجیــح میدهنــد بــه صــورت فــردی عمــل منــوده و وارد عرصههــای
مشــرک مبارزاتــی نشــوند .همیــن امــر ســبب گشــته تــا جنبشــی موفــق ،منســجم و یکپارچــه در راســتای احقــاق حقــوق
زنــان شــکل نپذیــرد .بــه همیــن ســبب اســت کــه هنــوز بــا تعریــف جامعــه از شــهروند بــودن زنــان در جامعـهی ایـران فاصلــه
وجــود دارد .در جامعـهای کــه زنــان و موجودیــت آنــان توســط نظــام و ذهنیــت مردســاالر تعییــن میگــردد ،پذیــرش قوانیــن
زنســتیز بــا شــهروند شــدن و مســئولیت اجتامعــی زن همســان میگــردد .در حالــی کــه پذیــرش ایــن قوانیــن خــود در
تضــاد و تقابــل آشــکار بــا موجودیــت زن اســت ،منیتــوان مقولـهی شــهروندی زنــان را نیــز در همیــن چارچــوب قبــول منــود.
اگــر چــه نگــرش امنیتــی بــه جنبشهــا و فعالیــت زنــان همچــون دیگــر فعالیتهــا و دگراندیشــیهای موجــود در
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ایــران وجــود دارد و تالشهــا و مبــارزات زنــان از ایــن نظــر بــا آســیبهایی جــدی از ســوی نظــام
مواجــه گشــته اســت ،امــا عــدم انســجام و هماندیشــی و همگرایــی زنــان نیــز در ایــن جنبشهــا
خــود عاملــی در جهــت عــدم موفقیــت و نیرومنــد شــدن آنــان اســت .در ایــن جنبشهــا همــواره اف ـراد
و شــخصیتهایی وجــود دارد ،حضــور مییابــد ،امــا عرصــهی مبــارزه را مبــدل بــه میــدان رقابــت بــا
همجنــس خــود منــوده و فرصتهــای موجــود را در راســتای ســهمخواهی بیشــر بــه هــدر میدهــد.
همچنیــن بــا طبقهبندیمنــودن زنــان فعــال جــوان بــا کســانی کــه تجــارب و ســوابق فعالیتــی داشــتهاند،
عمــا بــه حاشــیهراندن نیــرو و نادیدهگرفــن پتانســیل زنــان جــوان را موجــب میگــردد .ویــژه و
خــاص جلــوه دادن ،اهمیــت و ارجحیتّبخشــیدن بــه ترشیفــات و تــاش بــرای دســتیابی بــه پســتو
مقامهــای بروکراتیــک ،اولوی ـتدادن بــه نظ ـرات و ســلیقههای شــخصی از معضــات جــدی جنبشهــا و
ســازمانهای زنــان در ایـران اســت .مرکزنشــین بــودن ،بزرگمنایــی اختالفــات بیــن اعضــا ،فقــدان راهــکاری
منســجم و ســنجیده جهــت نقــد و بررســی مســائل ذهنیتــی ،تسلیمگشــتگی در فضــای امنیتــی و رعــب و
وحشــتی کــه از نظــام نشــأت میگیــرد ،فقــدان پختگــی و ارصار الزم جهــت بســط و تداومبخشــیدن بــه
مبــارزات زنــان علیرغــم هم ـهی مســائل و مشــکالت ،از دســته
بـرای زنــان ایرانــی متامــی عرصههــا و حضــور
معضالتــی بودهانــد کــه موجبــات شکســت و عــدم موفقیــت را
بــرای جنبــش زنــان ایــران بهویــژه در دهــهی اخیــر رقــم زده و مشــارکت آنــان حالتــی درج ـهی دوم گرفتــه،
اســت .برخــورد بــا مســئلهی زن از ســوی نظــام جمهــوری اســامی حقــوق و آزادیهــای آنــان در چارچوبهی حقوق
همــواره ایدئولوژیکــی ،سیاســی و امنیتــی بــوده اســت .پــس نباید شــهروندیای بازتعریــف میگردد کــه از خطوط
چنیــن انتظــاری داشــت کــه فعالیــت در راســتای احقــاق حقــوق
زنــان صــورت گیــرد و نظــام هــم ب ـرای جلوگیــری و مانعســازی ،قرمــز مردــــ دولت گــذار صورت نگیــرد .نوعی از
وارد عمــل نشــود .در اواخــر دوران ریاســتجمهوری خامتــی ،زنهراســی هــم در قوانیــن و هــم در عملکــرد
برخــورد امنیتــی بــا گروههــای زنــان شــکل گرفــت .نهــادی در جامعــهی بــه استعامرکشــیده از ســوی نظــام
وزارت اطالعــات ب ـرای مهــار کــردن و کنــرل کــردن فعــاالن زن جمهوریاســامی ای ـران را میبینیــم کــه حتــی
شــکل گرفــت ،از تجمعــات آنــان جلوگیــری شــد یــا تجمعــات حضــور زنــان یــا مشــارکت آنــان در ابتداییتریــن
آنــان بــه خشــونت کشــیده شــد .اگــر چــه از زمــان تأســیس نظــام
جمهــوری اســامی ای ـران تــا آن هنــگام ،زنــان در فضایــی کامــا فعالیتهــای اجتامعــی ماننــد ورزش و یــا
خفقــانآور بــه رس میبردنــد ،امــا فضــای نســبتا بــاز سیاســی متاشــاچیبودن مســابقهای ورزشــی توســط آنــان
موجــود در دوران اصالحــات نیــز بــرای زنــان تفاوتمنــدی نیــز خطــر بــه شــاررفته و بــه مســئلهی امنیــت
عمیقــی بــا گذشــته نداشــت .خــود زنــان نیــز ترجیــح میدادنــد اجتامعــی ،دشــمنی بــا احــکام اســامی ،عــدم
کــه بیشــر بــه صــورت فــردی وارد عمــل گردیــده و یــا بــا توســل رعایــت موازیــن رشعــی ،و یــا زیرپانهــادن اصول
بــه انتشــار نرشیــات هــری و فرهنگــی ،مســائل زنــان را مطــرح
مناینــد .البتــه ایــن مشــارکت هــم بــا محدودیتهــای فراوانــی و مبانــی نظــام جمهوریاســامی و شــهروندی
تعبیــر میگــردد
مواجــه بــوده و همچنــان ادامــه دارد.
هماکنــون نیــز زنــان منیتواننــد بــه شــکلی آزادانــه در
فعالیتهــای فرهنگــی رشکــت کننــد .هنــوز هــم تکخوانــی
زنــان در عرصــهی موســیقی ،هــم از نظــر احــکام رشع ،و هــم از نظــر قوانیــن نظــام جمهوریاســامی
ح ـرام و گنــاه بــه شــار میآیــد .در عرصههــای دیگــر فرهنگــی چــون ســینام ،تلویزیــون ،مطبوعــات و...
اگــر چــه شــاهد بــروز و خلــق شــخصیتها و آثــار متفــاوت و ارزشــمندی هســتیم امــا بــا موانعــی جــدی
از ســوی نظــام مردســاالر مواجــه میگــردد .بــه صورتــی متــداوم اســتعدادهای زنــان رسکــوب شــده و
تحــت نامهــا و برچسـبهای مختلــف فرســوده گشــته و منفعــل میشــوند .زنــان بــا ممنوعیــت و موانــع
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بســیاری رو بــه رو هســتند کــه آن نیــز موجــب بههدررفــن پتانسیلشــان میگــردد .بنابرایــن منیتــوان گفــت
کــه زنــان در ایــن عرص ـه توانســتهاند از امکانــات و فرصتهایــی کــه بــه آنهــا اشــاره شــد ،بیهیــچ مانعــی
اســتفاده کننــد .در واقــع بـرای زنــان ایرانــی متامــی عرصههــا و حضــور و مشــارکت آنــان حالتــی درجـهی دوم
گرفتــه ،حقــوق و آزادیهــای آنــان در چارچوب ـهی حقــوق شــهروندیای بازتعریــف میگــردد کــه از خطــوط
قرمــز مردــــ دولــت گــذار صــورت نگیــرد .نوعــی از زنهراســی هــم در قوانیــن و هــم در عملکــرد جامعـهی
بــه استعامرکشــیده از ســوی نظــام جمهوریاســامی ایـران را میبینیــم کــه حتــی حضــور زنــان یــا مشــارکت
آنــان در ابتداییتریــن فعالیتهــای اجتامعــی ماننــد ورزش و یــا متاشــاچیبودن مســابقهای ورزشــی توســط
آنــان نیــز خطــر بــه شــاررفته و بــه مســئلهی امنیــت اجتامعــی ،دشــمنی بــا احــکام اســامی ،عــدم رعایــت
موازیــن رشعــی ،و یــا زیرپانهــادن اصــول و مبانــی نظــام جمهوریاســامی و شــهروندی تعبیــر میگــردد.
زنــان ایرانــی بــا عــدم پذیــرش وضــع موجــود و اعـراض بــه آن بارهــا بـرای تغییــر بــه میــدان آمدنــد و یــا بــه
شــیوههای مختلــف مبــارزات خــود را در ســطحی مشــخص تــداوم بخشــیدند؛ امــا افــت و خیزهــای حاصــل
از عــدم انســجام عملــی موجــب گردیــد کــه جنبــش زنــان ایـران نتوانــد در ســیاق
اگــر امــروزه زنــان ایرانــی بیشــر مبارزاتــی خــود بــه یــک اســتقرار معیــن دســت یابــد و در نتیجــه بــا گذشــت
زمــان اعتــاد کســب کــرده را نیــز از دســت بدهــد .حتــی وقتــی کــه بــا رسزنــش
از هــر زمــان دیگــری بــه اصــل آزادی
و یــا انتقادهــای زیــاد مواجــه شــدند نیــز بــا تقلیــلدادن خواستههایشــان،
اهتــام میورزنــد و بــرای کســب موجــب رسدشــدن از صحنــهی مبــارزه گشــتند .خطایــی اســراتژیک کــه
حقــوق خــود بــا توســل بــه روشهــای هماکنــون نیــز پیامدهــای آن ،جامعــه و بــه ویــژه خــود زنــان را در حالتــی از
مختلــف مبــارزه و مقابلــه بــه میــدان انــزوای سیاس ـیــ اجتامعــی ق ـرار داده و راه برونرفــت از آن را نیــز در هــان
ِ
میآینــد ،نشــاندهندهی ایــن واقعیــت شــیوههای کالســیک و یــا بــا الگوبــرداری از غــرب جســتجو میمناینــد.
جنبــش زنــان ایــران تحــت عنــوان و نامهــا و ســازمانهای مختلــف ،اغلــب
تاریخیـاجتامعیســت کــه زنــان ایرانــی
مطالبــات خــود را بــا ایــن مضمــون مطــرح کردنــد؛ یــا حداقــل میتــوان گفــت
بســیار عمیقتــر از گذشــته بــر حقــوق کــه جنــس مطالبــات آنــان حــول ایــن محــور صــورت میگرفــت کــه «مــا
خودآگاهانــد و البتــه بیشــر از همیشــه خواهــان حــق شــهادت برابــر بــا مــردان و حــق قضــاوت بـرای زنــان در دادگاههــا
هــم میتواننــد سازماندهیشــدهتر و هســتیم»؛ یــا اینکــه «مــا میخواهیــم در همـه ی مــوارد ،شــهادت مــا در مجامــع
فعاالنهتــر ب ـرای کســب آن کوشــا باشــند .قضایــی ماننــد یــک مــرد پذیرفتــه شــود و زنــان از حــق قضــاوت برخــوردار باشــند
و بتواننــد ماننــد مــردان در دادگاههــا رای صــادر كننــد و نــه ایــن کــه رصفــا بــه
عنــوان مشــاور اســتخدام شــوند» .و یــا «مــا خواهــان آن هســتیم كــه قراردادهــای
موقــت كارــــ كــه زندگــی زنــان شــاغل را بیــش از مــردان دچــار تزلــزل و فروپاشــی میكندــــ بــه رسعــت لغــو
گــردد و زنــان و مردانــی كــه اســتخدام میشــوند بــا قراردادهــای رســمی كار ،آینــدهی شغلیشــان تضمیــن
گــردد ».شــایان ذکــر اســت کــه رژیــم تــا بــه حــال کمرتیــن توجهــی حتــی بــه حداقلیتریــن مطالبــات زنــان
نکــرده اســت .حتــی شــاهد بودهایــم کــه نیــروی زنــان را در مقابلشــان و در جهــت رسکــوب آنــان بــه کار
گرفتهاســت .بــا وارد ســاخنت نیــروی پلیــس زن و زنــان بســیجی روز بــه روز موجــب تحریــف و تخریــب چهــره
ش و یــا فعــاالن زن و حتــی شــهروندان
و ذهنیــت آزادیخــواه زنــان ایرانــی میشــود .بارهــا بـرای رسکــوب جنبـ 
زن ،از پلیــس زن اســتفاده میکنــد تــا بــه شــیوهای مرشوعتــر سیســتم مردســاالر را پــاس بدارنــد و ایــن هــم
بعــد بســیار بغرنــج مســالهی زن در ایـران اســت؛ اینکــه چگونــه نظــام مردســاالر زنــان را در مقابــل همدیگــر
وادار بــه اعــال خشــونت میکنــد .رژیــم بــا توســل بــه سیاســت تفرق ـه بینــداز و حکومــت کــن ،و یــا بــا
نیــش عقــرب ،عقــرب را از پــای دربیــاور ،ســعی در منفعلمنــودن حرکتهــای خودجــوش و انقالبــی میکنــد.
رسنوشــت بســیاری از جنبشهــا و ســازمانهای چــپ ،مبــارز و مخالــف نظــام بــه واســطهی اعــال همیــن
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سیاســت دچــار فروپاشــی شــده اســت .توقــع بهبودیبخشــیدن بــه وضعیــت زنــان از ســوی چنیــن رژیمــی تنهــا از انتظــاری
عبــث و طنزآمیــز فراتــر نخواهــد رفــت .واقعیــت ایــن اســت کــه زنــان و حتــی جنبشهــای بســیاری وجــود دارنــد کــه منتظــر
«فرصــت مناســب» مینشــینند و «زمــان» را بــه جــای اینکــه بــه «فرصــت» مبــدل ســازند بــا توقعــات غیرواقعــی خــود بــه هــدر
میدهنــد.
نقطـهی حائــز اهمیــت و قابلتأمــل دیگــر نیــز ایــن اســت کــه بایســتی جنبــش زنــان مســتقل باشــد و بــه خودبــاوری الزم دســت
یابــد .مستقلگشــن تنهــا بــه معنــای ایــن نیســت کــه مدیـران و یــا اعضــای مدیریتــی آن زن باشــند .از آنجــا کــه شــاهدیم از دوران
مرشوطــه بــه بعــد جنبــش و تشــکلهای زنــان اغلــب بــه دســت زنــان مدیریتشــدهاند؛ بهعنوانمثــال« ،جمعیــت نســوان
وطنخــواه» در دوران رضاشــاه تــا «ســازمان زنــان حــزب تــوده» در زمــان پهلــوی دوم و پــس از انقــاب  57ســازمانهای زنــان
و گروههــای چــپ و . ...امــا هیچکــدام از اینهــا نــه قــادر شــدند مطالبــات خــود را آنگونــه کــه بایســته اســت ،مطــرح کننــد و
نــه بــه نتیجـهی دلخــواه دســت یابنــد .یــا محــور اصلــی مبارزاتشــان مســائل ملــی بــوده و در کنــار آن بــه مســائل زنــان هــم
میپرداختنــد و یــا اینکــه در درون احزابــی کــه زنــان هــم جــزء فعــال آن بودنــد ،رســیدگی و حــل مســائل زنــان بــه آیندههــای
نامعلــوم موکــول میشــدند .همچنیــن اســتقالل و داشــن هویــت مســتقل نــه بــدان معنــا کــه در قبــال اقشــار دیگــر تحــت ســتم
در جامعــه بیتفــاوت مبانــد و یــا بیتوجــه باشــد بلکــه بــه هــان انــدازه کــه وظیف ـهی اساس ـیاش پرداخــن بــه مســائل زنــان
اســت ،بــه هــان میـزان نیــز بایــد نقــش پیشــاهنگ خــود را در مبــارزات ملــی و در راســتای تحقــق آزادی جامعـهاش ایفــا منایــد.
همچنیــن بایــد بتــوان بیشــر بــر شــکوفایی اســتعدادها و اســتفاده از خالقیــت و مترکــز بــر افزایــش تواناییهــای تئوریکــی،
ایدئولوژیکــی و عملــی کادرهایــش عمــل منایــد .نبایــد از دولــت توقــع داشــت و یــا خواســت کــه ب ـرای زنــان ،نهــاد یــا تشــکل
تأســیس کننــد و یــا خانههــای امــن بســازند .بایســتی خــود زنــان بــا امکاناتــی کــه در دســت دارنــد بــه ســازماندهی و تأســیس
نهادهــای آموزشــی(فکریـتئوریک) ،فرهنگــی ،مشــاوره و ...بپردازنــد .البتــه عملیمنــودن ایــن ایــده و برنامههــا دشــواریهای
خــاص خــود را خواهــد داشــت ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بایــد هــر کــس بـرای بهبــودی وضــع موجــود ،تغییــر ذهنیــت حاکــم
و قوانیــن تبیعضآمیــز بکوشــد .همچنیــن باهمــت خــود ایــن فضــای خفقــانآوری کــه راه بــر هرگونــه اعـراض ،کنــش و حضــور
اجتامعــی میبنــدد را تغییــر دهــد .میبایســت ایــن ســکوت مرگبــاری کــه بــر روشــنفکران و کنشگ ـران از ســوی نظــام قــدرت
تحمیــل میگــردد را شکســت .بــدون تردیــد هرگونــه بــروز هــر جنبوجوشــی بــا مامنعــت و ســنگاندازیهای نظــام مواجــه
خواهــد شــد؛ ولــی نبایــد تســلیم رشایــط و وضعیــت موجــود گردیــد کــه آنهــا بــر مــا تحمیــل میکننــد .هــر کــس میدانــد کــه
در ایـران کســی از حــق آزادی بیــان و یــا ابـراز عقیــدهی آزادانــه برخــوردار نیســت ولــی ایــن بــدان معنــا نیســت کــه آزاداندیشــی
و روحی ـهی مقاومتطلبــی تضعیفشــده و از بیــن رفتــه اســت .در هرکجــای دنیــا ،وقتــی می ـزان رسکوبهــا تشــدید یابــد بــه
هــان انــدازه نیــز روحیــه مقاومتطلبــی ،آزادگــی و رهایــی تقویــت میگــردد .و اگــر امــروزه زنــان ایرانــی بیشــر از هــر زمــان
دیگــری بــه اصــل آزادی اهتــام میورزنــد و بـرای کســب حقــوق خــود بــا توســل بــه روشهــای مختلـ ِ
ـف مبــارزه و مقابلــه بــه
میــدان میآینــد ،نشــاندهندهی ایــن واقعیــت تاریخیـاجتامعیســت کــه زنــان ایرانــی بســیار عمیقتــر از گذشــته بــر حقــوق
خودآگاهانــد و البتــه بیشــر از همیشــه هــم میتواننــد سازماندهیشــدهتر و فعاالنهتــر ب ـرای کســب آن کوشــا باشــند.
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FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

برساختملتدموکراتیک
کاوه ساالر

عضو کوردیناسیون جمعیت جوانان رشق کوردستان KCR

در اولیــن گام ورود بــه عرصـهی جامعهشــناختی ،بایــد آگاه بــود کــه به
میدانــی پیچیــده و نابهنجــار گام نهادهایــم ،کــه بیشــرین ســطح واقعبینــی
و ریزبینــی را میطلبــد .عرصـهای کــه جزئیتریــن تغییـ ِر تعاریــف ،موجــب
بــروز مســائل بزرگــی خواهــد شــد .در طــول تاریــخ بزرگرتیــن اشــتباهات
در «تغییــر و دســتکاری» تعاریــف و تفاســیر صــورت گرفتــه اســت .حتــی
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آفرینــش پدیدههــا نیــز بــدون شــک دارای زمینــهی اندیشــگی پیــش از پدیدآمــدن بــوده و تعریــف
گشــتهاند .موضوعیــت یافــن جــوان و نقــش ایــن قــر در تغییــر و تحــوالت فرهنگــی ـــ اجتامعــی در هــر
دورهی تاریخــی بــا بســرهای متفــاوت اجتامعــی مســتلزم تعمــق و ژرفاندیشــی اســت .چـرا کــه جهــت
بازتعریــف مفاهیــم ،نیازمنــد معرفتــی جامعهشناســانه در ایــن زمینــه هســتیم .زی ـرا بزرگرتیــن مشــکل
جوانــان تاکنــون ،انح ـراف تعاریــف از ســوی مراکــز ســلطه و نیــز عــدم بازتعریفــی واقعبینانــه از ســوی
حامیــان آزادیخواهــی و عدالتخواهــی بودهاســت .حتــی آزادیخواهــان نیــز در چهارچــوب تعاریــف
ســلطهجویان در تکاپــوی انقــاب و متحــول منــودن آداب و ســنن متعــارف و پذیرفتهشــده بودهانــد.
جوانــان قبــل از هــر چیــز ،بایــد تعریفــی صحیــح از خــود ارایــه دهنــد؛ تــا زمانیکــه جوانــان از نیــروی
تعریــف خویــش برخــوردار نگردنــد و بــه اب ـراز موجودیــت خویــش نپردازنــد ،از درک نقــش و جایــگاه
اجتامعـیـ فرهنگــی و تاریخــی خویــش ناتــوان خواهنــد مانــد.
رایجتریــن دیــدگاه و تعریــف از جــوان ،دیــدگاه مدرنیســتی دوگانگــی و شــکاف موجــود در تعریــف
متکــی بــر «طبقهبنــدی ِســنی انســان» و بهویــژه جوانــان
اســت .ایــن دیــدگاه کامــا غیرمنطقــی بــوده و جوانــی را بــه رویکــرد و نقــش جوانــان هــم بــه عنــوان
عنــوان پدیــدهای «جســانی» تعریــف میکنــد و ایــدهای متکــی بنیادیتریــن نیروی ایجــاد تحــول و انقالبهای
بــر تعمیــق «بردگــی مــدرن» را ارایــه میدهــد .مدرنیســم غربــی آزادیخواهــی و هــم ســاحی بــزرگ در دســت
در تعریــف جوانــی بــر بــر نگــرش رصف جســانی و منطبــق کانونهــای قدرت و ذهنیت و سیســتم ســلطه
بــر مقاطــع زمانــی ارصار مــیورزد .در صورتــی کــه
جــوان وو ســبب گردیــده کــه نقــش ج ـوان بــه روشــنی
جوانــی «پدیــدهای اجتامعــی» و زیباتریــن تابلــوی پویایــی
جاودانگــی حیــات بــر بــه شــار میآینــد .خوانشــی اجتامعــی تعریــف نگــردد .همچنــان کــه هیــچ انقالبــی
از قــر جــوان نهتنهــا از دریچــهی فلســفی بلکــه از نظــرگاه بــدون مشــارکت و کنــش جوانــان موجودیــت
جامعهشــناختی واقعبینانهتــر و حتــی علمیتــر از آنچــه کــه نخواهدیافــت ،قــدرت نیز بدون تشــکیل ارتش
اســتدالل میشــود ،میتوانــد در درک و فهــم از مفهــوم جــوان جوانــان (دولتــی شــدن نیــروی جوانــان زیــر
مناســب باشــد .گرایــش جــوان بــه جمعگرایــی ،فراســوی جســم
و ســن ،بــا «انــرژی اندیشــه» مرتبــط اســت .دوگانگــی مــرگ و فرمــان اســتبداد) ،ارتــش کارگــران و مأمــوران
حیــات چنــان کــه اســتدالل میشــود ،رصفــا جســانی نیســت ،مزدبگیــر ،موجودیــت منییابــد
زیــرا ماهیــت انســان مــوردی نســبی بــوده و بــا طــرح ایــن
ت میتــوان
پرســش کــه آیــا هــر انســانی را از نقطهنظــر کیفی ـ 
انســان شــارد؟
«تجمعــات زیــادی را میبینــم کــه زندهزنــده ،مردهانــد» از زرتشــت و عنــوان مــرگ انســان و پایــان
تاریــخ از فوکــو کــه قــرن بیســتم را بــه عنــوان مــرگ انســان و پایــان تاریــخ تعریــف میمنایــد ،منظــور
مــرگ جســانی انســان نیســت ،بلکــه ماهیــت انســان بــودن را مــورد پرســش قـرار میدهــد .بــدون شــک
تعریــف جــوان بهعنــوان پدیــدهای جســانی برخــوردی ایدئولوژیــک و بــا هدفمنــدی تســخیر «ذهنــی
و روحــی» ایــن قــر اســت .تســخیر روح انســان نیــز بزرگرتیــن و عمیقتریــن نــوع اســتعامر و شــاید
خطرناکتریــن نــوع آن باشــد .جــوان مســئولیتپذیرترین قــر و فغــان وجــدان اجتامعــی در مقابــل
ناعدالتیهاییســت کــه در حــق تاریــخ انســانیت روا داشــته شــده اســت .ناجــی و پیشــتاز کل قیامهــای
آزادیخواهانـهی تاریــخ متــدن بــوده و هنــوز هــم بــر همیــن منــوال در تحــرکات و جنبشهــای دموکراتیــک
مردمــی در پیشــاپیش صفــوف انبــوه معرتضــان قــرار میگیــرد .امــا تاریــخ متدنهــای دولتگــرا و
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نظامهــای قــدرت بــا ذهنیــت و نگرشــی شــیءوار و ابزارگونــه (بــرده ،نظامــی پیــاده ,کارگــر
مزدبگیر،غــام و غالمبچــه) بــه جــوان نگریســته اســت« .بزرگمــردان پیرســاالران» خارجشــدن
ایــن قــر از کنــرل را همــواره بهعنــوان تهدیــدی جــدی در مقابــل رفــاه ،امنیــت و قــدرت خویــش
بهشــار میآورنــد .بــر مبنــای انــگارهی ایــن قــر ،جــوان بایــد کار کنــد و در حضــور جمــع
بــزرگان اجــازهی ابـراز نظــر و بیــان افــکارش را نداشــته باشــد؛ عملکــردی جــدای از ایــن بهنوعــی
شکســن حریمهــا و مرزهــای موجــود قلمــداد میگــردد .در ایــن نگــرش ،بزرگــی و فضیلــت
انســان بســتگی بــه موقعیــت ســنی ،متأهــل یــا مجــرد بودنــش دارد .بــه دیگــر ســخن «جــوان
صالــح» هــان کسیســت کــه فرامیــن موجــود را اطاعــت منــوده و در پــی چراییهــای فرامیــن
در تکاپــو نباشــد .زیـرا در ایــن نــوع نگــرش ،جــوان فــردی نــادان و بیآزمــون بــه شــار مـیرود که
پــروردگار قـ ِ
ـدرت اندیشــه و اراده را هنــوز بــه او نبخشــیده اســت .همیــن امــر در میــدان نربدهــا و
بهرهکشـیها ،صفــات دلیــری ،شــجاعت ،جوامنــردی و سلحشــوری
اگــر انقــاب مــورد بحــث مــا یعنــی انقــاب بــا زبــان و ادبیاتــی اســطورهای بــه وی نســبت داده میشــود.
در جهــان مــدرن « َحاملــی فکــری» بــه عنــوان امتیــازی برتر نســبت
معارص کوردســتان– خاورمیانه ،انقالبی رصفا
بــه دیگــر پدیدههــای کهــن و ســنن موجــود در قــرون گذشــته
سیاســی و مبتنــی برفروپاشــی یــک نظــام شــناخته شــده اســت .مدرنیســم نــه تنهــا از اســتثامر جســم ،بلکــه
دولــت و تاســیس دولتــی جدیــد نیســت ،راه و روشهــای بهرهگیــری از نیــروی اندیشــهی جوانــان را نیــز
پــس نگرشــی کــه بتوانــد مــا را بــه ســوی یــک آمــوزهی بنیادیــن بــه شــار میآورنــد .اســتعامری مخفــی
کــه آشــکارمنودن ابعــاد و زوایــای پنهــان آن ،رســالتی انقالبــی و
چارهیابــی و خوانــش در چارچوبـهای خــارج
اخالقیتریــن وظیف ـهی فــرد و جامعــه اســت .طبــق نظریههــای
از ذهنیــت ســلطه و قــدرت بــرد ،اهمیــت جامعهشــناختی انتقــادی ،مــکان آغازیــن متامــی اســتعامرات ذهنی
مییابــد .انقــاب عرصمــا ،ناگزیر به عبــور از بســر فرهنگــی اســت؛ اســتعامر جغرافیایــی ،اقتصــادی و نظامــی،
کل مکاتب مدرنیستی ،لیربالیستی،ساختارگرا جســانی همیشــه پــس از اســتعامر ذهنــی صــورت میپذیرنــد.
و نظامهــای اســتبدادگرای کالســیک -مــدرن یعنــی اولویــت ایدههــای اســتعامری ابتــدا ذهنیــفرهنگیســت.
تــا زمانیکــه ذهــن و روح انســان تســخیر نگــردد ،امــکان اســتعامر
و همچنیــن محکــوم بــه دفــن شــعارخوانی جســمی آن امــری غیــر ممکــن خواهــد بــود.
و عوامفریبــی خدایــان بینقــاب عــر مــا دوگانگــی و شــکاف موجــود در نقــش جوانــان هــم بهعنــوان
و در عیــن حــال محکــوم بــه تحقــق آزادی و بنیادیتریــن نیــروی ایجــاد تحــول و انقالبهــای آزادیخواهــی
و هــم ســاحی بــزرگ در دســت کانونهــای قــدرت و سیســتم
عدالــت اجتامعــی اســت
ســلطه ســبب گردیــده کــه نقــش جــوان بهروشــنی تعریف نگــردد.
همچنــان کــه هیــچ انقالبــی بــدون مشــارکت و کنــش جوانــان
موجودیــت نخواهــد یافــت ،قــدرت نیــز بــدون تشــکیل ارتــش جوانــان (دولتــی شــدن نیــروی
جوانــان زیــر فرمــان اســتبداد) ،ارتــش کارگـران و مأمــوران مزدبگیــر موجودیت منییابد .کشــمکش
دولتــــانقــاب  ،بــا الهــام از ای دههــا و دوگانگــی آزادی -بردگــی تاکنــون اراب ـهی تاریــخ را از
گذرگاههــا و ف ـراز و نشــیبهای دشــواری عبــور داده اســت؛ امــا در هــر صــورت چــه نیروهــای
انقالبــیِ آزادیخــواه و چــه قدرتهــای دولتگـرای بــردهدار ،بــر تــوان و نقــش عظیــم قــر جــوان
در تحــوالت تاریخــی -اجتامعــی اذعــان داشــته و متامــی تــاش خــود را در راســتای جــذب ایــن
منبــع بــزرگ بــه کار بســتهاند .جنبشهــای اجتامعیــــ تاریخــی بــا برخــورداری از پشــتوانهی
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جوانــان ،نظامهــای فکــری و سیاســی قدرمتنــد را رسنگــون منــوده و همزمــان نیــز موجــب شــکلگیری فرهنگهــا و
متدنهــای فراوانــی شــدهاند .فاصل ـهی میــان نیک ـیـ بــدی ،زیبای ـیـ پلیــدی و روشــنایی -تاریکــی در مــورد جوانــان نیــز
صــدق میکنــد؛ بــه ایــن معنــی کــه جوانــان هــم میتواننــد تاریخآفرینــان انســانیت باشــند و هــم چــاق بــه دســتان و
رسبــازان مطیــع رژیمهــای مســتبد و خونخــوار .انتخــاب میــان هــر دوی اینهــا بســتگی بــه وجــود رشایــط زمانـیـ مکانــی
و نیــروی تاثیــر گــذاریـ تاثیرپذیــری دو ســوی موجودیــت و نقــش دارد.
حــال اگــر ایــن موضــوع کلــی را بــه جامع ـهی کــورد تقلیــل دهیــم ،بیشــر در درک ایــن دوگانگــی بــه مــا کمــک خواهــد
منــود؛ زیـرا خلــق کــورد و رسزمیــن کوردســتان بیــش از دو ســده دچــار بیــاری اســتعامری کالســیک و نویــن شــده و تحــت
ایــن رشایـ ِ
ـط دشــوار مســتعمرگی ،وجــود دوگانگــی و در اصــل تضــاد ،بهــر منایــان میشــود .جنــگ میــان آزادیخواهــی و
اســتعامرگرایی در متامــی عرصهه ـای اجتامعــی در جریــان بــوده و جوانــان نیــز خــارج از آن نیســتند .بــروز شــکاف در
جامعــه در عیــن حــال موجــب کنشهــای متفــاوت فرهنگــی نیــز میگــردد .از ســویی شــاهد کنشــگران فرهنــگ مقاومــت
و حامس ـیــ انقالبــی و از ســویی دیگــر ضدفرهنــگ مــزدوری و اســتعامرزدگی در جامعــه رشــد مییابــد؛ ایــن شــکاف،
فراســوی تفیــر متفــاوت ،یــک واقعیــت اجتنابناپذیــر جامعــه شــناختی ،علمــی و همزمــان انعــکاس جــدال ای دههــای
آزادیخواهــی از طــرف انقالبیــون و بردگیخواهــی از طــرف اســتعامرگرایان اســت .اگــر کمــی از علــل ایــن شــکاف فاصلــه
بگیریــم و بــه رسشــت موضوعمــان بازگردیــم شــاید بهــر باشــد چنــد پرســش اساســی طــرح منایــم.
چـرا گــذرگاه تــداوم اســتعامر و رسنوشــت آزادی یــک ملــت ،بایــد الزامــا از موجودیــت و نقشپذیــری جوانــان آن ملــت
تعییــن گــردد؟ چ ـرا ایــن جــدال فرهنگســازی و هویتیابــی بیشــر از هــر قــر و طبق ـهای میبایســت در قــر جــوان
مترکــز یابــد؟ و چـرا تــا ایــن انــدازه مفهــوم آزادی رسزمیــن و وطــن یــک ملــت بــه آزادی جوانــان آن ملــت گــره خوردهاســت؟
بــه درازای تاریــخ برشیــت جوانــان همــواره بــا توجــه بــه ویژگــی اجتامعــی آنــان نیــروی تغییــر و تحولخواهــی بــوده و
خــود پیشــتازان انقالبــی هســتند کــه آرمانهــای آنــان و دنیــای ذهنیتیشــان بهشــار م ـیرود .چنــان کــه در بــاال بــدان
اشــاره منودیــم ،رسشــت عدالتخواهــی جوانــان در طــول تاریــخ ایــن قــر را بــه هدفــی منایــان ب ـرای ســلطهجویان و
حکمرانــان هژمونگ ـرای متــدن تبدیــل منــوده اســت .در ایــن راســتا برجســتهترین ویژگــی جوانــان ،اع ـراض بــه اســتبداد،
نپذیرفــن وجــود خشــونت و اســتعامر بــوده و شــعلهی متامــی انقالباتــی هســتند کــه قصــد برســاخت دنیایــی را دارنــد کــه
در آن فــرد و جامعــه بــا آزادیهایشــان معنــا یابنــد .هنــوز هــم ایــن قــر ،پتانســیل اساســی تحــوالت عــر مــا بــه شــار
میآینــد .اگــر چــه اعــراض ،از ســوی نهادهــای اقتدارطلــب بــه خشــونتطلبی تعبیــر میگــردد ،امــا خشــونتطلبی
نبــوده ،چـرا کــه منشــا خشــونت خــود دولــت و نهادهــای وابســته بــه دولــت اســت؛ اگــر نــوع رفتــار نهــاد قــدرت در مــورد
جامعــه را بــه ســبب کنــش جوامــع ارزیابــی مناییــم ،انقالبــات تنهــا واکنشــی مــروع در برابــر خشــونتطلبی و رویکردهــای
اســتعامری دولتهاســت .آنچــه امــروزه در کوردســتان جریــان دارد ،جــدال و تقابــل دو قطــب آزادی و بردگــی اســت؛ کــه
قــر جــوان طبــق اصــول دیالکتیکــی در میــان هــر دو مقولــه ق ـرار گرفتهانــد.
اعـراض ،در رسزمینــی مســتعمره ،انســانیترین ،دموکراتیکتریــن و اخالقیتریــن ایســتار جهــت پایبنــدی بــه اصــول انســانی
اســت .حتــی اگــر برداشــتی ناصحیــح از پذیــرش ایدههــا و مطالبــات موردنظــر باشــد .عــدم اعـراض بــه اســتعامر و اســتبداد،
از لحــاط اخالقــی ،همســویی در اعــال آن محســوب گردیــده و مرشوعیتبخشــی بــه آن اســت؛ در غیــر ایــن صــورت،
ت و آزادیخواهــی محســوب میشــود .تــا زمانیکــه پلیــدی،
اولیــن گام در راســتای تــاش ب ـرای تحقــق مطالبــات و عدال ـ 
تاریکــی و بــدی منفــور نگردیــده و از ســوی جامعــه رد نشــود ،امکانیافــن زیبایــی ،روشــنایی و نیکــی نیــز فراهــم نخواهــد
شــد .پــس یکــی از رشوط موجودیــت اجتامعــی فــرد و جامعــه برخــورداری از عقالنیــت و حــق معیــار رد و قبــول اســت .این
حقیقتــی انــکار ناپذیــر و جهانشــمول اســت کــه تاریکــی و پلیــدی مرشوعیتــی ندارنــد ،امــا منیتــوان در بازتعریــف روشــنایی
و زیبایــی نیــز دچــار کلیگرایــی و شــیفتگ ی در معنادهــی و پذیــرش گردیــم .بــه همیــن جهــت در ابتــدای موضــوع ،بــه
اهمیــت تعاریــف و تفاســیر در درک حقیقــت اشــاره گردیــد .در حقیقــت قــر جــوان در بازتعریــف خــود و تعییــن رســالت
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اجتامعــی خویــش ،نبایــد هرگــز بــه ابـزاری جهــت تکـرار تراژدیهــای تاریخــی مبــدل گــردد.
اشــراک نظــری مبنــی بــر مســتعمرهبودن کوردســتان موجــود اســت .امــا هنــوز بــه هــان
انــدازه ،اشـراک نظــر کلــی در تاســیس آینــدهی کوردســتان موجــود منیباشــد .آنچــه کــه رایجتریــن
اندیشــه در افــکار عمومــی اســت ،رد اســتعامرگرایی اســت؛ در حالــی کــه اندیش ـهای مبتنــی بــر
تعریــف از آزادی و رهایــی از ایــن اســتعامرزدگی یــا جایگزیــن منــودن سیســت م و نظامــی کــه
بتوانــد خــارج از چارچوبـهی اندیشـهی اســتعامر جامعــه را بــه ســوی رهایــی ســوق دهــد ،وجــود
نــدارد .در حقیقــت پرســش نیــز در ارتبــاط بــا جابگزیــن اســتعامرگرایی و ماهیــت آن اســت؟ آیــا
دولتــی نویــن بــه نــام « دولــت کوردســتان» ،یــا نظامــی اجتامعــی کــه مفاهیــم و چارچوبـهی آن
شــمولیت آزادی و عدالــت را بـرای جامعــه بــه ارمغــان آورد؟ آیــا میتــوان گزینـهی ســومی را نیــز
یافــت؟ واقعبینانهتریــن اندیشــهی سیاســی در ســطح جهــان و نزدیکتریــن نظــام همخــوان
بــا روح آزادیخواهانــهی جوانــان در عــر کنونــی ،رهنمــود « ملــت دموکراتیــک» اســت .اگــر
چــه شناســاندن ابعــاد و تعریــف کامــل خــود « نظــام ملــت
دموکراتیــک» در ایــن نوشــتار هــدف نیســت ،امــا ســعی خواهیم
انســانیت از آن روزی کــه خــود را از طبیعــت
منــود تــا از نقطــه نظــر اندیشــه و رســالت نقــش آزادیخواهانـهی
تفکیــک منــود و رسنوشــت خویش را به دســت جوانــان ،نگاهــی بــه آن داشــته باشــیم و نقــش جوانــان را در
تقدیــر رها منــود ،در جذابیت جانور مدرنیســم ،نوزایــی کوردســتانــ خاورمیانــه بیشــر ترشیــح کنیــم .در ایــن
خــود بــه هیــوالی موجــود تبدیــل گشــت .حال صــورت اگــر هدفــان رنســانس ،آزادی و عدالــت اســت ،پــس
کــه بیــش از دویســت ســال از عمــر مبــارزه ناگزیریــم اولیــن گاممــان بــه ســوی آن ،متیـزدادن مفاهیــم ملــت
علیــه اســتعامر در کوردســتان میگــذرد ،نــه از دولــت و همچنیــن ملیگرایــی از ملتبــاوری باشــد؛ هــان
تنهــا دانــش ،بلکــه رضورت تأســیس آیندهمــان گونــه کــه در رنســانس اروپــا انگیزاســیون (دادگاههــای تفتیــش
عقایــد) از کلیســا و خداپرســتی تفکیــک گردیــد .زیــرا قطعــا
را نیــز بــه دســت آوردایــم .بــا علــم بــر اینکــه
دولــت مـراف بــا ملــت ،و ملیگرایــی بــه معنــی ملــت نیســت.
اگــر قــدرت فتــح کل جهان را داشــته باشــیم ،به دولــت و ملیگرایــی مفاهیــم الصاقشــده ،بــه ملتانــد کــه
رسزمیــن هیــچ ملتــی چشــم طمــع نخواهیــم هی ـچگاه بهطــور مشــخص نیــز کســی مایــل بــه هویــدا منــودن
دوخــت ،و اگــر کل جهــان متحــد گشــته و ابعــاد و جوانــب مخفــی آن نیســت؛ چ ـرا کــه ب ـرای کانونهــای
بــر مــا هجــوم آورنــد ،از رسزمیــن ،فرهنــگ و قــدرت و خــود نظــام دولــت مصلحتهــا و منافــعِ ناشــی از
تاریــخ کهنمــان دفــاع خواهیــم منــود ،در پــی پوشــیدهماندن مفهــوم و رویکــرد دولــت ،بســیار بیشــر از
شناســاندن ابعــاد و پیامدهــایآن اســت .اگــر انقــاب مــورد
برســاخت ملتی هســتیم کــه عدالــت و آزادی و
بحــث مــا یعنــی انقــاب معــارص کوردســتانــ خاورمیانــه ،انقالبی
تــاش بـرای آن قابــل بازتعریــف اســت
رصفــا سیاســی و مبتنــی برفروپاشــی یــک نظــام دولت و تاســیس
دولتــی جدیــد نیســت ،پــس نگرشــی کــه بتوانــد مــا را بــه ســوی
چارهیابــی و خوانشــی نویــن در چارچوبـهای خــارج از ذهنیــت
ســلطه و قــدرت ســوق دهــد اهمیــت مییابــد .انقــاب عــر مــا ،ناگزیــر بــه عبــور از کل مکاتــب
مدرنیســتی ،لیربالیســتی و نظامهــای اســتبدادگرای کالســیک -مــدرن و همچنیــن محکــوم بــه دفــن
شــعارخوانی و عوامفریبــی خدایــان بینقــاب عــر مــا و در عیــن حــال محکــوم بــه تحقــق آزادی
و عدالــت اجتامعــی اســت.
زمانیکــه «نیچــه» قــرن بیســتم را بهعنــوان عــر « مــرگ خدایــان» اعــام میکنــد و «فوکــو»
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زنــگ خطــر را بــا گفــن « :انســان بــه گــرگ انســان انســان مــرده اســت» بــه صــدا در مــی آورد ،در
حقیقــت بــی کفایتــی خویــش را نیــز رسپوشــیده اعــام مــی کننــد؛ در هــر صــورت ،چــه حقیقــت
تلخــی اســت کــه هیــچ پاســخ منطقــی بــه مشــکلی کــه خــود طــرح منــوده انــد ،ندارنــد!
از دیــدگاه علمــی -فلســفی قــدرت اندیشـهی انســان ،جهــت حــل کل معامهــا و تناقضــات حیــات
طبیع ـی -بــری کفایــت منیکنــد .در حقیقــت ،دغدغ ـهی اساســی بــر حیاتــی ســاده ،عــاری از
هرگونــه اســتعامر -اســتثامر و انحصارطلبــی در بطــن طبیعــت اســت .اگــر بــه تحقــق آن ایــان
داریــم در ایــن راســتا علــم و دانــش کافــی جهــت مهیامنــودن حیاتــی آزادانــه را بیشــر از هــر
عــری در اختیــار داریــم؛ پــس تحقــق آن نیــز ،مســتلزم مبــار زهای عظیــم و معرفتــی اســت کــه
در آن مفاهیــم و آزمونهــای حیــات ملــت دموکراتیــک را احیــا منایــد .نظامــی کــه بــر اســاس
جریــان حیــات طبیعــی ،حامــی اســتقرار اندیش ـهی «اکولوژیــک» در جوامــع انســانی اســت .ایــن
یــک واقعیــت اجتنابناپذیــر بــوده کــه تفاوتمندیهایــی میــان جوامــع انســانی و جهــان طبیعــی
(طبیعــت ،بهعنــوان طبیعــت اول و جوامــع انســانی بهعنــوان طبیعــت دوم) موجــود اســت؛ امــا
ایــن بــدان معنــا نیســت کــه انســان ،موجــودی فراتــر یــا مج ـزا از طبیعــت اول اســت .قوانیــن
جهانشــمولی همچــون عدالــت ،تــوازن قــوا ،مــرگ و زندگــی در هــر
دو طبیعــت دارای مصــداق هســتند .یعنــی طبقاتیبــودنِ اجتــاع از لحــاظ علمی-تاریخــی ،انقالبــی کــه
انســانی ،نهادینگــی جنــگ ،اســتعامر -اســتثامر و انحصــار ،ویژگیهــای از اولیــن روز ظهــور ،دوگانگــی آزادی-
طبیعــی جوامــع انســانی نبــوده و کامــا ســاختهی نهادهــای دولتــی و
انســان -خدایــان ســومریاند .در جهــان جانــداران و حیــات طبیعــی ،قــدرت را حــل ننامیــد ،محکــوم بــه
هیــچ موجــودی منکــر وجــود دیگــری نیســت .هیــچ کــس در پــی تقدیــر بــوده و رسنوشــت آن هــان
اســتعامر دیگــری و مالــک یــا خــدای مطلقشــدن نیســت؛ در جهــان مقولهایســت کــه علیــه آن قیــام کــرده
طبیعــت کــه اولیــن آمــوزگار انســان و جامعــه بــوده و هســت ،کســی بــود .بــه آن چیــزی شــبیه مــی گــردد
فقیــر و دیگــری ثرومتنــد نیســت ،کســی موجــود برگزیــدهی پــروردگار
و دیگــری شــهروند درج ـهی دوم نیســت .کســی جنــس اول و برتــر و کــه خــود بــا آن در ســتیز بــود .ملــت
دیگــری فرودســت و نــوع نــازل نیســت .شــاید ایــن ســوال پیــش بیایــد دمکراتیــک از ایــن نقطــه نظــر مســلح
کــه حیوانــات و جانــداران همچــون انســان موجــودی خردمند نیســتند بــه پایدارتریــن و مســتحکمترین تفکــر
و بــا اتــکاء بــر نیــروی غریــزی زندگــی مــی کننــد؛ امــا بــا تاکیــد بایــد مقابلــه بــا بازیهــای دستبهدســت
گفــت کــه غرایــز آنهــا عادالنهتــر از «راسیونالیســمِ »(خردگرایی) انسـ
ـان شــدن قــدرت اســت
مــدرن اســت .و درســت عکــس کارکــرد راســیونالیتهی انســان مــدرن؛
تویکم
موجودیــت و نقشــی را کــه «انســان مــدرن» قــرن بیســ 
مجهــز بــه پیرشفتهتریــن فـنآوری تاریــخ بــه خویــش داده ،در اوج از
خودبیگانگــی ،خودفریبــی ،خودخواهــی و خــدا -ســتیزی هــر آنچــه کــه بــا مقدســات روح حیــات
ر دجــال چهرهی
متضــاد باشــد ،زیــر لــوای قداســت بــر یکدیگــر روا میدارنــد؛ « انســان مــدرن» عـ ِ
حقیقــی خویــش را اینگونــه میشناســاند کــه پیرشفتهتریــن متــدن در تبدیــل منــودن شــهرها بــه
زندانهــای عظیــم و خردمندتریــن نــوع جانــدار بــه کوتولهتریــن و فاضلتریــن اجتــاع در
جهلاندیشــی مــدرن را در جلــوهای از خــردورزی اعــال میمنایــد!
انســانیت از آن روزی کــه خــود را از طبیعــت تفکیــک منــود و رسنوشــت خویــش را بــه دســت تقدیر
رهــا منــود ،در هیــأت جانــور شــیفتهی مدرنیســم ،خــود بــه هیوالیــی تبدیــل گشــت .حــال کــه بیــش
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از دویســت ســال از عمــر مبــارزه علیــه اســتعامر در کوردســتان میگــذرد ،نــه تنهــا دانــش بلکــه ،رضورت تأســیس آیندهمــان
را نیــز بــه دســت آوردایــم .بــا علــم بــر اینکــه اگــر قــدرت فتــح کل جهــان را داشــته باشــیم ،بــه رسزمیــن هیــچ ملتــی چشــم
طمــع نخواهیــم دوخــت ،و اگــر کل جهــان متحــد گشــته و بــر مــا هجــوم آورنــد ،از رسزمیــن ،فرهنــگ و تاریــخ کهنمــان دفــاع
خواهیــم منــود ،در پــی برســاخت ملتــی هســتیم کــه عدالــت ،آزادی و تــاش بـرای آن قابــل بازتعریــف اســت .خواهــان ورود
بــه مباحــث ســاختارگرایانه و کلیش ـهیی دولتگرایانــه نیســتیم .بلکــه ایــن احیــای ارزشهــا و آفرینــش دنیــای ذهنیتــی فــرد
و جامعهایاســت کــه بینــش دموکراتیکبــودن و ملتشــدن را بــر مبنــای فهــم نویــن از تاریــخ ،فرهنــگ و ارزشهــای مــادی
و معنــوی خویــش بازتعریــف میمنایــد .ملــت دموکراتیــک ،آزادی را تنهــا ملــک یــک ملــت و یــا گروهــی در میــان آن ملــت
منیدانــد .دیــدگاه و بینــش فلســفی ملــت دموکراتیــک بــر مبانــی اکو-سیســتم بــودن اجتامعــات اســت .آنچــه «دموکراســی»
نامیــده میشــود ،هــان اکو-سیســتم طبیعــت اول در جوامــع انســانی اســت .جامع ـهی انســانی مــا بــا هــر طــرز تفکــر،
مذهــب ،فرهنــگ و رنــگ پوســتی کــه باشــیم ،انســان بودنمــان کفایــت همزیســتی ،همبســتگی و بهرهگیــری از نعمــت آزادی
و عدالــت را دارد.
بزرگرتیــن جایــگاه ،پایــگاه و نقــش جوانــان در انقالبــی کــه بــه عنــوان ملــت دموکراتیــک از آن گفتیــم ،فضیلــت مشــارکت در
احیــای آن اســت! جایــگاه و نقشــی فراســوی ایــن ،شــایان شــخصیت اجتامعــی جوانــان کــورد و در اصــل رســالت آنــان نیســت.
هــان گونــه کــه جایگزیــن منــودن یــک دولــت بــه جــای دیگــری ماهیــت آن را تغیــر منیدهــد ،جابهجایــی گروهــی یــا
قــری بــه جــای دیگــری ســنتزی بــه ارمغــان نخواهــد آورد .ملــت دموکراتیــک اســتوار بــر دیالکتیـ ِ
ـک گــذار از انســانِ مــدرن و
تولــد انســان خاکــی اســت .چ ـرا کــه فغــان «زندبــاد پرولتاریــا» در جنبــش سوسیالیســتی شــوروی ســابق بــه نــام زیردســتان
و محرومیــن ،هنــوز هــم در اذهــان و گــوش انســانیت زمزمــه میکنــد؛ امیــد بــر آن بــود تــا شــاید روزن ـهای تــازه در حیــات
برشیــت بــاز شــود و کرامــت انســان از رش هیــوالی مدرنیتــه رســتگار گــردد .در راه تحقــق ایــن آرمــان برشیــت متحمــل
مبــارزهای عظیــم گشــت و آفرینــش ارزشهایــی تاریخــی را ســبب گردیــد ،امــا دیــری نگذشــت کــه انســانیت در آســتانهی تحقق
آرمانهــای و ارزشهــای انقــاب یــک بــار دیگــر تبدیــل بــه هامنــی گشــت کــه در برابــرش مبــارزه میمنــود.
انقــاب اکتــر ،بــه عنــوان پرآوازهتریــن انقــاب قــرن بیســتم طبق ـهی کارگــر در تاریــخ معــارص انســانیت حــک گشــت .زی ـرا
ســقوط کل دیکتاتوریهــا و تاســیس دیکتاتــوری کارگ ـران را بــه عنــوان برجســتهترین شــعار مســاواتطلبی ،همچــون ایــان
بــه حقیقـ ِ
ـت مطلــق رس م ـیداد؛ نظــام دیکتاتــوری ت ـزار روســیه را ســاقط منــوده و بــه جــای آن نظــام دیکتاتــوری کارگ ـران
تاســیس گشــت .امــا هرگــز ماهیــت دیکتاتــوری تغییــری بــه خــود ندیــد .ایــن بــار کارگـران ســابق بــه دیکتاتــوران جدیــد مبــدل
گشــتند .چــون از دیــدگاه آنهــا ،انقــاب عبــارت بــود از نفــرت از موجودیــت رش و ســقوط زودهنــگام آن ،نــه بــه فرزانگــی
تاســیس خیــر! بــه ایــن دلیــل نشــاندن جوانــان بــر کرســی قــدرت نشــان از بلــوغ فکــری و یــا جوانپــروری نیســت .در ایــن
انقــاب ،قــر جــوان پیشــتاز حقیقــی میــدان نــرد خیــر و رش بودنــد ،چـرا کــه طبقـهی کارگــر بخــش بزرگــی از قــر جــوان و
دیگــر جوانــان دهقــان ،دانشــجو و ....جامع ـهی روســیه ،محســوب میگشــت .افــکار قدرتطلبــی و جهانگشــایی نهفتــه در
بطــن نظریــات آزادیخواهانـهی انقــاب ،خــود را پنهــان منــوده و در مناسـبترین مجــال منایــان میگشــت .انقــاب رسخ بــه
ضــد انقالبــی ســیاه ،تغییــر چهــره داد و در برابــر نــوزادان و فرزنــدان خــود غریــب میمنــود.
از لحــاظ علمی-تاریخــی ،انقالبــی کــه از اولیــن روز ظهــور ،دوگانگــی آزادی -قــدرت را حــل ننامیــد ،محکــوم بــه تقدیــر بــوده
و رسنوشــت آن هــان مقولهایســت کــه علیــه آن قیــام کــرده بــود .بــه آن چیــزی شــبیه مــی گــردد کــه خــود بــا آن در ســتیز
بــود .ملــت دمکراتیــک از ایــن نقطــه نظــر مســلح بــه پایدارتریــن و مســتحکمترین تفکــر مقابلــه بــا بازیهــای دستبهدســت
شــدن قــدرت اســت .موجودیــت زنــان و جوانــان در حســاسترین نقــاط انقــاب ،تضمیــن جاودانگــی نوزایــی اســت .زی ـرا
برجســتهترین ویژگــی جوانــان عــدم آلودگــی بــه بیــاری جاهطلبــی ،اقتدارگــری و انجــاد اندیشــه اســت .جــوان ،اســتمرار
حیــات و شکســت اندیشـهی مــرگ اســت .جریــان خــون در مویرگهــای ملــت دموکراتیــک جهــت چرخــش عدالــت و آزادی در
ســلولهای جامعـ ه اســت .ایــن نقــش در نظــر گرفتــه شــده و طراحــی شــده نیســت ،بلکــه رشیــان ذاتــی جــوان چنیــن عمــل
مــی کنــد.
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قیامدموكراتیك خلقها
چالشهاینظمنوینجهانئ

ریوار آبدانان

موجودیــت انقالبهــای مردمــی در خاورمیانــه ،بحرانیبــودن نظــام جهانــی رسمایــهداری را
پررنگتــر ســاختهاند .خلــق كــورد در شــال كردســتان گامهــای خــود را بـرای رســیدن بــه آزادی
بلندتــر برمـیدارد و جریــان دموكراسـیخواهی در ایـران وارد فــاز نوینــی گشــته اســت .روژآوای
کوردســتان تحقــق آرمانهــای آزادیخواهــی قــرن بیســت و یکــم گردیــد و نویــد برســاخت
مل ـت دموکراتیــک خاورمیان ـهای را میدهــد کــه کانــون بح ـران تعریــف میگــردد .متامــی ایــن
رویدادهــا نشــان میدهنــد كــه نظــم نویــن جهانــی بــه رسكردگــی آمریــكا بــه چالــش كشــیده
شــده و تبلــور آزادی خلقهــا ،شــکل نوینــی از مطالبــات سیاســی دموکراتیــک جوامــع را بــا
خــود بــه هم ـراه آورده اســت.
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ماهنامهیاجتامعی،فرهنگیوسیاسی

جامـعهی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان

سالاولشامرهی دوم  /دیو بهمن ماه1393

در ایــن نوشــتار كوتــاه ســعی داریــم كــه چگونگــی حملـهی نظام جهانــی رسمایـهداری بــه خاورمیانه
و بــروز انقالبهــای دموكراتیــك خلقهــا كــه ایــن نظــام را بــه چالــش میكشــند ،بررســی كنیــم.
ـ مدرنیتهی رسمایهداری و مخالفان آن

نظــام مدرنیت ـهی رسمای ـهداری بــا لیربالیســم خــود میخواهــد آخریــن رضبــات را نیــز بــر پیكــرهی
جامعــه فــرود آورد .یعنــی درصــدد اســت تــا بــا دولــتـ ملتــی كــه بــه ابزارهــای ایدئولوژیــك
جنســیتگرایی ،دینگرایــی ،ملیگرایــی و علمگرایــی مســلح اســت ،متــام جامعــه را بــه زیــر
اســتیالی اهریمنــی خــود درآورد .امــا نظــام مدرنیتــه همــواره مخالفانــی را نیــز در برابــر خود داشــته
اســت .ایــن مخالفــان بــا اشــكال مختلــف و در زمانهــا و مكانهــای متفاوتــی رسبرآوردهانــد .از
سوسیالیســم گرفتــه تــا فمینیســم؛ از جنبشهــای فرهنگیـدینــی گرفتــه
نظــام مدرنیتــهی رسمایــهداری كوشــیده تــا جنبشهــای اكولوژیك(زیس ـتمحیطی) همگــی خواســتهاند تــا جهــت
اســت تــا شــهروندی جهانــی بیافرینــد .اعتــای ارزشهــای انســانی و در رأس آن آزادی و برابــری مبــارزه كننــد.
ایــن شــهروند كــه یــك تیــپ شــخصیتی بنابرایــن نظــام مدرنیتـهی رسمایـهداری همــواره لیربالیســم خــود را همچــون
تلـهای بـرای بــه دام انداخــن ایــن جریانــات مخالــف ،بـهكار بســته اســت.
گلوبال(جهانیشده)اســت ،همچــون
لی ـرال دموكراســی ،در واقــع رسابــی اســت تــا همــواره مبــارزات خلقهــا
بــردهای مــدرن ،حلقهبهگــوش اســت و را منفعــل ســازند و بــا تعمیــم اصالحاتــی در روســاخت ،خلــق را بــه
مطیــع فرمــان نظــام .نظــام در حمل ـهای مطالبــهی حداقــل حقــوق ،راضــی نگــه دارنــد .یعنــی لیربالیســم،اخــاق
كــه طــی چهارصــد ســال اخیــر انجــام را درهممیشــكند تــا كمینــه حقــوق دولتــی را بــه جامعــه صدقــه دهــد!
داده،كوشــیده اســت تــا ایــن تیــپ ایــن حقــوق در دایــرهی تنــگ امكانــات اقتصــادی ،بیمههــای اجتامعــی،
شــخصیتی را همچــون ویروســی در خدمــات اداری و تكنولوژیــك میباشــند .مثــاً در قیــام خلقهــای مــر،
همهجــا تكثیــر كنــد .حتــی رادیكالتریــن تونــس ،یمــن ،اردن ،لیبی،الجزایــر و ســایرین ،بــا ایجــاد یــك دولــت مــدرن
كــه آزادیهــای رســانهای و خُردهامكانــات اقتصــادی را ب ـرای اف ـراد قائــل
جنبشهــای چــپ نیــز بــه دلیــل عــدم
اســت ،در صددنــد تــا مطالبــات قیــام را بــه بیراهــه بربنــد .منونـهی جالــب
گــذار از ایــن تیــپ شــخصیتی ،نهایتــاً توجــه ایــن نــوع انقالبهــا كــه در گذشــته صــورت گرفــت و بــه دلیــل عــدم
در نظــام جهانــی ادغــام گشــتند و از خوانــش درســت دســتها و ذهنهــای پنهــان بــه یغــا رفــت ،انقــاب
آرمانهــای خــود دور شــدند
خلقهــای ایـران در ســال  1357بــود .همزمــان بــا هــان مرحلــه ،در تركیــه
نیــز كودتــای نظامــی صــورت گرفــت و فضــای سیاســی خفقــانآوری علیــه
جنبشهــای آزادیخــواه پدیــد آمــد .هــدف از مداخلــهی غــرب در آن
زمــان ،ایجــاد كمربنــد ســبز اســامی در برابــر سوسیالیســم رئــال بــود .چپگرایــی در آن دوران در
حــال تضعیــف و تصفیهشــدن بــود .بــه همیــن دلیــل مثــرهی انقــاب خلقهــای ای ـران در برابــر
چشــانمبارزان بــه غــارت رفــت .شــاه ایـران بــه مــر گریخــت و خمینــی بــا چـراغ ســبز غــرب بــه
ای ـران بازگشــت .اكنــون پــس از ســه دهــه ،شــاه مرص(حســنی مبــارك) كــه خــود دستنشــاندهی
نظــام رسمایــهداری اســت ،در نتیجــهی اعرتاضــات دموكراتیــك خلقمــر از اریكــهی قــدرت بــه
زیــر كشــیده میشــود(همزمان بــا ســالگرد روی كار آمــدن جمهــوری اســامی در  22بهمــن) .ایــن
مــوج نویــن از انقالبهــای مردمــی نشــان میدهــد كــه بــا وجــود رسكوبهــای بســیاری كــه
تحــت نــام «تــرور» علیــه مبــارزات دموكراتیــك صــورت میگیــرد ،خلقهــا دســت از آرمانهــای
خــود نكشــیده و تســلیم منیشــوند .امــا آنچــه الزم اســت بــدان توجــه شــود ایــن اســت كــه اینبــار
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بایســتی ایــن انقالبهــا را از كــژروی بــاز داشــت .بیــش از ســی ســال از تجربــهی تلــخ مبــارزات
آزادیخواهان ـهی خلقهــای ای ـران میگــذرد و الزم اســت كــه تجرب ـهی متامــی ایــن ســالها ،اینبــار
خلقهــا را بــه آرمانهایشــان برســاند .بــه هــر روی ،آنچــه در عمــل مشــاهده میشــود ایــن اســت كــه
هنــوز هــم خطــر دســتیازی نظــام ســلطهگر بــر ایــن انقالبهــا وجــود دارد.
محرومیــت ایــن انقالبهــا از ذهنیتــی مســتقل از نظــام جهانــی ،همــواره اصلیتریــن ضعفشــان
بــوده اســت .همیشــه در دایــرهی بســتهی نظــامـ جهــان رسمایــهداری چرخیدهانــد .انقالبیتریــن
چپگرایــی و رادیكالتریــن جریانــات دینــی سیاســی نیــز جــز خدمــت بــه نظــام جهانــی كاری از پیــش
نربدهانــد .نظــام ،یــك روز صــدام را آفریــد ،وحشــیگری وی را بــه منایــش نهــاد و در دیگــر روز ،وی را
از صحنــه پــاك منــود .سیاســت جهــان ،بــر اســاس همیــن تحــوالت بینالدولــی و در ســطوح فوقانــی
جامعــه جهتدهــی میشــود .خلقهــا و ارادهشــان نادیــده انگاشــته مدرنیتـهی كاپیتالیســتی ،اوج توطئـهی یــك تیــپ
میشــوند .بنابرایــن اگرچــه بــروز انقالبهــا همــواره حائــز اهمیــت شــخصیتی اســت كــه از اعــاق تاریــخ برآمــده.
بــوده و بحرانزدهبــودن نظــام را اثبــات كردهانــد ،امــا بــه دلیــل عــدم
آن تیــپ شــخصیتی ،چنانكــه رهــر آپــو مصطلــح
برخــورداری از یــك آلرتناتیــو و نظــام جایگزیــن ،بــه طعمــهی نظــام
منــوده «مــرد نیرومنــد و حقهبــازی» اســت كــه
ســلطه مبــدل گشــتهاند.
رهــر آپــو كــه جنبــش آزادیخواهــی نویــن خلــق كــرد را پایهگــذاری در پــی انباشــت ســود و رسمایــه میباشــد.
منــود ،جهــت گــذار از ایــن دور بســته ،همــواره بــر ســازماندهیهای مــردان شــیكپوش مــدرن ،روح هــان شــخصیت
خلــق و ارادهمندكــردن مخالفــان نظــام ارصار ورزیــده اســت .بــه ویــژه كلیش ـهای قدرتطلــب را در جســم خــود پنهــان
ایــن مبــارزه در امرالــی بــه اوج رســید .ماحصــل ایــن تالشهــا از لحــاظ كردهانــد .زنــان بزككردهنیــز در زیــر پوســت
تئوریــك ،مانیفســت متــدن دموكراتیــك اســت كــه بــا پراكتیزهمنــودن آن جراحیشــدهی خــود ،هــان بــردهی كالســیك
میتــوان از ایــن دور بســته و افتــادن در دام لیربالیســم غــرب رهایــی دوران ســومرند ،آنهــم بــا رنجهــا و مرارتهــای
یافــت .ایــن مانیفســت ،خــارج از چارچوبهــای نظــری نظــام جهانــی مضاع ـف .دلیــل تفاســیر جامعهشــناختی رهــر
نگاشــته شــده اســت .ایــن اثــر ســرگ تنهــا یــك كتــاب نیســت؛ بلكــه آپــو بــر تاریــخ منطقــه ،نشــان دادن همیــن
نتیجـهی یــك نــرد نابرابــر اســت .نــرد یــك خلــق بــا كل نظــام جهانــی واقعیتهاســت .یعنــی مشــكل جامعــه در
كــه بــه آفرینــش ایــن اثــر انجامیــد .ایــن اثــر عبــارت اســت از چكیــدهی شــخصیت افـراد آن نهادینــه گشــته اســت .تــا این
فرزانگــیرشق ،تاریــخ آزادیمزوپوتامیــا ،روایتــی حقیقتجویانــه از شــخصیت شــناخته نشــود و قفــس پیرامــون آن
انسانشــدن؛ همچنیــن خــون و رنــج میلیونهــا انســان رنجكشــیده
درهــم نشــكند ،گریــز از بردگــی ناممكــن اســت
كــه حتــی نامــی از آنهــا در تاریــخ نوشــتاری نیامــده اســت .بنابرایــن
میتــوان بــا بهرهگیــری از رهنمودهایــش بــه آن نظــام آلرتناتیــوی كــه
میتــوان آن را متــدن یــا مدرنیت ـهی دموكراتیــك نامیــد ،دســت یافــت.
ـ نظم نوین جهانی و شهروند تكتیپ
نظــام مدرنیتـهی رسمایـهداری كوشــیده اســت تــا شــهروندی جهانــی بیافرینــد .ایــن شــهروند كــه یــك
تیــپ شــخصیتی گلوبال(جهانیشده)اســت ،همچــون بــردهای مــدرن ،حلقهبهگــوش اســت و مطیــع
فرمــان نظــام .نظــام در حمل ـهای كــه طــی چهارصــد ســال اخیــر انجــام داده،كوشــیده اســت تــا ایــن
تیــپ شــخصیتی را همچــون ویروســی در همهجــا تكثیــر كنــد .حتــی رادیكالتریــن جنبشهــای
چــپ نیــز بــه دلیــل عــدم گــذار از ایــن تیــپ شــخصیتی ،نهایتــاً در نظــام جهانــی ادغــام گشــتند
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و از آرمانهــای خــود دور شــدند .ارتبــاط انســانها در دنیــای مجــازی از واقعیــت قطــع میگــردد؛ افــراد دچــار
بیشــخصیتی ،منفعتپرســتی ،بیتوجهــی بــه ارزشهــای اجتامعــی ،روزم ّرگــی و بیتفاوتشــدن نســبت بــه ســلب
آزادی از جامعهانــد .گویــی همــگان در خوابنــد و داروغـهی شــهر كــه هامنــا دولـتـ ملــت اســت ،بیــدار اســت و كنــرل
همـهی امــور را در دســت دارد .دســتاورد ایــن نظــام بـرای انســان ،تنهــا بالهــت و جهالتــی مــدرن میباشــد كــه هـزاران
بــار بدتــر از جهالــت قــرون وســطایی اســت.
مدرنیت ـهی كاپیتالیســتی ،اوج توطئ ـهی یــك تیــپ شــخصیتی اســت كــه از اعــاق تاریــخ برآمــده .آن تیــپ شــخصیتی،
چنانكــه رهــر آپــو مصطلــح منــوده «مــرد نیرومنــد و حقهبــازی» اســت كــه در پــی انباشــت ســود و رسمایــه میباشــد.
مــردان شــیكپوش مــدرن ،روح هــان شــخصیت كلیشــهای قدرتطلــب را در جســم خــود پنهــان كردهانــد .زنــان
بزككردهنیــز در زیــر پوســت جراحیشــدهی خــود ،هــان بــردهی كالســیك دوران ســومرند ،آنهــم بــا رنجهــا و
مرارتهــای مضاعـف .دلیــل تفاســیر جامعهشــناختی رهــر آپــو بــر تاریــخ منطقــه ،نشــان دادن همیــن واقعیتهاســت.
یعنــی مشــكل جامعــه در شــخصیت افـراد آن نهادینــه گشــته اســت .تــا ایــن شــخصیت شــناخته نشــود و قفــس پیرامــون
آن درهــم نشــكند ،گریــز از بردگــی ناممكــن اســت .هم ـهی توطئههــای نظــام ب ـرای جلوگیــری از دس ـتیابی بــه ایــن
شــناخت و عمــل انقالبــی اســت .توطئـهی بیناملللــی علیــه رهــر آپــو نیــز در همیــن چارچــوب بــود .نظــام میخواســت
اثبــات كنــد كــه دیگــر زمــان مبــارزه ،قیــام و انقــاب بــه پایــان رســیده و هركــس ناگزیــر اســت كــه بــه هیــأت بــردهی
مــدرن مدنظــر نظــام درآیــد.
درگیــری نظــام بــا جنبشهــای آزادیخــواه رستــارس جهــان ،در راســتای گس ـرانیدن تورهــای هژمونی(اســتیالی) خــود
در كل جهــان اســت .هــر كــس یــا بایــد ســهم خویــش را از نظــام دریافــت دارد و مطیــع گــردد یــا بــه ناگزیــر از میــان
م ـیرود .در ایــن بیــن ،خاورمیانــه یــك معضــل بهمتــام معنــا ب ـرای ســلطهگران بــه حســاب میآیــد .زی ـرا ایــن رسزمیــن
چنــان تاریــخ طوالنــی و فرهنــگ ســاختارینی دارد كــه بــه راحتــی متحــول منیگــردد .بنابرایــن ،نظــام آخریــن حمل ـهی
خویــش را ب ـرای جغرافیــای خاورمیانــه در نظــر گرفــت .مداخلــه در وضعیــت خاورمیانــه نیازمنــد آن بــود كــه نقط ـهی
كلیــدی خاورمیانــه یعنــی كوردســتان هــدف قـرار داده شــود .علــت بــروز توطئـهی بیناملللــی  15فوریــه علیــه رهــر آپــو
همیــن بــود .توطئ ـهی  15فوریــه ،یــك توطئ ـهی متــام عیــار علیــه كل تاریــخ خلقهــای خاورمیانــه بــود .محصــول ایــن
توطئــه نیــز ایجــاد سیســتم امرالــی بــود .سیســتم امرالــی ،سیســتمی اســت ســاخت هوپرداختهی مدرنیتـهی رسمایـهداری.
ایــن سیســتم شــكنجهگر ،متــام تــوان نظــام بـرای گسســت كامــل فــرد از جامعــه اســت .امــا رهــر آپــو نشــان داد كــه در
ایــن نــرد ،انســان آزاد پیــروز اســت .یعنــی خلــق آزاد ،پیــروز میــدان اســت .زیـرا انســان آزاد از جامعــه نخواهد گسســت؛
ولــو در شــدیدترین انــزوا كــه امرالــی نــام دارد .بدیــن ترتیــب توطئـهی مدرنیتــه كــه در شــخص رهــر آپــو متوجــه متــام
جامعــه گشــت ،خنثــی گردیــد .نــرد رهــر آپــو در امرالــی ،بهواقــع شكســت پــروژهی تكتیپســازی كل جامعــه توســط
نظــام جهانــی بــود .رهربآپــو در قالبنُرمهــای ایــن نظــام نگنجیــد و محكومبهشكس ـتبودن ایــن پــروژهی فاشیســتی
را بــا مقاومــت تاریخــی خــود رقــم زد.
قدرتمندانــی كــه طــرح نظــام جهانــی تــازه را كشــیدهاند و بــا دولــتـ ملتهــای خــود جلوهگــری میكننــد،
پنداشــتند كــه دیگــر پایــان تاریــخ فـرا رســیده و همـهی جهــان تحــت نظــارت آنهاســت .امــا رهــر آپــو نشــان داد كــه در
نظــام آنهــا ذوب نگردیــده اســت .وی در نظــام مدرنیتـهی رسمایـهداری كــه تكرنــگ ،آفریننــدهی شــخصیت بـیاراده،
ربوتشــده و بیاخــاق اســت ،جــای نگرفــت .رهــر آپــو متــام نظمنویــن جهانــی را در شــخصیت مبــارز و نســتوه
خویــش بــه چالــش كشــید و درهمشكســت.
امــروزه پارادایــم رهــر آپــو نشــان میدهــد كــه شــخصیت خاورمیانــهای بــه راحتــی در درون نظــام جهانــی ذوب
منیشــود .تأثیـرات مخــرب نظــام بــر خاورمیانــه انكارناپذیرنــد؛ امــا ایــن جوانانــی كــه از خیابانهــای مــر و تونــس تــا
تهـران و دیاربكــر و ســلیامنی قیــام كردهانــد را بنگریــد تــا بدانیــد كــه نظــام جهانــی نتوانســته خاورمیانــه را بهمتامــی در
ظلمــت شــوم خــود زایــل گردانــد .هنــوز فرزانگــی خاورمیانــه را میتــوان در نــگاه روشــن پیرمــردان و پیرزنانــی مشــاهده
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كــرد كــه در میــان صفــوف تظاهراتكننــدگان جــای گرفتــه و مشــتاقانه شــعار میدهنــد و چشــم
امیــد بــه فردایــی آزاد دارنــد .زیــرا اینــان منیخواهنــد شــهروند ایــن نظــام ســلطهگر باشــند .آنــان
خواهــان داشــن نظامــی مبتنــی بــر حیــات آزادنــد تــا بتواننــد در آن ،انســان باقــی مباننــد ،نــه ابژههایــی
بهملكیتدرآمــده و ترصفشــده .ســمبلهای دول ـتـ ملتهــای خاورمیانــه ســخت شــكننده گردیــده
و هــر روز بیــش از پیــش توســط جامعــه قداس ـتزدایی میشــوند .چــون بــوی عفنــی هزارانســاله از
آنــان بهمشــام میرســد .دیگــر حتــی افزایــش دســتمزدها نیــز منیتوانــد تظاهركننــدگان را خانهنشــین
منایــد؛ زیـرا نقــاب خــدای دولتـملــت برافتــاده اســت .اگــر ایــن مبــارزان بكوشــند تــا هــر فریـبكاری
نظــام جهانــی را بــه موقــع تشــخیص دهنــد ،میتواننــد دیگــر هرگــز شــاهد بازگشــت بــه قهقه ـرای
بردگــی نباشــند.
ـ  ، PKKمیالد شخصیت آزاد
رهــر آپــو واقعیــت نظــام را درك كــرد و مبــارزهی خــود را بــه آفریــدن
شــخصیت آزاد اختصــاص داد PKK .جنبــش آفریــدن انســانی ارادهمنــد
و آزاد اســت كــه بــا هنجارهــا و قالبهــای نظــام جهانــی و شــخصیت
تكتیپــی آن ناهمخــوان اســت .رمــز پیــروزی  PKKدر همیــن اســت.
میتــوان گفــت كــه مقاومــت رهــر آپــو در زنــدان امرالــی ،مقاومــت كل
انســانیت طــول تاریــخ اســت كــه در برابــر قدرتهــای ســلطهطلب انجــام
شــده اســت PKK .جوهــرهی تاریــخ آزادیخواهی انســانیت اســتPKK .
رنــج هــر انســان آزادهای را كــه در طــول تاریــخ مقاومتطلبــی دســت بــه
مبــارزه زده ،در بطــن خــود میپرورانــد .لــذا مــورد بغــض صاحبــان متــدن
قـرار گرفــت و نظــام جهانــی دســت بــه توطئـهای فراگیــر علیــه رهــر آپــو
زد تــا بدیــن ترتیــب بــه تاریــخ آزادیخواهــی پایــان بخشــد و چنانكــه
فوكویامــا گفتــه بــود «پایــان تاریــخ» رقــم بخــورد.
توطئ ـهی  15فوریــه تالشــی ب ـرای نابــودی متــام رسهلــدان[= قیام]هــای
دموكراتیــك بــود .علــت ایــن كــه در مقابــل مبــارزات آزادیخواهان ـهی
كوردهــا یــك مــدل دولتــی فــدره در جنــوب كردســتان ب ـرای كوردهــا در
نظــر گرفتــه شــد ،ایــن بــود كــه كوردهــا نیــز دســت از دموكراســی راســتین
بكشــند و مطیــع نظــام جهانــی شــوند .آمریــكا و كل نظــام غــرب بســیار
تــاش میمنایــد تــا خلــق كــورد را در خــود ذوب منایــد .بهویــژه در جنــوب كوردســتان ســعی بســیاری
میشــود تــا كوردهــا را از فرهنــگ ،تاریــخ و ارزشهــای كمونــال خــود دور ســاخته و در پــروژهی
مدرنیزاســیون خاورمیانــه جــای دهنــد .تــا همیــن اواخــر چنیــن برداشــت میشــد كــه تأســیس یــك
دولــت فــدرهی كــوردی در جنــوب كوردســتان رهیافتــی مناســب ب ـرای حــل مســئلهی كــورد اســت.
امــا اكنــون معلــوم میگــردد كــه چنیــن نیســت و یــك نظــام دولتــی جــز اینكــه از باورداشــتها و
فرهنــگ خلــق سوءاســتفاده منایــد ،منیتوانــد آزادی فرهنگیـسیاســی بــرای خلــق بــه ارمغــان آورد.
تــاش بســیاری صــورت گرفــت تــا  PKKرا در جنــوب كوردســتان زمینگیــر ســاخته و مانــع گســرش
فلســفه و خطمشــی آن شــوند .جنــوب كوردســتان همچــون تلــهای بــرای ایــن هــدف شــوم بــهكار
گرفتــه شــد .قیامهــای دموكراتیكــی كــه در مناطــق مختلــف ایــن بخــش از كوردســتان رو بــه فزونــی

وضعیــت زن و كل جامعــه چنــان اســت
كــه تــا گــذاری رادیــكال در حــوزهی
ذهنیــت انجــام نشــود ،منیتــوان اتوپیــای
حیــات آزاد را زیســت .پیــش از هركســی،
زنــان آفریننــدگان اتوپیــای حیــات آزادند.
زی ـرا حیــات آزاد بیــش از همــه و پیــش
از همــگان،از زنــان ســلب شــده اســت.
ضامنــت آزادی جامعــه ایــن اســت كه زن
آزاد شــود .بنابرایــن محــك هــر انقــاب و
تحــول دموكراتیــك ،ایــن اســت كــه تــا چه
حــد در خدمــت آزادی زن عمــل كــرده
اســت
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نهادهانــد ،نشــان داد كــه توطئــه خنثــی گردیــده اســت .زیــرا دولــتـ ملــت پیشكشــی از ســوی نظــام جهانــی ،بــرای
كوردهــای جنــوب كردســتان ،آزادی بــه ارمغــان نیــاورد و مــوج تــازهای از آزادیخواهــی در ایــن بخــش از كردســتان شــكل
گرفتــه اســت .ایــن امــر نشــانگر آن اســت كــه خلقمــان گامبـهگام بــه ســمت اتحــاد ملــی گام برمـیدارد و دیگــر راهــكار
حــل مشــكالت خــود را در ســاختارهای قــدرت منیجویــد؛ بلكــه آن را در خــود جامعــه جســتجو میكنــد .تأثیــر  PKKبــر
شــكلگیری ایــن مقولــه ،انكارناپذیــر اســت PKK .یــك جنبــش منطقـهای محــدود نبــوده و نیســت .تأثیـرات آن بــر همـهی
بخشهــای كوردســتان موجــب گردیــد تــا اتحــاد ملــی در میــان خلقمــان ایجــاد گــردد .زی ـرا  PKKفراتــر از جناحهــای
دولتــی و اح ـزاب كالســیك ،همــواره ارادهی ذاتــی خــود خلــق را بنیــاد ق ـرار داده و بــر تعالــی آن ارصار ورزیــده اســت.
 PKKحتــی از آن نیــز فراتــر رفتــه و تأثیــر ژرفــی بــر كل معــادالت جهانــی داشــته اســت .زیـرا شــخصیت مبــارزی كــه در
 PKKآفریــده شــده ،خــود را همچــون یــك حــواری و فدایــی ،ب ـرای خدمــت بــه آزادی برشیــت حــارض منــوده اســت .بــا
وجــود فشــار بیناملللــی شــدیدی كــه علیــه  PKKصــورت گرفــتُ PKK ،مهــر خــود را بــر عــر حــارض و تــاش جهــت
گــذار از مدرنیتـهی رسمایـهداری زده اســت .تأثیـرات ایــن امــر هــر روز بیــش از گذشــته هــم در ســطح كوردســتان و هــم
كل منطقــه آشــكار میشــود.
ـ زنان ،پیشاهنگان دموكراسی رادیكال خلقها

چــرا زنــان بایســتی پیشــاهنگ و طالیــهدار دموكراســی رادیــكال خلقهــا باشــند؟ میتــوان گفــت ایــن بــا رسشــت و
ماهیــت مســئله در پیونــد اســت .بــه قــول رهــر آپــو ،زنــان كهنتریــن ملــت مستعمرهشدهمیباشــند .لــذا زن بــه حكــم
ایــن تاریــخ بردگــی و اســارت ،ناچــار از نوشــن تاریخــی تــازه اســت .تاریــخ نیــز جــز بــا اراده رقــم منیخــورد .ارادهنیــز از
طریــق ســازماندهی دموكراتیــك ممكــن میگــردد .بنابرایــن زنــان ،بیــش از ســایر اقشــار جامعــه بــه ســازماندهی دموكراتیــك
و گــذار از ســاختارهای مســتبد ،لی ـرال ،حقوقمحــور ،جنســیتگرا و ظاملان ـهی نظــام جهانــی نیازمندنــد.
مدرنیت ـهی رسمای ـهداری ،زنــان را تنهــا همچــون اب ـزار ســكس ،بچهزاییــدن و كار بیدســتمزد ب ـهكار میگیــرد .در اقــار
آن نیــز وضــع بــه همیــن نحــو اســت .تفاوتــی نــدارد كــه برچســب دولــت اســامی بــر آن كشــور باشــد یــا الییــك؛ زی ـرا
نتیجــه ب ـرای زنــان همیشــه اســفناك بــوده اســت .زنــان در مقابــل ایــن وضعیــت ،همیشــه در تقــا و فعالیــت بودهانــد.
تــاش جامعــه بـرای نیــل بــه آزادی ،در مقاومــت زنــان بــه اوج میرســد .بــه مــادران صلــح و مــادران شــهید در كردســتان
بنگریــم؛ آنــان ســمبل حــرت جامعــه بـرای رســیدن بــه آزادیانــد .بــه وضعیــت دردبــار زنــان افغانــی؛ زنــان منتظــر اجـرای
حكــم سنگســار در ای ـران؛ زنــان در ســیاهی فروپوشــیدهی عــرب بنگریــم .اینــان بــا متــام وجــود خــود ،آزادی میطلبنــد.
هــر ذ ّرهی وجودشــان در جســتجوی آزادیســت .امــا دولتمــردان از ایــن حــرت و اش ـكها چیــزی منیفهمنــد .پــروژهی
خاورمیانـهی جدیــد نیــز تنهــا بــر ایــن اشـكو آههــا دامــن میزنــد .بنابرایــن هنــوز هــم زنــان بیــش از هــر قــر دیگــری
در مســیر برق ـراری دموكراســی رادیــكال گام برمیدارنــد و هزینــه میدهنــد.
زنــی كــه خواســتار آزادی اســت ،بــا كاپیتالیســم در تضــاد اســت .بنابرایــن هــر پــروژهی آمریكایــی و هــر قانــون رژیمهــای
سیاســی اســامی منطقــه ،رضبهایســت بــر هســتی و كرامــت زن .بهــار آزادی خلقهــا تنهــا آنــگاه از راه میرســد كــه زن،
پیامبــر و رسوش آمــدن ایــن بهــار باشــد.
علــت اینكــه یــك پای ـهی اساســی پارادایــم نویــن رهــر آپــو بــه «آزادی از جنســیتگرایی اجتامعــی» اختصــاص یافتــه،
همیــن اســت .یعنــی وضعیــت زن و كل جامعــه چنــان اســت كــه تــا گــذاری رادیــكال در حــوزهی ذهنیــت انجــام نشــود،
منیتــوان اتوپیــای حیــات آزاد را زیســت .پیــش از هركســی ،زنــان آفریننــدگان اتوپیــای حیــات آزادنــد .زی ـرا حیــات آزاد
بیــش از همــه و پیــش از همــگان،از زنــان ســلب شــده اســت .ضامنــت آزادی جامعــه ایــن اســت كــه زن آزاد شــود .بنابرایــن
محــك هــر انقــاب و تحــول دموكراتیــك ،ایــن اســت كــه تــا چــه حــد در خدمــت آزادی زن عمــل كــرده اســت.
حضــور همهجانبــهی زنــان در مبــارزات دموكراتیــك خلقهــای خاورمیانــه ،در واقــع تالشــی اســت تــا اســلحهی
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جنســیتگرایی لیربالیســم نــاكارا گــردد .بــه همیــن دلیــل مبــارزات زنــان خاورمیان ـهای ،بــر نظــم مردســاالریكه از ســوی
رسمایـهداری تبلیــغ میشــود ،رضبـهای محكــم وارد مـیآورد .اگرچهآزادیهــای لیربالــی تاكنــون زنــان را فریفتــه باشــد ،امــا
مقاومــت زنــان در ایــن بره ـهی تاریخــی نشــان میدهــد كــه جــای ایــن آزادیهــای پوشــالین در حــال ریــزش اســت .در
نظــام جهانــی رسمایـهداری ،جایگاهــی بـرای زن وجــود نــدارد مگــر در مقــام روســبی ،كارگــری محتــاج و اســیری خامــوش.
بنابرایــن زن بهپاخاســتهای كــه بــه جنگــی انقالبــی بــا دیكتاتورهــای خاورمیانــه برخاســته اســت ،كل نظــم جهانــی را برهــم
زده و نویــد دنیــای تــازهای را میدهد.تــا وقتــی زنــان از میــدان مبــارزه خــارج نشــوند و پیشــاپیش صفــوف خلقحركــت
كنند،فرجــام انقالبهــای تــازهی خلقهــای خاورمیانــه و علیالخصــوص خلــق كــرد ،محكــوم بــه پیــروزی خواهــد بــود.
کوبانــی حقیقتــی انکارناپذیــر و منــادی واقعــی از زنــی اســت کــه نظــام ســلطهی جهانــی قــادر بــه تعریــف آن در چارچوبـهی
از پیشتعییــن شــده را نــدارد.
ـ قیامهای دموكراتیك خاورمیانه ،اثباتی بر صحت پارادایم نوین رهرب آپو
مبــارزات آزادیخواهانــهی خلقهــا دارای تاریخــی طوالنــی اســت .بهمــوازات یــورش نیروهــای متدنگــرا و دولتــی ،ایــن
مبــارزات خلقمــدار نیــز وجــود داشــتهاند .امــا آنچــه جنبــش آزادیخواهــی كــرد را متفــاوت میگردانــد ایــن اســت كــه
ایــن جنبــش ،پیشــاهنگی نظاممندشــدن ایــن مبــارزات دموكراتیــك و آزادیخواهانــه را انجــام میدهــد .رهــر آپــو هــم
پارادایم(رسمــش و جهانبینــی) ،هــم فلســفه و تئــوری و هــم سیســتم الزمــه را ب ـرای بــه پیــروزی رســیدن تاریــخ مبــارزات
خلقهــا پدیــد آورده اســت.
فروپاشــی دولــتـ ملتهــای بحـران خاورمیانــه نشــان داد كــه همچنانكــه رهــر آپــو پیشبینــی كــرده بــود ،نظــام جهانــی در
بحرانــی ژرف بـهرس میبــرد .دولـتـ ملتهــا در برابــر ارادهی خلقهــا بیــش از همیشــه ضعیــف گشــتهاند .همچنــان پلیــس
ضدشــورش ،دســتگاه اطالعاتــی ،لباسشــخصیها ،اعــدام ،شــكنجه و زنــدان و گلولــه هســت،اما مــوج دموكراس ـیخواهی
خلقهــا چنیــن موانعــی را درمینــوردد .زی ـرا ارادهی آزادزیســن تــوان درهمشكســن هــر نیــروی رسكوبگــری را داراســت.
جنبــش خلــق كــرد بــا رهنمودهــای رهــر آپــو خــود را از ورطـهی دور باطــل «قیــامـ تشــكیل دولـتـ قیــام» رهانیــده اســت
تــا فرجــام انقــاب تــازهی كُــورد ماننــد ســایر انقالبهــا بــه دیكتاتــوری ختــم نگــردد .امــا بــا مداخل ـهی نظــام جهانــی،
احتــال دارد بــار دیگــر مبــارزات دموكراتیــك خلقهــای موجــود در ایــن جغرافیــا ،بــه تحولــی فوقانــی در دولتـملتهــای
كنونــی بیانجامــد .یعنــی فــرم دولــت عــوض شــود و خلقهــا باردیگــر بــدون آلرتناتیو(نظــام جایگزیــن) مباننــد .ولــی هــر چــه
باشــد ،ایــن قیامهــای عظیــم نشــان از وجــود بحرانــی ژرف در كل نظــام جهانــی رسمای ـهداری دارنــد .دول ایــن كشــورها
یــا دستنشــاندهی نظــام جهانــی رسمایهداریانــد یــا اینكــه دارای ذهنی ـتو متدهــای همیــن نظامانــد .یعنــی بــه نحــوی
از انحــا بــا نظــام جهانــی پیونــد دارنــد .بنابرایــن قیــام دموكراتیــك خلقهــا در ایــن مناطــق ،فرســودگی نظــام را بیــش از
پیــش بــه منایــش گذاشــت .هــر مداخلـهی مردمــی در اوضــاع كنونــی ،دارای اهمیــت اســت و رسنوشتســاز .بــه رشط آنكــه
خلقهــا بتواننــد فرمــی سیاس ـیـاخالقی بــه ســازماندهیهای خــود بدهنــد و از دام لیربالیســم غــرب برهنــد ،آنــگاه هــر
شــعاری كــه از ســوی خلــق علیــه دیكتاتورهــا رسدادهشــود ،معنــای عظیمــی را در خــود خواهــد پــرورد .وگرنــه ،هرگونــه
ســاختار سیاســی تــازهای كــه بــر مبنــای اســام سیاســی یــا گرایشــی لیـرال شــكل گیــرد ،بــه معنــای ضدانقالبــی علیــه ایــن
جنبشهــای رستــارسی خواهــد بــود .ایــن قیامهــا اگــر بــا دفــاع ذاتــی خلــق ،خــود را از قتلعــام نجــات بخشــند و مانــع
قدرتگیــری ســاختارهای سیاســی كالســیك(بهویژه اســام سیاســی) یــا مدلهــای لی ـرال شــوند ،بــه ســاحل مقصــود قــدم
خواهنــد نهــاد .در میــدان التحریــر قاهــره شــاهد صحنههــای زیبایــی از قرابــت و اتحــاد خلقهــا ،ادیــان و فرهنگهــای
مختلــف شــدیم .بهعنــوان مثــال مرصیــان قبطــی كــه مســیحیاند ،در پیرامــون مســلامنانی كــه در میــدان منــاز میخواندنــد،
حلقـهای دفاعــی تشــكیل دادنــد تــا آنهــا را از حملـهی احتاملــی نظامیــان حفــظ كننــد .ایــن خلقهــای روژآوای کوردســتان
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و حتــی خلقهــای خاورمیانــهای بودنــد کــه بــا متــام تفاوتمندیهــای فرهنگــی ،آیینــی ،دینــی،
اتنیکــی ،و زبانــی شــهروندان مقــاوم و مبــارز شــهر کوبانــی شــدند .ایــن همگرایــی و همرزمــی در
مبــارزهی آزادیخواهــی ملتهــای خاورمیانــه و جوامــع آن ،مرزهــای سیاســی و جغرافیایــی موجــود
و نظــم ســلطهگرایی دولتهــا و نظــام هژمونیــک را بــه متامــی برهــم ریخــت .نتوانســت اتحــاد و
انســجام ،و ســاختار دموکراتیــک آن را از میــان بــرد .در غیــر ایــنصــورت ایــن تنــش ،اختالفافكنــی
و منفعتپرســتی جناحــی خواهــد بــود کــه جایگزیــن نهادهــای دموکراتیــک خواهــد شــد .چــاره در
ایــن اســت كــه ایــن جنبــش ـكــه جنبشــی نــه رصفـاً اســامی بلكــه متنــوع و دموكراتیــك اسـتـ بــه
روی كار آمــدن یــك سیســتم دموكراتیــك بیانجامــد كــه در آن
بـرای همـهی ادیــان و فرهنگهــا جایــگاه شایستهشــان را قائــل
خودمدیریتــی دموكراتیــك در روژآوای کوردســتان ،بــه باشــد .ایــن مســئله بــرای ســایر مناطــق نیــز صــدق میكنــد.
نتیجهرســانیدن جنــگ انقالبــی خلــق در برابــر نظــام جهانــی وگرنــه در اولیــن فرصــت ،انقــاب بــه ضدانقــاب مبــدل میشــود
اســت .برخــاف ســایر جنگهــا كــه نتیجــهاش تأســیس و اقلی ـتـ اكرثیــت ،مســلامنـ مســیحی ،عــربـ قبطــی ،فــارسـ
سیســتمی در چارچــوب ذهنیــت و عمــل نظــام جهانــی بلــوچ ،كــردـ تــرك و ...دچــار ن ـزاع و درگیــری میگردنــد.
بــود ،خودمدیریتــی دموكراتیك عبارت اســت از ســازماندهی جنبــش خلقهــای ایــران نیــز ماهیتــی اینچنینــی دارد .قیــام
سیاســی ،فرهنگی،اقتصادی،دفــاع مرشوع،آمــوزش و خلــق در  25بهمــن  1389در ایــران ،یــك نارضایتــی معمولــی
اكولوژیــك در قالــب نهادهــای مختــص بــه خــود جامعــه .نبــود .پیشــاهنگان ایــن جنبــش ،ناچارنــد كــه بــرای حــل
نشــانگر آن اســت كــه خلــق كُــورد بــا وجــود متــام مشــكل خلــق راهحــل بنیادینــی بیابنــد .بــا ســازش غیراصولــی
سیاســ 
تهای انكارگرایانــه و رسكوبگرانــهی دولتهــای یــا محدودمانــدن بــه رفرمــی شــكلی در نظــام ،مســئله حــل
فاشیســتی اشــغالگر کوردســتان ،به چنان ســطحی از آگاهی منیشــود .جمهــوری اســامی یــا بایــد در ایــن برهــه دســت
و ارادهی سیاسیرســیده اســت كــه راهحــل مســائل خــود را بــه تحولــی دموكراتیــك بزند(كــه هم ـهی شــواهد عكــس آن را
بــا دســت خــود بیافرینــد .اعــان خودمدیریتــی دموكراتیــك نشــان میدهنــد) یــا اینكــه مــوج انقالبیگــری خلقهــای ای ـران
در واقــع شكســت متــام سیاسـتهایی اســت كــه هــر نــوع حامســهای بزرگتــر از متامــی کشــورهای خاورمیانــه را پدیــد
جنبــش خلقمحــور خاورمیان ـهای و بهویــژه جنبــش خلــق خواهــد آورد .ایــن قیامهــا از نــوع انقالبهــای مخمل ـیای كــه
كُــورد را بــا برچســب ملیگـرا و تجزیهطلــب محكوم ســاخته آمریــكا در كشــورهای مختلــف آســیایی و اروپایــی انجــام مـیداد
و تروریــزه میمنــود .زیــرا ایــن سیســتم ،فــارغ از متامــی نیســت .خلقهــا بــرای دموكراســی راســتین ،خــون و بدیــل
مرزبندیهــا و خطكشــیهای سیاســی دولتهــا ســاخته میدهنــد .بنابرایــن شایســتهی آننــد كــه بهجــای آنكــه گرفتــار
شــده و واحدهــای اجتامعــی آزاد را بنیــان ق ـرار میدهــد .نظــام دولتــی تــازهای شــوند ،بــه یــك مــدل مردمــی دســت
یابنــد .یعنــی همچنانكــه عرصـهی سیاســی كنونــی كشــورهایی،
توســط خــود خلــق جهتدهــی میشــود ،از ایــن پــس خلــق
خــود كُنشگــر عرصــهی سیاســی باقــی مبانــد.
نظــام جهانــی بــه رسكردگــی آمریــكا منیتوانــد خــود را مالــك و گرداننــدهی ایــن قیامهــا بدانــد.
زی ـرا كــه قــادر بــه حــل مســائل نیســت و حتــی خــود ایــن نظــام اســت كــه هم ـهی معضــات را
پدیــد آورده .آنچــه میتوانــد چارهآفریــن باشــد ،جســتجوی راهــكاری دموكراتیــك از ســوی خــود
خلقهاســت .ایــن راهــكار قطعـاً بایســتی از اســام سیاســی ،دولـتـ ملــت ســكوالر و نظایــر آن دوری
گزینــد .یــك قانــون اساســی دموكراتیــك در ســطح كشــوری و یــك نظــام كنفدرالیســتی دموكراتیــك در
میــان خلقهــای مختلــف ،میتوانــد خلقهــای ای ـران را از گرفتــار شــدن دوبــاره بــه تجرب ـهی تلــخ
 1357نجــات بخشــد.
جمهــوری اســامی بــا ترفنــد و توطئــه ،مثــرهی انقــاب را از دســتان خلقهــای مبــارز ای ـران ربــود.
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پــس از آن متــام تــاش خــود را بـرای جلوگیــری از بــروز هرگونــه قیــام دموكراتیــك در ســطح ایـران بــه عمــل آورد .منتجشــدن
انقــاب ســال  57بــه تشــكیل یــك حكومــت اســامی بــه هیــچ وجــه جوابگــوی خواسـتخلقهای ایـران نشــد .زیـرا اســتبداد،
ذهنیــت امنیتــی ،رسكــوب سیاســی و توطئهگــری متــام آن چیــزی اســت كــه خلقهــای ای ـران از ســال  57بدیــن ســو بــا آن
رویــارو بــودهو تلخــی آن را چشــیدهاند .رژیــم بهویــژه بــا رسكــوب خلقكــورد و اعدامهــای گســرده ،ماهیــت ضدانســانی
خــود را آشــكار ســاخته اســت .نظــام جمهــوری اســامی خــود یــك فــرم دولــتـ ملــت اســت و رس در هــان آبشــخور نظــام
جهانــی دارد؛ لــذا ایــن دولــت نیــز در توطئـهی  15فوریــه كــه تالشــی بـرای رسكــوب همیشــگی دموكراسـیخواهی خلقهــا
بــود ،جــای گرفــت .سیاســتهای كنونــی جمهــوری اســامی كــه علیــه خلــق كــورد صــورت میگیرنــد ،اعــدام ،شــكنجه
و زنــدان تــداوم هــان توطئــه اســت .رهــر آپــو در مانیفســت متــدن دموكراتیــك خــود ،ماهیــت تحــوالت اجتامعــی و
چگونگــی بــه نتیجــه رســیدن آنهــا را بررســی و واكاوی كــرده اســت .وی خودمدیریتیدموكراتیــك را چــارهی عبــور از َدور
بســتهی انقالبهایــی میدانــد كــه بــه تشــكیلدولت ختــم شــدهاند .پایههــای نظــری آن را طرحریــزی كــرده و اكنــون در
شــال كردســتان،خلق كــورد بــا متــام تــوان خــود جهــت ایجــاد ایــن سیســتم تــاش میكنــد.
ـ خودمدیریتی دموكراتیك ،جشن آزادی خلق كرد و شكست توطئهی بیناملللی
از عمــر مبــارزات خلقهــای خاورمیانــه مدتزمــان مدیــدی میگــذرد .ایــن مبــارزات آزادیخواهانــه همــواره محقانــه
بودهانــد؛ بــا اینحــال حاكمبــودن ذهنیــت دولتگ ـرا مانعــی اساســی بــر رس راه موفقیــت ایــن مبــارزات و جنبشهــای
پیشــاهنگ آنهــا بــوده اســت .امــا رشوع مبــارزات جنبــش آپویــی در كوردســتان نویدگــر آزادیای بــود كــه خلقمــان در
هــر چهــار بخــش كردســتان سالهاســت ب ـرای آن خــون و بدیــل میدهــد .بهویــژه بــا گــذار از ذهنیــت دولتگ ـرا و اتــكا
بــر دموكراســی رادیــكال خلقهــا ،ایــن جنبــش توانســت متامــی اقشــار جامعــه را در راســتای ایجــاد سیســتمی تــازه و بــا
ذهنیتــی مبتنــی بــر ســازماندهی و ارادهی آزاد جامعــه بــه حركــت و فعالیــت وادارد .حضــور چشــمگیر خلـقدر عرصههــای
فعالیتهــای دموكراتیــك و پیشــاهنگی ب ـرای دموكراتیزهكــردن تركیــه و كل خاورمیان ـه ،رنــگ تــازه و شــادابی بــه منطقــه
بخشــیده و جــوش و هیجانــی عظیــم ایجــاد كــرده اســت .روز ب ـهروز برحــق بــودن ایــن مبــارزات و محكومبــودن آن بــه
پیــروزی در برابــر نــگاه جهانیــان آشــكارتر میشــود.
خودمدیریتــی دموكراتیــك در روژآوای کوردســتان ،بــه نتیجهرســانیدن جنــگ انقالبــی خلــق در برابــر نظــام جهانــی اســت.
برخــاف ســایر جنگهــا كــه نتیجـهاش تأســیس سیســتمی در چارچــوب ذهنیــت و عمــل نظــام جهانــی بــود ،خودمدیریتــی
دموكراتیــك عبــارت اســت از ســازماندهی سیاســی ،فرهنگی،اقتصادی،دفــاع مرشوع،آمــوزش و اكولوژیــك در قالــب نهادهــای
مختــص بــه خــود جامعــه .نشــانگر آن اســت كــه خلــق كُــورد بــا وجــود متــام سیاس ـتهای انكارگرایانــه و رسكوبگران ـهی
دولتهــای فاشیســتی اشــغالگر کوردســتان ،بــه چنــان ســطحی از آگاهــی و ارادهی سیاسیرســیده اســت كــه راهحــل
مســائل خــود را بــا دســت خــود بیافرینــد .اعــان خودمدیریتــی دموكراتیــك در واقــع شكســت متــام سیاسـتهایی اســت كــه
هــر نــوع جنبــش خلقمحــور خاورمیان ـهای و بهویــژه جنبــش خلــق كُــورد را بــا برچســب ملیگ ـرا و تجزیهطلــب محكــوم
ســاخته و تروریــزه میمنــود .زی ـرا ایــن سیســتم ،فــارغ از متامــی مرزبندیهــا و خطكش ـیهای سیاســی دولتهــا ســاخته
شــده و واحدهــای اجتامعــی آزاد را بنیــان ق ـرار میدهــد.
متامــی تــاش نظــام جهانــی ایــن اســت كــه مســئلهی كــورد را بــا تحمیــل دولـتـ ملتــی كوچــك حــل و فصــل مناینــد .از آنجــا
كــه رهــر آپــو خطــر ایــن دام را دیــد و بــه قبــول چنیــن راهحلــی كــه در واقــع بهمعنــای ایجــاد جنــگ و تنــش دامئــی میــان
خلــق كــوردـ تــرك ،كــوردـ عــرب و كــوردـ فــارس بــود ،تــن درنــداد ،بــا توطئ ـهی پلیــد بیناملللــی رویــارو گشــت .امــروز
موقعیــت نویــن کــورد و اســتقرار خودمدیریتــی دموكراتیــك در كردســتان نشــان میدهــد كــه نیروهــای ســلطهگر جهانــی
قــادر نگشــتهاند اهــداف شــوم خــود را از راه سیاســتهای ملیگرایانــه بــه خلقمــان بپذیراننــد و خلقكــورد بــدون
احتیــاج بــه هیــچ نــوع ســاختار دولت ـیای قــادر اســت در متامــی حوزههــای زندگــی اجتامعــی اعــم از آمــوزش ،فرهنــگ،
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اقتصــاد ،سیاســت ،دیپلامســی و دفــاع مــروع خــود را ســازماندهی منایــد.
خودمدیریتــی دموكراتیــك ،نظامــی متكــی بــر یــك قــوم ،مــرز جغرافیایــی ،زبــان و فرهنــگ ،دیــن و مذهــب و طبقــه و جنــس
منیباشــد .زیـرا ســاختاری دموكراتیــك و خلقمــدار اســت و نــه دولتــی یــا محــدود بــه یــك ملیــت خــاص .ســایر خلقهــای خاورمیانــه
و بهویــژه خلقهــای ایـران اعــم از بلــوچ ،آذری ،عــرب ،گیلــك ،مازنــی ،تركمــن و فــارس نیــز میتواننــد در جهــت حــل مســائل خــود
چنیــن سیســتمی را رسلوحــه قـرار دهنــد.
خلقمــان در رشق كوردســتان همــواره نســبت بــه وضعیــت خلــق كــورد در دیگــر بخشهــای كردســتان بــا هوشــیاری ،حساســیت و
احســاس مســئولیت عمــل كــرده و هرگــز در قبــال رویدادهایــی كــه در بخشهــای دیگــر و یــا در ارتبــاط بــا خلــق كــورد در هركجــای
جهــان رخ دادهانــد ،منفعــل و بیاعتنــا منانــده اســت .بهویــژه بــا توجــه بــه اینكــه رهــر آپــو را ارادهی سیاســی خــود میدانــد و
رسلوحــه ق ـرار دادن رهنمودهــای وی را تنهــا راه رســیدن بــه حیــات آزاد و رشافتمندانــه برمیشــارد ،بنابرایــن الزم اســت در ایــن
مرحلـهی فوقالعــاده حســاس و تاریخــی ،بــه پشــتیبانی از دســتاورد خلقمــان در شــال كوردســتان بپــردازد و آن را پیــروزیای عظیــم
ب ـرای خــود بهحســاب آورد .خودمدیریتــی دموكراتیــك در واقــع نشــانگر شــكلگیری همیــن روح متحــد ملــت دموكراتیــك اســت؛
بهگونـهای كــه هــر شــخص كــورد در هرجــای ایـران و رشق كردســتان بایــد حامیــت از آن را همچــون مســئلهای حیاتــی و رسنوشتســاز
بـرای خــود بهشــار آورد .خیــزش دموكراتیــك خلــق كــورد در رشق كردســتان ،تحــوالت شــگرفی را در رشق كردســتان و كل ایـران رقــم
خواهــد زد.

ـ خودمدیریتی دموكراتیك؛ مدلی برای هم هیخلقهای منطقه

شــكلگیری خودمدیریتــی دموكراتیــك ،بــه معنــای شكســت پــروژهی خاورمیان ـهی بــزرگ آمریكاســت .متــام ه ـ ّم و غــم دول غربــی
ایــن اســت كــه كلیـهی خلقهــا را بــه سیســتم خــود عــادت دهنــد .از نهادهــای جامعـهی مدنــی گرفتــه تــا موســیقی و فیلــم؛ از ورزش
و رسگرمیگرفتــه تــا تكنولــوژی؛ از نهادهــای سیاســی لی ـرال گرفتــه تــا خانــواده و روابــط اجتامعــی؛ و از اقتصــاد و پــول گرفتــه تــا
بافــت شــهری همــه چیــز را میخواهنــد مطابــق الگوهــای غربــی در خاورمیانــه پیــاده ســازند .نتیجـهی آن نیــز بــروز وضعیــت عـراق،
افغانســتان و ســایر كشــورهایی اســت كــه در آنهــا مداخلـهی نظامــی صــورت گرفتــه اســت.
در بســیاری مناطــق ازجملــه در ایــران نیــز اندیشــهی مبتنــی بــر جایگیــری در مــوج گلوبالیســم غــرب ،حكومتهــای ســكوالر و
دموكراســی لی ـرال حاكــم اســت .لــذا نارضایتیهــای خلــق در تقابــل میــان اســتبداد رشق و لیربالیســم جامعهكُــش غــرب در نوســان
میمانــد و بــه نتیج ـهی دلخــواه خــود كــه هامنــا آزادی ،ارادهی ذاتــی و ســازماندهی سیاســی خویــش اســت دســت منییابــد .اگــر
خلقهــای ای ـران نیــز طالــب آننــد تــا از اســتبداد كنونــی رهایــی یابنــد بایســتی مدلــی ب ـرای خــود برگزیننــد كــه بتواننــد فــارغ از
زدوبندهــای دولتــیـكــه تحــت نــام سیاســت و دیپلامســی صــورت میگیــردـ  ،خــود بتواننــد سیاسـتورزی مناینــد .چــه آنكــه سیاســت،
هامنــا مدیریتكــردن حیاتیتریــن امــور خــود توســط جامعــه اســت .بــه گفت ـهی رهــر آپــو« ،سیاســت دموكراتیــك ،مكتــب راســتین
آموخــن و زیسـ ِن آزادی اســت» .بنابرایــن جامعـهای كــه از سیاســت دموكراتیــك محــروم باشــد بــه ناگزیــر بــرده خواهــد بــود .نظــام
جهانــی بــا سیاستگریزســاخنت جامعــه و قبضهكــردن حــوزهی آزادیهــا و پیشكشــیدن گفتــان آزادی فــردی ،جامعــه را فریفتــه
و همچــون اســبی از آن ســواری میگیــرد .دول ـتـ ملــت خــدای ایــن نظــام اســت و بــه حــق میتــوان آن را هیــوال نامیــد .كار ایــن
هیــوال ،كشــتار و خونریــزی اســت .از همیــن رو كوچكتریــن مقاومــت خلــق را بــا گلولــه پاســخ میدهــد .امــا حــوادث ماههــای اخیــر
نشــان داد كــه خلقهــای مقــاوم و آزادیخــواه را بــا اســلحه منیتــوان از پــای درآورد .بنابرایــن مشــتهای گرهكــردهی خلقهــای
ســتمدیده همــواره میتوانــد دولتـملتهــا و نظــام ســطهی آن را بــه زانــو درآورد .اگــر ســطح ایــن مبــارزات از گرایــش تقلیلیافتــه
بــه براندازیدولتهــای كنونــی گــذار كنــد و برقـراری دموكراســی رادیــكال و ســاختاری غیردولتــی را بنیــان قـرار دهــد ،بــه دیكتاتــوری
پایــان خواهــد بخشــید .وگرنــه ،رصفـاً كنــارزدن یكــی و رویكار آوردن دیگــری ،دردی را دوا نخواهــد كــرد.

در ایــن میــان ،خودمدیریتــی دموكراتیــك همچــون مدلــی ،میتوانــد قیــام خلقهــا را بــه فرجامشــان برســاند .زیــرا بــا
فرهنــگ ،باورداشـتها ،تاریــخ و حقیقــت خلقهــای منطقــه همخــوان اســت .میتوانــد ضامــن بــه نتیجــه رســیدن هــان
امیــدی باشــد كــه خلقهــای مــر ،تونــس ،ای ـران ،بحریــن ،یمــن و ...را بعــداز گذشــت چندیــن دهــه ســكوت ،رسكــوب و
انفعــال بــه خیزشــی اینچنیــن گســرده كشــانیده اســت.

نقشقدرتاجتماعئدرانقالبایران

کورش عرفانی

در بــاب انقــاب ســال  ۱۳۵۷ایـران ســخن بســیار اســت؛ برخــی آن را
محصــول توطئــه ،بعضــی ناشــی از اســتبداد حاکــم ،پــارهای گرایــش
مــردم بــه ضدیــت بــا مدرنســازی غربــی و اندکــی نیــز ،محصــول
تحــول طبیعــی جامعــهی ایرانــی در آن دوره میداننــد .هــدف از
نوشــتار حــارض ،پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه آیــا انقــاب ایـران
محصــول بــروز عنــر «ضــد قــدرت» در قالــب قــدرت اجتامعــی بــود
یــا خیــر .آیــا ایــن نخســتین تجربـهی تاریخــی ایرانیــان در زمینــه بــه
کارگیــری ســازمان یافت ـهی «ضــد قــدرت» بــود؟
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جامـعهی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان
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FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

ضد قدرت چیست؟

ضــد قــدرت مجموعــه تــوان بالفعلیســت کــه جامعـهی مدنــی بـرای مقابلــه بــا عملکــرد نامطلــوب
قــدرت سیاســی در خدمــت میگیــرد .ضــد قــدرت در قالــب قــدرت اجتامعــی بــروز میکنــد کــه
اشــاره بــه قــدرت ســازمان یافتــه و ارتبــاط یافت ـهی شــهروندان یــک کشــور دارد .قــدرت اجتامعــی
میتوانــد بــه صــورت مســتقل از دولــت یــا بــا حامیــت آن رشــد کنــد ،امــا وقتــی ایــن قــدرت در
مقابــل دولــت واقــع میشــود ،شــکل «ضــد قــدرت» را بــه خــود میگیــرد .ضــد قــدرت تــوان جامعــه
اســت بــرای مهــار افــراط و تفریطهــای حکومتــی یــا آن چــه کــه بــرای اکرثیــت مــردم مطلــوب
نیســت.
قــدرت اجتامعــی خــود اشــکال مختلفــی دارد کــه از آن جملــه میتــون بــه اتحادیههــای کارگــری،
ســازمانهای غیرحکومتــی ،انجمنهــای شــهروندی ،ســندیکاهای
دانشــجویی ،شــوراهای مردمــی ،تشــکلهای شــهروندی و شــبکههای
ناشــی از پیونــد میــان ایــن نهادهــای شــهروندمدار اشــاره کــرد.

پــس از کودتــای بیستوهشــتم مــرداد ،بــاز
فضــای رسکــوب و وحشــت بــر کشــور حاکــم
میشــود و نهادهــای واقعی قـ ِ
ـدرت اجتامعی در
وحشــت از آلودگــی سیاســی محیــط منیتواننــد
رشــد یابند .رشــد این نهادهای شــهروندمدار در
ایــن دوران تــا زمــان بــروز انقــاب ،چنــدان قوی
نیســت و در حــد تشــکیل «کانــون نویســندگان
ایـران» و برخــی از تشــکلهای صنفــیِ محــدود،
خالصــه میشــود .ضعــف تاریخــی شــکلگیری
نهادهــای شــهروندمدار بــا خصلــت اجتامعــی و
دمکراتیــک در حالــی بــه وضــوح در طــول ایــن
دوره شــصت ســالهی تاریــخ ایران ،میــان انقالب
مرشوطیــت و انقــاب  ،۵۷دیــده میشــود کــه
همزمــان بــا آن ،دو رسی تشــکلهای دیگــر بــا
خصلــت کامبیــش اجتامعــی امــا بــا ماهیتــی
غیردمکراتیــک در جامعـهی ایران رشــد میکند؛
شــبکهی بازاریهــای ســنتگرا از یکســو و
شــبکهی روحانیــت از ســوی دیگــر.

KODAR

قدرت اجتامعی در ایران

در ای ـران مفهومــی بــه نــام ضــد قــدرت ،در اشــکال ابتدایــی خــود ،در
دوران پیــش از مرشوطیــت شــکل گرفــت .نخســتین تشــکلهای صنفــی
در ایــن دوران بــه وجــود آمــد و بــا ایجــاد فضــای اعرتاضــی در جریــان
انقــاب مرشوطیــت ،تشــکلهای دیگــری ماننــد «انجمنهــای ِسی»،
«کمیت ـهی مجــازات» و یــا «جمعیــت نســوان وطنخــواه» و «جمعیــت
پیــک ســعادت نســوان» نیــز بــه آن اضافــه شــد.
بــا روی کار آمــدن رضاشــاه و دیکتاتــوری پهلــوی نخســت ،ایــن جریــان
نتوانســت چنــدان رشــد کنــد .امــا بــاز در همیــن دوران اســت کــه
نخســتین تالشهــا توســط پیرشوانــی ماننــد «یوســف افتخــاری» در
زمینــهی تشــکیل ســندیکاهای مســتقل کارگــری صــورت میگیــرد .بــا
ســقوط رضــا شــاه فضــا ب ـرای رشــد ایــن تشــکلها بازتــر میشــود امــا
بــه دالیلــی ماننــد ضعــف فرهنگــی ،عــدم گســرش آمــوزش و پــرورش و
یــا وجــود ســاختار فئودالــی کشــور ،رشــد نهادهــای شــهروندمدار حتــی
در زمــان آزادی نســبی دوران مصــدق نیــز تحقــق منییابــد.
پــس از کودتــای بیستوهشــتم مــرداد ،بــاز فضــای رسکــوب و وحشــت
ِ
قــدرت اجتامعــی در
بــر کشــور حاکــم میشــود و نهادهــای واقعــی
وحشــت از آلودگــی سیاســی محیــط منیتواننــد رشــد یابنــد .رشــد ایــن
نهادهــای شــهروندمدار در ایــن دوران تــا زمــان بــروز انقــاب ،چنــدان
قــوی نیســت و در حــد تشــکیل «کانــون نویســندگان ایـران» و برخــی از تشــکلهای صنفــیِ محــدود،
خالصــه میشــود .ضعــف تاریخــی شــکلگیری نهادهــای شــهروندمدار بــا خصلــت اجتامعــی و
دمکراتیــک در حالــی بــه وضــوح در طــول ایــن دوره شــصت ســالهی تاریــخ ای ـران ،میــان انقــاب
مرشوطیــت و انقــاب  ،۵۷دیــده میشــود کــه همزمــان بــا آن ،دو رسی تشــکلهای دیگــر بــا
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خصلــت کامبیــش اجتامعــی امــا بــا ماهیتــی غیردمکراتیــک در جامعــهی ایــران رشــد میکنــد؛
شــبکهی بازاریهــای ســنتگرا از یکســو و شــبکهی روحانیــت از ســوی دیگــر.

قدرت اجتامعی غیر دمکراتیک
ایــن دوشــبکهـ شــبکهی بازاریهــای ســنتگرا و شــبکهی روحانیــتـ در ایــران قدمــت زیــادی
داشــتند و در طــول تاریــخ بــه دلیــل منافــع طبقاتــی خویــش ،نوعــی همگرایــی ایدئولوژیــک نیــز
یافتــه بودنــد .پیونــد میــان روحانیــت و بــازار بــه صــورت کارکــردی در تاریــخ معــارص ای ـران بــه
ک ـرات خــود را نشــان داده اســت .در دورهی نخســت و در آســتانهی انقــاب مرشوطیــت ،زمانــی
کــه روحانیــت در دفــاع از منافــع بــازار وارد صحنــه میشــود تــا فشــار ناشــی از مالیاتهــای
ســنگین دولــت ورشکســتهی قاجــار را خنثــی کنــد .در جریــان ایــن انقــاب ،وقتــی بــازار بــه
دفــاع از جریــان مرشوعهخواهــان بــه رهــری مــدرس وارد صحنــه شــد ،هــر
دو نهــاد در مقابــل پیشــنهاد رضاخــان بــرای اســتقرار جمهــوری در ایــران
در حالــی کــه شــبکهی مذهبــی
ایســتادگی کردنــد .آنهــا ســپس در زمــان نهضــت ملــی شــدن نفــت و بــه
شکســت کشــانیدن دولــت ملــی مصــدق ب ـرای زیــر ســوال نــردن جایــگاه روحانیــت و بــازار ،بیمحابــا و بــا
طبقاتــی خــود ،وارد عمــل شــدند ،بعــد در جریــان قیــام  ۱۵خــرداد ســال  ۴۲برخــورداری از نوعــی مصونیــت وســیع
بــا هــدف قدرتمنایــی در مقابــل مــوج اصالحــات ارضــی و انقــاب ســفید امنیتــی بــه کار زیربنایــی در کوچــه و
شــاه دســت بــه کار شــدند و در نهایــت ،در جریــان انقــاب ســال  ۵۷اوج خیابانهــای شــهر و روســتا و در بیــن
هامهنگــی عملــی و همســویی ایدئولوژیــک خــود را بــه منایــش گذاشــتند .الیههــای محــروم در حاشــیهی شــهرها
بیــن ســالهای  ۱۳۴۲و  ۱۳۵۷همســویی و نزدیکــی روحانیــت و بــازار
بــه یکدیگــر بــه اوج خــود میرســد .بــازار تامیــن مــادی رشــد روحانیــت را مشــغول بــود ،طبقـهی متوســط مدرنگرا،
ـانس داشــن هرگونــه تشــکل مســتقل
برعهــده گرفتــه و بــا هــدف مقابلــه بــا سیاسـتهای مدرنســازی اقتصــادی از شـ ِ
رژیــم پهلــوی ،کــه منافــع و جایــگاه بــازار ســنتی را بــه خطــر انداختــه بــود ،شــهروندی محــروم بــود ،از یکســو بــه
بــه تقویــت شــبکهها و جریانهــای مذهبــی برمیخیــزد.
خاطــر حساســیتهای امنیتــی رژیم شــاه
روحانیــت کــه اینــک از پشــتوانهی مالــی بــازار برخــوردار شــده اســت ،از و از ســوی دیگــر بــه دلیل نبود پیشــینیهی
فضــای امنــی کــه حکومــت پهلــوی بـرای مقابلــه بــا جریانهــای چــپ بـرای نهادینــه شــده کار اجتامعی ســازمان یافته
آنهــا ســاخته ،حداکــر اســتفاده را کــرده و بــه طــور گســرده در رسارس کشــور در جامعــه.
و بــه طــور عمیــق در دل شــهرهای بــزرگ مســتقر میشــود .پــارهای از
مطالعــات نشــان میدهنــد کــه جریــان مذهبــی و ســنتی روحانیــت و بــازار
در آســتانهی انقــاب ســال  ۱۳۵۷نزدیــک بــه یکصــد هـزار پایــگاه در قالــب مســاجد ،حســینیهها،
حوزههــا ،تکیههــا و هئیتهــا و نهادهــای مردمــی در اختیــار داشــته اســت.آنها هــم چنیــن
نرشیــات ،مــدارس اســامی ،مؤسســات خیری ـه ،صندوقهــای قرضالحســنه و انــواع جمعیتهــای
مذهبــی را تحــت کنــرل خــود داشــتند .در ســایهی ایــن رشــد بیســابقه آنهــا بــه عنــوان یگانــه
جریــان غیردولتــی قــادر بــه ســازماندهی مخالفــان بودنــد .بــه عبــارت دیگــر ،در آن زمــان ،شــبکهی
قدرمتنــد مذهبــی تنهــا جریانــی بــود کــه میتوانســت در صــورت نیــاز ،مــردم را بــه خیابانهــا
آورده و آنهــا را بــه ســوی هدفــی مشــخص هدایــت و رهــری منایــد .متامــی تجــارب ،امکانــات،
نیــروی انســانی بـرای ایــن منظــور مهیــا بــود .آن چــه کــه الزم بــود بهانــه بــود کــه در  ۱۷دی ۱۳۵۶
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مقال ـهای در روزنامــه اطالعــات بــه خوبــی فراهــم ســاخت.
روحانیــت از سلســله مراتبــی برخــوردار بــود کــه شــامل آیــات عظــام ،حجتاســامها ،ثقــه االســامها،
طلبههــا ،روضهخوانهــا ،مداحــان و امثــال آن بــود .ه ـزاران مســجد و حســینیه محمــل مناســب ب ـرای کار
سیاســی و اجتامعــی ایــن شــبکه در قالــب فعالیــت مذهبــی بودنــد .هـزاران آخونــد بــر فـراز منابــر مســاجد،
کار تبلیغاتــی مــی کردنــد و بســیاری دیگــر در دل خانههــا و کوچــه و خیابــان در قالــب روضهخوانــی و
مراســم مذهبــی و یــا مراســم ختــم و عروســی و غیــره حضــور داشــتند و کار ســازمان یافتــه انجــام میدادنــد.

مورد انقالب ۵۷
زمانــی کــه موضــوع اهانــت بــه خمینــی و اعـراض بــه آن آغــاز شــد ،بــازار بــا متــام قــدرت وارد صحنــه شــد
و بــا پیوســن بــه حرکــت اعرتاضــی از یکســو و تامیــن نیازهــای لجســتیک
تــا زمانــی کــه قــدرت اجتامعــی ،یعنــی قیــام روحانیــت از ســوی دیگــر ،بــه طــور متــام عیــار در صحنــه حضــور
یافــت .تکثیــر و توزیــع اعالمیههــا ،پوســرها و یــا نوارهــای مربــوط بــه
قــدرت ســازمان یافتــه و ارتبــاط یافت ـهی
ســخرنانیها و پیامهــای خمینــی و امثــال آن نیــاز بــه بودجــه و شــبکهی
نهادهــای شــهروندمدار در ای ـران تبدیــل فعــاالن داشــت کــه بــازار هــر دو را در اختیــار روحانیــت قـرار داد.بــه ایــن
بــه الگــوی کاری اصلــی کنشــگران ب ـرای ترتیــب ب ـرای اولیــن بــار ،مفهــوم ضــد قــدرت در قالــب گســرده و ســازمان
دگرگــوننشــود ،منیتـوان امیــدوار بــود که یافتـهی خــود در ایـران بــروز کــرد؛ بــدون آن کــه بــه طور مشــخص برخاســته
رصف تغییــر سیاســی منجــر بــه اســتقرار از ویژگیهــای اصلــی ســاختار اجتامعــی آن زمــانِ جامعــه ای ـران باشــد و
دمکراســی در ایـران شــود .جــان کالم ایــن یــا آن کــه نیــاز حــادی بــه کمــک بیرونــی داشــته باشــد .صــد البتــه همراهــی
برخــی از دولتهــای غربــی بــا حرکــت روحانیــت و بــازار بــه نفــع آنهــا
کــه دمکراســی در ای ـران هــم بــه نیــروی
متــام شــد.
ســازمانیافتهی اجتامعــی نیــاز دارد هــم آمریــکا منیخواســت کــه شــاه بــه یــک قــدرت منطقــهای رسکــش تبدیــل
بــه ماهیــت دمکراتیــک ایــن نیــرو.
شــود؛ بریتانیــا و فرانســه خواهــان یــک ای ـران قــوی و مســتقل نبودنــد و
ارسائیــل نیــز از بــروز یــک رقیــب منطق ـهای خشــنود نبــود .ایــن واقعیــت،
دولتهــای ایــن کشــورها را واداشــت کــه بیــن آلرتناتیوهــای چــپ ،ملیگـرا
یــا مذهبــی ،بــه گزینــه آخــری متوســل شــوند .متــام ایــن نقــاط قــوت بـرای «ضــد قــدرت» مذهبــی و ســنتی
زمانــی معنــا پیــدا میکنــد کــه بدانیــم قــدرت اجتامعــیِ ســازمانیافته الیههــای دیگــر جامعــه بســیار
ضعیــف و در مراحــل جنینــی خــود بــود .بــه طــور مثــال در دانشــگاهها بــه جــای شــکلگیری گرایشهــای
مســتقل دانشــجویی ،بــه شــکل ســندیکاها ،ایــن ســازمانهای سیاســی چریکــی بودنــد کــه خــاء فــوق را پــر
کــرده و بــا جــذب دانشــجویان فعــال آنهــا را بــه نوعــی ســازماندهی و مبــارزه زیرزمینــی -و نــه اجتامعــی،-
هدایــت میکردنــد .در حالــی کــه شــبکهی مذهبــی روحانیــت و بــازار ،بیمحابــا و بــا برخــورداری از نوعــی
مصونیــت وســیع امنیتــی بــه کار زیربنایــی در کوچــه و خیابانهــای شــهر و روســتا و در بیــن الیههــای
محــروم در حاشــیهی شــهرها مشــغول بــود ،طبق ـهی متوســط مدرنگ ـرا ،از شـ ِ
ـانس داشــن هرگونــه تشــکل
مســتقل شــهروندی محــروم بــود ،از یکســو بــه خاطــر حساســیتهای امنیتــی رژیــم شــاه و از ســوی دیگــر
بــه دلیــل نبــود پیشــینیهی نهادینــه شــده کار اجتامعــی ســازمان یافتــه در جامعــه.
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تجربه تاریخی
آن چــه گفتــه شــد یــک تجربـهی تاریخــی مهــم اســت کــه میتوانــد بــه درســی مانــدگار بـرای هرگونــه تــاش در جهــت تغییــر
سیاســی در ایـران امــروز تبدیــل شــود؛ فــارغ از آن کــه ایــن تغییــر سیاســی از چــه طریقــی در ایـران پیــاده شــود ،اصالحــات،
خیــزش ،جنبــش یــا انقــاب .آمــوزهی ســال ۱۳۵۷ایــن اســت :نیرویــی تغییــر را رهــری میکنــد کــه ســازماندهی کنــد .آن چــه
مهمتــر اســت ماهیــت دموکراتیــک یــا غیــر دموکراتیــک ایــن نیــروی ســازمانده اســت؛ یعنــی اگــر قـرار باشــد تغییــر سیاســی
رنــگ و بــوی مردمــی و دموکراتیــک داشــته باشــد بایــد بــه واســطهی یــک متامیــت ســازمان یافتـهی دموکراتیــک رهــری شــود.
و آیــا ایــن متامیــت میتوانــد یــک ســازمان سیاســی باشــد؟ بــدون یــک فضــای دموکراتی ـک ،تشــکلهای سیاســی منیتواننــد
تــوان بالقــوهی نیروهــای اجتامعــی را بالفعــل ســازند .رژیــم کنونــی نــه فضــای آزاد میســازد و نــه اجــازه شــکلگیری نیــروی
سیاســی مخالــف خــود را در داخــل کشــور میدهــد .بــه همیــن خاطــر ،حتــی در فضایــی کــه بـرای یــک قیــام مردمــی بارهــا
مناسـبتر از فضــای ســال  ۵۷جلــوه میکنــد ،جامعــه تــوان کنشگــری مســتقیم و گســرده را نــدارد .رژیــم جمهــوری اســامی
کــه خــود ســازماندهی شــبهاجتامعی بـرای کســب قــدرت سیاســی را تجربــه کــرده بــود ،بالفاصلــه پــس از انقــاب ،تــار و مــار
کــردن شــبکههای اجتامعــی ،نهادهــای شــهروندی و ســازمانهای غیــر دولتــی را در دســتور کار خــود ق ـرار داد و تــا امــروز
بیرحامنــه و سیســتامتیک در ایــن بــاب عمــل کــرده اســت.
ایــن نظــام نیــک میدانــد کــه زیــر ســوال رفــن ارکان نظــام حاکــم و امــکان اســتقرار یــک نیــروی جایگزیــن ،بــدون شــبکههای
ســازمان یافتـهی قــدرت اجتامعــی امــری ناممکــن خواهــد بــود .از همیــن روی ،همـهی تغییرطلبــان الزم اســت در پایــان ســی
و ششــمین ســال عمــر نظــام جمهــوری اســامی ،ایــن نکتــه را دانســته باشــند کــه تغییــر سیاســی در ایـران از راههــای مختلفــی
میــر اســت ،امــاآن نــوع از تغییــر کــه بخواهــد بــا خــود مردمســاالری و آزادی و تغییـرات بنیادیــن بــه نفــع اکرثیــت جامعــه
صــورت پذیــرد  ،تغییــر از طریــق بــه کارگیــری قــدرت ســازمانیافتهی شــهروندان ،یــا هــان قــدرت اجتامعــی اســت .بــه
عبــارت دیگــر ،تــا زمانــی کــه قــدرت اجتامعــی ،یعنــی قــدرت ســازمان یافتــه و ارتبــاط یافت ـهی نهادهــای شــهروندمدار در
ایـران تبدیــل بــه الگــوی کاری اصلــی کنشــگران بـرای دگرگــوننشــود ،منیتــوان امیــدوار بــود کــه رصف تغییــر سیاســی منجــر
بــه اســتقرار دمکراســی در ایـران شــود .جــان کالم ایــن کــه دمکراســی در ایـران هــم بــه نیــروی ســازمانیافتهی اجتامعــی نیــاز
دارد هــم بــه ماهیــت دمکراتیــک ایــن نیــرو.
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روزنامهنگار

مفهــوم و اصطــاح شــهروند ،اگــر چــه از ســوی شــیفتگان اوریانتالیســم در
دهههــای اخیــر معمــول گردیــد ،امــا بعدهــا ماننــد دیگــر پدیدههــای منتــج
از ســوی نظــام مدرنیتــه بــه نورمــی عــادی درآمــد ،و بــه جامعــه تحمیــل
گردیــد .از منظــر تعریــف قوانیــن دولتــی ،مفهــوم شــهروندی بــه مجموعـهی
از قوانیــن حقوقــی گفتــه میشــود کــه مطابــق آن در چهارچــوب جغرافیــای
یــک کشــور و بــر پایــهی معیارهــای حاکمیــت ،فــرد در آن موجودیــت
مییابــد و بــه بقــای اجتامعــی خویــش ادامــه میدهــد .مطابــق ایــن
تعریــف ،شــهروند موجودیســت کــه بــه رشط رعایــت متــام مفــاد موجــود
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در هــان چارچــوب مشــخص حاکمیــت سیاســی ،شناســنامهای دولتــی دریافــت میکنــد
و بــه تعبیــر هــان ذهنیــت حاکمیــت سیاســی از آن بــه هویــت اجتامعــی یــاد میگــردد.
بــه عنــوان منونــه در سیســتم آموزشــی دولــت ،شــهروندان دارای حــق تحصیــل و برخــوردار
از امکانــات آموزشــی بــوده و فرصــت و بســر بــرای کســب علــم و دانــش را در نهادهــای
مشــخص دولتــی کســب میمناینــد .بــه زبانــی دیگــر در ایــن چارچوب ـهی تعریــف از شــهروند
و یــا حقــوق مــدون در قوانیــن ،عنــارص ایــن مجموعــه میتواننــد کســب علــم و فیــض کنــد،
از آب و هوایــی کــه محتمــا مثــرهی زحــات دولــت اســت بهــره بــرده و بــرای تنــازع بقــا
زوجگیــری مناینــد ،در یــک مــکان مشــخص جغرافیایــی زندگــی مناینــد و از امکانــات و مواهــب
شــهری و روســتایی بــه رشط عــدم عــدول از قوانیــن اســتفاده مناینــد .خوانشــی اینچنینــی از
فــرد ،جامعــه و شــهروندان یــک جامعــه ،بــدون در نظرگرفــن نیازهــا و یــا مولفــه هــای فرهنگــی
فــرد و جامعــه ،تــاش بــرای تکتیپســازی افــراد جامعــه بــر
اســاس نُرمهــای موجــود در قوانینیســت کــه خــود شــهروندان آن
ملــت بــه مثابهی یــک مفهــوم ،شــاکلهبندی جامعهای
جامعــه در تدویــن آن مشــارکتی مؤثــر و مســتقیم ندارنــد .عــدم
درنظرگرفــن رضورتهــای تاریخــی ،فرهنگــی ،زبانــی و آیینــی در اســت کــه بعــد از تشــکلهایی بــه فــرم کالن ،قبیلــه،
تدویــن قوانیــن و فقــدان یــا ضعــف مقول ـهی تفاوتمندیهــای عشــایر ،خویشــاوند ،قــوم ،خلــق یــا ملــت در میآیــد
اجتامعــی ،عاملــی مؤثــر در تکتیپســازی شــهروندان جامعــه و خصلــت خــود را بیــش از هــر چیــز بــا اش ـراکات
اســت .در واقــع تــاش ب ـرای ایجــاد جامعــه و فــردی اســت کــه و ویژگیهــای زبانــی و فرهنگــی متبلــور میســازد.
تنهــا از رهگــذر قوانیــن موجــود شــاکلهبندی میشــود .هویــت شایســته اســت که اجـزای ایــن ملت ،انســان اجتامعی
اجتامعــی و یــا حقــوق و آزادیهــای فــردی و اجتامعــی را در ایــن بــا هویــت و ارادهای آزاد باشــد ،نــه آنچــه کــه تحــت
وضعیــت میتــوان هویتــی دولتــی و حقــوق و آزادیهایــی عنــوان اســتیالی دولــت بــه ابـزاری در دســت آن بـرای کســب
منــود کــه مصونیــت دولــت در برابــر مطالبهخواهــی جامعــه را بیشــینهی ســود و قــدرت تبدیــل میشــود .این انســان
موجــب میگــردد.
آزاد و اندیشــمند کــه قــادر اســت جامعــه را از بحـران
دولــت_ ملــت در نهایــت بــا انحصــار متــام وجــوه و ابعــاد هــای موجود در آن رهایی بخشــد در چهارچوب ملت
جامعــه و بــه تبــع آن خانــواده ،ـ ایــن ســازمان کوچ ـکـ جامعــه دموکراتیــک و آزاد قابــل تعریف اســت .ملتی که مانع
را درخدمــت خــود میگیــرد .اعضــای خانــواده کــه بــه زعــم خــود اســتثامر و رسکــوب اســت و نزدیــک تریــن ملــت بــه
خواهــان ایجــاد محیطــی ســامل بـرای پــرورش و رشــد فرزنــدان ســامل
آزادی و دموکراســی بــوده و طبیعتــا ایــدهآل جوامعــی
و کارآمــد هســتند ،ناآگاهانــه در چهارچــوب رعایــت مقــررات
دولتــی ،انجــام هــر آنچــه کــه دســتگاه عریــض وطویــل بروکراســی اســت کــه در پــی آزادی و برابـری بــدون تعیینشــدن
طبقـهی فرادســت میخواهــد در جهــت تثبیــت و اســتحکام نظــام ،در مرزهــای ذهنیتــی نظامهــای قــدرت هســتند
آن را مــروع و حتــی گاهــا مقــدس میشــارند .ایــن تلقــی ســبب
تعریــف رویکــردی دیگــر ب ـرای فــرد و جامعــه میگــردد؛ در واقــع خانــواده بــه صــورت یــک
مزدبگیــر کامــل در خدمــت اهــداف گروهــی اندک(دولــت) قـرار میگیــرد کــه خــود نیــز عاملــی
بـرای کســب بیشــینهی ســود از ســوی نظامیســت کــه بــر پایههــای ســلطهطلبی و غــارت شــکل
یافتهاســت .اتــکا بــر اســتبداد ،نهادینهمنــودن نظــام دیکتاتــوری ،نقــض حقــوق و آزادیهــای
اجتامعــی از ســوی نظــام قــدرت بــا هــدف تعریــف شــهروندان در چارچوبـهی شـ ِ
ـهروند مطیــع
و در اختیــار دولــت ،از شــیوههای معمــول در نظامهــای سیاس ـیای اســت کــه فــرد و جامعــه
منفــک از هــم بازتعریــف میگردنــد .در ایــن حالــت مســئولیت اجتامعــی مقولــهای بیشــر
دولتــی بــوده کــه تنهــا شــهروندان خــاص و ممتــاز نظــام ،قــادر بــه مشــارکت در آن خواهنــد
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بــود .در بازتعریــف فــرد ،و هویــت اجتامعــی وی مبانــی و واقعیتهــای موجــود زبانــی،
اتنیکــی ،تاریخــی و فرهنگــی در نظــر گرفتــه نشــده یــا بیشــر بــه صــورت ضامیــم قانونــی و
حقوقــی در نظــر گرفتــه میشــود .منیتــوان افـراد را بــه رصف داشــن یــک جلــد شناســنامه،
شــهروندان جامعهیخویــش تعریــف منــود .آگاهــی و دانــش او نــه بــر اســاس هســتی
انســانی و اجتامعــی ،کــه طبــق تجویــزات دولتــی شــاکلهبندی شــده و در واقــع ربوتــی
اســت کــه سیســتم درجهــت منافــع خــود او را ســاخته؛ رشط بقــا و موجودیــت اجتامعــی
وی نیــز رعایــت مفــاد کامــل قوانیــن و مندرجاتــی اســت کــه از ســوی نظــام و ب ـرای متــام
اف ـراد و جوامــع بــه صــورت مشــابه و بــدون در نظــر گرفــن ویژگیهــا و تفاوتمندیهــا
مــدون شــده اســت .تحــت ایــن تعریــف ،آنچــه کــه بــه آن
شــهروند آزاد و دموکراتیــک بنابــه شــکل یابــی اشــاره شــد در اعالتریــن حــد خــود قائــل نخواهــد بــود کــه
جــزء در کلیــت ،در جامع ـهی دموکراتیــک و در انســان و شــهروند جامعـهی خویــش باشــد و اکنــون پرســش
قالــب ملــت دموکراتیــک تعریــف شــده و به تبع اینجاســت کــه آیــا بــه رصف وجــوه ظاهــری فــرد و تعریفــی
آن خان ـواده نیــز در پــی پیوندهــای ارگانیــک بــا اینگونــه از جامعــه ،میتــوان از آزادیهــای فــردی بــدون
جامعـهی اخالقــی بــه محیطــی ســامل جهت رشــد برخــورداری فــرد از جامع ـهی خویــش ،کرامــت انســانی و
ارزشهــای اجتامعــی آن ســخن گفــت؟ ایــن واقعیتیســت
و تعالــی انســانها مبــدل میشــود .ایــن انســان
کــه مدرنیتــهی رسمایــهداری از نــوع بــر ســاخته و
اجتامعــی بــا ویژگیهــای هویتــی برســاخته از
میبینــم کــه بــه عنــوان آخریــن نســخهی ســعادت جامعــه
فرهنــگ و موجودیــت خویــش میتوانــد خــاق
بــه آن افتخــار کــرده و خواســتار ترویــج و گســرش آن در
بــوده و از تــوان و خالقیــت خــود در ایجــاد میــان متامــی جوامــع اســت .بــه عنــوان منونــه شــهروند آزاد
حیــات آزاد و برابــر و نیــز واقعیــت بخشــیدن بــه در ایــن چارچوب ـهی تعریــف ،شــهروندی اســت کــه اجــازه
همزیســتی مســاملتآمیز انســانها بــا هم ـهی دارد بــا پایــال منــودن متامــی مبانــی اخالقــی جامعــه و
تنوعــات موجــود و متای ـزات فرهنگــی  ،زبانــی ،در جهــت برآوردهمنــودن نیازهــای فــردیاش بــدون ارزش
دینــی و آیینــی جامـهی عمــل بپوشــاند.
نهــادن بــه معیــار و یــا هنجارهــای فرهنگــی مــورد پذیــرش
جامعــه بــه هــر آنچــه کــه نیــاز داشــته باشــد دس ـتیابد،
کامجویــی کنــد ،بــه انباشــت رسمایــه مبــادرت ورزد ،غــارت و تجــاوز را نیــز تحــت عناویــن
آزادیهــای جنســیتی ،تلقــی آزادی فــردی ،اقتصادبــاز و یــا تجــارت جهانــی مــروع بدانــد.
هــر جزئــی تنهــا زمانــی قابــل تعریــف اســت کــه در کلیتی جــای گرفتــه و نقش بیابد .انســان
اجتامعــی تنهــا بــا قرارگرفــن در جامعـهای آزاد میتوانــد حامــل مفهــوم واقعــی انســان بــه
عنــوان پیرشفتــه تریــن موجــود متفکــر باشــد .قــدرت ،ســازندهی دولــت اســت و دولــت نیــز
نیازمنــد مجموعـهای از فــرد و جامعـه اســت کــه آن را ملــت مینامــد .امــا چنیــن ملتــی بــا
جــای گرفــن در کنــار دو عنــر دیگــر رسچشــمهی اساســی معضــات عــر مدرنیتــه اســت.
اجـزای چنیــن ملتــی نــه انســان اجتامعــی بلکــه هــان چیــزی اســت کــه امــروزه شــهروندش
میخواننــد .دولت_ملــت بــه عنــوان یکــی از ســه رکــن اساســی مدرنیت ـهی رسمای ـهداری،
سیســتم نفــی و انــکار دموکراســی ،آزادی و حقــوق فــردی و اجتامعــی شــهروندان اســت.
دولــت ـ ملــت در پــی ســاخت جامع ـهی همــوژن ملــی اســت کــه در واقــع یــک پــروژهی
مهندســی اجتامعــی در مراکــز شــهروند ســازی دولتــی اســت ،تکتیپســازی انســانها کــه
پیامدهــای فاجعهبــار آن موجــب نسلکشــیهای فاشیســتی و تخریــب زیســتبومهای
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فرهنگــی و اجتامعــی شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه ملــت بــه مثاب ـهی یــک مفهــوم ،شــاکلهبندی جامع ـهای
اســت کــه بعــد از تشــکلهایی بــه فــرم کالن ،قبیلــه ،عشــایر ،خویشــاوند ،قــوم ،خلــق یــا ملــت در میآیــد و خصلــت
خــود را بیــش از هــر چیــز بــا اش ـراکات و ویژگیهــای زبانــی و فرهنگــی متبلــور میســازد .شایســته اســت کــه اج ـزای
ایــن ملــت ،انســان اجتامعــی بــا هویــت و ارادهای آزاد باشــد ،نــه آنچــه کــه تحــت اســتیالی دولــت بــه ابـزاری در دســت
آن ب ـرای کســب بیشــینهی ســود و قــدرت تبدیــل میشــود .ایــن انســان آزاد و اندیشــمند کــه قــادر اســت جامعــه را از
بحـران هــای موجــود در آن رهایــی بخشــد در چهارچــوب ملــت دموکراتیــک و آزاد قابــل تعریــف اســت .ملتــی کــه مانــع
اســتثامر و رسکــوب اســت و نزدیــک تریــن ملــت بــه آزادی و دموکراســی بــوده و طبیعتــا ایــدهآل جوامعــی اســت کــه در
پــی آزادی و براب ـری بــدون تعیینشــدن در مرزهــای ذهنیتــی نظامهــای قــدرت هســتند.
در رونــد تحــول ملـ ِ
ـت ملــی تحــت ســلطهی دولــت بــه ملــت دموکراتیــک ،شــهروند دارای شناســنامهی دولتــی بــه هویــت
شــهروند آزاد و دموکراتیــک جامعـهی خویــش تبدیــل شــده و بــا بهــره گیــری از تــوان فکــری خــود در محیطــی اخالقــی،
گام مســئولیت اجتامعــی ،رســالتهای سیاســی و مشــارکت اجتامعــی در مدیریــت خویــش را روز بــه روز بـرای توســعهی
آزادی و دموکراســی عقالنیتــر برمـیدارد .عضــو ملــت دموکراتیــک بــودن بــا بازخوانــی فرهنــگ اجتامعــی و ارزشهــای
انســانی از جوامــع طبیعــی اولیــه ،بــه جــای قــدرت ،برابــری و یکســانی را در دســتور کار ق ـرار داده و بــه جــای زن در
قالــب ابـزار ،زن را خالــق ،آفریننــده و معلمــی میبینــد کــه همچــون ســتونی نگــه دارنــدهی جامعـهی سیاســی و اخالقــی
بــه شــار م ـیآورد .در گــذار از ایــن مرحلــه رابط ـهی دوســتانه بــا طبیعــت را بــار دیگــر زنــده کــرده و محیــط زیســت
ســامل و احیــا شــده را بــه عنــوان بســر رشــد و تعالــی نــوع بــر پــاس م ـیدارد .شــهروند آزاد و دموکراتیــک خــود را از
چهارچــوب نگــرش دولتــی و نیــز تکیــه بــر دولــت بــه عنــوان رهیافــت زندگــی آزاد و برابــر رهانیــده و بــا اتــکا بــر پتانســیل
اجتامعــی ،مدیریــت جامعــه را در دســت میگیــرد .شــهروند آزاد و دموکراتیــک در یــک جامعـهی دموکراتیــک ،بــار دیگــر
اخــاق را در راس معیارهــای تنظیــم روابــط اجتامعــی قـرار داده و بــر همیــن مبنــا قــادر بــه برســاخت جامعـهای اســت
کــه در آن فــرد و جامعــه منفــک از هــم و یــا در تقابــل هــم نیســتند.
شــهروند آزاد و دموکراتیــک بنابــه شــکل یابــی جــزء در کلیــت ،در جامعـهی دموکراتیــک و در قالــب ملــت دموکراتیــک
تعریــف شــده و بــه تبــع آن خانــواده نیــز در پــی پیوندهــای ارگانیــک بــا جامعـهی اخالقــی بــه محیطــی ســامل جهــت رشــد
و تعالــی انســانها مبــدل میشــود .ایــن انســان اجتامعــی بــا ویژگیهــای هویتــی برســاخته از فرهنــگ و موجودیــت
خویــش میتوانــد خــاق بــوده و از تــوان و خالقیــت خــود در ایجــاد حیــات آزاد و برابــر و نیــز واقعیــت بخشــیدن بــه
همزیســتی مســاملتآمیز انســانها بــا هم ـهی تنوعــات موجــود و متای ـزات فرهنگــی  ،زبانــی ،دینــی و آیینــی ،جام ـهی
عمــل بپوشــاند.

ماهنامهیاجتامعی،فرهنگیوسیاسی
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هیوا آرگش

عضوکمیتهی رسانهی KODAR

وقتــی بســیاری مفاهیــم و اصطالحــات موجــود در جامعـهی امــروز ایـران ،صــورت معنایــی بــه خــود منیگیرند،
و یــا مناقشـههای روشــنفکرانهی تئوریــک نیــز قــادر بــه روزآمــد منــودن آنــان نیســت ،بالدرنــگ بــه ســوی اولیــن
اتهامــات و دفاعیــات مربوطـهی نقشبســته در ذهـن جامعــه میرویــم« .مفاهیــم وارداتــی غربــی»« ،منافــات
بــا ذات مقــدس اســام» یــا اینکــه جامع ـهی مــا ه ـزار و انــدی ســال پیــش اخ ـراع منــوده و کشــف کــرده و
زیستهاســت .اتفاقــا راســت هــم میگویــد .هــم بســیاری از مفاهیــم و اصطالحــات وارداتــی اســت؛ هــم بــا
ذات و جوهــرهی دیــن در تضــاد اســت و هــم مــا ه ـزار ســال پیــش بســیار آگاهانهتــر بــر خویــش ،مفاهیــم
را زیســتهایم .اینکــه قــادر بــه تعریــف نیســتیم ،در واقــع قــادر بــه بــاز تعریــف و زیســن اجتامعــی مفاهیــم
نیســتیم و منیخواهیــم کــه ماهیــت مفاهیــم را بفهمیــم .حداقــل در دهههــای اخیــر کلــات و ترکیبــات
بســیاری بــر زبــان اجتامعــی ایرانیــان رانــده شــد .از دموکراســی و مردمســاالری گرفتــه تــا مشــارکت و توســعهی
پایــدار و افزایــش بهــرهوری تــا جامعـهی مدنــی و منشــور شــهروندی و از ایــن دســته کلــات و اصطالحــات...
کــه در هــر دوره ،عنــوان گفتــان بــه خــود میگیرنــد ،امــا رویکــردی گفتامنــی و یــا جنبـهای عملــی نخواهنــد
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یافــت .خودترجمهگــی مفاهیمــی کــه یــا در رشمــی اجتامعــی قــادر بــه تکلــم آنــان نیســتیم و یــا ترجمــه را بــا
بازتعریــف یکــی میدانیــم.
در مرشوطــه بــا ســهمخواهی سیاســی و مطالبــات اجتامعــی از رجــال سیاســی در حــوزهی منورالفکــری،
ظلاللهــی و ملوکانهمــداری کمــی از لحــن ســلطان و ســلوکامللوکانه یــا خلیفهاللهــی گــذار منودیــم .امــا بــاز
هــم تفاوتــی معنایــی صــورت نگرفــت .بــه اندیشـهی سیاســی جامعــه افــزوده گشــت ،امــا جامعــه مســئولیت بــار
فرهنگپذیــری خویــش را از همیــن تالشهــا صــورت نــداد .ایــن بــار بــه جــای اینکــه از چش ـمهای ســلطان و
خلیفــه بــه خویــش بنگریــم ،از عینــک شــاه و وزیــر نــگاه کردیــم .رابطـهی سیاســی مــا کــه مثــا جامعــه باشــیم
بــا آنهــا کــه حتــا شــاه و رجــال هســتند ،رابط ـهای مبتنــی بــر غلبــه و زور و باالدســت و پاییندســت مانــد.
ایــن بــه معنــای نفــی اندیشــگی جامعــه و روشــنفکران یــا رهـران سیاســی و تــاش مبــارزان راه نیســت ،بلکــه
تنهــا نگاهــی کمــی بیرحامن ـه بــه واقعیتــی اســت ،کــه چــه خوشــان بیایــد و چــه نــه ،بایســتی بگوییــم کــه
نامــش فرهنــگ اســت .و بــدان معنــا نیســت کــه ارزشهــای انقالبــی و مشــارکت در انقــاب مرشوطــه را از راه
نتایــج قضــاوت میکنیــم .اتفاقــا متامــی گروههــای اجتامعــی ســنتی چــه روحانیــون ،بازاریــان ،مــاکان ،نظامیــان
و دولتمــردان ،و چــه گروههــای مــدرن اعــم از نخبــگان فکــری و روشــنفکران یــا منورالفک ـران نوظهــور آشــنا
بــا فرهنــگ و متــدن غــرب در آن مشــارکت داشــتند .هــدف ایــن انقــاب
و دســتاورد بــزرگ آن نیــز چیــزی جــز حکومــت مرشوطــه یــا
حکومــت امــروزه ایــن مفاهیــم و اصطالحــات سیاســی
مبتنــی بــر قانــون نبــود .بـرای اولیــن بــار در انقــاب مرشوطــه تقابــل ســنت
(مذهبـیـ ملــی) بــا مدرنیتــه (عرفـیـ غربــی) ســبب گردیــد کــه اندیشـهی قاجــار یــا مرشوطــه و پهلــوی نیســتند کــه الینحل
شــکلدادن بــه یــک نظــام اجتامعــی سیاســی و حقوقــی مطــرح شــود .حتــی میمنایانــد ،بلکــه ایــن خــود جامع ـهی امروزیــن
در آغــاز ،ایــن روشــنفکران جدیــد نــه بــه حــقالهــی پادشــاهی ،بلکــه حقوق ایــران اســت کــه ترجمــهی ذهنــی دیگــری را
فــردی معتقــد بودنــد .آنهــا بــه جــای ســتایش اصــول و مزایــای اسـ
ـتبداد بــه عنــوان اصالــت مــن خویــش میشناســد .و
شــاهی و محافظـهکاری سیاســی ،اصــول جامعهمــداری را تبلیــغ میکردنــد.
بــه جــای تکریــم ظلاللههــای روی زمیــن بــه ســتودن اصــول برابــری ،الینحلــی و بیــاریاش را بــاور نــدارد .چــون قــادر
آزادی و بــرادری یعنــی شــعارهای آرمانــی انقالبهــای مردمــی ،حقــوق بــه پذیرش نگریســن بــه جنــازهی فرهنگی خویش
بــر و شــهروندی پرداختنــد .بســیاری واژههــای غربــی از جملــه دســپوت ،نیســت .چــه فرقــی میــان شــهروندان ارجمنــد
فئــودال ،پارملــان ،دموکـرات ،لیـرال را وارد فرهنــگ سیاســی جامعــه
منودنــومـد «طه ـران مرشوطــه» بــا شــهروندان عزیــز «ته ـران
و مفاهیــم قدیــم را نیــز معنایــی تــازه بخشــیدند .بــه عنــوان منونــه مفهـ
ملــت از جامعـهی دینــی بــه مفهــوم غیردینــی ملیــت و مفهــوم مــردم بــدون رفرمیــک» هســت .هــر دو آزادی میخواهنــد ،هــر
معنــای سیاســی ،بــه مــردم دارای معانــی دموکراتیــک و میهنپرســتانه تغییــر دو از مردمســاالری گلویشــان و پالکاردهایشــان
یافــت .در کل انقالبیــون ایرانــی در مرشوطــه ،خواســتار تحقــق یــک نظــام بــاال آمــده و خویــش را از دولتهایشــان طلــب
سیاســی مبتنــی بــر آزادی ،عدالــت ،دموکراســی و حکومــت قانــون بودنـ
ـد .میکننــد و هــر دو در یــک میــدان از پاســبان و
واژههایــی کــه طنیــن و نویدبخــش ایجــاب شــهروندی بــود .یعنــی احســاس
ت متبوعشــان باتــوم میخورنــد
رضورت وجــود بســرهای عینــی ب ـرای اســتقرار شــهروندی را در دل خــود آژان و پلیــس دولـ 
داشــت .امــا در عیــن حــال بــه دلیــل ســاختار نهــادی و فرهنگــی موجــود
و بــه ویــژه تقابــل و تضــاد مرشوطهگرایــی و مرشوعهخواهــی  ،ت ـراژدی مرشوطــه ــــ بخوانیــم تحولخواهــی
بــدون تغییــر در زیرســاخت زبانــی و تجربـهی تاریخیــــ در ایـران نیــز بــه وقــوع پیوســت و همـراه بــا آن نیــز
مســئلهی شــهروندی بــه بنبســت رســید .بنابرایــن فرصــت تاریخــی اجتامعــی مناســب ب ـرای تقویــت زمینههــا
و بسرتســازی شــهروندی نیــز بــا توفیــق هم ـراه نگردیــد.
پــس از آن دوره ،دچــار نوعــی خودترجمهگــی گشــتیم کــه انــگار امــروز را در گذشــته میزییــم و یــا
اینکــه کپیشــدگی خویــش و جامع ـهی گذشــته را کــه معمــوال رنــگ زمــان نیــز بــه آن میدهیــم ،بــه عنــوان
توســعهی اندیشــگی جامعــه عنــوان میکنیــم .امــروزه ایــن مفاهیــم و اصطالحــات سیاســی قاجــار یــا مرشوطــه
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و پهلــوی نیســتند کــه الینحــل میمنایانــد ،بلکــه ایــن خــود جامع ـهی امروزیــن ای ـران اســت کــه ترجم ـهی
ذهنــی دیگــری را بــه عنــوان اصالــت مــن خویــش میشناســد .و الینحلــی و بیــاریاش را بــاور نــدارد .چــون
قــادر بــه پذیــرش نگریســن بــه جنــازهی فرهنگــی خویــش نیســت .چــه فرقــی میــان شــهروندان ارجمنــد
«طه ـران مرشوطــه» بــا شــهروندان عزیــز «ته ـران رفرمیــک» هســت .هــر دو آزادی میخواهنــد ،هــر دو از
مردمســاالری گلویشــان و پالکاردهایشــان بــاال آمــده و خویــش را از دولتهایشــان طلــب میکننــد و
هــر دو در یــک میــدان از پاســبان و آژان و پلیــس دولــت متبوعشــان باتــوم میخورنــد.
اگــر بــارمعنایــی و بُــرد و نفــوذ کلــات بــر یــک جامعــه را بررســی کنیــم ،حتــی بــه فرهنــگ شــفاهی و
ادبیــات عامـه در ایـران نگاهــی کلــی بیاندازیــم ،میتوانیــم عمــق فاجعـهی ترجمهگشــتگی را در شــخصیت
اجتامعــی و فــردی در بســیاری حوزههــا و نقشهــا ببینیــم .حقیقتگریــزی و کاریکاتوریزهشــدگی
اجتامعــی ســبب گشــته کــه در عینحالــی کــه آزادی میخواهیــم ،بایســتی ســنت دینــی در منفــور دانســن
تبپنداریــم؛ هــم شــهروندان ایــرانِ آریایــی شاهانشــاهانی
دموکراســی را نیــز از یــاد نربیــم و آن را زشــ 
هســتیم و هــم فــردـ شــهروندـ رسبــاز گمنــام امــروز ای ـران اســامی .هویتــی کــه نــه مــا ،بلکــه ترجم ـهی
بــازاری و نســخهی جعلــی ماســت .پیــش از تعریــف ســاختاری یــا اصــا
در مجمــوع میتــوان عــدم وجــود زمینههــای تعریــف شــهروندی بــه زبــان ســاده ،میبایســت ایــن ســوال پرســیده
تقویــت موقعیــت شــهروندی در ایــران را ناشــی شــود کــه اصــا ایــن هموطنــان و ایــن جمعیــت ملیونــی میخواهنــد
از ماهیــت شــاهی نظــام سیاســی و شــکلبندی شــهروند گردنــد؟ آرمانشــهر شهروندیشــان کــدام اســت؟ آیــا حــارض
بــه پذیــرش مســئولیت اجتامعــی ،مشــارکت یــا برخــورداری از حقــوق و
اجتامعــی جامع ـهی بندهشــدهای دانســت کــه در
آزادیهــای خویــش هســتند یــا نــه؟ خــود راآمــاده و شایســتهی حضــور
تضــادی عمیــق بــا مفهــوم شــهروندی و مشــارکت در جامعــهای میداننــد کــه بایســتی از فرهنگهــا و ســنتهایش،
ی اســت .همچنین وجــود فرهنگ اســتبداد خــود و جامعـهاش را طلــب کنــد ،نقــش بگیــرد و بســازد؟ یــا اینکــه چــون
همگانـ 
و ریشــهدار بــودن خودکامگــی ،همــواره نوعــی مــد شــده و بایســتی پوشــیده شــود ،پــس بایســتی پوشــید و پــس از
مدتــی هــم بایســتی نپوشــید.
مخالفــت و تقابــل بــا آزاداندیشــی و آزادزیســتی
اگــر شــهروندی یــا اصطــا ِح بــه اصطــاح اجنبــی! آن CITIZENSHIP
را بــرای خویــش محــق میدانــد .در واقــع نظــام یــک نقــش اجتامعــی مــدرن فراگیــر به عنــوان مجموعـهای به همپیوســته
حقوقــی شــاهی ،ماهیــت و گفتــان آن بــه جــای از وظایــف ،تعهــدات اجتامعــی ،سیاســی ،حقوقــی ،اقتصــادی ،و فرهنــگ
حقمــدار بــودن ،بیشــر تکلیفمدار اســت .نظامی همگانــی ،برابــر و یکســان ،روابــط ،حقــوق و آزادیهاســت و شــاخصی
کلیــدی ب ـرای نشــاندادن تحقــق دموکراســی در یــک جامعــه بــه شــار
کــه پذیــرای شــهروندان آزاد و برابــر بــا متامــی
م ـیرود؛ یــا برخــورداری عادالنــه و منصفانــه متامــی اعضــای جامعــه از
تعلقــات اتنیکی ،ملی ،مذهبی ،اعتقــادی ،فرهنگی مزایــا ،منابــع و امتیــازات اجتامعــی ،سیاســی ،حقوقــی ،و فرهنگــی فــارغ
از فضیلتبخشــی بــه تعلقــات طبقاتــی ،نــژادی ،مذهبــی ،ملــی و قومــی
و در یــک معنــا هویتــی آنــان نیســت
اســت ،پــس در ایــن صــورت میتــوان عنــوان داشــت کــه جامعــهی
امــروز ایــران و فرهنــگ سیاســیـ اجتامعــی حاکــم بــر آن کــه مدعــی
توســعهی شــهروندی و نهادینهمنــودن آن اســت ،خــود عاملــی بازدارنــده و اتفاقــا شهروندســتیز اســت .دقــت
شــود کــه بحــث از دولتهــای فخیمـهی قاجــار ،پهلــوی یــا جمهوریاســامی نیســت ،بلکــه بحــث از فرهنــگ
موجــود در شــخصیت فــرد و شــهروندان امــروز جامعـهی ایـران اســت کــه خــود بــه عنــوان عاملیبازدارنــده
بــه شــار میرونــد .البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه جامعــه و حاکمیتهــای سیاســی موجــود بــه عنــوان
دولتهــای ادوار مختلــف تاریخــی ،پدیدههایــی منفــک و جــدا از همانــد .اتفاقــا والــد و مولــود هــم
بــوده و اصــا تقســیم ســلولی آنــان و زایــش از هــم را بــه عنــوان رابطـهای مســتقیم بایســتی تلقــی منــود .بــه
عنــوان منونههــای تاریخــی ،خــود جامع ـهی ای ـران و بســرهای فرهنگــی و اندیش ـهای آن ،در دورهی پــس از
پایــان قاجــار ،خواهــان میــاد رضاخانــی اســت کــه بــه عنــوان یگانــه منجــی ترق ـی و مدرنشــدن ،جلــوهای
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ملوکانــه میگیــرد ،مخالفـت بــا وی مخالفــت بــا شــاهی اســت کــه فَــر ایــزدی دارد و نــوادهی آن امپراطــوریای
میشــود کــه خدایــگان بــه او عطــا منودهانــد .یــا رونــد ســالهای ابتدایــی انقــاب ســال  57و نقــش
فرهنــگ غالــب جامعــه و شــخصیت اجتامعــی شــهروندان انقالبــی ،مولــودی بــه جــز جمهــوری اســامی را
منیطلبــد .مرشوعیتبخشــی بــه عملکــرد و الهیجلــوه دادن روحانیــت و نظــام اســامی ،ریشــه در ماهیــت
شــاهیـ ســلطانی نظــام اجتامعیســت کــه نیــاز بــه دول ـتِ دینــی شــاهمدار دارد .اطاعتپذیــری و بازتولیــد
اندیش ـهی شــاهی و تقویــت بندگــی در جامعــه از ویژگیهــای اجتامع ـیای اســت کــه شــهروندانی مطیــع
و مکلــف میســازد .هــر گونــه دگراندیشــی و گفتامنــی خــارج از دایــرهی دیــن و نظــام اســامی عــاوه بــر
نظــام و حاکمیــت سیاســی از ســوی خــود جامعــه نیــز بــه عنــوان کفــر ،الحــاد و افســاد تعبیــر میگــردد.
در مجمــوع میتــوان عــدم وجــود زمینههــای تقویــت موقعیــت شــهروندی در ای ـران را ناشــی از ماهیــت
شــاهی نظــام سیاســی و شــکلبندی اجتامعــی جامعــهی بندهشــدهای دانســت کــه در تضــادی عمیــق
بــا مفهــوم شــهروندی و مشــارکت همگان ـی اســت .همچنیــن وجــود فرهنــگ اســتبداد و ریش ـهدار بــودن
خودکامگــی ،همــواره نوعــی مخالفــت و تقابــل بــا آزاداندیشــی و آزادزیســتی را بـرای خویــش محــق میدانــد.
در واقــع نظــام حقوقــی شــاهی ،ماهیــت و گفتــان آن بــه جــای حقمــدار
بــودن ،بیشــر تکلیفمــدار اســت .نظامــی کــه پذیـرای شــهروندان آزاد و برابــر تــا زمانــی کــه شــهروندان ایرانــی در هــر دورهی
بــا متامــی تعلقــات اتنیکــی ،ملــی ،مذهبــی ،اعتقــادی ،فرهنگــی و در یــک بــه قدرترســیدن کابینههــای دولتــی و فرهنــگ
معنــا هویتــی آنــان نیســت .بــا ارشاف بــر ایــن کــه تعلقــات و پیوندهــا هیــچ
توجیهــی بــر نفعبــردن و برخــورداری از مواهــب در یــک جامعـهی بیطــرف سیاســی متعلق بــه آن دوره ،به شــهروند تعریف
منیباشــد .نقــش شــهروندی و تعهــد اجتامعــی را بهعنــوان الزمــهی رشکــت گردنــد ،پیامــدی به جــز وضعیت امــروز جامعهی
فــرد در چرخـهی کامــل حیــات کــه الزمـهی شــکلگیری دموکراســی بــه معنــای ایـران را پیـشرو نخواهیــم داشــت .در دورههایی
واقعــی کلمــه اســت را نیــز منیپذیــرد .بــه همیــن ســبب فــردـ شــهروندان کــه فــرد در جامع ـهی ایرانــی شــهروندـ رسبــاز
تعریفگشــته در ای ـران هماکنــون بــه جــای عمــل بــه مســئولیتها و بجــای مذهبــی ایدئولوژیــک انقالبــی ب ـرای مقابلــه بــا
آوری تعهــدات اجتامعــی ،بیشــر خواهــان اثبــات و احقــاق حــق از سیســتم دشــمن خارجیاســت؛ زمانــی بــه شــهروند رفــاه
سیاســی حاکــم بــه عنــوان موجودیتــی هســتند کــه حــارض بــه پذیــرش و
تعریــف آنهــا حتــی در قــوارهی منشــور شــهروندی یــا قوانیــن مصــوب خویــش (وضعیــت شــهروندی در دولــت ســازندگی) ،و
نیــز نیســت .در حقیقــت شــهروندی در ای ـران هماکنــون بــه جــای محتوایــی زمانی به شــهروند ســتارهدار سیاســی و مسئلهدار
اجتامعــی ،فــرم و بینشــی از نوعــی جــرم سیاسـیبودن بــه خــود گرفتــه اســت .در دورهی اصالحــات تبدیــل گــردد؛ زمانــی نیــز به
هــم از ســوی سیســتم حاکــم یــک تهدیــد و خــط قرمــز محســوب میگــردد شــهروندی تبدیــل میگــردد که تنهــا از نظــر آمار
و هــم از ســوی جامعــه بیشــر بــه کنشــی سیاســی تأویــل میگــردد .در ایــن اقتصــادی و می ـزان دریافــت رسان ـ ه یــا یاران ـهی
میــان حتــی مشــارکت سیاســی توســط جامعــه ،مشــارکتی سیاســیِ ســودمند دولتــی ،شــهروند بــه شــار مـیرود ،تــا رســیدن
بــه حــال دولــت اســت تــا شــیوهای از مشــارکت سیاســی فعاالنــه کــه مفیــد
بــه حــال جامع ـهی مدنــی باشــد .انتخابــات و یــا مشــارکت در رفراندمهــای بــه شــهروند و فــردـ شــهروند آزاد و دموکراتیــک و
شــهروندی در ایـران فاصلـ ه وجود خواهد داشــت
تاریخــی در ای ـران ،منــود عینــی ایــن موضــوع اســت.
در حــوزهی حقوقــی ،قانــون اساســی جمهــوری اســامی ،حقــوق و آزادیهایــی
را بــه صــورت اصــول قانونــی تعریــف منــوده اســت .اصــول یکــم تــا هشــتم
قانــون اساســی کــه ناظــر بــه ماهیــت حکومــت ،مرشوعیــت الهــی ،رهــری شــیعی و کرامــت انســان اســت ،در
عیــن حــال حــاوی طــرز کار مدیریــت سیاســی و میـزان و محــدودهی دخالــت و مشــارکت مــردم نیــز هســت.
اگــر چــه در ایــن قانــون اساســی برخــاف بســیاری از مجموع ـهی قوانیــن اساســی موجــود بــه ویــژه نــوع
غربــی آن بــه هیچوجــه از واژهی شــهروند اســتفاده نشــدهاســت ــــ و ایــن ماهیـ ِ
ـت گفتــان برســازندهی
قانــون اساســی را نشــان میدهــد؛ ایــن کــه چ ـرا و چگونــه ایــن لفــظ ممنوعــه!؟ در نــزد تدوینکننــدگان
قانــون بــه کار گرفتــه نشــده اســت،ــ امــا بــا ایــن وجــود ،مفــاد برخــی از اصــول آن در تعامــل بــا شــهروندی
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اســت .از جملــه اصــل ششــم (در جمهــوری اســامی ایــران امــور کشــور بایــد بــه اتــکای آرای عمومــی اداره شــود .از راه انتخــاب
رییسجمهــوری ،مناینــدگان مجلــس شــورای اســامی ،اعضــای شــوراهای اســامی و نظایــر اینهــا یــا از راه همهپرســی کــه معطــوف بــه
آرای عمومــی و مشــارکت در انتخــاب اســت) .مفــاد اصــل ســوم نیــز بــه همیــن صــورت ناظــر بــه تأمیــن آزادیهــای سیاسـیـ اجتامعــی
مــروع ،رفــع تبعیضــات ،امکانــات عادالنــه بـرای همــگان ،تأمیــن حقــوق همهجانبـهی زن و مــرد ،امنیــت قضایــی و برابــری عمــوم در
برابــر قانــون میباشــد؛ کــه بــه هرحــال جهتگیــری کلــی آن بــا روح حقــوق بــر و شــهروندی بــه صــورت کلــی همســویی دارد .از
اصــول دوازدهــم تــا نوزدهــم قانــون اساســی میتــوان جهتگیــری تعامــل بــا شــهروندی مدنــی (شــهروندی کــه معطــوف بــه برخــورداری
از آزادی بیــان مذهــب و عقیــده اســت ) را اســتنباط منــود .براســاس ایــن اصــول ،آزادی پیــروان مذاهــب اســامی اهــل ســنت و اهــل
کتــاب ،رعایــت مصونیــت افــراد و جــان و مــال و آبــروی آنهــا از تعرضهــای غیــر قانونــی ،ممنــوع بــودن تفتیــش عقایــد و آزادی
مطبوعــات تضمیــن شــده اســت .بــا وجــود ایــن مــوارد در قانــون اساســی (اصلهــای ســوم ،چهــارم ،ســیزدهم و چهاردهــم) کــه مبنــی
بــر اعــال آزادیهــا بــر اســاس موازیــن و ضوابــط اســامی هســتند ،بــا توجــه بــه نحــوهی تفســیر آنهــا و همچنیــن امــکان ســوء اســتفاده
از آنهــا ،نیــز وجــود نوعــی قرائــت دینــی و در اصــل نگرشــی بســیار مصلحتآمیــز و بــا درنظــر گرفــن مالحظــات قــدرت و سیاســت،
میتواننــد در تقابــل بــا شــهروندی و جامع ـهی مدنــی ق ـرار گیرنــد و بــه جــای بسرتســاز بــودن زمینههــای شــهروندی ،در ســتیز بــا آن
ق ـرار میگیرنــد .از ای ـنرو میبینیــم کــه در تعریــف فــرد و شــهروند از ســوی نظــام حاکــم ،جامع ـهای کــه فعاالنــه و پویــا محــق بــه
موجودیــت باشــد ،در کار نیســت؛ بلکــه تنهــا فــرد وجــود دارد کــه آن نیــز هویــت اجتامعــی و فرهنــگ زیستشــده و تفاوتمندیهــای
خودویــژهاش را در نظــر نخواهدگرفــت .فــر ِد فاقــد زندگــی اجتامعــی ممکــن نیســت کــه بتوانــد دارای فردیــت نیــز باشــد .امــکان و ایجــاد
شــهروندی ،نیــاز بــه تحقــق دموکراســی و عــدم حــذف هویــت اجتامعــی دارد .فردیــت بــدون خوانشــی اجتامعــی منجــر بــه وضعیتــی
میشــود کــه در آن فــرد از ســوی نظــام قــدرت ،تعییــن و بــه وســیلهی قانــون خطکشــی میشــود.
وقتــی مســئلهی شــهروندی و حقــوق و آزادی فــردی و اجتامعــی در جامعـهی امــروز ایـران بــه قوانیــن و ضوابــط شهرنشــینی و رعایــت
مقــررات قانونــی تقلیــل داده میشــود و یــا اینکــه در تعریــف شــهروند ،مقول ـهی خــوب و بــد و درج ـهی اول و دوم مطــرح میگــردد،
یــا طبقهبنــدی جامعــه بــر اســاس می ـزان متصــل بودنــــ نــه پایبندیــــ بــه ایدئولــوژی جمهــوری اســامی صورتــی موجــه میگیــرد،
بالطبــع فــرد در جامعــهای نقــش میگیــرد کــه متعلــق بــه وی نیســت .ترکیباتــی نامانــوس چــون امــت خداجــو ،امــت همیشــه در
صحنــه ،امــت حزباللــه ،ملــت غیــور ،شــیعیانمومن ،هموطنــان مســلامن ،ایرانیــان سلحشــور و  . . .ترجمــهی محلــی و ایرانــی و
کاربــردی ایدئولوژیکــی از شــهروندی ،دموکراســی ،حقــوق و آزادیهاســت .روشناســت کــه در ایــن زبــان ،مخاطــب ،بندگانــی میشــوند
کــه حقــوق و آزاد ی آنهــا حقــوق و قــدرت نظــام اســت و هرگونــه حقخواهــی و مطالبــات اجتامعــی خــارج از ایــن دایــره ،محکــوم بــه
گنــاه اســت .شــهروندان خوبــی کــه نــه در اصــول و موازیــن رشیعــت کــه در رعایــت مناســک عمومــی مذهبــی همچــون منازجمعــه،
عزاداریهــای دولتــی ،انتخابــات تکلیفــی و مراســات و مناســبات دولتــی نظیــر راهپیامییهــا ،شــهروند خوانــده میشــوند تــا مشــارکتی
فعاالنــه داشــته باشــند .اصــول و موازیــن شهرنشــینی نظیــر رعایــت حقتقــدم و اســتفاد ه از مزایــای امکانــات عمومــی شــهرداری نیــز بــه
منشــور شــهروندی تأویــل میگــردد .منونههــای بســیاری در ایــن زمینــه میتــوان عنــوان منــود کــه مســئلهی شــهروندی و بازتعریــف و
بسرتســازی ب ـرای نهادشــدن بــا مشــکالت عدی ـدهای روبروســت.
تــا زمانــی کــه شــهروندان ایرانــی در هــر دورهی بــه قدرترســیدن کابینههــای دولتــی و فرهنــگ سیاســی متعلــق بــه آن دوره ،بــه
شــهروند تعریــف گردنــد ،پیامــدی بــه جــز وضعیــت امــروز جامع ـهی ای ـران را پی ـشرو نخواهیــم داشــت .در دورههایــی کــه فــرد در
جامعــهی ایرانــی شــهروندـ رسبــاز مذهبــی ایدئولوژیــک انقالبــی بــرای مقابلــه بــا دشــمن خارجیاســت؛ زمانــی بــه شــهروند رفــاه
(وضعیــت شــهروندی در دولــت ســازندگی) ،و زمانــی بــه شــهروند ســتارهدار سیاســی و مســئلهدار در دورهی اصالحــات تبدیــل گــردد؛
زمانــی نیــز بــه شــهروندی تبدیــل میگــردد کــه تنهــا از نظــر آمــار اقتصــادی و می ـزان دریافــت رسان ـه یــا یاران ـهی دولتــی ،شــهروند بــه
شــار مـیرود ،تــا رســیدن بــه شــهروند و فــردـ شــهروند آزاد و دموکراتیــک و شــهروندی در ایـران فاصلـه وجــود خواهــد داشــت .امــا بدون
تردیــد ،تعهــد بــه رســالتهای اجتامعــی و مشــارکت جهــت ایجــاد بســرهای برخــورداری جامعــه از قبــول نقــش سیاســی ،فرهنگــی و
اجتامعــی میتوانــد فــردـ شــهروند آزاد و دموکراتیــک بیافرینــد .بــه میزانــی کــه اهتــام بــه نقــش و عمــل سیاســی ،اجتامعــی و فرهنگــی
خویــش را در حــوزهی اندیشــیدن و بازتعریفکــردن بــه کار گیــرد ،امــکان گــذار از وضعیــت موجــود و شهروندشــدن وجــود خواهــد
داشــت .در غیــر ایــن صــورت از ســوی دیگـرانِ قــدرت ،برایــش نقــش تعریــف گشــته ،حــوزهی عمـلاش را مشــخص و معیــن میکننــد و
حــوزهی اندیش ـهاش چیــزی فراتــر از ســیاحت در نوســتالژیای رسخوردگیهــای ســالخوردهاش نخواهــد بــود.

نشــر
تازههائ
اورفــا ســمبل قداســت و لعنــت اثــر ارزشــمند عبداللــه اوجــاالن از ســوی
کمیتــهی علــم و روشــنگری کــودار تجدیــد چــاپ گردیــد .اورفــا از
اولیــن دفاعیههــای عبداللــه اوجــاالن اســت کــه نخســتین بــار در ســال
 2001از ســوی انتشــارات رسخوبــون بــه زبــان ترکــی و تحــت عنــوان
 LANET VE KUTSALLIK SIMGESI URFAمنتــر گردیــد .در
ســال  2007ایــن اثــر توســط «آراس کاردوخ» بــه فارســی ترجمــه شــد
و اینــک بــا ویرایــش تــازه از ســوی کمیت ـهی علــم و روشــنگری کــودار
تجدیــد چــاپ گردیدهاســت .بدونشــک ارائــهی نظريــات اوجــاالن
در مقــام يــك متفكــر كُــرد متعلــق بــه خاورميانــه ،چــاپ و مطالع ـهی
آثــار ايشــان بهويــژه تزهايــي كــه در رابطــه بــا سياســت و جامعــه در
خاورميانــه ارائــه میدهنــد ،میتوانــد ســهم بزرگــی در رونــد رو بــه
تحــول «مهــد متــدن» داشــته باشــد .بــدون شــک ای ـران بهعنــوان مرکــز
مهــم اندیشــه در منطقــه ،از رهگــذر آشــنایی بــا آثــار عبداللــه اوجــاالن،
چشـماندازهای نوینــی را در برابــر دیــدگان جوینــدگان اندیشــه و تفکــر
خواهــد گشــود و از ایــن طریــق کنشــگران سیاســی و فعالیــن علمــی،
فرهنگــی و اجتامعــی در دادوســتدی متقابــل بــا آن میتواننــد بــه نتایــج
مهمــی در عرصـهی عمــل دســت یابنــد .در ايــن ميــان دفاعیـهی اورفــا
از ويژگــی منحرصبهفــردی برخــوردار اســت کــه در آن تحليالتــی
شــگرف و جســورانه در بــاب مذهــب صــورت میگیــرد .اگرچــه
بنيــان علمــي آن در دفاعیــهی «از دولــت كاهنــی ســومر بهســوی
متــدن دموكراتيــک» آمــده اســت ،ولــی ویژگــی متامیــزی دارد كــه
ناشــی از شــاخصههای منحرصبهفــرد شــهر اورفاســت .دو بخــش
مهــم کتــاب شــامل تاریــخ در حــوزهی دجلــه و فـرات و نیــز روزآمــد
منــودن ســنت ابراهیمــی اســت که در آن نویســنده تحلیــات تاریخی و
جامعهشــناختانهی مهمــی در ایــن بخشهــا ارائــ ه منــوده اســت.
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قرارداداجتماعیکودار
جامعهیدموکراتیکوآزادرشقکوردستان
KODAR

مصوبکنگرهییکم

اسفندماه 1392ــ مارس 2014

ق ـرارداد اجتامعــی نظــام جامع ـهی دموکراتیــک و آزاد رشق
کوردســتان مصــوب کنگــرهی یکــم توســط انتشــارات کمیتهی
علــم و روشــنگری کــودار در  114صفحــه و بــه دو زبــان
فارســی و کــوردی (ســورانی  /کرمانجــی) بــا شــارگان 5000
مجلــد و در قطــع جبیبــی چــاپ گردیــد .کتاب شــامل  9فصل
بــوده کــه اصــول و مبانــی و نیــز حقــوق ،آزادی و چارچوبـهی
نظــام کــودار مصــوب کنگــرهی یکــم و نیــز ســازماندهی و
نظاممندمنــود ن دموکراتیــک جامعــه در عرصههــای سیاســی،
افتصــادی و اجتامعی را در برســاخت جامعـهی دموکراتیک و
آزاد رشق کوردســتان ترشیــح منــوده اســت.
نوبتچاپ/نخستــفارسی،کوردی
سا لچاپ1393/ـــ 2014ـــ 2714
شامرگان5000/جلد
گرافیکوصفحهآرایی/بخشهرنیکمیتهیعلموروشنگریکودار
چاپونرش/چاپخانهیگریال

...

انتشاراتکمیتهیعلموروشنگریکودار

برنامهواساسنامهی

حزب حیات آزاد کوردستان

PJAK

مصوبکنگرهی چهارم
 1392ــ 2014

برنامــه و اساســنامهی حــزب حیــات آزاد کوردســتان ــــ پـژاک ــ
مصــوب کنگــرهی چهــارم ایــن حــزب توســط انتشــارات مرکــز
مطبوعــات پـژاک در  144صفحــه ،بــه دو زبان فارســی وکوردی
(ســورانی) بــا شــارگان  5000مجلــد و در قطــع جیبــی منتــر
گردیــد .فصــل اول ایــن کتــاب برنامههــای حــزب را در هفــت
بخــش و فصــل دوم اساســنامهی مصــوب کنگرهی چهــارم پژاک
را در ســه بخــش ترشیــخ منــوده اســت .تغییـرات ســاختاری در
پـژاک و بــه ویــژه موضــوع نهــاد ریاســت مشــرک و قرارگرفنت
در کــودار ،نظــام جامعـهی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان
از مهمتریــن مصوبــات کنگــرهی چهــارم ایــن حــزب بــه شــار
میآیــد کــه در برنامــه و اساســنامهی پ ـژاک بــه ترشیــح آن
پرداختــه شــده اســت.
تچاپ /چهارمـ فارسی،کوردی
نوب 
سالانتشار1393/ــ 2014
شامرگان5000/جلد
گرافیکوصفحهآرایی/بخشهرنیمرکزمطبوعاتپژاک
چاپونرش/انتشاراتمرکزمطبوعاتپژاکــچاپخانهیگریال

انتشاراتمرکزمطبوعاتپژاک

زنانشرق

3

ســومین شــاره از نرشی ـهی زنــان رشق بــه اهمیــت و نقــش
زنــان در انقــاب روژآوای کوردســتان اختصــاص دارد .مقــاالت
و نوشــتارهایی در زمینـهی انقــاب روژآوا  ،انقــاب خاورمیانــه،
تکویــن ارتــش زنــان در جنبـشآ زادیخواهــی و رضورت دفاع
مــروع جامع ـهی زنــان در ایــن شــاره محــور اصلــی زنــان
رشق را تشــکیل میدهــد .آثار ی از پخشــان عزیــزی ،خاورباور،
تـوار مهابــاد ،بریتــان زاگــرس و گالویــژ آوریــن در زمینههــای
ش زنــا ن در تکوین جامعهی
مختلــف ابعــاد انقــاب روژآوا ،نق 
دموکراتیــک و انعــکاس جهانــی مقاومت زنان در کوردســتان به
چشــم میخــورد .گفتگوهایــی بــا هیزلاوزگــور و آخیــن ماکــو
نیــز در خصــوص رضورت دفــاع مــروع بــه ویــژه بامحوریــت
نقــش زنــان رشق کوردســتان در جنبــش آزادیخواهــی خلــق
کــورد صــورت گرفتــه است.انتشــار نامــه ی ریحانــه جبــاری و
نیــز نام ـهی شــهید قــدر اورتاکایــا در بخــش «صفحــه ی تــو»
زنــان رشق شــاره ی ســوم از مطالــب خواندنــی بــه شــار
مـیرود.

انتشاراتکمیتهیرسانهیکژار
KJAR

ئاگرێکیزهردهشتی
...کودکــی انگشــت بــه دهــان ,تــو گویــی کوچکصخــرهای شــده بــود
در کنــار هــان کــوه ســنگی کــه گلــی (رفیــق) در دلــش اللــه گزیــده
بــود و زندگــی را آغــاز ,فریــاد بــرآورد کــه "منــم نگهبــان اللــه تــا بیاموزم
رویــش و زایشــی را ,نســل اللههــا ف ـرار رســیده اســت و آنهایــی کــه
ادامــه دهنــد حیــات را ,شــاداب کنند خــاک و ســیراب گرداننــد گل را" .و
مــا اگــر برآنیــم یــاور اللــه باشــیم و وفــادار بــه راه و رســمش ,هــادی آب
و نــور شــویم بــه رس منــزل گل و دل صخــره .همــه هــم و غممــان ایــن
اســت .ایــن بــار هــر آنچــه پیرمــرد و کــودک و صخــره و اللــه از ما طلب
کننــد ,نیــک شــنیدهایم و آفریــدگار آرزوهــای دیگــر خواهیــم گشــت تا
همــگان زمزمــه کــرده باشــند ,قدمهایشــان تحقــق امیدهایــان را نوید
داده بــود و تنهــا انتظــاری کــه ندامــت نصیبــان و نصیبشــان نکــرده
باشــد ,تنهــا نــام زایــش دوبــاره گــردد.
کتــاب «ئاگرێکــی زهردهشــتی» مجموعــهای از آثــار «شــهید رێبیــن
هیمــن» نارصقــادرزاده از مبــارزان جنبــش آزادی خواهــی کوردســتان و
یکــی از انقالبــی هــای روشــنفکر در جنبــش ،توســط کمیته ی رســانه ی
کــودار منتــر گردیــد .بخــش اول ایــن کتاب آثار نوشــتاری شــهید رێبین
ـ مقــاالت ،اشــعار و نوشــته های ادبــی وی ،و در بخش دوم نوشــتارهای
همرزمــان شــهید در خصــوص ابعــاد شــخصیتی شــهید رێبیــن آمــده
اســت .شــهید رێبیــن متولــد ســال 1354شــهرمهاباد و فــارغ التحصیــل
اقتصادنظــری از دانشــگاه تربیــز بــود .در ســال  1373فعالیتهــای
سیاســی خویــش را آغــاز منــوده و ســپس بــه حــزب کارگـران کوردســتان
PKKمیپیونــدد .در ســال 1382در منطقهیکانیجنــگ قندیــل بــه
کاروان شــهیدان راهآزادی ملحــق شــد.
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آلترناتیو شمار ه ی 47
شــارهی چه لوهفتــم نرشیــهی آلرتناتیــو ارگان حــزب
حیــات آزاد کوردســتان مهرمــاه  1393منتــر شــد .نرشی ـهی
ایدئولوژیــک ،سیاســی ،اجتامعــی و فرهنگــی آلرتناتیــو در
هشــتمین ســال انتشــارـدورهی دومـ ایــن شــارهی خــود را
بــه حامســهی شــکوهمند کوبانــی اختصــاص دادهاســت.
تصویــر شــهید آریــن میــرکان و عنــوان «منکوبان ـیام» روی
جلــد ،محوریــت ایــن شــارهی آلرتناتیــو را مشــخص میکنــد.
خاورمیانــه؛ از داعشزدگــی تــا نوزایــی دموکراتیــک ،عنــوان
نوشــتاری از اوینــدار رینــاس ـ ریاســت مشــرک پـژاکـ و نیــز
مقالهیکوبانیشــهریبهبزرگیمتامدنیااز فــواد بریتــان
عضوشــورایرهربیکودار و نیــز آثــاری از رونیــا آوی ـهر ،ئام ـهد
شــاهو ،رسوهکامــکار ،ژینــدا داالهــو و . . .مطالــب ایــن شــاره
را شــامل میگــردد.
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ویژ ه نامه ی مقاومت زندانیان سیاســی زندان اورمیه

کوبانی ،ای آبرو ی جهان،آزاد یات مبارک

حامس ـهی مقاومــت زندانیــان سیاســی زنــدان اورمیــه،
عنــوان شــارهی چهلوهشــتم نرشی ـهی آلرتناتیــو ارگان
حــزب حیــات آزاد کوردســتان ،پــژاک اســت کــه در
آذرمــاه  1393منتــر شــد« .مــن ماموســتا دهمێنمـهوهو
تــۆش ههرپاســهوانیزندان» عنــوان شــعری از
شــهید فــرزاد کامنگــر ،تیــر اصلــی ایــن شــاره
اســت .ویژهنامهیآلرتناتیــو شــارهی  48ویــژهی
مقاومــت زندانیــان سیاســی اورمیــه حــاوی گفتگــوی
ویژهیآلرتناتیــو بــا ریــزان جاویــد ،ریاســت مشــرک
کــودار در خصــوص ارزیابــی مقاومــت زندانیــان سیاســی
در ایــران و آخریــن وضعیــت مقاومــت زندانیــان
سیاســی اورمیــه و نیــز گفتگــو بــا مظلــوم هفتتــن
از اعضــای شــورای رهــری کــودار و آثــاری از گزینــگ
رێبیــن ،پژارآبدانــان مطالــب ایــن شــارهی آلرتناتیــو
اســت .ایــن شــاره بــه شــعر و نوشــتاری از شــهیدفرزاد
مزیــن گشــته اســت.

شــاره یچهلونهم نرشی ـهی آلرتناتیــو پیــروزی کوبانــی
و حامســهی مقاومــت کوبانــی را بــه خــود اختصــاص
داده اســت .گفتگــوی ویــژه بــا مازیــار کارن عضــو
مجلــس پــژاک ابعــاد پیــروزی کوبانــی و نیــز تأثیــرات
ایــن پیــروزی شــکوهمند در آینــدهی سیاســی کوردســتان
و ملتهــای خاورمیانــه را بــه تفصیــل نشــان دادهاســت.
همچنیــن بررســی عملکــرد یکســالهی پــژاک و
تغییــر و تحــوالت سیاســی خاورمیانــه و کوردســتان در
نشســت بــا ریاســت مشــرک و اعضــای مجلــس پــژاک
بخــش دیکــری از مطالــب ایــن شــاره اســت .مقــاالت
مرگفرهنگ یجامعه،دولــت و همگونســازی ملتهــا
و ایــام ،عنــوان سـهمقاله از هژارریبیــن ،آرگـشکارزانو
کاوهســاالر در ایــن شــارهی آلرتناتیــو هســتند.بخش
ویــژهی تحلیلــی آلرتناتیــو نیــز بــه هستیشناسـیمفهوم
دولــت اختصــاص دارد.
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نرشی ـهی ایدئولوژیــک ،سیاســی ،فرهنگــی و اجتامعــی
کــژارـ نظامجامعــهی آزاد زنــان رشق کوردســتانـ در
چهارمیــن شــارهی خــود بــه اهمیــت نقــش پیشــاهنگی
زنــان در برســاخت جامعــهی دموکراتیــک و لــزوم
ســازماندهی زنــان در عرصههــای مختلــف سیاســی،
فرهنگــی و اجتامعــی پرداختــه اســت .رضورت
ســازماندهی زنــان در حــوزهی دفــاع مــروع و نیــز
شناســاندن ابعــاد نظــام کــژار محــور مقــاالت ایــن
شــارهی زنــان رشق اســت .نوشــتارهایی از ژنئولــوژی
رشق کوردســتان ،واکاوی ابعــاد فاجعــهی پاریــسدر
گفتگــو بــا ســوزدار اوســتا و بســههوزات از مبــارزان
و اعضــای رهــری  PKKو  KCKو نیــز مقالــهای از
ســیلیغفاری از مبــارزان زن افغــان و  . . .از مطالــب
خواندنــی زنــان رشق اســت.

انتشاراتکمیتهیرسانهیکژار
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آلترناتیو شماره ی50
ویژهنامه ی سو ماسفند
ســوم اســفند امســال شــانزدهمین ســالگرد توطئــهی
بیناملللــی دســتگیری رهــر آپــو در ســال  1377اســت.
قیــام رشق کوردســتان در محکومیــت ایــن توطئــه،
نقطــهی عطفــی در تاریــخ مبارزاتــی ملــت کــورد در
رشق کوردســتان بــه شــار م ـیرود .شــارهی پنجاهــم
ویژهنامــهی آلرتناتیــو ،ابعــاد ایــن توطئــه ،ابعــاد
شــخصیتی رهــر آپــو و تأثیــرات مرحلــهی امرالــی در
رونــد مبــارزهی ملــت کــورد را ترشیــح منــوده اســت.
فــواد بریتــان ،شاخهوانکویســتانی ،پرژیناوریــن،
ژینژیــار ،زیــان روژهــهالت ،عگیدشــورش و
زاگــرس بروســک نویســندگان مقــاالت و نوشــتارهای
ویژهنامــهی ســوم اســفند آلرتناتیــو شــارهی 50
هســتند.
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ویژ ه نامه ی 8مارس روزجهانی زن

روز جهانــی زن ،امســال اهمیــت ویــژهای بــرای
متــام زنــان و بــه ویــژه زن کــورد و متامــی جامعــهی
کوردســتان داردُ .مهــر مقاومــت و پیــروزی زنــان کــورد
در کوردســتان بــه ویــژه کوبانــی بــر متامــی جهــان و
بازتــاب ایــن پیــروزی بیشــر مطالــب شــارهی پنجــم
زنــان رشق را شــامل میشــود 8 .مــارس بــا محوریــت
نقــش و موقعیــت زن در خاورمیانــه و کوردســتان و
تأثیـرات مبــارزهی زن کــورد بــر جامعــه و دســتاوردهای
زنــان در عرصههــای اجتامعــی ،سیاســی و فرهنگــی
در ایــن شــاره آمــده اســت.
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