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    هنــوز خاورمیانــه در میانــه ی جنــِگ جهانــی ســوم و ...، گرفتــار بحرانی تریــن وضعیــت اســت؛ امــا نــه وضعیــت بحرانــِی 

ــه بن بســت های سیاســی،  ــراِن فراخاورمیانه ای ســت ک ــه بحــراِن آن دیگ ــه در بحــراِن دیگــران. بحــران خاورمیان ــش، ک خوی

اقتصــادی و تسویه حســاب های جهانی شــان را آورده انــد تــا در ایــن همیشــه های جزیــره ی خوش  جنــگ، آن را صــاف کننــد، 

بفروشــند یــا بخرنــد و نهایتــاً حــل مناینــد. هنــوز بن بســت ، بحــران و حتــی راهکار هــای برون رفــت از آن، نــه تغییــری در 

رویکــرد  سیاســت های میهامنــان ناخوانــده ی خاورمیانــه بــه وجــود آورده و نــه خاورمیانــه را تغییــر داده اســت. خاورمیانــه 

تغییــر نکــرده تنهــا بــر حجــم آوارش افــزوده شــده اســت. خاورمیانــه آن غیرقابــل تغییــر نیســت، امــا رسســخت تر از  آن اســت 

کــه بــه هــر شــکل و فرمــی نیــز راضــی شــود. بحــران، شــکل و فــرم نوینــی می خواهــد تــا بحــران مبانــد و خاورمیانــه فــرم  

نوینــی می طلبــد تــا مقاومــت اش، خاورمیانه ای تــر بنامیانــد. شــاید در گذشــته تفــاوت میــان واژه هــای جنــگ و نــرد تفــاوت 

ــای واژه هــای  ــان معن ــاوت می ــار تف ــن، این ب ــه ی خونی ــا در خاورمیان ــود ام ــه ی متخاصــم ب ــودن دو جبه در حــق و باطل ب

»جنــگ و نــرد« تفــاوت در میــزان کارآمــدی اسلحه ها ســت. دیگــران تســلیحاتی سیاســی، تســلیحاتی اقتصــادی و هــر چیــِز 

نظامــی دارنــد و خاورمیانــه اســلحه ای کارآمدتــر از فرهنــگ اش نــدارد. اســلحه ها جنــگ می آفرینــد و خاورمیانــه، اســلحه ی 

خویــش؛ تــا همچنــان در میانــه ی جنــگ، یــک نــرد مبانــد. همیــن دیگــران بــا متــام گونه  هــای آمریکایــی و روســی و اروپایــی 

و زیرگونه  هــای ایرانــی و ســوری و ترکیــه ای اش نیــز اســلحه ای کارآمدتــر از اســلحه ندارنــد تــا همچنــان جنــگ  باشــند. اگــر 

خاورمیانــه را تنهــا خاورمیانــه ی بحــران زده در آشــوب  سیاســت های جهانــی یــا قربانــی ِ آخریــن تالش هــای سیســتم  رسمایــه ی 

جهانــی بــرای احیــای قــرن بیســت و یکمی خــودش در رسزمیــن موعــود ش  ـ خاورمیانــه ـ  بنامیــم، تنهــا خاورمیانــه را کمــی 

تســکین سیاســی داده ایــم، و تــن  بــه تقدیــر ی داده ایــم تــا فــرم کهنــه ای کــه آمــده و بایــد خــود را بســازد، خاورمیانــه را نیــز با 

خــودش برســازد. ایــن آخریــن تــالش رسمایــه ی جهانــی بــرای احیــا نیســت، رسمایــه ی جهانــی می خواهــد نــام و جــای خویــش 

را بــا مــا، بــا کســی، بــا چیــزی عــوض کنــد.

ــه ی جهانــی باشــد، تنهــا یــک بحــران سیاســی در قــواره ی  ــرای سیســتم رسمای ــد برســازنده ی مناســبی ب بحرانــی کــه بتوان

درهم ریخــن مرزهــا نیســت. ایــن بــار قــرار نیســت کــه مرزهــا بــرای مرزشــدن نیــازی بــه رودخانــه و کــوه یــا نقــاط صفــر 

داشــته باشــند، کافی ســت جــای اســلحه ها را در ایــن بــازی عــوض کنیــم. دیگــراِن فرهنگــی و خاورمیانــه ی مســلح. دیگــراِن 

دموکراســی خواه و خاورمیانــه ی دموکراسی ســتیِز رسســخت و تروریســِت عقب مانــده ی جهان ســوِم افراطــی. مرزهــا آن چنــان 

معلــوم و آن چنــان نامعلــوم اســت کــه دیگــر نیــاز بــه برســاخت دوبــاره ی رسمایــه ی جهانــی در خاورمیانــه، از رهگذر ســقوط 

ــاوم  ــه رسســخت و مق ــه خاورمیان ــش دارد ن ــای خوی ــه احی ــازی ب ــی نی ــه ی جهان ــه رسمای ــور حکومت هــا نیســت. ن و ظه

می مانــد. هــر یــک دیگــری را بــه وجــوِد  خویــش عــادت می دهــد. دیگــر ایــن جبهه هــای متخاصــم نیســتند کــه فرم ســتیز 

ــار مضمون هــا و  ــد، این ب ــر می مناین ــا معلوم ت ــرِم دیگــران را گســرش ی ــا مرزهــای ف ــد و مرزهــای خویــش ب نشــان می دهن

ــا  ــا متاشــاگران از تهی بودن شــان، هم چنــان بی خــر باشــند ت محتــوا تنهــا می خواهنــد آنقــدر فرمیــک و آن یگانــه مباننــد ت

هــم بحــران، بحــران مبانــد و هــم راهکار هــا »نــرد« را بــه »جنــگ« تعبیــر مناینــد. 

خاورمیانــه صحنــه ی جنــگ فرم هــای بــه بن بســت  رســیده و نــرد بــرای آفرینــش  معناهاســت. خاورمیانــه یــا هــامن جبهــه ی 

نــرد هنــوز محــو فرم هــای معمــول نشــده و خــودش هــم فرم آفریــن نبــوده چــرا کــه اعتقــاد بــه معناهایــش را بــرای تجســم، 

ــت.  ــر اس ــی  بحران ت ــران سیاس ــون، از بح ــک مضم ــودِن ی ــن ب ــودن و نه فرم آفری ــر ب ــت. نه فرم پذی ــت داده  اس ــی از دس کم

ســاختار بــرای ســاختار مند شــدن نیــاز بــه اعتقــاد، آینــده، گذشــته و اکنــون دارد تــا فرهنــگ اش در قــواره ی مرزهــا نقطــه ی 

صفــر نشــود، و بــه فرم آفرینــی نیــاز دارد تــا فرهنــگ، همــواره و فقــط مــرادف بــا یــک پدیــده نباشــد. خاورمیانه یــک هویت 

اســت و بــرای هویت مند مانــدن در معنــای اجتامعی شــدِن آن، دســت  بــه  آفرینش گــری فــرم خویــش خواهــد زد. همچنــان 

کــه فــرم  نویــن نیــز بــرای فرم شــدن هویتــی تــازه می طلبــد. 
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ـ پارتیزان منگور بحران ایرانی، گذار دموکراتیکـ 

این جزیره ی خوش جنگ 
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     از نخســتین روزهــای یــک انقــالب بــا نخســتین ســازمان ها و جنبش هــای انقالبــی و از فرم هــا و ســاختارهای 

سیاســی امــروزی منتــج از همیــن نخســتین ها و نانخســتین ها، تــا آن آینــده ی معلــوم و نامعلــوم، یــک خصلــت 

مشــرک کــه آن را می تــوان فرهنــگ سیاســی یــا انقالبــی نامیــد، بیــش از هــر جنبــش و فرمــی برجســته  می گــردد. 

ایــن خصلــت مشــرک، وجــود نوعــی فرهنــگ یــا زبــان اســت کــه غالبــاً زبــان انقــالب بــوده و در جامعــه منــودی 

ــا گــذر زمــان  ــد. ب ــد، امــا ابــدی منی مان ــا می دان ــه خــود می گیــرد، خــود را ابــدی و مان اجتامعــی و اپیدمیــک ب

ــالب،  ــاِن انق ــا رسِب داغ خیاب ــالب ب ــدن انق ــا روبروش ــی ی ــای انقالب ــن هیجان ه ــد از فروکاس ــای بع و در روزه

ــت  ــه، سیاس ــه برنام ــدن ب ــل مبدل ش ــر می ــده و بیش ــته ش ــه ی آن کاس ــاس آرمان گرایان ــی و احس ــار عاطف از ب

حزبــی، ســاختاری و یــا مدیریتــی دارد و در واقــع آرمان گرایــی انقالبــی آن جامــه ای از روند هــای سیاســِی 

روزآمــد می پوشــاند یــا بــر آن می پوشــانند. جنبش هــای انقالبــی وقتــی می خواهنــد جامعــه را بــه ســوی 

ــا تحقــق پیــروزی خویــش را بــه جامعــه نویــد دهنــد، معمــوالً دایــره ی  افــِق فکــری خویــش رهنمــون کننــد، ی

واژگانــی خــاص، بــا هدفــی  خــاص دارنــد. کلــامت و واژه هــا بیشــر از آنکــه عینــی و ملس شــدنی باشــند، حالتــی 

از باورناپذیــری روایــت دوِر جهانــی دورتــر و دســت نیافتنی اند کــه معمــوالً مخاطبــان آن محــِو جلــوه ی رؤیایــی 

ــد  ــی نبای ــا گوی ــت ام ــه واقعی س ــوند ک ــی می ش ــم ذاِت پندارهای ــا آن ه ــد ب ــاور می  کنن ــوند. آن را ب آن می ش

واقــع شــوند. ایــن واژه هــا، ادبیــات و زبــان مشــرک، غالبــا هــم تــازه و هــم بســیار آوانــگارد نشــان می دهنــد 

ــان حاکمیــت سیاســی  و عادت شــده اســت را می شــکنند و از  ــب کــه معمــوالً زب ــان محــاوره ی غال چــرا کــه زب

روی آن می گذرنــد. هــر یــک از ایــن واژه  هــا یــا هــامن زبــاِن انقــالب، حــاوی ایــده، پیغــام سیاســی، آرمان هــای 

ــانه ای از  ــات گرفته و نش ــا نش ــری من ه ــه از جهان فک ــت ک ــق اندیشه ای س ــِم مطل ــی از حک ــردا و نوع ــاِن ف جه

ــا  ــه  اســت. از »مرگ بر...هــا و زنده بادهــای« روزهــای انقالبــی ت بینــش و تفکــر ســاختار سیاســی ـ انقالبــی زمان

اعالمیه هــای سیاســی و میتینگ هــای خیابانــی انقــالب تــا برنامه هــای سیاســی و پروژه هــای اســراتژیک حزبــی 

ــن  ــوط سایه روش ــود. خط ــاخته ش ــن برس ــد از م ــه بای ــت ک ــیم آینده ای س ــی ترس ــی، همگ ــی و اجتامع و انقالب

طرح واره یی ســت کــه چشــم ها، لب هــا و  برآمدگــی و فرورفتگــی چهــره ای کــه بایــد هویــدا گــردد. آرمان گرایــِی 

ــازمان   ــک س ــی و ایدئولوژی ــای سیاس ــی نظریه ه ــی و ناپذیرفتن ــای پذیرفتن ــالب و باید ه ــت انق ــی، خصل انقالب

انقالبی ســت. آن تجلــی و تجســم زیبایی شناســانه ی اهــداف سیاســی، پیــروزی و آزادی ســت. حتــی اگــر باورپذیــر 

ــی و  ــت آرمان ــرار اس ــون ق ــی  انقالبی ــان آرمان ــامن زب ــا ه ــعارها ی ــذر ش ــه  از رهگ ــند جامع ــر باش ــا باورناپذی ی

ــی  ــه ایده آل تریــن خیال هایی ســت کــه جامعــه تجســم عین واقعیــت فضیلت مــدار خویــش گــردد. اندیشــیدن ب

ــت صــادق آن می شــوند.  ــز عینی ــون نی ــد و انقالبی ــب می کن آن را طل

خاورمیانــه تاریخــی رسشــار از زبــان انقــالب و رسشــار تر از دســت نیافتنی های آرمانــی دارد کــه زبــاِن انقــالِب آن، 

ایده هــا و حکــم مطلــِق اندیشــه ها از جهان فکــری من هایــش را نیــز کمــی معمــوال زود می بــازد. ایده باختگــی 

در زبــاِن من هــای انقــالِب خاورمیانــه، خاورمیانــه را انقــالب زده منــود. چــرا کــه واژه هــا در زبــان دخالــت کردنــد 

ــدند  ــی  ش ــی مردمان ــت حامس ــا روای ــد. انقالب ه ــا  نش ــا معن ــد ام ــعاری تازه بودن ــدند. ش ــن نش ــا زبان آفری و ام

کــه هرگــز واقــع نشــدند. رسخوردگــی سیاســی، شکســت پروژه هــای ســازمان انقالبــی یــا یــأس از عــدم تحقــق 

پیــروزی انقالبیــون نیســت، کــه از معناباخــن انقــالب در مــن انقــالب اســت؛ کــه دیگــر رسخوردگــی سیاسی ســت 

و واقعــا معنــای رسخوردگــی دارد. انقالب هــا پیــش از انقالب شــدن، مــن معنا منــد مردمــی هســتند کــه زیســن 

در آرمان هــا را یــک واقعیــت باورپذیــر می پندارنــد. یعنــی خیال هــای آزادی و انتقــام از زندگــی را بــا آرمان هــای 

ــت، آزادی و  ــش را باخ ــالب معنای ــن انق ــه م ــی ک ــد و وقت ــی می دانن ــالب یک ــدان انق ــن فرزن ــده ی م آفریده ش

ــامت  ــود، کل ــته می ش ــادات شکس ــد، ع ــان روی می ده ــالب در زب ــازد. انق ــود را می ب ــز خ ــی نی ــام از زندگ انتق

ــد و اندوخته هــای اندیشــگی مــردِم انقــالب، احســاس و اندیشــه ی زیباشناســانه ای از  ــت می  کنن ــان دخال در زب

هســتی جامعــه می شــوند. ایــن یعنــی هــامن تجلــی نزدیــک فریادهایــی  کــه مــردم بهانــه ی بزرگــی بــرای بــودن 

ــا پــس کشــیدن از  ــه پ ــخ، حــارض ب ــک تاری ــه حکــم تراژی ــه ب ــه همگــون عــادات خویــش می شــوند ن ــد. ن دارن

ــد. ــان انقــالب می گردن خیاب

ــه ی  ــت خودآگاهان ــود و دریاف ــش ش ــادات خوی ــون ع ــه همگ ــت ک ــه، خاورمیانه ای س ــن خاورمیان  غم انگیزتری

ــا از  ــه، فقــدان انســان و انقــالب اســت ت خویــش از مــن زیبایــش را از دســت بدهــد. یقیین باختگــی خاورمیان

خاورمیانــه تنهــا ویرانــه ای از آرمان هــای ویران شــده را بــر مــن دوبــاره ی ویرانــی بیافزایــد. معنــا و غایــت زندگــی 

در رسزمینــی کــه دیاســپورای غریــب خویــش گشــته و مرزهایــش تنهــا خطــوط رشم از وطن شدگی ســت. رشم از 

زبانی ســت کــه کلــامت مــرده  از زِهــدان من هــای مــرده بــه دنیــا مــی آورد. خاورمیانــه ادامــه ی آن رویایی ســت 

ــن رشِق بی مــرشق و در  ــان یقیین باختگی ســت. در ای ــش زب ــده و زبان ــان مان ــش بی آرم ــن انقالب های ــه در م ک

ایــن رسزمیــِن هنوزهایــی کــه از تفنــگ نیافتــاده، نشــانه های هیروگلیفــی از انســان و مــن مانــده اســت. 

خاورمیانــه نشــانه ی رصیــح و بی لهجــه ی زندگــی و مــرگ اســت. آن معنــی و انــگاره ی باورپذیــری از رســتگاری 

انســان اســت از آنچــه کــه بایــد منی بــود و گشته اســت. خاورمیانــه ی لکاتــه بــا محله هــای عفونــی اش دیوارهایــی 

ــاره  ــی دوب ــاال مــی آورد. زبان ــش را ب ــازه، فقــط خوی ــان را رسکشــیده، از شــعاری ت ــه متــام شــعارهای جه دارد ک

ــاره ای نباشــند  ــون دوب ــامت، افی ــن باشــد و کل ــه زبا ن آفری ــی ک ــَدرد. متن ــان عــدم را ب ــن گریب ــا ای می خواهــد ت

کــه دیوار نویســی در روز روشــن جــرم نشــود و خــامری شــعار ی بی شــعور را بــر دیــوار رس بکشــیم. خاورمیانــه 

ــا شــعر نجــات می دهــد...« ــه را تنه نشــانه هایی از انســان و مــن دارد. »خاورمیان
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هویت چیست و هویت خواهی چه زمانی مطرح می گردد؟ 

ــوده و  ــه ب ــان ها نهفت ــود انس ــی در وج ــه نامیرای ــل  ب ــی و می ــوع جاودانگ ــاز موض از دیرب

همــواره تالش هــای زیــادی در ایــن زمینــه مشــاهده شده اســت. افســانه ها و میتولوژی هــای 

فراوانــی در ایــن زمینــه از نســل آدمیــزاد بــه جــای مانــده اســت. انســان همــواره بــه دنبــال 

راهــی بــوده کــه بتوانــد بــا توســل بــه آن جاودانــه و نامیــرا گــردد. از افســانه هایی هم چــون 

ــواع مومیایــی کــردن جســد مــردگان و روش هــای مختلفــی  ــا ان ــی ت جســتجوی اکســیر جوان

کــه انســان آزمــود و یــا شــناخت از ارسار نامیرایــی تــا تــالش بــرای ابــراز موجودیــت انســان و 

جامعــه، همگــی حکایــت از ایــن موضــوع دارد کــه انســان در پــی شــناخت 

ــه  در  ــن زمین ــای انســان در ای ــی می اندیشــد. تالش ه ــه جاودانگ ــش ب خوی

بســیاری از نقــاط جهــان منونه هــای بــارزی دارد، تــا جاودانــه گــردد. زمانــی 

کــه انســان درک کــرد کــه منی توانــد از لحــاظ فیزیکــی جاودانــه شــود بــه 

ــد. انســان  ــت منای ــت وجــود خــود را تثبی ــا ابدی ــود ت ــری ب ــال راه دیگ دنب

ــردد. در  ــه گ ــد جاودان ــذاری بتوان ــا اثرگ ــار و ب ــق آث ــا خل ــا ب ــالش منــود ت ت

تــالش بــوده کــه بــا اثــرات خــود در جهــان هســتی بــه آینــدگان اثبــات کنــد 

ــخ  ــول تاری ــورش در ط ــته و حض ــود داش ــت وج ــک هوی ــوان ی ــه عن ــه ب ک

معنامنــد بــوده اســت. اینجاســت کــه می تــوان از آفرینــش هــر بحــث منــود. 

هــر زمانــی خلــق شــد که انســان خواهــان اثرگــذاری و مانــدگاری ابــدی بود 

و زمانــی تکامــل پیــدا کــرد کــه انســان در پــی ارضــاء حــس نامیرایــی خویش 

ــا خلــق هــر و وارد کــردن آن  ــود. بنابرایــن می تــوان گفــت کــه انســان ب ب

در همــه ی جوانــب حیــات خویــش، گام مهمــی در هویت بخشــی بــه خــود 

ــا اســتفاده از هــرِ  ــر منــود کــه انســان ب ــه تعبی ــوان این گون برداشــت. می ت

ــدگاری ای  ــود. مان ــدگاری ب ــی مان ــش در پ ــری خوی خودســاخته و آفرینش گ

کــه بــدون شــک نقــش عظیمــی در رونــد تکامــل حیــات اجتامعــی انســان 

ــه انســان  ــن زمین ــراز داشــت کــه در ای ــوان اب داشــته اســت. بنابرایــن می ت

توانســت کــه ابعــاد دیگــری از زندگــی خــود را کشــف و در رونــد حیــات 

اجتامعــی خــود از طریــق آنهــا هویــت و فلســفه ی وجــودی خویــش را بهــر 

درک منایــد. 

ــور  ــا ظه ــف و ب ــات مختل ــکل گیری اجتامع ــا ش ــخ و ب ــول تاری ــا در ط ام

شــاخه  ها و ابعــاد دیگــری از ادراک انســانی، ایــن مســئله تــا حــدودی دچــار 

انحــراف شــده اســت. انحرافــی کــه انســان را ناچــار می کنــد بــا تغییــر در 

بنیادی تریــن عنــارص دخیــل در حیاتــش، بــه دنبــال شــیوه  های حیاتــِی 

ــد  ــی رون ــه در ط ــازد. چراک ــارج س ــران خ ــا او را از بح ــردد ت ــری بگ دیگ

ــف و  ــی مختل ــا و شــیوه های حیات ــور فرهنگ ه ــا ظه ــی و ب ــخ اجتامع تاری

ــق  ــرای تحق ــی ب ــیوه های مختلف ــاوت، ش ــا ی متف ــدن ایدئولوژی ه پدیدارش

ایــن هــدف به وجــود آمدنــد. ســیر تاریخــی ایــن رونــد تــا بــه امــروز مراحــل 

ــا را بــر طبــق معیار هــای  گوناگونــی را طــی کــرده اســت کــه می تــوان آنّه

ــت  ــه وضعی ــن اســت ک ــم ای ــه ي مه ــا نکت ــدی منــود. ام مختلفــی صورت بن

امــروز را بــا نــگاه بــه گذشــته مــورد ارزیابــی قــرار داد. بنابرایــن هنگامــی 

کــه بــه وضعیــت امــروز جوامــع بــرشی می نگریــم، شــاهد عمــق بحرانــی 

هســتیم کــه امــروزه گریبــان جوامــع بــرشی را گرفتــه اســت. بحرانــی کــه 

در واقــع حاصــل زیاده خواهی هــا و کج روی هــای انســان اســت. منــود 

ــوان مشــاهده  ــی می ت ــائل اجتامع ــای مس ــطح و رومن ــران را در س ــن بح ای

منــود و منونه هــای بســیاری را مثــال زد. از معضــالت اقتصــادی، اجتامعــی، 

فرهنگــی و جنگ زدگــی جوامــع گرفتــه تــا بحران هــای کالن بین املللــی، 

هویت اندیشی
معـــنا باختگی،
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شـ

ا پ
ـــ

زان

فلسفه ی وجودی مدل نوینی همچون ملت دموکراتیک چیست؟

بــرای پاســخ بــه چنیــن ســوالی قبــل از هــر چیــز بایســتی فاکتورهــای وجــودی یــک 

جامعــه، چــه فــردی و چــه اجتامعــی را مورد بررســی قــرار دهیــم. از هامن ابتــدای وجود 

اجتامعــات انســانی متوجــه یــک مســئله  ی مهــم می شــویم کــه هویــت و گام برداشــن 

انســان در زمینــه ی هویت یابــی مضمــون اصلــی آن  را تشــکیل می دهــد. پــس ابتــدا باید 

مســئله  ی هویــت و نگــرش خــود را در ایــن رابطــه مــورد بررســی قــرار دهیــم.

انســان تــاش منــود تــا بــا خلــق آثــار 
و بــا اثرگــذاری بتوانــد جاودانه گــردد. 
ــا اثــرات خــود  در تــاش بــوده کــه ب
در جهان هســتی بــه آینــدگان اثبات 
ــت  ــک هوی ــوان ی ــه عن ــه ب ــد ک کن
وجــود داشــته و حضــورش در طــول 

تاریــخ معنامنــد بــوده اســت

ب مل
نک دن و رم ک ا . .. . ..
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می تــوان مــواردی را برشــمرد. امــا همــه ي اینهــا جوانبــی از مســئله ی 

درازمــدت  صورتــی  بــه  چاره یابــی  جهــت  کــه  هســتند  مطروحــه ای 

ــا را  ــن منونه ه ــی ای ــع متام ــند. در واق ــی باش ــان واقع ــد یاری رس منی توانن

ــن  ــرار داد. بنابرای ــودن مســئله  مــورد بحــث ق ــوان جهــت ملمــوس ب می ت

بایســتی علــل وجــودی بحــران را بــه صــورت ریشــه ای تری مــورد بررســی 

قــرار دهیــم. مســئله ای کــه این جــا می تــوان از آن بــه عنــوان علــل اصلــی 

و ریشــه ای از آن نــام  بــرد، فقــدان و یــا ضعــف معنامنــدی و معنابخشــی 

تعاریفی ســت کــه انســان در طــول حیــات خویــش آنهــا را بــه عنــوان معیــار 

انتخــاب منــوده اســت. تعاریفــی کــه می تــوان از آنهــا بــه عنــوان مشــرکات 

ذهنــی جوامــع انســانی یــاد کــرد. اگــر بــه دنبــال ریشــه و دالیــل مســائل 

و مشــکالت کالِن اجتامعــی بگردیــم، در نهایــت بــه ایــن مســئله  می رســیم 

کــه هدف گــذاری انســان دچــار انحــراف شــده اســت. حــال بایســتی 

فهمیــد کــه هــدف از چــه چیــزی پدید آمــدن و چگونــه تعریف کــردن 

ــم  ــرار دادی ــث ق ــورد بح ــتار م ــدای نوش ــه در ابت ــوردی ک ــر م ــت. اگ اس

ــد،  ــم ش ــر خواهی ــئله  نزدیک ت ــن مس ــه ای ــم،  ب ــاد آوری منایی ــاره ی را دوب

ــداف  ــی،  اه ــی و جاودانگ ــه نامیرای ــدید ب ــل ش ــل می ــه دلی ــان ب ــه انس ک

ــد.  ــف می کن ــاس بازتعری ــن اس ــر ای ــش را ب ــدت خوی ــدت و کوتاه م بلندم

حــال ایــن میــل تنهــا بــه مســائل فــردی مختــص منی شــود بلکــه بــا توجــه 

ــل  ــن می ــت ای ــان داش ــوان اذع ــانی، می ت ــات انس ــودِن حی ــه اجتامعی ب ب

و خواســته ی بــرشی هــم دارای بعــد اجتامعــی و هــم بعــد فــردی اســت. 

ــت  ــالش اس ــردی در ت ــورت ف ــه ص ــی ب ــان از طرف ــه انس ــی ک ــن معن بدی

ــود  ــت بودن و وج ــش، هس ــون خوی ــط پیرام ــر محی ــذاری ب ــا تاثیرگ ــه ب ک

خــود را بــه اثبــات برســاند. از طرفــی دیگــر هــم جوامــع انســانی بــا تــالش 

ــی کســب  ــات اجتامع ــه در طــول پروســه  ی حی ــی ک ــظ هویت های در حف

کرده انــد ســعی بــر ایــن دارنــد کــه بتواننــد وجــود خــود را جاودانــه کننــد. 

اگــر هــدف انســان را بــه ایــن مســئله  تقلیــل دهیــم و بقیــه  ی اهــداف را 

ــالء  ــود خ ــل وج ــه  دلی ــه ب ــت ک ــوان گف ــم، می ت ــف منایی ــی آن تعری در پ

ــان بحــران شــگرفی شــده اند  ــه  اســت کــه جوامــع دچــار چن ــن زمین در ای

ــان  ــتگی انس ــد. گم گش ــوار می منایان ــیار دش ــی بس ــی از آن راه ــه رهای ک

ــا  ــن بحران ه ــیاری از ای ــمه ی بس ــوان رسچش ــی را می ت ــاظ معنای ــه لح ب

ــان  ــت امروزم ــع وضعی ــه واق ــت. ب ــته اس ــار گش ــه  آن دچ ــه ب ــت ک دانس

نشــان از معناباختگــی عمیقــی دارد کــه انســان بــه آن دچــار گشــته اســت. 

ــه شــکل افســانه واری  ــی در ذهــن انســان ها ب ــه زمان ــی ک ــی معناهای حت

نقــش بســته بودنــد نیــز دچــار ابهــام شــده اند و دیگــر منی تواننــد نقــش 

تعیین کننــده ی خــود را ایفــا کننــد. تحریــف و موهوم شــدن معانــی و 

مفاهیــم بنیادینــی کــه شــاکله ی متامــی زیرســاخت های ذهــن بــرشی 

می باشــند، موجــب بــروز مشــکالت و معضــالت عدیــده ی هویتــی و 

شــخصیتی و اجتامعــی گشــته اســت. بــه نحــوی انســان در یک فضــای معلق 

ذهنــی بــه رس می بــرد و منی دانــد کــه بــه دنبــال چــه بایــد بــرود؛ و همــواره 

ــال راه  چــاره ســعی  ــه دنب ــه انســان ب ــن خالءای ســت ک ــروز چنی ــی ب در پ

ــی کــه گم گشــتگی  ــد. معلق بودن ــی یاب ــق رهای ــن تعلی ــا از ای ــر آن دارد ت ب

ــد  ــر رون ــی ب ــرات مخرب ــز تاثی ــس آن نی ــراه دارد و در پ ــه هم ــری را ب فک

ــی  ــه وضعیت ــدن ب ــار ش ــاخته و دچ ــرش وارد س ــی ب ــی و ذهن ــل روح تکام

ــی  ــن معناباختگ ــه ای ــت ک ــوان گف ــت. می ت ــم زده اس ــی را رق ــن بحران چنی

در عرصــه ی هویتــی انســان بیشــرین تاثیرگــذاری را داشــته و بیشــر از هــر 

چیــزی هویــت فــردی و اجتامعــی انســان را بــه مخاطــره انداختــه اســت. 

البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن یگانــه دلیــل معضــالت هویتــی نیســت 

ــت.  ــل اس ــن دالی ــی از بنیادی تری ــه یک بلک

ــران  ــای بح ــا رومن ــه ب ــه در رابط ــی ک ــف کوتاه ــن پیش تعری ــا ای ــال ب ح

داشــتیم می تــوان بــه ابعــاد و زوایــای معناباختگــی هــم از لحــاظ فــردی و 

هــم اجتامعــی اشــاراتی داشــت.

معناباختگی فردی

 
فــرد در جامعــه ی امــروز بــه چنــان ســطح از تناقضــات معنایــی رســیده کــه 

بایســتی بــه تعریــف فــرد بــودن و انســان بــودن شــک کــرد. در برخــی از 

ــوان  ــزول را می ت ــن ن ــردی اوج ای ــات ف ــروز و شــیوه های حی ســبک های ام

ــک  ــود بیولوژی ــک موج ــوان ی ــه عن ــا ب ــان را تنه ــی انس ــود. برخ ــاهد ب ش

می نگرنــد و او را عــاری از هرگونــه ادراک غیــر پوزیتویســتی می داننــد؛ 

یعنــی حیوانــی کــه بیشــر از بقیــه ی گونه هــا تکامــل یافتــه اســت. برخــی 

ــد  ــد کــه فاق ــی می دانن ــی اراده و در خدمــت فرضیات انســان را موجــودی ب

هرگونــه ارزشــی معنامنــد هســتند. انســان بــا فــرو رفــن در اعــامق زندگــی 

ــل  ــه قاب ــار شــده اند ک ــی دچ ــان وضع ــه چن ــه داری ب ــاِم رسمای ــر نظ مدنظ

تعریــف منی باشــد. حیاتــی کــه هیــچ وجــه ای از انســانیت باقــی نگذاشــته 

اســت، انســان را دچــار چنــان ســطح معناباختگــی ای کــرده کــه حتــی درک 

و توجیــه ایــن مســئله  برایــش دشــوار می منایــد. معناباختگــی عمیقــی کــه 

موجــب تعلیــق انســان در هپــروت توهامتــی می شــود تــا دیگــر تشــخیص 

و متایــز میــان واقعیــت و خیــال بــرای انســان مشــکل  گــردد. انســان 

موجودی ســت کــه بایســتی در هــر رشایــط زمانــی و مکانــی تعریفــی 

ــط  ــش را در محی ــود و نقش ــد خ ــد و بتوان ــته باش ــش داش ــگاه خوی از جای

ــر  ــه آن دچــار گشــته دیگ ــه انســان ب ــن رشایطــی ک ــا ای ــد. ب ــون  بیاب پیرام

ــاء  ــی رسمنش ــن رشایط ــد. چنی ــد و دریاب ــگاه را بشناس ــن جای ــد ای منی توان

ــع آن  ــه تب ــته و ب ــی گش ــی و روح ــای روان ــیاری از ناهنجاری ه ــور بس ظه

موجــب  پدیــد آمــدن مشــکالت و معضــالت شــدید اجتامعــی گشته اســت. 

تحریــف و موهوم شــدن معانــی 
ــه شــاکله ی  ــی ک ــم بنیادین و مفاهی
متامــی زیرســاخت های ذهــن بــری 
می باشــند، موجــب بــروز مشــکات 
و معضــات عدیــده ی هویتــی و 
شــخصیتی و اجتامعی گشــته است. 
ــای  ــک فض ــان در ی ــوی انس ــه نح ب
معلــق ذهنــی بــه رس می بــرد و 
ــد  ــه بای ــال چ ــه دنب ــه ب ــد ک منی دان
بــرود؛ و همــواره در پــی بــروز چنیــن 
ــال  ــه دنب ــه انســان ب خاءای ســت ک
راه  چــاره ســعی بــر آن دارد تــا از ایــن 

تعلیــق رهایــی یابــد

انســان از طرفــی بــه صــورت فــردی 
ــذاری  ــا تاثیرگ ــه ب ــاش اســت ک در ت
خویــش،  پیرامــون  محیــط  بــر 
هســت بودن و وجــود خــود را بــه 
اثبــات برســاند. از طرفــی دیگــر هــم 
جوامــع انســانی بــا تــاش در حفــظ 
هویت هایــی کــه در طــول پروســه  ی 
ــد  ــب کرده ان ــی کس ــات اجتامع حی
ــد  ــه بتوانن ــد ک ــن دارن ــر ای ــعی ب س

ــد ــه کنن ــود را جاودان ــود خ وج

...اکرمودننکملب ...
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بنابرایــن وقتــی چنیــن وضعیتــی از انســان را مشــاهده و مــورد بررســی قــرار می دهیــم، درک ایــن وضعیتــی کــه 

انســان بــه آن دچــار شــده دشــوار نیســت. 

حالتــی کــه در طــی تاریــخ بــه صــورت مــداوم بــا آن برخــورد می مناییــم تغییــر در رونــد شــکل دهی شــخصیت 

یــا هویــت انســانی در جوامــع بــرشی اســت. هویتــی تصنعــی کــه بــا اصــل هویــت انســانی در تضــاد بــوده و بــر 

طبــق معیار هــا و ضدارزش هــای جامعــه ی مــدرن رسمایــه داری پایه ریــزی شــده اســت. در تقابــل ایــن موضــوع 

ــد.  ــانی می باش ــی و انس ــای اخالق ــظ ارزش ه ــت حف ــالش جه ــه در ت ــته ک ــود داش ــیال وج ــدی س ــواره رون هم

رونــدی کــه ســعی بــر ایــن دارد کــه همــگام بــا تغییــر رونــد حیــات اجتامعــی و فــردی بــرش بــا توجــه بــه نیازهــا 

و مطالبــات انســانی خــود را بــه روز منایــد و در پــی پــر کــردن خال ء هایــی می باشــد کــه خــوِد جریــان موســوم 

ــد.  ــه می باش ــات و مجادل ــال حی ــم در ح ــروزه ه ــد ام ــن رون ــت.  ای ــرده اس ــاد ک ــا را ایج ــه داری آنه ــه رسمای ب

دیالکتیکــی وجــود دارد کــه موجبــات رشــد حیــات انســانی را فراهــم منــوده اســت. دیالکتیکــی کــه امــروزه ورق 

آن بــه ســود جریــان نامتعــارف برگشــته اســت. در ادامــه ی نوشــتار راهکارهــا و پتانســیل های موجــود بــرای ایــن 

ــد. مســائل مطــرح می گردن

 

معناباختگی اجتامعی

   

     بــه دلیــل اجتناب ناپذیــری و عــدم تفکیــک فــرد از جامعــه و همچنیــن درهم تنیدگــی مباحــث اجتامعــی بــا 

خصوصیــات فــردی، معناباختگــی فــردی بــه صــورت کالنــی بــر جامعــه تاثیرگــذار خواهــد بــود. زمانــی می تــوان 

ــر  ــی و سیاســی خــود را ب ــه ارزش هــا و هنجارهــای اخالق ــه آن جامع ــه بحــث منــود ک ــک جامع از معناهــای ی

ــه ضــدارزش و ناهنجــاری اجتامعــی  ــل ب ــد و جهــت حفــظ آنهــا و عــدم تبدی طبــق نیازهایــش طبقه بنــدی منای

ــر  ــی اگ ــا سیســتم جهان ــق ب ــه شــدت دچــار معناباختگــی شــده اند. تلفی ــرشی ب ــروز ب ــع ام ــد. جوام ــالش منای ت

ــه  ــت بلک ــت نیس ــا پیرشف ــه تنه ــس ن ــا بالعک ــردد، ام ــی می گ ــعه یافتگی تلق ــت و توس ــوان پیرشف ــه عن ــه ب چ

ــه  ــالیان درازی ب ــالح آن س ــه اص ــی ک ــت. انحراف ــت تاریخی س ــی پرسف ــی و حت ــدید اجتامع ــراف ش ــی انح نوع

ــه  ــنت ب ــه و س ــدال مدرنیت ــه در ج ــع خاورمیان ــژه جوام ــه وی ــروزی ب ــای ام ــد. جامعه ه ــد انجامی ــول خواه ط

ــد.  ــه می کنن ــه بحران هــای شــدید اجتامعــی را تجرب ــر هســتند و دچــار رسگشــتگی ای گشــته اند ک شــدت درگی

بحران هایــی کــه بــه صــورت مــداوم در حــال بازتولیــد ســاختاری منفــی و در تضــاد بــا اصــول و مبانــی اجتامعــی 

خــاص ایــن جوامــع می باشــد. رسگشــتگی ای کــه موجــب شــده جامعــه معیارمنــدی خویــش را از دســت دهــد و 

در تشــخیص مناســبات متناســب بــا مطالبــات خویــش بــه شــدت دچــار مشــکل گــردد. ضعــف در معنامنــدی و 

معیارمنــدی و تنــزل در آن، بدتریــن حالــت یــک جامعــه اســت و امــکان زوال و نابــودی جامعــه را بیــش از پیــش 

ــا  مهیــا می ســازد. بی شــک معضــالت اجتامعــی در همــه ي ابعــاد فرهنگــی، اقتصــادی، سیاســی و ... ازجهاتــی ب

ــد. ــاط می باش ــه در ارتب ــی جامع معناباختگ

ــی جامعــه  ــدن هویت ــه ی معناباختگــی از هــم لحــاظ فــردی و هــم اجتامعــی مســتقیام موجــب معلق مان مقول

می شــود. گم گشــتگی هویتــی و یــا هویت منــدی غیرمنطبــق بــا معیار هــای اخالقــی و سیاســی جامعــه موجــب 

ــرو  ــات سیاســی و اجتامعــی خــود را ادامــه دهــد و پی ــح حی ــد در مســیری صحی می شــود کــه آن جامعــه نتوان

ــت و  ــم در ذهنی ــی ه ــرات بنیادن ــا تغیی ــت از آنه ــه برون رف ــویم ک ــی می ش ــای عمیق ــروز بحران ه ــاهد ب آن ش

هــم شــیوه ی حیــات جامعــه را می طلبــد. طبیعتــا احســاس نیــاز بــه رفــع ایــن خــالء هویتــی و ظهــور پدیــده ی 

هویت خواهــی در طــول تاریــخ از ایــن قضیــه رسمنشــاء 

ــد و  ــاس کرده ان ــری را احس ــن خط ــع چنی ــه جوام ــرد ک می گی

در راســتای رفــع آن و حفــظ هویــت خویــش تــالش و مبــارزه 

کرده انــد. 

ــوان  ــروزه می ت ــا ام ــت ام ــو نیس ــده ای ن ــی پدی هویت خواه

ــا  ــگام ب ــک هم ــدون ش ــود. ب ــاهد ب ــی را از آن ش ــاد نوین ابع

ــد  ــخ در رون ــول تاری ــه در ط ــده ای ک ــوالت عدی ــر و تح تغیی

حیــات اجتامعــی پدیــد آمــده، شــیوه های مبــارزه و تــالش در 

برابــر انحرافــات بــه وجــود آمــده نیــز دچــار دگرگونــی شــده 

ــه دو  ــت ک ــرح اس ــکال مط ــئله ای دیالکتی ــا مس ــت. اینج اس

منونــه ی انحــراف از معیار هــای اخالقــی و سیاســی جامعــه کــه 

در نهایــت موجــب گم گشــتگی هویتــی می گــردد و مبــارزات 

ــی دارای  ــران اصل ــارص و بازیگ ــوان عن ــه عن ــه ب هویت طلبان

نقــش بوده انــد. تالش هایــی کــه جوامــع مختلــف در راســتای 

ــد  ــام داده ان ــی انج ــات اجتامع ــه ی حی ــی در پروس هویت طلب

نیــز تغییــر و تحوالتــی را متقبــل شــده اند. بــدون شــک 

عوامــل و فاکتورهایــی کــه موجــب انحــراف از معیارهــای 

ــه  ــرای ب ــالش ب ــود، در ت ــه می ش ــی و سیاســی در جامع اخالق

انحــراف کشــیدن رونــد هویت طلبــی نیــز هســت. در مقابــل 

ــرار  ــا آن ق ــاد ب ــی متض ــتین، نظام ــی راس ــد هویت خواه رون

دارد کــه همــواره در حــال ســاخت هویتــی تصنعی ســت کــه 

بتوانــد بــه صورتــی مجــازی و خیالــی پاســخگوی نیــاز جامعــه 

بــه هویــت باشــد. اگــر بــا مترکــز بــر وضعیــت امروزمــان ایــن 

مســئله  را مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار دهیــم می تــوان 

ملموس تــر درک کــرد کــه منظــور از مفاهیمــی  همچــون 

ــت؟  ــی چیس ــتین و تصنع ــی راس هویت طلب

بــا توجــه بــه وضعیــت کنژکتــوری خاورمیانــه و بحرانــی 

ــه ی  ــرار دادن جامع ــر ق ــا مدنظ ــه و ب ــان آن را گرفت ــه گریب ک

ــاهده  ــوط را مش ــن خط ــی ای ــود عین ــوان من ــتان، می ت کوردس

کــرد. امــروزه در کوردســتان بــا توجــه بــه پیشــینه ی تاریخــی 

و اهمیــت ژئوپولیتیــک آن، دو نــوع خــط هویتــی را می تــوان 

ــرد.  ــف ک ــوردی تعری ــت ک ــی هوی ــط اصل ــوان دو خ ــه عن ب

اولــی بــا توجــه بــه حاکمیــت و تاثیــرات مخربــی کــه تفکــرات 

نظــام رسمایــه داری بــر جوامــع خاورمیانــه گذاشــته، می تــوان 

هویتــی از کــورد را تعریــف منــود کــه بــرای پر کــردن خالءهای 

هویتــی اش بــه دنبــال تبدیــل شــدن بــه جامعــه ای بــه اصطــالح 

ــه  ــه ب ــا توج ــان ب ــن می ــت.  در ای ــی غربی س ــا فرم ــدرن ب م

رونــد هویت خواهــی  مقابــل  در 
راســتین، نظامــی متضــاد بــا آن قــرار 
ــاخت  ــال س ــواره در ح ــه هم دارد ک
هویتــی تصنعی ســت کــه بتوانــد به 
صورتی مجــازی و خیالی پاســخگوی 
نیــاز جامعــه بــه هویــت باشــد. اگــر 
بــا مترکــز بــر وضعیــت امروزمــان این 
ــی  ــورد بررســی و ارزیاب مســئله  را م
قــرار دهیــم می تــوان ملموس تــر 
درک کــرد کــه منظــور از مفاهیمــی  
ــتین و  ــی راس ــون هویت طلب همچ

تصنعــی چیســت؟ 

ب مل
نک دن و رم ک ا . .. . ..
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زرق وبــرق دار منــودن و مجلــل جلــوه دادن ایــن نــوع از شــخصیت کــوردی از طــرف نظــام حاکــم، شــاهد تعمیــق 

ــم.  ــا امــروزه می بینی ــی نســلی خواهــد شــد کــه م ــی کــه موجــب بازآفرین بحــران معناباختگــی هســتیم. بحران

نســلی کــه بــدون هــدف و معنــا زندگــی ای را ادامــه می دهــد کــه دلیلــی بــرای آن نــدارد؛ مگــر دالیلــی واهــی 

ــه  ــم ک ــی از کــورد را مشــاهده می کنی ــز هویت ــل آن نی ــه دور از واقعیت هــای وجــودی جامعــه اش. در مقاب و ب

در تــالش بــرای بازســاخت هویــت اصیــل و مطابــق بــا معیارهــای اخالقــی ـ سیاســی جامعــه می باشــد. هویتــی 

کــه در حــال به روزرســانی شــخصیتی از کــورد می باشــد کــه بــر طبــق نیازهــا و مطالبــات روز جامعــه خــود را 

ــری  ــک نسل کشــی واقعــی جلوگی ــه در روژآوا و شــنگال از ی ــی اســت ک ــن هــامن هویت ــد. ای ســازماندهی مناین

ــه ای  ــر اســاس معیارهــا و بنیان هــای جامع ــه ب ــی ک ــاد. هویت ــام نه ــورد آزاد ن ــت ک ــوان آن هوی ــه می ت منــود ک

ــد دهــد.  ــرای کوردســتان نوی ــده ای روشــن را ب ــت آین ــوان ضامن ــه می ت برســاخته می شــود ک

بــدون شــک در مقایســه بــا واقعیــات امــروز جامعــه و بــا توجــه بــه وجــود بحران هــا و جنگ زدگــی در 

ــه هــر چیــزی هویتــی را قبــول  ــا پشــت پا زدن ب ــد. یکــی اینکــه ب ــه،  دو راه بیشــر باقــی نخواهــد مان خاورمیان

کــرد کــه هیچ گونــه ســنخیتی بــا واقعیــت و حقیقــت وجــودی جامعــه نــدارد و کامــال در نظامــی تحلیــل رفــت 

کــه موجبــات فنــا و نابــودی کامــل جامعــه را فراهــم کــرده اســت. دیگــری نیــز بــا تــالش و مبــارزه در راه هویــت 

اصیــل و به روزمنــودن آن بــر طبــق واقعیــات امــروزه و برســاخت هویتــی نویــن از یــک کــورد آزاد و دموکراتیــک، 

گام برداشــت. هویتــی کــه مانــدگاری و جاودانگــی ملتــی را بــه همــراه خواهــد داشــت کــه همــواره مــورد تهدیــد 

بــوده اســت. 

جهــت تحقــق جامعــه ای آزاد و دموکراتیــک نیــاز بــه فراهــم آوردن بســر و زمینــه ای اســت کــه برســاخت جامعــه  

ــم  ــد خواهی ــه ای هویت من ــورت جامع ــن ص ــند. در ای ــواه باش ــد و هویت خ ــک آن هویت من ــارص دموکراتی و عن

داشــت کــه همــواره مطابــق نیازهــا و مطالبــات تاریخــی اش بــه حیــات خویــش ادامــه خواهــد داد. جامعــه ای 

بــر اســاس واقعیــات تاریخــی و بــا اتــکاء بــر نیــروی ذاتــی اش آینــده ی خــود را ترســیم می کنــد. بی شــک بــرای 

برســاخت چنیــن جامعــه ای و تحقــق چنیــن مفاهیــم عمیقــی نیازمنــد فرمــی نویــن هســتیم. فرمــی کــه بتوانــد 

ــک جامعــه ی  ــوان متــام ابعــاد ی ــه بت ــد کــه خواهــان آن هســتیم. فرمــی ک ــن کن ــده را تضمی تحقــق هــامن آین

ــه  ــدن ب ــدل ش ــیل مب ــک پتانس ــت دموکراتی ــدل مل ــاخت. م ــد س ــت و حیات من ــد و آزاد را در آن یاف هویت من

چنیــن فرمــی را داراســت. مدلــی کــه می توانــد متــام ابعــاد یــک جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد را محقــق گردانــد. 

ــک  ــت دموکراتی ــه برســاخت مــدل مل ــادرت ب ــالش و مب ــه ت ــان داشــت ک ــوان اذع ــت می ت ــا قطعی ــت ب در نهای

یکــی از راه کارهــای مناســب و پاســخگو جهــت برون رفــت از بحران هــای هویتــی، اجتامعــی و سیاســی در رشق 

کوردســتان و ایــران می باشــد. چراکــه از طریــق ایــن مــدل اســت کــه متــام تنوعــات اجتامعــی، اتنیکــی، مذهبــی 

ــش را  ــه ی خوی ــت جامع ــی مدیری ــت و توانای ــد گرف ــای  خواهن ــک ج ــوب دموکراتی ــک چارچ ــی در ی و فرهنگ

خواهنــد یافــت.
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ــرای  ــی ب ــان و روش شناس ــناخت جه ــوه ی ش ــرش و نح ــه در نگ ــروز ک ــوم ام ــود در عل ــی موج در واگرای
انســان )ســوژه ی متفکــر( پدیدآمــده اســت، جــای یــک نگــرش کلیت منــد کــه هــم جنبه  هــای معنــوی یــا 
ــا  ــل مشــاهده و محســوس قضای ــادی و قاب ــه ی م ــد و هــم جنب متافیزیکــی پدیده هــا و ســاختار ها را ببین
ــدگاه متافیزیکــی و  ــا دی ــان ب ــا چن ــخ ی ــی اســت. در برهــه ای از تاری را در نظــر داشــته باشــد بســیار خال
ــع  ــان واق ــت و جه ــه از واقعی ــت ک ــده اس ــته ش ــارص آن نگریس ــان و عن ــه جه ــی ب ــودِی افراط فرای وج
انقطــاع پیــدا منــوده اســت؛ یــا از ســوی دیگــر چنــان بــه امــر واقــع و پدیــده، اهمیــت داده شــده اســت کــه 
ــان ماهیــت و  ــن نشــان از دو پارگــی می ــم. ای از حقیقت هــای وجــودی جهــان پیرامــون رویگــردان بوده ای
ســاختار اســت. ایــن دو پارگــی نــگاه مــا را بــه خــود و جهــان بــه انحــراف کشــانده اســت. قــرن نوزدهــم و 
بیســتم را می تــوان دوران حکم فرمایــی بی چــون و چــرای دیدگاهــی دانســت کــه بــه تحلیــل امــِر واقــع  بــه 
شــکل افراطــی  مبــادرت می منایــد. ایــن موضــع باعــث پدیدآمــدن نوعــی تک بعــدی و تک حقیقــت  پنــداری 
ــات و سوءاســتفاده هایی از  ــروز انحراف ــات و ب ــورد بحــث ســبب تخریب ــرد م ــد. رویک ــن دوران گردی در ای
علــم گردیــد کــه منــود آن در بــروز نگــرش داروینیســتی بــه جهــان  و نــگاه مکانیکــی بــه جامعــه  گردیــد. 
ــا ماهیــت خــود  ــود کــه در ایــن بحــران شــکل یافــت و از علــم سوءاســتفاده کــرد ت نازیســم فاجعــه ای ب
ــروز رویدادهــا و اتفاقــات  ــل وجــودی ب ــز از درک دالی ــد. جامعه شناســان و روان شناســان نی ــه منای را توجی
ــد.  ــدی خــود ارصار دارن ــر دیدگاه هــای تک بع ــه طــور فاشیســم واری ب ــوم ب ــده شــده اند. برخــی عل درمان
ایــن  نشــان می دهــد کــه مــا بــه صــورت تک بعــدی بــه مســائل نــگاه می کنیــم. در صورتــی کــه هیــچ گاه 
ــا و  ــر بی معن ــان، راه را ب ــان و انس ــودن جه ــی من ــت. تک حقیقت ــود نداشته اس ــه ای وج ــت تکین در طبیع
بی هویــت پنداشــن زندگــی همــوار می کنــد. در ایــن میــان نگرشــی نوظهــور در عرصــه ی روش شناســی و 
تحلیلــی در دهــه ی چهل میــالدی پدیدآمــد کــه خــود را نظریــه ی سیســتم ها نــام  نهــاد. ایــن نظریــه ســعی 
ــدون  ــل آن هــا را ب ــرات متقاب ــد حوزه هــای چندپاره شــد ه ی دانــش دارد. کل-جــزء  و روابــط و تاثی در پیون
ارجحیــت یکــی بــر دیگــر در نظــر می گیــرد. رویکــرد خطــی کــه اســاس نگرش هــای متافیزیکــی و علمــی 
ــای  ــالب را در حوزه ه ــه انق ــت ک ــردی اس ــتم ها رویک ــه ی سیس ــد. نظری ــرار می ده ــد ق ــورد نق ــود را م ب

اجتامعــی و سیاســی، هــر، علــوم پایــه و متامــی علــوم بــه وجــود مــی آورد.  

مقدمه

ــان از  ــی)Alienation( انس ــر ادراک و ازخودبیگانگ ــوان دوران فق ــارص را می ت دوران مع

ــه  ــن ازخودبیگانگــی ب ــی خــود دانســت. ای ــط پیرامون ــا طبیعــت و محی خــود، انســان ب

واســطه ی عوامــل فراوانــی صــورت گرفتــه اســت. به عنــوان منونــه اســتثامر و اقتدارگــری 

حکومت هــا، جزم اندیشــی مذهبــی، تضــاد طبقاتــی، تضــاد جنســیتی، صنعت گرایــی و یــا 

ــد. باتوجــه  ــه شــامر می آین ــروز ازخودبیگانگــی ب ــل ب ــن دلی ــی مــواردی از چندی علم گرای

 )scientism(بــه محــور مقالــه  کــه در مــورد نظریــه ی سیســتم ها اســت؛ علم گرایــی

ــر  ــی ب ــد. علم گرای ــاری می کن ــق ی ــردن تحقی ــه ک ــا را در فرمول ــه م ــت ک ــی اس موضوع
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    هنگامی کــه بحــث از سیســتم بــه میــان می آیــد، بایــد از شــکل واره و منــود ســاختار مــادی و معنــوی آن در 

قالــب یــک ســازه ی قابل تصــور و بیرونــی صحبــت بــه میــان آوریــم. ایــن ســازه بایــد بــه شــکلی متصــور کنیــم کــه 

در ماهیــت روابــط و عنــارص تشــکیل دهنده ی وجــودی خویــش، اصــل تغییــر و دگرگونــی را اســاس قــرار دهــد؛ 

و از جهتــی دیگــر برخــوردار از نظــم و هــدف مختــص بــه خــود باشــد. بدیــن ترتیــب ســاختار موردنظــر، بایــد 

پویــا و ایســتا باشــد کــه بتوانــد پاســخ گوی عنــارص و اعضــای درونــی خــود باشــد و در عیــن زمــان نیــز از قابلیــت 

تعامــل یــا تقابــل بــا محیــط پیرامونــی خــود برخــوردار باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه هــدف مــا برســاخت ســازه ای 

ــازوکارها و نظریه هــای بســته)ناپویا(،  ــم از س ــه ی انســانی اســت، منی توانی ــرای انســان و جامع ــا و ایســتا ب پوی

تقلیل گــرا و مکانیکــی پیشــین کــه بــه لحــاظ تاریخــی پاســخ گوی انســان و اجتــامع انســانی و محیــط پیرامونــی 

او نبــوده اســتفاده مناییــم. به طــور منونــه تعریــف و تقلیــل خواســته ها، ارزش هــا، هنجارهــا و تنوعــات انســانی 

و اجتــامع را در چارچــوب حــزب یــا دولــت جــز ایجــاد شــکاف،  گسســت و ابهــام بیشــر، مــا را به جایــی دیگــر 

هدایــت منی مناینــد. در ایــن نوشــتار بــرای جلوگیــری از بازتولیــد راهکارهــای گذشــته رشحــی مختــر در رابطــه 

ــوان  ــه ی سیســتم ها به عن ــه  ی سیســتم ها« داده می شــود. چــرا کــه نظری ــه ی »نظری ــا ســاختار جــزء و کل نگران ب

یــک گفتــامن نویــن و غالــب توانایــی آن را دارد کــه خــرده گفتامن هــای دیگــر را بــا حفــظ اصالــت وجــودی آنهــا 

پوشــش دهــد. بــه دلیــل جدیــد بــودن بحــث تفکــر سیســتمی در عرصه هــای علــوم تجربــی و علــوم انســانی، 

سوء برداشــت هایی ممکــن اســت روی دهــد. در اینجــا الزم اســت خاطرنشــان کنیــم کــه میــان تفکــر سیســتمی 

ــا  ــب اســت، ام ــی نظــم و ترتی ــه معن ــودن ب ــادی وجــود دارد. سیســتامتیک ب ــاوت زی ــودن تف و سیســتامتیک ب

نظریــه ی سیســتم ها یــک رویکــرد روش شناســانه ی نــو نســبت بــه ادراک مــا از جهــان اســت. ایــن عــدم درک بــه 

ــرای درک  ــا را شــکل داده اســت. ب ــان نظــری و علمــی م ــه جه ــل خوانش هــای کالســیک و ناپویایی ســت ک دلی

هرچــه بیشــر عمــق و ماهیــت وجــودی رویکــرد سیســتمی، بایــد تاریخچــه و چرایــی وجــودی تفکــر سیســتمی 

را بیــان کنیــم. 

نظریــه ی سیســتم ها پدیدآورنــده ی تفکــر و رویکــرد همه جانبــه و کل نگرانــه  بــه یــک پدیــده  و موضوعــات بــا 

ــدی  ــتم ها فراُش ــه ی سیس ــه نظری ــت ک ــوان گف ــع می ت ــت. در واق ــی اس ــون علم ــاخه های گوناگ ــتفاده از ش اس

از ســیکل معیــوب و ایســتای ادراکات، دانایــی و تجربیــات اســت. بــا توجــه بــه آســیب ها و انحرافاتــی کــه در 

عرصــه ی دانایــی و ادراک پیش آمــده اســت در صــدد بازآفرینــی در حوزه هــای معنایــی و روش شناســی اســت. بــر 

همیــن اســاس در راســتای پدیــد آوردن طــرح پرســامن و در نهایــت برســاخت ســاختارهای پاســخ گو بــه مشــکالت 

محیطــی و بســر های بــه وجــود آورنــده ی آنهاســت. بدیــن معنــی کــه پدیده هــا و اتفاقــات و در نهایــت جهــان 

ــادن در دام  ــز از افت ــرای گری ــه الیه بنــدی شــده مــورد توجــه قــرار می دهــد؛ امــا هم زمــان ب ــه شــیوه ای الی را ب

جزء نگــری، رویکــردی کل نگرانــه نیــز بــه موضوعــات و مســائل دارد. اتخــاذ ایــن امــر بــه خاطــر تکــرار ننمــودن 

حلقــه ی ناقــص پیشــین اســت. 

ــل  ــا تأوی ــیر و ی ــرش، تفس ــوه ی نگ ــد( در نح ــرد و روش )متُ ــوع رویک ــخ دو ن ــول تاری ــی در ط ــت کل در حال

موضوعــات در نــزد متفکریــن وجــود داشــته اســت. روشــی کــه قدمــت آن تــا حــدودی بیشــر اســت، جهــان و 

ــز رویکــردی  ــر نی ــت. در طــرف دیگ ــه در نظــر می گرف ــه شــکلی کل گرایان ــوع پیوســته را ب ــه وق رویدادهــای ب

وجــود دارد کــه متامــی مترکــز خــود را بــر تجزیــه، تحلیــل و اســتنتاج داده هــای علمــی از جزئیــات منــوده اســت. 

ایــن دو تفکــر در تقابــل بــا یکدیگــر کــامکان بوده انــد. ایــن تقابــل پــس از عــر روشــنگری و دوران رنســانس 

ــه  ــر جزءنگران ــب تفک ــم گیر از جان ــی چش ــاهد جهش ــا ش ــن دوران م ــت. در ای ــود گرف ــه خ ــری ب ــدت بیش ش

می باشــیم. منــود بیرونــی ایــن مــورد را در رشــته ای و تخصصــی شــدن افراطــی  ـ موجبــات تک بعــدی گردیــدن 

علــوم مختلــف ـ می توانیــم مشــاهده مناییــم. اتخــاذ ایــن شــیوه ِی نــگاه و تفکــر بــه جهــان ســبب آن گردیــد در 

ــا  ــد. مشــکل در اینج ــه دســت آی ــی ب ــدد و متفاوت ــات و ســوژه های مشــرک، پاســخ های متع بررســی موضوع

ــی  ــی بازمنای ــا توانای ــرد، تنه ــای منف ــرات و دیدگاه ه ــن تفک ــده از ای ــب برآم ــاخه ها و مکات ــه ش ــد ک ــد آم پدی

ــز در  ــن  کــه هــر چی ــه ای ــا توجــه ب ــی  کــه ب ــد. درحال ــز( را دارا بودن قســمتی از حقیقــت وجــودی ســوژه )چی

ــس اشــتباه اساســی در اینجــا  ــک سامانه)سیســتم( اســت، پ ــودن آن- خــود ی ــزرگ ب ــرای کوچــک و ب ــان- ف جه

روی داد کــه یــک موضــوع را از یــک جنبــه و یــا از چنــد جنبــه ولــی منفــک از یکدیگــر مــورد تحقیــق و بررســی 

قــرار داد. بــا توجــه بــه روش هــای اســتنتاجی کــه تحــت اســتیالی دو تفکــر و رویکــرد کل گرایانــه و جزءنگرانــه 

صــورت پذیرفتــه اســت؛ هنگامی کــه رشــته های مختلــف بــه یــک ســوژه ی  هامننــد یــک فــرد یــا یــک اجتــامع 

ــده ای را در  ــف و تجزیه ش ــج مختل ــد، نتای ــت، می نگرن ــن اس ــخص و روش ــکان مش ــان و م ــاظ زم ــه لح ــه ب ک

ــورد بحــث  ــه موضــوع م ــن ب ــل منادی ــرد کنش متقاب ــه از رویک ــانی ک ــه کس ــوان منون ــد. به عن ــورد آن می فهمن م

توجــه می مناینــد، بیشــر ســطح اجتامعــی موضــوع بــرای آنهــا برجســته تر اســت. از طــرف دیگــر رفتارگراهــا بــا 

نــگاه بــه هــامن ســوژه، جنبــه ی زیســتی )بیولوژیــک( و کســانی کــه پدیدارشناســانه بــه هــامن ســوژه  ی واحــد 

می نگرنــد، بیشــر الیه هــای فرهنگــی قضیــه را می بیننــد.

 )Perception(ــی را در ســطح محــدودی می دهــد، امــا ادراک ــه مــا داده و دانای متامــی رویکردهــای یادشــده ب

ــان  ــن زم ــوان در عی ــه بت ــد ک ــزوم به کاربســن دیدگاهــی وجــود می آی ــع ل ــا منی دهــد. در واق ــه م گســرده را ب

ــه  ــد ک ــی باش ــد دارای رشایط ــدگاه بای ــن دی ــد. ای ــرار بده ــل ق ــورد تحلی ــوژه را م ــودی س ــای وج ــر الیه ه بیش

داده هــا و برون داده هــای آن را فهمیــد و مــورد بررســی قــرار داد و مهم تــر از آن بتــوان آن را مــورد نقــد 

پایه هــای روش هــای اســتداللی و تجربــی و آزمایشــگاهی بنــا شــده اســت. ایــن 

ــی پاســخ گویی  ــده و ســاختار، توانای ــودن هــر پدی ــه چندبعــدی ب ــا توجــه ب نگــرش ب

بــه مســائل را نداشــته، ایــن امــر بدیــن خاطــر اســت کــه شــاخه های مختلــف علمــی،  

هــر یــک بــه صــورت منفــرد و تک بعــدی بــه تفســیر و بررســی پدیده هــای چندیــن 

بعــدی می پردازنــد. 

در حــال حــارض علمــی کــه رســالت آن درک جهــان و انســان تعریــف می گــردد، خــود 

مبــدل بــه مشــکلی در مقابــل ادراکات صحیــح انســان از خــود و پیرامون خــود گردیده 

اســت. منــود آن پدیدآمــدن بیــش از یکصــد نظــام مختلــف علمــی)Discipline( اســت 

ــه اینجــا اســت  ــد. نکت ــل و تفســیر می کنن ــد خــود تحلی ــا را از دی کــه هــر کــدام دنی

کــه طبیعــت خــود را هامننــد نگــرش دانشــمندان و رشــته های علمــی،  تقســیم بندی 

نکــرده اســت. در واقــع طبیعــت، دارای ســاختار کلیت منــد و چندبعــدی اســت. بــرای 

درک کلیــت وجــودی پدیده هــا بایــد رشــته هایی کــه رسشــت و ماهیــت میان رشــته ای 

بــه وجــود آورد. رشــته هایی هم چــون روان-جامعه شناســی، مهندســی  دارنــد را 

پزشــکی )بیو الکریــک و بیومکانیــک(، فیزیــک پزشــکی، بیوشــیمی و .. در اثــر همیــن 

احســاس رضورت بــه وجــود آمدنــد . در ایــن رشــته ها جمــع شــدن دیدگاه هــای 

ادراکات  ایــن  بــه  )Synergy(می گــردد. دســت یافن  باعــث هم افزایــی  مختلــف، 

ــته ای  ــوم میان رش ــدن عل ــد آم ــراِن دارد. پدی ــی کل نگ ــه نگرش ــاج ب ــدی،  احتی چندبع

برآینــد نگــرش سیســتمی اســت.
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قــرار داد. در غیــر ایــن صــورت دیــدگاه موردنظــر یــک دیــدگاه التقاطــی اســت. دیــدگاه التقاطــی بدیــن خاطــر 

ــه دلیــل نداشــن  پاســخ گو نیســت کــه ایــن دیــدگاه داده هــا و تفســیر ها را از جاهــای مختلــف می گیــرد امــا ب

خط مشــی و کلیــت  ِمنســجم قــادر بــه  نقــد موضوعــی نیســت. بــرای عــدم لغــزش در دیــدگاه التقاطــی بایــد از 

رویکــرد سیســتمی اســتفاده منــود. چــرا کــه هم زمــان کــه جــزء را مــورد بررســی قــرار می دهــد، کلیــت وجــودی 

ــط  ــا یکدیگــر و برون دادهــای آن هــا در محی ــا ب ــل آنه ــر سیســتم ها و رابطــه ی متقاب و نقــش آن در کارکــرد زی

اطــراف را در نظــر دارد. در حقیقــت تفــاوت تفکــرات و رویکردهــای قدیمــی بــا نظریــه ی سیســتم ها در 

پدیــد آوردن ادراک و بــه منایــش گــذاردن کلیــِت  منســجم از ســوژه اســت، کــه بــا ماهیــت وجــودی ســوژه تــا 

ــادی دارای تطابــق اســت.   حــدود زی

ــد تحــول در شــیوه های نگــرش  ــه توضیــح بیشــر در مــورد رون ــاج ب ــه ی سیســتم ها احتی ــرای فهــم بهــر نظری ب

ــن مــورد ســه گــروه تقســیم بندی وجــود  ــم. در ای ــم بپردازی کــه در حــوزه ی روش شناســی )Methodology( عل

ــر اســت: ــرار زی ــه به ق دارد ک

تحوالت روش شناسی )Methodology( علم :
شیوه های تفکر را به سه گروه تقسیم می کنند

1. کل گرایی اولیه :
ــن دوران وجــود کسانی ســت کــه  ــود. مؤلفــه ی شــناختی ای ــب تفکــر ب ــل رنســانس، روش غال ــا اوای ــی ت کل گرای

حکیــم خطــاب می شــدند. ویژگــی آنهــا ایــن بــود کــه از هــر موضوعــی مقــداری آگاهــی داشــتند. منطــق حاکــم 

ــر منقطــع علــت و  ــردن از زنجیره هــای غی ــرای درک موضوعــات پیــرشو بهــره ب ــن دوران و روش آن هــا ب ــر ای ب

ــن  کــه بســیاری از مــوارد را مشــاهده  ــن اســت کــه باوجــود ای ــن تفکــر در ای ــراد عمــده ی ای ــول اســت. ای معل

می منودنــد، ســعی در طــرح  پرســامن و تحقیــق بیشــر را در خــود منی دیدنــد. ایــن موضــوع بــه خاطــر آن بــود 

کــه پیــش از طــرح پرســش پاســخ آن را می دادنــد. ایــن حکــام و فالســفه بــا در نظــر نگرفــن مؤلفه هــای میانــی 

بــه دلیــل غایــی یــا هــامن خــدا، دســت می یافتنــد.

 »در فلســفه می تــوان ریشــه ی آن را تــا تفکــر هراکلیتــوس، افالطــون و ارســطو رساغ گرفــت. بــرای مثــال، ارســطو 

ضمــن ارائــه ی بینشــی فلســفی از نظــم سلســله مراتبــی در طبیعــت، در فلســفه و در زمــان خویــش ســنتی از 

اندیشــه بــه سیســتم های نســبتاً پیرشفتــه را ارائــه داده اســت. قرن هــا پــس از او هــگل نیــز عباراتــی در مــورد 

ماهیــت سیســتم ها بیــان کــرده اســت کــه بــرای منونــه می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: کل، چیــزی بیــش از 

مجموعــه ی اجزایــش اســت، کل، ماهیــت اجــزاء را مشــخص می کنــد، اجــزاء منی تواننــد از طریــق مطالعــه ی کل 

درک شــوند، اجــزا دارای مناســبات مشــرک یــا وابســتگی متقابــل بــه یکدیگــر هســتند.«

ســاختارگرایی، منــود امــروزی مفهــوم کل گرایــی و ادامه دهنــده ی هــامن نگــرش اســت. در ایــن نگــرش کل قابــل 

ــارت  ــدرن، عب ــه  ی م ــاس جامع ــن اس ــر ای ــتند. ب ــش نیس ــکیل دهنده ی خوی ــارص تش ــه عن ــل ب ــن و تقلی فروکاس

اســت از مجموعــه ای متشــکل از ســاختارهای خود-ســازمان )self-organization( در نظــر گرفتــه می شــود 

ــل  ــور می ــد. مشــکل در اینجاســت کــه در رویکــرد مذب ــون ســازگاری دارن ــا قان ــا یکدیگــر هم پوشــانی و ب کــه ب

ــه  ــد ک ــر گرفتن ــوری در نظ ــا را ط ــاختارگرایان کل ه ــدارد. س ــرل کل ن ــری در کن ــی تاثی ــردی و جمع و اراده ی ف

ــک  ــعه ی ی ــکان توس ــتمی، ام ــری ساختاری-سیس ــد. جهت گی ــرو بکاهن ــان ف ــه اجزاءش ــا را ب ــتند آن ه منی توانس

ــه  و  ــه تجزی ــا، از جمل ــر ملت ه ــرز تفک ــگ و ط ــل فرهن ــه  و تحلی ــرای تجزی ــد ب ــه اِی کارآم ــی مقایس روش شناس

تحلیــل مقایســه ای سنخ شناســی را در مراحــل اولیــه تکامــل اجتامعــی- تکوینــی بــه دســت داد.)1( البتــه، متایــل 

ســاختارگرایانه در افــکار و اندیشــه های متفکــران پیــش از سوســور نیــز دیــده می شــود؛ کســانی ماننــد مارکــس 

ــه  ــب طــرح ســاختارگرایانه ارائ ــکار و ایده هــای خــود را در قال ــل، اف ــرادی همچــون زیم ــی اف ــم و حت و دورکی

داده انــد. در روانشناســی گشــتالت نیــز نقــش کل هــای ســازمند، یــا به اصطــالح گشــتالت در فرایندهــای روانــی 

نشــان داده شــد و مطالعــه ی کلیــت واحدهــای روانــی مــورد توجــه قــرار گرفــت، و گام هــای اساســی بــه ســوی 

برداشــت تــازه ای از ســاختار سیســتمی روان برداشــته شــد. بــه نظــر می رســد تخصصی شــدن و رشــد روزافــزون 

علــوم منجــر بــه پیچیده تــر شــدن موضوعــات آنهــا شــده و اصــل مراقبــت در تحویــل امــر پیچیــده بــه ســاده، 

ــب کــرد. ــه »کلیــت« جل ــف را ب توجــه اندیشــمندان حوزه هــای مختل

2. جزء گرایی :
تفکــر جــزء گــرا ریشــه در دوران باســتان دارد. منــود ایــن امــر را در اندیشــه ی فالســفه ی یونــان باســتان می تــوان 

ــه  ــدا ب ــده ای ابت ــد کــه هــر پدی ــد می منایی ــن امــر تاکی ــر ای ــرا ب یافــت. روش کار و منطــق ادراکــی تفکــر جزء گ

اجــزاء کوچک تــر تقســیم می شــود و بــا توجــه بــه مطالعــه ی رفتــار هــر یــک از اجــزاء، بــه رفتــار پدیــده ی اصلــی 

ــه دکارت،  ــد. رن ــار اجــزاء آن می دان ــی را حاصــل جمــع رفت ــده ی اصل ــار پدی ــی رفت ــه عبارت ــد . ب )کل( دســت یاب

فیلســوف فرانســوی )1650-1596( کــه خــود از طرفــداران ایــن نظریــه اســت، اصولــی را بــرای آن وضــع منــوده 

اســت. دکارت می گویــد ناظــر )شــخص( بایــد در برخــورد بــا هــر پدیــده ای از اصــول زیــر پیــروی منایــد:

1. تنها چیزی را بپذیرد که برای آن حقیقتی روشن وجود داشته باشد. 

2. هر مسئله ای را حتی االمکان به اجزاء و عنارص کوچک تر تجزیه کند.

ــه مطالعــه  ــا شــیوه ای منظــم، ب ــج و ب ــد ســپس به تدری ــاز منای ــر آغ ــا بررســی ســاده ترین عن 3. کار خــود را ب

ــار خــاص آن  ــل رفت ــا دالی ــرد ی ــی ب ــی پ ــده ی اصل ــه ویژگی هــای پدی ــا رسانجــام ب ــردازد ت ــر بپ ــارص پیچیده ت عن

ــد. ــده را دریاب پدی

 بــه نظــر می رســد کــه ابتدایی تریــن رفتــار در برخــورد بــا موضوعــات ناشــناخته تجزیــه و جزء نگــری بــه یــک 

کل اســت. به نوعــی می تــوان بــروز ایــن رفتــار را  بــه هنگامــی  کــه کــودک بــا شــیئی ناشــناس و پیچیــده مواجــه 

می گــردد، تشــبیه کــرد. کــودک ســعی می منایــد کــه اجــزای شــیئی کــه پرســش هایی را در ذهــن او ایجــاد کــرده 

اســت ، تفکیــک و جــدا کنــد تــا بتوانــد چگونگــی عملکــرد آن را بفهمــد. در حقیقــت نــکات مهمــی در دســتگاه 

ــا درک اجــزاء تشــکیل دهنده ی شــیئی، خواســتار  ــن  صــورت کــه ســعی دارد ب ــه اســت بدی ــاری کــودک نهفت رفت

درک کل می شــود.

ــه ا ی منتهــی می  گــردد کــه  ــد ســه مرحل ــه یــک فرآین ــم، ب ــدی منایی ــار را صورت بن ــن رفت ــد ای ــم رون اگــر بخواهی

ــت: ــر اس ــرار زی به ق

1. چیزی که باید شناخته شود، تجزیه می گردد

2. تالش می گردد رفتار اجزاء جداشده از یکدیگر، درک شود.

3. تالش می شود درک مربوط به اجزاء، جهت درک کل، مونتاژ گردد .

ــا  ــک دوره ب ــی ی ــا و زندگ ــرات، دیدگاه ه ــی نظ ــه متام ــی ک ــق  ِدانای ــر اف ــی ب ــه مبن ــف نیچ ــه تعری ــه ب ــا توج ب

ــه اســتیالی یــک اندیشــه ی غالــب مشــاهده می گــردد، می تــوان گفــت کــه  جزءنگــری، روش غالــب و  توجــه ب

فراگیــر علمــی گردیــد و افــق دانایــی پــس از رنســانس را بــه خــود اختصــاص داد. بــه ایــن روش، روش تحلیــل 

اطــالق می گــردد. در ایــن دوران دانشــمندان جــزء کوچکــی را انتخــاب منــوده و دقیــق می شــوند. روش تحلیلــی 

ــل  ــا  "تحلی ــد کــه در حــال حــارض م ــان ســایه افکن ــه جه ــدگاه انســان ها نســبت ب ــر افــق فکــری و دی ــان ب چن
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یــک مســئله" را بــا "تــالش جهــت حــل یــک مســئله" برابــر می گیریــم. ایــن اســتیال بــدان انــدازه اســت کــه مــا 

توانایــی برون رفــت وضعیــت موجــود و تغییــرات نگرشــی را منی توانیــم متصــور گردیــم. مــا بــه حالــت اســتیصال 

ــز در  ــی نیســتیم. همه چی ــه  جــای روش تحلیل ــدی ب ــن منــودن روش جدی ــه جایگزی ــادر ب ــه ق رســیده ایم چــرا ک

ــق روش  ــدازه، مقــدار و قابل مشــاهده و آزمــون در آزمایشــگاه ســنجیده می شــود. طب ــا منطــِق ان ــن دوران ب ای

ــدن  ــرای درک و فهمی ــم. ب ــه کنی ــا مفهومــی تجزی ــد آن را به صــورت فیزیکــی ی ــز بای ــرای درک یک چی ــل، ب تحلی

ــرح  ــا مط ــه در اینج ــی ک ــرد. پرسش ــه ک ــک و تجزی ــز تفکی ــزاء  را نی ــد اج ــز بای ــکیل دهنده ی یک چی ــزاء تش اج

ــت  ــد اس ــه معتق ــی ک ــد؟ کس ــور ش ــد متص ــن فرآین ــرای ای ــی را ب ــوان نهایت ــا می ت ــه آی ــت ک ــن اس ــردد ای می گ

درک کامــل جهــان امکان پذیــر اســت، یقینــا پاســِخ پرســش فــوق را مثبــت خواهــد داد. در واقــع اجــزاء نهایــی را 

عنــر )Element( می نامنــد. آ نهــا ادعــا می کننــد کــه در صــورت وجــود اجــزاء قابل مشــاهده و آزمایشــی کــه 

قــادر می باشــند کــه رفتــار ایــن اجــزاء را درک مناینــد. طرفــداران روش تحلیلــی می گوینــد کــه بــا همیــن روش، 

توانایــی درک همه جانبــه و کامــل جهــان را خواهنــد داشــت. اعتقــاد بــه امــکان تقلیــل )Reduce( هــر واقعیــت 

ــد. ــر را Reductionism گوین ــی بخش ناپذی ــارِص نهای ــه عن ب

تاثیر روش فوق را در تاریخ متام علوم می توان مشاهده منود:

1. حــوزه ی فیزیــک و شــیمی : اعتقــاد بــر ایــن بــود کــه همــه ی اشــیاء فیزیکــِی قابــل ِ تقلیــل بــه ذرات غیــِر قابــل 

تقســیم مــاده بــه نــام »اتــم« هســتند. )مربــوط بــه قــرن 19 و جان دالتــون( اعتقــاد بــر ایــن بــود کــه اتم هــا دو 

ویژگــی درونــی بنــام مــاده و انــرژی  دارنــد. فیزیکدانــان تــالش کردنــد درک خــود از طبیعــت را بــر اســاس درک 

ــد و آنهــا را در  ــد. در حــوزه ی شــیمی، شــیمی دان ها عنــارص را طبقه بنــدی منودن ــا مناین خــود از ایــن عنــارص بن

جــدول تناوبــی قــرار دادنــد.

2. حوزه ی زیست شناسی: متام موجودات زنده قابل  ِتقلیل به یک عنر به نام "سلول" هستند. 

ــد و  ــر گردی ــه پیچیده ت ــته های روان شناســی و جامعه شناســی( قضی ــژه رش ــوم انســانی )به وی 3. در حــوزه ی عل

بحث هــای فراوانــی پیرامــون اینکــه عنــر در ایــن رشــته ها چیســت؟ 

آسیب شناسی روش تحلیلی

ــد.  ــل می کردن ــط عم ــر مرتب ــرد و غی ــز منف ــف نی ــته های مختل ــمندان رش ــی، دانش ــری افراط ــبب جزء نگ ــه س ب

هرکــدام یــک جــزء را مــورد بررســی قــرار می دادنــد و در نهایــت دســتاوردهای رشــته های مختلــف بــا یکدیگــر 

هم خوانــی نداشــت. وقتــی عنــارص چیــزی را تعییــن و درک منودیــم ، رضوری اســت ایــن درک را جهــت درک کل 

مونتــاژ مناییــم. بــرای ایــن کار نیــاز بــه ترشیــح روابــط بیــن اجــزاء یــا چگونگــی تعامــل آنهــا داریــم. در عــِر 

ماشــین اعتقــاد بــر ایــن بــود کــه فقــط رابطــه ی علــت و معلولــی ) Cause-effect ( بــرای رشح تعامــالت، کافــی 

اســت. بــه  عبــارت  دیگــر اعتقــاد بــر ایــن بــود کــه هــر چیــزی، معلــول یــک علــت اســت و شــانس یــا انتخــاب 

 )Determinism( معنــی نــدارد. علــت، معلــول را به طــور کامــل مشــخص می کنــد. اعتقــاد فــوق را تعین گرایــی

گوینــد. طبــق تعریــف، وقتــی رابطــه ی علــت و معلــول میــان دو چیــز وجــود دارد، بدیــن معنی ســت کــه علــت 

بــرای معلــول رشط الزم و کافی ســت. معلــول بــدون ایــن علــت رخ منی دهــد. اگــر علــت وجــود داشــته باشــد، 

حتــامً معلــول هــم وجــود خواهــد داشــت. در ایــن دوران تــالش گردیــد پدیده هــای طبیعــی را بــدون اســتفاده 

ــی ســقوط  ــه معن ــون »ســقوط آزاد اجســام« ، اصطــالح »آزاد« ب ــالً در قان ــد. مث ــط« درک مناین از مفهــوم »محی

ــد از محیــط  بــدون تأثیــرات محیطی ســت . تحقیقــات معمــوالً در آزمایشــگاه انجــام می شــود کــه کمــک می کن

تأثیــر نگیــرد. فکــری کــه از تحلیــل اســتفاده منــوده و معتقــد بــه Reductionism وDeterminism  باشــد، تفکــر 

مکانیســتی )Mechanistic( نامیــده می گــردد. طبــق ایــن تفکــر، دنیــا بــه  صــورت یــک ماشــین در نظــر گرفتــه 

می شــود و معتقــد اســت، رفتــاِر جهــان بــه  وســیله ی ســاختار داخلــی آن و قانــون علیــت قابــل  تعییــن اســت. 

تفکــر مکانیســتی در علــوم تجربــی موجــب پیرشفت هــای بســیاری شــد و علــوم رشــد کردنــد. به تدریــج تفکــر 

مکانیســتی در علــوم انســانی و مدیریــت نیــز بــکار رفــت ولــی ماهیــت موضــوع آن هــا در تعــارض بــود.

بــا پدیــد آمــدن و ظهــور فیزیــِک آمــاری و بــا کاربــرد اصــول احتــامالت، تغییــرات و تحــوالت بنیادیــن در عرصــه ی 

علــوم طبیعــی در ســده ی نوزدهــم بــه وجود  آمــد. ایــن رونــد تغییــری، اصــل علیــت محــض کــه بنیان هــای نگــرش 

ــرای پیدایــش روش شناســی  ــرات، بســر های ســببی را ب ــن تغیی ــروز ای ــش کشــید. ب ــه چال مکانیســتی اســت را ب

ــه  ــیم ک ــاهد آن می باش ــا ش ــرن م ــن ق ــود. در ای ــم من ــتم فراه ــده ی بیس ــن را در س ــه ی نوی ــد و کل نگران جدی

ــن  ــا ای ــن مبن ــر ای ــت. ب ــه کار رف ــتی ب ــم مکانیس ــر مفاهی ــمی را در براب ــم ارگانیس ــی مفاهی در زیست شناس

اندیشــه رواج یافــت کــه ســازمان یــک طبیعــت زنــده اســت و به مثابــه ی کالبدی ســت کــه ســازمان بندی دارد و 

تکامل پذیــر اســت. بایــد دانســت کــه آنچــه ســبب پیدایــش گرایــش» ارگانیســمی « گردیــد، مد نظــر قــرار گرفــن 

مفهــوم »کلیــت« از جانــِب علــوم مختلــف بــود. مفهــوم کلیــت از عــدِم تحویــل پیچیــده بــه ســاده، یــا کل بــه 

اجــزا ناشــی می گــردد. ایــن رویکــرد کل، داری مؤلفه هــا و ویژگی هایی ســت کــه در اجــزاء تشــکیل دهنده ی آن 

یافــت منی شــود. بنابرایــن در اوایــل قــرن بیســتم نگــرش ارگانیســم یــا موجــود زنــده کــه اساســا موجــود زنــده را 

»کلــی یکپارچــه« قلمــداد منــود، کــه خاصیــت اجزایــی تشــکیل دهنده ی آن در متامیــت و کلیــت آن تهفتــه اســت. 

ایــن تفکــر ارگانیســتی، موجبــات و زیرســاخت های نگــرش سیســتمی گردیــد.)2(

موج اول نظریه ی سیستم ها و مبانی نظری آن

ــی  ــه ی اجتامع ــاکله بندی نظری ــد. ش ــی می کنن ــتمی معرف ــوج اول سیس ــده ی م ــونز« را پدیدآورن ــوت پارس »تالک

ــش ســایرنتیک اســتوار و اخــذ شــده اســت. ســایرنتیک  ــر مفاهیمــی از دان ــِی ســاختاری پارســونز ب کارکردگرای

ــت.  ــوان و ماشــین شــکل گرف ــاط« در حی ــرل« و »ارتب ــم »کن ــرای فه ــه ب ــروژه و تالشــی میان رشته ای ســت ک پ

ایــن دانــش مربــوط بــه حــوزه ی علــوم ارتباطــات اســت و پارســونز از آن بهــره  گرفتــه و پنداشــت کــه سیســتم های 

اجتامعــی نیــز نوعــی ســایرنتیک اســت. البتــه مبنــا قــرار دادن دانــش ســایرنتیک بــرای هــر ســه مــوج نظریــه ی 

ــت. سیســتم ها صــورت گرف

ــه  ــه ای ک ــی به گون ــی و انتزاع ــیار کل ــاد بس ــش را در ابع ــی کن ــه عموم ــونز نظری ــه پارس ــت ک ــه داش ــد توج بای

قابل تعمیــم بــه همــه صورت هــای کنــش و نه فقــط کنــش اقتصــادی یــا کنــش اجتامعــی باشــد در نظــر گرفــت. 

او عقیــده داشــت بــرای شــناخت نظام)=سیســتم( عــامل و دنیــای اجتــامع بایــد آن را در قالــب یــک رسی مفاهیــم 

ــتقیمی در  ــداق مس ــت و مص ــی اس ــت کل ــی به غای ــی مفهوم ــتم اجتامع ــر وی، »سیس ــه نظ ــی درآورد. ب انتزاع

دنیــای واقعیــت نــدارد، زیــرا ایــن مفهــوم یــک ابــزار تحلیلــی بــا میــدان کاربــرد بســیار گســرده اســت« )3(

ــده  ــرض ش ــه ف ــل تجزی ــی و قاب ــله مراتب ــه سلس ــت ک ــاختارهایی اس ــه س ــتم ها به مثاب ــونز از سیس ــی پارس  تلق

بودنــد. او ایــن تلقــی از سیســتم را از ســایرنتیک وام گرفتــه بــود. سیســتم از نظــر وی، کلــی ســازمان یافته اســت، 

ــرای  ــی ب ــوان ویژگی های ــز می ت ــد. نی ــزاء فراهــم منی کن ــی اج ــای درون ــرای کارکرده ــی ب ــازمان محدودیت ــا س ام

هــر یــک از آنهــا جــدا از ســایر اجــزاء در نظــر گرفــت. برداشــت پارســونز از سیســتم های اجتامعــی، مــورد نقــد 

ــر پارســونزی  ــده داشــتند کــه سیســتم های تجزیه پذی ــه ی پیچیدگــی قــرار گرفــت. آنهــا عقی ــردازان نظری نظریه پ

ــش  ــر نق ــتم های تجزیه ناپذی ــد. در سیس ــان دهن ــان نش ــی« را در رفتارش ــای »نوپیدای ــد ویژگی ه ــر می توانن کم

ســازمان در رابطــه بــا کارکــرد هــر جــزء، بــا اهمیت تــر اســت. از نظــر پارســونز شــاخصه ی اصلــی سیســتم های 
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اجتامعــی کارکــرد آنهــا اســت. نظریــه پیچیدگــی معــارص می گویــد در ایــن نــوع سیســتم ها »نوپیدایــی« کمــر 

ــراد و  ــوان از روی اف ــند، منی ت ــکار نباش ــخص و آش ــردی مش ــاظ کارک ــه لح ــتم ها ب ــه سیس ــد. چنانچ رخ می ده

اجــزای آنهــا بــه شــناخت کارکــرد آنهــا دســت یافــت.

در اینجــا الزم اســت کــه توضیحــی در مــورد اصطــالح »نوپیدایــی« بیــان کنیــم، بایــد دانســت کــه ایــن اصطــالح 

در رویکــرد دارای معانــی گوناگــون و تفاســیر فــراوان اســت. برخــی از جامعه شناســان، نوپیدایــی را به مثابــه ی 

فراینــدی درک کرده انــد کــه بــه موجــب آن پدیده هــای اجتامعــی کالن از دل کنش هــای افــراد یــا اجــزاء 

ــه ویژگی هــای  ــد ک ــاور دارن ــرا، ب ــاِن فردگ ــروه، نوپیداگرای ــن گ ــدار می شــوند. ای ــاره پدی ــان یکب تشکیل دهنده ش

ــان  ــان جمع گرای ــل آن ــود. در مقاب ــن می ش ــراد تعیی ــات اف ــار و ارتباط ــاس رفت ــر اس ــن ب ــی کالن و قوانی اجتامع

ــا ایــن بــاور بودنــد کــه پدیده هــای جمعــی بــه کنش هــای فــردی قابــل  )نوپیداگرایــان جمع گــرا( قــرار دارنــد ب

ــناختی  ــای جامعه ش ــه پدید ه ــد ک ــدار بودن ــن پن ــر ای ــم ب ــرن نوزده ــمنداِن ق ــب اندیش ــتند. غال ــل نیس تحوی

ــل  ــانی از قبی ــد کس ــرد. مانن ــل ک ــان تحلی ــل آن ــای متقاب ــراد و تعامل ه ــار اف ــه رفت ــوان از روی مطالع را می ت

میــل، زیمــل، وبــر، مارکــس و دیگــران. کلمــن هــم بــاور داشــت کــه رفتــار سیســتم پیامــد نوپیــداِی کنش هــای 

وابســته متقابــل، کنش گــران ســازنده ی سیســتم اســت، و از آن جهــت نوپیدایــی اســت کــه حاصــل ســازماندهی 

اجتامعــی اســت، نــه رصفــاً تجمــع رفتارهــای فــردی. در ایــن میــان کســانی بودنــد کــه نظریه هایشــان معطــوف 

ــز. او می اندیشــید کــه ســاختار  ــی گیدن ــه آنتون ــود، از جمل ــه ســاختاریابی )structuration structuration( ب ب

نســبت بــه افــراد، »بیرونــی« نیســت، بلکــه امــری »درونــی« اســت. هم چنیــن وی بــا در نظــر گرفــن دوگانگــی 

ســاختاری، بــر نقــش انســان در تعییــن واقعیــت اجتامعــی تأکیــد داشــت. در هــر حــال، یکــی از انتقادهایــی کــه 

بــر نظریــه پارســونز وارد آمــده اســت، عــدم توجــه وی بــه »نوپیدایــی« اســت. فرم هــای جدیــد ســازمانی پدیــدار 

شــده مخصوصــاً به واســطه ی تغییــر و تحــوالت اقتصــادی ایجــاب می کنــد کــه سیســتم های اجتامعــی نیــز ماننــد 

شــبکه-های اجتامعــی بــه روز رســانی شــوند.

موج دوم نظریه سیستمی: ترکیب نظریه ی عمومی سیستم ها و نظریه ی آشوب

ــتفاده و  ــوب« اس ــه ی آش ــتم ها« و »نظری ــی سیس ــه ی عموم ــب »نظری ــتمی از ترکی ــه ی سیس ــوج دوم نظری م

ــای  ــیه ای را در پژوهش ه ــش حاش ــه نق ــم را ک ــئله ی نظ ــن کار مس ــا ای ــع ب ــت. در واق ــی را پذیرف ــر فراوان تاثی

ــر  ــوان آغازگ ــی« را می ت ــرار داد. »برتالنف ــه محــور حــوزه ی پژوهش هــای علمــی ق ــک داشــت ب نظــری متافیزی

ایــن تغییــر پارادایمیــک قلمــداد کــرد. مهم تریــن کار برتالنفــی ایــن بــود کــه متایــز میــان جــزء و کل را بــا متایــز 

ــد کــه بســیاری از رشــته ها و  ــن گردی ــم ای ــر پارادای ــن تغیی ــط جابه جــا منــود. بازخــورد ای ــان سیســتم و محی می

نظریه هایــی ماننــد نظریــه ارگانیســم، ترمودینامیــک، نظریــه ی تکامــل، نظریــه ی اطالعــات، دانــش ســایرنتیک 

ــا یکدیگــر وارد تعامــل شــدند. ــر ب ــان انســان و ماشــین( و کامپیوت )رابطــه و تعامــالت می

ــه ی عمومــی سیســتم ها را »یافــن  ــن نگــرش خــاص در نظری ــدآوردن ای ــن رابطــه برتالنفــی هــدف از پدی در ای

هم شــکلی ها و هامنندی هــای واقعــی اســت کــه میــان پدیده هــای مختلــف جهــان و درجــات مختلــف 

سیســتم ها وجــود دارد و هــدف آن هــا ایجــاد ارتبــاط میــان شــعب معرفــت و دســت¬یابی بــه عمــق مفاهیــم، 

پدیده هــا و قانون مندی هــا و تبییــن جامعــی از جهــان و پدیده هــای آن اســت«.

تغییراتــی کــه توســط برتالنفــی انجــام پذیرفــت، پدیــدآوردن تعریــف سیســتم بــاز و بســته کــه باعــث متایــز در 

ــه: ــن شــکل ک ــود. بدی ــوان اشــاره من ــردد، می ت ــرد سیســتم ها می گ کارک

ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــتا-homeostatic( اس ــتمی خودپایدار)ایس ــته، سیس ــتم بس ــن، سیس ــف نوی ــن تعری ــه ای ــا ب 1. بن

ــی  ــرات ناگهان ــدارد. تغیی ــا محیــط پیرامونــی خویــش  ن ــی )دادوســتد( ب ــه تعامــل و تبادل ــن سیســتم هیچ گون ای

ــت.  ــت یافته اس ــی دس ــوازن درون ــادل و ت ــی از  تع ــد و در حالت منی منای

2. سیســتم بــاز در مقابــل و بلعکــس سیســتم بســته اســت. سیســتم بــاز، سیســتم کــامکان بــا محیــط پیرامونــی 

خــود در حــال ارتبــاط اســت؛ و در پروســه ای کنش-واکنشــی بــه تغییــرات محیطــی واکنــش نشــان می دهــد و در  

همیــن راســتا ســازمان درونــی خــود را تغییــر می دهــد.

ــه ی  ــم تقلیل گرایان ــوج دوم در مفاهی ــه م ــد ک ــبب آن گردی ــول س ــت و معل ــه ی عل ــت از رابط ــذار و برون رف گ

کالســیک لغــزش پیــدا ننامییــد. بــر ایــن اســاس بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه هیــچ رابطــه ی علــت و 

ــه از  ــه کنشــی  ک ــاز ب ــه سیســتم ب ــه ک ــت هامن گون ــدارد. در حقیق ــط وجــود ن ــان سیســتم و محی ــی می معلول

جانــب محیــط، واکنــش نشــان می دهــد و تغییراتــی در ســاختار خــود اعــامل می کنــد. اعــامل ایــن تغییــرات در 

سیســتم بــه نوبــه ی خــود بــر محیــط اثــر می گــذارد. بدیــن ترتیــب یــک جریــان بازخــورد میــان سیســتم بــاز و 

محیــط شــکل می گیــرد. سیســتمی کــه توانایــی آن را داشــته باشــد کــه بــا محیــط پیرامونــی خویــش بــه صــورت 

ــودن  ــه خود-گراب ــی ب ــل فراوان ــن سیســتم می ــد. ای ــازمان می نامن ــد، را سیســتم خود -س ــراوده منای بازخــوردی م

دارد. ایــن رفتــار کــه از جانــب سیســتِم بــاز صــورت می پذیــرد، نوعــی هــوش و خودآگاهــی را در خــود بازمنایــی 

می کنــد. 

3. جنبــه¬ی خودشناســانه¬ی سیســتم¬های خــود- ســازمان فراتــر از حــوزه ی علیــت خطــی فیزیــک کالســیک 

توســعه می یابــد. در واقــع نگــرش اســتاتیک بــه سیســتم های کالســیک کــه قانــون علیــت خطــی بــر آن حاکــم 

می باشــد؛ سیســتم چنیــن تعریــف می گــردد کــه ســاده، بســته، باثبــات و تغییرناپذیــر اســت. در نتیجــه کنش هــا 

ــات  ــه موضوع ــه ب ــه و تقلیل گرایان ــیار علم گرایان ــرش، بس ــن نگ ــت. ای ــی اس ــل پیش بین ــا قاب ــای آنه و واکنش ه

می نگــرد و تصــور واحــدی از جهــان برپایــه ی تبدیــل متامــی ســطوح واقعیــت بــه ســطح فیزیکــی پدیــد 

مــی آورد. در ایــن نگــرش هــر پدیــده دارای علــت مشــخص اســت. محــور اصلــی ایــن نگــرش خطی بــودن و قابــل 

پیش بینــی )رضوری( بــودن، مســائل در تحلیــل و بررســی جهــان، اجتامعــات و پدیده هــا اســت. در مقابــل ایــن 

بحــث نگــرش دینامیــک )پویــا( بــه سیســتم وجــود دارد. در ایــن نگــرش قانــون علیــت چرخــه ای )مــداری( اســاس 

ــاز اســت، دارای  ــه سیســتم ب ــی ک ــب کامکان ــن ترتی ــاز را شــکل می دهــد. بدی ــار خودشناســانه ی سیســتم ب رفت

ــی  ــه از پویای ــان ک ــتم هم زم ــن سیس ــد. ای ــری می منای ــاختار جلوگی ــی س ــه از فروپاش ــت ک ــی اس ــات دینامیک ثب

رفتــاری و تغییرپذیــری برخــوردار اســت، دارای موقعیــت و اوضاعــی ثابــت و در حــال تعــادل اســت. علــت بــروز 

ایــن امــر جــز ایــن نیســت کــه ســاختار متغیــر سیســتم بــه وجــود آورنــده¬ی رفتــار سیســتم اســت. پیش فهــم 

بنیادیــن نظریــه ی سیســتم ها، مــوج دوم ایــن اســت کــه روابــط و تعامــالت تعیین کننــده می باشــند، و نــه بــروز 

یــک رویــداد، یــا پدیــده ی خــاص. مولفــه ی مــوج دوم مترکــز و تاکیــد بــر تاثیرگــذاری روابــط  و مناســبات عنــارص 

ــط اســت. ــاری سیســتم و محی ــر برون داد هــای ســاختاری و رفت تشــکیل دهنده ی درون سیســتم ب

4. نظریــه ی خود-ارجاعــی در ادامــه ی مفهــوم خود-ســازمانی اســت. ایــن نظریــه تاکیــد بــر ایــن موضــوع دارد 

کــه سیســتم¬ها در ســاخت عنــارص و انجــام هــر عملکــردی تنهــا بــه عنــارص و عملکردهــای پیشــین خــود رجــوع 

می¬کننــد. بــرای نیــل بــه ایــن موضــوع سیســتم بایــد مرزبنــدی و تفاوت منــدی میــان خــود و سیســتم را درک 

ــا و بســته باشــد. سیســتم  ــه آن نیســت کــه همزمــان پوی ــادر ب ــل یــک سیســتم ق ــن دلی ــد. بدی ــی مناین و اجرای

بــرای محافظــت و گســرش خود-ارجاعــی بــا محیــط ارتبــاط داشــته باشــد. نکتــه  ی مهــم کــه بایــد مــد نظــر قــرار 

داد، ایــن موضــوع اســت کــه سیســتم بــرای بازتولیــد خــود لزومــا بایــد دارای تفکــر و شــناخت دقیــق از محیــط 
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اطــراف خــود داشــته باشــد. بــرای دســت یافن بــه ایــن منظــور سیســتم ها بایــد تفــاوت میــان »این هامنــی« و 

ــد.  ــد را در صــدر اهــداف خــود قــرار دهن ــی« را در پروســه ی بازتولی »این  نه آن

مــوج دوم نظریــه ی سیســتم ها ارصار و توجــه خــود را از تنظیــم و کنــرل بــه خودمختــاری و حساســیت محیطــی 

ــوف  ــا معط ــات پوی ــه ثب ــاختاری ب ــات س ــی، و از ثب ــردی تکوین ــه رویک ــی منودن ب ــزی و مهندس و از برنامه ری

می کنــد. ایــن توجــه برآینــد بازخوانــی سیســتم های بســته  و نگــرش ایســتای )اســتاتیک( مــوج اول اســت کــه در 

نهایــت بــدل بــه پیدایــش سیســتم های بــاز در نگــرش دینامیــک )پویــا( گردیــد.

5. سیســتم بــاز یــک سیســتم پیچیــده اســت. بایــد درک منــود کــه رفتــارات سیســتم بــاز را نبایــد ســاده پنداشــت،  

زیــرا دیگــر از طریــق تحقیــق و مطالعــه ی اجــزاء و عنــارص منی تــوان رفتــار یــک سیســتم را ارزیابــی و پیش بینــی 

منــود. در اینجــا پیچیــده در برابــر مفهــوم ســاده بــه کار مــی رود و مــرادِف دشــوار منی باشــد. بــرای روشن شــدن 

ــی  ــا ترکیب ــارص گوناگــون ب ــه از عن ــده می گــردد ک ــده خوان ــه امــری پیچی ــان منــود ک ــد بی ــوم پیچیدگــی بای مفه

از روابــط فــراوان میــان اجــزاء تشــکیل شــده اســت. ایــن عنــارص روابــط و مناســبات میــان آنهــا ســاختار کُلــی، 

همِگــن و پیچیــده را بوجــود مــی آورد. موضوعــی کــه بایــد در نظــر داشــت ایــن اســت کــه بــا نــگاه منــودن بــه 

یــک سیســتم پیچیــده، اجــزاء  ـ بــا دیدگاهــی منفــردـ بــه لحــاظ تحلیلــی ســاده بــه نظــر می رســد، ولــی هنگامــی 

کــه ترکیبــات و پیوند هــای میــان ایــن اجــزاء  به ظاهــر ســاده را متصــور می گردیــم، شــبکه ای پیچیــده از روابــط 

ــی و  ــل پیش بین ــتم های قاب ــن سیس ــه چنی ــود ک ــث آن می ش ــوع باع ــن موض ــود. ای ــدا می ش ــبات هوی و مناس

ــند.   ــزی نباش برنامه ری

ــد. یعنــی  ــا یکدیگــر دارن ــات و کلیــات هم راســتایی و هم پوشــانی ب 6. در نظریــه ی سیســتم های پیچیــده، جزئی

ویژگی هــای خــاص و فــردی وجــود خواهــد داشــت و تنهــا بــه آنهــا هامهنگــی بخشــیده می شــود.

 در حالــت کلــی بــرای مطالعــه و بررســی یــک سیســتم پیچیــده فهمیــدن و درک ایــن مــوارد الزم اســت: عنــارص، 

تعامــالت، شــکل و عملکــرد، تنــوع و تغییــر، محیــط و تأثیــرات آن، فعالیــت سیســتم و اهــداف سیســتم چیســت؟ 

الزم بــه توضیــح اســت کــه سیســتم ها بــه چنــد دســته تقســیم بندی می شــوند کــه بــه شــکل زیــر می آیــد:

7. سیستم¬هایی با اجزاء پیچیده که کل و رفتار کل را نیز پیچیده می سازند.

ــن  ــده می ســازد، ای ــار کل را پیچی ــه شــیوه ای اســت کــه رفت ــا ب ــار آنه ــا اجــزاء ســاده کــه رفت 8. سیســتم هایی ب

ــام دارد. ــدا« )emergent complexity( ن ــی نوپی »پیچیدگ

9. سیســتم¬هایی کــه مرکــب از اجــزاء پیچیــده هســتند، امــا رفتــار کلــی آن هــا ســاده اســت؛ ماننــد ســیاره زمیــن 

ــز »ســادگی  ــن نی ــک ســتاره می چرخــد، ای ــرد ی ــر گِ ــه در خــود دارد ب ــی ک ــا وجــود پیچیدگی هــای فراوان ــه ب ک

ــود. ــده می ش ــدا« )emergent simplicity(خوان نوپی

ــک سیســتم تشــخیص داد. سیســتم¬های  ــف ی ــرای توصی ــات الزم ب ــزان اطالع ــوان از روی می ــی را می ت پیچیدگ

ــند؛  ــدا می باش ــاری نوپی ــا رفت ــون ب ــزاء گوناگ ــکل از اج ــه متش ــد ک ــوب  می گردن ــتم¬هایی محس ــده، سیس پیچی

یعنــی رفتــاری کــه بــه ســادگی از رفتــار اجــزاء سیســتم اســتنباط منی شــود. میــزان اطالعــات الزم جهــت توصیــف 

رفتــار چنیــن سیســتم هایی هــامن میــزان پیچیدگــی آنهاســت. بنابرایــن رفتــاِر نوپیــدا، رفتــاری جمعی ســت کــه 

بــه راحتــی از مطالعــه ی رفتــار اجــزاء حاصــل منی¬شــود.

ــه  ــردد ب ــاز می گ ــز ب ــن موضــوع نی ــل ای ــده اســت. دلی ــده ای پیچی ــه پدی ــران سیســتمی، جامع در منظــر متفک

تعــداد زیــاد متغیرهــای ناهمگــون کــه بــا شــیوه و گفتــامن ســنتی کــه بــر توصیــف و ترشیــح اســتاتیکی، یــا علـّـی 

ارصار دارد، ناســازگار اســت. نگــرش ســلبی و تَکینــه اســتاتیک جــای خــود را بــه سیســتم پیچیــده کــه بــر اســاس 

تغییــر، پویایــی و نامتعــادل بــودن، تاکیــد دارد واگــذار کــرده اســت.

والــر باکلــی و نیــکالس لومــان از اندیشــمندان تفکــر سیســتمی مــوج دوم بــه حســاب می آینــد، نظریــات خــود 

ــد.  ــم منودن ــم و بازترمی ــر اصــل ســکون و تعــادل، تعمی ــات پارســونز )مــوج اول( کــه ب ــر اســاس نقــد نظری را ب

نیــکالس لومــان ســعی کــرد کــه در نظریــه ی سیســتم های خــود، ادامــه دهنــده ی دســت آوردهای باکلــی باشــد 

و نتایــج او را در نظریــه ی خــود لحــاظ منایــد. می تــوان گفــت کــه لومــان، مطالعــه ی هــر سیســتم را بــه خوانــدن 

یــک مــن تشــبیه منــود. البتــه بــرای خوانــش صحیــح بایــد متــام واژه هــا، نشــانه ها و روابــط آنهــا را لحــاظ کــرد 

ــا ادراکــی نســبت بــه معنــای کلــی مــن پدیــد آیــد. در نظــرگاه او، متامــی خرده سیســتم ها هامننــد سیاســت،  ت

ــن  ــد. ای ــداد می کن ــر قلم ــاد کوچک ت ــه در ابع ــی از جامع ــوزش و.... را نوع ــوق، آم ــر، حق ــن، ه ــاد، دی اقتص

خرده سیســتم ها ماننــد یــک جامعــه رفتــار می مناینــد و دارای میزانــی از پیچیدگــی و پیش بینی ناپذیــری در 

ماهیــت خــود هســتند.

تعامات میان نظریه های پیچیدگی و آشفتگی 
ــفتگی در  ــه ی آش ــد. نظری ــفتگی وام گرفته ان ــه ی آش ــرات را از نظری ــی نظ ــده برخ ــتم های پیچی ــه ی سیس  نظری

حــال بســط مدل هــای کلــی و قابــل تعمیمــی اســت کــه بتوانــد بــر تحلیل هــا فــرای هــر ســطحی کــه آنهــا دارا 

ــا ابعــادی کوچک تــر و کمــر  هســتند، پاســخ گو باشــد. در واقــع آشــوب برخــالف پیچیدگــی، در سیســتم هایی ب

کــه رفتاری هــای آنهــا در چارچــوب قوانیــن غیــر خطــی تعریــف می شــود، بــروز می کنــد. ایــن موضــوع برآینــد 

ــزرگ روی  ــاد ب ــا ابع ــتم هایی ب ــا و سیس ــی در پدیده ه ــد. پیچیدگ ــی می منای ــل پیش بین ــتم را غیرقاب ــار سیس رفت

ــر دو  ــر ه ــد. از نظ ــاء می کن ــداوم آن ایف ــکل گیری و ت ــی را درش ــش مهم ــزاء نق ــان اج ــل می ــد و تعام می دهن

سیســتم بــروز تغییــر کوچــک توانایــی آفریــدن تغییــرات بزرگــی را در بطــن خــود دارد.

موج سوم نظریه ی سیستم ها

ــا  ــا ب ــب  آنه ــر و ترکی ــوزه ی کامپیوت ــی در ح ــت  تکنولوژیک ــعه  و پیرشف ــی از توس ــرات فراوان ــوم، تاثی ــوج س م

ــوج ســوِم  ــه اســت. اندیشــمندان م ــوج دوم گرفت ــی م ــد پویای ــط و فراین ــودن رواب ــد غیرخطی ب ــی مانن مفاهیم

ــل  ــان مراح ــاط می ــزاء، ارتب ــان اج ــالت می ــی«، تعام ــوم »نوپیدای ــه مفه ــی ب ــور اساس ــتمی به ط ــه سیس نظری

ــن  ــا عناوی ــوج ب ــن م ــد. نظریه هــای ای ــِی انســان پرداخته ان ــرد سیســتم اجتامع ــل، ویژگی هــای منحربه ف تحلی

»نظریــه ی سیســتم های پیچیــده ی پویــا«، »نظریــه ی سیســتم های پیچیــده ی تطبیقــی«، و »نظریــه ی پیچیدگــی« 

ــوم  ــوج س ــی م ــه ی پیچیدگ ــتفاده از نظری ــعی در اس ــه داری س ــاد رسمای ــمندان اقتص ــده اند. دانش ــناخته ش ش

دارنــد؛  موج ســومی کــه در راســتای تحلیالتــی بــر پایــه ی روش شناســی فردگــرا بنــا شــده اســت. ایــن اقتصاددانــان 

ــامع  ــردی و جمعــِی اجت ــش ف ــه خاطــر کن ــدن پدیده هــای اجتامعــی، ب ــدار گردی ــت پدی ــه عل ــد ک ــراز می کنن اب

ــد.  ــه را فهمی ــودی جامع ــت وج ــردی ماهی ــای ف ــری از کنش ه ــطح پایین ت ــه ی س ــا مطالع ــوان ب ــت. و می ت اس

جامعه شناســانی کــه تفکــر سیســتمی دارنــد ایــن موضــوع را قبــول منی کننــد. چــرا کــه آنهــا واقعیــت پدیده  هــای 

اجتامعــی، ماننــد شــبکه ها، تعامــالت منادیــن و مؤسســات را نادیــده می گیــرد. نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه  

داشــت ایــن اســت کــه بــر اســاس نظریــه ی سیســتم ها، ویژگی هــای نوپیــدای اجتامعــی را منی تــوان بــر مبنــای 
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تحلیــل رفتــاری و عملکــردی افــراد ســازنده ی جامعــه بنیــان منــود.  

برآیند بحث

در حالــت کلــی می تــوان گفــت کــه بــا توجــه بــه تغییــر خط مشــی )پارادایــم( در نگــرش و روش شناســی جدیــد 

ــدی جوامــع  ــار و ترکیب بن ــرات در کارکــرد، رفت ــا شــاهد جابه جایی هــا و تغیی ــرن بیســتم، م علمــی در اواخــر ق

انســانی در مقولــه ی همچــون ســاختار و ماهیــت وجــودی اجتامعــات، ســازمان و سیســتم ها می باشــیم.

ــورد  ــوه ی برخ ــی نح ــانی و حت ــات انس ــان، اجتامع ــه جه ــوع ک ــن موض ــردن ای ــا درک نک ــیک ب ــرات کالس تفک

رسمایــه داری ـ حداقــل در روبنــا ـ تغییــرات و دگرگونی هایــی را در خــود ایجــاد منــوده اســت؛ کــامکان رویکــردی 

ــد.  ــش گرفته ان ــه را در پی ــه و جزءنگران ــد تقلیل گرایان ــک و هامنن نزدی

1. ســاختار های کالســیک، پیش فرض هــا و پیش فهم هــای خــود را نســبت بــه جامعــه و نیروی هــای مولــد 

ــژه ی  ــا نقش وی ــه آنه ــردد ک ــی می گ ــا ناش ــع از اینج ــن موض ــد. ای ــداد می کن ــا قلم ــتا و ناپوی درون آن را ایس

خرد جمعــی، مــراودات و مناســبات عنــارص تشــکیل دهنده ی اجتــامع را بــه عنــوان یــک سیســتِم  پیچیــده در نظــر 

منی گرفتنــد. بدیــن معنــی کــه بــا توجــه بــه سیســتم فکــری و ادراکــی حاکــم بــر دوران خــود، جهــان، پدیده هــا و 

اجتامعــات را بــه صــورت کل نگرانــه ای تحلیــل می منودنــد. آنهــا نیــز از نگــرش ســاختارگرایانه کــه توانایــی تفکیــک 

کل هــا بــه اجــزاء تشــکیل دهنده  را نداشــتند، اســاس نگــرش و تحلیــل خــود را از اجتــامع بنیــان نهــاده بودنــد و در 

ایــن میــان بــرای فــرد و پیچید گــی هــای انســان به عنــوان یــک سیســتم پیچیــده اهمیــت زیــادی قائــل نبودنــد.

ــر  ــر در نظ ــط را کم ــتم ها و محی ــتم، خرده سیس ــان سیس ــاط می ــیک ارتب ــت کالس ــپ و راس ــای چ 2. نگرش ه

ــر می کشــیدند.  ــه تصوی ــات خــود ب ــک کِل واحــد در نظری ــه شــکل ی ــن صــورت کــه جامعــه را ب ــد. بدی نگرفتن

ــه  ــوق... را ک ــوزش، حق ــن، هــر، آم ــرد خرده سیســتم ها ی هچــون اقتصــاد، سیاســت، دی ــن رویک در نتیجــه ِی ای

در واقــع خــود جامعــه  و حیاتــی کوچــک هســتند را زیرمجموعــه ی اقتصــاد قــرار دادنــد. ایــن موضــوع ســبب 

تک بعــدی شــدن جامعــه گردیــد. بایــد دانســت کــه اقتصــاد نیــز یکــی از عنــارص تشــکیل دهنده ی مهــم جامعــه 

اســت، امــا کل سیســتم و حقیقــت وجــودی آن نیســت. از بــه هم  پیوســن ایــن عنــارص و روابــط میــان آنهاســت 

ــاط  ــه ارتب ــد ک ــت  می یاب ــی دس ــه پویای ــی ب ــتم زمان ــن سیس ــرد. ای ــکل می گی ــی ش ــتم اجتامع ــک سیس ــه ی ک

ــا محیــط را سیســتم و عنــارص  ــا تعامــل ب ــل ی ــه تقاب ــا محیــط بیرونــی خــود داشــته باشــد. البت ــز ب ــی نی متقابل

ــی  ــام پیچیدگی هــای درون ــه و مت ــه جامع ــه صــورت تک ســاحتی ب ــر ب ــد. اگ ــن می کنن تشــکیل دهنده ی آن تعیی

آن نــگاه کنیــم، آنــگاه مــا بــا رویکــردی ســازمانی )جــزء( بــه تحلیــل جامعــه )کل یــا سیســتم( می رویــم. انتخــاب 

ایــن رویکــرد مــا را در تحلیــل و خوانــش صحیــح از جامعــه بــه انحــراف خواهــد کشــاند.  

ــا  ــی ب ــتم اجتامع ــک سیس ــه ی ــد ک ــروز می کن ــی ب ــازمان زمان ــتم های خود-س ــانه ی سیس ــه ی خودشناس 3. جنب

ــادی و اقتصــادی خــود رفتار هــا و  ــوی، خواســته های اخالقی-سیاســی، م ــی و معن ــه ســاختار های هویت توجــه ب

برون دادهــای خــود را تنظیــم مناییــد. در اینجــا نقــش خرده جامعه هــای )اقتصــاد، سیاســت، دیــن، هــر، آمــوزش، 

حقــوق( و تعامــالت و روابــط میــان آنهــا بــرای هدفمنــدی و پویایــی سیســتم حیاتــی اســت. در واقــع از جهــت 

دیگــر خرده سیســتم ها،  پیکربنــدی آنهــا را تشــکیل می دهنــد. اگــر بخواهیــم ایــن پیکره بندی هــا را بــه صــورت 

بیرونــی درآوریــم شــامل عرصــه ی اجتامعــی، سیاســی، اقتصــادی و دفاعــی می گــردد. هــر کــدام از ایــن عرصه هــا 

خــود یــک سیســتم پویــا، پیچیــده و خود-ســازمان اســت.

4. نظریــه ی خود-ارجاعــی در پویایــی و ادامــه ی ایســتایی سیســتم اجتامعــی بســیار اهمیــت دارد. خــود-

ارجاعــی بدیــن معنــی اســت کــه یــک سیســتم اجتامعــی کــه بــر مــدار چــپ نویــن تاســیس شــده اســت بایــد 

ــتم  ــی )سیس ــط پیرامون ــای محی ــه پیچیدگی ه ــخ گویی ب ــی پاس ــه توانای ــد ک ــوژی باش ــی و ایدئول دارای خط مش

ــردی  ــای کارب ــا و جایگزین ه ــا، تفاوت مندی ه ــه دارای مرزبندی ه ــرا چنانچ ــد. زی ــته باش ــه داری( را داش رسمای

بــرای محیــط خــود نباشــد، دچــار بحــران، ناپایــداری و بســته بــودن و در نهایــت فروپاشــی سیســتم می گــردد. 

ــط )دیگــر  ــان خــود و محی ــی را می ــی و این نه آن ــد سیســتم، رابطــه ی این هامن ــن موضــوع بای ــه ای ــل ب ــرای نی ب

ــن راســتا رویکــرد برخــی از سیســتم های  ــد خــود قــرار دهــد. در ای سیســتم ها( را در اولویــت پروســه ی بازتولی

ــی  ــتم جهان ــتم( و سیس ــوان سیس ــدف )به عن ــه ی ه ــه جامع ــده ب ــتم های پیچی ــرش سیس ــا نگ ــه ب ــن ک چپ نوی

ــور در  ــه مح ــا س ــن ب ــام( جایگزی ــی )پارادیگ ــه ی خط مش ــا ارائ ــن مبن ــر ای ــرد. ب ــط( می نگ ــه داری )محی رسمای

ــیتی و  ــری جنس ــودن، براب ــت محیطی ب ــت از  زیس ــارت اس ــه عب ــد، ک ــرار می  دهن ــود ق ــردی خ ــه ی راه برنام

ــدام خــود،  ــن هرک ــن ســه رک ــک. ای ــر در چارچــوب رویکــرد ملت دمکراتی برســاخت خلق هــای خــودآگاه و براب

سیســتم محســوب می گردنــد و دارای روابــط و مناســبات فراوانــی بــا یکدیگــر می باشــند. پــس آنهــا هــم 

نیــاز همدیگــر به حســاب می آینــد و برون دادهــای رفتــاری و تقابل هــا و تفاوت هــای ایــن سیســتم را بــا 

سیســتم های موجــود رسمایــه داری نشــان می دهــد.       

ــنجید،  ــتم را س ــک سیس ــودِن ی ــا ب ــاز  و پوی ــق آن ب ــر طب ــی ب ــه راحت ــوان ب ــه می ت ــی ک ــی از مولفه های 5. یک

خودمختــاری و حساســیت محیطی آن اســت. در مقابــل سیســتم های بســته و ناپویــا هامننــد دولت  رسمایــه داری 

رویکــردی بــر مبنــای تنظیــم و کنــرل )برنامه ریــزی و مهندســی منودن( در برخــورد بــا همه چیــز دارنــد. 

ــه  ــن سیســتم اجتامعــی برابری خــواه، خــود ب ــه انســان های برســازنده ی ای ــی اســت ک ــن معن ــاری بدی خودمخت

ــه صــورت مســتقیم  ــا تشــکیل کمون هــا و شــوراها ب ــز ب ــن امــر را نی ــد. ای ــادرت می کنن انجــام امــر سیاســی مب

ــا عنــارص درونــی دارنــد. بنابرایــن  انجــام می  پذیــرد. پــس در چنیــن سیســتم های رفتــار کل ارتبــاط تنگاتنگــی ب

ــام  ــژه را انج ــت وی ــده و مدیری ــا نقــش هامهنگ کنن ــدارد، تنه ــلطه ن ــارص متشــکله ی خــود س ــر عن سیســتم ب

می دهــد.   
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  جامعــه مفهومــی از گرایشــات و هویت هــای گوناگــون سیاســی، اجتامعــی، فرهنگــی و 

ــای  ــد. درگیره ــد می گردن ــای مشــرک و انســانی هویت من ــر اســاس معیاره ــه ب تاریخی ســت ک

هویتی-سیاســی در یــک جامعــه نیــز ناشــی از انحــراف معنایــی و در واقــع انحــراف از مفهــوم 

از  تنش هــا  بازتعریــف می منایــد.  را  کــه هویت منــدی  نگرشی ســت  و  اجتامعــی  حقیقــت 

تضادهــای ســاده در اندیشــه و ســالیق روی داده و بــه نردهــای خونیــن ده هــا و یــا صدهــا ســاله 

کشــانده شــده اســت. اختــالف در اندیشــه، نــژاد، آییــن و جنــس در طــول ادوار تاریــخ، برشیــت 

را دچــار کائــوس و بحــران عمیقــی کــرده اســت. بــرای پیشــگیری از بــروز چنیــن برخوردهایــی 

در میــان ایــن جوامــعِ انســانی، راهکارهــای نیــز ارایــه شــده اســت. پیشــر نقــش افــراد باتجربــه 

و یــا رهــران قبایــل و عشــایر در جلوگیــری از ایــن تنش هــا از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــود. 

ــه  ــد. ب ــر می ش ــه خی ــم ب ــه خت ــو و مصالح ــری، گفتگ ــا میانجی گ ــا ب ــات و نزاع ه ــب تعارض اغل

ــه درازا  ــرن حــارض ب ــه منی یافــت و هم چــون ق ــل جنگ هــا در ســطح وســیعی ادام ــن دلی همی

منی کشــید. چــرا کــه موجودیــت خــود قبیلــه، عشــیره و طایفــه بــه مخاطــره می افتــاد. ایــن نــوع 

نگــرش تــا پایــان دوره فئودالــی ادامــه داشــته اســت.

بــا گســرش جمعیــت و افزایــش تنوعــات اجتامعــی، تامیــن مــواد اولیــه بــرای تــداوم زندگــی بــا 

ــن  ــه رسزمی ــی ب ــع غذای ــود مناب ــع کمب ــرای رف ــر ب ــد مواجــه می شــود و نیروهــای غارت گ تهدی

ــع  ــردن مناب ــه یغام ب ــرای ب ــایه ب ــن همس ــک رسزمی ــه ی ــه ب ــد. حمل ــورش می برن ــر ی ــای دیگ ه

طبیعــی و حیاتــی پدیــده ای بنــام قــدرت و ســلطه را بــه بــار مــی آورد. هــر قبیلــه بــرای بســط 

ــه ور می شــد و به عبارتــی  ــه رسزمیــن همســایه حمل و گســرش قلمــرو خــود ب

حیــات خــود را در گــرو عــدم و نابــودی دیگــری قلمــداد می کــرد. حــس 

ــرای  ــز ســبب می شــد ملت هــا ب ــه رسزمین هــا نی ــی و لشکرکشــی ب قدرت طلب

محافظــت از موجودیــت خــود بــه مقابلــه بــا آنهــا بپردازنــد. بــه ســخنی دیگــر 

ــز  ــدازه نی ــامن ان ــه ه ــود ب ــی ب ــه فزون ــایی رو ب ــه کشور گش ــدازه ای ک ــه ان ب

مقاومــت ملت هــا گســرش می یافــت. هــر جــا ظلــم و بیــدادی روی مــی داد، 

تظلم خواهــی جوامــع انســانی نیــز در برابــر نیروهــای هژمون گــرا و ســلطه جو 

افزایــش می یافــت. ایــن باعــث به وجــود آمــدن اختالفــات طبقاتــی میــان 

نیروهــای درون قــدرت و زحمتکشــان جامعــه از یــک ســو و پیدایــش جنگ های 

ــرات  ــد. تفک ــر ش ــوی دیگ ــت از س ــت و فرودس ــرش فرادس ــان ق ــی می طبقات

ــو موجــب می گشــت امپراطوری هــا  ــول حاکــامن زورگ ظلم ســتیزی و عــدم قب

ــی  ــب یک ــن ترتی ــه همی ــند. ب ــردم باش ــات م ــخگوی مطالب ــد پاس ــر نتوانن دیگ

پــس از دیگــری متالشــی و یــا بــه ایالت هــای خودمختــار و دولت هــای بومــی 

ــد.  ــل می گردن تبدی

بــه تبــعِ وجــود جامعــه و حکومــت، چگونگــی اداره منــودن آن، شــیوه ی 

حکومــت داری و مدیریــت جامعــه در میــان اندیشــمندان آن زمــان مــورد 

بحــث و جــدل قــرار می گیــرد. حــدود هــزار ســال قبــل و در قــرن 11 میــالدی 

ــی را  ــی کتاب ــک طوس ــام املُل ــه نظ ــلجوقی خواج ــله ی س ــد سلس ــر نیرومن وزی

بــا عنــوان سیاســت نامه می نویســد و در آن تاکیــد می کنــد یکپارچگــی و 

ــت  ــز مدیری ــت از مرک ــظ گشــته و حکوم ــد حف ــت بای ــِت ارضــی حکوم متامی

شــود و مانــع هرگونــه خودمختــاری و جدایی طلبــی گردیــد. در ســده ی 

پانــزده نیکــوال ماکیاولــِی ایتالیایــی در کتــاب »پرنــِس« خــود دامنــه ی مدیریــت 

جامعــه و حاکمیــت بــر مــردم را توســط پادشــاه وســیع تر ســاخته و می گویــد 

»سیاســت، هــر و علــم مدیریــت جامعــه اســت کــه تنهــا پادشــاه کــه حاکــم 

ــی  ــای اخالق ــو دور از معیاره ــیوه ای ول ــر ش ــه ه ــد ب ــت و می توان ــق اس مطل

جامعــه را مدیریــت کنــد و قــدرت خــود را حفــظ کنــد.« از دیگــر اندیشــمندان 

جهــان کــه بــر رس شــیوه ی مدیریــت جامعــه دارای نظریــه اســت، تومــاس هابــز 

انگلیسی ســت. او در قــرن شــانزدهم تفکــرات ماکیاولــی را تحکیــم می بخشــد 

ــی  ــق و مونارش ــیوه ی مطل ــه  ش ــد ب ــه بای ــت جامع ــی دارد »مدیری ــان م و اذع

بــوده به طــوری  کــه تنهــا شــاه حکــم می کنــد و مجلــس و دیگــر نهادهــا هیــچ 

ــار  ــه را دچ ــرات و آرا، جامع ــدد نظ ــرا تع ــد زی ــت آن ندارن ــی در مدیری نقش

ــت و اراده ی  ــه« اس ــت مطلق ــه ی »دول ــع نظری ــد. او مداف ــی می منای رسدرگم

دولــت را عالی تریــن قانــون می دانــد. هابــز مــی افزایــد »پادشــاه قدرتــی 

ــه  ــرد بلک ــون منی گی ــود را از روحانی ــت خ ــه مرشوعی ــرز دارد ک ــد و م ــی ح ب

ــن  ــر روی زمی ــین او ب ــن جانش ــد، بنابرای ــب  می کن ــدا کس ــت اش را از خ رشعی

ــک ســو و تفکــرات  ــه اســتبداد پادشــاهان از ی ــود ک ــن دوران ب اســت«. در ای

آزادی خواهانــه از ســوی دیگــر منجــر بــه بــروز انقالب هــای متعــددی در اروپــا 
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می شــود و عــر روشــنگری رخ می دهــد. »جــان الک« انگلیســی نظریــه ی 

ــت  ــد اس ــد و معتق ــه می ده ــی را ارائ ــام پارملان ــه و نظ ــاهی مرشوط  پادش

قــدرِت پادشــاه بایــد تحــت نظــارت و کنــرل پارملــان باشــد، اگرچــه اعضــای 

پارملــان را نــه مــردم بلکــه آریســتوکرات ها و خــرده بورژواهــا تشــکیل 

ــر  ــد اگ ــن از سیاســت اســت می افزای ــی دی ــه مدعــی جدای ــد. او ک می دهن

ــک  ــه ی ــان انقــالب ن ــد در آن زم ــاده روی کن ــت خــود زی ــت در حاکمی دول

ــود. در نتیجــه ی  ــه خواهــد ب ــه و مســئولیت جامع ــک وظیف ــه ی حــق بلک

مجمــوع همیــن تفکــرات موجــب بــروز انقــالب 1688 انگلســتان می شــود. 

در قــرن هیجدهــم نیــز »ژان ژاک روســو« بــه پیــروی از »الک« در اثــر 

خــود بــه نــام »قــرارداد اجتامعــی« می گویــد: »وجــود یــک قــرارداد و 

پیــامن اجتامعــی بــرای مدیریــت جامعــه الزم اســت بــرای همیــن بایــد از 

دموکراســی و انتخابــات اســتفاده کــرد. نبایــد هیــچ کســی آنقــدر ثرومتنــد 

ــا کســی آنقــدر تهیدســت باشــد کــه خــود  باشــد کــه دیگــری را بخــرد و ی

را بفروشــد«. او همچنیــن خواســتار لغــو امتیــازات آریســتوکرات ها و 

رسمایــه داران بــوده همچنیــن طرفــدار برابــری و آزادی مذهــب اســت. آراء 

ــر فرانســه برجــای گذاشــت. ــرات شــگرفی در انقــالب کبی ــز تاثی روســو نی

ایــن ســیر تاریخــی جامعه شــناختی نشــان می دهــد برشیــت تــا چــه 

انــدازه  بــرای تحقــق آزادی و برابــری تــالش و مبــارزه منــوده اســت و آنجــا 

ــر آن  ــوری وجــود دارد، نیروهــای تحول  خــواه در براب ــه ارتجــاع و دیکتات ک

ــی  ــه ی مدن ــک جامع ــه ی ــیدن ب ــت رس ــوان گف ــد. می ت ــتادگی منوده ان ایس

و دموکراتیــک از دغدغه هــای دیریــن جوامعــی بــوده کــه عنــارص هویتــی 

ــارز  ــزاران مب ــق آن ه ــه در راه تحق ــه ای ک ــد. دغدغ ــود را ارزش نهاده ان خ

ــول معیارهــای  ــه قب ــا حــارض ب ــرده ام ــه ی دار ب ــای چوب ــه پ راه آزادی را ب

بــا  مبــارزه  ایــن روح  نبوده انــد.  ســلطه گرانه ی حاکمیت هــای مســتبد 

ــود  ــه وج ــه در خاورمیان ــت ک ــال اس ــا س ــلطه گری صده ــتی و س کهنه پرس

ــال در  ــده ح ــامر آم ــه ش ــخ ب ــانیت و تاری ــواره ی انس ــه گه ــی ک دارد. جای

پــی ســلطه خواهی نیروهــای هژمون گــرا دچــار بحــران و بــروز جنگ هــای 

ــرژی  ــر ان ــی و ذخای ــع طبیع ــه مناب ــه ای ک ــت. خاورمیان ــن گشته اس خونی

ــر  ــای طبیعــی کــه می توانســت منشــا خی ــن غن ــوده کــه همی بی شــامری ب

ــم و  ــه ی تهاج ــواره مای ــد، هم ــاکنین آن باش ــرای س ــی ب ــی اجتامع و تعال

ــای  ــه نیروه ــر ک ــال اخی ــت س ــژه در دویس ــت. به وی ــغال گری بوده اس اش

هژمون گــرا و نظــام متنــج از آن یعنــی رسمایــه داری بــه اهمیــت ایــن منابــع 

طبیعــی پــی بــرده اســت، ســعی منــوده تــا بــا ایجــاد اختــالف و تفرقه افکنــی 

میــان خلق هــای خاورمیانــه بــر توســعه ی اشــغال گری و اســتعامر پنهــان و 

آشــکار خویــش دامــن زنــد. دامــن زدن بــه اختالفــات و منازعــات قومــی و 

مذهبــی و در نهایــت آنــان را وادار بــه جدایــی از همدیگــر در قالــب "بــرای 

ــه  ــن زمین ــی در ای ــای فراوان ــد. منونه ه ــت" می مناین ــک دول ــت ی ــر مل ه

ــری  ــات فک ــا گرایش ــد و ب ــه ای واح ــه جامع ــراب را ک ــد. اع ــود دارن وج

مشــرکی بودنــد بــه بیســت و ســه دولــت جداگانــه تقســیم منودنــد. هنــد 

ــاختند.  ــدا س ــگالدش را از آن ج ــپس بن ــتان و س ــوده، پاکس ــه من را تجزی

کوردهــا را در میــان چهــار دولت-ملــت ترکیــه، ایــران، عــراق، و ســوریه 

تقســیم منودنــد. شــوروی ســابق نیــز متالشــی و بــه پانــزده کشــور تبدیــل 

ــی  ــا و دسرس ــف امپراطوری ه ــرای تضعی ــه داری ب ــای رسمای ــد. نیروه ش

بــه منابــع انــرژی ملت هــای آنــان  را بــه واحدهــای کوچــک ملــی تقســیم 

ــیس  ــه تاس ــان را ب ــتی،  آن ــات ناسیونالیس ــک احساس ــا تحری ــوده و ب من

تاســیس دولت هــای مســتقل و جدایــی از خاســتگاه های فرهنگــی و 

ــه  ــی منطق ــای اجتامع ــا نیروه ــد. طبیعت ــویق می مناین ــان تش تاریخی ش

هرچقــدر کوچک تــر می شــدند بلعدیــدن آنــان بــرای نظــام رسمایــه داری 

ــه در  ــتند ک ــود داش ــز وج ــی نی ــان ملت های ــن می ــود. در ای ــان تر ب آس

ــب  ــتقل بی نصی ــت مس ــِن دول ــیم بندی ها از داش ــرات و تقس ــن تغیی ای

نیروهــای  دســته اند.  آن  از  کوردهــا  و  فلســطینی ها  کــه  ماندنــد 

هژمون خــواه در مقاطــع مختلــف از کوردهــا بــه عنــوان ابــزار فشــار بــر 

ــه  ــی ک ــن دولت های ــود ای ــد و خ ــتفاده می کردن ــه اس ــای منطق دولت ه

کوردهــا در جغرافیــای سیاســی آنهــا قــرار می گرفتنــد نــزاع کورد-کــورد را 

ترویــج می دادنــد. در نهایــت افزایــش احساســات ناسیونالیســتی و ضــد 

ــد آمــدن  ــر باعــث پدی اســتعامری خلق هــای ســتمدیده در دو قــرن اخی

ــد. ــغالگر ش ــای اش ــه دولت ه ــر علی ــورش هایی ب ــام و ش قی

ــر در  ــال اخی ــوالت صدس ــا تح ــه آن ب ــخ و مقایس ــه تاری ــی ب ــا نگاه   ب

ــز  ــه داری هرگ ــتم رسمای ــواه و سیس ــت خ ــای متامی ــه نیروه ــم ک می یابی

نتوانســته اند خاورمیانــه ای مــورد عالقــه و بــر اســاس منافــع خــود را پدیــد 

بیاورنــد زیــرا هــر جــا کــه آنــان حضــور دارنــد مقاومــت و درگیری هایــی 

وجــود دارد. ایــن درگیری هــا را می تــوان بــه نــزاع سیســتم ها تلقــی 

کــرد. جــدال سیســتمی کــه درصــدد اســت بــا ایجــاد بحــران و جنگ هــای 

اتنیکی-مذهبــی خلق هــای منطقــه را تجزیــه و تضعیــف کنــد و آنــان را 

علیــه همدیگــر بشــوراند. سیســتم رسمایــه ی جهانــی کــه طــی یــک قــرن 

ــت  ــی، خشــونت و در نهای ــزی، ویران ــگ و خونری ــزی جــز جن ــر چی اخی

ــا باعــث  ــه تنه ــراه نداشــته، ن ــت به هم ــرای برشی ــی ب مهاجــرت و آوارگ

ــر اســاس  ــان جوامــع انســانی نشد ه اســت، بلکــه ب اتحــاد و دوســتی می

تفرقه افکنــی و جــدال دامئــی ملت هــا قــوام یافته اســت. جنگ هــای 

ــته ای و  ــب هس ــتفاده از مب ــه، اس ــی ارامن ــل کش ــی اول و دوم، نس جهان

شــیمیایی و تخریبــات زیســت محیطی، رکــود بــزرگ اقتصــادی و بیــکاری، 

جنــگ رسد، مناقشــات اعــراب و ارسائیــل، جنــگ ویتنــام، فروپاشــی اتحــاد 

جامهیــر شــوروی، یــورش بــه افغانســتان، حمــالت 11 ســپتامر و اشــغال 

     در خاورمیانــه ای کــه هــر روز 
آمــاج حمات و تهاجم های سیســتم 
ــرار  ــان آن ق ــه داری و هم پیامن رسمای
از  برون رفــت  راه  تنهــا  می گیــرد، 
بحران هــای روز افــزون اجتامعــی، 
سیاسی، زیســت محیطی و اقتصادی 
پذیــرش اراده ی جامعــه و احــرام 
ــه حــق تعییــن رسنوشــت  ــی ب عمل
ملت هــا بــه دســت خودشــان اســت.

سیســتم رسمایــه ی جهانــی کــه طــی 
یــک قــرن اخیــر چیــزی جــز جنــگ 
و خونریــزی، ویرانــی، خشــونت و 
در نهایــت مهاجــرت و آوارگــی بــرای 
بریــت به همــراه نداشــته، نــه تنهــا 
باعــث اتحاد و دوســتی میــان جوامع 
انســانی نشد ه اســت، بلکــه بــر 
اســاس تفرقه افکنــی و جــدال دامئــی 

ــت ــوام یافته اس ــا ق ملت ه
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عــراق، تحــوالت موســوم بــه بهــار عربــی و در آخــر جنــگ جهانــی ســوم 

و فاجعــه ی ســوریه همــه و همــه بیــالن  و پیامــد موجودیــت نیروهــای 

ــه  ــر اســت ک ــرن اخی ــک ق ــن منطقــه طــی ی ــی در ای ــرای جهان هژمون گ

نشــان می دهــد ایــن سیســتم در بن بســت محتوایــی و زوال و اضمحــالل 

اخالقــی، سیاســی و اقتصــادی گام نهاده اســت. جوامــع انســانی بــه 

ــی  ــه متام ــه داری ک ــوده ی رسمای ــام فرس ــه نظ ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ای

ــادر  ــد، ق ــد می آی ــه پدی ــود و رسمای ــت س ــای انباش ــر مبن ــش ب معیارهای

نخواهــد بــود پناهگاهــی آرام و قابل زیســت بــرای آنــان فراهــم آورد، لــذا 

بــه اشــکال مختلــف در ضدیــت بــا آن بــر می آینــد. نیروهــای بنیادگــرای 

افراطــی و فاشیســت هرگــز نخواهنــد توانســت آینــده ای روشــن در میــان 

خلق هــای منطقــه را ترســیم مناینــد، چــرا کــه موجودیــت آنــان بــه ایجــاد 

ــا برخــورداری  ــه بســتگی دارد. ب ــا در منطق ــان خلق ه ــی می بحــران دامئ

ــواه  ــک و تحول خ ــای دموکراتی ــف نیروه ــت تضعی ــرد جه ــن رویک از ای

هرگونــه دموکراســی خواهی و همبســتگی نیروهــای اجتامعــی را در 

صــدر برنامه هــای خــود داشــته و بــا متــام تــوان بــه ضدیــت و مقابلــه بــا 

برمی خیزنــد.  آن 

ــته  ــوب گش ــان محس ــا در جه ــن امپراطوری ه ــه از کهن تری ــز ک ــران نی ای

شــده کــه قرن هــای طوالنی ســت بــا واژه ی دولــت و حکومــت داری آشــنا 

گشــته، همــواره چشــم طمع کارانــه ی نیروهــای رسمایــه داری را بــه خــود 

دوختــه اســت. تاریخــی از فرهنــگ غنــی ملت هــا، وجــود جغرافیــای بکــر 

و منابــع انــرژی عظیــم همچنیــن اهمیــت ژئوپولتیــک و ژئواســراتژیک، 

ــت.  ــاعد کرده اس ــه مس ــات مداخله جویان ــت اقدام ــن را جه ــن رسزمی ای

تنــوع و تکــر خلق هــا و تنوعــات نژادی-زبانی-آیینــی مختلــف همــواره 

ــن  ــوی ای ــا از س ــا و ناآرامی ه ــروز جنگ ه ــرای ب ــی ب ــوان اهرم ــه عن ب

ــا  ــا ب ــز تنه ــزی نی ــای مرک ــت. دولت  ه ــده اس ــه  ش ــه کار گرفت ــا ب نیروه

ــات  ــاق مطالب ــه ای در احق ــی ریش ــدم چاره یاب ــونت و ع ــه خش ــل ب توس

خلق هــا تنهــا ســعی منوده انــد بــه صــورت مقطعــی مســائل را الپوشــانی 

ــر  ــه ه ــه ای ک ــد. در خاورمیان ــا آن دوری جوین ــن ب ــرده و از روبرو گش ک

روز آمــاج حمــالت و تهاجم هــای سیســتم رسمایــه داری و هم پیامنــان آن 

ــرد، تنهــا راه برون رفــت از بحران هــای روز افــزون اجتامعــی،  قــرار می گی

ــرام  ــه و اح ــرش اراده ی جامع ــادی پذی ــت محیطی و اقتص ــی، زیس سیاس

عملــی بــه حــق تعییــن رسنوشــت ملت هــا بــه دســت خودشــان اســت. در 

غیــر این صــورت نخســتین پیامد هــای ایــن عــدم پذیــرش متوجــه دولــت-

ملت هــا گشــته، حکومت هــای مســتبد در مســیر ســقوط قرارگرفتــه 

جهــت برون رفــت از آن راه بــر بــروز بحران هــای دیگــر گشــوده و ظهــور 

ــد. احــرام و پایبنــدی کامــل بــه  نیروهــای مداخله گــر را موجــه می منایان

موازیــن حقــوق و آزادی جامعــه و افــراد آن، دموکراســی و تعییــن حــق 

رسنوشــت یــک ملــت بــه دســت خویــش، آزادی اندیشــه و بیــان اندیشــه، آزادی احــزاب و انجمن هــای سیاســی 

و اجتامعــی و مشــارکت برابــر و آزادنــه در متــام عرصه هــا، رفــاه اقتصــادی و معیشــتی، حــق برخــورداری 

از  انتخابــات آزاد و ... حداقلی تریــن و ابتدایی تریــن حقوقــی اســت کــه جامعــه بایــد از آن برخــوردار 

ــد. نگــرش  ــی منای ــدام عمل ــوق اق ــن حق ــه از ای ــودن جامع ــه دارا ب ــت موظــف اســت نســبت ب باشــد و حاکمی

تهدید آمیزبــودن مــداوم جامعــه در کنش گــری سیاســی و اجتامعــی، و مدیریتــی کــه عنــارص ضد دموکراتیــک آن 

ــش  ــاد تن ــود، ایج ــته می ش ــای آن نگریس ــارص و تفاوت مندی ه ــه و عن ــه جامع ــه ب ــوده و دولت محوران ــد من رش

و نابــاوری در بیــن آحــاد مــردم و بحــران را بیــش از پیــش نهادینــه می منایــد. اگــر دولــت و مدیریــت سیاســی 

ــک و صاحــب جامعــه دانســته و زمــام  قدرت مــدار در متامــی امــور جامعــه و در متامــی عرصه هــا خــود را مال

امــور را از جامعــه گرفتــه و خــود در جایــگاه  جامعــه خــود را بازتعریــف منایــد، تهی گردانــدن جامعــه از عنــارص 

ــرای اندیشــگی،  خالقیــت عمــل و  ــی ب ــن صــورت امــکان و فرصت وخصلت هــای فرهنگــی و هویتی ســت. در ای

ــد جامعــه ای  ــع ســلطه و بازتولی ــه نف ــه ب ــدن جامع ــد. بی اراده گردان ــی  نخواهــد مان ــی جامعــه باق ــش عقالن کن

ــه تقلیــد از دیگــر جوامــع اســت کــه ایــن خــود حقــارت اجتامعــی  بیــامر و مرف گــرا کــه بــرای بقــا ناچــار ب

و هویتــی را بــه همــراه خواهــد داشــت. جوامعــی کــه دچــار  چنیــن وضعیتــی گردنــد تــوان بــروز ظرفیت هــا 

و اســتعدادهای هویتــی خویــش را نداشــته و در بی معنایــی هویتــی، بــه هــر فــرم و شــکلی در خواهنــد آمــد. 

ــروز  ــکان ب ــم ام ــرد، ه ــام ب ــی ن ــه نسل کشــی فرهنگ ــوان از آن ب ــه می ت ــی ک ــا در عــر کنون ــت کورده وضعی

انقالبــی اجتامعــی را ترسیــع خواهــد بخشــید هــم در صورتــی کــه دارای خوانــش غیر سیاســی در حــوز ه ی آزادی 

نباشــد، مــرگ دامئــی و هویتــی را برای شــان بــه همــراه خواهــد داشــت. لــزوم برخــورداری از اراده ی حــق تعییــن 

رسنوشــت سیاســی و اجتامعــی و برســاخت ملــت آزاد و ســاختار سیاســی ـ اجتامعــی دموکراتیــک آن می توانــد راه  

برون رفــت از وضعیــت موجــود باشــد. در واقــع انقــالب ذهنیتــی جامعه ای ســت کــه در آن اراده منــدی سیاســی 

ــش  ــک خوی ــدی دموکراتی ــا نظام من ــالش اســت ت ــک در ت ــه دور از خوانش هــای ناسیونالیســتی و غیر دموکراتی ب

را ترسیــع بخشــد. 

ــع  ــه نف ــه ب ــدن جامع  بی اراده گردان
ســلطه و بازتولیــد جامعــه ای بیــامر 
ــار  ــا ناچ ــرای بق ــه ب ــرا ک و مرصف گ
ــت  ــع اس ــر جوام ــد از دیگ ــه تقلی ب
کــه ایــن خــود حقــارت اجتامعــی و 
هویتــی را به همــراه خواهد داشــت. 
جوامعــی کــه دچــار  چنین وضعیتی 
گردنــد تــوان بــروز ظرفیت هــا و 
اســتعدادهای هویتــی خویــش را 
نداشــته و در بی معنایــی هویتــی، به 
هــر فــرم و شــکلی در خواهنــد آمــد

...اکرمودننکملب ...
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بنیان های فکری و اندیشە نظریه ی ملت دموکراتیک 
  

   میتولوژی )اســطوره ، اسطوره شناســی(، دیــن، فلســفە و علــم چهــار مرحلــە ی تکویــن فکــر و اندیشــەی تاریخــی 

ــه گاه و  ــق نظری ــند. طب ــی می باش ــیر حقیقت جوی ــر در مس ــار عن ــن چه ــند. همچنی ــه می باش ــان و جامع انس

ــدن  ــە عرصە آم ــا ب ــی ب ــل قبل ــک از مراح ــی هیچ ی ــت، کارای ــتوار اس ــر آن اس ــودار« ب ــە »ک ــی ک ــه ی آپوی اندیش

دیگــری به متامــی از ذهــن فــرد و جامعــە زدودە نشــدە اســت. و مراحــل تاریخــی اندیشــە ی بــرشی همچنــان از 

طریــق حافظــەی تاریخــی در ذهــن انســان و جامعــەی زمــان حــال در جریــان اســت. 

ــاد  ــاوی ابع ــر ح ــە و فک ــای اندیش ــل و ابزاره ــن مراح ــک از ای ــە هری ــت ک ــردد آن اس ــن گ ــد روش ــە بای آنچ

ــب  ــوژی کس ــق میتول ــد از طری ــالیانی مدی ــان س ــە انس ــرای منون ــند. ب ــوری می باش ــوری و قدرت مح جامعە مح

ــی.  ــە ی طبیع ــوژی جامع ــد میتول ــت. هامنن ــا دادە اس ــود معن ــات خ ــە حی ــق ب ــن طری ــا و از ای معن

امــا در دوران بــردەدارِی خــدا ــــ شــاِە ادوار فرعونــی و منــرودی در میتولــوژِی جامعــە ی طبیعــی تحریــف ایجــاد 

گشــت و از میتولــوژی جهــت مرشوعیت دهــی بــە اقتــدار بــردەداری اســتفادە شــدە اســت. ظهــور دیــن در برابــر 

ایــن تحریــف در میتولــوژی صــورت می گیــرد. یعنــی دین هــا در برابــر میتولــوژی آغشــتە بــە قــدرت بــه عنــوان 

اندیشــە ی انقالبــی عــر خــود در مقابــل خــدا ـ شــاهان بــردەدار، بــا رسدادن ایــن شــعار کــه انســان منی توانــد 

خــدا شــود پــا بــە عرصــە گذاشــت. ظهــور زردشــت در برابــر خــدا ـ شــاهان ســومری، ابراهیــم دربرابــر منــرود، 

موســا در برابــر فرعــون، عیســا در برابــر امپراتــور رُم و کاهنــان  قدرت طلــب یهــودی و محمــد در برابــر ارشاف 

بــردەدار قریــش و دو امپراتــوری بــردەدار روم و ساســانی ظهــور کردنــد، امــا بــه تدریــج در ادیــان هــم تحریــف 

صــورت گرفــت و هریــک از ادیــان بــە نوعــی بــە قــدرت آغشــتە گشــتند. 

آئیــن زردشــت بــە ابــزار مرشوعیت دهــی اقتــدار هخامنشــی و ساســانی تبدیــل شــد، آئیــن موســا از طــرف طبقە ی 

فوقانــی بنی ارسائیــل بــە قــدرت آغشــتە گشــت. آئیــن مســیح کــە آئیــن مســتضعفین بــود بــە مرشوعیت بخشــی 

قــدرت و حاکمیــت امپراتــوری رُم و انگیزاســیون )تفتیــش عقایــد( کلیســا در قــرون وســطا تبدیــل شــد. آئین اســالم 

ــە اقتــدار آریستوکراســی قریــش )مشــخصا بنی امیــە(  ــزار مرشوعیت بخشــی ب ــە اب ــاز هــم ب در کمریــن زمــان ب

تبدیــل شــد کــە محمــد در برابــر آنهــا قدعلــم کــردە بــود. پــس از آن ظامل تریــن ســالطین، خلفــا و شــاهان متکــی 

ــوز هــم  ــه هن ــرد، ک ــان را ســپید ک ــه  و منرودی ــا روی بســیاری از فراعن ــە مظــامل آنه ــە اســالم ظاهــر شــدند ک ب

ــر  ــارزە ی  فرودســتان در براب ــی و مب ــوژی و اندیشــە انقالب ــە ایدئول ــن ک ــی دی ــد. یعن ــا وجــود دارن در عــر م

ــش  ــە نق ــن ک ــد، و دی ــدل ش ــتان مب ــالی رس فرودس ــە ب ــدرت ب ــا ق ــا آغشــتە گشــن ب ــار ب ــود این ب ــتان ب فرادس

نهادمعنــوی و اخالقــی جامعــە را ایفــا می کــرد،از طــرف نیروهــای قــدرت بــرای تخریــب معنــا و اخــالق بــە کار 

بســتە شــد. آئیــن نشــان می دهــد کــە منشــا بــدی  و رش قــدرت اســت نــە دیــن؛ و قــدرت در پشــت دیــن خــود 

را پوشــیده  نــگاه  مــی دارد. 

روشــنفکران زمــان رنســانس مســیحیت را منشــاء بــدی و مظــامل می دانســتند و ایــن ســبب شــد کــە روی قــدرت 

ــز  ــە نی ــروز خاورمیان ــنفکران ام ــود. روش ــر ش ــه داری ظاه ــەی رسمای ــب مدرنیت ــار در قال ــد و این ب ــان مبان پنه

ــالم  ــدی اع ــاء ب ــالم را منش ــدرت، اس ــای ق ــی به ج ــتند؛ یعن ــح هس ــش غیر ناصحی ــار خوان ــن دچ ــح آیی در ترشی
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اهداف و ابعاد مبارزاتی کودار در مسیر برساخت ملت دموکراتیک در ایران و رشق کوردستان

کو
یا 

چــ
ن 

َهَو
ا

ایــن نوشــتار ســعی بــر آن دارد تأملــی بــر اهــداف و رویەهــای مبارزاتــی ــــ جامعــە ی دموکراتیــک و آزاد 

رشق کوردســتان ـ موســوم بە»کــودار« داشــتە باشــد. همچنیــن بــە اســتدالل های ایــن داعیــە کــە کــودار از 

نیــروی چارەیابــی مســائل اجتامعــی و ملــی بــرای جامعــە ی رشق کوردســتان و ایــران برخوردار هســت و چە 

ــردازد. ــد، می پ ــی فلســفە ی وجــودی آن را رضوری می گردان رضورت

  الزم بــە ذکــر اســت کــە جامعــە ی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان کوردســتان ـ کــودارـ  منتــج و حاصــل 

مبــارزات جنبــش آپویــی در رشق کوردســتان اســت کــە در اوایــل و اواســط دهــە ی نــود میــالدی در میــان 

خلــق کــورد در  رشق کوردســتان به ویــژه جوانــان منــود پیــدا کــرد و در اواخــر دهــە ی 90 متعاقــب توطئــە ی 

15 فوریــه کــە در برابــر خلــق کــورد و رهــری آن صــورت گرفــت ایــن جنبــش و مبــارزات آپویــی در رشق 

کوردســتان شــکل ملمــوس و عینــی بــە خــود گرفــت. در ســال 2004 ایــن مبــارزە در کالبــد حــزب حیــات آزاد 

کوردســتان ـ  پــژاک ـ  نهادینــە گردیــد و بعــد از یــک دهــه  پیــکار قهرمانانــه در اوایــل ســال 2014 جهــت هرچە 

ــە ی  ــتم جامع ــتان سیس ــە ی  رشق کوردس ــک جامع ــازمان دهی دموکراتی ــارزات و س ــن مب ــجم کردن ای منس

دمکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان ـ  کــودار تأســیس شــد، و در 5 مــاه مــی هــامن ســال طــی یــک کنفرانــس 

مطبوعاتــی از طــرف ریاســت مشــرک کــودار در مناطــق حفاظــت شــدە ی »میدیــا« اعــالم موجودیــت کــرد. 

الزم بــە ذکــر اســت کــودار نــە یــک حــزب سیاســی و نــە یــک ائتــالف سیاسی ســت بلکــە ســاختار و نظامــی 

اجتامعــی و نــوع ســازمان دهی دموکراتیــک و نهــادی جامعــە در حوزه هــای جامعــه اســت. بــرای شــناخت 

هــر چــە بیشــر اهــداف و رویەهــای مبارزاتــی »کــودار« ابتــدا بایــد بە شــناخت خــود بر جنبەهــای تئوریک 

و عملــی فلســفە و مدلــی کــە »کــودار« آن را رسمشــق قــرار می دهــد. یعنــی شــناخت نظریــە و فلســفە ی 

آپویــی و مــدل کنفدرالیســم دموکراتیــک کــە نشــات گرفتــە از هــامن نظریه و فلســفە ی آپویی ســت تعمیق 

ببخشیم.
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می کننــد. بایــد میــان اســالِم بــە قــدرت آغشتە گشــته و اســالم فرهنگــی، اجتامعــی و فــردی متایــز قائــل شــد. چــرا 

کــە نــه تنهــا دیــن بلکــە هــر چــە کــە بــە قــدرت آغشــتە شــود، بــه نوعــی دچــار لعنــت خواهــد شــد. 

فلســفە نیــز در برابــر دگامتیســم دینــی )جزم اندیشــی دینــی( بــا اتــکا بــە عقــل، جهــت پاســخ دهی بــە 

ــە  ــون ب ــطو و افالط ــق ارس ــم از طری ــفە ه ــا فلس ــا بعده ــذارد. ام ــە می گ ــە عرص ــا ب ــخ پ ــش های بی پاس پرس

ابــزار مرشوعیت بخــش بــە قــدرت مبــدل می شــود و بعدهــا در دورە ی فئودالیســِم اســالمی رشق و فئودالیســِم 

مســیحی غــرب از توجیهــات فلســفی بــرای توجیــە دگامتیســم و مطلق گــرای دینــی در راســتای منافــع نیروهــای 

ــر  ــه در براب ــر تحریــف فلســفە می گشــاید ک ــز راە را در براب ــن نی ــە می شــود؛ ای ــه کار گرفت ــرا ب ــودال قدرت گ فئ

آئیــن تحریف شــده، رویکــرد علمــی پیشــە می گیــرد. البتــە منی تــوان وجــود علــم را در مراحــل تاریخــی قبلــی، 

بــه ویــژه علــوِم انســانی و حتــی علــوم طبیعــی به ویــژە در اســرونومی و شــیمی انــکار کــرد. ولــی همــراە بــا 

مرحلــە ی رفرماســیون )اصالح گــری( و رنســانس در اروپــا یــک پیرشفــت چشــمگیر علمــی را به ویــژه در بخــش 

فیزیــک، شــیمی و بیولــوژی و همچنیــن در علــوم اجتامعــی شــاهدیم، ولــی خــود علــم هــم دیرزمانــی اســت کــە 

در خدمــت قــدرت و رسمایــە ی مدرنیتــە ی رسمایــه داری درآمــدە اســت.

ــن، مراحــل  ــای کامــال قدرتی شــدن آئی ــە معن ــە قــدرت ب ــم ب ــن، فلســفە و عل ــوژی، دی ــە آغشتە شــدن میتول البت

ــم  ــود را ه ــوری خ ــای جامعە مح ــە جنبەه ــر و اندیش ــل فک ــت. مراح ــا نیس ــن از آنه ــت شس ــە و دس اندیش

همچنــان حفــظ کردەانــد. هنــوز هــم می تــوان در البــه الی افســانه های تاریخــی و میتولوژیــک اســتنباط 

ــە  ــان از آن دارد ک ــور نش ــی جامعە مح ــی و تصوف ــِد عرفان ــا و عقای ــب، طریقت ه ــود مذاه ــرد. وج ــت ک حقیق

ــوز آموزه هــا  ــِن جامعە محــور هن ــری منــودە اســت. در دی ــن جلوگی ــی دی جامعــە ی تاریخــی از قدرتی گشــن کل

ــوان متافیزیــک را پذیرفــت،  ــد. می ت ــی دارن ــا ارزش هــای سوســیالیزم هم خوان و جوانــب اخالقــی هســتند کــە ب

ــا  ــە متافزیکــی کــە چشــم ها را کــور و گوش هــا را کــر می کنــد. پذیــرش متافیزیکــی کــە بــە حیــات معن ولــی ن

میبخشــد، می توانــد معنــای صحیــح متافیزیــک باشــد. بــه عنــوان منونــه اخــالق، وجــدان، هــر و زیبایی شناســی 

دارای ابعــاد متافیزیــک می باشــند. منظــور از اخــالق، اتیــک یــا فلســفە ی اخــالق اســت نــە اخــالق ـ نــوع رفتــار ـ 

ــم و  ــق تکل ــال اخــالق می باشــد از طری ــان و انتق ــا زیبایی شناســی شــیوەی بی ــتاتیک ی ــرا. اس نیروهــای قدرت گ

ســایر حوزهــای ادبــی و هــری به صــورت فــردی و جمعــی. بــه  عبارتــی اخــالق حافظــەی تاریخــی و خــرِد جمعــی 

جامعــە و فــرد می باشــد. هرگونــە قبــول و تحمیــل بردگــی، بی اخالقــی و مبــارزە بــرای حیاتــی آزاد و دموکراتیــک 

ــودن اســت.  ــن چارچــوب اخالقی ب ــط و عملکردهــای فــردی و جمعــی در آئی و روب

فلســفە هیــچ گاه کارایــی خــود را از دســت منی دهــد، چــرا کــه همیشــە پرســش هایی وجــود دارنــد کــه روح گرایــی 

ــن  ــه همی ــە عقــل مراجعــە کــرد. ب ــد ب ــد و بای ــد مان ــاکام خواهن ــا ن ــی و تجربەهــای علمــی در جــواب آنه دین

ســبب اســت کــە وجــود فلســفە را الزامــی میگردانــد؛ فلســفەای جامعــە محــور نــە فلســفەی ابــزار شــدە قــدرت. 

علــم نیــز هرچنــد از طــرف رسمایــه داری تحریــف شــود بــاز هــم ابعــاد اجتامعــی و آزاد آن بــرای تنویــر حیــات 

ــت. ــرشی الزامی س ب

نظریــه ی برســاخت ملــت دموکراتیــک بــا بهرەگیــری از جوانــب آزاد، دموکراتیــک و جامعە محــور مراحــل تکویــن 

اندیشــە و بــا پرهیــز از جوانــب بــە قــدرت آغشــتە گشــتە ی آئیــن، مراحــل فکــر و اندیشــە ی آزاد را در مســیر 

حقیقــت مبنــا می گیــرد و بــە آن توســعە می دهــد. نــە در جزم اندیشــی مراحــل قبلــی اندیشــە خــود را گرفتــار 

می کنــد نــە بــا ژســت مرقــی و علمی بــودن رنج هــای تاریخــی عرصــە ی فکــر و اندیشــە را انــکار می کنــد. ایــن 

نظریــه می  توانــد بــە حکمــت تحقیقــی و ذوقــی معنــا ببخشــد و بــە ایــن طریقــت  میــان هــوش عاطفــی و هــوش 

ــوژی  ــد گرەگشــا و حــالل مســائل اجتامعــی شــود. ایدئول ــوازن می توان ــن ت ــد. ای ــوازن ایجــاد می کن ــر ت تحلیل گ

را بــا کل جامعــە ســازگار می کنــد، و قابلیــت رابطــه ی هویت منــد بــا باورداشــت های آئینــی و متامــی اقشــار و 

افــراد جامعــە را دارد و بــە یــک ایدئولــوژی الیگارشــیک مبــدل منی شــود. نــە در مطلق گرایــی فــرو مــی رود نــە 

ــردازد. آزادی زن را در اولویــت متــام آزادی هــا قــرار  ــە ی حقیقــت می پ ــکار و تجزی ــە ان در نســبی گرای مفــرط ب

می دهــد و بــە محیــط زیســت اهمیــت می دهــد. دموکراســی و آزادی را مبنــا قــرار می دهــد بــە حقــوق فــردی 

و جمعــی فــرد و جامعــە ارج می گــذارد. فکــر و اندیشــە را بــە بعــد کیهانــی می رســاند و انســان را یــک کیهــان 

کوچــک و بخشــی از طبیعــت می بینــد. در نتیجــە هــر نــوع تخریــِب کیهانــی و محیط  زیســتی را تبعــات انســانی 

ــت،  ــدرت، مدیری ــدن، ق ــان، مت ــگ، زب ــل فرهن ــی از قبی ــه ی مفاهیم ــن در زمین ــدارد. همچنی ــی می پن و اجتامع

سیاســت، اخــالق، حقــوق، دموکراســی و اقتصــاد، بــە یــک مفهوم پــردازی نــو و جامعەمحــور خواهــد پرداخــت.

        

بنیان های علمی و فلسفی نظریه ی ملت دموکراتیک 

ــائل  ــودن مس ــاب علمی ب ــە حس ــە ب ــم ک ــت پوزتیویس ــه رصف موجودی ــچ گاە ب ــی هی ــاظ علم ــودار از لح    ک

اجتامعــی را بــا انطبــاق قواعــد خشــک و قاعده منــد فیزیــِک نیوتنــی )فیزیــک کالســیک( و نظریەهــای بیولوژیــک 

)آنتاگونیســتی داروینــی( و تجــارب شــیمی بررســی می کنــد، خــود را در مغلطــە ی آن نخواهنــد انداخــت. چــرا کــە 

ایــن شــیوەی جامعەشناســی پوزتیویســتی کــە هــم تاثیــر خــود را بــر جامعە شناســی لیرالیســتی آگوســت کنت و 

جامعە شناســی سوسیالیســتی مــارک و انگلــس گذاشــت؛ کــه در روش لیرالیســتی آن راه را بــر افسار گســیختگی 

ــیاری از  ــف بس ــا و تحاری ــتخوش ناکامی ه ــتی دس ــی و سوسیالیس ــود و در روش انقالب ــەداری گش ــرط رسمای مف

مبارزاتــی کــە بــا اهــداف و نیــت پــاک پی ریــزی میشــدند، شــد. 

کــودار بــە جــای گرفتارشــدن در مطلق گرایــی پوزتیویســم مدرنیتــە ی رسمایــە داری و یــا هــر نــوع مطلق گرایــی 

دیگــر همچنیــن نســبی گرایی مفــرط پست مدرنیســم کــە راه را بــر انجــامد و تحریــف حقیقــت می گشــایند، از 

لحــاظ رویکردهــای علمــی بــە جــای قواعــد خشــک و تک بعــدی فیزیــک نیوتنــی، قواعــد منعطــف و فرابعــدی 

فیزیــک کوانتمیــک را مبنــا قــرار مــی دهــد. بــا ایــن وجــود هــم بە دلیــل انعطــاف وافــر طبیعــِت دوم )جامعــە 

ــه تطبیــق کامــل و همــە  بــرشی( نســبت بــە طبیعــت اول )طبیعــت فیزیکــی، بیولوژیــک و شــیمی( خــود را ب

جانبــە ی مســائل اجتامعــی حتــی بــا قواعــد منعطــف و فرابعــدی فیزیــک کوانتــم نیــز ناچــار منی گردانــد. بــرای 

بعضــی مســائل اجتامعــی و روانشناســی کــە منی تــوان بــا هیــچ یــک از قواعــد فیزیکــی، بیولوژیــک و تجربەهــای 

ــە  ــی ک ــد. در صورت ــرار می ده ــا ق ــی ــــ سیاســی را مبن ــە ی اخالق ــک جامع ــق داد، اصــول دیالکتی ــیمی تطبی ش

ــە در ادوار گذشــتە  ــی و سیاســی هامن طــور ک ــن نگــردد، جامعــە اخالق ــی عجی ــا قدرت گرای ــرشی ب جامعــە ی ب

توانســتە راه گشــای مســائل اجتامعــی باشــد، از ایــن بــە بعــد هــم بــا روز آمد گشــن و خود تطبیقــی بــا رشایــط 

زمانــی و مکانــی، مــی توانــد بــا رویکردهــای دموکراتیــک راه گشــای چارەیابی هــای پایــدار مســائل اجتامعــی و 

روانــی فــرد و جامعــە گــردد. بەهمیــن دلیــل کــودار به جــای جامعەشناســی پوزتیویســتی، جامعە شناســی آزادی 

را مبنــا قــرار میدهــد.

از ســوی دیگــر بــە جــای یک بعــدی نگریســن هــر دو مکتــب فلســفە ی ایدەآلیســم و ماتریالیســم کــە هــر یــک 

از ایــن مکاتــب در طــول تاریــخ گذشــتە و معــارص دو بعــد اساســی حیــات، یعنــی حیــات مــادی و معنایــی را از 

هــم تفکیــک کردە انــد و بعــدی را بــر بعــدی دیگــری ارجحیــت دادە انــد. ایــن رویکــرد گاهــا راە را بــر حیاتــی 

مــادی و مجلــل امــا دور از معنــا و گاهــا بــا انــکار جنبــە ی مــادی حیــات در زیــر لــوای اهمیــت بــه معنویــات، 

ــد. کــودار در رویکردهــای علمــی و فلســفی خــود  ــار دگامتیســم، خرافــات و واپســگرایی کردە ان ــات را گرفت حی
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اتحــاد دوگانەهــای ابــژە و ســوبژە، روح و بــدن، معنــی و مــادە، محتــوا و کالبــد، فکــر و نهــاد، ذهنیــت و عینیــت، 

ــوزە ی  ــم از ح ــرشی اع ــات ب ــای حی ــام حوزە ه ــاد را در مت ــن اتح ــد و ای ــرار می ده ــا ق ــل را مبن ــوری و عم تئ

سیاســی، اجتامعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و دفاعــی در راســتای یــک حیــات بــا معنــی، عــادل، آزاد و دموکراتیــک 

ــن  ــا پیشــرد مســتمر و الینقطــع ای ــک ب ــه ی برســاخت ملــت دموکراتی ــد نظری ــدون تردی ــد. ب ــه می گردان نهادین

رویکــرد فلســفی و علمــی خــود تــوان چارە یابــی مســائل پیچیــدە و تلنبارشــدە ی جامعــە ی کوردســتان و رستــارس 

ایــران را هــم از لحــاظ نظــری و هــم از لحــاظ علمــی داراســت.

ـ اجتامعی در نظریه ی ملت دموکراتیک   نگرش تاریخی 

نظریــه ی ملــت دموکراتیــک، تاریــخ و تاریــخ اجتامعــی را بــە تاریــخ متــدن محــدود منی بینــد. بلکــە بــە اعــامق 

ــی  ــە ی طبیع ــِخ جامع ــکار تاری ــد و ان ــر می افکن ــق نظ ــت درک حقای ــی جه ــی و فرهنگ ــە ی طبیع ــخ جامع تاری

ــه ی  ــارص آن مدرنیت ــخە ی مع ــژه نس ــی به وی ــزی و دولت ــرف متدن مرک ــە از ط ــردی آگاهان ــی را رویک و فرهنگ

ــِط  ــد خ ــا دی ــدن را ب ــخ مت ــف تاری ــال تعری ــن ح ــد. در عی ــق می دان ــالی کردن حقای ــت الپوش ــە داری جه رسمای

ــن  ــه داری از ای ــت مدرنیتە ی رسمای ــد و در نهای ــوری دترمنیســِم تاریخــی ناقــص می دان ــا تئ ــرا ی مســتقیم و جرگ

نقــص فایــدە بردەاســت. نظریــه ی ملــت دموکراتیــک، تاریــخ متــدن را هــم بــر دوئالیســم جامعــە و دولــت و بــر 

ایــن اســاس رودخانــە ی متــدن را نــە یــک رودخانــە بلکــە دو رودخانــە مــوازی یعنــی متــدن دموکراتیــک و متــدن 

ــخ  ــرار می دهــد. مجــادالت تاریخــی در طــول تاری ــورد واکاوی ق ــخ را م ــە آن تاری ــد و باتوجــە ب ــزی می دان مرک

متــدن بــرشی در بیــن ایــن دو متــدن صــورت گرفتــە اســت.

ــە کل  ــود، ن ــمردە می ش ــخ ش ــدی تاری ــروی پیرشوەن ــت نی ــم کلی ــە در مارکسیس ــی ک ــارزات طبقات ــع مب در واق

ــە  ــارزە و مجادل ــن مب ــی از ای ــە جزئ ــارص، بلک ــی و مع ــلطەگر  تاریخ ــای س ــر نیروه ــە در براب ــارزە ی جامع مب

تاریخــی جامعــە در برابــر نیروهــای انحصارگــر اســت. امــا بــدون تردیــد جزئــی اساســی، رسنوشــت ســاز و حائــز 

اهمیــت می باشــد. ایــن مجادلــە ی دو متــدن مذکــور بــودە کــە تاریــخ اجتامعــی را جنبانــدە اســت. متــدن مرکــزی 

ــا محوریــت قــدرت و دولــت در طــول حیــات خــود ویرانــی، شــقاوت، انحصــار و زورگویــی را رسلوحــە قــرار  ب

ــز  ــک نی ــە اســت. متــدِن دموکراتی ــە تاخت ــر جامع ــع نامــرشوع و اهــداف شــوم خــود ب دادە و در راســتای مناف

ــت از  ــتای صیان ــزی در راس ــدن مرک ــای مت ــە ی نیروه ــا و هجم ــر زیادە خواهی ه ــە در براب ــت جامع ــا محوری ب

ــارزە منــودە اســت.  ــِی خــود مقاومــت و مب ارزش هــای اجتامعــی و حــق خودمدیریت

ــای  ــە ی نیروهــای زیادەخــواِه خــارج از مرزه ــر هجم ــا در براب ــک گاه ــدن دموکراتی ــارزات مت ــا و مب مقاومت ه

ــە و  ــورت گرفت ــارص ص ــی و مع ــتی ادوار تاریخ ــای امپریالیس ــرف نیروه ــە از ط ــودە ک ــە ب ــای آن جامع جغرافی

ــا وجــود هم اتنیــک بــودن و  گاهــا هــم در برابــر طبقــات فوقانــی درون مرزهــای جغرافیایــی هــامن جامعــە ب

ــە  ــود جامع ــە از خ ــت بیگان ــل مدیری ــە و تحمی ــی جامع ــق خودمدیریت ــلب ح ــدد س ــودن در ص ــی ب هم مذهب

بــر جامعــە، همچنیــن انحصــار ابــزار تولیــد جامعــە و دســرنج مــادی و معنــوی جامعــە بــر آمــدە انــد. تاریــخ 

اجتامعــی فــالت ایــران مملــو از ایــن جدل هاســت و بــە انــدازە ی عنــارص متــدن مرکــزی کــە از کــورش تــا خامنــەای 

ــە صــورت الینقطــع وجــود داشــتە اند.  ــف تاریخــی ب ــک در مقاطــق مختل ــارص متــدن دموکراتی ــداوم دارد، عن ت

هــامن طــور کــە مقاطــع مبارزاتــی و مقاومتــی بــا هــم هم پیوســتگی دارنــد، مقاطــع اســتبداد تاریخــی نیــز دارای 

جوانــب بەهم پیوســتە می باشــند. یعنــی مبــارزە ی امــروز مــا ریشــە ی تاریخــی دارد. در عیــن حــال نیرویــی کــە 

امــروز بــا آن مبــارزە می کنیــم نبایــد بــە صــورت منفــرد در نظــر گرفتە شــود. سیســتم خرسوانــی کــە در زمــان 

کــورش بنیــان نهــادە شــد و در زمــان داریــوش تکویــن یافــت، امــروز در کالبــد جمهوری اســالمی معــارص منــود 

ــا  ــە مقتضیــات زمــان بازســازی شــدەاند. شــاه مســاوی اســت ب ــا توجــە ب یافته اســت. ســاختار و نهادهــای آن ب

ــدرون مســاوی  ــا ســاختار بروکراتیــک موجــود در جمهــوری اســالمی، ان ــوان مســاوی اســت ب ــە، دی ــت فقی والی

ــا  ــدان، مشــیت الهــی مســاوی اســت ب ــا ارتــش جاوی ــا بیــت رهــری، ســپاە پاســداران مســاوی اســت ب اســت ب

فَــر جاویــدان، آئیــن رســمی یــان زرتشــت رســمی و قــدرت محــور کــە در زمــان هخامنشــیان و ساســانیان نقــش 

ــتە  ــعری گذاش ــیعەی اثنی اش ــدە ی ش ــر عه ــروز ب ــرد ام ــا می ک ــی را ایف ــدار خرسوان ــە اقت ــی ب مرشوعیت بخش

شدەاســت. وزارت اطالعــات مســاوی اســت بــا نهــاد چشــم و گــوش شــاە، کــە ایــن نهــاد در زمــان داریــوش بــرای 

ــاد  ــن نه ــاد چشــم و گــوش شــاە، اولی ــر اســت کــە نه ــە ذک ــاد گذارده شــد. الزم ب ــان مــردم بنی ــی در می خرچین

اســتخباراتی و جاسوســی درون جامعــە می باشــد؛ تــا آن زمــان جاســوس ها در میــان نیروهــای متخاصــم بــە میــان 

همدیگــر فرســتادە میشــدند تــا از ســطح نیــروی همدیگــر آگاهــی کســب کننــد. 

ــن  ــە ای ــارزی ک ــروی مب ــە رو هســتیم و نی ــتبداد ریشــە دار روب ــک اس ــا ی ــا ب ــە م ــوارد نشــان می دهد ک ــن م ای

ــا  ــزد ی ــرو ری ــتبدادی را ف ــد اس ــاید بتوان ــاختارین ارصار ورزد، ش ــی س ــە تحول ــا ب ــد و رصف ــات را درنیاب واقعی

ــدم درک  ــور خواهدمنــود. ع ــو ظه ــی اســتبدادی ن ــدک زمان ــا در ان ــد، ام ــی ســطحی منای ــە تحول ــور ب آن را مجب

ــع  ــە ی جوام ــارزاِت حق طلبان ــف مب ــای مضاع ــا و تحریف ه ــث ناکامی ه ــی باع ــت در ادوار تاریخ ــن واقعی ای

ــروی  ــران شــاهد نی ــخ اجتامعــی ای ــوازات نیروهــای مســتبد در تاری ــە م ــران بودەاســت. ب ــالت ای موجــود در ف

ــە  ــدازە ای ک ــە ان ــب ب ــو و حق طل ــای حقیقت ج ــن نیروه ــتیم. ای ــز هس ــی نی ــی و حق طلب ــم حقیقت جوی معظ

ــای  ــارسی و هم پیوســتگی در جغرافی ــب رست ــدازە دارای جوان ــە هــامن ان ــد، ب ــە ای بودەان دارای گســره ی منطق

ــدن  ــی مت ــارزە ی تاریخ ــالە را مب ــع 3000 س ــی الینقط ــد مبارزات ــن رون ــوان ای ــد. می ت ــز بودەان ــران نی ــالت ای ف

دموکراتیــک بــا متــدن مرکــزی ایــران نامــرد. می تــوان بــە مبــارزات گئومــات، فرورتیــش، مانــی، مــزدک، جنبــش 

اســامعیلیە، جنبــش حســن صبــاح، جنبــش خرم دینــان و جنبش هایــی از ایــن قبیــل تــا جنبش هــای رهایــی ملــی، 

جنبش هــای طبقاتــی، جنبش هــای سوسیالیســتی و دموکراتیــک، جنبش هــای زنــان و جوانــان، جنبش هــای 

محیط زیســتی، جنبش هــای اتونومیســتی در تاریــخ معــارص و اکنــون نیــز در برابــر جمهوری اســالمی اشــارە کــرد.

مدرنیتە ی رسمایه داری و مدرنیتە ی دموکراتیک 

ــد  ــە طــی چهارص ــد ک ــرا می باش ــزی و دولت گ ــارص متدن مرک ــکل مع ــه داری ش ــە ی رسمای ــە مدرنیت هامن طــور ک

ــدن خــود در ســایر مناطــق  ــە ریشــە دوانی ــا شــکل و شــامیل گرفــت و بعدهــا ب ــت اروپ ــا مرکزی ــر ب ســال اخی

ــه پیشــاهنگی  ــک ب ــدن دموکراتی ــز مت ــون نی ــتان پرداخــت. هم اکن ــران و کوردس ــە، ای ــە خاورمیان ــان از جمل جه

جنبــش آزادی خواهــی در ایــن عــر رضورت برســاخت مدرنیتــە ی دموکراتیــک را هــم جهــت مقابــە بــا 

زیادە خواهی هــای مدرنیتــە ی رسمایــەداری و همچنیــن بــه منظــور بنیاد نهــادن یــک حیــات آبرومنــد، آزاد 

ــات اجتامعــی  ــدارد. کشــمکش آئیــن دو متــدن در حی ــازی مــرم و حیاتــی می پن ــرای جوامــع نی و دموکراتیــک ب

حداقــل در یــک بــازه ی زمانــی کوتاه مــدت پایــان نخواهــد یافــت، مگــر آنکــە مدرنیتــە ی دموکراتیــک بــا مبــارازات 

ــە پذیــرش حــق خودمدیریتــی جوامــع در  ــرو ایجــاد منــوده و نیروهــای دولتــی را ب بی وقفــە ی خــود تعــادل نی

چارچــوب مدرنیتــە ی دموکراتیــک مجبورمنایــد. یــا ایــن کــە بــا ارتقــاء یــک مبــارزە ی بی نظیــر و فراگیــر نیروهــای 

ــە  ــودار ب ــد. ک ــاد نه ــە را بنی ــک جامع ــە ی دموکراتی ــول مدرنیت ــا اص ــد و ب ــو منای ــا مح ــف ی ــر را تضعی انحصارگ

عنــوان یــک نیــروی مدرنیتــە دموکراتیــک در جامعــە ی کوردســتان و در گســره ی ایــران ایــن مبــارزە و نیــل بــە 

یــک حیــات آبرومنــد را پیشــاهنگی منایــد. بــرای حــل مســائل اتنیکــی، مذهبــی و حیــات مســاملت آمیز در دورن 
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کوردســتان، ایــران و خاورمیانــە چــە در وطن هــای مشــرک یــا منفــرد، نظریــه ی ملــت دموکراتیــک و بــرای حــل 

مســائل اجتامعــی و تکویــن عدالــت اجتامعــی و بنیــاد نهــادن جامعــە ی اخالقــی و سیاســی نظریــه  ی سوسیالیســم 

ارائه می منایــد.  را  دموکراتیــک 

ــە وضعیــت بحــران  ــە مــا نشــان می دهــد وقتــی کــە ســاختارهای معرفتــی نیروهــای متــدن مرکــزی ب ــخ ب  تاری

در آمدە انــد، منجــر بــە ظهــور ســاختارهای معرفتــی نــو بــا محوریــت متــدن دموکراتیــک گشــتە اســت. اگــر چــه 

دســتاورد هایی هــم در ایــن راه کســب شــدە اند ولــی آنچــە راە را بــر عــدم مانــدگاری و تحریف هــای متعاقــب 

ــودە و  ــزی ب ــا متــدن مرک ــک ب ــب نیروهــای متدن دموکراتی  آن همــواره منــوده عــدم درک تفاوت مندی هــا از جان

روی آوردن بــە ابزارهــای مدرنیتــە ی مرکــزی و گرایــش بــا ذهنیــت متــدن مرکــزی بــودە اســت.

ــدن  ــوان شــکل جهان شــمول مت ــە عن ــه داری ب ــە ی رسمای ــی مدرنیت ــاختار معرفت ــه وضــوح س ــی ب در عــر کنون

مرکــزی در عــر مــا و در عیــن حــال ســاختار معرفتــی نیروهــای کالســیک و محافظــه کار منطقــە ای در عمیق ترین 

بحــران خــود بــه رس می برنــد و ایــن هــم راە را بــر رضورت وجــودی ســاختارهای معرفتــی نــو می گشــاید. 

بحــث از موجودیــت یــک ســاختار معرفتی ســت کــه تــوان و انعطاف پذیــری آن را داراســت کــە در هــر منطقــە ی 

جغرافیایــی، منطبــق بــا موجودیــت فرهنگــی اجتامعــی آن منطقــە دســت بــە نهادســازی بزنــد. هــم نهادهــای 

ویــژە و منطقــەای، هــم نهادهــای مشــرک و فرامنطقــە ای، چنــد اتنیکــی و چنــد فرهنگــی را در چارچــوب ملــت 

دموکراتیــک و وطــن مشــرک بســازد و راە را بــر اتحادیەهــای داوطلبانــە همــوار کنــد.

ایــن بــار نیروهــای متــدِن  دموکراتیــک در قالــب مدرنیتــە  ی دموکراتیــک جهــت احقــاق حقــوق جوامــع و خلق های 

ــن  ــد. ای ــم بزنن ــخ را رق ــوان تاری ــان می ت ــە و جه ــوار خاومیان ــق هم ج ــە و مناط ــران، خاورمیان ــتان، ای کوردس

خود انتقــادی و خود بازنگــری هــر یــک از نیروهــای ضــد نظــام رسمایــە داری اعــم از جنبش هــای سوسیالیســتی 

ــوان  ــه می ت ــی )ک ــی و عرفان ــد تصوف ــور، عقای ــای جامعە مح ــی، طریقت ه ــی مل ــای رهای ــری، جنبش ه و کارگ

اصطــالح نواندیشــان دینــی را هــم بــرای آنهــا بــە کار بــرد(، جنبش هــای فیمینیســتی، اتونومیســتی، اکولوژیســت 

ــە در کوردســتان و  ــش متحــد ک ــک جنب ــە ی ــت منفــرد ب ــن نیروهــا از حال ــد و مبدل شــدن ای ــرە را می طلب و غی

ــد.  ــی می گردان ــد را الزام ــد گردن ــران هویت من ای

ــا  ــە ب ــی خــود را ن ــران و ســایر مناطــق ســاختار  معرفت ــک چــە در کوردســتان و چــە در ای ــە ی دموکراتی مدرنیت

ــە ی  ــد کلونیالیســم عــر مدنیت ــزی کــە در نتیجــە ی تبلیغــات هدفمن ــی و رشق پرهی منطق هــای غــرب مجذوب

ــا  ــە ب ــردازد، ن ــە می پ ــوی و اجتامعــی خاورمیان ــکار ارزش هــای معن ــە ان ــوای اوریانتالیســم ب ــر ل ــە داری زی رسمای

ــە  ــردازد. بلک ــا می پ ــت اروپ ــا مرکزی ــی ب ــە ی علم ــای مرحل ــکار پیرشفت ه ــە ان ــی ب ــتیزی و رشق تقدیس غرب س

بیشــر در تــالش اســت تاثیــرات مخــرب متــدن مرکــزی بــا مرکزیــت خاورمیانــە و تاثیــرات مدرنیتــە ی رسمایــە داری 

بــا مرکزیــت اروپــا را کــە منشــا مدرنیتــە ی  رسمایــه داری و نیــز متــدن مرکــزی می باشــد، بــا آگاهی ســازی 

از طریــق آمــوزش از اذهــان و تاثیــر آن بــر حیــات اجتامعــی فــرد و جامعــە بزدایــد و از جوانــب مثبــت 

تاریخــی، اجتامعــی، معنــوی خاورمیانــە و پیرشفت هــای علمــی و دموکراتیــک اروپــا محور ســنتز یــک حیــات بــا 

معنــی و دموکراتیــک و آزاد را ایجــاد منایــد. یعنــی نــوک پیــکان و حملــە ی نظریــه ی  دموکراتیــک رو بــە هیــچ 

ــوان  ــه عن ــارزە ی کــودار ب ــان نیســت. مب ــچ نقطــە از جه ــی در هی ــچ جامعــە و ملت ــی و هی منطقــەی جغرافیای

ســاختار دموکراتیــک برســاخته از نظریــه  ی دموکراتیــک در برابــر ذهنیــت ســودجو و قدرت طلــب متــدن مرکــزی 

ــدود  ــخص مح ــی مش ــە و ملت ــە، جامع ــک منطق ــە ی ــم ب ــوذ آن ه ــامل  نف ــت. اع ــه داری اس ــە ی رسمای و مدرنیت

منی گــردد. کــودار گســرش مرزهــای گفتامنــی و اندیشــگی را بــه جــای گســرش مرزهــای جغرافیایــی را مدنظــر 

قرارداده اســت. پــس بایــد در هــر زمــان و مکانــی از رهگــذر آمــوزش مدرنیتــە ی دموکراتیــک ابتــدا شــناخت مان 

ــی  ــالت مند دموکراس ــت و رس ــیر حقیق ــە مس ــود ب ــە ی خ ــود و جامع ــاز از خ ــا آغ ــپس ب ــیم، س ــاء بخش را ارتق

حرکــت مناییــم. بایــد فــرد و جامعــه ای منطبــق بــا فرزانگــی و فرهنــگ خاورمیانــه کــه فرهنــگ همبســتگی فکــر، 

ذکــر و عمــل اســت را  تحقــق بخشــید. بایــد فــرد و شــهروندی آزاد و جامعه محــور در برابــر شــهروند تهی گشــته 

از معنــا ـ برســاخته از ذهنیــت دولــت ـ ملــت و لیرالیســم ـ  پدیــد آیــد. 

هامن گونــه کــه جمهــوری اســالمی بــا تلفیــق ریشــه های هژمون گــرای سیســتم خرسوانــی کــه جزئــی از کلیــت 

متــدن مرکــزی تاریخی ســت و معیارهــای ســودجویانه و قدرت طلبانــەی مدرنیتــەی رسمایــه داری را بــرای برســاخت 

ــت  ــزار و نهادهــای خــود را ساخته اســت، مل ــن راســتا اب ــرار می دهــد و در ای ــا ق ــت و ســاختار خــود مبن ذهنی

ــز تلفیقــی از ارزش هــای معنــوی و جامعه محــور جامعــەی طبیعــی، متــدن دموکراتیــک موجــود  دموکراتیــک نی

در کوردســتان و ایــران را بــا ارزش هــای مدرنیتــەی دموکراتیــک مبنــا قــرار دهــد. مطابــق بــا ابزارهــای مدرنیتــەی 

دموکراتیــک ذهنیــت و ســاختار جامعــە را احیــا منــوده و در ایــن راســتا نهادهــای الزم و مربــوط را بنیــاد نهــد.

چــرا کــه اگــر صحیــح و واالتریــن ادراک حقیقــت، بــا معنا تریــن حقایــق و پاک تریــن احســاس ها از طــرف فــرد 

کشــف و آفریــده گردنــد در صورتــی کــە بــە یــک نیــروی اجتامعــی تبدیــل نگردنــد و در متــام حوزه هــای حیــات 

اجتامعــی بــه جریــان نیافتنــد نــه می تواننــد در برابــر هجمەهــای ســلطەگرانه مقابلــه کننــد نــه منتــج بــه یــک 

ــد. ــور می گردن ــات جامعه مح حی

سەپایە مدرنیتە ی رسمایه داری و جمهوری اسامی 

 
 بــدون تردیــد در برابــر ســه پایــه ی اصلــی مدرنیتــه ی رسمایــه داری یعنــی رسمایــه ی ســودمحور، دولــت ـ ملــت و صنعت گرایــی کــه 

جمهوری اســالمی بــر خــالف ادعــای خــود کــه گویــا از آغشته گشــن بــه رسمایــه داری جهانــی پرهیــز می کنــد و بعضــا از مدرنیتــه ی 

مختــص بــە خــود دم می زنــد، از هــر ســه پایــه ی مدرنیتــەی رسمایــه داری تبعیــت می کنــد. 

1. رسمایه داری سود محور، عرص رسمایە مالی

   رسمایــه داری کــه در بحران زاتریــن مرحلــه ی خــود یعنــی رسمایــەی مالــی می باشــد در مقایســه بــا دو مرحلــه ی 

ــه ی  ــن مرحل ــی بحران زاتری ــه داری صنعت ــر ســود( و رسمای ــی ب ــی مرگانتالیســم )تجــارت مبتن پیشــین خــود یعن

رسمایــه داری می باشــد کــه جامعــه را بــا افزایــش فاصلــه ی طبقاتــی، فقــر و بــی عدالتــی مواجــه می ســازد. چــرا 

ــاز هــم در دورەی  ــا وجــود اســتعامر و جنایت هــای هولناکــی کــه صــورت می گرفــت ب ــی ب کــه در مراحــل قبل

ــد  ــور تولی ــق کارخانجــات نوظه ــی از طری ــه داری صنعت ــدای رسمای ــور و در ابت ــق مانی فاکت مرکانتالیســم از طری

صــورت می گرفــت و تجــارت بــر رس ایــن تولیــدات انجــام می گرفــت. در ایــن مراحــل بــه دلیــل کنــدی تولیــد در 

مرحلــەی مانی فاکتــور و بــە دلیــل نوظهــور بــودن کارخانجــات در ابتــدای رسمایــه دارِی صنعتــی، هــم تولیــدات 

ــد.  ــە منی گردی ــد اضاف ــکار تولی ــم و احت ــە تراک ــر ب ــد منج ــد می ش ــە تولی ــم آنچ ــد، ه ــر بودن ــت برت دارای کیفی

ولــی در دورەی کنونــی رسمایــە ی مالــی توســط بازارهــای بــورس کــە بــدون تولیــد از طریــق معادلــە ی پــول بــا 

پــول، ســودجویی و ســوداگری بــا بی رویەتریــن شــکل دنبــال می شــود. اگــر تولیــدات بی حدوحــر بــا کیفیــت 

بســیار پائیــن و وارد کــردن آن بــە عرضــە ی بــازار از طریــق مدگرایــی و تبلیغــات وسوســەانگیز و فریبنــده را نیــز 

بــه آن بیافزاییــم، دلیــل بحــران موجــود در جوامــع رسمایــه داری را بهــر درمی یابیــم. رسمایــه داری ســوای بحــران 

ــرس  ــای خــود می ــت ســودجویی و بق ــی را جه ــی، شــخصیتی و اجتامع ــی، ذهنیت ــک بحــران وجدان اقتصــادی ی

می گردانــد. 

بحــران موجــود اقتصــادی در ایــران، اختالس هــای صــورت گرفتــە، افزایــش فاصلــە ی طبقاتــی، تــورم، بیــکاری را 
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ــا بحــران  ــران در رابطــە ب ــە بی کفایتی هــای مدیریتــی تقلیــل داد. بلکــە بحــران موجــود در ای منی تــوان رصفــا ب

ــی  ــت فرق ــن تبعی ــد. ای ــت می کن ــی از آن تبعی ــورت بی برنامەگ ــران بص ــە ای ــد ک ــه داری می باش ــی رسمای جهان

منی کنــد در کــدام حــوزه ی نگرشــی صــورت پذیــرد. یعنــی چــه بــا ذهنیــت و ســاختار پهلــوی یــا بــا ذهنیــت و 

ــە طمــع فاناتیســم  ــی  ک ــد وقت ــدون تردی ــی می شــود. ب ســاختار جمهوری اســالمی دســتخوش بحــران و بی عدالت

مذهبــی را بــە آن افــزود بــە عمــق فاجعــە افــزودە می شــود؛ کــە امــروز در ایــران و رشق کوردســتان به وضــوح 

شــاهد آن هســتیم.

2. صنعت گرایی

  پایــەی دیگــر مدرنیتــە ی رسمایــه داری صنعت گرایــی می باشــد. در طــول تاریــخ و در ایــن عــر هــم در صورتــی 

کــە صنعــت از طــرف نیروهــای قدرت گــرا بــرای کســب قــدرت و رسمایــە بــکار نرفتــە باشــد، وســیلە ی تســهیل 

ــودە اســت. امــا امــروزە بیشــر از هــر زمانــی پیرشفت هــای صنعتــی و تکنولوژیــک جهــت  ــات اجتامعــی ب حی

کســب ســود، قــدرت و رسمایــە ازطــرف نیروهــای رسمایــه داری جهانــی و منطقــەای بــەکار بســتە می شــود. ایــن 

هــم موجــب تخریــب طبیعــت و جامعــە می شــود. فعالیت هــای هســتەای، گازهــای گلخانــەای، آلودگــی هــوا و 

... کــرەی زمیــن را بیــش از پیــش مــورد تهدیــد قــرار دادە اســت. از ســوی دیگــر حتــی بــە تصنعی منــودن روابــط 

اجتامعــی پرداختــە و بــا ایجــاد یــک جــو مجــازی حیــات را از طریــق منحرف گردانــدن حوزه هایــی ماننــد هــر، 

ورزش و ســکس زمینــە را جهــت بحرانــی وجدانــی، ذهنیتــی، شــخصیتی و اجتامعــی در راســتای کســب ســود و 

قــدرت همــوار ســاختە اســت. در ایــن راســتا سیســتم از حربەهایــی چــون لیرالیســم و نئولیرالیســم بــرای مقاصــد 

ــاد  ــه داری ایج ــرا و رسمای ــتم های قدرت گ ــە سیس ــی ک ــنگینی بحران ــد س ــدون تردی ــد. ب ــتفادە می کن ــود اس خ

می کننــد، بیشــر از هــر قــرشی بــر زنــان و جوانــان ســنگینی می کنــد. 

اگــر وضعیــت بحرانــی غــذا و فرآوردەهــای هورمنــی و آلودگی هــای صوتــی را نیــز بــە آن اضافــە کنیــم کــە راە را 

بــر یــک بحــران بیولوژیــک بــاز می گرداننــد، علــت بــروز و  شــیوع امــراض جســمی و روانــی موجــود در ســطح 

ــدز،  ــل ای ــک از قبی ــاد بیامریهــای بیولوژی ــران شــاهد ازدی ــع امــروز در ای ــم. در واق ــرد و جامعــە را در می یابی ف

رسطــان و انــواع بیامریهــای روانــی هســتیم. 

ــالمی  ــوری  اس ــتم جمه ــودجویی های سیس ــا و س ــی و طمع ورزی ه ــای مدیریت ــە ی بی برنامەگی ه ــران در نتیج ای

ــە، فعالیت هــای  ــا سدســازی های بی روی ــه داری، ب ــە ی رسمای ــی مدرنیت ــرداری از مــدل صنعت گــرای جهان و کپی ب

غیــر اســتاندارد و غیــررضوری هســتەای، تخریبــات عظیــم زیســت محیطــی را بــە بــار آوردە کــە منجــر بــە فجایــع 

زیســت محیطی جران ناپذیــری در بســیاری از مناطــق شده اســت. ایــران بــە یــک مرکــز تراکــم جمعیــت و ایجــاد 

بیــکاری، بــە یــک مرکــز ارتــش بیــکاران مبــدل شــدە اســت کــە موجــب گســرش فقــر و ناهنجاری هــای اجتامعــی 

ــە  ــا ب ــیاری از حوزه ه ــت. در بس ــرد گشته اس ــه و ف ــی جامع ــط و زندگ ــطح رواب ــده ای در س ــای فزاین و بحران ه

ــای  ــردن فعالیت ه ــا منحرف ک ــر ب ــوی دیگ ــت. از س ــدە اس ــل ش ــاژ تبدی ــتاندارد و مونت ــدات غیراس ــز تولی مرک

اجتامعــی نظیــر هــر و ورزش یــا انحــراف در نهــاد خانــواده، بــه مرکــز انحــراف و بحران هــای وجدانــی، اخالقــی، 

ــاز  ذهنیتــی، شــخصیتی و اجتامعــی تبدیــل گشــتە اســت کــە در راســتای بقــای خــود ایــن وضعیــت را یــک نی

ــد. ــن می ده ــە آن دام ــد و ب می دان

3. دولت ـ ملت و ایران

ــی  ــە نقــش سیاســی و مدیریت ــت ک ــت ـ مل ــت می باشــد. دول ــت ـ مل ــه داری دول ــە رسمای ــر مدرنیت ــەی دیگ پای

ــظ  ــا و حف ــودن نیازه ــرد آن برآوردە من ــە کارک ــا ک ــن ادع ــالف ای ــد، برخ ــا می کن ــه داری را ایف ــە ی رسمای مدرنیت

امنیــت جامعــە نشــان داده می شــود، پیامــد آن نیازمنــد گردانیــدن جامعــە، ســلب حــق خودمدیریتــی از جامعــە 

ــا از هــم گسســن  ــا ب ــراد جامعــە اســت ت ــان اف ــامدی در می ــی و رعــب و حشــت، شــیوع بی اعت و ایجــاد ناامن

افــراد جامعــه، تامیــن منافــع دولــت در معــرض تهدیــد قرا رنگیــرد. ایــن رویکــرد امــروزە در کشــورهای مســتبد 

ــه  ــم ب ــرال و نئولیرالیس ــورهای لی ــود. در کش ــوح دیده می ش ــران بەوض ــە ای ــە از جمل ــواِە خاورمیان و متامیت خ

ویــژه در اروپــا و آمریــکا بــا تعمیــق اندیویدیالیســم ) فردگرایــی (، لیرالیســم )آزادی و حقــوق فــردی متناســب 

بــا اهــداف رسمایــه داری( و اگوئیســم )من گرایــی( اندیشــه و احســاس حیــات اجتامعــی فــرد را تضعیــف 

ــرای آنهــا تهدید ســاز نشــود. چــرا کــە  ــروی اجتامعــی ب ــا هــر کــس در الک خویــش بخــزد و نی ــد کــرد ت خواهن

ــت  ــرد و ذهنی ــالق، خ ــدان، اخ ــاس، روح، وج ــە احس ــت بلک ــم نیس ــار ه ــراد در کن ــان اف ــودن چیدم اجتامعی ب

ــت ـ ملــت  ــوان گفــت دول ــا می بخشــند. در نتیجــە می ت ــات معن ــه حی ــار هــم ب جمعــی افرادی ســت کــه در کن

نــە طرحــی جامعەشناســانە بلکــە طــرح واره ای جهــت کســب قــدرت و رسمایــە ی نیروهــای رسمایــه داری جهانــی 

و منطقــەای اســت.

دولــت ـ ملــت انحــراف مبــارزات 300 ســالە خلق هــای اروپــا بعــد از رنســانس توســط نیروهــای بورژوایــی اســت. 

ــە ســمت  ــا فروپاشــیدن امپراتوری هــا ب ــا ب ــارزات خلق هــای اروپ ــت مب ــت ـ مل ــل از دول ــع در دورەی قب در واق

ــی  ــات فرهنگ ــر تنوع ــرض ب ــیت و تع ــدم حساس ــا ع ــی ب ــە دولت ــور ن ــک جامعە مح ــای دموکراتی ــاد ملت ه ایج

ــد. ــور می کن ــی ضــد انقــالب ظه ــوان نیروی ــت به عن ــت ـ مل ــه دول ــوان گفــت ک ــت؛ می ت توســعه می یاف

ــل ایــن  کــه جامعــە ی روســتایی و مدیریت هــای  ــە دلی ــه داری صنعتــی، ب ــه داری در دورە رسمای ــە  ـ رسمای مدرنیت

»پرنســی« در برابــر فعالیت هــای ســودجویانەی آنهــا پاســخ گو نبودنــد، اندیشــه ی فروپاشــانیدن جامعــەی 

روســتایی و حکومت هــای منطقــەای را در رس پروراندنــد. چــرا کــە جامعــە ی روســتایی هــم بــا تولیــد فرآورده های 

خــود نیازهــای خویــش را تامیــن می کــرد و هــم مانعــی بــر رس راه مــرف بی رویــەی فرآورده هــای رسمایــه داری 

بــه شــامر می رفــت. از ســویی دیگــر جامعــە ی روســتایی نیــروی کار خــود را در درون خــود بــەکار می بســت و 

نیــازی بــە فــروش نیــروی کار خــود بــە مراکــز صنعتــی رسمایــه داری منی دیــد. در نتیجــە بــورژوازی بــا طرح هــای 

ــە  ــە شــهرها پرداخــت. ب ــە تخریــب و تخلیــە ی روســتاها در راســتای گســرش بی روی بلندمــدت و کوتاه مــدت ب

انــدازەای  کــە روســتاها را تخریــب کــرد، شــهرها را نیــز کــە بیشــر رابطــەای ســمبیوتیک )مکمــل همدیگــر( بــا 

روســتاها داشــتند و نیازهــای صنعتــی جامعــە ی زراعــی روســتایی را تامیــن می کردنــد، دچــار تراکــم جمعیــت، 

ــالالت  ــز اخت ــی، مرک ــت محیطی و صوت ــای زیس ــی، آلودگی ه ــای طوالن ــی، ترافیک ه ــە ی طبقات ــرش فاصل گس

ــود.  ــل من ــدز و ... تبدی ــان، ای ــر رسط ــا نظی ــواع بیامری ه ــیوع ان ــک و ش ــران بیولوژی ــز بح ــی، مرک ــی ـ روان روح

ــت  ــروش فرآورده هــای کم کیفی ــرا و بازارهــای وســیع جهــت ف ــە منظــور ایجــاد جامعــەای مرف گ ــن هــم ب ای

رسمایــه داری و خریــد نیــروی کار ارزان بــا ســاخن ارتــش بیــکاران در شــهرها بــرای ســیر کردن طمــع بــورژوازی 

بــود. 

  اگــر بــە تاریــخ معــارص ایــران نظــری بیا فکنیــم در ابتــدای دهــە ی چهــل از ســوی دولــت رسمایــه داری پهلــوی 

ایــن پــروژه در ایــران نیــز آغــاز گردیــد. گســرش شــهرها، ایجــاد حاشیەنشــینی و حلبی آبادهــای آن دورە امــروز 

ــه داری و  ــە رسمای ــد ک ــان می ده ــت نش ــن وضعی ــت. ای ــی دادە اس ــی و گورخواب ــە کارتن خواب ــود را ب ــای خ ج

دولــت ـ  ملــت هیــچ گاە وضعیــت را بــه ســوی بهبــود ســوق نخواهــد بــرد، بلکــە همیشــە بــرای فــرد و جامعــە 

ــز  ــەای نی ــی« و منطق ــی »پرنس ــتم مدیریت ــر سیس ــویی دیگ ــد. از س ــر می کنن ــر و بحرانی ت ــت را وخیم ت وضعی

ــور  ــا را مجب ــت. آنه ــامر می رف ــورژوا به  ش ــان ب ــای بازرگان ــە ی کااله ــم هزین ــای ک ــر رس راه انتقال ه ــی ب مانع

ــی  ــر پرنس ــای ه ــور از مرزه ــرای عب ــی ب ــد. یعن ــددی بپردازن ــنگین و متع ــی س ــای گمرک ــە هزینه ه ــرد ک می ک

ــن گمــرکات  ــرای حــذف ای ــود. در نتیجــە ب ــە نب ــا به رصف ــرای آنه ــن هــم ب ــد. ای ــد گمــرک پرداخــت می گردی بای
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منطقــەای بــە اندیشــە ی ایجــاد یــک مدیریــت منطقــەای پرداختنــد. در نتیجــە ایجــاد دولــت ـ ملت هــای یکدســت 

بــا مرزهــای مشــخص و تقدیس یافتــە از ســوی بــورژوازی لحــاظ گردیــد. عمــق فاجعــە در ایــن اســت کــە بــرای 

ایجــاد ایــن دولــت ـ ملت هــا افــراد، خانــدان، عشــایر، اتنیســیتە، مذاهــب، احــزاب، اقشــار و ملت هــا بــە جــان 

ــر  ــمن همدیگ ــە دش ــە ب ــم دوخته و هم ــر چش ــع همدیگ ــە مناف ــان ب ــه هدف ش ــل ب ــرای نی ــد و ب ــم افتادن ه

مبــدل شــدند. یعنــی اگــر در دوران باســتان جنــگ قــدرت رصفــا در میــان شــاهان و در ســده های میانــی میــان 

پرنس هــا، اریســتوکرات ها و طبقەهــای فوقانــی جامعــه بــود، در عــر رسمایــه داری جنــگ قــدرت و در راســتای 

ــک یافته اســت. ــی اپیدمی ــە، حالت ــب و توطئ آن فری

حکومت هــای خون آشــام اتوکراتیــک و الیگارشــیک بــرای ایجــاد دولــت ـ ملــت، تــک زبــان، دیــن، فرهنــگ، پرچــم 

و... بــە بزرگریــن مظــامل، نسل کشــی های فیزیکــی و فرهنگــی پرداختەانــد. جنــگ قــدرت را عکــس اعصــار قبــل 

ــران  ــد، در ای ــد کردن ــت تولی ــواِس شونیس ــی ح ــتفادە از ملی گرای ــا اس ــرانیده اند. ب ــە گس ــراد جامع ــام اف در مت

وقتــی کــە حــواس شونیســتی ملی گرایــِی دولــت ـ ملــت ایرانــی بــا مرکزیــت اتنیکــی فــارس بــا توهــم تاریخــی 

ــا جوانــب فاناتیســم حزب الهــی  ایران برتــری و ایران بزرگــِی فارس محــور اســطورەای و شــاهنامە ای و همچنیــن ب

ــت ـ  ــع دول ــد. در واق ــا غــرق شونیســم و فاشیســم می گردان ــردد، شــخصیت را متام ــط می گ و اثنی اشــعری مختل

ملــت بــا ایــن خــواص، شــهروندی مطیــعِ خــود، ضــد جامعــە و بــردەای مــدرن می ســازد. 

در ایــن زمینــه بانیــان نظریــه ی دولــت ـ ملــت رسمایــه داری بــە نظریه هــای فلســفی متعــدد از جملــە هگلیســم، 

ــت  ــا نی ــە ب ــیمی ک ــای ش ــا تجربەه ــا( و حت ــازع بق ــی )تن ــک داروین ــد بیولوژی ــی، قواع ــک نیوتون ــد فیزی قواع

گســرش علــم کســب شــدە بودنــد، و همچنیــن اســتفادە از نظریەهــای قدرت محــور دیــن و فلســفە ی تاریخــی، 

ــاه  ــت پن ــت ـ مل ــای رضورت دول ــر داعیەه ــی ب ــت بخش ــرای مرشوعی ــک ب ــتان پردازی های میتولوژی ــی داس حت

بردنــد. امــا آنچــە کــە بــر همــگان عیــان اســت دو جنــگ جهانــی قــرن و جنــگ  جهانــی ســوم کنونــی، همچنیــن 

تعــداد انبوهــی جنگ هــای منطقــەای کــە هــر روز بــە شامرشــان افــزودە می شــود حاصــل دورەی رسمایــه داری 

و پایــەی سیاســی و مدیریتــی قــدرت و رسمایــە ی آن یعنــی دولــت ـ ملــت می باشــد.

ــد.  ــالب دارن ــد انق ــی ض ــە نقش ــد ک ــدەاند، هرچن ــاد ش ــا بنی ــە ی انقالب ه ــا در نتیج ــا در اروپ ــت ـ ملت ه   دول

ــد. امــا دولــت ـ ملت هــای  منظــور آن اســت کــە در نتیجــە ی یــک فرآینــد انقــالب و ضــد انقــالب رس برآوردەان

ــا  ــژه بریتانی ــه وی ــی ب ــت ـ ملت هــای اروپای ــی و امپریالیســتی از ســوی دول ــە طــی یــک طــرِح واردات خاورمیان

جهــت تامیــن منافــع سیاســی و اقتصــادی خــود بــر خاورمیانــە ســایە افکنده انــد. وقتــی کــە ایــن قدرت گرایــی 

ــم و  ــوی، عثامنیس ــی ام ــژە متامیت خواه ــه  وی ــە ب ــنتی منطق ــی و س ــتبداد تاریخ ــای اس ــا بقای ــتی ب کاپیتالیس

ــد کــە کوردســتان  ــە می کن ــا را نصیــب ملت هــا و جوامــع خاورمیان ــن بالی ــد، بدتری ــوط می گردن صفویســم مخل

به دلیــل موقعیــت جغرافیایــی ـ سیاســی خــود و ســاکنان آن یعنــی خلــق کــورد و اقلیت هــای ســاکن آن، بیشــر 

از هرکــس قربانــی آن هســتند.

ملــت کــورد یکــی از قربانیــان اصلــی ذهنیــت دولــت ـ ملــت می باشــد و از ناحیــەی دولــت ـ ملت هــای ایــران، 

ــر او روا  ــا ب ــن ظلم ه ــی پیچیدەتری ــدرت جهان ــای ابرق ــت ـ ملت ه ــکاری دول ــا هم ــوریە ب ــراق و س ــە، ع ترکی

داشــتە شدە اســت. امــری عــادی اســت کــە از انقــالب آن رهیافتــی نیرومنــد کــە بــر منطقــە و جهــان تاثیرگــزار 

باشــد اســتنتاج شــود. تاریــخ نشــان دادە اســت کــە نیرومندتریــن انقالب هــا حاصــل بغرنج تریــن و بحرانی تریــن 

ــتند. ــا هس موقعیت ه

دولــت ـ ملــت ایــران در نــود ســال اخیــر شــیوه های گوناگــون سیاســت های ســتم گرانه را بــر جوامــع و 

ملت هــای ایــران روا داشــتە اســت و بخشــی از کوردســتان نیــز در نتیجــە ی تجزیــە ی آن در درون مرزهــای دولــت 

ـ ملــت ایــران قــرار گرفتــە اســت. ایــن وضعیــت ســبب گردیــده کــە رسنوشــت خلــق کــورد در رشق کوردســتان بــا 

ســایر جوامــع و ملت هــای ایــران بیشــر از پیــش گــرە بخــورد. بدیــن معنــی کــە هــر تحولــی در قبــال مســئلە ی 

ــن رو  ــود. از ای ــذار خواهد ب ــز تاثیر گ ــران نی ــر ای ــای دیگ ــع و ملت ه ــایر جوام ــر س ــتان، ب ــورد در رشق کوردس ک

رضوری ســت کــه جریانــات سیاســی و جنبش هــای آزادی خــواه کــوردی بــه مــوازات بــا حــل مســائل اجتامعــی و 

ملــی خلــق کــورد در رشق کوردســتان بــە حــل مســائل سیاســی و اجتامعــی ایــران هــم بپردازنــد و ســایر جوامــع و 

ملت هــای ایــران را از رهیافت هــای آزاد و دموکراتیــک خــود بهرەمنــد ســازند. در مبدل ســاخن نیــروی بالقــوەی 

موجــود در رستــارس ایــران بــە نیرویــی بالفعــل مبــارزه ای فراگیــر در رسارس ایــران، رســالت اصلــی ایــن جنبش هــا و 

نیروهــای سیاسی ســت. کوردســتان حــاوی نیــروی عظیــم انقالبــی و پویاتریــن جامعــه ی سیاســی ایــران خاســتگاه 

ــران و رشق  ــه داری در ای ــە   ی  رسمای ــر ابزارهــای مدرنیت ــه شــامر مــی رود. در براب ــران ب ــک در ای تحــول دموکراتی

کرســتان ابزارهــای مدرنیتــە ی دموکراتیــک دارای کارآیــی و پتانســیل ایــن تحــول دموکراتیــک اســت. 

نظریه ی برساخت ملت دموکراتیک رهیافت مسئله ی ملی و اجتامعی کوردستان و ایران 

  ســاختارهای دولتــی و بــه ویــژه  ســاختارهای منشــعب از ذهنیــت دولــت ـ ملــت کــه در فرم هــا و گونه هــای 

مختلــف سیاســی اعــم از پادشــاهی، جمهــوری، یــا پارملانــی، یــا جامعــه را بــه صــورت یــک واحد مــرده بــه شــامر 

ــدس  ــه مق ــت را ن ــک، مل ــد. ســاختار دموکراتی ــس می مناین ــعِ ســلطه تقدی ــح و مناف ــه مصال ــا آن را بناب آورده، ی

ــت جامعــە،  ــا محوری ــک واحد غیرفعــال می نگــرد. در حوزەهــای اجتامعــی ب ــز همچــون ی ــه آن را نی دانســته ن

اتوریتــه ی سیاســی و اجتامعــی خــود را ســازماندهی خواهــد کــرد. در برابــر تک تیــپ  ســازی جامعــه و در برابــر 

تقدیــس ملــت، زبــان، پرچــم، دیــن و... بــا متــام تنوعــات فرهنگــی، مذهبــی، زبانــی و... زمینــە ی خودســازماندهی 

را بــرای هربخــش از جامعــە بــا ویژگی هــا و ارزش هــای فرهنگــی هــر یــک از تفاوت مندی هــا فراهــم می ســازد. 

در مقولــەی ملــت دموکراتیــک مــرز وجــود دارد ولــی بــە مثابــە ی دولــت ـ ملــت بــە مرزهــا تقــدس منی بخشــد 

و راە بــر جنــگ مرزهــا منی گشــاید. مرزهــای جغرافیایــی و سیاســی درهــم تنیــدە هســتند و عبــور از آن را بــه 

منزلــه  ی جــرم تلقــی نخواهــد منــود. بــرای مناطقــی کــه متشــکل از چنــد ملیــت هســتند، اصــل وطــِن مشــرک را 

ــا  ــا می گیــرد. بــه عنــوان مثــال ارومیــە می توانــد شــهر مشــرک کــورد و آذری ، لرســتان و اهــواز شــهرها و ی مبن

ــا،  ــا، آذری ه ــا، فارس ه ــا، کورده ــرک عرب ه ــن مش ــران را وط ــت ای ــا و کلی ــا و عرب ه ــرک لُره ــتان های مش اس

ــگ و  ــا فرهن ــی، ب ــدی امنیت ــە تهدی ــدون هیچ گون ــش ب ــن خوی ــم در وط ــت ه ــر مل ــمرد. ه ــا و... برش ترکمن ه

ــداوم می بخشــد. ــا و ت ــات خــود معن ــە حی باورداشــت هایش ب

در ســاختار دموکراتیــک، منی تــوان شــهروند را بــە مثابــە ی شــهرونِد دموکراتیــک رصفــا بــا چارچوب هــای فــردی 

کــە در ایــن راســتا از جامعــە منفــک می شــود، تعریف کــرد. بلکــە شــهروند آزاد و کمونــال ملــت دموکراتیــک را 

می ســازد کــە از حقــوق فــردی و جمعــی خــود بهرمنــد می شــود. به جــای ابژە گشــن فــرد تحــت لــوای شــهروند، 

بــە ســوبژە گرداندن افــراد جامعــە در لــوای شــهروند آزاد پایبنــد اســت. به جــای لیرالیســم کــە زیــر لــوای آزادی 

فــردی منجــر بــە گسســت فــرد از جامعــە می شــود جامعه محــوری یعنــی هم ســویی فــرد و جامعــە را مبنــا قــرار 

ــر« قــراردادن جامعــە در درون قفــس  ــە ی »ماکــس وب ــە گفت می دهــد. به جــای بروکراســی دولــت ـ ملــت کــە ب

آهنیــن می باشــد، بــە خودمدیریتــی دموکراتیــک جامعــە اهتــامم  مــی ورزد. در خودمدیریتــی دموکراتیــک روابــط 

ــت ـ  ــرد دول ــردد. از رویک ــاکله بندی منی گ ــلطه ش ــع س ــای مناف ــر مبن ــه ب ــد ک ــی می باش ــورت افق ــه ص ــادی ب نه
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ملتــی مرکــز ـ پیرامــون، عدالــت اجتامعــی و مشــارکت سیاســی و احســاس امنیــت را بــرای کل مناطــق در نظــر 

خواهــد گرفــت. نیروهــای دفاعــی خــود را بــا مبانــی حفاظــت از جامعــە آمــوزش و ســازمان دهی می منایــد کــە 

بــرای جامعــە بــه جــای ایجــاد ناامنــی و تــرس و وحشــت، امنیــت را بــه ارمغــان خواهــد آورد. در واقــع می تــوان 

ــدن و ســاختاِر  ــک ب ــِی دموکراتی ــک می باشــد، خودمدیریت ــِت دموکراتی ــر دموکراســی  و آزادی روح مل گفــت اگ

ملــت دموکراتیــک بــه شــامر مــی رود.

کنفدرالیسمـ  دموکراتیک شکل سازمان یافتەی مدرنیتە دموکراتیک  

هامن طــور کــە خودمدیریتــی دموکراتیــک ســاختار مطلــوب ملــِت دموکراتیــک بــه شــامر مــی رود، کنفدرالیســم 

ــک،  ــی، ایدئولوژی ــی و ســاختاری شــکل ســازماندهی سیاســی، اجتامع ــد ذهنیت ــز در هــر دو بع ــک نی دموکراتی

اقتصــادی و دفــاع مــرشوِع مدرنیتــە ی دموکراتیــک اســت. 

ــا  کنفدرالیســم دموکراتیــک تــداوم مضمــون و ســاختار کنفدراســیون های تاریخی ســت کــە جامعــە ی تاریخــی ب

اتحــاد عشــیره ها و بــا فرهنگ هــای مختلــف جهــت مقابلــە بــا نیروهــای متــدن مرکــزی و صیانــت از ارزش هــای 

ــر  ــی در براب ــد. هــر ایســتاری اجتامعــی در هــر زمان ــک اجتامعــی و فرهنگــی خــود تشــکیل می گردی دموکراتی

ــا نســبت  ــا وجــود نقــاط ضعــِف زمــان خــود ی ــی ب ــە بردگــی حت ــدادن ب ــن ن نیروهــای متــدن مرکــزی جهــت ت

ــه ی  ــرش و نظری ــل در نگ ــن دلی ــە همی ــک دارد. ب ــەای دموکراتی ــی، وجه ــا از دموکراس ــروزی م ــش ام ــە خوان ب

برســاخت ملــت دموکراتیــک، نیروهــای ضــد نظــام قدرت گــرا و انحصارطلــب تاریخــی ـ  متــدن مرکــزی بــا تاریخــی 

ایــن کنفدراســیون ها  تلقــی می گردنــد.  گاهــا  یــا متدن دموکراتیــک  شش هزارســاله ـ  عنــوان دموکراتیــک 

توانســتەاند نیروهــای مدرنیتــەی مرکــزی را در هــم بشــکنند. )ماننــد مقابلــە گوتی هــا بــا آکدی هــا، یــا فروپاشــی 

بابــل از ســوی کاســی ها(. منونــەی بارزتــر کنفدراســیون مــاد می باشــد کــە خون آشــامرین نیــروی متــدن مرکــزی 

ــن  ــی ای ــەی فوقان ــی، طبق ــای تاریخ ــا و در دوره ه ــس از آنه ــە پ ــد ک ــت. هرچن ــم شکس ــور را در ه ــی آش یعن

ــەی  ــد مدرنیت ــروی جدی ــە نی ــار خــود ب ــن  ب ــته و ای ــش داش ــزی گرای ــدن مرک ــە ســنت های مت ــیون ها ب کنفدراس

ــی در  ــای خوانش ــوان ضعف ه ــه عن ــوان ب ــه را می ت ــن زمین ــی در ای ــای تاریخ ــدند. تکرره ــدل می ش ــزی مب مرک

ــکیل  ــل راتش ــزی باب ــدن مرک ــی ها دورە ی دوم مت ــە کاس ــور ک ــود. هامن ط ــوان من ــه عن ــدرت و جامع ــوزه ی ق ح

دادنــد، مادهــا نیــز از ایــن امــر مســتثنی نبوده انــد. شــاید یکــی از علــل فروپاشــی ایــن کنفدراســیون نیرومنــد 

ــا  ــی ت ــش مل ــای رهایی بخ ــا از نیروه ــر م ــای ع ــف انقالب ه ــع تحری ــت. در واق ــوده  اس ــر ب ــن ام ــز همی نی

ــد و بعدهــا منحــرف می شــوند و  ــا مقاصــد دموکراتیــک صــورت می گیرن ــال سوسیالیســتی کــە ب جنبش هــای رئ

ــت تاریخــی دارد. ــن واقعی ــدل می شــوند، ریشــە در ای ــه داری مب ــەی رسمای ــە بخشــی از مدرنیت ب

در واقــع کنفدرالیســم دموکراتیــک نیــز طبــق نیازهــای معــارص ســاختار و مضمــون صیانــت از ارزش هــای فرهنگی 

و اجتامعــی جوامــع در برابــر هجمەهــای فــرا  بُعــدی مدرنیتــە ی رسمایــه داری اســت. در عیــن حــال مکانیســم 

ــرا  ــت. زی ــی اس ــات اجتامع ــک حی ــت دموکراتی ــا محوری ــی ب ــای اجتامع ــتگی واحده ــاد هم پیوس ــال و ایج اتص

اگــر واحدهــا به صــورت منفــرد مباننــد، نخواهنــد توانســت پاســخ گوی نیازهــای جامعــە باشــند و در دراز مــدت 

موجــب بی نظمــی، پراکندگــی و ضعــف محتوایــی و ســاختاری می شــوند. امــا در صــورت اتحــاد و هم پیوســتگی 

ــوان  ــز می ت ــن نی ــرای ای ــد و شــکوفا می شــوند. ب ــە یکدیگــر، نیرومن ــا نیروبخشــی ب ــە ب ــک و داوطلبان دموکراتی

ــه  ی فرهنگ هــا و  ــا مشــارکت داوطلبان ــەای و جهانشــمول ب ــەای، فرامنطق ــک منطق کنفدراســیون های دموکراتی

ــون تشــکیل داد. ملیت هــای گوناگ

ــع رشق  ــک جوام ــیون دموکراتی ــاختار کنفدراس ــوان س ــه عن ــری ب ــت نقش پذی ــت و قابلی ــد ظرفی ــودار می  توان ک

ــایر  ــا س ــتان ب ــیون رشق کوردس ــرش کنفدراس ــعه  و گس ــت توس ــد جه ــە بای ــد. البت ــب منای ــتان را کس کوردس

ــک  ــری در ی ــالف در نظرگاه هــای سیاســی و فک ــا وجــود اخت ــی ب ــی و فرهنگــی حت نیروهــای سیاســی، اجتامع

تأمــل دمکراتیــک و ملــی بــە بحــث و گفتگــو بپــردازد و بســری هم ســو جهــت اهــداف دموکراتیــک و برنامــه ی 

ــویی  ــی و هم س ــاد هم گرای ــا ایج ــد ب ــودار می توان ــد. ک ــه وجود آی ــتان ب ــران و رشق کوردس ــیون ای دموکراتیزاس

ــران  ــران جهــت ایجــاد کنفدراســیون دموکراتیــک جوامــع ای ــا نیروهــای دموکراتیــک ســایر ملت هــای درون ای ب

تــالش کنــد.

اگــر اتحــاد مشــرک، دموکراتیــک و داوطلبانــە میــان نیروهــای اجتامعــی در ایــران صــورت گیــرد و در آن مرزهــای 

ــا ســایر بخش هــای کوردســتان نشــود،  ذهنیتــی و سیاســی موجــود مانــع رابطــە ی کوردهــای رشق کوردســتان ب

ــای  ــوق و آزادی ه ــه ی حق ــران در زمین ــای ای ــر خلق ه ــا و دیگ ــات کورده ــق مطالب ــورت تحق ــن در ص همچنی

دموکراتیــک خــود، گسســت  از جغرافیــای ایــران و یــا شــکاف بــا دیگــر خلق هــا نیــز منی توانــد یــک امــر سیاســی 

یــا ارزشــمند تلقــی گــردد. در ایــن صــورت حساســیت ها و واکنش هــای سیاســی ناسیونالیســم محور خــود 

ــی  ــتیالی سیاس ــی، اس ــا جغرافیای ــی و ی ــای سیاس ــود مرزه ــا وج ــی ب ــود. حت ــش خواهد من ــز فروک ــق  نی ــن خل ای

ــا  ــران ب ــای ای ــای درون جغرافی ــز خلق ه ــە و نی ــای خاورمیان ــد. خلق ه ــد آم ــود  نخواه ــه وج ــتعامری ب ــا اس ی

چنیــن ویژگی هایــی زندگــی کردەانــد. در بســیاری از نقــاط اروپــا شــاهد جامعــە و افــراد برخــوردار از حقــوق 

ــە مــوازات برخــورداری از حقــوق  ــال کاتالون هــای اســپانیا ب ــرای مث دو شــهروندی و ســە شــهروندی هســتیم. ب

ــتند.  ــا هس ــەی اروپ ــهروندی اتحادی ــپانیا و ش ــور اس ــهروندی کش ــوردار از ش ــک، برخ ــە ی باس ــهروندی منطق ش

ــوق  ــد هــم دارای حق ــرد میتوان ــک ک ــال ی ــه وجــود آورد. مث ــی را ب ــن مدل های ــوان چنی ــە هــم می ت در خاورمیان

ــران اعــم از بلــوچ، فــارس، عــرب، آذری،  ــرای ســایر ملت هــای ای شــهروندی کوردســتانی و ایرانــی باشــد. ایــن ب

ترکمــن و...مصــداق دارد. همچنیــن در بســیاری از نقــاط جهــان شــاهد منونە هایــی از کشــورهای برخــوردار از 

ــا  ــە ب ــد ک ــان وجــود دارن ــت فرانســوی و فالم ــک دو مل ــە در بلژی ــرای منون ــی هســتیم. ب ــد ملیت شــهروندان چن

رعایــت حقــوق یکســان هــر دو شــهروند کشــور بلژیــک می باشــند. در ســوئیس چهــار ملــت آملانــی، ایتالیایــی، 

ــا برخــورداری از حقــوق برابــر، شــهروندان  فرانســوی و رومانیایــی وجــود دارنــد کــە بــا وجــود متایــز اتنیکــی ب

سوئیســی می باشــند. زبــان هریــک از ایــن ملت هــا زبــان رســمی می باشــد. یعنــی در بلژیــک دو زبــان رســمی 

و در ســوئیس 4 زبــان رســمی وجــود دارد. حتــی در نــروژ عــالوه بــر مهاجریــن و پناهنــدگان مختلــف کــه هــر 

یــک برخــوردار از زبــان خویــش هســتند دو زبــان رســمی نــروژی وجــوددارد. 

مؤلفــەای کــە مــا از آن بحــث می کنیــم هرچنــد کــە ویژگی هــای مختــص بــە خــود دارد، ولــی مدل هــای 

ــان  ــە تفــاوت عمــدەای می ــژە از لحــاظ ســاختاری در دیگــر نقــاط جهــان وجــود دارد. البت ــە آن به وی نزدیــک ب

کنفدرالیســم دموکراتیــک مــورد بحــث مــا بــا کنفدراســیون های دولتــی، لیرالیســتی و دولت محــوری وجــوددارد. 

ــا وجــود انعطافــی کــە نســبت بــە ســایر سیســتم های دولتــی اعــم از سانرالیســت،  کنفدراســیون های دولتــی ب

ــد،  ــرال و... دارن ــرال و نئولی ــا لی ــک ی ــک، ئتوکراتی ــیک، تئوکراتی ــیک، مونارش فدرالیســت، دسپوتیســت، الیگارش

ــند.  ــودمحوری می باش ــوری و س ــوری، قدرت مح ــرد مح ــە ف ــتە ب ــم آغش بازه

منونــەی دیگــر خودمدیریت هــای غیردولتــی کــە بیشــر بــر نظریەهــای »مــورای بوکچیــن« متکی ســت و ســایر 

ــائل  ــوی مس ــد جوابگ ــاختاری منی توانن ــی و س ــاظ ذهنیت ــان، از لح ــود ارزش های ش ــا وج ــی ب ــای آنارش مدل ه

ــه ی برســاخت ملــت  ــکار کــرد کــە از بعضــی لحــاظ نظری ــوان ان ــد  منی ت ــە هرچن ــرای منون ــە باشــند، ب خاورمیان

دموکراتیــک »عبداللــه اوجــاالن« از نظریەهــای مــورای بوکچیــن تاثیــر گرفتــە اســت، ولــی مــورای بوکچیــن بیشــر 

جامعــە ی شــهری آمریکایــی و اروپایــی را تحلیــل منــوده اســت و در ایــن بــاب نظریەهایــی مربــوط بــه اتونومــی 

ــل آنکــه در جامعــەای کــە در  ــه دلی ــز اهمیــت می باشــند. امــا ب ــه دادە اســت کــە حائ ــوژی شــهری ارائ و اکول
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آن زندگــی کــردە اســت مســائل  مربــوط بــه جامعــه، زنــان، و یــا دیــن بــه عمــق و بحــران مســائل کوردســتان 

ــک،  ــائل اکولوژی ــە مس ــوف ب ــر معط ــری وی بیش ــوزه ی نظ ــت، ح ــوده اس ــه ای آن نب ــای خاورمیان و ویژگی ه

اقتصــادی و مدیریــت شــهری  اســت.

عبداللــه اوجــاالن بــه دلیــل مســائل پیچیــده ی فــرد و جامعــە در خاورمیانــە و همچنیــن بــه دلیــل عمــق مســائل 

شــخصیتی، اجتامعــی و فرهنگــی خلــق کــورد و تاثیــرات تجزیــە ی جغرافیایــی در نتیجه ی اشــغالگری و اســتعامری 

در کوردســتان، بــە تعمیــق فکــری و ذهنــی پرداختــە و رهنمودهــای فراگیرتــر و عمیق تــری را در ابعــاد برســاخت 

ملت دموکراتیــک در برمی گیــرد. می تــوان بــە ابعــاد روحــی، معنــوی، ذهنیتــی، شــخصیتی. اجتامعــی، فرهنگــی، 

ــی  ــای عمیق ــالت و رهنموده ــئلە زن دارای تحلی ــورد مس ــژە در م ــه وی ــرد. ب ــارە ک ــی و... اش ــادی، دفاع اقتص

می باشــند. از چارچــوب محــدود نظریه هــای فمنیســتی گــذار منــودە و بــە بررســی علــم ژنئولــوژی پرداخته اســت. 

ــر در  ــی بیش ــای آنارش ــایر قرائت ه ــن« و س ــورای بوکچی ــور »م ــتی جامعە مح ــای اتونومیس ــن تئوری ه همچنی

تئــوری محصــور گشــتەاند تــا این کــه بــر آنهــا جامــە ی عمــل پوشــاندە شــود. کنفدرالیســم دموکراتیــک بــر گرفتــە 

از نظریــه ی برســاخت ملــت دموکراتیــک نیــروی برآینــد و تطبیق دهــی تئــوری و عمــل را ممکــن می ســازد. بایــد 

خاطر نشــان کــرد کــه نظریــه ی ملــت دموکراتیــک عبداللــه اوجــاالن بــا وجــود ایــن کــه یــک آلرناتیــو و رهنمــود 

عملــی در حــوزه ی جامعه شــناختی آزادی ســت، و دارای ویژگی هــای منحــر بــه خویــش اســت، امــا هامنطــور 

کــه وی عنــوان مــی دارد کــە در متــام حوزه هــا از فعالیت هــای فکــری، تئــوری، علمــی و جامعەشناســانەی افــراد 

و جنبش هــای آزادی خــواە در طــول تاریــخ بهــرە بــردە و نقــش خــود را نــە انــکار رنج هــای آنهــا بلکــە تکامــل 

ــدل جامعە محــور و  ــد م ــک می توان ــر کنفدرالیســم  دموکراتی ــف دیگ ــد. تعری ــا می دان ــە مقصد رســانیدن آنه و ب

غیردولــت ـ ملتــِی حــق تعیــن رسنوشــت باشــد. ایــن موضــوع بــرای مســائل امــروز کوردســتان، ایــران و خاورمیانــە 

نیــازی مــرم اســت. 

رویکرد مدیریتی در کنفدرالیسم  دموکراتیک جهت جلوگیری از تحریفات و گرایشات مدیریت قدرت محور 

   شــاید ایــن ســئوال متوجــە کــودار شــود کــە آیــا کــودار هــم دچــار تحریــف نخواهــد گشــت و بــە مدیریــت 

قدرت محــور گرایــش نخواهــد داشــت؟ بایــد گفــت رویکــرد کنفدرالیســم  دموکراتیــک بــرای آنکــە دچــار وضــع 

ــا  ــد ت ــعی گردی ــتار س ــن نوش ــە در ای ــد ک ــی آن می باش ــد ذهنیت ــک آن و بع ــم دموکراتی ــود پارادای ــور نش مذک

حــدودی بــە آن اشــارە شــود. امــا از لحــاظ ســاختارین نیــز شــیوه  و رویکــرد مدیریتــی ایــن اجــازه را بــه ســاختار 

ــە برســاخته  ــک در هــر جــا ک ــامی کنفدرالیســم دموکراتی و نهادهــای ســاختارین آن نخواهــد داد. در صــدر َش

ــد  ــی مانن ــاد اجرای ــق، نه ــە کنگــرە ی خل ــری موســوم ب ــاد تصمیم گی ــد. نخســت نه ــاد وجــود دارن شــود، ســە نه

ــی موســوم  ــاد قضای ــز نه ــق می باشــد و نی ــرە ی خل ــامت کنگ ــودن تصمی ــه مســئول اجرایی من شــورای رهــری ک

ــوان  ــه عن ــی ب ــه ای و محل ــە نیاز هــای منطق ــا توجــە ب ــە در مناطــق شــهری و روســتای ب ــت ک ــوان عدال ــە دی ب

دادگاه هــای خلقــی عمــل خواهــد منــود. ایــن ســاختار تــا حــدودی بــە ســاختار دولتــی )ســە قــوە ی مقننــە، مجریــە 

و قضائیــە( شــباهت دارد ولــی از لحــاظ ذهنیتــی متامیــز هســتند. نهادهــای کنفدرالیســم دموکراتیــک جامعــە 

محــور و نهادهــای دولتــی قدرت محــور و الگارشــیک هســتند. می تــوان بســیاری از نهادهایــی کــە دولــت 

جهــت تســهیل مدیریــت قدرت محــور، مصلحت ســاز و منفعــت آوِر خویــش آنهــا را از جامعــه غصــب کــرده یــا 

جامعــه را از دسرســی بــه آن محــروم منــوده در ســاختار کنفدرالیســم دموکراتیــک خــود جامعــه و متناســب بــا 

نیــاز خویــش در چهارچــوب پارادایــم دموکراتیــک و ذهنیــت جامعــە محــور احیــا منایــد. بایــد یــادآور شــد کــە 

مســئولیت و مدیــرت در سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک از صــدر تــا پائین تریــن ســطوح و نهادهــای اجتامعــی 

و سیاســی یعنــی از ریاســت شــورای رهــری تــا مجالــس محلــی و همچنیــن ریاســت احــزاب، نهادهــا، ســازمان ها 

و تشــکل های زیر مجموعــه ای مســئولیتی مشــرک میــان زن و مــرد صــورت خواهــد پذیرفــت. همچنیــن درمتــام 

ســطوح مدیریتــی زنــان مشــارکت 50 درصــدی خواهنــد داشــت. درعیــن حــال زنــان ســازماندهی ویــژە ی خــود در 

متــام حوزه هــا را تشــکیل می دهنــد و بــا ایجــاد روابــط ســاختاری بــە همدیگــر کنفدرالیســم دموکراتیــک ویــژە 

ــد. ــان تشــکیل می دهن زن

از لحــاظ پایــەای هــم چهــار پایــەی اصلــی کنفدرالیســم  دموکراتیــک شــامل کومیــن، مجلــس خلــق، آکادمــی و 

کوپراتیــو مکانیســم های جلوگیــری از انحــراف و گرایــش بــە قــدرت و یــا مدیریــت ضد اجتامعــی بــودن ســاختار 

ــک جامعه محــور اســت. دموکراتی

کومیــن زمینــەی زیســت  اجتامعی و احیــای مســئولیت پذیری اجتامعــی، روح همیــاری و همــکاری را در جامعــە 

گســرش می دهــد. کومین هــا می تواننــد در حوز ه هــای متعــدد اجتامعــی تشــکیل شــوند. مجلس هــا مکانیســم 

ــا  ــتان ها ت ــهرها، اس ــا، ش ــهری، بخش ه ــالت ش ــتاها، مح ــە در روس ــند ک ــت می باش ــی در سیاس ــارکت جمع مش

ســطح ملــی در کمســیون های متعــدد طبــق نیــاز و ویژگــی مکانــی خــود تشــکیل می شــوند. زمینــە ی دموکراســی 

مســتقیم جهــت مشــارکت خلــق در مدیریــت، فراهم منــودن نیازهــای جامعــه بــه جــای مهندســی اجتامعــی  در 

نگــرش مدیریــت  قدرت محــور اســت. در آکادمی هــا افــراد جامعــە طبــق ذهنیــت ملــت دموکراتیــک و برســاخت 

ــاختار و  ــور س ــوش و جامعه مح ــاختار خودج ــر و س ــون بس ــد. چ ــوزش می بینن ــی  آم ــی ـ سیاس ــه ی اخالق جامع

مضمــون آموزشــی را می ســازد، فــرد و جامعــە خــود را مکلــف و متعهــد بــه ارتقــای ســطح آگاهــی اجتامعــی، 

تاریخــی، فرهنگــی و ... می بینــد. در واقــع از طریــق ایــن آکادمی هــا شــهروند آزاد هــم شــکل می پذیــرد. 

ایــن آکادمی هــا بــه جــای ترویــج فــرد و جامعــه ای پوپولیســت و گســرش ذهنیــت و علم گرایــی پوزیتویســتی، 

ــازماندهی  ــم س ــم مکانیس ــو ه ــد. کوپراتی ــاد می نهن ــه را بنی ــی جامع ــی و اخالق ــک، سیاس ــت دموکراتی ذهنی

اقتصــادی در ســطح جامعــە اســت کــە نــە ماننــد سوسیالیســم موجــود در شــوروی تحــت عنــوان سوسیالیســم بــە 

ــر افسارگســیختگی  ــد اقتصــاد فــردی لیرالیســم و نئولیرالیســم راە را ب ــە مانن ــردازد ن ــی می پ ــه داری دولت رسمای

ــع انســان و رقابت هــای افراطــی و ســودجو می گشــاید. کوپراتیوهــا نهادهــا و واحدهــای فعالیت هــای  در طم

اقتصــادی گروهــی و اجتامعــی می باشــند. کوپراتیوهــا بایــد هــم نیازهــا را بــرآوردە مناینــد، هــم راە را بــر شــکاف 

ــد تشــکیل داد. ــوان کوپراتیوهــا را در حوزه هــای متعــدد تولی ــد. می ت ــی ببندن طبقات

ــک  ــد در ی ــت تشــکیل شــود، هــم می توان ــای بی دول ــک جغرافی ــد در ی ــک هــم می توان کنفدرالیســم دموکراتی

ــاختاری  ــادی و س ــتقالل نه ــە اس ــن ک ــر ای ــوط ب ــود. من ــکیل ش ــود دارد، تش ــت وج ــە در آن دول ــی ک جغرافیای

ــد در  ــز می توان ــک نی ــم دموکراتی ــرد. کنفدرالیس ــرض قرارنگی ــورد تع ــت م ــوی دول ــم از س ــتم کنفدرالیس سیس

برابــر دولتــی کــه دارای قانــون اساســی دموکراتیــک اســت، تعامــل و احــرام متقابــل را پیــرو منایــد. ایــن رویکــرد 

ــردد.  ــدی گ ــی صورت بن ــت + دموکراس ــت دول ــد در حال ــت می توان ــا دول ــل ب ــک و تأم ــاختار دموکراتی س

.

جایگاە حزب در کنفدرالیسم دموکراتیک  
  

  ســاختار کنفدرالیســم دموکراتیــک نــە یــک حــزب و نــه یــک ائتــالف، کــه ســاختارمندی قــرارداد اجتامعــی در 

چارچــوب و مضمــون برســاخت ملــت  دموکراتیــک اســت. لــزوم موجودیــت احــزاب در ایــن ســاختار و پیشــاهنگی 

ــاخت  ــی برس ــر مبان ــی ب ــی و انقالب ــی، سیاس ــازماندهی های اجتامع ــای س ــر و زمینه ه ــم آوردن بس ــرای فراه ب
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جامعــه ی اخالقــی و سیاســی یــک الــزام و در واقــع دینامیســم آگاهی بخــش و عامــل کنــش سیاســی ـ اجتامعــی 

ــزب  ــک ح ــە ی ــد ک ــی می باش ــی، مل ــری، فرهنگ ــات فک ــە داری تنوع ــه جامع ــن ک ــل ای ــه دلی ــت. ب ــه اس جامع

ــا  ــی آنه ــی و عمل ــاد و حوزه هــای ذهنیت ــی ابع ــه برآورده منــودن متام ــادر ب ــل خصلت هــای ســاختاری ق ــه دلی ب

نخواهــد بــود و نیــز دامنــه  و تعریــف حــزب سیاســی در مدیریــت اجتامعــی محــدود و محصــور بــه تعاریــف 

ســازمانی و حزبی ســت، لــزوم یــک ســاختار دموکراتیــک کــه حــزب نیــز در آن نقش ویــژه ی خویــش را داراباشــد، 

یــک رضورت انکار ناپذیــر اســت. نقش ویــژه ی حــزب در ســاختار دموکراتیــک در حــوزه ی سیاســت ورزی، 

ــه اســت.  ــای اندیشــه، سیاســت و جامع ــای نظــری در حوزه ه ــوزش، و گســرش مبانی ه آم

احــزاِب جامعــە دموکراتیــک بــا احــزاب دولتــی دارای تفاومتندیهــای بنیادیــن هســتند. حــزب در درون سیســتم 

جامعــە ی اخالقــی ـ سیاســی و سیســتم های کنفدرالیســم دموکراتیــک بایــد راە را بــر اتحــاد، اخالق مــداری 

سیاســی، سیاســت ورزی و توســعه ی دموکراســی بگشــایند. احــزاب موجــود در ســاختار دموکراتیــک باید تســهیالت 

مشــارکت جامعــه و افــراد را در پویایــی و کنــش سیاســی و اجتامعــی و بســرهای امــر سیاســی آن را فراهــم منایــد 

ــا سیســتم دموکراتیــک و کنفــدرال  ــا در یــک رابطــه  ی هســتی مند و ارگانیــک ب ــد ت ــن حــال تــالش منای و در عی

زمینه هــای توســعه ی عملــی سیاســت و کنــش سیاســی را در متامــی حوزه هــا و نهادهــای سیســتم فراهــم آورد.

تــالش و مبــارزه ی حــزب سیاســی هــم در ســاختار حزبــی خــود و هــم در درون جامعــە جهــت توســعه ی آزادی، 

ــان اعضــای خــود و جامعــە  ــا جنــگ قــدرت در می ــارزه  ب ــان، مب ــد کــردن جوان اراده منــدی و آزادی زن، ارادەمن

ــی، جنســیت گرایی،  ــی همچــون ملی گرای ــا پدیدهای ــی، ب ــت انقالب ــح هم ســویی و رفاق ــوزش صحی ــق آم از طری

فانتیســم دینــی و ایدئولــوژی، تخریــب طبیعــت ســبب توامنند گشــن ســاختار دموکراتیــک و توســعه ی دموکراســی 

خواهــد بــود. 

فرهنگ در ساختار دموکراتیک 

ــکل از  ــی متش ــک کلیت ــتم دموکراتی ــناختی سیس ــرش جامعەش ــی و نگ ــگ در جهان بین ــی فرهن ــف عموم   تعری

دســت آوردهای جامعــە بــرشی اعــم از جنبه هــای ســاختاری و معنایی ســت کــە جامعــە طــی رونــدی تاریخــی 

آن را بــه دســت آورده اســت. نهادهــای سیاســی و اجتامعــی کــە بــر روی دگردیســی و تحــول بــاز هســتند، ابعــاد 

ــە هــگل  ــگ هســتند. هامن طــور ک ــی فرهن ــای معنای ــر، جنبه ه ــای تحول پذی ــن نهاده ــوای ای ــاختاری و محت س

ــد  ــدون تردی ــع می باشــند«؛ ب ــد جوام ــوع باورهــا و عقای ــد: »نهادهــای سیاســی و اجتامعــی محصــول ن می گوی

منی تــوان رصفــا بــا بعــد ملمــوس و مــادی و یــا بــا بعــد معنایــی تعریــف وســیع فرهنــگ را بیــان کــرد. تفکیــک 

بعــد مــادی و معنــوی تنهــا قــادر اســت تعریــف محــدود فرهنــگ را بیــان کنــد، و ایــن اتحــاد جنبه هــای مــادی 

ــە می دهــد. ــی و جامــع فرهنــگ یــک جامعــە را ارائ و معنایی ســت کــە تعریــف کل

می تــوان ذهنیــت، آگاهــی، وجــدان، اخــالق و معرفــت را بــه عنــوان نیروهــای معنادهــی حیــات، تعیــن عــادات 

و تقالیــد و معیــار رد و قبــول در فــرد و جامعــە، همچنیــن زبــان بــا متــام جوانــب گفتــاری و ادبــی بــه عنــوان 

وســیلەی ابــراز جوانــب تاریخــی و روزمــرە ی حیــات اجتامعــی، اخــالق بــه عنــوان حافظــە تاریخــی و اجتامعــی 

یــک ملــت، سیاســت شــیوەی عملــی کــردن اخــالق در حیــات روزمــرەی جامعــە، هــر بــا متــام جوانــب خــود بــە 

عنــوان نیــروی جســتجوگر حقیقــت، نــوع پوشــش، خــوراک، معــامری، دادوســتد و ... را از عنــارص اصلــی تشــکیل 

دهنــدەی یــک فرهنــگ ذکــر کــرد. اگــر فرهنــگ یــک محصــول تاریخــی اجتامعــی اســت، ناگزیریــم جهــت درک 

ــە  ــی ب ــا نگاه ــم. ب ــوع منایی ــناختانه ی آن رج ــی و جامعه ش ــب معرفت ــی و جوان ــای فرهنگ ــە ارزش ه ــر آن ب به

ــی  ــی و انسان شناس ــی، زمین شناس ــی، باستان شناس ــتندات تاریخ ــه مس ــوع ب ــرد و رج ــت ک ــی مل ــخ اجتامع تاری

درمی یابیــم کــه بعــد از چهارمیــن دورەی یخبنــدان کــە غالــب بــر بیســت هــزار ســال می باشــد، در دامنەهــای 

ــش  ــە روی ــور رشوع ب ــگ مقاومت مح ــک فرهن ــەهای ی ــروس ریش ــورس ـ زاگ ــای ت ــتە کوەه ــلە رش ــن سلس بی

می کنــد. فرهنــگ ملــت کــورد ریشــە در اعــامق ایــن تاریــخ و فرهنــگ دارد. فرهنــگ مذبــور نقــش طالیــەداری را 

بــرای متــدن ســومری ایفــا کــردە اســت. ایــن فرهنــگ در طــول تاریــخ حیــات خــود بەطــور مســتمر مکانیســم های 

دفاعــی خــود را هــم در برابــر بالیــای طبیعــی و هــم در برابــر هجــوم نیروهــای غارتگــر بازتولیــد می کنــد.

در بــدو هجمــەی نیروهــای اســتیالگر و غارت گــر متــدن مرکــزی کــە در مزوپوتامیــای ســفلی چشــم بــە دســرنج، 

ارزش هــا وغنــای مزوپوتامیــای علیــا ـ کوردســتان امــروزی ـ دوختــە بودنــد، شــاهد مقاومت هــای بی نظیــر قبایــل 

هــوری ـ می تــوان نــام پروتــو کــورد یــا کوردهــای اولیــە را بــر آن اطــالق کــردـ  هســتیم. توســعه ی تاریخــی ایــن 

ــا خــود مقاومت هایــی نظیــر مقاومــت مادهــا در برابــر آشــوری ها را بــه وجــود مــی آورد  فرهنــگ مقاومــت، ب

ــگ  ــا می باشــد. فرهن ــود بارزتریــن آنه ــام ترین عنــر متــدن مرکــزی می ش ــت خون آش کــە منجــر بــە شکس

مزدائیســم کــە خاســتگاە آن کوردســتان اســت و در آئیــن زردشــت تبلــور یافتــە، در طــول تاریــخ هــم از حیــث 

معنایــی )آموزهــای معرفتــی و مقاومت طلبانــە، دعــوت بــە طبیعت دوســتی و...( هــم از حیــث ســاختاری 

ــە  ــر ب ــت. اگ ــودە اس ــت ب ــگ مقاوم ــد فرهن ــود مول ــی( خ ــای اجتامع ــا و گروه ــکیل طریقت ه ــادی )تش و نه

ــا کــورش، از کــورش  ــن از آشــور ت ــخ متجاوزی ــر تاری ــم و مــروری ب ــی نگاهــی بیندازی ســده های باســتان و میان

تــا اســکندر، از اســکند تــا حملــە ی اعــراب، از اعــراب تــا چنگیــز، از چنگیــز تــا تیمــور، از تیمــور تــا عثامنــی و 

صفــوی و.. نگاهــی بــه وضعیــت ایــن رسزمیــن وفرهنــگ آن بیندازیــم، ایــن مــردم بــا مقاومــت عجیــن گشــته اند. 

ــود دارد. ــز وج ــن نی ــود متجاوزی ــی از خ ــی حت ــاده ای فراوان ــای خارق الع ــتان ها و نقل قول ه ــارە داس در این ب

حتــی اگــر ملــت کــورد گاهــا تحولــی در عقایــد خــود ایجــاد کــردە اســت بــاز هــم دالیــل مقاومت طلبانــە بــە 

ــال وقتــی در زمــان عباســیان مذهــب رســمی خالفــت و حکومت هــای تابعــش  ــرای مث همــراە داشــتە اســت. ب

ــی  ــوب رشق ــتان بیشرشــان مخصوصــا قســمت جن ــران مذهــب ســنی بوده اســت، کوردهــای رشق کوردس در ای

ــا شــیعەی علــوی را  کوردســتان در عــدم پذیــرش نقطــە مقابــل عنــارص متجــاوز، مذهــب شــیعەی اســامعیلی ی

ــرد  ــران سلســلەی زورگــوی صفــوی ضــامم  امــور را در دســت می گی ــە در ای ــی ک ــن وقت ــد. همچنی ــر می گزینن ب

و شــیعەی صفــوی را مذهــب رســمی اعــالم می کنــد، کوردهــای بســیاری از مناطــق رشق کوردســتان کــە تــا آ ن 

ــد. ــه مذهــب شــافعی روی می آورن ــا نیروهــای ســلطەگر ب ــه ب ــن یارســانی داشــته اند جهــت مقابل ــع آئی  موق

حکومت هایــی کــە در ایــران بــر رس کار آمدەانــد یکــی پــس از دیگــری  بــە ایــن پتانســیل فرهنگــی و ویژگی هــای 

ــان  ــای حکومت ش ــرای بق ــد ب ــوب آن می توان ــدم رسک ــورت ع ــە در ص ــد، ک ــف بودن ــە ی آن واق مقاومت طلبان

خطرســاز باشــد. بە همیــن دلیــل بــرای اســتحکام حکومت شــان در رسارس ایــران رسکــوب جنبش هــای کــوردی در 

ــران می پنداشــته اند. ــش در گســره ی ای ــری و اســتیالی خوی کوردســتان را در راس رسکوب گ

فرهنــگ محصــول یــک رونــد تاریخــی اســت و برعکــس تولیــدات متــدن کــە در کوتاه مــدت کارایــی و خاصیــت 

ــر  ــن  بیش ــای فاسد گش ــه ج ــد و ب ــدت دارن ــدگاری دراز م ــی مان ــای فرهنگ ــد، ژن ه ــت می دهن ــود را از دس خ

ــە درک  ــادر ب ــم، ق ــان ارجــاع ندهی ــخ اجتامعی م ــە تاری ــان را ب ــا ذهن م ــل ت ــن دلی ــە همی ــد می شــوند. ب روزآم

پتانســیل فرهنگــی خــود نخواهیــم بــود. همچنیــن تــا فرهنــگ مقاومــت تاریخــی جامعــە ی خــود را موشــکافی 

نکنیــم، دالیــل و اهمیــت غنــای فرهنگــی خــود را نیــز منی یابیــم. چــرا کــە غنــا و پتانســیل موجــود نتیجــە ی همین 

فرهنــگ مقاومتــی اســت. اگــر ایــن مقاومــت تاریخــی منی بــود و بــر هــر آسمیالســیونی کــە در طــول تاریــخ از 

ــم  ــای عظی ــن غن ــا ای ــی ی ــی اجتامع ــاهد هویت ــروزه ش ــم، ام ــن می دادی ــردد، ت ــامل می گ ــتیالگران اع ــرف اس ط

ــی و  ــای فرهنگ ــە حوزه ه ــر ب ــت. اگ ــاز اس ــات، فرهنگ س ــیوە ی حی ــار ش ــت در کن ــم. مقاوم ــی منی بودی فرهنگ

اجتامعــی کوردهــا و فرهنــگ حیــات اجتامعــی آنــان در گســره ی ایــران دقــت مناییــم شــاهد توســعه ی فرهنگــی 
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ــات هســتیم.  ــن تنوع ــو از تفاوت مندی هــا و ارزشــمندی  ای انســانی و اجتامعــی ممل

مبانــی برســاخت ملــت دموکراتیــک بــا دیــد غنــا و تفاوت منــدی  و بســیار رادیکال تــر از رویکردهــای 

ــج  ــای تروی ــە دارد، بج ــران توج ــتان و ای ــق رشق کوردس ــام مناط ــی مت ــای فرهنگ ــە ارزش ه ــتی ب پست مدرنیس

کدهــای ضــد فرهنــگ مدرنیتــەی رسمایــه داری ســعی دارد کــە جوانــب معنایــی فرهنــگ کــورد را طبــق اصــول 

مدرنیتــە ی دموکراتیــک روزآمــد منایــد و نهادهــای منطبــق بــا بــار معنــای آن ایجــاد کنــد و موقعیــت ملــت کــورد 

ــردن و متحول ســاخن  ــاء دهــد. در محکــوم ک ــی، زیباشناســانە و ســاختارین ارتق ــک ســازماندهی معنای ــە ی را ب

ــخ  ــوردی راس ــوژی برخ ــە زن و اکول ــرش ب ــوع نگ ــورد ن ــژە در م ــه وی ــی ب ــگرایی فرهنگ ــا و واپس نامطلوبی ه

ــک و  ــای دموکراتی ــق آکادمی ه ــوزش از طری ــە آم ــکا ب ــا ات ــا ب ــم و رصف ــە دور از سکتاریس ــە ب ــکال البت و رادی

ــرای  ــم ب ــد گامــی مهــم در راســتای شــکوفایی فرهنگــی و هــم پتانســیلی عظی فرهنگ ســازی دارد. ایــن می توان

ــد. ــه شــامر آی انقــالب دموکراتیــک ملــت کــورد ب

کودار 
ــران و کوردســتان داشــتە باشــیم  ــح از وضعیــت سیاســی جهــان، منطقــە، ای ــم درک صحی ــن کــە بتوانی ــرای ای  ب

ــا اتــکا رصف بــە رخدادهــا منی توانیــم بــە درک و تحلیــل واقعــی در مــورد  بایــد ریشــە ی مســئلە را دریابیــم. ب

وضعیــت موجــود در خاورمیانــە کــە مســائل ایــران و کوردســتان را دربرمی گیــرد داشــتە باشــیم. چــرا کــە رسعــت 

روی دادن رخدادهــا و در صــورت عــدم درک و تحلیلــی صحیــح از وضعیــت سیاســی منطقــە سیاســت ورزی بیشــر 

ــد گرفــت. ــه صــورت خواهن در حــوزه ی گامنه زنی هــای روزان

تحــوالت موجــود منطقــه ای بــه ویــژه بــروز جنــگ جهانــی ســوم در منطقــه ی خاورمیانــه ســاختار بــه بن بســت 

رســیده ی نظام هــای دولــت ـ  ملــت بــه عنــوان فــرم ایــده آل مدرنیتــه ی رسمایــه داری را بیــش از پیــش آشــکار منــود. 

خــود ایــن نظام هــا عاملــی در برابــر توســعه ی رسمایــه داری و دســتیابی نظــام ســلطه  بــه اهــداف اســراتژیک بــه 

ــه، تکــرار فجایــع و رشــد فاشیســم از رهگــذر  ــد. بــروز جنگ هــای خونیــن در منطقــه ی خاورمیان شــامر می رون

ــرو ســاخته اســت. متامــی  ــی روب ــک بن بســت و بحــران هویت ــا ی ــرش را ب ــک، ب توســعه ی جنگ هــای ایدئولوژی

ســاختارهای سیاســی و اقتصــادی و نیــز نظام هــای فکــری بــه نوعــی در حــال بازســازی خویــش بــر ویرانه هــای 

پــس از جنــگ خاورمیانه انــد کــه خــود راه بــر آشــوب عمیق تــر و بحــران الینحل تــری می گشــاید. تــالش 

بــرای بقــای نظــام  پوســیده ی دولــت ـ ملــت از رهگــذر تهییــج احساســات ناسیونالیســتی، تنــدروی و خشــونت  

ــای امپراتوری هــای سیاســی، مشــارکت  ــرای قلمروگشــایی و احی ــن، تــالش ب ــار در قرائــت واپســگرای دی خونین ب

در تقســیم و ســهم خواهی از جنگ هــای منطقــه ای، بــروز جنگ هــای نیابتــی از ســوی نظــام ســلطه و مناینــدگان 

ــرای  ــالش ب ــه داری و ت ــه ی رسمای ــاختار مدرنیت ــام و س ــق در نظ ــران عمی ــه نشــان از بح ــه و هم ــه ای هم منطق

ــای دو قطبــی  ــە دنی ــای امــروز را ب ــروز جنــگ رسد دنی ــوان همچــون دوره ی ب ــا آن اســت. منی ت بازســازی و احی

ــت.  ــب دانس ــن دو قط ــه ای ــور ب ــا محص ــات را تنه ــرد و منازع ــیم ک ــرب و رشق تقس ــا غ ــوب و ی ــامل و جن ش

نیروهــای مدرنیتــەی رسمایــه داری در حــال ترســیم مرزهــای نوینــی هســتند کــه در آن اســتعامر بــه شــکل بســیار 

ــت  ــذر سیاس ــش از رهگ ــادی خوی ــاختار های اقتص ــازی س ــن و بازس ــعه ی بنیادی ــال توس ــه ای در ح منجی گرایان

خاورمیانه ای ســت. نــرد ســودمحورانه ی رسمایــه داری شکســن متامــی ســاختارها و تهی گردانــدن متامــی عمق هــا 

ــاختاری و  ــار ضدس ــام عی ــی  مت ــک منج ــلطه ی ــی س ــام جهان ــون نظ ــت. اکن ــری خاورمیانه ای س ــای فک و جهان ه

ــه را در  ــی از دموکراســی مآبی غربی ســت کــه بیــش از هــر چیــزی هویت زدایــی در خاورمیان یــک هویــت جعل

دســتور کار دارد. 

عمــق فجایــع و نیــز تخریبــات ناشــی از جنــگ ناگزیــر نظــام ســلطه بــا خویــش و نظام هــای برســاخته ی پیشــین 

ــر متامــی  ــز مقاومــت منوده اســت. اگ ــخ بحــران، و نی ــی از تاری ــاز نوین ــه را وارد ف ــه منطق ــش در خاورمیان خوی

نشــانه ها و دال هــای تاریخــی اولیــن تشــکل های انقالبــی مقاومت گــر و مبــارز در برابــر نیروهــای متــدن 

ــردەدار را زاگــرس و کوردســتان نشــان می دهــد، و مســیر تکویــن مزدائیســم، میرائیســم، زردشــت،  مرکــزی و ب

ــەی و جهانشــمول عــر  ــی، کوردســتانی، خاورمیان ــد افــکار انســانی، اجتامعــی و انقالب ــی، مــزدک، کــە مول مان

خــود بود ه انــد، یــک بــار دیگــر ایــن ســنت خاورمیانــه ای و ایــن فرهنــگ بــارور بــه شــکوفایی خویــش نزدیــک 

ــیوس  ــم و کنفس ــتان، بودائیس ــم هندوس ــا براهامنیس ــە ت ــی گرفت ــان ابراهیم ــر از ادی ــن اگ ــت. همچنی گشته اس

ــی و  ــری، انقالب ــاهنگی فک ــن پیش ــش ای ــس نق ــید ه اند، پ ــمە نوش ــن رسچش ــن از ای ــفە ی آت ــاور دور و فلس خ

ــب بابک هــا، حســن صباح ها، شاخَوشــین ها، پیرشــالیارها،  ــی از دوران فئودالیســم اســالمی در قال حقیقــت جوی

ــک  ــش نزدی ــن خوی ــاره و نوی ــی دوب ــه تجل ــر ب ــار دیگ ــک ب ــحاک ها و... ی ــلطان س ــهروردی ها، س ــا، س حالج ه

گشته اســت. ســاختارهای سیاســی و ایدئولوژیــک نظــام رسمایــه داری بــرای رهایــی از بن بســت و بحــران یگانــه 

راه خویــش را در یــورش و در هــم شکســن تاریــخ و غنــای معنایــی و ســاختاری جامعــه ای دیده انــد کــه خــود 

مولــد تاریــخ اجتامعــی و خالــق و برســاخت ملتی ســت کــه بــا ارزش هــای دموکراتیــک و جامعه محــوری خویــش 

ــق  ــکان تحق ــه ام ــد ک ــان می زی ــه ای از زم ــت در بره ــن مل ــون همی ــت. اکن ــیده اس ــل رس ــوده و تکام ــد من رش

آفرینــش و برســاخت خویــش را یــک رویــای دســت نیافتنی منی بینــد، چــرا کــە ســاختارهای معرفتــی مدرنیتــە ی 

رسمایــه داری دیگــر پاســخ گوی حتــی رهایــی خــود نظــام از آشــوب را ندارنــد و نیروهــای مســتبد خاورمیانــە ای 

نیــز امتحــان تاریخــی و کنونــی خــود را پــس دادەنــد. طبقــەی فوقانــی ایرانــی بــا مرکزیــت فرادســتان از کــورش 

تــا خامنــەای و طبقــە فوقانــی عــرب نیــز از معاویــە تــا صــدام حســین، بشــار اســد، مبــارک و شــاهان و شــیخ های 

عربســتان و قطــر و... همچنیــن طبقــە فوقانــی تــرک از محمــود غزنــوی، الــپ ارســالن و سلطان ســنجر تــا کــامل 

اتاتــرک و اردوغــان هریــک بطــول 2500 ســال، 1400 ســال و 1000 ســال هــم نیروهــای خلقــی و ملــی جوامــع 

خــود را رسکــوب کردەانــد؛ ملت هــای غیــر فــارس، عــرب و تــرک به ویــژە ملــت کــورد را متحمــل نسل کشــی های 

ــر  ــد. در براب ــان برن ــان را از می ــت آن ــوز نتوانســته اند کــه درک اجتامعــی و هوی ــا هن ــد، ام ــاری منوده ان فاجعه ب

متامــی جنایــات و فجایــع تاریخــی ایــن ملت هــا بوده انــد کــه هنــوز بــه عنــوان پویاتریــن هویــت خاورمیانــه ای 

اســتعداد و پتانســیل تحول خواهــی را بیــش از نظام هــای قــدرت  از خویــش بــروز داده انــد. تحــول بــدون 

ــدرت  ــطح ق ــول در س ــت تح ــک مل ــات ی ــتین مطالب ــدی راس ــدون صورت بن ــا و ب ــی خلق ه ــات اجتامع مطالب

ــاختار  ــول و س ــه تح ــیده اند ک ــش رس ــد خوی ــخ هویت من ــه ای از تاری ــه مرحل ــا ب ــون کورده ــود. اکن ــد ب خواه

ــه  ــد ن ــب می کنن ــغالگر طل ــملت های اش ــیده ی دولت  ـ ــت رس ــه بن بس ــای ب ــه از نظام ه ــش را ن ــی خوی سیاس

ــد.  ــوب زده در خاورمیانه ان ــرِب آش ــی از غ ــم انتظار واردات دموکراس چش

   نیــروی ســوم کــە عنــوان خــط ســوم هــم بــە آن اطــالق می شــود همیــن نیروهــای خلقــی و دموکراتیــک هســتند 

کــە خواســتار خاورمیانــەای آزاد و دموکراتیــک در راســتای حیــات مســاملت آمیز خلق هــای خاورمیانە انــد. خــط 

ســوم مبــارزه ای بنیادیــن بــا نظــام رسمایــه داری و سیاســت های ســودمحور انه ی آن دارد و هم زمــان نیــز تعامــل 

ــد  ــیده اند را نخواه ــش رس ــاختارین خوی ــت س ــق بن بس ــه عم ــه ب ــه ای ک ــت منطق ــت ـ مل ــای دول ــا نظام ه ب

پذیرفــت. نــه بــه بخشــی از سیاســت های آنــان مبــدل خواهــد شــد نــه در فــرم دیگــری از دولــت ـ  ملــت برســاخته 

ــک و  ــون دموکراتی ــاختار و مضم ــه س ــی ک ــردارد. نیروی ــت ب ــش دس ــک خوی ــات دموکراتی ــا از مطالب ــته ت گش

خلقــی آن احیــای تاریخــی حیاتی ســت کــه بــه درازای تاریــخ اجتامعــی نظام منــد، دموکراتیــک و آوانگارد اســت. 

بی گــامن کوردهــا امــروزه برســازننده  و آفرینش گــر حیــات اجتامعــی خویــش، الگــوی نوینــی از سیاســت، معنــای 

ــه  ــای خاورمیان ــرای خلق ه ــش را ب ــک و آزاد خوی ــات دموکراتی ــودن حی ــاختار مند من ــی و س ــازه ای از دموکراس ت

ــد.  ــد می دهن نوی



و آزاد شـــــرق کوردستانجامعه ی دموکراتیــــــکدومـین کنگـــــــــــره ی گووگفت   

ارزیابی دومین کنگره ی جامعه ی دموکراتیک و آزاد رشق کوردستان 

ُرَزریــن کــامنــگرمظلـــوم هفت تن فـــــواد بریــــتان  سیامـــند معیــنیزوزان  گابـــــارریــــوار آبـــدانانزیــــالن وژیــــن

در گفتگوی نرشیه ی ملت دموکراتیک  با اعضای کودار



جامـعه  ی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان
FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

  KODARنرشیه ی اجتامعی، فرهنگی وسیاسی
57

                  نظریــه ی مدرنیتــه ی دموکراتیــک تقابــل بنیادیــن بــا نظــام رسمایــه داری و در اصــل بــه چالش کشــاندن مبانــی مدرنیتــه ی رسمایــه داری ه اشار
در قرنی ســت کــه خــود سیســتم ها و ســاختارهای غیردموکراتیــک دچــار بحرانی تریــن وضعیــت موجودنــد. بحــران خاورمیانــه و ابتــذال 
ـ ملــت در ایــن بحــران، احتضــار مضمــون و بن بســِت نهــادی رسمایــه داری و سیســتم های منتــج از مدرنیتــه ی قــرن اســت.  ســاختار سیاســی دولــت 
سیاســت ورزی در حــوزه ی آزادی گفتامنــی نویــن نیســت امــا وقتــی کــه ایــن سیاســت ورزی و ســاختارمندی آن، نقد نظــری و عملی دیگر ســاختارها را 
بــه همــراه بیــاورد و در بازســازی عنــارص دموکراتیــک در حــوزه ی سیاســت، هویت ســاز باشــد پــس رویکــردی نوین به شــامر مــی رود. کودار بــه عنوان 
ســاختاری کــه مدعــی تحقــق دموکراســی راســتین و نهادینه منــودن آن در جامعــه اســت، هــدف اش را مشــارکت جامعــه در کنــش  سیاســی و نتیجتــا 
تعییــن رسنوشــت سیاســی جامعــه توســط جامعــه عنــوان مــی دارد. موضوعــی کــه در ایــن میــان مهــم می منایانــد مبانــی نظــری کــودار در ایــن امــر 
اســت کــه تــا چــه انــدازه قابلیــت عملی شــدن داشــته و رویکــرد سیاســی آن نیــز خــود منجــر بــه تجمیع قــدرت یــا نهایتــا بازتولید قــدرت نگــردد. چرا 
کــه رویکــرد سیاســی همــواره منی توانــد ضامنــت ســامل نهادینه شــدن مبانــی نظــری گــردد. رویکــرد سیاســی ســاختار دموکراتیــک کــودار و برنامه هــای 
آن در کنگــره ی دوم و نیــز بررســی سیاســت اســراتژیک کــه خــود کــودار از آن بــه تــالش بــرای کســب هویــِت  نویــن سیاســی عنــوان مــی دارد، موضوع 

گفتگــوی نرشیــه بــا فــواد بریتــان رئیس مشــرک کــودار اســت. 
      

 آنچــه کــه تاکنــون ســاختاری اجتامعــی تحــت عنــوان کــودار را معرفــی منــوده، حاصــل و بــرون دادی از تحــول  

ب مل
نک دن و رم ک ا . .. . ..

   

پارادایمیــک در سیاســت ورزی و تحقــق هویــت نویــن سیاســی در سیاســت امــروز کوردی ســت. چــرا کــه ایــن تحــول 

مدعــی آن ا ســت کــه رویکــرد احــزاب بــه نوعــی قــادر بــه پاســخ گویی و تحقــق متامــی مطالبــات اجتامعــی و سیاســی 

جامعــه نیســت. چــرا کــودار در تــاش اســت کــه همیــن احــزاب را کــه قــادر بــه پاســخ گویی و تحقــق مطالبــات 

نیســتند در یــک ســاختار دموکراتیــک جهــت تحقــق هویت نوین سیاســی ســازماندهی منایــد؟ آیــا این رویکــرد کودار 

در تجمیــع احــزاب نوعــی دیگــر از سیاســت ورزی در پارادیــم حزبــی نخواهــد بــود؟

   در تعریــف یــک ســاختار اجتامعــی یــا بــه عبارتــی دیگــر صحیح تریــن و نزدیک تریــن تعریــف از آن 

ــای  ــا فرم ه ــزب ی ــت، ح ــم از دول ــی اع ــر عنوان ــا ه ــاختار ب ــوان س ــه عن ــه ب ــه ک ــه آنچ ــم ک ــاختار، ناگزیری س

ــه  ــم اندیشــه گی فرم یافت ــا پارادی ــش ی ــک بین ــه صــورت ی ــد را ب ــداول در مدیریت هــای سیاســی وجــود دارن مت

تحلیــل مناییــم. کــودار ســاختاری اجتامعــی مبتنــی بــر پارادیــم برســاخت ملــت ِ دموکراتیــک اســت؛ ایــن یعنــی 

اندیشــه ی تعییــن حــق رسنوشــت یــک جامعــه توســط خــود آن جامعــه، فــرم  یافتــه و ســاختاری گــردد. کــودار 

ــرار دادن  ــا ق ــه جــای مبن ــم ســاختارمند ب ــن پارادی ــد و ساختاری ســت. در ای ــا یــک بینــش فرم من ــم ی یــک پارادی

ــط  ــای حفــظ محی ــر مبن ــات ب ــت، دموکراســی، آزادی زن و حی ــت ـ مل ــه ی دول ــی فکــری و ســاختار فرم یافت مبان

ــه در  ــت ک ــاختاری غیردولتی س ــه س ــت، بلک ــرا نیس ــی دولت گ ــودار نظام ــود. ک ــرار داده می ش ــا ق ــت مبن زیس

تــالش اســت تــوان سیاســی جامعــه را پیشــرد داده، ســازماندهی منــوده و جامعــه ای خــود آگاه و اراده منــد را احیــا 

منایــد. جهــت تحقــق ایــن توســعه ی خــردورزی و مشــارکت جامعــه در امــر سیاســی و کنــِش  خردمحــور اســت 

ــوان یــک اولویــت مطــرح می  گــردد. متامــی بخش هــای  ــه عن ــا سامان مندگشــن جامعــه ب کــه وجــود ســاختار ی

ــش  ــی نتیجه بخ ــش سیاس ــه و کن ــارکت آگاهان ــد مش ــی می توانن ــه زمان ــی جامع ــی و فرهنگ ــی ـ سیاس اجتامع

هویت نوین سیاسی
گفتگوی ملت دموکراتیک با رئیس مشرک  کودار

فواد بریتان

 فـــــواد بریــــتان
رئیس مشرتک جامعه ی دموکراتیک  و آزاد رشق کوردستان

ب مل
نک ودن رم ...اک ... ب مل
نک ودن رم ...اک ب... مل
نک ودن رم ...اک ...

ب مل
نک ودن رم ...اک ب... مل

نک ودن رم ...اک ...
کنگره ی دوم کودار و سیاست اسراتژیک کودار
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ب مل
نک دن و رم ک ا . .. . ..

ی سوم / دی ماه  1395 
امره 

سال سوم ش
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داشــته باشــند کــه عنــارص دموکراتیــک آن برجســته گــردد و بــه بلــوغ برســد. 

بدیهی ســت کــه بازســازی و ســازماندهی دموکراتیــک جامعــه از رهگــذر 

موجودیــت یــک ســاختار دموکراتیــک امکان پذیــر اســت. در چنیــن ســاختاری 

تنوعــات اجتامعــی می تواننــد خــود را در حوزه هــای  متامــی بخش هــا و 

مختلــف و بــه صــورت اراده منــد بــه اَشــکال مختلفــی از جملــه کمیتــه، کمــون، 

مجلــس، کنگــره، آکادمــی، تعاونــی و یــا احــزاب ســازماندهی منــوده و برمبنــای 

پیشــرد ذهنیتــی دموکراتیــک و آزاد، خــود را ســازماندهی مناینــد. پــس در 

ــرشو در  ــازنده و پی ــد دارای نقشــی س ــاختاری احــزاب هــم می توانن ــن س چنی

توســعه ی ســازماندهی جامعــه داشــته باشــند. در جوامــع امــروزی می تــوان بــه 

ــرد. نخســت نوعــی از  ــی در احــزاب اشــاره ک ــی و عمل ــوع رویکــرد ذهن دو ن

احــزاب کــه بــا پیــروی از پارادایــم دولــت ـ  ملــت نقــش ترویــج خــوِد ذهنیــت 

دولــت و بــه عبارتــی هــامن ســلطه را برعهــده داشــته و نــوع دیگــر احــزاب کــه 

می تواننــد نقــش یــک نــوع کنش گــر دموکراتیــک را ایفــا منــوده کــه می تــوان از 

آن بــه وجــدان جامعــه ای پویــا و آگاه نــام بــرد کــه در حــوزه ی آگاهی بخشــی، 

مشــارکت  آگاهانــه و توســعه ی کنش گــری سیاســی و اجتامعــی عمــل منــوده و 

ــد.  ــه می مناین ــوع جامع ــای متن ــرای طیف ه ــاهنگی ب ــر پیش ــعی ب س

ــن  ــود چنی ــراز وج ــرای اب ــل ب ــه ی عم ــرا عرص ــای دولت گ ــامن در نظام ه بی گ

احزابــی کمــر بــوده و حتــی در صــورت وجــود احــزاب نیــز محــدوده ی فعالیت 

آنهــا بــه ســبب فرادســت    بــودِن ذهنیــت دولت گــرا ضعیف تــر اســت. ضامنــت 

ــت  ــی دول ــه آن یعن ــوف ب ــام معط ــاختار و نظ ــلطه گرا و س ــامن س ــای گفت بق

ــت.  ــر گفتامن هاس ــف دیگ ــور، تضعی ــت ِ قدرت مح ــر مدیری ــرم دیگ ــر ف ــا ه ی

برخــوردار بــودن از اندیشــه، عمــل و شــیوه ی ســاختاری و مضمونــی هم نــوع 

و مشــابه دولــت  نیــز منی توانــد در تقابــل بــا فرادســتِی نظــام حاکــم نتیجــه ای 

ــن  ــه همی ــد. ب ــر باش ــی دیگ ــوع و زبان ــازی از ن ــازی و دولت س ــز دیگری س ج

دلیــل مهــم اســت کــه ســاختاری را تعریــف مناییــم کــه هــم احــزاب بتواننــد بــه 

شــیوه ای دموکراتیــک در آن ابــراز وجــود مناینــد، گفتــامن جامعه محــور داشــته 

و راوی مطالبــات جامعــه باشــند و هــم ســاختاری کــه جامعــه بــه وســیله ی آن 

تــوان انتقــاد از احــزاب و عملکــرد آنــان را داشــته باشــد. یــک اصــل گریزناپذیــر 

ــد  ــدن نیازمن ــه دموکراتیک ش ــه ب ــک جامع ــدازه ی ــر ان ــه ه ــت ک ــرح اس مط

اســت بــه هــامن انــدازه و حتــی بیشــر بــرای احــزاب آن جامعــه بــه بســری 

دموکراتیــک نیــاز هســت تــا رویکــرد و سیاســت ورزی احــزاب بــه بوتــه ی نقــد 

ــق  ــه متعل ــاختاری ک ــک در س ــای دموکراتی ــاس معیاره ــر اس ــده و ب کشانده ش

ــان را  ــه جامعــه اســت و خــود در برســاخت آن نقــش داشــته اند عملکــرد آن ب

مــورد بررســی قــرار دهنــد.

ــور مشــکالت و معضــالت ســاختار ســنتی تحــزب و  ــا در گذشــته شــاهد وف م

سیاســت بوده ایــم کــه ایــن مســائل خــود آسیب شناســی ای جــدی را می طلبــد. 

بیشــر احــزاب بــا ایــن نگــرش ظهــور کرده انــد کــه یــک حــزب دانــای کل جامعــه 

ــر ابعــاد فکــری و  اســت و موجودیــت خــود را از رهگــذر احاطــه ی کامــل ب

ــرد بعضــی از احــزاب  ــی در رویک ــد. حت ــه  می مناین ــه نهادین ــاختاری جامع س

ــه و  ــوز اندیش ــی هن ــن دیدگاه ــتانی چنی ــت ورزی کوردس ــوزه ی سیاس در ح

اتوپیــای غالــب اســت کــه اگــر تحولــی سیاســی در جامعــه روی دهــد اوســت 

کــه مرشوعیــت آن را دارد کــه بایســتی الزامــا و قطعــا بــه جــای حاکمیــت قرار 

بگیــرد. حتــی در ایــن نگــرش و رویــه، تلقــی آزاد ی،آزاد گشــن خود به خــودی 

ــد  ــن دیدگاهــی منی توان ــه دموکراسی ســت. چنی ــه ب ــردم و دسرســی جامع م

و  خردمحــور  سیاســی  بینــِش  پایه هــای  بــر  بی گــامن  و  باشــد  صحیــح 

آگاهی بخــش کــه جامعــه خــود مدیریــت ِ توســعه محور و آزادانــه را در 

نظــر دارد، شــاکله بندی نخواهــد شــد. امــروز مبــارزات دموکراتیــک در دنیــا 

ــت  ــه دوره ی حاکمی ــت ک ــه رصاحــت گف ــوان ب ــش اســت و می ت ــه افزای روب

نگرش هــای تک حزبــی بــه رس آمــده اســت؛ و ایــن بــه معنــای عــدم نیــاز یــک 

جامعــه بــه احــزاب نیســت. بلکــه در نگرشــی کــه الزامــا بایســتی اراده منــدی 

جامعــه و کنــش ِ  آن تعیین گــر رسنوشــت جامعــه و تحقــق آزادی و دموکراســی 

ــری   ــای فک ــه و تفاوت مندی  ه ــات اندیش ــیِل تنوع ــا و پتانس ــن غن ــد، ای باش

ــای  ــور و روایت ه ــای تک مح ــع از نگرش ه ــد مان ــه می توان ــت ک ــزاب اس اح

یگانــه گــردد. خــوِد کــودار منــود عملــی ایــن موضــوع اســت چــرا کــه ســاختار 

جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان برســاختی پارادایمیــک در حــزِب 

پــژاک اســت. 

اگــر مــا معتقــد بــه ســاختارمند شــدن دموکراســی و مشــارکت تنوعــات هویتی 

متامــی جامعــه در اراده منــدی تحقــِق تعییــن رسنوشــت آن جامعــه هســتیم، 

ــرار گرفــن در یــک ســاختار دموکراتیــک  ــِد ق ــز خــود نیازمن خــود احــزاب نی

هســتند. وقتــی کــه موضــوع تکــرِ احــزاب و تنوعــات ســازمان های سیاســی و 

اجتامعــی بــه میــان می آیــد، آن وقــت اســت کــه نیــاز بــه ســاختار و سیســتمی 

کــه بتوانــد ایــن تغییــرات را در خــود پذیــرا باشــد و اجــازه ندهــد جامعــه بــه 

ســوی تک حزبــی و مرکزگرایــی ســوق یابــد و احــزاب پویاتــر از گذشــته فعــال 

گردنــد، نیــازی حیاتــی و انکار ناپذیــر اســت. زمانــی کــه ســاختار دموکراتیــک 

ــردد،  ــاکله بندی گ ــه ی سیاســی ش ــه ی جامع ــش آگاهان ــی خــرد ِ و کن ــر مبان ب

تجمیــع احــزاب منی توانــد سیاســت ورزی بــر پارادیــم حزبــی را نهادینــه منایــد. 

ــی  ــده ی مبان ــود پدید آورن ــه خ ــاختاری ک ــزاب در س ــود اح ــود خ ــال وج اص

ســاختارین دموکراتیــک آن هســتند و قائــل بــه گفتــامن مشــرک دموکراتیــک 

هســتند، اصلی تریــن عامــل در جلوگیــری از بــروز تک روایــت ِ سیاســت ورزی 

ــود.     ــی خواهند ب ــم حزب در پارادای

ــه  ــت ک ــاش اس ــی در ت ــی اجتامع ــاختار و نظام ــوان س ــه عن ــودار ب   ک
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در رونــد دموکراتیزاســیون ایــران نقــش فراگیــر اجتامعــی خــود را ایفــا منایــد و 

تاکنــون نیــز ایــن رویــه را از بــدو تاســیس تــا کنگــره ی دوم پیــرو منــوده و حتــی 

ــع  ــه نف ــه ب ــدن جامع  بی اراده گردان
ســلطه و بازتولیــد جامعه ای بیــامر و 
مرصف گــرا کــه بــرای بقــا ناچــار بــه 
تقلیــد از دیگــر جوامــع اســت، خــود 
ــه  ــی را ب حقــارت اجتامعــی و هویت
همــراه خواهــد داشــت. جوامعی که 
دچــار  چنیــن وضعیتــی گردنــد توان 
بــروز ظرفیت هــا و اســتعدادهای 
هویتــی خویــش را نداشــته و در 
بی معنایــی هویتــی، بــه هــر فــرم و 

شــکلی در خواهنــد آمــد

ــر  ــک ب ــاختار دموکراتی ــه س ــی ک  زمان

مبانــی خرد ِ و کنــش آگاهانه ی جامعه ی 

ــع  ــردد، تجمی ــاکله بندی گ ــی ش سیاس

احــزاب منی توانــد سیاســت ورزی بــر 

پارادیــم حزبــی را نهادینــه منایــد. اصــا 

وجــود خــود احــزاب در ســاختاری کــه 

خــود پدید آورنــده ی مبانــی ســاختارین 

دموکراتیــک آن هســتند و قائــل بــه 

گفتــامن مشــرک دموکراتیــک هســتند، 

اصلی تریــن عامــل در جلوگیــری از بــروز 

ــم  ــت ورزی در پارادای ــت ِ سیاس تک روای

حزبــی خواهند بــود

نکملب
ن مود ..اکر ... .

...اکرمودننکملب ...
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در قطعنامــه ی پایانــی کنگــره ی دوم نیــز بــر آن تاکیــد دارد. پارادیــم کــودار کــه هامنــا برســاخت ملــت دموکراتیــک 

در ایــران و رشق کوردســتان اســت بیشــر خوانشــی کوردســتانی بــوده و در صــورت عــدم پذیــرش از ســوی نظــام 

حاکمیــت در ایــران و در امــر واقــع سیاســی و عــدم تحقــق دموکراســی، ایــن حــق را بــرای  خــود مــروع می دانــد کــه 

بــه صــورت یــک جانبــه اقــدام بــه برســاخت نظــام و خود مدیریتــی سیاســی منایــد. ایــن خوانــش بــه نوعــی روایــت  

معــارص وقایــع تاریخــی کوردســتان در موضــوع سیاســت و اســتقاِل سیاســی در گســره ی ایــران را تداعــی می کنــد. 

آیــا ایــن موضــوع شــکاف میــان اپوزیســیون ایرانــی بــا اپوزیســیون کــوردی را که ریشــه ای تاریخــی دارد، بیشــر منوده 

یــا امــکان هم گرایــی آنهــا را فراهــم  مــی آورد؟ 

  در آسیب شناســی جریانــات سیاســی و بــه ویــژه  رویکــرد سیاســی احــزاب کوردســتانی، یکــی از نکاتــی کــه 

ــه  ــامن  حــزِب سیاسی ســت ک ــوع سیاســت ورزی و آن گفت ــرد، ن ــرار گی ــری ق ــی عمیق ت ــورد ارزیاب می بایســت م

ــای جنــگ دامئــی و  ــه معن تاکنــون نتوانســته هویت ســاز و هویت بخــش باشــد. گفتامنــی کــه در آن سیاســت ب

کشــمکش بــر رس قــدرت تلقــی می گــردد. بســری کــه از ایــن نــوع رویکــرد نیــز بــه وجود می آیــد موجودیــت و 

هویــت اجتامعــی یــک جامعــه بــرای ظهــور آگاهانــه و توســعه، نیازمنــد حــذف دیگری هایــی  خــارج از جامعــه ی 

موجــود اســت. کوردهــا در رشق کوردســتان و ایــران نقــش  مهمــی در خیزش هــا و قیام هــای اجتامعــی دوره هــای 

مختلــف سیاســی داشــته اند و در تحــوالت سیاســی و اجتامعــی آن موثــر بوده انــد. در رونــد دموکراتیــزه  منــودن 

ــرین  ــد دارای بیش ــه وجود آی ــک ب ــای دموکراتی ــه در آن هم گرایی ه ــی ک ــری سیاس ــم آوردن بس ــران و فراه ای

ظرفیــت هســتند. قابلیــت سیاســی کوردهــا ناشــی از همیــن موضــوع اســت. در گذشــته تجزیــه ی کوردســتان در 

نقشــه ی سیاســی خاورمیانــه تــا چــه حــد منجــر بــه شــکل گرفــن یــک جغرافیــای بحــران زده در منطقــه گردیــد، 

ــدازه  ــه هــامن ان ــی مســاملت آمیز مســئله ی کــورد ب ــراری هم گرایی هــای دموکراتیــک و چاره یاب ــز برق امــروزه نی

قــادر بــه رفــع بحران هــا ی منطقــه اســت. 

حــل مســئله ی کــورد بــدون گشــودن مســیر دیالــوگ و هم گرایــی بــا متامــی جریانــات و جناح هــای رشق 

کوردســتان و نیــز در ایــران غیرممکــن اســت. در ایــن راســتا جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان نــه تنهــا 

در پیشــرد تــوان سیاســی در رشق کوردســتان مســئول بــوده بلکــه در برابــر متامــی تنوعــات فرهنگــی، سیاســی، 

اجتامعــی در ایــران و مطالبــات آنــان نیــز مســئولیت سیاســی و اجتامعــی دارد. کــودار نقشــه ی راه مناســبی دارد 

ــا ســطح  ــران را ت کــه می توانــد در راســتای تحقــق پارادایــم دموکراســی خواهی، آزادی زن و اکولوژیک محــور، ای

مبدل شــدن بــه یــک الگــوی دموکراتیــک در رستــارس منطقــه برســاند. راه کاری کــه نــه حــاوی بــار ملی گرایانــه و 

مبتنــی بــر فروپاشــی دولــت و تجزیــه ی جغرافیاســت و نــه اینکــه کوردهــا بــه تکــرار تاریخــی مســئله ی سیاســی 

کــورد و شــکاف بیشــر در ایــن زمینــه نیــازی دارنــد. حتــی می تــوان گفــت کــه کوردهــا بــا ارائــه ی چنیــن رهیافــت 

دموکراتیکــی کــه مبانــی آن بــر اســاس نیازهــا و مطالبــات خلقــی صورت بنــدی می گــردد، آزمــون خــود در ایــن 

ســال های اخیــر را بــه خوبــی پــس داده و اثبــات کرده انــد کــه در ایــن مســیر صــادق و جــدی هســتند. از نظــر 

ــات  ــت ورزی جریان ــنتی و سیاس ــرد س ــذار از آن رویک ــان دهنده ی گ ــت نش ــن رهیاف ــز ای ــی نی ــه ی سیاس اندیش

ــی  ــا تلق ــی کورده ــت سیاس ــواره موجودی ــه هم ــردی ک ــوع رویک ــذار از آن ن ــی گ ــت. یعن ــورد اس ــرای ک ملی گ

ایــن نگــرش بــود کــه بــا یــک جریــان سیاســی و یــا حــزب، جنبشــی رهایی بخــش ملــی در برابــر نظــام حاکــم را 

شــاکله بندی منــوده و بــا ســاقط منودن نظــام حاکــم، می توانــد اســتقالل سیاســی خــود را ایجــاد منایــد. بی گــامن 

ــن در  ــرای توامنند گش ــم ب ــد و ه ــدام منای ــران اق ــذف دیگ ــه ح ــت ب ــم می بایس ــدف ه ــن ه ــه ای ــل ب ــرای نی ب

برابــر نظــام حاکــم، بــه نیروهــای اســتعامر  منطقــه ای و بــه ویــژه جهانــی نیــاز خواهنــد داشــت. امــا پــروژه ی 

کــودار بــا اتــکا بــه سیاســت و خط مشــی موســوم بــه »خــط ســوم« امــکان عظیمــی بــرای حــل مســاملت آمیز و 

دموکراتیــک مســئله ی کــورد و دیگــر خلق هــای ایــران ارائــه می منایــد. در همیــن راســتا نــه تنهــا محدود نگشــن 

ــه  ــد، بلک ــران دارن ــای ای ــائل خلق ه ــل مس ــه ی ح ــه دغدغ ــی ک ــا نیروهای ــی ب ــی تاکتیک ــل سیاس ــک تعام ــه ی ب

ــد. سیســتم کــودار  ــر گردن ــک نقش  پذی ــِش دموکراتی آفرینــش بسری ســت کــه در آن نیروهــای اجتامعــی در کن

تنهــا مختــص و محــدود بــه کوردســتان نیســت؛ و خوانــش کوردســتانی رِصف از آن، تــالش بــرای تکــرار گفتــامن 

ملی گرایانــه در پوششــی دموکراتیــک  اســت. بحــث از آفرینــِش مضمــون و فرمــی   نویــن از سیاســت اســت کــه 

دموکراســی خواهی و تحــول ِ سیاســی در یــک جامعــه هویت ســاز باشــد. امــروزه رضورت ســاختاری کــه بتوانــد 

ــد و  ــول منای ــا را قب ــرد، همجواری ه ــش بپذی ــی را در خوی ــی و اجتامع ــی، آیین ــی، فرهنگ ــی، سیاس ــات مل تنوع

بتوانــد از ایده هــای مختلــف اســتقبال منایــد و هم زمــان نیــز مانــع از بــروز فرادســتی و فرودســتی یــک تنــوع یــا 

دیگرســازی و فضیلت مــداری سیاســی و فرهنگــی و ... گــردد، بیــش از هــر فــرم و ســاختاری و بیــش از هــر زمانــی 

ــه شــدن  ــل اجــرا و نهادین ــران قاب ــه ی خلق هــای ای ــرای هم ــک ب ــت دارد. سیســتم کنفدرالیســم دموکراتی اهمی

اســت و همــه می تواننــد در چارچــوب سیســتمی دموکراتیــک بــا خود ویژگی هــای خویــش حیاتــی هویت منــد، 

عادالنــه و آزاد داشــته باشــند. 

ــن  ــای درون ای ــه ی خلق ه ــرادری هم ــتی و ب ــران و هم زیس ــرای ای ــی ب ــق دموکراس ــودار تحق ــی ک ــدف غای ه

جغرافیاســت. متامــی خلق هــای ایــران می تواننــد در یــک مبــارزه ی دموکراتیــک خــود در آفرینــش و بلــوغ ذهنــی 

ــن  ــک و آزاد رشق کوردســتان جایگزی ــه ی دموکراتی جامع
ـ ملت نیســت بلکه رضورت گذار از آن و برســاخت  دولت 
ــک  ــاختار  دموکراتی ــه در آن س ــت ک ــی اجتامعی س هویت
ــت  ــود. مدیری ــار منی ش ــور دچ ــت قدرت مح ــه مدیری ب
ــی را  ــور و دولت ــت قدرت مح ــکان مدیری ــک ام دموکراتی
ضعیــف منــوده و به رهاســازی ظرفیت ها و اســتعدادهای 

ــد ــدام می منای ــری اق اجتامعــی در حــوزه ی آزادی و براب

 سیســتم کــودار تنها مختص و محــدود به کوردســتان 
نیســت؛ و خوانش کوردســتانی رِصف از آن، تاش برای 
تکــرار گفتــامن ملی گرایانــه در پوششــی دموکراتیــک  
ــن  ــی   نوی ــِش مضمــون و فرم اســت. بحــث از آفرین
ــول ِ  ــی خواهی و تح ــه دموکراس ــت ک ــت اس از سیاس

سیاســی در یــک جامعــه هویت ســاز باشــد

نکملب
ن مود ..اکر ... .
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و ســاختاری کنفدرالیســم خلق هــای ایــران خــود را بــه عنــوان فرد_شــهروند 

ــد. شــهروندی در نظــام کنفدرالیســم  ــف مناین ــک تعری ــت دموکراتی آزاِد مل

دموکراتیــک کــه کــودار نیــز برســاخته از آن اســت بیانگــر رســیدن بــه حالــت 

فــرد آزاد، سیاســی، اخالقــی و جامعــه ای دموکراتیــک اســت.

ــه ی  ــور در زمین ــی  انتقاد مح ــی و نگرش ــاخته از جها ن بین ــودار برس   ک

ب مل
نک دن و رم ک ا . .. . ..

جریانــات ملی گرایــی کــوردی بــوده و در عین حــال بــه رضورت یــک سیاســت 

ــامن  ــی کوردهــا اهتاممــی جــدی دارد. گفت ــر و همبســتگی مل کــوردی فراگی

غالــب کــوردی و حتــی نوســتالژی یــک دولــت کوردســتانی و گــذار از مرزهــای 

سیاســی و جغرافیایــی بــرای کوردهــا در هــر چهــار بخــش کوردســتان هنــوز 

ــد. اگــر چــه  ــرای کوردهــا مهــم می منایان ایده ای ســت کــه آرزوی تحقــق آن ب

ــه  ــوف ب ــود را معط ــوده و خ ــتان ب ــک رشق کوردس ــام دموکراتی ــودار نظ ک

انسجام بخشــی در ایــن بخــش کوردســتان می دانــد، امــا بدیهی ســت کــه 

متاثــر از سیاســت ورزی کــوردی در هــر بخــش از کوردســتان نیــز هســت و باید 

پاســخگوی ایــن ایــده نیــز باشــد. آینــده ای کــه می بایســت برآینــد متامــی ایــن 

مطالبــات و ایده  هــا باشــد و در عیــن حــال ســاختاری کــه دموکراســی و تحقــق 

آن را بــر منافــع حزبــی و ایدئولوژیــک ترجیــح دهــد را چگونــه می بینیــد؟   

  واژه ی دولــت، در طــول تاریــخ و امــروز بیشــر از هــر اصطالحــی مــورد 

اســتفاده قــرار گرفتــه اســت امــا در عیــن حــال هنــوز مفهــوم ناشــناخته  ای 

دارد. در خصــوص چیســتی دولــت، جهالتــی مفــرط وجــود دارد پــس جهــت 

واشــکافی تاریــخ و امــروز، و گــذار از حالــت بحــران جامعــه، ارائــه ی 

ــه  ــت ک ــئله ای اس ــی ترین مس ــوی آن اساس ــح ماه ــل صحی ــف و تاوی تعری

هنــوز هــم رضورت دارد. غالبــا دولــت رابــه منزلــه ی حــوزه ی حــل مســائل 

اجتامعــی و ســاختاری می پندارنــد. دولت ســازی و یــا قرارگرفــن در ســاختار 

و بدنــه ی دولــت بــه منزلــه ی رهایــی از متامــی معضــالت بــه شــامر مــی رود. 

ــای  ــه، از ابزاره ــد جامع ــای عای ــول و ارزش ه ــودن محص ــت رب ــت جه دول

ایدئولوژیــک و معنــوی گرفتــه تــا ابزارهــای عمــل، زور خــود را بــه منزلــه ی 

یــک روســاخت فراتــر از جامعــه ســازماندهی می منایــد و بــه حالــت 

ــول و  ــا محص ــت ب ــر اس ــت براب ــت دول ــوان گف ــی آورد. می ت ــار در م انحص

ارزش اضافــی¬ + ابزارهــای ایدئولوژیــک + ابزارهــای اعــامل زور و نیــز 

هــر مدیریــت. پــس می تــوان گفــت کــه وقتــی از دولــت بحــث می شــود 

ایــن فاکتورهــا بــه میــدان می آینــد. پــس هیــچ گاه منی توانــد راهــکار تلقــی 

شــود. بلکــه دولــت خــود معضل ســاز و مشــکل آفرین اســت. امــروزه 

گردهــم آوردن قــدرت، دولــت و ملــت در یــک جــا رسچشــمه ی اصلــی متــام 

مســائل عــر ماســت.

بــر همیــن مبنــا ســاختار دموکراتیــک و نظــام برســاخت آن منی توانــد 

هم نــوع و رویکــردی از دولــت یــا فــرم بــه بن بســت رســیده ی آن 

ــد.  ــی منای ــکار معرف ــود را راه ــه و خ ــا گرفت ــت را مبن ــت ـ مل ــی دول یعن

برســاخت ملــت دموکراتیــک منی توانــد در فــرم یــک دولــت  شــاکله بندی 

گــردد. ســاختار کــودار منی توانــد فرمــی از دولــت بــه خــود بگیــرد. 

ملــت دموکراتیــک ســعی می منایــد متامــی اعضایــش را در نهاد هــای 

دموکراتیــک گــردآورده و خــود بــه مدیریــت آن اقــدام منایــد. رشط اصلــی 

کــودار در مبــدل شــدن بــه ملــت دموکراتیــک اعتقــاد بــه روش مدیریتــی 

دموکراتیــک و اتونــوم اســت. پــس از ایــن لحــاظ جامعــه ی دموکراتیــک و 

آزاد رشق کوردســتان جایگزیــن دولــت ـ ملــت نیســت بلکــه رضورت گــذار 

از آن و برســاخت هویتــی اجتامعی ســت کــه در آن ســاختار  دموکراتیــک 

بــه مدیریــت قدرت محــور دچــار منی شــود. مدیریــت دموکراتیــک امــکان 

مدیریــت قدرت محــور و دولتــی را ضعیــف منــوده و بــه رهاســازی 

برابــری  و  آزادی  حــوزه ی  در  اجتامعــی  اســتعدادهای  و  ظرفیت هــا 

ــت  ــیس دول ــر تاس ــت اگ ــتباه تاریخی س ــک اش ــس ی ــد. پ ــدام می منای اق

کــوردی را بــه عنــوان راهــی بــه ســوی دموکراســی و آزادی قلمــداد منــود. 

دموکراســی و آزادی بــرای خلــق هــا بــه معنــای تجدیــد نیــرو و اختیــارات 

ــار  ــل ب ــود حام ــوی خ ــت لغ ــوردی در ماهی ــت ک ــد. دول ــت منی باش دول

فاشیســم محوری و در مســیر اســتبداد کــوردی قرار گرفــن اســت. دولــت 

ــت.  ــتانی نیس ــی کوردس ــاختار سیاس ــت و س ــای مدیری ــه معن ــوردی ب ک

ــه  ــیده اند ک ــن نیاندیش ــه ای ــالح ب ــن اصط ــان ای ــان و مبدع ــی مدعی حت

دولــت کــوردی بــه معنــای دولــت کوردســتانی نیســت. دولت کوردســتانی 

ــن ویرایــش را داشــته باشــد کــه مدیریــت سیاســی در  شــاید ظرفیــت ای

ــی ایده هــای سیاســی  ــد متام ــد. برآین گســره ی کوردســتان را تداعــی منای

و آینــده ای کــه در کوردســتان می بایســت ترســیم گــردد تنهــا در صورتــی 

می توانــد برآینــد راســتین و تحقق پذیــر بنامیانــد کــه عنــارص دموکراتیــک 

کوردســتانی بازتعریــف گردنــد و بــه عنــوان یــک مانع بازدارنــده بــه 

شــامر نیاینــد. عنــارص دموکراتیــک کوردســتانی تنهــا مختــص بــه کوردهــا 

نیســت کــه تصمیــم بــر حــذف دیگــر هویت هــای غیرکــورد در کوردســتان 

ــای روح نژاد پرســتی کــوردی گــردد. بلکــه  ــا موجــب احی ــرد ی صــورت گی

کوردســتانی بودن بــه معنــای هویت مــدار بــودن و مشــارکِت متامــی 

ایده  هایی ســت  و  اقــوام  تنوعــات  و  ملت هــا،  آیین هــا،  فرهنگ هــا، 

کــه نســبت بــه رسنوشــت خــود مســئولیت پذیِر اجتامعــی هســتند. 

کوردســتان متحــد یــا کوردســتان بــزرگ تنهــا در صورتــی محقــق می شــود 

ــی  ــی و ملــت از تعاریف ــگ، سیاســت، دیــن، دموکراس کــه در آن فرهن

ناسیونالیســتی گــذار مناینــد و مدیریــت سیاســی بــه احیــای ســاختارهای 

ــر  ــت و ام ــه در آن ذهنی ــاختاری ک ــی س ــد. یعن ــک ننامی ــک کم هژمونی

سیاســی موجــب دیگر ســازی های ناسیونالیســتی در مســیر حــذف دیگــر 

ــای  ــر مرزه ــای تغیی ــه ج ــودار ب  ک
جغرافیایی، مرزهای گفتامنی جنبش 
دموکراتیــک کورد را توســعه می دهد. 
کوردهــا امــروز در ایــران یــک شــانس 
و فرصــت بــرای دموکراتیزاســیون بــه 
حســاب می آینــد. گشــایش سیاســی 
بــرون داد ســازماندهی سیاســی و 
مبــارزه ای پیگیر در گســره ی ایــران و 

رشق کوردســتان اســت

در جبهــه ی دموکراتیــک نیروهایــی 
هویتــی  و  سیاســی  موجودیــت 
یافــت کــه معتقــد و  خواهنــد 
ملــزم بــه نقــد نظــری و عملــی 
ناسیونالیســم ایرانــی، تندروی هــای 
ــای  ــی و خصلت ه ــی و مذهب دین
اســامی  جمهــوری  فاشیســمی 
باشــند. بــرای کســب ایــن اعتقــاد و 
ــت  ــامن می بایس ــز بی گ ــزام نی الت
دارای  نیروهــا  ایــن  خــود 
ــل  ــک و قائ ــای دموکراتی خصلت ه
بــه دموکراســی خلق هــای ایــران 

ــند باش
ب مل
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هویت هــا و تنوعــات نگــردد. مدیریــت سیاســی کــودار بــه جــای رویکــردی هژمونیک محــور یــا سیاســت ورزی 

ــق  ــتای تحق ــک در راس ــارص دموکراتی ــای عن ــه و احی ــک جامع ــازماندهی دموکراتی ــب، س ــزِب غال ــب ح در قال

ــزی دارای  ــت مرک ــود حکوم ــورت وج ــی در ص ــرد. حت ــا می گی ــر مبن ــاختاری فراگی ــتین را در س ــی راس دموکراس

ظرفیتــی  هســت کــه »دولــت + دموکراســی « و ایجــاد ســازماندهی دمکراتیــک جامعــه همــراه بــا اِعــامل کامــل 

و مســتقیم دموکراســی در کنــار دولــت را نیــز ســاختار مند منایــد. » کوچــک منــودن دولــت و توســعه ی دموکراســی 

ــر و  ــک فک ــه ی ــدود ب ــتانی مح ــودار کوردس ــر ک ــتان مدنظ ــد. کوردس ــرار  ده ــا ق ــد مبن ــز می توان ــر« را نی بیش

جهان بینــی کــه الزامــا از رهگــذر نگــرش حزبــی و یــا رصفــا گفتامنــی هژمونیــک کــه معمــوال ناسیونالیســم محور 

ــدون  ــت سیاســی ب ــده ی برســاخت نظــام و ســاختار مدیری ــود. ای ــرد، معتقــد نخواهــد ب اســت و نشــات می گی

مشــارکت فراگیــر اجتامعــی بــا خود ویژگی هــای فرهنگــی و تاریخــی، مدیریــت و ســاختاری شــکننده و تنــش زا 

خواهــد بــود. 

  یکــی از اهــداف کــودار کــه در کنگــره ی دوم نیــز بــر آن تاکیــد می شــود، تشــکیل جبهــه ی دموکراتیــک 
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خلق هــای ایــران اســت. منظــور از جبهــه ی دموکراتیــک خلق هــا، آیــا احــزاب ایرانــی اپوزیســیون بــوده یــا می  توانــد 

جریانــات سیاســی داخلــی را نیــز شــامل شــود؟ چــرا کــه برخــی از جریانــات و یــا احــزاب موجــود از نظــر بینــش 

سیاســی و یــا نگــرش عقیدتــی بــا کــودار هم ســو نبــوده و در مــواردی نیــز در نگرشــی از ملی گرایــی، تند روی هــای 

مذهبــی و  آیینــی بازتعریــف می شــوند و حتــی در مــواردی ســهم خواهی از قــدرِت سیاســی حکومــت  مرکــزی آنهــا 

را مخالــف بــا موجودیــت جمهــوری اســامی نشــان داده اســت. 

ــک رضورت  ــی آزادی خــواه ی ــای اجتامع ــی نیروه ــران و هم گرای ــای ای ــک خلق ه ــه ی دموکراتی   تشــکیل جبه

ــا جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد  اســراتژیک در راســتای دموکراتیزاســیون خلق هــای ایــران اســت. بــر همیــن مبن

رشق کوردســتان گســرش مناســبات سیاســی میــان کوردهــا، آذری هــا، عرب هــا، بلــوچ ، ترکمــن  و دیگــر خلق هــای 

ــارزه ی  ــه ی مب ــرش دامن ــه گس ــا را ب ــن نیروه ــی ای ــودار متام ــت. ک ــرار داده اس ــود ق ــتور کار خ ــران را در دس ای

سیاســی و اجتامعــی و تــالش مضاعــف در راســتای تفاهــم و همگرایــی هرچــه بیشــر بــرای مقابلــه بــا جمهــوری 

ــد. ــالمی فرامی خوان اس

ــد و  ــه معتق ــت ک ــد یاف ــی خواهن ــی و هویت ــت سیاس ــی موجودی ــک نیروهای ــه ی دموکراتی ــامن در جبه بی گ

ملــزم بــه نقــد نظــری و عملــی ناسیونالیســم ایرانــی، تندروی هــای دینــی و مذهبــی و خصلت هــای فاشیســمی 

جمهــوری اســالمی باشــند. بــرای کســب ایــن اعتقــاد و التــزام نیــز بی گــامن می بایســت خــود ایــن نیروهــا دارای 

ــک  ــه ای دموکراتی ــوان از جبه ــند. منی ت ــران باش ــای ای ــی خلق ه ــه دموکراس ــل ب ــک و قائ ــای دموکراتی خصلت ه

ــات سیاســی موجــود در آن، زن برخــوردار از  ــا جریان ــال در یکــی از نیروهــا ی ــوان مث ــه عن ــه ب ســخن گفــت ک

ــره ی  ــت در گس ــک مل ــی ی ــت فرهنگ ــا هوی ــردد و ی ــا نگ ــوزه ی آزادی معن ــا در ح ــوده ی ــی نب ــت اجتامع هوی

جغرافیــای ایــران، اقلیــت یــا خرده فرهنــگ تعبیــر گــردد. یــا بــه دلیــل یــک نگــرش دینــی در یکــی از جریانــات 

ــر  ــد. ب ــی گردن ــده تلق ــیه و حذف ش ــی حاش ــی و آیین ــای دین ــر هویت ه ــه ، دیگ ــی در جبه ــی و اجتامع سیاس

همیــن مبنــا مــا بــه عنــوان جامعــه ی آزاد و دموکراتیــک رشق کوردســتان_کودار_ در تالشــیم تــا در ایــن مقطــع 

ــرد و گام هــای  ــک صــورت گی ــالش دموکراتی ــش ت ــش از پی ــارزات مشــرک بی ــرای پیشــرد مب ــی، ب ــن مبارزات نوی

عملــی برداشــته شــود. هم گرایــی نیروهایــی کــه بــه تحقــق دموکراســی رادیــکال و واقعــی در ایــران می اندیشــند 

نــه تنهــا یــک وظیفــه ی سیاســی و مبارزاتــی بلکــه یــک وظیفــه ی اخالقــی اســت.

ــه ی  ــه هم ــود ک ــاد من ــن ایج ــول بینادی ــر و تح ــود تغیی ــت موج ــوان در وضعی ــی می ت ــا در حالت ــک تنه بی ش

نیروهــای تحــول خــواه، خلق هــا، زنــان و جوانــان و نیــز دینامیســم های مبارزاتــی در گفتامنــی دموکراتیک محــور 

و مشــرک بــه نقطــه  اتصــال خــود یعنــی تحــول دموکراتیــک در ایــران رســیده و بــه دلیــل هم جبهه گــی سیاســی 

و دموکراتیــک ســطح مبــارزات آزادی خواهانــه در ایــران را گســرش دهنــد.

  برنامــه ی اســراتژیک کــودار در دو ســال آینــده بــه ویــژه در موضــوع امکان تعویض مســند ریاســت جمهوری 
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و بــه قــدرت  رســیدن اصول گرایــان چــه خواهــد بــود؟ آیــا همچنــان تــاش بــرای یــک گشــایش سیاســی در مســئله  ی 

کــورد از ســوی جمهــوری اســامی اولویــت برنامه هــای شــام خواهــد بــود یــا تغییــر سیاســی دیگــری را مدنظــر دارید؟

  کــودار یــک جهــش پارادایمیــک در رشق کوردســتان بــه شــامر می آیــد. ایــن بــار اولیــن اســت کــه کوردهــا 

ــوق  ــن حق ــر تضمی ــالوه ب ــه ع ــتند ک ــک هس ــاختاری پارادایمی ــش و س ــی بین ــران بان ــتان و ای در رشق کوردس

ــه  ــان ب ــی و جمعی ش ــوق سیاس ــت و حق ــظ هوی ــا حف ــد ب ــم می توانن ــران ه ــورد، دیگ ــت ک ــای مل و آزادی ه

ــران  ــای ای ــر خلق ه ــرای دیگ ــم ب ــود و ه ــرای خ ــم ب ــتان ه ــا در رشق کوردس ــر کورده ــوند. دیگ ــق ش آن ملح

ــی  ــرای خــود حــق خــود مدیریت ــا ب ــه تنه ــد کــه ن ــوان پیشــرد و ظرفیــت حمــل سیســتم و پارادایمــی را دارن ت

و حــق تعییــن رسنوشــت را خواهــان اســت بلکــه بــرای دیگــران  نیــز چنیــن حقــی طلــب می کنــد. کــودار بــه 

ــی جنبــش دموکراتیــک کــورد را توســعه می دهــد. کوردهــا  ــی، مرزهــای گفتامن ــر مرزهــای جغرافیای جــای تغیی

امــروز در ایــران یــک شــانس و فرصــت بــرای دموکراتیزاســیون بــه حســاب می آینــد. گشــایش سیاســی بــرون داد 

ســازماندهی سیاســی و مبــارزه ای پیگیــر در گســره ی ایــران و رشق کوردســتان اســت. انتظــار از نظامــی هم چــون 

جمهوری اســالمی و یــا بــه قدرت رســیدن اصول گرایــان یــا اصالح طلبــان و یــا میانه روهایــی نظیــر دولــت 

روحانــی زمانــی می توانــد جنبــه ی عملــی و گام سیاســی بــه شــامر آیــد کــه نیروهــای دموکراتیــک جامعــه اصــل 

مبــارزه و کنــش سیاســی را جهــت تحــول بنیادیــن در نظر بگیرنــد. مهم تریــن و اصلی تریــن سیاســت اســراتژیک 

ــت.  ــان ایرانی س ــی آزادی خواه ــتان و متام ــورد در رشق کوردس ــت ک ــی مل ــروی تحول خواه ــر نی ــه ب ــودار تکی ک

بی گــامن هویــت نویــن ملــت کــورد در رشق کوردســتان بــه عنــوان پویاتریــن و بیدارتریــن نیــروی خلقــی قــادر 

ــداوم  ــه صــورت م ــک ب ــداوم سیاســت هژمونی ــه ت ــادر ب ــود. جمهوری اســالمی ق ــد ب ــن خواه ــه تحــول بنیادی ب

ــود.  ــتان نخواهد ب ــورد در رشق کوردس ــون ک ــی همچ ــی ملت ــش سیاس ــا کن ــل ب ــرط در تقاب ــری مف و رسکوب گ

ــه  ــی ب ــات درون ــه جریان ــر در مســند ریاســت جمهوری و فرصــت ب ــا تغیی ــد توانســت ب ــه کــه نخواهن هامن گون

دلیــل شــکاف در بدنــه ی قــدرت، جلــوه ای از تغییــر پوشــالی را نشــان دهــد. عمــق بحــران جمهوری اســالمی نــه 

خــارج از مرزهــای ایــن نظــام و سیاســت ناگزیــری آن در قــواره ا ی عوام فریبانــه همچــون برجــام و یــا گفتگــو بــا 

ــا  ــی ب ــود؛ بلکــه فراهــم آوردن بســر گفتامن نیروهــای جهانی ســت کــه بی گــامن شــکننده و نافرجــام خواهــد ب

نیروهــای اجتامعــی و سیاســی جامعــه ی ایــران اســت کــه می توانــد هــم گشــایش سیاســی چاره محــوری صــورت 

گیــرد هــم راهــکاری بــرای حــل بحــران اجتامعــی در ایــران را بــه دنبــال داشــته باشــد. در غیــر این صــورت هیــچ 

نیــروی تحول خــواه و انقالبــی در انتظــار گشــایش سیاســی نظامــی فاشیســتی نخواهــد مانــد و اقــدام انقالبــی 

خــود را تحقــق خواهــد بخشــید. 
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ه اشار

  پــژاک بــه عنــوان حزبــی کــه مدعــی گــذار از رویکــرد ناسیونالیســتی 

ب مل
نک دن و رم ک ا . .. . ..

 

در سیاســت ورزی کوردهــا بــوده و پیشــاهنگ مبــارزه ا ی فراگیــر بــرای کســب 

هویــت نویــن سیاســی در کوردســتان اســت، تــا بــه امــروز خــود را انســجام 

بخشــیده و در عرصــه ی سیاســی بــه دلیل برخوردار بــودن از اســراتژی مبارزه ی 

فراگیــِر دموکراتیزاســیون در ایــران، کــودار را نیــز بــه وجــود مــی آورد. آیــا پــژاک 

ــن  ــزاب رشق ای ــوم اح ــت محت ــه ی رسنوش ــدن در چرخ ــل گرفتارنیام ــه دلی ب

تحــول ســاختاری را بــه وجــود مــی آورد یــا نــه توســعه ی اســراتژیک سیاســت 

دموکراتیــک را مدنظــر دارد؟

ــف  ــرد ناسیونالیســتی در سیاســت می بایســت تعری   در بررســی رویک

راســتینی از موضــوع ناسیونالیســم صــورت گیــرد. ناسیونالیســم نــە 

ــم  ــداد می منایی ــای تفکــری قلم ــه معن ــه ب ــت بلک ــکار هوی ــای ان ــە معن ب

ــه  ــه و ب ــس یافت ــت تقدی ــک مل ــودن ی ــک ملت ب ــارص دموکراتی ــه عن ک

افراط گرایــی ملــی ختــم گــردد. مــا بــا بینــش شــونیزم و ناســیونالیزم 

ــم. هنگامــی  ــی نداری افراطــی در قالــب سیســتم دولــت- ملــت هم خوان

ــد از آن  ــه باي ــوردی ك ــی رود، م ــان م ــه مي ــخن ب ــت س ــوری مل ــه از تئ ك

ملــت  الوهی ســازی  و  آيــد، مســئله ی مقدس  منــودن  به عمــل  انتقــاد 

ــت ـ  ــنتی، دول ــدای س ــن و خ ــای دي ــه داری به ج ــه ی رسمای ــت. مدرنيت اس

ملــت را به مثابــه ی الوهيــت خويــش برســاخته اســت.

ــت  ــش تشــكيل دول ــه هدف ــی ك ــارزات و سیاســت ورزی ملت ــع مب در واق

وحدت آفرینی دموکراتیک
گفتگوی ملت دموکراتیک با رئیس مشرک پژاک

سیامند معینی

 سیـــامند معیــنی
رئیس مشرتک حزب حیات آزاد کوردستان ـ پژاک

ب مل
نک ودن رم ...اک ... ب مل
نک ودن رم ...اک ب... مل
نک ودن رم ...اک ...

ب مل
نک ودن رم ...اک ب... مل

نک ودن رم ...اک ...
نقش راهردی پژاک در ساختار کودار

ایجــاد جبهــە دموکراتیــک خلق هــای 
پــژاک  وظیفــە ی  رصف  نــە  ایــران 
اســت، بلکــە شــکلی از مبــارزە سیاســی 
دموکراتیــک اســت کــە همــە ی خلق ها و 
آزادی خواهــان ایــران در رونــد مبارزاتــی از 
آن ســودمند خواهنــد بــود و در پروســەی 
بسرســازی و انقــاب سیاســی_ اجتامعی 

ــدی را خواهــد داشــت شــکلی کلی

نکملب
ن مود ..اکر ... .

از کنگــره ی چهــارم پــژاک رویکــرد سیاســی ایــن حــزب بــا محوریــت سیاســت دموکراتیــک و توســعه ی آن ســبب 
گردیــده کــه پــژاک منتقــد اصلــی رویکــرد ناسیونالیســتی حزبــی در رشق کوردســتان و ایــران خــود را بازتعریــف 
منایــد؛ و هم زمــان تــالش دارد کــه زمینــه ی ایجــاد جبهــه ی دموکراتیــک کوردســتانی و نیــز جبهــه  ی دموکراتیــک خلق هــای 
ــای  ــی رویکرده ــد عمل ــز نق ــودار و نی ــون ک ــتمی همچ ــاختار سیس ــژاک در س ــن پ ــم آورد. قرار گرف ــز فراه ــی را نی ایران
ــا در مقــام  محــدود حزبــی در مواضــع اپوزیســیونی ســبب می گــردد کــه پــژاک را در رویکــردی تعریــف منایــد کــه گوی
ــی  ــه معن ــن ب ــدل شــود. ای ــز مب ــری اجتامعــی و غیرمتمرک ــه ام ــه سیاســت ب ــده ک ــف آن راهــکار سیاســی برآم بازتعری
ــرای  مشــارکت سیاســی نیروهــای اجتامعــی در کنــش سیاسی ســت. عملکــرد پــژاک در سیاســت ورزی کــوردی و تــالش ب
شــناخت صحیــح از مطالبــات اجتامعــی و سیاســی جامعــه نقش ویــژه ی متفاوتــی از پــژاک را نشــان داده اســت. هم گرایــی 
ــده ی  ــا وجــود قرارگرفــن در ســاختار کــودار چــه آین ــن حــزب در رشق ب ــر ای ــارزه ی فراگی احــزاب رشق کوردســتان و مب
سیاســی را بــرای پــژاک رقــم خواهــد زد. گفتگــو بــا ســیامند معینــی رئیــس مشــرک پــژاک در زمینــه ی پــژاک و رویکــرد 

ایــن حــزب بــا محوریــت سیاســت دموکراتیــک اســت. 
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اســت و یــا دولتــی كــه متامــی هدفــش تشــكيل ملــِت خویــش اســت، فاكتــور 

اصلــی واقعيــت خونــن عــر ماســت. گردهــم آوردن قــدرت، دولــت و ملــت 

ــه اســت. ســازمان بندی  ــی مســائل عــر مدرنيت در يك جــا، رسچشــمه ی اصل

مدرنيتــه ی رسمایــه داری به صــورت دولــت ـ ملــت، نقشــی رسكوب كننده تــر و 

ــد.  ــا می مناي اســتثامرگرتر از ســازمان بندی آن به شــكل انحصــار اقتصــادی ايف

ــک  ــت دموکراتی ــد مل ــیون و فراین ــی، دموکراتیزاس ــن مبارزات ــکل نوی ــذا ش ل

اســت و رشط اصلــی مبدل شــدن بــه ملــِت دموكراتيــك، روش مديريتــی 

دموكراتيــك و اتونــوم اســت و از ايــن لحــاظ، آلرناتيــو دولــت ـ ملــت 

می باشــد. مابرســاخت ملــت دموکراتیــک رامــد نظــر داریــم. بــه همیــن ســبب 

بــرای گــذار از نگــرش ناسیونالیســتی افراطــی، توســعه ی سیاســت دموکراتیــک 

و تعییــن اســراتژی آن بــرای مــا در اولویــت نخســت اســت.   

ــد  ــران هــم نیازمن ــژاک در ای ــک مدنظــر پ   توســعه ی سیاســت دموکراتی

ب مل
نک دن و رم ک ا . .. . ..

خوانشــی کوردســتانی از سیاســت بــوده و هــم نیازمنــد چشــم اندازی ایرانی ســت. 

تــاش بــرای ایجــاد جبهــه ی دموکراتیــک خلق هــای ایــران از ســوی پــژاک را 

می تــوان در راســتای ایــن توســعه ی دموکراتیــک نــام  بــرد. در پروســه ی بسر ســازی 

و انقــاب اجتامعــی فراگیــر در ایــران ایــن تــاش می توانــد موجــه جلــوه منایــد. اما 

اگــر رشایــط سیاســی در ایــران معطــوف بــه رویکــردی رصفــا کوردســتانی گــردد آیا 

پــژاک بــه ســبب موجــود بــودن در کــودار و هم ســویی بــا آن همچنــان متعهــد بــه 

ایجــاد ایــن جبهــه  خواهــد بــود یــا می توانــد آن را نپذیــرد؟

ــژاک  ــە ی پ ــە رصف وظیف ــران ن ــای ای ــک خلق ه ــە دموکراتی ــاد جبه   ایج

اســت، بلکــە شــکلی از مبــارزە سیاســی دموکراتیــک اســت کــە همــە ی 

خلق هــا و آزادی خواهــان ایــران در رونــد مبارزاتــی از آن ســودمند خواهنــد 

بــود و در پروســەی بسرســازی و انقــالب سیاســی_ اجتامعــی شــکلی کلیــدی 

ــش  ــی و بین ــط سیاس ــر رشای ــی اگ ــە ی مبارزات ــت. در پروس ــد داش را خواه

امنیتــی حکومــت بــر سیاســت انــکار و نفــی حقــوق خلق هــای ایــران تــداوم 

ــت  ــد سیاس ــد و رون ــد کارا باش ــە می توان ــن جبه ــم ای ــاز ه ــد، ب ــتە باش داش

دموکراتیــک را ارتقــاء دهــد. پــژاک سیاســت اســراتژیک و کالن خــود را 

ــش  ــە نق ــد ک ــعی میکن ــودار س ــتم ک ــد و در سیس ــن می کن ــرە تعیی در کنگ

پیشــاهنگی را ایفــا منایــد. ایجــاد جبهــە ی خلق هــا و عضویــت مــا در کــودار 

ــت.    ــی اس ــی مبارزات ــتای هامهنگ در راس

مناســبات و روابــط حزبــی در میــان احــزاب رشق بیشــر از آنکه اســراتژیک 
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ــروژه ی مشــرک سیاســی باشــد،  ــوده و بسر ســاز پ ــی اندیشــگی ب و در هم گرای

رسخوردگــی سیاســی و شــکاف میــان آنهــا را بیشــر منوده اســت. یکــی از دالیــل 

ایــن امــر عــدم اســتقال عملــی در حفــظ موجودیــت حزبــی عنــوان می گــردد. 

یعنــی هــر یــک از ایــن احــزاب، دیگــری را متعلــق بــه حــزب یــا جریــان دیگــر یــا گفتــامن 

ــا رویکــردی  ــژاک در کــودار ب ــا موجودیــت سیاســی پ ــد. آی ــی غالــب  می دان و موجودیت

کــه پــژاک در پــی ایجــاد جبهــه ی کوردســتانی احــزاب اســت در تضــاد نیســت؟ آیــا پــژاک 

می خواهــد کــه احــزاب رشق در ســاختار کــودار برآینــدی از یــک جبهــه ی مشــرک باشــند؟

ــا  ــژاک مســتقل اســت و ایجــاد جبهــە کوردســتانی تضــادی ب ــت سیاســی پ موجودی

ــت  ــیر سیاس ــوده و در مس ــا آن ب ــوان ب ــە همخ ــدارد، بلک ــودار ن ــی ک ــت کل سیاس

ــان وحــدت  ــودار خواه ــە ک ــە ک ــی و هم ســویی دارد. البت ــن سیســتم هم گرای ــا ای ب

عملــی احــزاب کوردســتانی اســت و ســاختار کــودار می توانــد بســری مناســب بــرای 

ــتان و  ــزاب رشق کوردس ــی اح ــدت عمل ــان وح ــز خواه ــژاک نی ــد. پ ــم باش ــن مه ای

تشــکیل جبهــه ی آن اســت، امــا ایــن خــود احــزاب رشق کوردســتان هســتند کــه بــه 

چــه شــیوه ای ایــن جبهــه را بــه وجود آورنــد. پــژاک وحــدت احــزاب رشق کوردســتان 

ــا در چــه ســاختاری  ــام و ی را اولویــت می دانــد نــه اینکــه ایــن جبهــه تحــت چــه ن

ــا  ــزاب رشق و ی ــی اح ــه  ای در هم گرای ــن روی ــژاک چنی ــز پ ــون نی ــد. تاکن ــرار گیرن ق

قرار گرفــن آنــان را در ســاختار کــودار مطــرح نســاخته و مطــرح نخواهــد کــرد. ایــن 

خــود احــزاب رشق هســتند کــه مواضــع خــود در سیاســت و یــا تشــکیل جبهه هــا را 

ــد.  ــوم می مناین معل

  

شــام بــه عنــوان منتخــب کنگــره ی پنجم حــزب، هم اکنــون یکی از روســای مشــرک 

ب مل
نک دن و رم ک ا . .. . ..

ـ حزبــی شــام، نهــاد ریاســت  پــژاک هســتید. بــا توجــه بــه تجــارب و آزمون هــای سیاســی 

مشــرک چــه اهمیــت و تاثیــری در رونــد عملی ســاخنت برنامه هــا و پروژه هــای سیاســی 

پــژاک دارد. آیــا تنهــا بــه رصف پایبنــدی به مبانــی ایدئولوژیــک و نهادینه منودن ســاختاری 

آن، نهــاد ریاســت مشــرک تــا ایــن انــدازه  اهمیــت دارد؟ چــرا کــه رویکــرد نهــاد ریاســت 

مشــرک از کنگــره  ی چهــارم تا کنــون بیشــر موضوعــی ســاختاری و درون حزبــی می منایاند. 

ــە ریاســت مشــرک  ــە ک ــی اســت و البت ــادی مدیریت ــژاک نه   ریاســت مشــرک پ

ایــن قابلیــت را دارد کــە در رونــد عملی ســازی برنامە هــا و پروژە هــای حزبــی 

نقش آفرینــی منایــد و در شــکل مدیریــت راهــردی و سیاســتگذاری کالن عمــل 

ــزب  ــدە ح ــرە، مناین ــان دو کنگ ــە ی می ــزب در فاصل ــرک ح ــت مش ــد. ریاس می منای

هســتند و سیاســت های کنگــرە را همــراه بــا اعضــای مجلــس حــزب اجرایــی منــوده و 

رونــد آن را پیگیــری می منایــد. هم زمــان بــر اســاس پارادایــم مــا در شــکل مدیریتــی 

نهــادی، حضــور برابــر زن و مــرد در همــە ی ارگان هــای مدیریتــی عهــدەدار وظایــف 

ــزرگ در  ــی ب ــن خــود تحول حــزب در اجرایی منــودن تصمیــامت مشــرک هســتند. ای

ــد  ــت می توان ــوع مدیری ــن ن ــد. ای ــە شــامر می آی ــک ب بسرســازی محیطــی دمکراتی

ســاختاری و درون حزبــی باشــد و هم زمــان مدلــی مناســب و دمکراتیــک بــرای 

جامعــە بــه شــامر مــی رود.

پــژاک وحــدت احــزاب رشق کوردســتان را 
اولویــت می دانــد نــه اینکــه ایــن جبهــه 
ــا در چــه ســاختاری  ــام و ی تحــت چــه ن
ــن  ــژاک چنی ــز پ ــون نی ــد. تاکن ــرار گیرن ق
رویــه  ای در هم گرایــی احــزاب رشق و 
یــا قرار گرفــنت آنــان را در ســاختار کــودار 
مطــرح نســاخته و مطــرح نخواهــد کرد. 
ایــن خود احزاب رشق هســتند که مواضع 
خود در سیاســت و یا تشــکیل جبهه ها را 

معلــوم می مناینــد

نکملب
ن مود ..اکر ... .
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ه اشار

  در بازتعریــف از جامعــه از ســوی بیشــر صاحب نظــران و یــا جریانات سیاســی، یک نوع تلقی فرهنگــی رصف از 

ب مل
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تنوعــات و تفاوت مندی هــا دیــده می شــود. ایــن خــود بــه نوعــی بازتعریفــی مهندســی شــده وغیرسیاســی از فرهنــگ و 

حتــی تنوعــات و تفاوت مندی هــای اجتامعی ســت؛ کــه ســبب می گــردد هویــت اجتامعــی بیش تــر از آنکــه در حــوزه ی 

مشــارکت سیاســی بازتعریــف شــود، تنهــا محــدود بــه موجودیــت فرهنگــی گــردد. شــام رابطــه ی فرهنــگ و سیاســت را 

در حــوزه ی برســاخت ملت دموکراتیــک چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟ آیــا قابلیــت مبدل شــدن فرهنــگ بــه امــر سیاســی از 

ارزش هــای نهادیــن آن منی کاهــد؟

ــا  ــن آنه ــی نوی ــر معناده ــی و ارصار ب ــای اجتامع ــر درک ارزش ه ــر ب ــه اگ ــن از جامع ــی نوی ــه ی تعریف   ارائ

ــخص و  ــی مش ــت اهداف ــا جه ــا مصلحت ه ــع ی ــق مناف ــطح تحق ــی در س ــا نگرش ــف ی ــرد، بازتعری ــورت نگی ص

رصفــا سیاسی ســت. بایســتی بــر روی برخــی از ارزش هــای اجتامعــی ارصار ورزیــد کــه جامعــه بــا آن بقــا و زوال 

خــود را رقــم می زنــد. اگــر جامعــه خــود اقــدام بــه صیانــت یــا بازتعریــف هویتــی از ارزش هــای خویــش نکنــد 

بــه تدریــج ایــن ارزش هــا را از دســت می دهــد کــه ایــن نیــز بــه ســبب کژفهمــی در تعاریفــی بــوده کــه خــود 

ــا ایــن موضــوع می بایســت بســر صیانــت  ــه ب ــرای مقابل ــر آن مســیر قــرار گرفته اســت. ب جامعــه ناخــودآگاه ب

ــخ  ــول تاری ــردد. در ط ــه گ ــن از آن ارائ ــی نوی ــا بازتعریف ــف ی ــوان بازتعری ــا بت ــردد ت ــم گ ــا فراه از آن ارزش ه

ــون  ــده ی پیرام ــای زیست ش ــا و آزمون ه ــه اندوخته ه ــود ب ــات خ ــداوم حی ــرای ت ــا ب ــی، خلق ه ــات اجتامع حی

خــود تعریــف ویــژه ای داشــته یــا از رهگــذر همیــن شــناخت و معنادهــی بــه حیــات اجتامعــی خویــش معنــا 

داده انــد.  در واقــع بــر اســاس آن تعاریــف، حیــات بــرشی ســازمان یافتگی خویــش را کســب منوده اســت. زمانــی 

ــا مدیریــت قدرت محــور جامعــه، جامعــه را  ــد در راســتای کســب قــدرت و ی ــا هدفمن کــه تعاریــف ســطحی ی

ُهـــنر
هویت و آفرینش 

زوزان گــابار
 مسئول کمیته ی فرهنگ و هرن کودار
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گفتگوی ملت دموکراتیک با  مسئول کمیته ی فرهنگ و هر کودار

زوزان گابار

یکــی از مســائلی کــه همــواره در مســیر سیاســت و امــر سیاســی در کوردســتان مســئله  بــوده و خــود جریانــات 
ــزاری  ــورت اب ــه ص ــا ب ــد ی ــه بوده ان ــا کم توج ــه ی ــه آن بی توج ــن ب ــورت بنیادی ــه ص ــی، ب ــازمان های انقالب ــی و س سیاس
بــه آن نگریســته اند، مقولــه ی فرهنــگ و بــه ویــژه هــر اســت. هــر بــه عنــوان اندوختــه ی اجتامعــی، ذهنیــت، اخــالق، 
احســاس و اندیشــه ی زیباشناسانه ای ســت کــه یــک جامعــه آن را آفریــده و بــا خویــش آن را معنــا می بخشــد. در 
ــا و احساسی ســت کــه شــعورمندی و آگاهــی  ــه تجلــی رســیده و معن حقیقــت، آفرینــش و آن هویت گشتگی ســت کــه ب
ــی،  ــای سیاس ــیاری از رویکرده ــت. در بس ــق آزادی س ــرای تحق ــارزه ب ــتین و مب ــت راس ــد، هوی ــت می یاب در آن موجودی
سیاســت هــر را بــه عنــوان ابــزار نگریســته و هــر هــر گاه بخواهــد کــه خــود را اجتامعــی یــا رســالت مند نشــان دهــد، 
جلــوه و پوششــی سیاســی بــه خــود می گیــرد. موضــوع هــر، هویــت و آفرینــش هــری هویت منــد و احیــای معنا هــای 
از دســت رفته ی جامعــه موضــوع گفتگــوی ذیــل اســت. کــودار بیــش از متامــی جریانــات سیاســی رشق کوردســتان در حــال 
فراهــم آوردن فضــای گفتامنــی فرهنگــی و هــری در موضــوع سیاســت و آزادی ســت. زوزان گابــار مســئول کمیته ی فرهنگ 

و هــر کــودار و از اعضــای کوردیناســیون کــژار در ایــن زمینــه بــه پرســش های نرشیــه پاســخ داده اســت.
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دچــار آشــوب  معنایــی منــود و مبانــی اجتامعــی را از حیــث معنــا تهــی 

گردانــد و پدیده هــا از تعاریــف بنیادیــن و اصیــل دور گشــتند، حیــات 

بــرشی دچــار انحــراف گردیــد. می تــوان گفــت کــه همــه ی کج روی هــا 

در آن نقطــه ی زمانــی پدیــد آمدنــد. اگــر هدفــامن هویت بخشــی 

ــی و  ــن راه پویای ــد و از ای ــه باش ــد جامع ــارص هویت من ــای عن و احی

شــکوفایی آگاه مندانــه و اراده منــدی جامعــه را در نظــر داشــته باشــیم، 

بایــد از همــه ی ارزش هــای اجتامعــی بــر مبنــای صیانــت و ارج نهــادن از 

ــات زیبا شــناختانه ی جامعــه،  ــه حی ارزش هــای اجتامعــی و دســتیابی ب

تعریــف نوینــی از هــر اصطالحــی ارائــه داد.

اگــر فرهنــگ مجموعــه ی متامــی ارزش هــای مــادی و معنــوی جامعــه 

باشــد، آنــگاه در آغــاز، اندیشــه، مــاوراء طبیعــت و میــراث مــادی 

و معنــوی اجتامعــی همــه بــا هــم منــودی از فرهنــگ یــک خلــق 

ــرشی  ــات ب ــد حی ــالوده ی معنامن ــر ش ــگ ب ــد. فرهن ــکل می دهن را ش

ــی  ــود پ ــودن خ ــه ب ــرش ب ــه ب ــگاه ک ــی آن ــن یعن ــود. ای ــده می ش آفری

می بــرد و اهدافــی کــه بــر اســاس ِخــود را زیســن و خــود را در کالبــد 

ــان  ــد. انس ــن می یاب ــی بنیادی ــود، ارزش ــدار می ش ــدن پدی ــا گنجان معن

بــرای دســتیابی بــه حیــات، جاودانگــی و نامیرایــی در مقــام شــناخت 

و آفرنیش گــری خالــق نیازهــا و حتــی ابزارهــای خویــش می گــردد. 

ــه ی  ــایل از تهی ــزار و وس ــاخت اب ــا س ــون ت ــناخت و کاوش پیرام از ش

ــگ  ــه فرهن ــرای جامع ــه ب ــه و هم ــادت هم ــا پرســتش و عب خــوراک ت

بــه شــامر مــی رود و جامعــه بــر بســر ایــن ارزش هــا توســعه می یابــد. 

ــرار  ــن توســعه یافتگی، فرهنــگ هــم در مســیر تکامــل ق ــداد ای در امت

می گیــرد. امــا در ایــن رونــد چنــان نخســتین معیــاِر جامعــه، پیش بُــرد 

ــن اســاس هــر  ــر ای ــت. ب ــرار خواهدگرف ــد نظــر ق ــی م ــع اجتامع مناف

ــد  ــش خواه ــه منای ــگ ب ــط فرهن ــود را توس ــدِی خ ــه تفاوت من جامع

گذاشــت. امــا زمانــی کــه شــخص یــا جامعــه ای خودویژگــی خویــش را 

گــم کــرده و رنــگ و بــوی موجودیــت دیگــری را بگیــرد، آنــگاه دیگــر از 

خــود بــودن دور گشــته و ماهیــت دیگــری را داراســت و خــوِد اصیــل 

ــه موجــود  ــال بعــد از مــرگ، مــا ب ــد آن کــه مث ــود خواهدشــد؛ مانن ناب

دیگــری بــدل شــویم کــه قطعــا بــا ماهیــت اکنونــی مــا متفــاوت اســت.

وجــه متایــز انســان بــا ســایر موجــودات در درک و خودآگاهــی از 

ــوای  ــا محت ــن طــرح پرســش هایی ب ــت اســت. و همچنی ــه ی هوی مقول

ــه بایــد زیســت؟  ــا چگون ایــن کــه بــه چــه ســبب زندگــی می کنــد و ی

ــد.  ــان در می آی ــه جری ــن دســت از ســواالت، اندیشــه ب ــا پرســیدن ای ب

اندیشــه ی بــرشی طبــق منابــع درک و شــهودی و از طریــق منبــع   

ــا احتیاجــات  و شــناخت از نیازهــا صــورت  ــع  ی ــدن(، مناف بــری )دی

می گیرنــد. بــا احتســاب ایــن واقعیــت کــه انســان نیــز بخشــی از 

پیکــره ی طبیعــت اســت، جغرافیــا و مختصــات اجتامعــی نیــز بــر نحــوه 

تفکــر و اندیشــه تاثیرگذارنــد. اگــر از ایــن دیــدگاه بنگریــم چنــان اســتنباط 

ــات و اندیشــه ی  ــراث شــیوه ی حی ــی می ــگ هــر خلق ــه فرهن ــردد ک می گ

آن جامعــه اســت. توســعه، حرمت نهــادن و دفــاع از ایــن فرهنــگ و 

ــن  ــه اســت. در ای ــه ی انکارناشــدنی هــر شــخص در جامع ــت وظیف هوی

حــال نخواهیــم توانســت سیاســت و فرهنــگ را از هــم متامیــز برشــامریم. 

اگــر مــا برخــوردار از تــوان اندیشــیدن بــه تحــول در زیســن و اندیشــه ی 

ــس در  ــیم، پ ــعه بخش ــم آن را توس ــتیم و می خواهی ــش هس ــن خوی زیس

طــول امــور روزمــره بــا سیاســت زندگــی می کنیــم. بــه ســبب ادراک منــدی 

ــد،  ــات را بیارای ــا حی ــوده ت ــدد ب ــه در ص ــت ک ــود اس ــات خ ــرش از حی ب

مانــدگار ســازد، معنایــی مضاعــف بخشــد و نقش ویژگــی خــود را تعالــی 

ــل می گــردد و مجمــوع  ــودن نای ــام صاحب منظــر ب ــه مق دهــد. انســان ب

همیــن دیدگاه هــای بــرشی خــود تعبیــری از سیاســت اســت. اگــر انســان 

خواهــان پاســخ دادن بــه پرســش »چگونــه بایــد زیســت؟« اســت و در راه 

رســیدن بــه ایــن پاســخ در منزلــت جوینــده قــرار می گیــرد و در مقولــه ی 

چگونــه زیســن دارای دیدگاهــی منحــر بــه فــرد اســت، منی تــوان گفــت 

در مســیر سیاســت ورزی گام ننهــاده اســت. آنچــه می توانــد مخاطره آمیــز 

باشــد ایــن اســت کــه مبنــای فکــری ایــن تالش هــا از آِن اصالــت اجتامعــی 

فــرد نبــوده و تنهــا بــا کالبــد خویــش و بــا تفکــر دیگــری در زندگــی قــدم 

ــده و  ــا دی ــی از معن ــدن را خال ــورت اندیش ــن ص ــد. در ای ــته باش برداش

انســانی  قــرار می دهــد.  معــرض سوء اســتفاده  در  را  خــود  فرهنــگ 

ــد.  ــوان نامی ــات منی ت ــش از رب ــزی بی ــد را چی ــی کن ــان زندگ ــه بدین س ک

مخاطــره ی بــزرگ هــم در اینجاســت کــه متایــل قدرت هــای فرادســت نیــز 

برســاخت اجتامعــی بی فکــر اســت تــا هرچــه راحــت آن را کنــرل کننــد. 

ــی  ــی و اجتامع ــت فرهنگ ــود هوی ــه وج ــا ب ــوارد قدرت ه ــی از م در برخ

خلق هــا معرفنــد امــا بــه صــورت کلــی خلــق را از دغدغــه ی اندیشــیدن 

ــا سیاســت  ــاع ی ــن شــکل حــق دف ــه همی ــد. ب ــع می کنن ــاره من ــن ب در ای

ــامل قربانی منــودن  ــن اَع ــد. هــدف از ای را هــم از ایشــان ســلب می مناین

هویــت خلقی ســت در راه منافــع قــرشی انــدک و فرادســت. بــا بــه تــارج 

ــد. ــای نامــرشوع خــود دارن ــردن ثروت هــای فرهنگــی ســعی در اغن ب

ــد، و در صــدد  ــر و بیشــر در هــم آمیزن ــگ و سیاســت به ــدر فرهن هرق

معنادهــی حیــات آزادانــه  و زیبــای جامعــه باشــند، جامعــه ی مــورد 

بحــث شــانس موفقیــت بیشــری خواهــد داشــت. اگــر جامعــه بــر بنیــاد 

ارزش هــای فرهنگــی َرویــه ی سیاســت دموکراتیــک را اتخــاذ کنــد، خواهــد 

ــده باشــد؛  ــرای نســل های آین ــر ب ــا و زیبات ــده ای زیب توانســت ضامــن آین

چــرا کــه در ایــن صــورت جامعــه از چــرا زیســن، چــه را زیســن و چگونــه 

ــر  ــود صاحب  نظ ــی خ ــات اجتامع ــد در حی ــت و می توان ــن آگاه اس زیس

ــات  ــر از حی ــدی ب ــبب ادراک من ــه س ب
خــود اســت کــه در صــدد بــوده تــا حیات 
را بیاراید، ماندگار ســازد، معنایی مضاعف 
ــی  ــود را تعال ــی خ ــد و نقش ویژگ بخش
ــر  ــام صاحب منظ ــه مق ــان ب ــد. انس ده
بــودن نایــل می گــردد و مجمــوع همیــن 
دیدگاه هــای بــری خــود تعبیــری از 

سیاســت اســت

زمانــی کــه تعاریف ســطحی یــا هدفمند 
در راســتای کســب قــدرت و یــا مدیریــت 
ــار  ــه را دچ ــه، جامع ــور جامع قدرت مح
آشــوب  معنایــی منــود و مبانــی اجتامعی 
را از حیــث معنــا تهــی گردانــد و پدیده ها 
از تعاریــف بنیادین و اصیل دور گشــتند، 

حیــات بــری دچــار انحــراف گردیــد

...اکرمودننکملب ...

نکملب
ن مود ..اکر ... .
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و مصمــم باشــد.

  بازتعریــف سیاســی از فرهنــگ چه از ســوی دولــت و چه از ســوی احزاب 

ب مل
نک دن و رم ک ا . .. . ..

مخالــف دولــت، ســبب می گــردد کــه مولفه هــای فرهنگــی بــه یــک ابــزار جهــت 

کســب نتیجــه  یــا دســتاوردی سیاســی مبــدل شــوند. بــه نوعــی در خدمت گرفــنت 

فرهنــگ و نهادهــای فرهنگــی بــرای تحقــق اهــداف صــورت می گیــرد.  کــودار 

دارای چــه خوانشــی متفــاوت از فرهنــگ اســت کــه رویکــردی مشــابه دولــت یــا 

احــزاب سیاســی را در پیــش نگیرد؟

  یکــی از مــواردی کــه جامعــه بــر آن حســاس بــوده فرهنــگ اســت. اگــر 

جامعــه فرهنــگ اش را از دســت نــداده باشــد در مــورد آن حســاس اســت و 

در برابــر هجــوم احتاملــی واکنــش نشــان می دهــد. ایــن امــر از دو حیــث 

ــاء  تاثیرگــذار اســت. از طرفــی ســطح هوشــیاری و مســئولیت پذیری را ارتق

ــی  ــش و راض ــدی خوی ــدم درک هویت من ــا ع ــر ب ــوی دیگ ــد و از س می ده

بــودن از ســطح ناچیــزی از هویــت فرهنگــی و اجتامعــی در فضــای فکــری 

ــوذ  ــرای نف ــه راه ب ــت ک ــه دوم اس ــود. در مرحل ــوش می ش ــی مده بیگانگ

ــد  ــی می توانن ــه راحت ــوذ ب ــش رشط نف ــا پی ــود. ب ــوار می ش ــان هم بدخواه

فرهنگــی ســاختگی و جعلــی را بــه جــای اصالــت فرهنگــی ارائــه دهنــد و 

بدیــن شــکل جامعــه را فلــج گرداننــد. آنچــه ســبب می گــردد جامعــه چنیــن 

ــده  ــناخت از عقی ــازماندهی و ش ــدم س ــود ع ــانده ش ــراه کش ــه بی ــان ب آس

اســت؛ چــرا کــه اگــر جامعــه دارای زیرســاخت های ســازماندهی جمعــی و 

عقیــده ای اجتامعــی باشــد منحــرف کــردن آن غیرممکــن اســت.

کــودار فرهنــگ را بــه مثابــه ی هویــت اجتامعــی تلقــی می کنــد و در نظــر 

دارد بــر بســر تفاوت منــدی فرهنگــی بــا انقــالب فرهنگــی جامعــه ای 

دموکراتیــک و آزاد را بنیــاد نهــد. برخــالف اســتثامرگران، بــرای حفــظ و 

پویــش فرهنــگ از هیــچ راه و ســازوکاری فروگــذاز منی کنــد. در صــدد احیــاء 

فرهنگ هــای رو بــه زوال برمی آیــد و فرهنگ هایــی را کــه در چنــگال 

بــا  دارد  کنــد. قصــد  آزاد ســازد و ســازمان دهی  نسل کشــی گرفتارنــد، 

ــا را  ــتان خلق ه ــران و رشق کوردس ــای ای ــه ی خلق ه ــرای هم ــاهنگی ب پیش

بــرآن دارد کــه از فرهنــگ خویــش پاســداری کــرده، احیــا گردانــده و زیباتــر 

ــد. مناین

ــوع و  ــر، تن ــوزه ی تک ــه در ح ــر چ ــه ای اگ ــر جامع ــی ه ــای فرهنگ   غن
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تفاوت مندی هــای ذهنیتــی تعریــف می گــردد، امــا همیــن غنــای فرهنگــی در 

جامعه ای همچون رشق کوردســتان آیا توانســته ســطح پویایی کنش و اســتعداد 

اندیشــیدن را در راســتای تغییــر و نوزایــی خویــش احیــا منایــد؟ بــه ویــژه اینکــه 

ــراز  ــزاِر اب ــون اب ــر هم اکن ــژه ه ــه وی ــگ و ب ــه در آن فرهن ــه ای ک جامع

موجودیــت گشــته تــا شــعورمندی انســان و جامعهی هویتیافتــه و آگاهمند 

ــراز دارد. را اب

ــت.  ــی بی نظیری س ــتعداد  فرهنگ ــا و اس ــتان دارای غن   رشق کوردس

ایــن از شــیوه ی حیــات مردمانــی کــه بــر ایــن خــاک زیســته اند نشــأت 

می گیــرد. امتــدادی از زاگــروس اســت کــه از اعصــار نوســنگی تــا بحــال 

ــته  ــدل گش ــا ب ــه ی فرهنگ ه ــه زادگاه هم ــته و ب ــادر را داش ــش م نق

ــی و  ــان هویت ــو از چیدم ــتان ممل ــر رشق کوردس ــوی دیگ ــت. از س اس

هم زیســتی فرهنگ هایی ســت کــه اصالت منــد بــوده و آفرینش گــر 

زیباتریــن صــورت جامعــه  و انســان بوده انــد. همیــن چیدمــان فرهنگــی 

و تاریخــی مجموعــه ای از زیباتریــن اجتامعــات و مطلوب تریــن کامل هــا 

را آفریــده اســت. ایــن تکــرات و تنوعــات از همدیگــر تغذیــه کــرده، از 

ــودی  ــا ناب ــف ی ــه در صــدد تضعی ــد و بی آنک ــر پذیرفته ان ــر تاثی یکدیگ

یکدیگــر برآمــده باشــند، هویــت و تفاوت منــدی خویــش را نیــز حفــظ 

ــاهد  ــی ش ــت. از طرف ــان از ارزش عظیمی س ــود نش ــن خ ــد. ای منوده ان

پیونــد بــزرگ میــان فرهنــگ، هــر و باورداشــت ها در رشق کوردســتان 

هســتیم و ایــن خــود عامــل مهمــی در بــاال رفــن ســطح معنــوی امــر 

فرهنگــی اســت و تاثیــر فرهنــگ را در بســیاری از حوزه هــا دوچنــدان 

می کنــد. امــا متامــی ایــن ویژگی هــا و هویت هــا بــرای تحــول و نوزایــی 

یــا ارتقــای ســطح کنــش و اندیشــیدنی تحول منــد کافــی نخواهــد بــود. 

چــرا کــه انــرژی معنــوی نیازمنــد جوشــش، نوســازی و پویایــی  و بســر 

ایــن نوســازی  خواهــد بــود. در غیــر ایــن صــورت انــرژی معنــوی دچــار 

انجــامد می گــردد، ایســتا و مســکوت می مانــد. نیــاز بــه بســری جهــت 

ــرد و  ــرار گی ــا ق ــش  و احی ــیر آفرین ــا در مس ــت دارد ت ــی و تقوی پویای

ــی رنسانســی فرهنگــی  ــه برپای ــادر ب ــه ق ــردد. آنجاســت ک ــد گ معنامن

ــده و در راه  ــروت فرهنگــی ســازماندهی گردی ــن ث ــر ای ــود. اگ خواهدب

تحقــق ارزش هــای حیــات آزاد و منافــع خلقــی بــه کار آیــد، قــادر بــه 

پیشــاهنگی بــرای همــه ی خلق هــای منطقــه خواهدبــود. می توانــد 

بهریــن منــود از حیاتــی کنفــدرال بــرای کوردســتان و خاورمیانــه باشــد. 

ــش خلق هــای  ــه چــراغ بین ــارای تبدیل گشــن ب ــه ی ــه ای ک ــروی نهفت نی

ــای  ــزار اِبرازه ــا اب ــدگی ی ــد از دام ابزار ش ــته و می توان ــه را داش منطق

ســطحی خــود را رهانیــده و اســتعداد اندیشــیدن در راســتای تحــول را 

احیــا منایــد. 

  از یــک ســو بــه دلیــل رسخوردگــی سیاســی و فرهنگــی شــاهد یــک 
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جامعــه ای کــه در کنــش سیاســی و 
پویایــی اجتامعــی مطالبــه داشــته و 
ــن  ــه زیباتری ــات را ب می خواهــد حی
جلــوه، تجلــی بخشــد، بی گــامن 
آثــار زیبــا و هویت منــد می آفرینــد. 
دغدغه هــای  دیگــر  زبانــی  بــه 
سیاســی و اجتامعــی در حــوزه ی 
هــر و گونه هــای هــری، خالــق 
آثــار هویت منــد خواهــد بــود؛ چــرا 
کــه رســالت هرمنــد و اصــا رســالت 
هــر در آفرینــش زیبــا و هویت منــد 
ــا  ــات را معن ــه حی ــت ک ــات اس حی

می دهــد.

از خود بیگانگــی فرهنگــی و هویتــی 
در  سیاســی  رسخوردگــی  آن  حاصــل 
فقــدان تحقــق خیال هــا و اتوپیاهــای 
ناسیونالیستی ســت. ایــن مقولــه بــه 
ــنت های  ــدن س ــد ارزش خوان ــای ض معن
فرهنگــی یــا رد متامــی ارزش هایــی هری 
ــای  ــه در دوره ه ــی  نیســت ک ــا فرهنگ ی
ناسیونالیســمی  رویکــردی  تاریخــی، 
داشــته اند؛ بلکــه نقــد رویکردی ســت کــه 
در آن فرهنــگ و یــا آثــار هــری منتــج از 
ــش  ــه خوان ــت فرهنگــی محــدود ب روای
ســطحی از جامعــه و بــه نوعــی تحقیر و 

ــر جامعــه  اســت تخدی

...اکرمودننکملب ...

نکملب
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نــوع از خود بیگانگــی فرهنگــی در ایــران و رشق کوردســتان هســتیم و از ســوی دیگــر آرمان گرایــی سیاســی و انقابــی 

اتوپیایــی ســبب گشــته روایــت فرهنگــی متامیــل بــه روایــت ناسیونالیســم کــوردی شــکل بگیــرد. بــه عنــوان مثــال در 

تولیــدات فرهنگــی حــوزه ی  موســیقی یــا ادبیــات شــاهد ایــن وضعیــت هســتیم. چــه راهــکاری الزم اســت کــه بالندگــی 

ـ اجتامعــی در حــوزه ی فرهنــگ هویت منــد و اصالت محــور صــورت گیــرد؟ فرهنگــی و خــرد سیاســی 

  کوردســتان سال هاســت کــه در شــدیدترین وضعیــت وطــِن مســتعمره قــرار دارد ایــن هــم ســبب گشــته  اســت 

ــد. نوعــی از  ــه کن ــی را تجرب ــث سیاســی شکســت بزرگ ــورد هــم از لحــاظ فرهنگــی و هــم از حی ــق ک ــه خل ک

رسخوردگــی سیاســی کــه بی گــامن رسخوردگــی فرهنگــی و رشم عمومــی از موجودیــت را بــه ارمغــان آورده اســت. 

رشق کوردســتان از ســوی نظــام جمهوری اســالمی در معــرض شــدیدترین سیاســت های ضدفرهنگــی نظامــی قــرار 

دارد کــه هدفــش تعضعیــف و در هــم شکســن بافــت فرهنگــی و هویتــی جامعــه  اســت. همیــن وضعیــت ســبب 

ــداری  ــگ در رشق کوردســتان ناپای ــت فرهنگــی و هــم شــخصیت و فضــای عمومــی فرهن ــه هــم روای گشــته ک

و عــدم ثبــات را در گفتــامن فرهنگــی و تعریــف از هویــت فرهنگــی بــه خــود ببینــد. هــم بــه شــدت از مرکــز 

ــش  ــت خوی ــت از هوی ــم در روای ــرد و ه ــرار می گی ــت ق ــع مخالف ــت و در موض ــزان اس ــت گری ــاد حاکمی و نه

بــه ناسیونالیســمی آرمان گرایانــه  روی مــی آورد کــه بســیار هویت گریــز اســت. اولــی همــه ی امیــد خــود را بــه 

ــه رهیافــت  ــا مبالغــه خــود را یگان ــا فاقــد شــناخت از خویــش اســت و دیگــری ب ــدد ام حــذف دشــمنان می بن

می خوانــد و جامعــه را وادار بــه درجــا زدن می کنــد و در نهایــت نیــز راه بــه ملی گرایــی افراطــی می بــرد 

کــه بی گــامن بــه تدریــج از آن نیــز گریــزان خواهدشــد. هیــچ  یــک از ایــن دو رویکــرد نیــز نخواهــد توانســت 

بالندگــی فرهنگــی و خــرد سیاســی ـ اجتامعــی را بــا خــود بــه همــراه بیــاورد. چــرا کــه از خود بیگانگــی فرهنگــی 

ــن  ــت. ای ــای ناسیونالیستی س ــا و اتوپیاه ــق خیال ه ــدان تحق ــی در فق ــی سیاس ــل آن رسخوردگ ــی حاص و هویت

مقولــه بــه معنــای ضــد ارزش خوانــدن ســنت های فرهنگــی یــا رد متامــی ارزش هایــی هــری یــا فرهنگــی  نیســت 

کــه در دوره هــای تاریخــی رویکــردی ناسیونالیســمی داشــته اند؛ بلکــه نقــد رویکردی ســت کــه در آن فرهنــگ و 

یــا آثــار هــری منتــج از روایــت فرهنگــی محــدود بــه خوانــش ســطحی از جامعــه و بــه نوعــی تحقیــر و تخدیــر 

جامعــه  اســت. گویــی جامعــه در ایــن رویکــرد فاقــد روح بــوده، جســمی  بی جــان فــرض گشــته کــه می بایســت 

در نوســتالژی خویــش نیــز جــان دهــد و امیــد بــه آزادی را از دســت  داده و تحقــق رویاپردازی هایــش جنبــه ای 

ماورایــی دارد. در ایــن حالــت مقولــه ای بــه نــام رسنوشــت تنهــا بــه حضــور دیگــران یــا هــامن منجــی موعــود 

بســتگی دارد.  

انســان آزاد و یــا جامعــه ای کنش گــر بــه ســان گلــی کــه بــر خــاک خــود می رویــد، رسنوشــت خــود را بــه دســت 

دیگــری یــا دیگــران منی ســپارد و الگــوی اجتامعــی اش را اتوپیاهــای مرکــز یــا کمــی فراتــر از آن غــرِب پیرشفتــه 

منی دانــد. بــرای هویــت خویــش مبــارزه می کنــد و از فرهنگــش پاســداری می کنــد. آنــگاه کــه جامعــه از 

ــوان  ــه ای آزاد می ت ــوب جامع ــد. در چارچ ــوان آن را آزاد خوان ــرد، می ت ــکل گی ــان های آزاد ش ــه ی انس مجموع

ــارزه و خودشناســی میــرس می گــردد. زمانــی کــه انســان  ــا مب ــز ب ــن نی از سیاســت و فرهنــگ راســتین دم زد. ای

ــن حــال اجــازه نخواهــد داد دســت  ــدارد و در ای ــد خــود را دوســت ب ــه کســوت خودشناســی برســد می توان ب

پلیــدی پیکــرش را آلــوده  کنــد. او فرهنــگ خــود را چنــان چشــمه ای جوشــان، پــاک نــگاه مــی دارد. رفتــه رفتــه 

ایــن منبــع هویتــی را بســط داده تــا بــه بی کرانگــی معنــا و هویــت رســاند. انســان خــود را در لحظه هــا بنیــاد 

ــد  ــا هویت من ــد ی ــار اصالت من ــو از لحظه هــای آزادی ســت کافی ســت آنهــا را درک کــرد. آث می نهــد. حیــات ممل

در حــوزه ی هــر و تولیداتــی کــه بتوانــد در حــوزه ی بالندگــی اندیشــگی و رشــد و کنــش اجتامعــی و سیاســی 

ــد و  ــل اصالت من ــن و عم ــد ذه ــد، نیازمن ــع افت ــر واق ــه موث ــانه ی جامع ــارص زیبایی شناس ــای عن ــژه  احی ــه وی ب

ــی  ــی اجتامع ــی و پویای ــش سیاس ــه در کن ــه ای ک ــت. جامع ــی و سیاسی س ــای اجتامع ــدار در حوزه ه هویت م

ــد  ــا و هویت من ــار زیب ــی بخشــد، بی گــامن آث ــوه، تجل ــن جل ــه زیباتری ــات را ب ــه داشــته و می خواهــد حی مطالب

می آفرینــد. بــه زبانــی دیگــر دغدغه هــای سیاســی و اجتامعــی در حــوزه ی هــر و گونه هــای هــری، خالــق آثــار 

هویت منــد خواهــد بــود؛ چــرا کــه رســالت هرمنــد و اصــال رســالت هــر در آفرینــش زیبــا و هویت منــد حیــات 

ــا می دهــد. ــات را معن اســت کــه حی

  کــودار بــه عنــوان ســاختار تحقــق ملت دموکراتیــک در رشق کوردســتان هم اکنــون عرصه ی فرهنــگ را مهم ترین 

ب مل
نک دن و رم ک ا . .. . ..

عرصــه ی مبــارزه ی خــود در تحقــق ایــن هــدف می دانــد. شــام عملکــرد کــودار از کنگــره ی یکــم تــا کنگــره ی دوم در 

حــوزه ی فرهنــگ و هــر را  چگونــه ارزیابــی می مناییــد؟ 

  »کــودار« بــه عنــوان سیســتمی فراگیــر در رونــد دموکراتیزاســیون جامعــه و ســاختار و فرمــی کــه مضمــون 

ــرش  ــد نگ ــدن نیازمن ــرای نهادینه ش ــک ب ــدون ش ــت، ب ــی آگاه و بیدار اس ــی طلبی ملت ــی و دموکراس تحول خواه

ــت  ــد ساختاری س ــوزه ای نیازمن ــر ح ــش در ه ــق مطالبات ــرای تحق ــز ب ــه نی ــود جامع ــت. خ ــور اس فرهنگ مح

ــارص  ــد عن ــه بتوان ــتمی ک ــد.  سیس ــامان مند منای ــوزه  س ــش را در آن ح ــور خوی ــرش جامعه مح ــد نگ ــه بتوان ک

دموکراتیــک و بــه ویــژه  عنــارص ارزشــمند فرهنگــی جامعــه را احیــا منــوده و بــر مبنــای آن سیاســت و مدیریــت 

جامعه محورانــه را نهادینــه منایــد، رســالت اصلــی ســاختار دموکراتیــک اســت. ایــن بدیــن معناســت کــه همــه ِ ی 

ــش و  ــات خوی ــق مطالب ــی و رشق کوردســتان دارای شایســتگی تحق فرهنگ هــا، باورداشــت ها، ملیت هــای ایران

ــن  ــای ای ــارزه و احی ــودار، فراهــم آوردن بســر آفرینشــی، مب ــدار را دارا هســتند. ک ــد و هویت م زیســن معنامن

ارزش را رســالت اصلــی خویــش می دانــد. مبانــی اندیشــگی کــودار بــر اســاس ارزش هــای فرهنگــی و تاریخــی بنــا 

ــد.  ــه ی خــود می دان ــن حــوزه را وظیف ــاهنگی در ای ــت؛ و پیش ــده اس نهاده ش

ــن انقــالب  خوانــش »کــودار« از انقــالب رشق کوردســتان، انقــالب فرهنگــی و اندیشگی ســت کــه از رهگــذر ای

ذهنیتــی قــادر خواهــد بــود کــه ســاختار دموکراتیــک و نهادهــای آن را نیــز برســازد. بــه ویــژه از لحــاظ عقیدتــی 

و عملــی بــر ایــن نکتــه ارصار مــی ورزد. چــرا کــه اگــر نیــروی نهفتــه ای کــه در باورداشــت ها و فرهنگ هــای بکــر 

منطقه اســت بــه نیرویــی انقالبــی بــدل گــردد، سیســتم فرهنگ ســتیز جمهوری اســالمی قــادر بــه زیســت دامئــی 

بــر میــراث  فرهنگــی ملت هــای جغرافیــای ایــران نخواهــد بــود. نوزایــی فرهنگــی نیازمنــد گــذار از ایــن نگــرش 

اســت کــه انقالب هــای سیاســی و اجتامعــی پدید آورنــده ی فرهنــگ و فرهنــگ دموکراتیــک هســتند. از رهگــذر 

ــی را  ــر سیاســی و اجتامع ــه ی کنش گ ــه ی برســاخت  جامع ــوان زمین ــه می ت ــالب فرهنگــی و ذهنیتی ســت ک انق

نیــز بــه وجــود  آورد. 
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ِانقالب معنا  و ماهیت
تشکیل آزادانه ی جهان احساس و اندیشه ی مشرک 

ه اشار

 بــه چالش کشــاندن هویت هــا توســط یــک هویــت بر ســاخته از طــرف نظــام جهانــی و یــک رسکــوب پنهــان 

ب مل
نک دن و رم ک ا . .. . ..

هویتــی از طــرف ایــن نظــام  شــاخصه ی بــارز دوره ای ســت کــه هــم وجــود دولت هــای مــدرن در غــرب و هــم اســتبداد 

ــاوت از آن  ــی متف ــش سیاســی در ایجــاد سیســتم و نظام ــه کن ــش گســرش می بخشــد. هرگون ــش از پی رشق آن را بی

نیــز دســتخوش یــک موضــع دفاعــی و رادیــکال می گــردد کــه ایــن خطــر را بــا خــود بــه همــراه دارد کــه در آن زمینــه 

بــرای اعــامل نفــوذ نظــاِم جهانــی یــا هــامن هویــت برســاخته ی نظــام را همــوار می کنــد. بــه نظــر شــام برســاخت نظــام 

ـ ایرانی برســاخته از حاکمیت  دموکراتیــک در رشق کوردســتان نیــز در معــرض ایــن تهدیــد قــرار دارد؟ آیــا هویت اســامی 

جمهــوری اســامی دارای ایــن ظرفیــت اعــامل نفــوذ یــا بــه انحــراف کشــاندن هویــت دموکراتیــک هســت؟

بــه خــود مقولــه ی هویــت و پدیــده ی هویت زدایــی در عــر مدرنیتــه ی  ابتــدا می خواهــم کمــی    

ــک  ــه ی ــو ب ــاط ت ــوع ارتب ــت. ن ــه« اس ــه جامع ــن ب ــان دهنده ی »تعلق داش ــت، نش ــردازم. هوی ــه داری بپ رسمای

ــه تــو  ــر آن ـ  کــه همگــی عنــارصی اجتامعــی هســتندـ ب ــان، فرهنــگ، جنــس و نظای ملیــت، دیــن، مذهــب، زب

هویــت می بخشــد. یعنــی هویــت، یــک امــر اجتامعــی اســت. حتــی فردیــت شــخص نیــز در چارچــوب جامعــه 

شــکل می گیــرد. در عــر مدرنیتــه ی رسمایــه داری،  خــود جامعــه بــا شــدیدترین حمــالت رویــارو اســت؛ مــا در 

عــری زندگــی می کنیــم کــه جامعــه زیــر رسکــوب شــدید دولــت ـ ملــت بــه آســتانه ی مــرگ و فروپاشــی رســیده. 

فروپاشــی جامعــه بــه معنــای زدوده شــدن بســری اســت کــه هویــت بــر مبنــای آن شــکل می گیــرد. بــه همیــن 

دلیــل عــر مدرنیتــه ی رسمایــه داری، عــر اشــاعه ی بی هویتــی اســت. مدرنیتــه ی رسمایــه داری به عنــوان یــک 

ــر قدرت ســتیزی، آزادیخواهــی  ــا هــر نــوع هویــت اجتامعــی کــه داللــت ب نظــام هژمونی خــواه و انحصارگــر، ب

ــده از  ــرای بری ــک شــخصیت فردگ ــا ی ــام فاشیســتی، تنه ــن نظ ــگ دارد. در ای و دموکراســی طلبی باشــد، رس جن

گفتگوی ملت دموکراتیک با عضو شورای رهری کل کنفدرالیسم جوامع کوردستان

ریوار آبدانان

....

ریــوار  آبــدانــان
عضو شورای رهربی کل کنفدرالیسم جوامع کوردستان

ب مل
نک ودن رم ...اک ... ب مل
نک ودن رم ...اک ب... مل
نک ودن رم ...اک ...

ب مل
نک ودن رم ...اک ب... مل

نک ودن رم ...اک ...

تحقــق هویــت راســتین اجتامعــی از رهگــذر آفرینــش اجتامعــی، فرهنگــی و سیاســی کــه از مبانــی مضمــون نظریــه ی 
ملــت دموکراتیــک بــه شــامر مــی رود، وجــود ســاختار دموکراتیــک آن را نیــز رضوری می گردانــد. مدرنیتــه ی رسمایــه داری 
ــه  ــوده ک ــدرن ب ــای م ــرم دولت ه ــدرت در ف ــِس ق ــل تقدی ــاد و عام ــاختار، من ــون و س ــتیزترین مضم ــوان هویت س ــه عن ب
ــه  ــد ک ــه می منای ــان نهادین ــی را آن چن ــی اجتامع ــوه ای از معناباختگ ــی و جل ــت  مجــازی اجتامع ــه هوی محوریت بخشــی ب
ــه عامــل دموکراسی ســتیز جوامعی ســت کــه در کنــش  ــی کــه یگان ــه  گزینــه ی دموکراســی و آزادی ســت. در حال ــا یگان گوی
ــه  ــوده ک ــداد من ــور قلم ــِب جامعه مح ــامن غال ــود را گفت ــواره خ ــد. هم ــد خویش ان ــت معنامن ــتجوی هوی ــی و  جس سیاس
وضعیــت موجــود اجتامعــی و بحران هــای اجتامعــی سیاســی فــرد و جامعــه در بیشــر مناطــق جهــان نشــان از گفتــامن 
غالــِب جامعه ســتیز مدرنیتــه ی رسمایــه داری دارد. انقــالب ذهنیتــی جامعــه و دســتیابی بــه معناآفرینــی هویت منــد تضــاد 
ــروز  ــه ی ام ــه جامع ــی ســخت ک ــم و جدال ــه ی رسمایه داری ســت. چالشــی عظی ــا مدرنیت ــک ب ــه ی دموکراتی آشــکار مدرنیت
کوردســتان آن را نــرِد »بــودن  یــا نبــودن« خویــش می دانــد. گفتگــو بــا ریــوار آبدانــان عضــو شــورای ریاســت رهــری کل  

ــم.   ــا هــم می خوانی ــه را ب ــن زمین KCK در ای
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ــش اســت.  ــه و بیگانه ازخوی ــه خودباخت ــد ک ــی می مان ــکان باق ــان و م زم

در عــر رسمایــه داری جهانی شــده، نــه جامعــه بلکــه تنهــا رمه هــای 

شبه انســانی هدایت پذیــر وجــود دارنــد؛ در دنیــای مجــازی رسمایــه داری 

ــدارد.  ــی ن ــود خارج ــت، وج ــاط و هوی ــل، ارتب ــه، اص ــام ریش ــزی به ن چی

هرچــه هســت، تنهــا کپــی، تقلــب، شبیه ســازی و حبس شــدگی در غرایــز 

و آمــال فــردی اســت. بنابرایــن انواعــی از هویت هــای جعلــی کــه نظــام 

می خواهــد به جــای هویــت اجتامعــی بــه مــا قالــب کنــد، چیــزی بیشــر 

از یــک روکــش و جــالی ظاهــری نیســتند. 

هرچــه دســت بــه آفرینــش اجتامعــی، فرهنگــی و سیاســی بیشــری 

در زندگــی بزنیــم بــه هــامن انــدازه بــه خودبــودن و هویت منــدی 

ــته تر  ــدی برجس ــودن و هویت من ــه خودب ــه هرچ ــت ک ــیم. پیداس می رس

باشــد، بــه هــامن انــدازه »آزادی« تحقــق یافتــه اســت. البتــه کــه نظــام 

ــود  ــتیز خ ــت آزادی س ــل ماهی ــه دلی ــا ب ــت  ـ ملت ه ــه داری و دول رسمای

ــت  ــد. انباش ــی می جنگن ــتین اجتامع ــای راس ــا هویت ه ــوان ب ــام ت ــا مت ب

رسمایــه و قــدرت، همیشــه نیــاز بــه زدودن اراده و هویــت جامعــه دارد. 

بنابرایــن در عــر رسمایــه ی جهانــی کــه هــر دولــت ـ ملــت و رشکت هــای 

فراملیتــی درصــدد رســیدن بــه بیشــینه ســود هســتند، یــورش بــه هویــت 

ــای  ــد به معن ــد. جامعــه ی هویت من جامعــه امــری الزامــی به شــامر می آی

وجــود جامعــه ی آگاه اســت و جامعــه ی آگاه در برابــر انباشــت رسمایــه و 

اســتثامر مقاومــت خواهــد کــرد. بنابرایــن رمــز برده  منــودن و مطیع ســازی 

جامعــه در برابــر الوهیــت رسمایــه، هامنــا هویت زدایــی از جامعــه 

اســت. جامعــه ای کــه افــرادش بی هویــت شــده باشــند، جامعــه ای 

عــاری از تقــدس، خودبــاوری، معنــا و ارزش اســت. چنیــن جامعــه ای تــن 

ــا  ــوم ب ــی س ــگ جهان ــد. جن ــت می ده ــت  ـ  مل ــالین دول ــدس پوش ــه تق ب

مرکزیــت خاورمیانــه نوعــی جنــگ هویتــی هــم هســت؛  جنگــی کــه یــک 

ــی از جامعــه اســت و  ــت( درصــدد هویت زدای ــت ـ مل ــی دول طرفش)یعن

ــی  ــد باق ــد هویت من ــواه( می خواه ــه ی آزادیخ ــی جامع ــرف دیگر)یعن ط

ــد. ــزه گردان ــی و دموکراتی ــت خــود را بازآفرین ــد و هوی مبان

ــودن انســان در  ــه پرســش شــام بازمی گــردم. به نظــرم هویت مندب حــال ب

نظــام مدرنیتــه ی دموکراتیــک چنــان نیرومنــد اســت کــه نظــام رسمایه داری 

و به ویــژه عنــر دولــت ـ ملــت منی توانــد آن را بــا بازیهــای مرســوم خــود 

ــه داری  ــام رسمای ــران نظ ــردارد. بح ــان ب ــتی از می ــای لیرالیس و زدوبنده

خــأ معنــوی، هویتــی و فرهنگــی عظیمــی به همــراه داشــته اســت. 

ــش  ــت خوی ــی هوی ــتجوی بازآفرین ــان ها در جس ــل، انس ــن دلی ــه همی ب

هســتند. بی هویتــی و انــزوای فــردی چنــان جمــود، افرسدگــی، بی معنایــی 

و پوچــی ســهمگینی در زندگــی فــرد ایجــاد کــرده کــه منی تــوان بــه  

ســادگی از کنــار آن عبــور کــرد. بــدون غلتیــدن بــه ســمت ایدئولوژی هــای 

ــن  ــی نوی ــوب پارادایم ــوان در چارچ ــه داری، می ت ــام رسمای ــی نظ انحراف

بــه جســتجوی هویــت خویــش پرداخــت. تصادفــی نیســت کــه همزمــان 

ــا اوج گیــری بحــران ســاختارین نظــام رسمایــه داری،  مــوج گســرده ای از  ب

ــت. در  ــه اس ــکل گرفت ــع ش ــراد و جوام ــان اف ــز در می ــی نی هویت خواه

ــا شــاهد  ــه، م ــت ســاختگی فردگرایان ــا هوی ــی ی ــل بی هویت ــل تحمی مقاب

ــان هســتیم. آنارشیســم، چــپ  ــارس جه مقاومــت هویت خواهــان در رست

نــو، فمینیســم، جریانــات فرهنگــی و ســنت های دینــی قدرت ســتیزی کــه 

همه جــا در حــال ابــراز وجــود هســتند نشــان می دهــد کــه مســیر تــازه ای 

ــاز شــدن اســت. مــا می خواهیــم مجمــوع ایــن تالش هــا را در  در حــال ب

ــم. روژآوای کوردســتان  ــد منایی ــک نظام من ــه ی دموکراتی چارچــوب مدرنیت

یــک مــدل آلرناتیــو و عملی شــدن ایــن مدرنیتــه ی دموکراتیــک اســت در 

جغرافیایــی کوچــک امــا بســیار تأثیرگــذار و جــذاب. داعش)بــا ایدئولــوژی 

دین گرایانــه ی قدرت طلبانــه اش( نوعــی تلفیــق هویت زدایــی مــدرن و 

ســنتی در جامعــه ی خاورمیانــه بــود؛ بــه واقــع تجلــی روح کهــن فاشیســم 

ــن. در قطــب مخالــف، انقــالب روژآوای کوردســتان  ــدی نوی ــود در کالب ب

ــدی  ــز منــود زایــش هویت من و فدراســیون دموکراتیــک شــامل ســوریه نی

دموکراتیــک خاورمیانــه اســت. انقــالب ملــت دموکراتیــک در روژآوا، 

رنســانس نوینــی اســت کــه بایــد به خوبــی آن را شــناخت و بــدان عمــق 

بخشــید.

و  کوردهــا  آزادیخواهــی  و  هویت جویــی  چارچــوب  در  نیــز  کــودار 

ــال  ــران در ح ــتان و ای ــود در رشق کوردس ــی موج ــات اجتامع ــام تنوع مت

ــی  ــه دام ملی گرای ــه ب ــدون آنک ــرم ب ــه نظ ــت. ب ــارزه اس ــت و مب فعالی

در  اجتامعــی  آزاد  هویت هــای  احیــای  شــاهد  می توانیــم  بیافتیــم، 

ــی کــه  ــت اســالمی ـ ایران ــران و رشق کوردســتان باشــیم. هوی گســره ی ای

توســط نظــام قــدرت در ایــران شــاکله بندی شــده، منی توانــد جلــوی 

ــت اســالمی ـ  ــرا هوی ــرد. زی ــازه ی هویت خواهــی اجتامعــی را بگی مــوج ت

ایرانــی دولت مــدار، بســیار ســلطه خواه، زن ســتیز، مرکزگــرا، همــوژن 

و رسکوب گــر اســت. ایــن هویــت اســالمی ـ ایرانــی دولت گــرا، بــرای 

ــده  ــاخته ش ــران، برس ــک در ای ــای دموکراتی ــکل گیری فض ــری از ش جلوگی

اســت. هویــت اســالمی ـ ایرانــی یــک ابــزار تبلیغاتــی در دســت الیت هــای 

ــته  ــه داری داش ــی ریش ــی و دموکراس ــی تکــر هویت ــت. وقت ــدرت اس ق

ــرا و  ــت دولت گ ــک الی ــلطه ی ی ــامل س ــرای اع ــی ب ــر فرصت ــیم، دیگ باش

ــا  ــی تنه ــه نظــر مــن هویــت اســالمی ـ ایران ــد. ب انحصارگــر باقــی منی مان

ــا باشــد کــه فرمــی اجتامعــی و غیردولتــی کســب  وقتــی می توانــد بامعن

کنــد و دموکراتیــزه گــردد. هویــت اجتامعــی چیــزی نیســت کــه رصفــا بــه 

ــر  ــودن اگ ــن ایرانی ب ــود. همچنی ــل داده ش ــالم( تقلی ــال اس ــک دین)مث ی

ــت  ــه هوی ــران ب ــود در ای ــای موج ــه ی هویت ه ــل هم ــای تقلی ــه معن ب

ـ ایرانــی کــه توســط  هویــت اســامی 
ایــران شــاکله بندی  نظــام قــدرت در 
شــده، منی توانــد جلــوی مــوج تــازه ی 
هویت خواهــی اجتامعــی را بگیــرد. زیــرا 
ـ ایرانــی دولت مــدار،  هویــت اســامی 
ــرا،  ــتیز، مرکزگ ــلطه خواه، زن س ــیار س بس
همــوژن و رسکوب گــر اســت. ایــن هویت 
ـ ایرانی دولت گــرا، برای جلوگیری  اســامی 
از شــکل گیری فضــای دموکراتیــک در 
ــت  ــت. هوی ــده اس ــاخته ش ــران، برس ای
ـ ایرانــی یــک ابــزار تبلیغاتــی در  اســامی 

ــت ــدرت اس ــای ق ــت الیت ه دس

 انباشــت رسمایــه و قــدرت، همیشــه نیاز 
ــه دارد.  ــت جامع ــه زدودن اراده و هوی ب
بنابرایــن در عــرص رسمایــه ی جهانــی کــه 
ـ ملــت و رشکت های فراملیتی  هــر دولت 
درصدد رســیدن به بیشــینه سود هستند، 
یــورش بــه هویــت جامعــه امــری الزامــی 
به شــامر می آیــد. جامعــه ی هویت منــد 
به معنــای وجــود جامعــه ی آگاه اســت و 
جامعــه ی آگاه در برابــر انباشــت رسمایــه 
کــرد.  خواهــد  مقاومــت  اســتثامر  و 
بنابرایــن رمــز برده  منــودن و مطیع ســازی 
جامعــه در برابــر الوهیــت رسمایــه، هامنا 

ــه اســت ــی از جامع هویت زدای

نکملب
ن مود ..اکر ... .

نکملب
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فارســی باشــد، امــری غیرقابــل قبــول اســت. ایرانی بــودن تنهــا وقتــی 

می توانــد به عنــوان چارچوبــی کلــی بــرای همــه ی خلق هــای ســاکن 

ــران از  ــود در ای ــای موج ــام هویت ه ــه مت ــد ک ــی باش ــران پذیرفتن ای

حــق خودمدیریتــی دموکراتیــک برخــوردار باشــند. زیــرا فقــدان 

جایــگاه مشــخص سیاســی بــرای یــک خلــق بــه معنــای هویت زدایــی 

و بی اراده شــدن آن خلــق و نهایتــا نسل  کشی شــدن و نابودیســت. 

همزمــان بــا مــوج مداخــالت جهانــی در خاورمیانــه، شــاهد تالش های 

نظــام رسمایــه داری بــرای پیشــرد لیرالیســم و هویت زدایــی در 

میــان خلق هــای ایــران هســتیم؛ جنگ هــای بیرحامنــه ی روانــی، 

مبباران هــای مســتمر رســانه ای، سیاســت گزاریهای ضدفرهنگــی و 

ــن  ــه همی ــد. ب ــتا صــورت می گیرن ــن راس ــات گســرده ای در ای تبلیغ

دلیــل تأکیــد بــر هویــت  دموکراتیــک بیــش از پیــش اهمیــت یافتــه 

اســت. خصلــت »تکــر هویتــی و هویت منــدی دموکراتیــک« کــه در 

کنفدرالیســم دموکراتیــک وجــود دارد، در برابــر هویت هــای جعلــی 

کــه توســط دولــت جمهــوری اســالمی و نظــام رسمایــه داری تحمیــل 

شــد.  نخواهــد  تســلیم  و  کــرده  مقاومــت  به شــدت  می شــوند، 

اصــل دفــاع ذاتــی بــرای متــام هویت هــای موجــود در کنفدرالیســم 

برابــر خطــرات احتاملــی  دموکراتیــک صــدق می کنــد. چــه در 

ــت ـ ملت هــا(، متــام  ــب دول ــی و چــه حمــالت خارجــی)از جان داخل

ــان،  ــان، زن ــد. جوان ــش می مناین ــاع از خوی ــه دف ــدام ب ــا اق هویت ه

ــن اصــل در  ــا اســتفاده از ای ــی ب ــی و مل هویت هــای فرهنگــی، دین

ــر جهانی شــدن مدرنیتــه ی رسمایــه داری می ایســتند. در برابــر  براب

ــای شــیوع  ــه  معن ــه ب ــه داری ک ــه ی رسمای ــد جهانی شــدن مدرنیت رون

ــال بردگــی اســت، جهانی شــدن مدرنیتــه ی دموکراتیــک را رقــم  گلوب

ــی  ــاد جهان ــک، ایج ــه ی دموکراتی ــدن مدرنیت ــم زد. جهانی ش خواهی

ــرای چنیــن  ــر اســت. ب ــده از تنوعــات هویتــی و خودمدی آزاد و آکن

ــم کــرد. ــارزه خواهی ــوان مب ــا متــام ت ــه ی دموکراتیکــی ب مدرنیت

ــای  ــئونات و فض ــی ش ــر متام ــلط ب ــدرن تس ــت م ــه ی دول دغدغ

ب مل
نک دن و رم ک ا . .. . ..

ذهنیتــی و اندیشــگی فــرد و جامعــه اســت. بــه دیگر ســخن احتــامل هر 

گونــه تهدیــدی از طــرف جامعــه برای ســلطه قــوه ی حاکمه بایــد از میان 

برداشــته شــود. در واقــع جــذب هســتی جامعه به نفــع مانــدگاری قدرت 

یــک اولویــت دامئــی بــه شــامر می آیــد. از ســوی دیگــر جامعــه به ســبب 

در معــرض تهدیــد قرار گرفــنت و خطــر نابــودی مجبــور بــه بازتعریــف و 

برســاخت نظــام خــود اســت. آیا نظــام برســاخته ی دموکراتیــک از رهگذر 

ســازمان دهی تفاوت مندی هــا و تجمیــع قدرتــی تکر گــرا بــه ســبب 

مقابلــه، خــود ســبب نوعــی هموژن گرایی و و اندیشــه ی مطلــق نخواهد 

؟  شد

  نظــام دموکراتیــک منی توانــد نوعــی تجمیــع قــدرت باشــد. قــدرت تحــت هــر نامــی کــه شــاکله بندی شــود، 

ــال انباشت شــدن و  ــه دنب ــا ب ــرا قــدرت، ماهیت ــود. زی ــوع جامعــه خواهــد ب ــی و ضــد بافــت متن ضــد کرت گرای

ــن  ــل دارد. بنابرای ــه متای ــت جامع ــازی طبیع ــمت فرسوده س ــه س ــودکار ب ــور خ ــدرت، به ط ــت. ق ــی اس مترکزیاب

ــدرت،  ــع ق ــای توزی ــر مبن ــه ب ــی را ن ــای اجتامع ــود، تفاوت مندیه ــاد ش ــه ایج ــوی ک ــک آلرناتی ــام دموکراتی نظ

بلکــه بــر مبنــای »سهیم شــدن در آزادی« ســازماندهی خواهــد کــرد. در اصــل، آزادی هــامن منودیافــن رنگ هــا، 

صداهــا، اراده هــا، تفاوت مندیهــا و ابــراز وجــود هســتی های مختلــف اســت. بنابرایــن آزادی منی توانــد بــا 

ــل  ــت ـ ملــت همیشــه می ــژه دول هموژن سازی)یکدســت و یکنواخت ســازی( ســازگار باشــد. امــا قــدرت و به وی

بــه رسکــوب تفاوت مندیهــا و حاکم ســازی یــک هویــت بــر همــگان دارد. زیــرا بــه ایــن نحــو می توانــد جامعــه 

ــر ســیطره و اســتیالی خــود درآورد)کاماینکــه دولــت  ـ ملــت، محیط زیســت  ــوده وار زی ــه ای و ت ــه حالــت گل را ب

پرتنــوع را نیــز در راه رســیدن بــه بیشــینه ســود بــه برهوتــی خشــک مبــدل ســاخته(. 

رسشــت دموکراســی و آزادی، قدرت ســتیز اســت و بــه همیــن دلیــل ضدهموژنیتــه می باشــند. نظــام دموکراتیــک 

ــود. اگــر نظــام  ــا هــر نــوع هموژن گرایــی و اندیشــه ی مطلــق در تضــاد خواهــد ب راســتین به لحــاظ ماهیتــی ب

دموکراتیکــی بــه دنبــال هموژن ســازی و اندیشــه ی مطلــق افتــاد، بدانیــم کــه آن نظــام یــک نظــام دموکراتیــک 

واقعــی نیســت و تنهــا یــک نقــاب فریبکارانــه اســت. نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک بــر مبنــای اصــل »پذیــرش 

ــد.  ــوع هژمونی خواهــی را برمنی تاب ــچ ن ــا هی ــده ام ــتوار ش ــا« اس ــا و ایدئولوژی ه ــا، تفاوت مندیه ــام هویت ه مت

ــل  ــه دلی ــی پوزیتیویســتی ب ــی( و علم گرای ــدروی دین ــی، جنســیت گرایی،  دین گرایی)تن ــوژی ملی گرای ــال ایدئول مث

ــوژی ای  ــن ایدئول ــا چنی ــرا هرج ــند. زی ــازگار باش ــی س ــا دموکراس ــد ب ــش منی توانن ــواه خوی ــت هژمونی خ خصل

شــکل بگیــرد بــه دنبــال همگون ســازی و اســتحاله ی همــگان در خویــش خواهــد بــود و می کوشــد بــا تبلیغــات 

ــرال ـ   ــا جــالی دموکراســی لی ــی مناید)ب ــر معرف ــق و برت ــدازد خــود را اندیشــه ی مطل ــه راه می ان ــه ب وســیعی ک

ــی  ــن را آیه های ــات دروغی ــن تبلیغ ــازی اســت، می کوشــد ای ــه نوعــی حقه ب ــورژوازی ـ ک نظــام پارملانتاریســتی  ب

راســتین و مقــدس جلــوه دهــد(. بــه همیــن دلیــل در کنفدرالیســم دموکراتیــک کــه یــک نظــام آلرناتیــو اســت، 

ایــن اصــل وجــود دارد: »بــا هــر ایدئولــوژی و تفکــری می توانــی وارد نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک شــوی و از 

طریــق سیاســت دموکراتیــک و خودمدیریتــی بــه هســتی و هویــت خــود ادامــه دهــی و آزاد زندگــی کنــی؛ امــا 

هــر نــوع هژمون خواهــی، اندیشــه ی مطلــق و تــالش بــرای هموژن ســازی دیگــران بــه نفــع خــود، بــه هیــچ وجــه 

پذیرفتــه نیســت«. کنفدرالیســم دموکراتیــک برخــالف دولــت، دغدغــه ی تســلط بــر شــئونات و فضــای ذهنیتــی و 

اندیشــگی فــرد و جامعــه را نــدارد. زیــرا چنیــن دغدغه هایــی تنهــا مربــوط بــه نظام هــای قدرت گراســت. وقتــی 

نظــام دموکراتیــک واقعــا ازآن جامعــه باشــد، اندیشــه و عملکــرد جامعــه به هیــچ وجــه تهدیــد شــمرده منی شــود. 

بالعکــس، دموکراســی عبــارت اســت از همیــن اندیشــه و عملکــرد جامعــه ی خودمدیــر. اصــوال در کنفدرالیســم 

دموکراتیــک، چیــزی بــه نــام قــوه ی حاکمــه ی فراجامعــه وجــود نــدارد کــه بخواهــد اندیشــه و اراده ی جامعــه را 

تهدیــدی بــرای خــود قلمــداد کنــد. ملــت دموکراتیــک، شــاکله بندی هســتی جامعــه بــر مبنــای ذهنیــت نویــن 

ــن مــا در کنفدرالیســم دموکراتیــک کــه فــرم مدیریــت سیاســی ملــت دموکراتیــک  خــود جامعــه اســت. بنابرای

اســت، شــاهد امیالــی از نــوع »قبضه کــردن ذهنیــت و بــدن جامعــه« نیســتیم. دموکراســی، خودمدیریتــی متــام 

هویت هــای اجتامعــی بــه دور از قــدرت و دولــت اســت. بنابرایــن در نظــام دموکراتیــک مــد نظــر مــا، بــا هــر 

نــوع هموژن کــردن هویت هــا یــا حاکم ســازی یــک اندیشــه ی مطلــق مبــارزه صــورت می گیــرد. زیــرا خــود عمــل 

هموژن کــردن و اندیشــه ورزی مطلــق، بــه معنــای رد خودمدیــری دیگــران و ضدیــت بــا تکرگرایــی اســت. البتــه 

ــد،  ــتفاده کرده ان ــی اس ــی تصنع ــک دموکراس ــود از ماس ــه خ ــی ب ــرای مرشوعیت بخش ــه ب ــا همیش ــه دولت ه ک

نظــام دموکراتیــک منی توانــد نوعــی 
ــت  ــدرت تح ــد. ق ــدرت باش ــع ق تجمی
هــر نامــی کــه شــاکله بندی شــود، ضــد 
کرت گرایــی و ضــد بافــت متنــوع جامعه 
ــه  ــا ب ــدرت، ماهیت ــرا ق ــود. زی ــد ب خواه
دنبــال انباشت شــدن و مترکزیابــی اســت. 
قــدرت، به طــور خــودکار بــه ســمت 
ــل  ــه متای ــت جامع ــازی طبیع فرسوده س
دارد. بنابرایــن نظام دموکراتیک آلرناتیوی 
تفاوت مندیهــای  شــود،  ایجــاد  کــه 
اجتامعــی را نــه بــر مبنــای توزیع قــدرت، 
بلکــه بــر مبنــای »سهیم شــدن در آزادی« 

ــرد ــد ک ــازماندهی خواه س

نکملب
ن مود ..اکر ... .
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را  دولت شــدن  دغدغــه ی  منی توانــد  هرگــز  راســتین  دموکراســی  امــا 

ــت  ــت؛ دول ــق نیس ــه ی مطل ــه اندیش ــازی ب ــن نی ــد. بنابرای در رس بپروران

یــک قالــب اندیشــه ی مطلق گرایانــه  ی منجمــدی اســت کــه تغییــر و 

ــودن  ــه منعطف ب ــکا ب ــطه ی ات ــی به واس ــا دموکراس ــد. ام ــول برمنی تاب تح

ذهنیــت جامعــه، همیشــه بــرای تغییــر و تحــول گشــوده اســت و نیــازی 

ــن جامعــه از  ــدارد. بنابرای ــی و دگامســازی ن ــه هامنندســازی، مطلق گرای ب

طریــق مــدل دموکراتیــک خــود مســتمرا می توانــد ذهنیــت خــود را رشــد 

دهــد، هویــت خــود را بازتعریــف کنــد و در ســطحی پیرشفته تــر خــود را 

ســازماندهی و تنظیــم منایــد. 

 بــا وضعیتــی روبــرو هســتیم که هر نــوع تضــاد و فضای گفتامنــی برای 

ب مل
نک دن و رم ک ا . .. . ..

کســب هویــت نویــن از ســوی گفتــامن غالــب کــه ســلطه خواه اســت ضعیــف 

گشــته یــا ازمیــان مــی رود. بــا تعریفــی مــواج از هویــت و تبدیــل آن از یــک 

هویــت منســجم و یک پارچــه و امــن بــه روایتــی آرام بخــش، انســان و جامعه را 

در محیــط حــال نــگاه مــی دارد. بــا این کار مــدام از طــرف طراحان و مهندســان 

اجتامعــی، جهان هــای معنایــی ســاخته شــده کــه کم کــم رونــدی انتزاعــی و 

مجــازی بــه خــود می گیرنــد را بــه فــرد عرضــه می منایــد و بــه او ایــن اجــازه را 

می دهــد کــه در آنهــا غوطــه ور شــود. بــه زبانــی دیگــر یــک پیش فــرض محتوم 

وجــود دارد کــه انــگار بایــد هــر هویــت قبــل از اســتقرار دوبــاره از هــم بپاشــد. 

آیــا در رشق کوردســتان و یــا در گســره ی ایــران نیــز هویت یابــی نویــن محکوم 

ایــن وضعیــت خواهــد بــود؟ آیــا انســجام هویتــی موجــود ظرفیــت  بازتعریــف 

عنــارص دموکراتیــک خــود را دارد؟ 

از  متشــکل  وحدتــی  یعنــی  اســت،  متکــر  واحــد  یــک  جامعــه    

تفاوتهاســت. در ملــت دموکراتیــک نیــز هــم انســجام و یکپارچگــی وجــود 

ــدت  ــی و وح ــام یکپارچگ ــت ن ــه تح ــی ن ــدی. یعن ــم تفاوت من دارد و ه

دســت بــه انــکار و رسکــوب هویت هــا زده می شــود و نــه تحــت نــام تکــر 

ــکل  ــک کل متش ــی ی ــردد. یعن ــرج می گ ــیختگی و هرج وم ــار ازهم گس دچ

از انــواع هویت هــا را داریــم. در کنفدرالیســم دموکراتیــک، خــری از 

مهندســی اجتامعــی نیســت. نوعــی هامهنگــی بهینــه بیــن فــرد و جامعــه 

ــال، شــاهد  ــدازه ی وجــود نهادهــا و ســاختارهای کمون ــه ان وجــود دارد. ب

حضــور شــهروندان و افــراد آزاد هســتیم. در نظــام مدرنیتــه ی دموکراتیــک، 

ــث  ــرا باع ــوند. زی ــمرده می ش ــدارزش ش ــه کاری، ض ــم و محافظ دگامتیس

ــه داری  ــه ی رسمای ــام مدرنیت ــوند. نظ ــه می ش ــان و جامع ــا زدن انس درج

ــیر  ــده، او را اس ــته و آین ــرد از گذش ــدن ف ــت و بری ــازی هوی ــا مجازی س ب

لحظه هــای نشــئه آور اکنــون و محافظــه کاری شــدید می گردانــد. هــر 

ــت  ــی هوی ــودن را نوع ــتی و بی جامعه ب ــد، مدپرس ــی، تقلی ــوع فردگرای ن

ســیال، آرامبخــش و مــدرن تعریــف می کنــد. این هــا، بی معنامنــودن 

زندگــی انســان اســت. لیرالیســم، زندگــی را از درون پــوچ می گردانــد 

ــن  ــم بدتری ــازد. لیرالیس ــدل می س ــکننده مب ــی و ش ــته ای خال ــه پوس و ب

نــوع دگامتیســم و محافظــه کاری اســت زیــرا همیشــه مخرب تریــن 

ــد. در فــرد  ــه می کن ــه فــرد ارائ ــا ب ــا روکشــی زیب افــکار و ذهنیت هــا را ب

ــام  ــوال مت ــد. اص ــاد می کن ــی« ایج ــودن قالب ــاس انتخاب گرب ــی »احس نوع

او  و  ازپیش تعیین شــده هســتند  لیــرال،  فــرد  روی  پیــش  گزینه هــای 

ــام  ــارت نظ ــدارد. مه ــر ن ــه از آن خ ــته ک ــار گش ــومی گرفت ــر ش در تقدی

رسمایــه داری در ایــن اســت کــه واپس گرایانه تریــن تفکــرات، رفتارهــا 

و گزینه هــا را نوعــی نــوآوری، انتخــاب آزاد و اراده منــدی فــرد جلــوه 

می دهــد. ایــن یــک حقــه ی ســحربازانه  اســت؛ یــک شــارالتانی متام عیــار! 

مدرنیتــه ی رسمایــه داری، معناســتیز اســت. رسچشــمه ی معنــا و آفریننده ی 

ــازی،  ــای مج ــوم دنی ــه در هج ــی جامع ــت. وقت ــه اس ــود جامع ــا، خ معن

مرف گرایــی،  تقلید گرایــی، مدپرســتی و الوهیت یابــی پــول و رسمایــه 

ــا  ــش معن ــوان از آفرین ــود، منی ت ــیختگی می ش ــه و ازهم گس ــار تجزی دچ

ــرده ی  ــک ب ــه داری، ی ــه ی رسمای ــرد در مدرنیت ــرد. ف ــث ک ــت  بح و حقیق

مفلــوک اســت؛ یــک موجــود ازخودبیگانــه ی خودســتای بی هویــت! یــک 

ــه زندگــی! خائــن ب

ــک،  ــت دموکراتی ــی مل ــن آن یعن ــی ـ سیاســی و منــود نوی جامعــه ی اخالق

ــات  ــکل از تنوع ــی متش ــا حقیقت ــت؛ ام ــر اس ــت تجزیه ناپذی ــک حقیق ی

ــود  ــزء وج ــن کل  و ج ــادار بی ــه ی معن ــک رابط ــی ی ــی. یعن ــر هویت و تک

دارد. هویت هــای مختلــف بــه مثابــه ی عنــارص خودویــژه و مســتقل 

ــک کل  ــا ی ــازند و نهایت ــجم می س ــک و منس ــی ارگانی ــر ارتباط ــا همدیگ ب

ــام  ــت ن ــه تح ــه ن ــت ک ــن اس ــم ای ــد. مه ــه را می آفرینن ــان یکپارچ و جه

ــکار و حــذف اجزاء)خودویژگی هــا،  ــه ان کلیت منــدی و انســجام دســت ب

ــه  ــت رد شــود. کاماینک ــه تحــت جــزء، کلی ــا( زده شــود و ن تفاوت مندیه

انســان یــک کل متشــکل از زن و مــرد اســت و مثــال بردگــی زن بــه معنــای 

ــه آزادی  ــوط ب ــی انســان)جامعه( اســت و آزادی انســان)جامعه( من بردگ

ــوع بردگــی  ــن ن ــن و کهن تری ــه بدتری ــس می باشــد. از آنجــا ک هــردو جن

ــانی  ــی انس ــده ی زن، زندگ ــت رسکوب ش ــده و در هوی ــل ش ــر زن تحمی ب

لگدمــال گشــته اســت، بنابرایــن آزادی جامعــه به شــدت وابســته بــه 

ــه (  ــان )جامع ــت انس ــکل گیری هوی ــت زن آزاد، ش ــت. هوی آزادی زن اس

ــه همــراه مــی آورد.  آزاد را ب

نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک یــک چــر گســرده اســت کــه کلیت منــدی 

ــا  ــن ب ــی آورد. همچنی ــان م ــه ارمغ ــر ب ــف و متک ــات مختل ــرای تنوع را ب

ــه ی آزادی و  ــات، زمین ــی تنوع ــن متام ــا بی ــک و پوی ــاط ارگانی ــاد ارتب ایج

برابــری همــگان را فراهــم مــی آورد. خودمدیربــودن متــام هویت هــا 

اگــر انقــاب  به گونــه ای رقــم بخــورد کــه 
جامعــه بــه حالــت ســازمانی گســرده  و 
گرفتــار در یــک ایدئولــوژی مطلــق درآید، 
آنــگاه نــام آن جامعــه نــه »جامعــه ی 
دموکراتیــک و آزاد« بلکــه »جامعــه ی 
دولتــی« خواهــد بــود. ملتــی کــه توســط 
ــاخته  ــرا برس ــزاب دولت گ ــا اح ــت  ی دول
 شــود، منی توانــد دموکراتیک باشــد؛ الجرم 
حالتــی توده آســا و رشحه رشحــه خواهــد 

داشــت

ــا،  ــا و آفریننــده ی معن رسچشــمه ی معن
خــود جامعــه اســت. وقتــی جامعــه در 
ــی،   ــازی، مرصف گرای ــای مج ــوم دنی هج
تقلید گرایــی، مدپرســتی و الوهیت یابــی 
و  تجزیــه  دچــار  رسمایــه  و  پــول 
منی تــوان  می شــود،  ازهم گســیختگی 
از آفرینــش معنــا و حقیقــت  بحــث کرد. 
فــرد در مدرنیتــه ی رسمایــه داری، یــک 
بــرده ی مفلــوک اســت؛ یــک موجــود 
ازخودبیگانــه ی خودســتای بی هویــت! 

ــی! ــه زندگ ــن ب ــک خائ ی

نکملب
ن مود ..اکر ... . ...اکرمودننکملب ...
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و جمع شــدن متــام عنــارص خودمدیــر زیــر یــک چــر مشــرک، باعــث 

هویتــی،  مشــکالت  از  کوردســتان  رشق  و  ایــران  در  کــه  می شــود 

ازهم گســیختگی هویتــی و مجازی شــدن هویــت گــذار شــود. کنفدرالیســم 

ــا در درون  ــجام هویت ه ــظ انس ــرای حف ــت ب ــن ضامن ــک، بهری دموکراتی

جامعــه و دفــاع از تک تــک هویت هایــی اســت کــه در رونــد تاریــخ شــکل 

گرفته انــد؛ همچنیــن امــکان بازتعریــف، ســازماندهی و شــاکله بندی مجــدد 

متــام هویت هــای اجتامعــی در کنفدرالیســم دموکراتیــک فراهــم آورده 

می شــود.

از یــک ســو پیونــد میــان جامعــه و انقــاب مقولــه ی هویــت و 
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هویت منــدی جامعــه را بــه بلــوغ رســانیده و رشــد می دهــد و اراده ی 

دیگــری خــارج از اراده ی غالــب ظهــور می کنــد امــا بــه ســبب خصلت هــای 

انقــاب، ناچــار بــه ســازماندهی سیاســی هســتیم کــه ایــن خطــر را  دارد کــه 

در رونــد تاســیس جامعــه ای خــارج از جامعــه ی رســمی برســاخته ی دولــت، 

بیشــر از آنکــه یــک جامعــه ی دموکراتیــک شــکل گیــرد، ســازمانی بــزرگ بــا 

یــک هژمونــی ایدئولوژیــک شــاکله بندی گــردد. در ایــن صــورت هویت یابــی 

پیــش از آنکــه مفهومــی دموکراتیــک باشــد، حامل یــک هژمونــی ایدئولوژیک 

اســت. آیــا در ایــن صــورت سیســتمی کــه ایجــاد می شــود و عنــوان سیســتم 

ــه از  ــود ک ــد ب ــی نخواه ــوع از دولت ــک هم ن ــود دارد ی ــا خ ــک را ب دموکراتی

رهگــذر ســازماندهی سیاســی در پروســه ی انقــاب بــه صــورت یــک تــوده ی 

آرمانــی  متــورم گردیــده اســت؟ 

  اگــر انقــالب نوعــی پروســه ی برانــدازی دولــت، تشــکیل دولتــی نویــن 

و ایجــاد یــک ســازمان سیاســی انحصارگــر تعریــف شــود)که مــا بــا چنیــن 

تعریفــی مخالــف هســتیم(، آنــگاه انقــالب همیشــه خطــر هژمونیک شــدن 

خــود  بطــن  در  را  مطیــع  تــوده ی  یــک  بــه  جامعــه  مبدل کــردن  و 

ــاز  ــو از انقــالب نی ــه یــک تعریــف نویــن و آلرناتی ــد. بنابرایــن ب می پروران

داریــم. از منظــر مــا، انقــالب بــه معنــای فعالیــت منســجم جهــت ترمیــم 

بافت هــای اخالقــی ـ سیاســی جامعــه اســت؛ آن هــم نــه از بیــرون جامعــه 

ــا  ــازمان تنه ــزب و س ــه. ح ــود جامع ــط خ ــه و توس ــه از درون جامع بلک

نقــش یــک پیشــاهنگ و ابــزار رســیدن بــه ایــن هــدف را دارنــد. حــزب و 

ســازمان تــا چــه حــد در درون جامعــه و بــرای جامعــه باشــند، می تواننــد 

ــر  ــوق و مــرشف ب ــامری »خــود را ماف ــه بی ــد؛ وگرن ــا کنن ــن نقــش را ایف ای

جامعــه دیــدن« کــه ناشــی از پارادایــم علمــی پوزیتیویســم اســت، گریبــان 

ــان احــزاب چــپ  ــه گریب ــام اینک ــازمان و حــزب را خواهــد گرفت)ک آن س

ــازمان و  ــدن س ــث دورش ــدن باع ــرشد(. هژمونیک ش ــخت ف ــیک را س کالس

ــا اصــال  ــن انقــالب م ــی خــود می شــود. بنابرای ــژه ی اصل حــزب از نقش وی

ــدارد. در  ــن را ن ــی یــک جامعــه ی نوی ــه شــکل تأســیس تحمیل هدفــی ب

چارچــوب مفهومــی و تئوریــک مــا، انقــالب بــه معنــای رســاندن جامعــه 

بــه ســطح خودآگاهــی و اراده منــدی جهــت بازســازماندهی خویــش 

ــای  ــد به ج ــد و نبای ــواه، منی توان ــزب آزادیخ ــازمان و ح ــی س ــت. یعن اس

جامعــه تصمیــم بگیــرد. بایــد جامعــه را بــه ســطحی برســانیم کــه خــود 

ــازمان و  ــرد. س ــم بگی ــش تصمی ــن خوی ــرم نوی ــاخن ف ــرای برس ــد ب بتوان

ــده را دارد)در  ــه ی جامعــه ی آین ــک پیش منون حــزب پیشــاهنگ، حکــم ی

عیــن حــال بیان گــر حقایــق جامعــه ی تاریخــی نیــز هســت(. ســازمان و 

حــزب پیشــاهنگ، نقــش آینــه ای را دارد تــا جامعــه، »اتوپیــا و خویشــن 

خــود« را در آن بازیابــد. از آنجــا کــه جامعــه ســاختاری منعطــف و 

کنفدراتیــو دارد، لــذا در درون فــرم تــازه ی خود)ملــت دموکراتیــک( 

ــرد.  ــد ک ــه خواه ــک مقابل ــلطه  گری ایدئولوژی ــی و س ــا هژمونی خواه ب

ــک خــود  ــت دموکراتی ــم مل ــای پارادای ــر مبن ــه ب ــی ک ســازمان ها و احزاب

داده انــد، خصلتــا  آمــوزش  را  کادرهایشــان  و  کــرده  ســاختاربندی  را 

ــازمان ها و  ــن س ــا چنی ــه ب ــتند. جامع ــتیز هس ــک و قدرت س ضدهژمونی

احزابــی احســاس همذات پنــداری می منایــد. دوران احــزاب کالســیک 

ــه داری و تشــکیل  ــه ی رسمای ــه ســمت مدرنیت ــه چهارنعــل ب ــرا ک قدرت گ

دولــت ـ ملــت می تازنــد بــه رس آمــده اســت؛  ایــن احــزاب خســته تر از آن 

هســتند کــه بــه رسابــی کــه در پیــش روی خــود می بیننــد دســت یابنــد: 

ــت!  ــت ـ مل ــق تشــکیل دول ــه آزادی از طری رساب رســیدن ب

ــی  ــا هویت ــد در آنج ــود آی ــک به وج ــی ایدئولوژی ــی هژمون ــر در جای اگ

ســعی بــر برتری یابــی کــرده اســت. بنابرایــن منی توانیــم در سیســتم هایی 

کــه هژمونی خــواه هســتند شــاهد شــکل گیری هویــت دموکراتیــک 

ــودن، گــذار از هــر نــوع هژمونــی اســت)اعم  باشــیم. رشط دموکراتیک ب

از هژمونــی ایدئولوژیــک، سیاســی و انحصــار اقتصــادی و نظامــی(. زیــرا 

ــوژی  ــک ایدئول ــا ی ــزرگ ب ــازمانی ب ــورت »س ــه به ص ــاکله بندی جامع ش

هژمونیــک« بــه معنــای فاشیســم و گله آســامنودن جامعــه اســت. جایــی 

ــوان از  کــه فاشیســم و گله آساشــدن وجــود داشــته باشــد در آنجــا منی ت

ــرد؛ در آنجــا مــرگ هویت هــا و  ــی  بحــث ک ــوع هویت ــدی و تن هویت من

تبدیــل انســان بــه ضدانســان مطــرح اســت.

ــازمانی  ــت س ــه حال ــه ب ــه جامع ــم بخــورد ک ــه ای رق ــالب  به گون ــر انق اگ

ــام آن  ــگاه ن ــد، آن ــق درآی ــوژی مطل ــک ایدئول ــار در ی ــرده  و گرفت گس

ــی«  ــه ی دولت ــه »جامع ــک و آزاد« بلک ــه ی دموکراتی ــه »جامع ــه ن جامع

ــا احــزاب دولت گــرا برســاخته  خواهــد بــود. ملتــی کــه توســط دولــت  ی

و  توده آســا  حالتــی  الجــرم  باشــد؛  دموکراتیــک  منی توانــد   شــود، 

رشحه رشحــه خواهــد داشــت. به گونــه ای کــه منی توانــی نــام جامعــه 

بــر آن بگــذاری. اگــر »آزادی، حقیقــت، هویــت و دموکراســی« را در 

  هــر عمــل سیاســی ملــت دموکراتیــک، 
آفرینــش  اجتامعــی،  مشــارکت  هــر 
فرهنگــی، فعالیــت اقتصــادی کمونــال و 
اقــدام دفــاع ذاتی در ملت دموکراتیــک، از 
روی رضایــت خاطــر و مشــارکت آزادانه ی 
می گیرنــد.  صــورت  جامعــه  و  فــرد 
بنابراین احســاس تعلــق به جامعه)یعنی 
ــن نحــو شــکل  ــه بهری ــدی( ب هویت من

می گیــرد

 ناسیونالیسم یک ایدئولوژی هویت بخش 
و آزادکننــده نیســت، زیرا همیشــه جنگ 
هویت هــا و نسل کشــی را به همــراه 
دارد. همچنیــن ناسیونالیســم منجــر بــه 
منی شــود؛  اجتامعــی  سیاســت  یــک 
ناسیونالیســم یک ابــزار مروعیت بخش 
سیاســی  ـ  ـ  انحصارگــری عقیدتــی  بــه 
ـ نظامــی دولــت  اســت. هویت  اقتصــادی 
ملــی را بایــد در پروســه ی »تشــکیل 
ــه ی  ــاس و اندیش ــان احس ــه ی جه آزادان
ــت  ــن ذهنی ــازی ای ــرک« و عملی س مش
ــک  ــر دموکراتی ــاختارهای خودمدی در س

جســتجو کــرد

نکملب
ن مود ..اکر ... . نکملب
ن مود ..اکر ... .
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ــرای  ــم خــود، ب ــن مــا در پارادای ــم درآورد. بنابرای ــم، قطعــا رس از بیراهــه خواهی خــارج از جامعــه جســتجو کنی

دســتیابی بــه »آزادی، حقیقــت، هویــت و دموکراســی«، وجــود خصلــت اجتامعی بــودن را پیــش رشط می دانیــم. 

ــم  ــدرت را داری ــره ی ق ــارت در چن ــی و اس ــی، هویت زدای ــی، بی حقیقت ــام بردگ ــه ن ــکلی ب ــا مش ــر م ــی اگ یعن

ناشــی از تضعیــف اجتامعی بــودن ماســت؛ تضعیــف جامعــه ی اخالقــی ـ سیاســی ریشــه ی متــام مشــکالت اســت. 

ســاخن جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد از راه اعتــالی اخــالق و سیاســت اجتامعــی ممکــن اســت. وقتــی جامعــه ی 

اخالقــی  ـ سیاســی در حالتــی توامننــد و بــااراده ابــراز وجــود کنــد، آنــگاه جایــی بــرای فریبــکاری، قالــب کــردن 

یــک ایدئولــوژی اســتیالجو و انحصارگــری باقــی نخواهــد مانــد. ملــت دموکراتیــک، شــکل نویــن و مــدرن همیــن 

جامعــه ی اخالقــی ـ سیاســی در عــر ماســت. ملــت دموکراتیــک، گــذار از همــه نــوع توده آساشــدگی، رمه بــودن 

ــی اســت. و فردگرای

 برســاخت ملــت دموکراتیــک مدنظــر کــودار در رشق کوردســتان، نیازمنــد توســعه ی سیاســت دموکراتیکــی اســت 

ب مل
نک دن و رم ک ا . .. . ..

کــه تحقــق یابــد. آنگونــه کــه پیداســت بعــد اجتامعــی توســعه ی سیاســت دموکراتیــک یعنــی مقولــه ی ســازماندهی و 

مشــارکت نیروهــای دموکراتیــک خلقــی بیــش از هم گرایــی بــا احــزاب و جریانــات سیاســی در اولویــت اســت. هویــت 

و خــرد سیاســی معطــوف بــه احــزاب و جریانــات ســنتی در جامعــه ی رشق کوردســتان نیــز ســبب گشــته کــه دو تلقــی 

شــکل گیــرد؛ هــم کنــش سیاســی ســنتی و ناسیونالیســم محور بــه نوعــی ناسیونالیســم را ریشــه دا رتر منوده و هم ســبب 

سیاســت گریزی بــه ویــژه از نــوع لیربالیســتی آن شــده اســت. آیــا کســب هویــت سیاســی نویــن و توســعه ی سیاســت 

دموکراتیــک کــه نیازمنــد گــذار از ناسیونالیســم اســت خــود ســبب نوعــی دیگــر از سیاســت گریزی نخواهد بــود؟ چرا که 

ایــن تلقــی ممکــن اســت ایجــاد گــردد کــه جامعــه ایــن هویــت ملــی خویــش را هــم از دســت بدهــد.  

  ناسیونالیســم یــک ایدئولــوژی هویت بخــش و آزادکننــده نیســت، زیــرا همیشــه جنــگ هویت هــا و 

نسل کشــی را به همــراه دارد. همچنیــن ناسیونالیســم منجــر بــه یــک سیاســت اجتامعــی منی شــود؛ ناسیونالیســم 

یــک ابــزار مرشوعیت بخــش بــه انحصارگــری عقیدتــی ـ سیاســی  ـ اقتصــادی ـ نظامــی دولــت  اســت. هویــت ملــی 

را بایــد در پروســه ی »تشــکیل آزادانــه ی جهــان احســاس و اندیشــه ی مشــرک« و عملی ســازی ایــن ذهنیــت در 

ســاختارهای خودمدیــر دموکراتیــک جســتجو کــرد. یعنــی هویــت ملــی را بایــد در چارچــوب ملــت دموکراتیــک 

ــه  جامعــه ی کــورد، هرگــز در چارچــوب  کســب کــرد نــه در چارچــوب دولــت و ناسیونالیســم. جوامــع و ازجمل

ــت،  ــم و دول ــرا ناسیونالیس ــد. زی ــت منی یابن ــش دس ــر خوی ــت آزاد و براب ــه هوی ــی ب ــم و دولت گرای ناسیونالیس

ــتی،  ــی فاشیس ــای جعل ــاخن هویت ه ــا س ــد و ب ــه می پردازن ــی جامع ــت اصل ــازی هوی ــه منحرف س ــواره ب هم

ــت  ــت  ـ مل ــل دول ــض و طوی ــتگاه های عری ــه در درون دس ــازند. ن ــدل می س ــت مب ــرده ی دول ــه ب ــه را ب جامع

می تــوان بــه احســاس هویــت اجتامعــی دســت یافــت و نــه بــا سیاســت گریزی. سیاســت، امــری اجتامعــی اســت 

و نــه دولتــی،  منتهــا دولــت بــا مهــارت متــام توانســته سیاســت را تحــت ســیطره ی خــود درآورد. به ویــژه دولــت  ـ 

ــه ســمت سیاســت گریزی ســوق دهــد. حــال آنکــه سیاســت،  ــا زبردســتی خاصــی توانســته جامعــه را ب ملــت ب

بــه معنــای یافــن بهریــن کارهــا بــرای تنظیــم جامعــه توســط خــود جامعــه اســت. سیاســت، بــه جامعــه نظــم 

ــی اش را  ــت جمع ــری، هوی ــث و تصمیم گی ــر، بح ــد تفک ــی در رون ــت یعن ــد سیاس ــه در رون ــد و جامع می بخش

ــد  ــا فاق ــه ای آزاد ام ــه جامع ــوان ب ــن منی ت ــازد. بنابرای ــرآورده می س ــش را ب ــای بنیادین ــد و نیازه ــظ می کن حف

سیاســت اندیشــید. سیاســت، تجلــی گاه آزادی جامعــه اســت؛ آســامن و پروبالــی بــرای پــرواز جامعــه اســت!

سیاســت دموکراتیــک یعنــی سیاســت اجتامعــی فــارغ از قدرت گرایــی، کــه تــوأم بــا مشــارکت متــام تنوعــات درون 

جامعــه اســت. بنابرایــن در سیاســت دموکراتیــک، اوج مشــارکت ورزی جامعــه را شــاهدیم. سیاســت دموکراتیــک، 

برعکــس رقابــت مرســوم میــان نخبــگان قدرت طلــب، عرصــه ی رقابــت احــزاب و ســازمان های قدرت گــرا نیســت. 

ــه  ــک پرداخت ــت دموکراتی ــرد سیاس ــه پیش ــه ب ــت قدرت طلبان ــای رقاب ــک، به ج ــم دموکراتی ــدل کنفدرالیس در م

ــان  ــان، هویت هــای رسکوب شــده، جوان ــی، نیروهــای خلقــی، زن ــه همیــن دلیــل متــام نهادهــای مدن می شــود. ب

ــای  ــک ج ــت دموکراتی ــوند، در سیاس ــوب می ش ــه  محس ــت جامع ــت طبیع ــی از باف ــه بخش ــی ک ــه ی آنان و هم

ــد. ــر صــورت می دهن ــد و مشــارکتی آزاد و براب می گیرن

مدیریــت تحمیلــی دولــت بــر جامعــه، همیشــه حــذف جامعــه از حــوزه ی سیاســت یــا نهایتــا اســتفاده ی ابــزاری 

از جامعــه را در سیاســت موجــب می شــود. امــا سیاســت دموکراتیــک امــکان ابــراز وجــود مدیریت هــای 

ذاتی)درونــی( جامعــه را فراهــم مــی آورد. مدیریت هــای درونــی جامعــه کــه از طریــق ســازوکارهای دموکراتیــک 

ــال اجــرای  ــر جامعــه نیســتند. ایــن مدیریت هــا در قب ــاال ب ــد، نوعــی حاکمیــت از ب و انتخاباتــی شــکل  می گیرن

ــی  ــم وقت ــس می بینی ــد. پ ــاب خواهی کن ــا حس ــد از آنه ــه می توان ــتند و جامع ــئول هس ــه مس ــامت جامع تصمی

سیاســت دموکراتیــک وجــود داشــته باشــد، نه تنهــا جامعــه سیاســت گریز منی شــود بلکــه اوج مشــارکت، 

تصمیم گیــری، بحــث، نظــارت و حســاب خواهی را از جانــب جامعــه شــاهدیم. سیاســت دموکراتیــک، عرصــه ی 

ــت اســت. ــی ســلطه گرانه ی دول ــل حکمران ــری جامعــه در مقاب سیاســت ورزی فعــال جامعــه جهــت خودمدی

سیاســت دموکراتیــک، بــه معنــای نظام مندشــدن خوداندیشــی و اراده منــدی جامعــه بــرای تصمیم گیــری 

دربــاره ی امــورات زندگــی خویــش اســت. هیــچ مشــکلی نیســت کــه در حــوزه ی سیاســت دموکراتیــک قابــل حــل 

ــرل،  نظــارت،  ــن امــورات خویــش دچــار کن ــا جزئی تری ــت ت ــت ـ مل ــن جامعــه ای کــه توســط دول نباشــد. بنابرای

ــرای حــل مســائل خــود می گــردد. هرچــه بهــر  ــال عرصــه ای ب ــه شــدت دنب رسکــوب و خفقــان گشــته اســت ب

ــکل  ــر مش ــع ه ــی؛ رف ــود بیاب ــائل خ ــل مس ــرای ح ــری ب ــای به ــی گزینه ه ــی می توان ــه ورزی کن ــی اندیش بتوان

اجتامعــی تداعی گــر بــروز اراده ی تــو و رســیدنت بــه »آزادی« اســت. بنابرایــن سیاســت دموکراتیــک و نهادهــای 

ــازی  ــا آماده س ــا ب ــات و کنگره ه ــی، جلس ــای مدن ــس، نهاده ــا، مجال ــا، انجمن ه ــم از کمون ه ــف آن اع مختل

زمینــه ی اندیشــه ورزی همگانــی، آمــوزش جمعــی، اظهــار نظــر عمــوم و اخــذ تصمیــامت جمعــی، نه تنهــا هیــچ 

فــرد و هویتــی را واپــس منی زنــد بلکــه همــگان را مشــارکت می بخشــد. ملــت دموکراتیــک به واســطه ی تشــکیل 

ایــن نهادهــا و کارکردبخشــی بــه آن هــا، سیاســی ترین جامعــه محســوب می شــود. معیارهــای الزم بــرای بهریــن 

شــیوه ی انجــام کارهــا نیــز هــامن اخــالق جامعــه اســت. ملــت دموکراتیــک بــه  انــدازه ی سیاســی بودنش، اخالقــی 

ــی  ــی را بی وجدان ــز از کار جمع ــی گری ــه ای اخالق ــئولیت پذیری دارد. جامع ــان از مس ــالق، نش ــت. اخ ــم هس ه

ــو  ــن نح ــه بهری ــا را ب ــی رود و آن ه ــش م ــای خوی ــواز کاره ــه پیش ــعف ب ــور و ش ــا ش ــن ب ــامرد. بنابرای می ش

انجــام می دهــد.  هــر عمــل سیاســی ملــت دموکراتیــک، هــر مشــارکت اجتامعــی، آفرینــش فرهنگــی، فعالیــت 

ــه ی  ــت خاطــر و مشــارکت آزادان ــک، از روی رضای ــت دموکراتی ــی در مل ــاع ذات ــدام دف ــال و اق اقتصــادی کمون

ــن نحــو  ــه بهری ــدی( ب ــی هویت من ــه جامعه)یعن ــق ب ــن احســاس تعل ــد. بنابرای فــرد و جامعــه صــورت می گیرن

ــرد  ــت، خ ــد. سیاس ــراز می کن ــود را اب ــکل، خ ــن ش ــه بارزتری ــک ب ــت دموکراتی ــت ، در مل ــرد. هوی ــکل می گی ش

ــق  ــا را از طری ــت م ــودن و هوی ــداوم خودب ــکان ت ــک، ام ــت دموکراتی ــود و سیاس ــوب می ش ــا محس ــی م جمع

گســرده ترین »خودمدیــری جمعــی« فراهــم می ســازد. ملــت دموکراتیــک، آلرناتیــو نیرومنــد مــا بــرای رهاســازی 

ــت. ــت اس ــت  ـ مل ــای دول ــگ اژده ــن از چن ــی و نجات یاف ــی فرهنگ ــامن از نسل کش هویت های
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ه اشار

ــات سیاســی ـ اجتامعی   ــرم در تحقــق مطالب ــن ف ــوان ایده آل تری ــه عن ــت حــزب ب ــوز در کوردســتان موجودی هن

ب مل
نک دن و رم ک ا . .. . ..

یــک ماهیــت رضوری بــه شــامر مــی رود. امــا همیــن رضورت در رشق کوردســتان تاکنــون نتوانســته بــه هویتــی نویــن 

و خاســتگاه عمــل و اندیشــه ی سیاســی هویت منــد مبــدل شــود. آیــا بــه رصف قرار گرفــنت در ســاختاری دموکراتیــک 

می توانــد بــه هویــت نویــن خــود یعنــی پیشــاهنگی در برســاخت ملــت دموکراتیــک و احیــای مبانــی دموکراســی نائــل 

آیــد؟

  موجودیــت احــزاب در هــر جامعــه ای ناشــی از کنــِش سیاســی و شــعورمندی اجتامعــی آن جامعــه در قبــول 

مســئولیت های اجتامعــی و حیــات صحیح  تــر و اراده مندتــر اســت. و نیــز بــه نوعــی تــالش بــرای ساختار بخشــی 

در مطالباتی ســت کــه تحقــق نیافتــه یــا سیســتم های سیاســی کــه معمــوال بــه دولــت تعبیــر می گــردد نتوانســته 

ایــن مطالبــات را تحقــق بخشــند. فقــدان حقــوق و آزادی  در هــر جامعــه نیازمنــد بــه وجــود  آوردن ســازوکارهای 

تحقــق آن نیــز هســت. می  تــوان فقــدان دموکراســی و آزادی هــر جامعــه ای را عاملــی مهــم در تاســیس احــزاب 

ــاختاری  ــه س ــات بلک ــق مطالب ــت تحق ــازوکاری جه ــای س ــه معن ــا ب ــه تنه ــر ن ــن ام ــتان ای ــت. در کوردس دانس

ــت  ــل وضعی ــه دلی ــت ب ــوان گف ــی می ت ــی رود. حت ــامر م ــه ش ــوردی ب ــت ک ــودی هوی ــری از ناب ــت جلوگی جه

ــیس  ــروز و تاس ــاهد ب ــتان ش ــی کوردس ــتبد در متام ــای مس ــی رژیم ه ــت  سیاس ــک و حاکمی ــیار غیر دموکراتی بس

ــلطه گرانه  ــت های س ــل سیاس ــه دلی ــز ب ــتان نی ــتیم. در رشق کوردس ــی هس ــه ی سیاس ــف در عرص ــزاب مختل اح

و اســتبدادی رژیم هــای موجــود و بــه ویــژه نظــام جمهــوری اســالمی، وجــود احــزاب و سیاســت ورزی از 

رهگــذر موجودیــت احــزاب یــک امــر رضوری ســت. علــت اصلــی وجــود ایــن احــزاب تــالش و مبــارزه ی سیاســی 

ــا و  ــق ایده ه ــرای تحق ــارزه ب ــه ی مب ــز داعی ــزاب نی ــی اح ــت. متام ــای اجتامعی س ــی و آزادی ه ــرای دموکراس ب

حزب و دموکراسی
گفتگوی ملت دموکراتیک با رئیس مشرک پژاک

زیالن وژین

زیــــــالن وژیـــن
رئیس مشرتک حزب حیات آزاد کوردستان ـ پژاک

ب مل
نک ودن رم ...اک ... ب مل
نک ودن رم ...اک ب... مل
نک ودن رم ...اک ...

ب مل
نک ودن رم ...اک ب... مل

نک ودن رم ...اک ...

هنــوز در کوردســتان حــزب بــه عنــوان ایــده آل و آن ســاختار ســنتی در سیاســت ورزی کــوردی هویــت سیاســی 
ــن  ــزب و مبارزی ــود را از ح ــات خ ــته و مطالب ــت زنده نگاه داش ــه ی سیاس ــورد را در عرص ــه ک ــی ک ــد. هویت می آفرین
ــه ای سیاســی  ــه را جامع ــورد در رشق کوردســتان هــم جامع ــارزه ی ک ــد مب ــه در رون ــی انتظــار دارد. انتظــاری ک حزب
ــرای  ــی، نوعــی رسخوردگــی سیاســی را ب ــروزی نهای ــات و فقــدان آن پی ــد هــم عــدم تحقــق مطالب بازتعریــف می منای
ــامن  ــد. بی گ ــر قرار می ده ــز تحت تاثی ــارات را نی ــوع انتظ ــس و ن ــامن جن ــه بی گ ــی آورد ک ــان م ــه ارمغ ــا ب کورده
تحــوالت سیاســی در کوردســتان احــزاب را نیــز ناچــار بــه تغییــر رویــه داده اســت. پــژاک خــود را پیشــاهنگ تحقــق 
ــی  ــی  اجتامع ــی و آگاه ــی، پویای ــش سیاس ــه کن ــه ای ک ــد؛ جامع ــتان می دان ــروز رشق کوردس ــه ی ام ــات جامع مطالب
ــد  ــه نیازمن ــزب و جامع ــان ح ــه ی می ــت. رابط ــات منوده اس ــزاب اثب ــه ی اح ــه هم ــی  خواهی ب ــش را در دموکراس خوی
ــه را  ــن زمین ــن در ای ــان وژی ــا زی ــل ب ــوی ذی ــت. گفتگ ــه  اس ــت و جامع ــزب، سیاس ــد از ح ــف هویت من بازتعری

می خوانیــم. 
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مطالبــات اجتامعــی دارنــد. اگــر چــه بنیــاد و بســر هویتــی و مبارزاتــی 

ــل  ــه دلی ــد، امــا ب بســیار مهمــی در حــوزه ی سیاســت برجــای گذارده ان

ــا  ــدرت ی ــه ی ق ــت در عرص ــر رقاب ــطحی نظی ــی س ــای سیاس خوانش ه

عــدم پذیــرش احــزاب از ســوی هــم ســبب گردیــد ه اســت کــه بیشــرین 

تــوان بــه جــای ســازماندهی های خلقــی و پروژه هــای اجتامعــی، 

ــر  ــردد. اگ ــر رصف گ ــا یکدیگ ــل ب ــی تقاب ــی و حت ــت سیاس در راه رقاب

ــه بازتعریــف یــک  ــی خــود ب ــد مبارزات احــزاب رشق کوردســتان در رون

ســاختار منســجم یــا وجــود یــک اســراتژی مشــرک و گفتامنــی هم ســو 

بیاندیشــند و عمــل مناینــد، می تــوان بــه یــک آینــد ه ی سیاســی امیــدوار 

بــود کــه هویت ســاز و بسر ســاز فضــای کنــش  سیاســی جامعــه در 

ــون در روژآوای کوردســتان احــزاب و  ســاختاری منســجم باشــد. هم اکن

ــی  ــاختار و گفتامن ــی و در س ــه ی سیاس ــی در عرص ــازمان های مختلف س

منســجم و مشــرک در حــال فعالیــت هســتند. ایــن وضعیت حاصــل نیاز 

ــت  ــک و ساختاری س ــه ی دموکراتی ــک عرص ــه ی ــازمان ها ب ــزاب و س اح

کــه مطالبــات اجتامعــی و بــه ویــژه  تحقــق دموکراســی را هــدف خــود 

عاملــی  منی توانــد  سیاســی  و  نگرشــی  تفاوت مندی هــای  می داننــد. 

در جهــت افــراق و متایز ســازی های مخــرب باشــد. حتــی می توانــد 

ــز  ــد دموکراتیزاســیون نی ــوان متایز هــای مثبــت و ســازنده در رون ــه عن ب

یاری گــر باشــد. سیاســت ورزی بــا نگــرش دموکراتیــک می توانــد در 

توامنند گشــن خــود احــزاب نیــز موثــر باشــد. در رشق کوردســتان بــرای 

دســتیابی بــه یــک سیاســت دموکراتیــک نیــاز بــه گــذار از سیاســت ورزی 

بــر اســاس متــد و شــیوه های کالســیک اســت کــه در  آن مشــارکت 

سیاســی تنهــا و محــدود بــه موجودیــت یــک حــزب و یــا یــک گفتــامن 

ــد  ــه عرصــه ی دموکراتیــک و ســاختاری کــه بتوان ــاز ب ــی نباشــد. نی حزب

ــردد،  ــب گ ــی را موج ــارکت اجتامع ــوده و مش ــر من ــزاب را توامنند ت اح

ــن  ــه رصف قرارگرف ــت. ب ــی و اجتامعی س ــاز سیاس ــاز هویت س ــک نی ی

در ســاختاری دموکراتیــک نیــز بــه منزلــه ی تحقــق دموکراســی نخواهــد 

ــی  ــای مبان ــد در احی ــاختار می توان ــن س ــاهنگی در ای ــه پیش ــود بلک ب

ــد.  ــع افت ــر واق ــاز موث ــت ورزی هویت س ــی و سیاس دموکراس

در سیاســت ورزی کــوردی نقش هــای ســنتی و کاســیک احــزاب 
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همچنــان گفتــامن غالــب بــه شــامر می رونــد. ایــن موضــوع در رشق 

کوردســتان ســبب گشــته کــه احــزاب خــود را در قالب هــای ازپیــش  تعییــن 

شــده و محتــوم بــا گزینه هــا ی فشــار بــر مرکــز و یــا گریــز از مرکــز بازتعریف 

مناینــد. تــاش بــرای برخــوردار گشــنت از هویــت و سیاســتی نوین نیــز نیازمند 

ــات اجتامعــی  ــرد جامعه شــناختانه از رضورت هــا و مطالب ــش و رویک خوان

جامعــه ی امــروز کوردســتان اســت. آیــا کــودار دارای چنیــن ظرفیتــی هســت 

کــه بــه عنــوان مثــال حزبی همچــون پــژاک بتواند رویکــرد جامعه شــناختانه ی 

خــود را در مســیر برآورده  منــودن مطالبــات اجتامعــی تقویــت منایــد؟ یعنــی 

اگــر در ســاختار کــودار مشــارکت ننامیــد قــادر بــه اتخاذ ایــن رویکــرد نخواهد 

بــود؟ 

  ببینیــد یکــی از مســائلی کــه ســبب گشــته سیاســت ورزی کوردهــا در 

ــد و رشــد  ــارزه ی احــزاب باقــی مبان ــوز در ســطح مب رشق کوردســتان هن

ــد.  ــد، خــود احزاب ان ــه خــود نبین اجتامعــی و اراده ســازی اجتامعــی را ب

ــارزان آن  ــران و مب ــارزه  و سیاســت ورزی را کنش گ ــی ســطح هــر مب یعن

تعییــن می کننــد. رویکــردی کــه در آن احــزاب خــود را در فــرم اپوزیســیون 

و مخالــف نظــام مرکــزی بازتعریــف می مناینــد، امــری معقــول و مناســب 

اســت. امــا اگــر بــرای همین رویکــرد برنامه  و سیاســتی  مشــابه خــود نظام 

مرکــزی داشــته و در صــدد باشــند کــه می بایســت در حالــت اپوزیســیونی 

مطالبــات جامعــه را تحقــق بخشــند و بــه جامعــه بازگرداننــد، منی توانــد 

بــه معنــای سیاســت هویت ســاز و اجتامعــی تعبیــر گــردد. یعنــی جامعــه 

را در ایــن حالــت موجــودی غیرفعــال و غیــرارادی بــه شــامر آوردن اســت. 

قالب هــای بــه اصطــالح از پیــش  تعییــن شــده و رویکردهــای فشــار 

ــت  ــردی مبارزاتی س ــی و رویک ــری سیاس ــز ام ــز از مرک ــا گری ــز ی ــر مرک ب

سیاســت ورزی،  مختلــف  دوره هــای  در  و  مــورد  ایــن  در  احــزاب  و 

ــوان بازتعریــف و  ــر نت ــا اگ ــد داشــت. ام ــی خواهن ــن چنین ــی ای رویه های

خوانشــی جامعه شــناختانه از مطالبــات و رضورت هــا داشــت و بــرای 

ــن  جامعــه ظرفیت ســازی در مشــارکت سیاســی را در نظــر گرفــت، همی

رویکــرد فقــط و فقــط معطــوف بــه مخالفــت بــا نظــام حاکــم تعریــف 

ــن  ــود. در ای ــد ب ــت نخواه ــوژه ی سیاس ــی س ــه نوع ــه ب ــته و جامع گش

وضعیــت احــزاب از جامعــه دور گشــته و جامعــه نیــز تحقــق مطالبــات 

خــود را از ســوی حــزب، واقعــی نخواهــد دیــد؛ چــرا کــه ایــن تلقــی بــه 

ــه فقــط  ــا نیســت بلک ــات آنه ــات، مطالب ــن مطالب ــه ای ــد ک وجــود  می آی

خوانشــی حزبــی و در اصــل، مطالبــات یــک حــزب از نظــام حاکــم اســت. 

ســاختار دموکراتیــک کــه در آن جامعــه خــود بــه سیاســت ورزی و کنــش  

سیاســی اهمیــت بدهــد و خــود مطالبــات خویــش را معیــن منایــد، بســر 

ــز جامعه محــور  ــا احــزاب نی ــه در آن حــزب ی ــود ک ــی خواهــد ب و فضای

بــوده و بــا جامعــه یکــی هســتند. کــودار یــک فرصــت و یــک بســر اســت 

ــد پیشــاهنگ  ــز می توان ــه جامعــه از سیاســت دور نگشــته و حــزب نی ک

تحقــق مطالبــات جامعــه گــردد نــه مطالبــات حزبــی. 

تــا پیــش از تاســیس کودار رســالت حزبــی پــژاک در حوزه هــای متفاوت 
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در  ارزیابــی  کــودار  دوم  کنگــره ی  در 
زمینــه ی نقش ویــژه ی پــژاک بــه عنــوان 
حزب سیاســی پیشــاهنگ مباحث بسیار 
ــن  ــت. مهم تری ــورت گرف ــمندی ص ارزش
این مباحث تاش برای گســرش مبــارزات 
فراگیــر و تحقــق اهــداف اســراتژیک 
سیاســی در ایران و رشق کوردســتان و نیز 
خوانــش نویــن از مطالبــات بــا توجــه بــه 
تغییــر و تحــوالت سیاســی در منطقــه را 

ــرد ــام ب ــوان ن می ت

ــک کــه در آن جامعــه  ســاختار دموکراتی
خــود بــه سیاســت ورزی و کنش  سیاســی 
اهمیــت بدهــد و خود مطالبــات خویش 
را معیــن منایــد، بســر و فضایــی خواهــد 
ــز  ــزاب نی ــا اح ــزب ی ــه در آن ح ــود ک ب
ــا جامعــه یکــی  ــوده و ب جامعه محــور ب
هســتند. کــودار یــک فرصت و یک بســر 
اســت که جامعه از سیاســت دور نگشــته 
و حــزب نیــز می تواند پیشــاهنگ تحقق 
ــات  ــه مطالب ــردد ن ــه گ ــات جامع مطالب

حزبــی.

نکملب
ن مود ..اکر ... . نکملب
ن مود ..اکر ... .
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هامننــد فرهنــگ، هــر، حقــوق، اقتصــاد، اکولــوژی یــک سیاســت اســراتژیک بــه شــامر می رفــت. در حالــی کــه 

هم اکنــون کــودار در همیــن حوزه هــا فعالیت هــای گســرده ای داشــته و حتــی حوزه هــای اســراتژیک و ســاختاری 

بــرای آن بــه شــامر می رونــد. آیــا پــژاک بــا وجــود مشــارکت در ســاختار کــودار هنــوز خــود را موظف بــه فعالیت در 

ایــن حوزه هــا می دانــد؟ آیــا فعالیــت در ایــن حوزه هــا و در ســاختار کــودار از ســوی پــژاک یــک نــوع مــوازی کاری و 

تداخــل فعالیتــی را به وجــود نخواهــد آورد؟

ــت  ــل هوی ــتین و در اص ــالت راس ــی رس ــی و اجتامع ــی، فرهنگ ــای سیاس ــزاب در حوزه ه ــت اح   فعالی

ــی  ــی و حت ــی و اجتامع ــای فرهنگ ــت را در حوزه ه ــد سیاس ــزاب نتوانن ــر اح ــت. اگ ــی  سیاسی س ــر حزب ه

ــک  ــگی ی ــری و اندیش ــیل های فک ــا و پتانس ــا از ظرفیت ه ــد ی ــم مناین ــیم و تجس ــوژی ترس ــی و اکول حقوق

جامعــه در راه تحقــق مطالبــات و توســعه ی مبــارزات دموکراتیــک فراگیــر غافــل مباننــد، در آن صــورت یــک 

حــزب دیگــر نخواهنــد توانســت یــک حــزب پیشــاهنگ بازتعریــف گــردد. بــرای هــر حــزب فرهنــگ، هــر، 

اقتصــاد، اکولــوژی، حقــوق و حوزه  هــای اســراتژیک ســازماندهی و سیاســت ورزی بــه شــامر می رونــد. ایــن 

حوزه هــا، عنــارص برســاخت و هویــت راســتین یــک جامعــه بــه شــامر مــی رود و اتفاقــا حوزه هایــی هســتند 

ــی و  ــه رســالت حزب ــی عمــل ب ــن یعن ــد. ای ــر آن مســئول بدان ــک حــزب می بایســت خــود را در براب ــه ی ک

امــر واقــع سیاســی در  جامعــه ای کــه سیاســت را منهــای فرهنــگ، هــر، اقتصــاد و یــا حقــوق منی دانــد. در 

ــز  ــودار و نی ــک ک ــل ســاختار اجتامعــی و دموکراتی ــه دلی ــن حوزه هــا ب ــودار در ای خصــوص فعالیت هــای ک

ــد  ــورت نخواه ــوازی کاری ص ــل  و م ــوردی از تداخ ــا م ــه تنه ــی ن ــای اجتامع ــودار در زمینه ه ــای ک برنامه ه

ــا  ــز اینکــه رویکــرد م ــود. و نی ــن حوزه هــا خواهــد ب ــه ی کار در همی پذیرفــت بلکــه ســبب توســعه ی دامن

نســبت بــه حوزه هــای اجتامعــی رویکــردی ایدئولوژیــک و سیاســی خواهــد بــود و کــودار رســالت اجتامعــی 

خــود در زمینــه ی ســازماندهی و تاســیس نهادهــا و کمیته هــای اجتامعــی  در ایــن حوزه هــا را برعهــده دارد. 

اگــر بــه رضورت هــا و اهمیــت سیاســت ورزی در کوردســتان بــا محوریــت هویت نویــن کوردی می اندیشــیم، 

ب مل
نک دن و رم ک ا . .. . ..

ناگزیریــم کــه ایده آل تریــن فــرم و ســاختار را نیــز موجودیــت بخشــیم. اگــر تحــزب مــدل مطلــوب برای سیاســت به 

شــامر مــی رود، از نظــرگاه سیاســی یــک حــزب سیاســی چگونــه می  توانــد هم زمــان موجودیــت مســتقل خویــش را 

حفــظ منایــد و هــم در ســاختاری قــرار گیــرد کــه آن ســاختار می توانــد نقــش فراگیرتــری نســبت بــه حــزب سیاســی 

داشــته باشــد؟ بــه زبانــی دیگــر آیــا موجودیت گســرده ی کودار ســبب تضعیــف همیــن ایده آل ترین فرم و ســاختار 

یعنــی پــژاک نخواهد شــد؟

  وقتــی کــه خــود جامعــه دارای تفاوت مندی هــا و تنوعــات مختلــف هویتــی در تکــرات فرهنگــی، 

ــه در برســاخت  ــه حــق برخــورداری جامع ــردد ک ــن خــود ســبب می گ ــوده ای ــی ب ــی و آیین ــی، زبان اجتامع

ــه  ــود ب ــه خ ــاختاری ک ــد. س ــته باش ــز داش ــی و . . . را نی ــی و زبان ــی و اجتامع ــعه ی فرهنگ ــاختار توس س

ــه  ــک ب ــاختار دموکراتی ــث از س ــی بح ــردد. وقت ــده دار می گ ــود عه ــز خ ــت آن را نی ــود آورده و مدیری وج

میــان می آیــد یعنــی گــذار از ســاختارهای رصف سیاســی یــک حــزب کــه  معمــوال دارای هدف گذاری هــای 

مشــخص سیاسی ســت. ســاختار دموکراتیــک ظرفیــت ایــن را دارد کــه تفاوت مندی هــا را نــه بــه عنــوان یــک 

ــن صــورت اســت کــه هویــت و موجودیــت  ــا در ای ــا و پتانســیل بنگــرد. تنه ــد بلکــه یــک غن ــع و تهدی مان

ــی  ــد. یعن ــد ش ــظ خواه ــا حف ــر تفاوت مندی ه ــه دیگ ــی ب ــذر هویت بخش ــا از رهگ ــتقل تفاوت مندی ه مس

ــر  ــن دیگ ــا نادیده انگاش ــذف ی ــه از ح ــت ک ــرار نیس ــی ق ــک نظرگاه سیاس ــا ی ــی ی ــت سیاس ــک موجودی ی

ــت  ــن ظرفی ــودار دارای ای ــد. ک ــظ منای ــش را حف ــت خوی ــه و موجودی ــات یافت ــی ثب ــای سیاس موجودیت ه

ــی را  ــن ویژگ ــه ای ــالش اســت ک ــل در ت ــا حداق ــد ی ــل منای ــک عم ــاختار دموکراتی ــک س ــه هم چــون ی هســت ک

هم چــون یــک ارزش اجتامعــی توســعه دهــد. نظــر گاه و بینــش پــژاک و کــودار دارای یــک مبــدا مشــرک فکــری و 

دارای خوانشــی فلســفی از تاریــخ، فرهنــگ و جامعه  انــد. پــژاک بــر همیــن مبــادی فلســفی و فکــری در ســاختاری 

بــه فعالیــت می پــردازد کــه بســری از اشــراکات فکــری و نگرشــی  را داراســت. و قطعــا ایــن امــر بــه معنــای ایــن 

نیســت کــه نقش هــای اجتامعــی و سیاســی ســاختار و حــزب در تداخــل قــرار دارنــد یــا وجــود یکــی، دیگــری را 

ضعیــف می منایــد یــا حــذف می کنــد. اگــر معتقــد بــه هویــت مســتقل و موجودیــت فلســفی تفاوت مندی هــای 

هســتیم، در تــالش هســتیم کــه ســاختار و مضمــون دموکراتیــک ایــن اعتقــاد را نیــز برآورده ســازیم. موجودیــت 

ــگ، اندیشــه و  ــف سیاســت، فرهن ــه بازتعری ــدی ب ــک آن و پایبن ــت دموکراتی ــل خصل ــه دلی ــودار ب گســرده ی ک

ــا وجــود  ــه ب ــردد. چــرا ک ــف حــزب سیاســی گ ــد ســبب تضعی ــه در حــوزه ی آزادی و دموکراســی منی توان جامع

احــزاب سیاســی و کنــش سیاســی جامعــه در حــوزه ی آزادی ســت کــه ســاختار دموکراتیــک نیــز هویــت معنا منــد 

می یابــد. 

ــف  ــزوم بازتعری ــژاک در کــودار و ل ــی نقــش پ بی گــامن یکــی از مباحــث مهــم در کنگــره ی دوم کــودار ارزیاب

ب مل
نک دن و رم ک ا . .. . ..

ــودار  ــره ی دوم ک ــا در کنگ ــوده اســت. آی ــه ای ب ــر و تحــوالت سیاســی موجــود منطق ــه تغیی ــا توجــه ب اســراتژیک ب

تغییــری بنیادیــن در زمینــه ی نقــش پــژاک یــا مشــارکت دیگــر جریانــات و ســازمان های سیاســی اتخــاذ گردیــد کــه در 

ــد؟ ــته باش ــن داش ــر بنیادی ــتان تاثی ــژاک در رشق کوردس ــراتژیک پ ــت گذاری های اس سیاس

ــاهنگ  ــی پیش ــزب سیاس ــوان ح ــه عن ــژاک ب ــژه ی پ ــه ی نقش وی ــی در زمین ــودار ارزیاب ــره ی دوم ک   در کنگ

ــر و  ــارزات فراگی ــرای گســرش مب ــالش ب ــن مباحــث ت ــن ای مباحــث بســیار ارزشــمندی صــورت گرفــت. مهم تری

تحقــق اهــداف اســراتژیک سیاســی در ایــران و رشق کوردســتان و نیــز خوانــش نویــن از مطالبــات بــا توجــه بــه 

ــط  ــن در ســاختار و رویکــرد و رواب ــری بنیادی ــرد. تغیی ــام ب ــوان ن ــه را می ت ــر و تحــوالت سیاســی در منطق تغیی

ســاختاری پــژاک یــا کــودار صــورت نگرفــت، امــا اســراتژی سیاســی مــا بــه عنــوان حــزب در زمینــه ی فعالیت هــای 

ــارزه ای   ــردد. مب ــارزه می گ ــی از مب ــاز نوین ــران و رشق کوردســتان بی گــامن وارد ف ــک در ای سیاســی و ایدئولوژی

فراگیــر کــه در آن ســازماندهی خلقــی و سیاســت ورزی دموکراتیــک، هویــت نویــن سیاســی در گســره ی ایــران 

را بــه وجود خواهــد آورد. تــالش بــرای تشــکیل جبهه هــای خلقــی و نیروهــای اجتامعــی رشق کوردســتان و 

ــرای تشــکیل جبهه هــای خلقــی و نیروهــای  ــالش ب ــز ت ــات سیاســی خلقــی رشق، نی هم ســویی احــزاب و جریان

اجتامعــی و تحول خــواه ایــران بــه ویــژه ارتقــای ســطح همــکاری بــا دیگــر خلق هــا و ســازمان های آزادی خــواه 

ــود. بی گــامن وضعیــت سیاســی  ــژاک در فعالیت هــای پیــش رو خواهــد ب ــران، اســراتژی بنیادیــن پ خلق هــای ای

جهانــی، منطقــه ای و بــه ویــژه وضعیــت سیاســی در کوردســتان هــر حــزب و ســازمان سیاســی را مجــاب می منایــد 

ــران  ــه سیاســت های خــود داشــته  باشــد. وضعیــت سیاســی جمهوری اســالمی ای کــه بازنگــری عمیقــی نســبت ب

و عمــق بحران هــای داخلــی و شــکنندگی در سیاســت  های خارجــی  ایــن رژیــم ســبب می گــردد کــه نیروهــای 

ــر توســعه   ــر و تحقق پذیر ت ــی نتیجه بخش ت ــارزات خــود را در گســره  و افق ــا و مب ــه ی فعالیت ه ــی دامن اجتامع

ــران و رشق  ــت ورزی در ای ــه سیاس ــبت ب ــی نس ــر و خلق ــی فراگی ــه نگرش ــی ک ــوان حزب ــه عن ــژاک ب ــد. پ دهن

ــد،  بی گــامن  ــف می منای ــی بازتعری ــق خلق ــد عمی ــای پیون ــر مبن ــش را ب ــت سیاســی خوی کوردســتان دارد و هوی

ــه دیگــر جریانــات سیاســی رشق کوردســتان رســالت و وظیفــه ی انقالبــی ســنگین تری دارد.   نســبت ب
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ه اشار

   بــا توجــه بــه مــاده ی هشــتم از قطع نامــه ی پایانــی کنگــره ی دوم کــودار کــه در آن بــه لــزوم اصــل رواداری حــق 

ب مل
نک دن و رم ک ا . .. . ..

دفــاع مــروع در مقابــل هــر تهاجــم و فشــار نیروهــای رسکوب گــر داخلــی و جریان هــای مداخله گــر خارجــی تاکیــد 

می منایــد. در اینجــا ســوالی کــه پیــش خواهــد آمــد ایــن اســت منظــور شــام از نیروهــای رسکوبگــر داخلــی چیســت؟ آیــا 

کــودار در تعامــات سیاســی-اجتامعی خــود خط قرمز هــای را متصــور اســت؟

  دفــاع مــرشوع مقولــه ای مرتبــط بــا هویــت فــرد و جامعــه اســت. اصلــی روا و مــرشوع کــه تنهــا محــدود بــه 

بعــد نظامــی یــا دفاعــی در حالتــی از جنگ هــای نظامــی نیســت. ماهیتــی اجتامعــی داشــته کــه صیانــت جامعــه 

از ارزش هــا و دستاوردهایی ســت کــه بــر مبانــی حیــات تاریخــی و اجتامعــی خویــش یــک جامعــه آن را پدیــد  

ــن اصــل،  ــی ای ــای اجتامع ــا مدیریت ه ــی از سیاســت ورزی ی ــر فرم ــاختار و ه ــر س ــن در ه آورده اســت. بنابرای

ــات انســانی و اجتامعــی جامعــه مربــوط  ــه حی مرشوعیــت خویــش را از دســت نخواهــد داد. موضوعــی کــه ب

ــز اصــل حــق دفــاع مــرشوع  ــا جامعــه ای را از آن محــروم منــود. در ســاختار کــودار نی ــوان فــرد ی ــوده و منی  ت ب

ــه شــامر می رود.  ــر ب ــک اصــل خلل ناپذی ــه ی ــرای متامــی جامع ب

هم زیســتی معیارمنــِد تنوعــات و گونه گونگی هــای موجــود در کــودار زمانــی می تواننــد در یــک ســاختار 

دموکراتیــک از حیاتــی عادالنــه برخــوردار گردنــد کــه معیارهــای اخالقــی، وجدانــی، انســانی و اجتامعــی، 

ــه  ــت و هرگون ــد اس ــدار و معیارمن ــات هدف ــه ی حی ــه الزم ــی ک ــد. مقوالت ــی بیافرین ــئولیت پذیری اجتامع مس

ــامن  ــد، بی گ ــک باش ــجام دموکراتی ــی و آن انس ــت  هویت ــردن باف ــا ازمیان ب ــف آن ی ــی تضعی ــه در پ ــی ک نگرش

ــه شــامر  ــی ب ــک رضورت حیات ــا آن ی ــه ب ــزوم مقابل ــه و ل ــه خطــر انداخت ــه را ب ــرد و جامع ــد ف ــت معنامن هوی

مــی رود. دفــاع مــرشوع قابلیــت و توامننــدی جامعه ای ســت کــه در آن حــارض بــه قبــول بی معنایــی و یــا زیســن 

مظلـــوم هفت تن
عضـوشـــــورای رهـــربی کــودار

ب مل
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نک ودن رم ...اک ...
  دفاع از آزادی

گفتگوی ملت دموکراتیک با عضو شورای رهری کودار

مظلوم هفت َتن

مقولــه ی دفــاع مــرشوع کــه اصلــی خلل ناپذیــر در حفــظ انســجام و صیانــت از ارزش هــای اجتامعــی بــه شــامر  مــی رود، نیازمنــد 
ــه  ــش باشــد جامعه ای ســت ک ــاع از خوی ــه دف ــادر ب ــه ق ــه ای ک ــی آن اســت. جامع ــت اجتامع ــه و هوی ــف در حــوزه ی جامع تعری
ــی  ــر در نگرش ــاع اگ ــن دف ــا همی ــت. ام ــش اس ــت خوی ــن  رسنوش ــز تعیی ــش و نی ــش، فرهنگ خوی ــاع از هویت خوی ــه دف ــادر ب ق
ــی در  ــام هویت خواهــی و هویت طلب ــه ن ــا مســئله ای ب ــف نگــردد، خــود جامعــه را ب ــه و در حــوزه ی آزادی بازتعری جامعه محوران
رهگــذر حــذف دیگــران می منایــد. زمانــی کــه کــودار یــا پــژاک بــه نقــد روایــت ناسیونالیســم جریانــات سیاســی اقــدام می کنــد، در 
واقــع نقــد ایــن رویکــرد اســت کــه آزادی و دموکراســی از رهگــذر دیگری ســازی و حــذف آن تعریــف گــردد. دفــاع ذاتــی از ابعــاد 
برســاخت ملت دموکراتیــک و یکــی از مهم تریــن مباحــث در حــوزه ی آزادی و دموکراسی ســت. مظلــوم هفت تــن از اعضــای 

ــد.  ــه  پاســخ داده ان ــه پرســش های نرشی ــه ب ــن زمین رهــری کــودار در ای
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در معیــار تحمیل شــده نیســت. هــر گونــه نگرش هــای ضد انســانی، 

رویکردهــای  یــا  زن،  آزادی  ضــد  دموکراســی،  ضــد  ضدفرهنگــی، 

فاشیســتی و ناسیونالیســت گرایانه  یــا خشــونت های رسکوب گــر دولتــی 

و نظام هــای سیاســی کــه آزادی، هویــت و موجودیــت فــرد و جامعــه  را 

بــا خطــر نابــودی مواجــه گردانــد، بدون شــک بــا واکنــش جامعــه روبــرو 

خواهــد گردیــد. نگرش هــای تنگ نظرانــه، افراطــی و متعصبانــه ی ناشــی 

قوم گرایــی، عشــیره گرایی،  نژاد پرســتی،  دین گرایــی، جنس گرایــی،  از 

خانواده گرایــی و فردگرایــی و ... از ســوی جامعــه  پذیرفتــه نشــده و بــا 

آنهــا برخــورد می گــردد. از ایــن رو کــودار سیســتمی معیارمنــد بــوده و 

دموکراســی و آزادی را بــا معیارهــای ارزشــمند انســانی و اجتامعــی معنا 

ــخصی دارد  ــول مش ــای رد و قب ــه معیاره ــت ک ــد. سیستمی س می بخش

ــوب و تجــاوز فکــری، اجتامعــی،  ــه تهاجــم، رسک ــل هــر گون و در مقاب

ــوی  ــا از س ــر ی ــای رسکوب گ ــوی نیروه ــه از س ــی ک ــی و فرهنگ سیاس

ــدام  ــورد اق ــق ک ــت خل ــودی هوی ــی ناب ــه در پ ــری ک ــروی دیگ ــر نی ه

ــا برخــورداری از  ــا متامــی تــوان در حوزه هــای مختلــف و ب می منایــد، ب

حــق دفــاع مــرشوع پاســخ خواهــد داد. 

  در بنــد 4 قطع نامــه کــودار بــه ایــن مــورد اشــاره شــده اســت کــه 

ب مل
نک دن و رم ک ا . .. . ..

 

ــا در  ــک« کورده ــی دموکراتی ــران، »خودمدیریت ــامی ای ــوری اس ــر جمه اگ

رشق کوردســتان بــه عنــوان حداقلی  تریــن خواســته  بــه رســمیت بشناســد، 

سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک قــادر اســت بــا آن در تعامــل باشــد. ایــن 

موضــوع بــه چــه معنــی اســت، در ایــن حالــت تکلیــف اصــل دفــاع ذاتــی 

بــه چــه شــکل اســت؟ چگونــه دونیــروی نظامــی بــا دو ایدئولــوژی متفــاوت 

ــد؟ ــه رس می برن ــک تعامــل ســازنده ب ــد در ی می توانن

  کــودار سیســتمی دولتــی نیســت و دولــت را ماهیتــا قبــول ندارنــد، 

و  آزادی  دمکراســی،  ضــد  را  دولت گــرا  عملکــرد   نگــرش  و  دولــت 

برآورده منــودن  جهــت  رو  ایــن  از  می دانــد.  حقیقــی  سوسیالیســم 

حقــوق و آزادی خلق هــا راهــکار و رویکــردی دمکراتیــک و  غیردولتــی 

را مدنظــر دارد. هامنطــور کــه مطــرح شــد، دولــت ضــد دموکراسی ســت 

و اصطــالح دولــِت دموکراتیــک نوعــی بــازی بــا کلــامت و از اصطالحــات 

نــه  مطالبــه  تحقــق حداقلی  تریــن  ایــن رو  از  اســت.  عوام فریبانــه  

ــعه ی  ــت توس ــر جه ــارزه  ای فراگی ــذر مب ــه از رهگ ــت بلک ــط دول توس

ــش  ــردن نق ــف و از میان ب ــا تضعی ــه ت ــدی جامع ــی و اراده من دموکراس

هژمونیــک دولــت و ســاختار دولت گــرا پدیــد می آیــد. تنهــا در صورتــی 

می تــوان قائــل بــه ایــن امــر بــودن کــه جامعــه بــه صــورت اراده منــد 

در تامــل و تفکــر آگاهانــه، موضع گیــری مشــخص و مطالبــه ای معلــوم 

را در دموکراســی خواهی بازتعریــف منایــد. بــه عنــوان مثــال زمانــی می تــوان از تغییــر قانــون اساســی در 

جمهوری اســالمی ســخن گفــت کــه جامعــه در سیاســت و کنــش ِ سیاســی آگاه منــد مشــارکت داشته باشــد و نقــش 

موثــر در تحــوالت داشــته باشــد. لــزوم بــه رسمیت شــناخن حقــوق و آزادی هــای ملــت کــورد و متامــی ملت هــای 

ــک  ــول دموکراتی ــت تح ــن جه ــه و بنیادی ــارزه ای همه جانب ــد مب ــالمی نیازمن ــام جمهوری اس ــوی نظ ــران از س ای

ــی  ــی و اجتامع ــوان سیاس ــردد و ت ــاکله بندی گ ــه ای ش ــاختارمند و ریش ــارزه س ــن مب ــه ای ــی ک ــت. در صورت اس

جامعــه  در تعییــن رسنوشــت، موثــر و کارا باشــد، جمهوری اســالمی ناچــار بــه پذیــرش مطالبــات اراده منــد جامعــه 

خواهــد بــود. وضعیتــی کــه ایــن رژیــم قــادر بــه انــکار ماهیــت مطالبــات یــا انحــراف آن نخواهــد بــود. یکــی از 

مســائلی کــه در ایــن میــان مطــرح می گــردد تــوان خود دفاعــی جامعــه  اســت. در واقــع دفاع ذاتــی تهاجــم بــه 

دولــت یــا ســاختار دولتــی جهــت جایگزین شــدن حاکمیــت نیســت. هامنطــور کــه اشــاره  شــد بعــد هویتــی و 

موجودیــت جامعه ای ســت کــه بــر مبانــی تاریخــی و فرهنگــی خویــش عنــارص دموکراتیــک خویــش را بازســازی 

می منایــد. اگــر تعاملــی در ایــن زمینــه بــا جمهوری اســالمی در مقولــه ی بــه رسمیت شــناخن حــق خود مدیریتــی 

کوردهــا از ســوی ایــن نظــام صــورت گیــرد، بی گــامن ملــت  کــورد بــر مبانــی فکــری، فرهنگــی، سیاســی و دفاعــی 

ــدون درنظرنگرفــن  ــک تعامــل سیاســی ب ــوان از ی ــد. منی ت ــی  خویــش را بازتعریــف می منای خویــش خودمدیریت

ــی  ــوم خود مدیریت ــت. اصــال مفه ــه ســخنی گف ــدان اراده ی خود دفاعــی جامع ــا فق ــی ی ــری و فرهنگ ــی فک مبان

دموکراتیــک بــه معنــای احیــا و آزاد ســازی اراده منــدی فکــری،  فرهنگــی و سیاســی و توامننــدی دفاعــی جامعــه  

ا ســت. مقولــه ای هویتی ســت کــه جامعــه بــرای تحقــق آن در مبــارزه ای مســتمر قــراردارد. بــا توجــه بــه اینکــه 

ماهیتــی دموکراتیــک داشــته و در ســاختاری دموکراتیــک بــه منصــه ی ظهــور خواهــد رســید، وجــود دو یــا چنــد 

ــروی  ــده در یــک تعامــل ســامل و دموکراتیــک باشــد. دو نی ــد عامــل بازدارن نظــرگاه سیاســی و عقیدتــی منی توان

نظامــی نیــز شــکل نخواهــد گرفــت. چــرا کــه نیــروی دفاعــی کوردهــا در ســاختاری دموکراتیــک همچــون کــودار 

نیرویــی رصِف نظامــی نیســت بلکــه نیــروی دفــاع اجتامعــی  خواهــد بــود کــه بــا مقولــه ی ارتــش و ارتش ســاالری 

دولتــی در تضــاد اســت. کوردهــا دارای نیــروی دفــاع  اجتامعــی بــوده امــا بــه عنــوان نیــروی نظامــی مهاجــم و یــا 

ــد.   ــاختار بندی منی گردن ــاوز س ــش متج ارت

  جامعــه ی آزاد و دموکراتیــک رشق کوردســتان بــه لــزوم ایجــاد ســاز و کارهــای مشــرک میــان نیروهــای اجتامعــی 
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در ابعــاد اجتامعــی و سیاســی اهتــامم دارد. نقش ویــژه ی احزابــی و یــا نیروهایــی کــه ارصار بــر دارا بودن نیــروی نظامی 

کــه فــرای نیروهــای دفاعــی کــودار  باشــند، بــه چه شــکل اســت؟

ــام  ــد در مت ــازماندهی مناین ــود را س ــودار خ ــه ی ک ــه در چار چوب ــی ک ــی و اجتامع ــای سیاس ــی هویت ه   متام

ــط ســاختاری  ــوان در رواب ــد. منی ت عرصه هــای جامعــه بایســتی نقــش داشــته و مســئولیت آن را برعهــده بگیرن

ــا حــزب را  ــروه ی ــک گ ــدی سیاســی ی ــا هدفمن ــزی قدرت محــور ی ــک متای ــک نظــام دموکراتی ــا فعالیت هــای ی ی

ارجحیــت داد. متامــی احــزاب، جریانــات، ســازمان های سیاســی و اجتامعــی در صورتــی کــه بــه اصــل دموکراســی 

و آزادی معتقــد و متعهــد باشــند در ایــن ســاختار موجودیــت و هویــت می یابنــد. یکــی از اصــول بنیادیــن ایــن 

تعهــد نیــز قبــول مســئولیت های اجتامعی ســت. کــودار متعلــق بــه حــزب، ســازمان یــا گــروه خاصــی نیســت و 

در مقولــه ی دفاعــی نیــز می بایســت بــه همیــن صــورت عمــل منایــد. یعنــی بــا نگــرش دولت مــداری یــا مدیریــت 

ــا  ــه تفاوت مندی ه ــم ب ــا عل ــودار ب ــد آورد. ک ــک و آزاد را پدی ــاختاری دموکراتی ــوان س ــدار منی ت سیاســی قدرت م

ــازمان های  ــود س ــی و وج ــی و حزب ــات سیاس ــودن از تنوع ــوردار ب ــی برخ ــرش و حت ــات در نگ ــرت تنوع و ک

ــک حــزب  ــر این صــورت ی ــود. در غی ــک خواهــد ب ــا سیســتم دموکراتی ــودار و ی ــای ک ــی و سیاســی معن اجتامع

کــودار متعلــق به حزب، ســازمان یــا گروه 
خاصــی نیســت و در مقولــه ی دفاعی نیز 
ــل  ــورت عم ــن ص ــه همی ــت ب می بایس
منایــد. یعنــی بــا نگــرش دولت مــداری یــا 
مدیریــت سیاســی قدرت مــدار منی تــوان 
ســاختاری دموکراتیــک و آزاد را پدیــد آورد. 
کــودار بــا علــم بــه تفاوت مندی هــا 
و کــرت تنوعــات در نگــرش و حتــی 
ــی و  ــات سیاس ــودن از تنوع ــوردار ب برخ
ــی و وجــود ســازمان های اجتامعــی  حزب
و سیاســی معنــای کــودار و یــا سیســتم 

دموکراتیــک خواهــد بــود

نکملب
ن مود ..اکر ... .
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ــع  ــی دارد. در واق ــی و عمل ــول ذهنیت ــه ی تح ــه داعی ــود ک ــد ب خواه

ــی  ــی و فرهنگ ــی و اجتامع ــای سیاس ــود اعض ــرد خ ــرد و عملک رویک

ــات سیاســی و اجتامعــی و حزبــی هســتند  خــود کــودار یعنــی جریان

ــک و  ــه ی دموکراتی ــی جامع ــل آن یعن ــوم اصی ــه مفه ــودار را ب ــه ک ک

آزاد رهنمــون می کننــد. معیارهــای آزادی، دموکراســی، سوسیالیســم 

و عدالــت اجتامعــی شــامل حــال متامــی هویت هــای موجــود در 

کــودار می شــوند. برخــوردی غیــر از ایــن در تضــاد بــا اهــداف، 

ــه ی نیروهــای دفاعــی  ــن اســت. در مقول معیارهــا و ارزش هــای بنیادی

نیــز می تــوان همیــن رویــه را نیــز لحــاظ منــود. بــرای وضــوح مســئله 

ــای  ــت، نیروه ــمند اس ــوریه ارزش ــامل س ــی ش ــتم فدرال ــه ی سیس منون

ــی  ــای دفاع ــی نیروه ــامل متام ــک QSD/HSD  ش ــوریه ی دموکراتی س

ــوار و... متامــی نیروهــای دفاعــی  می باشــد YPJ  ،  YPG و جیــش الث

ــد در  ــگ می کن ــازماندهی و هامهن ــوده و س ــع من ــری جم ــر چ را زی

ــه  ــه ایــن صــورت اســت هامن طــور کــه YRK , HPJ  ب کــودار هــم ب

ــام و  ــد، نیروهــای دفاعــی دیگــر هــم تحــت هــر ن کــودار تعلــق دارن

ــاس  ــردی براس ــند عملک ــق باش ــودار متعل ــتم ک ــه سیس ــه ب ــی ک عنوان

اصــول و موازیــن سیســتم کــه نشــات گرفتــه از اراده ی متامــی تنوعــات 

ــت.  ــد داش ــت، خواهن ــود اس ــای موج و هویت ه

  هویــت نیروهــای دفــاع ذاتــی هامنگونــه کــه از اســم آن هویــدا 
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اســت بــر تهاجمــی نبــودن وجــودی آنهــا تاکیــد مــی ورزد. این تاکیــد بر چه 

مبنــی اســت آیــا این نیروها اساســا نیروهــای آمــوزش دیــده ی آماتور خلقی 

ــام یگان هــای  ــی تحــت ن ــروی بیرون ــد نی ــر اســاس تهدی ــه ب می باشــند ک

دفاعــی رشق کوردســتان بــا محوریــت سیســتم کــودار جمــع می شــوند؟ یــا 

بــه نوعــی ســاختار و ســازمان دفــاع ذاتــی خــود را بــه شــکل واره و شــبه 

ارتــش و بــا نیــروی انســانی وظیفــه محــور نزدیــک می کند؟ مکانیســم های 

کــه بــاز دارنــده ای کــه جلوگیــری از تبدیــل شــدن دفــاع ذاتــی بــه نیــروی 

تهاجمــی می کنــد چیســت؟ 

ــد  ــان می آی ــه می   زمانــی کــه از یــک ســاختار دموکراتیــک بحــث ب

بایســتی مضمــون و محتــوای دموکراتیــک آن بــا ســاختار آن مطابقــت 

دموکراتیــک  ســاختار  یــک  از  منی تــوان  باشــد.  داشــته  معنایــی 

ــتین و  ــی راس ــق دموکراس ــا تحق ــت و ی ــی آزادی و عدال ــر مبان ــه ب ک

هویت منــدی خلق هــای  تحــت ســتم حاکمیــت پدیــد آمــده و در 

راه تحقــق آنهــا عمــل می منایــد، انتظــاری از موجودیــت و رشــد یــک 

نیــروی نظامــی مهاجــم یــا متجــاوز را نیــز داشــت. در واقــع بــا اصــل 

دموکراســی و عدالت محــوری اجتامعــی کــه قــرار اســت متامــی تنوعــات 

ــی  نیســت کــه متامــی  ــن معن ــن بدی ــرآورده منــود، در تضــاد اســت. ای ــان را ب خلقــی و حقــوق و آزادی هــای آن

حقــوق و آزادی هــای خلقــی نیــز تنهــا از راه گفتگــو و راهکارهــای فرهنگــی و یــا دیپلامتیــک قابــل حــل خواهــد 

بــود. وقتــی از نیــروی دفاعــی یــک جامعــه می گوییــم بــه ایــن معنی ســت کــه موجودیــت و هویــت آن  جامعــه 

ــت  ــر اس ــک رضورت انکار ناپذی ــا ی ــاع از ارزش ه ــزوم دف ــرار دارد. ل ــرب ق ــالت مخ ــدیدترین حم ــرض ش در مع

ــک  ــع ی ــود. در واق ــد ب ــز نخواه ــر نی ــم غارت گ ــروی مهاج ــک نی ــه ی ــاز ب ــا نی ــن ارزش ه ــاع از ای ــرای دف ــا ب ام

ــک  ــات دموکراتی ــودن مطالب ــق آزادی و برآورده من ــوان تحق ــر ت ــش  اقتدار گ ــک ارت ــم و ی ــی مهاج ــروی نظام نی

یــک خلــق را نخواهــد داشــت. دفــاع ذاتــی یــک جامعــه بــه معنــای حفــظ هویــت و ارزش هــای اجتامعــی آن 

ــی،  ــاع فرهنگ ــت. دف ــاع نظامی س ــا دف ــی و ی ــاد آن نظام ــی از ابع ــا یک ــت. تنه ــف اس ــاد مختل ــه در ابع جامع

دفــاع اکولوژیــک، دفــاع اقتصــادی، دفــاع اجتامعــی و سیاســی دفــاع و واکنــش جامعــه اســت در بعــد فرهنگــی 

یــا اکولوژیــک و یــا اقتصــادی؛ پــس نیــازی بــه ارتش ســاالری اقتصــادی یــا فرهنگــی هــم نخواهــد بــود. مقولــه  

هویــت فرهنگــی، هویت دینــی و آیینــی، هویــت زبانــی و یــا هویــت سیاســی و اجتامعــی و اقتصــادی بــه معنــی 

رشــد و بلــوغ دینــی، سیاســی و فرهنگــی  یــا اقتصادی ســت. قطعــا مقولــه ی دفــاع از ایــن ارزش هــا نیــز مقولــه ای 

هویتــی خواهــد بــود. بــه عنــوان مثــال هم اکنــون فرهنــگ و هویــت کــوردی در رشق کوردســتان از ســوی نظــام 

ــدام  ــوان اق ــا آن منی ت ــه ب ــرای مقابل جمهوری اســالمی در معــرض شــدیدترین حمــالت سیاســی و هویتی ســت، ب

بــه حمــالت نظامــی بــه مراکــز فرهنگــی و یــا هویتــی دیگــر ملت هــای موجــود در ایــران منــود. یــا بــه بهانــه ی 

ــود  ــای موج ــا فرهنگ ه ــا ی ــر زبان ه ــودی دیگ ــه ناب ــدام ب ــم اق ــا ه ــوردی، کورده ــگ ک ــان و فرهن ــاع از زب دف

ــود.  ــدار خواهــد ب ــد و پای ــد، ارزش من ــاع هویت من ــش دف ــه ســبب آفرین ــد اســت ک ــد. راهــکاری هویت من مناین

مقولــه ی دفــاع ذاتــی تحــت عنــوان نیروهــای دفاعــی رشق کوردســتان، وظیفــه ی ســازماندهی اجتامعی و سیاســی 

و دفــاع از موجودیــت و هویــت ملت هــای موجــود در رشق کوردســتان را بــر عهــده دارد. قطعــا در ایــن راه نیــز 

بــا توجــه بــه تــوان سیاســی، نظامــی، و ســازماندهی در برابــر متامــی حمــالت جمهــوری اســالمی ایســتادگی منــوده 

و رســالت از ارزش هــا و دســتاوردهای خلقــی را مهم تریــن وظیفــه ی خــود می دانــد. 

نیروهــای دفاعــی رشق کوردســتان شــاکله بندی های مختلفــی دارنــد. از نیروهــای آمــوزش دیــده، متــام وقــت و 

آمــاده گرفتــه تــا نیروهــای محلــی و ســازماندهی های مختلــف شــهری، روســتایی در ابعــاد سیاســی، فرهنگــی، 

نظامــی کــه در حــوزه ی دفاعــی تحــت لــوای کمیته هــای مختلــف در سیســتم کــودار جــای گرفتــه و بــر اســاس 

موازیــن و مقــررات سیســتم، فعالیت هــای گســرده ای را انجــام می دهنــد. پایبنــد بــه اصــول و مبانــی فکــری و 

عملــی دموکراتیــک بــوده و بــر اســاس معیارهــای متعالــی آزادی عمــل می مناینــد. 

 

 زمانــی کــه از یــک ســاختار دموکراتیــک 
بحــث به میــان می آید بایســتی مضمون 
و محتــوای دموکراتیــک آن بــا ســاختار آن 
مطابقــت معنایی داشــته باشــد. منی توان 
از یــک ســاختار دموکراتیک کــه بر مبانی 
آزادی و عدالــت و یــا تحقــق دموکراســی 
خلق هــای   هویت منــدی  و  راســتین 
تحــت ســتم حاکمیــت پدیــد آمــده و در 
راه تحقــق آنهــا عمــل می منایــد، انتظاری 
از موجودیــت و رشــد یک نیــروی نظامی 

مهاجــم یــا متجــاوز را نیــز داشــت

نکملب
ن مود ..اکر ... .
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ه اشار

 در اندیشــه ی سیاســی بســیاری از جریانــات سیاســی و در یــک عمومیــت ســاختار مند سیاســی در کوردســتان 

ب مل
نک دن و رم ک ا . .. . ..

رویکــردی حاشــیه ای از زن وجــود دارد. یعنــی بیشــر از آنکــه در مقولــه ای هویتــی و مســئله ای مرتبــط بــا آزادی بــدان 

نگریســته  شــود، کارکــرد و محتوایــی جهــت برآورده شــدن مطالبــات اجتامعــی و یــا دســتاورد های سیاســی بــه خــود 

می گیــرد. در ایــن حالــت بیشــر از آنکــه زن یــک هویــت و اراده ی قائــم بــه ذات تلقــی گــردد یــک ابــژه ی سیاسی ســت 

کــه می بایســت مظلــوم  واقــع شــده باشــد تــا کفــه ی مطالبــه ی سیاســِی اپوزیســیون از نظام حاکمیت ســنگین تر باشــد. 

چــه تفاوتــی میــان نظــرگاه سیاســی نظریــه ی ملــت دموکراتیــک نســبت بــه دیگــر نظریه هــای سیاســی وجــود دارد کــه 

نگرشــی ایــن  چنینــی از زن ضعیــف گشــته یــا از آن گــذار صــورت گیــرد؟

 در پاســخ بــه ایــن ســوال الزم اســت تعریــف کامــل و عمیقــی از سیاســت و هویــت زنــان و رابطــه ی میــان 

ــه  ــا در کنش سیاســی ب ــد جامعــه ای سیاســی قلمــداد گــردد ی ــی می توان ــرد. یــک جامعــه زمان ــا صــورت پذی آنه

ــت شــود. در  ــش مدیری ــه از ســوی خــود ســاختار اجتامعــی خوی ــن را داشــته باشــد ک ــت ای ــه قابلی ــرد ک رس ب

این صــورت می تــوان گفــت، جامعــه ای دارای خــرد و آگاهــی سیاســی و اجتامعی ســت. همیــن خــرد و آگاهــی 

ــزی  ــر چی ــرش ه ــه پذی ــارض ب ــته و ح ــفاف تر گش ــه ش ــول جامع ــای رد و قب ــه معیاره ــود ک ــب می ش ــز موج نی

ــه  ــوان سیاســت ورزی نگــردد. معیارهایــی کــه از ســوی اقشــار و ســاختار جامعــه مشــخص شــده و ب تحــت عن

ــد،  ــه باش ــگ جامع ــه  دور از فرهن ــه ب ــده ک ــِت اعامل ش ــه سیاس ــر گون ــن ه ــد؛ بنابرای ــت می بخش ــان هوی آن

مانــع و تهدیــدی بــرای هویــت آن جامعــه بــه شــامر می آیــد. در ایــن میــان زنــان بــه عنــوان هویــت و بخــش 

ــورد  ــواره م ــد، هم ــه پرداخته ان ــای جامع ــت از ارزش ه ــت و صیان ــش، محافظ ــه آفرین ــه ب ــه ک ــی از جامع مهم

ُرَزریــن کــامنــگر
عضو کمیته ی دیپلامسی

ب مل
نک ودن رم ...اک ... ب مل
نک ودن رم ...اک ب... مل
نک ودن رم ...اک ...

ب مل
نک ودن رم ...اک ب... مل

نک ودن رم ...اک ...
جامعه ی زنان آزاد رشق کوردستان ــ کژار ِآفرینش سیاست آزادی

گفتگوی ملت دموکراتیک با عضو کمیته ی دیپلامسی کژار

ُرَزرین کمانگر

آزادی زن بــه عنــوان رکــن  اصلــی پارادیــم و نظریــه ی برســاخت ملــت دموکراتیــک، یکــی از مهم تریــن مقوالتی ســت کــه نیــاز 

بــه بسر ســازی جهــت خوانــش راســتین دارد. در اندیشــه و عمــل انقالبــی بســیاری از جریانــات سیاســی کــورد، زنــان بــه عنــوان 

ابــژه ی سیاســی بازتعریــف می گردنــد یــا حتــی بــه نوعــی تحقــق آزادی  زن را معطــوف بــه تحقــق آزادی هــای سیاســی و اجتامعــی 

می داننــد. کــودار بــه عنــوان ســاختار دموکراتیــک در رشق کوردســتان بازتعریفــی دیگــر از ایــن مقولــه دارد. آزادی جامعــه را منــوط و 

معطــوف بــه آزادی  زن می دانــد حتــی ســطح آزادی  هــر جامعــه ای را در مقیــاس ســطح آزادی زن در آن  جامعــه بازتعریــف می منایــد. 

ایــن در حالی ســت کــه در امــر واقــع سیاســی ایــن موضــوع  می توانــد ســبب انحرافــات خوانشــی و چارچوبه هــای تعریفــی 

ــا پروســه ی  ــان انقــالب ی ــوان دســتاویز سیاســی در جری ــه عن ــن موضــوع ب ــه ای ــکان وجــود دارد ک ــن ام ــی دیگــر ای ــه زبان ــردد. ب گ

ــداف  ــق اه ــا تحق ــا آزادی  تنه ــه گوی ــواره ای ک ــا در ق ــده ام ــا حدف ش ــف ی ــان را تضعی ــر زن ــار دیگ ــه یک ب ــیون جامع دموکراتیزاس

سیاسی ســت، بازتعریــف منایــد. محــور پاســخ های ُرَزریــن کامنگــر عضــو کمیتــه ی دیپلامســی جامعــه ی زنــان آزاد رشق کوردســتان 

ــم.  ــا هــم می خوانی در موضــوع آفرینــش سیاســِت آزادی را ب
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ــه  ــن هامن طــور ک ــد. بنابرای ــرار گرفته ان ــت ق هــدف سیاســت های دول

ــد، الزم  ــان، از بعدهــای گوناگــون صــورت می پذیرن ــه زن تهاجــامت علی

اســت کــه مبــارزات و فعالیت هــا نیــز بــه صــورت زنجیــره ای، فراگیــر و 

در متامــی بعدهــا و عرصه هــا صــورت گیرنــد. مســئله ی زنــان تنهــا بــه 

ــورد  ــا همــه ی موجودیت شــان م ــان ب ــردد، زن ــک بعــد محــدود منی گ ی

هجــوم قــرار می گیرنــد. بــا در نظرگرفــن فعالیــت برخــی از ســازمان ها 

ــک  ــی ت ــا نگاه ــان، ب ــئله ی زن ــه مس ــه ب ــت ک ــوان گف ــا می ت و نهاده

بعــدی و مقطعــی نگریســته می شــود. در تاریــخ مبــارزاِت ســازمان های 

سیاســی و یــا جریانــات چــپ، مســائل مربــوط بــه زنــان و آزادی شــان 

در اولویــت دوم قــرار گرفتــه اســت. بــا ایــن دیــدگاه کــه پــس از آزادی 

ــت  ــق خواس ــدم تحق ــد. ع ــز آزاد می گردن ــان نی ــن و... زن ــه، وط جامع

ــراردادن  ــت ق ــان، در اولوي ــر آزادی زن ــي ب ــي مبن و آرزوي ديدگاه هاي

اقتــدار، سوسياليســم و رهايــي مــي و… هــم بــه ايــن حقيقــت بســتگي 

دارد. مبــارزات رهايــي زنــان جوهــره ی برابــري اجتامعــي، دموکــرايس, 

ــان،  ــا آزادی زن ــد. ب ــکيل مي ده ــت را تش ــط زيس ــرش و  محي ــوق ب حق

می تــوان از آزادی جامعــه صحبــت منــود. روژآوا منونــه ی بــارزی اســت 

ــی  ــدل گشــته اســت. انقالب ــان مب ــرای جهانی ــی ب ــه الگوی ــون ب ــه اکن ک

ــز  ــان نی ــود و همزم ــان ب ــالب زن ــت، انق ــورت پذیرف ــه در روژاوا ص ک

ديــدگاه  اســت  الزم  بنابرایــن  داشــت.  به همــراه  را  جامعــه  آزادی 

جامعه شــناختي در مــورد دولــت و سياســت، مــورد بازبینــی قرارگرفتــه 

و ويژگي هــا و روابــط اليگارشــيک و آنتي دمکراتيــِک دولــت واکاوی 

شــود. آنچــه کــه ملــت دموکراتیــک مــورد بررســی قــرار می دهــد، ایــن 

ــز  ــی نی ــر رود. دموکراس ــامن فرات ــطح گفت ــی از س ــه دموکراس ــوده ک ب

ــدور  ــان ب زمانــی عملــی می گــردد کــه نیمــی از جمعیــت آن یعنــی زن

ــر  ــد. اگ ــه بپردازن ــائل جامع ــی مس ــه چاره یاب ــی ب ــای دولت از دخالت ه

ــوان  ــان را به عن ــه زن ــد ک ــته باش ــود داش ــورت وج ــن ص ــی بدی دیدگاه

ابــژه ای بــرای دســتیابی بــه مطالباتشــان جلــوه بدهنــد، نشــان از 

نگــرش مردساالرانه شــان بــه زنــان و در واقــع بــه آزادی دارد، حتــی اگــر 

ــونی  ــای اپوزیس ــد. جریان ه ــلطه گر باش ــت س ــک حاکمی ــیون ی اپوزیس

در ایــران وجــود دارنــد و بــا توجــه بــه اولویت های شــان، اهــداف آنــان 

نیــز تغییــر می یابــد. در هــر کــدام از ایــن جریان هــا نیــز تــا زمــاين  کــه 

قالب هــاي انديشــه ای کــه ذهنیــت مردســاالر بــراي زن آفريــده، مــورد 

انتقــاد شــديد قــرار نگرينــد، هويــت زِن آزاد شــکل نخواهــد گرفــت. در 

ــاهنگ  ــی، پیش ــژه ی سیاس ــر از اب ــان فرات ــت زن ــتا الزم اس ــن راس همی

فعالیت هــا و مبــارزات گردنــد تــا بتواننــد واژه هایــی هم چــون مظلــوم 

و ظــامل، فرادســت و فرودســت، جنــس اول و دوم، اولویــت برتــر و غیره، 

مرکــز و حاشــیه و ... را از ادبیــات و اندیشــه ی یــک جامعــه، پــاک مناینــد 

ــک  ــام دموکراتی ــی نظ ــای اجتامع ــی حقیقت ه ــامن مبان ــا ه ــن دقیق و ای

ــر  ــه در براب ــوان از موضــع قاطعان می باشــد. به طــور خالصــه زمانــی می ت

ــِت  ــا از ذهنی ــام معن ــه مت ــرای آزادِی ب ــان ب ــه زن ــت ک ــخن گف ــت س دول

ــارزه مناینــد.  مردســاالرانه ی اقتدارگــرا، مب

بــا وجــود نگــرش فلســفی یــا پارادیمیــک بــه مســئله ی زن در برســاخت 

ب مل
نک دن و رم ک ا . .. . ..

ملــت دموکراتیــک، هم اکنــون احســاس می شــود کــه لــزوم مقابلــه بــا نظــام 

مرد ســاالر الزامــا بایســتی سیاســی بــوده و یگانــه رهیافــت تلقــی می گــردد. در 

واقــع بازتعریف هــا تنهــا در محــدوده ی سیاســت صــورت گرفتــه و منجــر بــه 

نوعــی تــاش بــرای جایــگاه ازدســت رفته ی سیاســی شــکل می گیــرد. بــه عنوان 

مثــال بســیاری از عرصه هــای فرهنگــی و اجتامعی جامعــه ی امروز کوردســتان 

ــا  ــراز ب ــارکتی هم ت ــاهد مش ــا ش ــت ام ــاالر اس ــی مردس ــرم و محتوای دارای ف

مشــارکت سیاســی از ســوی زنان در این عرصه نیســتیم. آیا جذبه ی سیاســت  و 

سیاست ورزی ســت کــه عرصــه ی فرهنــگ به مانند عرصه ی سیاســت مشــارکت 

زنــان را بــه خــود منی بینــد؟

 اخــالق، فرهنــگ و سیاســت دارای ارتبــاط تنگانگــی بــا یکدیگــر 

هســتند و منی تــوان آنهــا را از هــم مجــزا دانســت. نــه اخــالق بی سیاســت 

حقیقــت می یابــد و نــه سیاســت بی اخــالق امکان پذیــر اســت. از ســویی 

ــای  ــه برنامه ه ــا ب ــی آورد. ام ــود م ــگ را به وج ــز فرهن ــر دو نی ــود ه وج

واژه ی  ســه  را  فرهنــگ  و  اخــالق، سیاســت  واژه ی  بنگریــد،  دولــت 

ــت،  ــامن ذهنی ــر ه ــوی دیگ ــد. از س ــی می کن ــر بازمنای ــه از یکدیگ بیگان

امــروزه سياســت را بــه اولیــن و مهم تریــن دشــمن زن، جامعــه، طبيعــت 

مبــدل منــوده اســت. بــا بیگانــه ســاخن زن، جامعــه، طبيعــت و سياســت، 

بــه شــیوه ای کامــال مقتــدر و  مركزيت گــرا بــه تنظيــم و ســازماندهي 

ــان مرشوعیــت  ــر زن ــه عملکردهایــش در براب ــه و ب نظــام خويــش پرداخت

می بخشــد. مــا بارهــا از مدیریــت جامعــه، از ســوی زنــان صحبــت 

منوده ایــم، امــا امــروزه زنــان کــه نیمــی از جامعــه را بــه خــود اختصــاص 

می دهنــد در اجــرای سیاســت اثــری از آنــان دیــده منی شــود. قــدريت 

كــه در فُــرم دولــت ـ ملــت بــه اشــباع رســيده اســت، قدرتــش را از نگــرش 

ــون  ــیوه های گوناگ ــه ش ــه روز و ب ــه روز ب ــريد ک ــيت گرايي اي مي گ جنس

ــان،  ــروی زن ــی هــراس دولت هــا از نی ــه آن وســعت می بخشــد. به عبارت ب

جهــت مدیریــت جامعــه بــه شــیوه ی دموکراتیــک و بــه دور از ذهنیــت 

ــا روز بــه روز بــر دامنــه ی مرزهــای سیاســی  مرکزگرایــی موجــب شــده ت

علیــه زنــان افــزوده شــود تــا از ایــن طریــق بتواننــد بــا تســلط بــر همــه ی 

ــر  ــان، راه ب ــودن زن ــرد من ــی و ط ــای سیاس ــژه  فعالیت ه ــه وی ــور و ب ام

ــد  ــه  ای چن ــای جامع ــه ج ــایند. ب ــی بگش ــم در زندگ ــری عظی ــاد فق ایج

اخــاق، فرهنــگ و سیاســت دارای ارتباط 
تنگانگــی با یکدیگــر هســتند و منی توان 
آنهــا را از هــم مجــزا دانســت. نــه اخــاق 
بی سیاســت حقیقــت می یابــد و نــه 
ــت.  ــر اس ــاق امکان پذی ــت بی اخ سیاس
از ســویی وجــود هــر دو نیــز فرهنــگ را 

به وجــود مــی آورد

ــوس و  ــه آن کائ ــا ب ــروز م ــه ام ــه ک آنچ
ــامل  ــن اِع ــج ای ــم، نتای ــه می گویی فاجع
موجــب  کــه  می باشــد  سیاســت 
مروعیت بخشــی بــه ضدفرهنگی کاما 
مردانــه و تــک بعــدی بــر جامعــه گــردد. 
بنابرایــن بــا تحلیل عمیق تری از سیاســت 
و تاثیــرش بــر جامعــه، مــی تــوان گفــت، 
ــا مردســاالرانه  ــامل سیاســتی کام ــا اِع ب
ــر  ــای دیگ ــت بخش ه ــوان از هوی منی ت
جامعــه و وجــود دموکراســی بحثــی بــه 
میــان آورد. ایــن دقیقــا بــا فرهنگ جامعه 
در تضــاد بــوده و دولــت ســعی بــر 

مروعیت بخشــی بــه آن دارد
ب مل

نک دن و رم ک ا . .. . ..
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ــا رنــگ و صــدای ذهنیــت  روایتــی و متکــر، جامعــه ای تــک روایــت و یــک دســت، آن هــم کامــال هم خــوان ب

ــامل  ــن اِع ــج ای ــم، نتای ــه می گویی ــوس و فاجع ــه آن کائ ــا ب ــروز م ــه ام ــه ک ــد. آنچ ــود می آی ــه وج ــاالر ب مردس

ــه  ــر جامع ــدی ب ــک بع ــه و ت ــال مردان ــی کام ــه ضدفرهنگ ــی ب ــب مرشوعیت بخش ــه موج ــد ک ــت می باش سیاس

گــردد. بنابرایــن بــا تحلیــل عمیق تــری از سیاســت و تاثیــرش بــر جامعــه، مــی تــوان گفــت، بــا اِعــامل سیاســتی 

ــان آورد.  ــه می ــی ب ــت بخش هــای دیگــر جامعــه و وجــود دموکراســی بحث ــوان از هوی کامــال مردســاالرانه منی ت

ــه آن دارد. برخــی از  ــر مرشوعیت بخشــی ب ــت ســعی ب ــوده و دول ــه در تضــاد ب ــگ جامع ــا فرهن ــا ب ــن دقیق ای

اشــخاص، مکاتــب، یــا جریان هــا ی سیاســی حضــور زنــان در نهادهــای دولتــی را بــه منزلــه ی سیاســت دانســته 

یــا آن را فرصــت و امــکان چاره یابــی مســائل زنــان می نگرنــد و یــا از دولــت و نهادهــای آن انتظــار دارنــد کــه 

مشــکالت و مســائل زنــان را چــاره یابــی منایــد. امــا ایــن جــا ایــن ســوال مطــرح خواهــد شــد، دولتــی کــه پایه هــای 

ــل  ــان را ح ــائل زن ــکالت و مس ــد مش ــه می توان ــردد، چگون ــر می گ ــان محکم ت ــودی زن ــای ناب ــر مبن ــدارش ب اقت

منایــد؟ یــا اگــر حضــور زنــان در نهادهــای دولتــی رصفــا بــه ابــزاری بــرای مرشوعیت بخشــیدن بــه فعالیت هایــش 

ــان در هــراس  ــِی زن ــان در جامعــه و ســازمان هــای غیردولت محســوب منی شــود، چــرا دولــت از فعالیت هــای زن

اســت؟ و یــا اصــال ســاده تر، چــرا بــا شــنیدن کلمــه ی سیاســت و یــا فرهنــگ، بی درنــگ دروغ و ریــا در ذهن هــا 

ــن در  ــت؟ بنابرای ــه بوده اس ــته چ ــت گش ــگ از سیاس ــی فرهن ــب جدای ــه موج ــه ک ــردد؟؟ و آنچ ــی می گ تداع

ــای واقعــی اش  ــا معن ــوان گفــت، آنچــه کــه امــروز دولــت آن  را سیاســت خوانــده، هیــچ ارتباطــی ب پاســخ می ت

ــای  ــر حقیقت ه ــذاردن ب ــب و رسپوش گ ــز دروغ، فری ــزی ج ــد، چی ــت از آن دم می زن ــه  دول ــتی ک ــدارد. سیاس ن

اجتامعــی نیســت. ایــن موضــوع هــم در بــاب جامعــه و به طــور خــاص  راجــع بــه زنــان صــدق می منایــد. معنــای 

سیاســت در نگــرش دولــت، تعمیــق ذهنیتی ســت کــه در آن حضــور زنــان هرچــه بیشــر ضعیــف گشــته تــا بتوانــد 

ــاِن فعــال جامعــه، امــکان  بــاِب میــل خویــش جامعــه را فرم دهــی منــوده و بــه قهقــرا بکشــاند. از یــک ســو زن

و فرصــت سیاســت ورزی آنــان و مشــارکت موثــر آنــان بــه شــدت محــدود گشــته و شــاهد فشــار مضاعــف بــر 

ــه  ــی از جمل ــان در نهاد هــای دولت ــت از حضــور زن ــر دول ــدان و ... هســتیم. از ســوی دیگ ــان، دســتگیری، زن آن

ــی، از حضــور دموکراســی  ــر مباحــث وجــود غربال هــای دولت ــا پوششــی ب ــان  مــی آورد ت ــه می ــس بحــث ب مجل

ــان  ــت زن ــز، هوی ــورت نی ــر دو ص ــم در ه ــاهده می منایی ــد. مش ــی باش ــای دولت ــان در نهاده ــای زن و مناینده ه

ــن سیاســت  ــر ای ــت برایــش اندیشــید. در براب ــر از دول ــه و الزم اســت کــه چــاره ای غی ــرار گرفت ــد ق مــورد تهدی

ــا نابودســازی هویــت زنــان و کمرنگ ســازی نقــش آنــان در جامعــه صــورت می پذیــرد، تــا بتوانــد  دولتــی کــه ب

در تضعیــف هــر چــه بیشــر جامعــه موفــق عمــل منایــد. الزم اســت زنــان بــا تکیــه بــر اراده ی ذاتــی خویــش، در 

ــد  ــل می منای ــر جامعــه تحمی ــت ب ــد سیاســت هایی را کــه دول ــا بتوانن ــد ت عرصه هــای گوناگــون پیشــاهنگ گردن

خنثــی ســازند. بنابرایــن زمانــی کــه از حضــور زنــان در عرصــه ی سیاســت صحبــت می شــود، منظــور نهــاد دولتــی 

نیســت، منظــور حضــور زنــان در جامعــه، بــرای مدیریتــی بهــر و بــه  دور از اقتــدار بــا تکیــه بــر فرهنــگ جامعــه 

ــد. ــه عمــل آورن ــت ب ــا از موجودیــت خــود و جامعــه، صیان می باشــد ت

اگــر چــه یکــی از دالیــل اصلــی شکســت جنبش  هــای زنــان ماننــد فمنیســم ها یــا جریانــات چــپ در ایــران 
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حتــی بــا وجــود مشــارکت های بســیار موثــر در رونــد مبارزاتــی را عــدم شــکل گیری ســازمان های انقابــی مســتقل از 

احــزاب یــا جنبش هــای سیاســی می داننــد؛ امــا نوعــی نــگاه فانتــزی و آرمانــی بــه مقولــه ی زن در مبــارزه ی سیاســی 

را می  تــوان عامــل اصلــی شکســت دانســت. در ایده آل تریــن حالــت اکتفــا بــه نوعــی موجودیــت ضمنــی در کلیتــی 

ســاختارمند شــکل گرفتــه کــه آن هــم نتوانســته اراده منــدی سیاســی را شــاکله بندی منایــد. امــا هم اکنــون زنــان دارای 

ســازمان مســتقل و حتــی ســاختار اجتامعــی مســتقل از کــودار هســتند و در ســاختار کــودار نیــز مشــارکت برابــر در 

حوزه هــای مشــرک بــا مــردان دارنــد. امــا ایــن وضعیتی ســت کــه در مجموعــه ی 

ــدد یعنــی  ــه وقــوع می پیون ــه جهان بینــی مشــرک ب افــراد انقابــی و متعهــد ب

نوعــی دیگــر از آرمان گرایــی و ایده آلیســم انقابــی. امــا در جامعــه ی هــدف بــا 

ــوان  ــه می ت ــای متضــاد چگون ــا و جها ن  بینی ه ــدی در نگرش ه وجــود تفاوت من

بــا همیــن رویــه ســاختار سیاســی را شــاکله بندی منــود؟ بــه نظــر شــام ایــن نــوع 

رویکــرد در جامعــه مصداقیــت می یابــد؟ آیــا چرخــه ی شکســت در فرمــی دیگــر 

را بــا خــود بــه همــراه نخواهــد آورد؟

  هامنطــور کــه در بــاال بــدان اشــاره منــودم، زنــان در برابــر ذهنیــت 

ــه  ــان ب ــن زن ــیاری از ای ــد. بس ــارزه منوده ان ــران مب ــت ای ــاالرانه ی دول مردس

صــورت فــردی و برخــی دیگــر نیــز بــا پیوســن بــه ســازمان ها و جریان هــای 

ــری  ــای مثمر مث ــان فعالیت ه ــن زن ــیاری از ای ــد. بس ــارزه منودن ــون مب گوناگ

ــد و  ــران مقاومــت منودن ــان در زندان هــای ای ــد، بســیاری از آن را انجــام دادن

جــان باختنــد، امــا نتوانســتند برنامه هــای خویــش را در راســتای رهایــی زنــان 

ــی،  ــت اقتدارگرای ــه ذهنی ــی ک ــط کنون ــن رشای ــا در نظرگرف ــازند. ب ــی س عمل

بنیان هــای جمعــه را از هــم فــرو می پاشــد هــر انــدازه زنــان بتواننــد از 

ــا اراده ی مســتقل  ذهنیــت مردســاالري و جامعــه ی مردســاالر رهــا شــده و ب

ــخصيت  ــه ش ــد ب ــد، مي توانن ــد گردن ــرده و نريومن ــت ک ــل حرک ــکار عم و ابت

و هويتــي آزاد دســت يابنــد. تــا زمــاين  کــه مبــارزه ی وســيعي در برابــر 

ــوژي مرد ســاالر صــورت نگــريد، زندگــي اي آزاد به دســت نخواهــد آمــد  ايدئول

و جامعــه ی دموکراتيــک راســتن ايجــاد نخواهد شــد. بایــد توجــه داشــت کــه 

مســائل و مشــکالت مربــوط بــه زنــان، تنهــا زنــان را در برمنی گیــرد. دولت هــا 

آمدنــد و هــر دولتــی،  کار  بــر رس  و حاکمیت هــای سیاســی گوناگونــی 

شــیوه های خــاص خویــش را بــرای طــرد زنــان از جامعــه، اجــرا  منــود. دولــت 

ــان را  ــد اراد ه ی زن ــدازه بتوان ــر ان ــه ه ــت ک ــف اس ــر واق ــن ام ــر ای ــز ب نی

تضعیــف منایــد، به هــامن انــدازه جامعــه ضعیــف می گــردد. بنابرایــن هرگونــه 

ــه و  ــره ی جامع ــه پیک ــوم ب ــان، هج ــای زن ــتاوردها و ارزش ه ــه دس ــوم ب هج

ــد، در  ــارزات سیاســی بنگری ــخ مب ــه تاری اررزش هــای آن محســوب می گردد. ب

ــان، دولــت توانســته  اعراضــات فــردی و قیام هــای  ــارزات زن ــخ مب طــول تاری

مقطعــی را رسکــوب منایــد. در برابــر ایــن تهاجــامت تنهــا اتحــاد و همبســتگی 

زنــان می توانــد پاســخگو باشــد. امــا الزم اســت توجــه داشــته باشــیم، زمانــی 

ــد،  ــان می آی ــه می ــان بحــث ب ــژه ی زن ــازماندهی مســتقل و خودوی ــه از س ک

ــد.  ــدر گردن ــته و مقت ــر داش ــدار را مدنظ ــان اقت ــه زن ــت ک ــا نیس ــن معن بدی

ــردد،  ــر گ ــان بیش ــتگی زن ــاد و همبس ــه اتح ــدازه ک ــر ان ــس آن، ه ــه عک بلک

ســازماندهی آنــان بــه عنــوان بخــش مهمــی از جامعــه بیشــر گشــته و همیــن 

نیــز موجــب نیرومند شــدن جامعــه در برابــر دولــت می شــود. همــواره 

ــا  ــر فعالیت ه ــد. اگ ــداد می  منای ــف خــود قلم ــان را هم چــون مخال ــت زن دول

و مبــارزات زنــان را مــورد بررســی قــرار دهیــم، مشــاهده خواهیــم کــرد کــه 

زمانــی کــه از ســازماندهی مســتقل و 
خودویــژه ی زنــان بحــث بــه میــان 
ــان  ــا نیســت کــه زن ــد، بدیــن معن می آی
مقتــدر  و  داشــته  را مدنظــر  اقتــدار 
گردنــد. بلکــه عکــس آن، هــر انــدازه کــه 
اتحــاد و همبســتگی زنــان بیشــر گــردد، 
ســازماندهی آنان به عنــوان بخش مهمی 
ــز  ــن نی از جامعــه بیشــر گشــته و همی
موجــب نیرومند شــدن جامعــه در برابــر 

می شــود دولــت 

نکملب
ن مود ..اکر ... .
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همــه ی مبــارزات در راســتای صیانــت از جامعــه، دســتاوردها، ارزش هــا 

و فرهنــگ، عدالــت و مســاوات صــورت می گیــرد کــه همگــی عنــارص و 

ــظ  ــان در راســتای حف ــارزه ی زن ــد. مب مولفه هــای هویت ســاز جامعه ان

هویــت و موجودیــت بــوده و تــالش دولــت جهــت نابــود ی آنــان اســت 

و ایــن خطــر تنهــا زنــان را تهدیــد نکــرده، بلکــه جامعــه را بــه نابــودی 

ســاختار  کــه  انقالبی ســت  ایده آلیســم  و  آرمان گرایــی  می کشــاند. 

ــه ای  ــک مجموع ــرک در ی ــش مش ــد. بنی ــتقل می آفرین ــازمان مس و س

کــه هویت ســاز باشــد، بی گــامن قابلیــت و رویکــردی اجتامعــی را 

ــا در محــدوده ی  ــان تنه ــی ســازمان زن ــی خواهدداشــت. یعن ــز در پ نی

امــر سیاســی بــا نگــرش دســتیابی بــه نتایــج سیاســی شــاکله بندی 

نگردیده اســت. در واقــع سیاســت ورزی در حــوزه ی آزادی زن و جامعــه 

ــا مبانــی  ــان و ب ــا ســازمان مســتقل زن ســبب می گــردد کــه مجموعــه ی

دموکراتیــک شــکل بگیــرد. در ایــن نگــرش و ســاختار سیاســی و انقالبــی، 

ــه شــامر مــی رود کــه در آن گــذار  ــی ب آزادی زن و جامعــه هــدف غای

ــیت  ــذف جنس ــه ح ــر ب ــه منج ــرد. ن ــورت می گی ــت گرایی ص از جنیس

گردیــده و نــه موجــب شــده کــه نحــوه ی مدیریــت جامعــه از ســوی یک 

طیــف و یــک جنســیت خــاص صــورت پذیــرد کــه در نهایــت موجــب 

ــاد  ــا و تض ــود تفاوت مندی ه ــردد. وج ــی می گ ــت اجتامع ــق عدال تحق

آرا و اندیشــه زمانــی کــه در حــوزه ی آزادی و دموکراســی بازخــورد یابــد،  

ــردد.  ــش گ ــه و آفرین ــول اندیش ــت تح ــا و ظرفی ــب غن ــد موج می توان

ســاختار سیاســی و اجتامعــی برساخته شــده از آن در جامعــه بی گــامن 

ــام  ــه ن دارای یــک بســر مشــرک و خاســتگاهی تاریخــی و فرهنگــی ب

آزادی و زن اســت. ایــن امــر در جامعــه مصداقیــت خواهــد داشــت چــرا 

ــه  ــدی جامع ــه و هویت من ــدی زن خــارج از آزادی جامع ــه هویت من ک

ــود. ــق نخواهد ب ــل تحق ــارج از آزادی زن قاب خ

 

ــی  ــان و ســازمان انقاب تعامــل و هم ســویی ســاختار دموکراتیــک زن
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ــه  ــر چ ــودار ب ــود در ک ــازمان های موج ــزاب و س ــا اح ــودار و ی ــا ک ــان ب آن

مبانــی و اصولــی صــورت می گیــرد. اگــر کــودار در روابــط و مناســبات خــود 

بــا ســازمان ها یــا حتــی دیگــر ســاختارهای سیاســی کــه قائــل بــه آزادی زن 

آنگونــه کــه شــام می اندیشــید، نباشــند، مواضــع و رویکــرد شــام بــه چــه 

صــورت خواهــد بــود؟

ــر  ــه ای ب ــاخت جامع ــک، برس ــام دموکراتی ــه ی نظ ــه مثاب ــودار ب   ک

مبنــای ایدئولــوژی زن آزاد، را پایــه و اســاس متامــی فعالیت هــای 

خویــش قــرار می دهــد. کــژار پیشــاهنگ نهادینه ســازی پارادایــم آزادی 

ــان  ــه ســازماندهی زن ــت زن آزاد ب ــر هوی ــه ب ــا تکی ــان می باشــد و ب زن

ــان و مــردان  ــری زن ــرار می دهــد. براب ــا ق ــان را مبن ــک، اتحــاد زن ــای کنفدرالیســم دموکراتی ــر مبن ــردازد و ب می پ

در نظــام کــودار از جملــه مــدل نهــاد ریاســت مشــرک، رشط اصلــی نظــام کنفدالیســم دموکراتیــک مــی باشــد. 

سياســت دموكراتيــك امــري نيســت كــه بــدون حضــور زن گســرش يافتــه باشــد و کــودار بــه مثابــه ی یــک نظــام 

دموکراتیــک، ایــن موضــوع را قبــول دارد. سياســت دموكراتيــك پديــده اي اســت كــه متامــا در پريامــون زن گســرش 

يافتــه و بــر مشــاركت مســتقيم زنــان و متامــي اقشــار جامعــه متكــی اســت. جامعــه ای نیــز می توانــد مشــارکت 

زنــان را به راحتــی قبــول منایــد کــه از جنســیت گرایی گــذار منــوده باشــد و در برابــر اعــامل هــر گونــه سیاســت 

زن ســتیزانه بــی پاســخ منانــد. در ایــن صــورت می تــوان از وجــود دموکراســی و آزادی صحبــت منــود. بایــد بــه ایــن 

موضــوع توجــه داشــت کــه امــروزه ســطح آگاهــی زنــان از وضعیتــی کــه در آن قــرار دارنــد و آنچــه کــه الزم اســت 

بــه عنــوان رهیافــت عملــی ارائــه گــردد، گســرش یافتــه و الزم اســت در ایــن راســتا گام هــای اساســی برداشــته 

شــود. بــا توجــه بــه تهاجامتــی کــه از ســوی ذهنیــت اقتدارگــرا علیــه زنــان صــورت می پذیــرد، می تــوان بــه عمــق 

بردگــی زنــان و همچنیــن اهمیــت مبــارزه بــرای آزادی آنــان پــی بــرد. بــا در نظــر گرفــن چنیــن موضوعاتــی الزم 

اســت کــه جامعــه ای فــارغ از ذهنیــت جنســیت گرایــی و بــر مبنــای دموکراســی بنیــاد نهــاده شــود، دموکراســی 

ــا ســازمانی مســئله ی آزادی  ــان ی ــر جری ــن اگ ــان. بنابرای ــا آزادی زن ــه حقیقــت نخواهــد پیوســت، مگــر ب ــز ب نی

زنــان را مهــم ندانــد، دم زدن از برابــری و آزادی جامعــه نیــز ســودی نخواهــد داشــت. بــدون شــک بــا توجــه بــه 

مســائل و تهاجــامت روزافــزوِن دولــت و ذهنیــت مردســاالر، اهمیــت دادن زنــان ـ بــا درنظــر گرفــن تنوعــات و 

تفاوت مندی هــاـ بــه ســازماندهی و اراده منــدی خود آگاهانــه امــری غیرقابــل انــکار اســت و ایــن موضــوع پایــه 

و مبنــای مبــارزات مــا را بــه مثابــه ی ســازمان کنفــدرال دموکراتیــک تشــکیل می دهــد. 

وجــود تفاوت مندی هــا و تضــاد آرا و 
اندیشــه زمانــی کــه در حــوزه ی آزادی 
ــد  ــد،  می توان ــورد یاب ــی بازخ و دموکراس
موجــب غنــا و ظرفیــت تحــول اندیشــه 
و آفرینــش گــردد. ســاختار سیاســی و 
اجتامعــی برساخته شــده از آن در جامعــه 
بی گــامن دارای یــک بســر مشــرک و 
خاســتگاهی تاریخــی و فرهنگــی بــه نام 

آزادی و زن اســت

نکملب
ن مود ..اکر ... .
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