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پیشگفتار
برشیــت طــی تاریــخ هــزاران ســاله خــود مــدام هــم عــرض دگرشــد 

ــا  ــی ب ــر شــدن آن، در اندیشــه ایجــاد سیســتمی مدیریت جامعــه و پیچیده ت

ســاختار منعطــف جهــت حفــظ موجودیــت خــود و خوشــبختی اجتامعــی 

ــده  ــی از پدی ــان اجتامع ــتفاده انس ــت، اس ــلم اس ــه مس ــت. آنچ ــوده اس ب

ــه ای از  ــی و قبیل ــی کالن ــع طبیع ــوده. جوام ــی ب ــم و دموکراس کنفدرالیس

ایــن منظــر معضلــی اجتامعــی نداشــته اند، زیــرا مقولــه ای بــه نــام قــدرت 

سیاســی و ســاختار قدرت گــرا در جوامع شــان بحرانــی نشــده اســت. در 

معــارص پیچیدگــی هــم در جوامــع هــم در نــوع بحران هــا بــه میــان آمــده 

ــر  ــد قــرن اخی و یافــن راه حــل مناســب را ســخت تر کــرده اســت. طــی چن

متأثــر از شــیوه های حکومتــی و اجتامعــی پیشــایونان و دوره یونانــی، 

اندیشــمندان مســتمرا در پــی یافــن سیســتمی بــوده و هســتند کــه 

ــت،  ــرتک اس ــان مش ــه در کل جه ــی را ک ــئله اجتامع ــل و مس دوازده معض

ــتم های  ــروی از سیس ــه پی ــق ب ــمندان موف ــن اندیش ــی ای ــد. حت ــل کنن ح

ــرای زایــش رفــاه و خوشــبختی آرزو شــده، گشــتند.  ــی ب فدرالــی و کنفدرال

از ایــن لحــاظ می تــوان گفــت در نقــاط مختلــف جهــان مبــارزات سیاســی،  

ایدئولوژیــک و اقتصــادی در همیــن راســتا بــود و هــر کشــوری مدلــی 

ــروی  ــم پی ــدود، از کنفدرالیس ــه مح ــد منون ــم و در چن ــاوت از فدرالیس متف

ــی  ــم جهت ده ــه گلوبالیس ــه رو ب ــی ک ــان در حال ــا جه ــرد، ام ــه ک و تجرب

ــخ  ــون دادگاه تاری ــد. تاکن ــان می باش ــوس بی ام ــرق در کائ ــت، غ ــده اس ش

ــارج  ــی خ ــی و کنفدرال ــر از دموکراس ــه ای اگ ــر جامع ــه ه ــرده ک ــات ک اثب

ــر  ــی اگ ــت، حت ــه زوال اس ــوم ب ــد، محک ــت نکن ــار تبعی ــدرت و انحص ــره ق از دای

قــدرت هیتلــری و شــهرت ناپلئونــی حاصــل کنــد. از ســوی دیگــر، جامعــه ای پویــا 

ــود را در رأس  ــق خ ــاخته و خل ــون س ــدرت را واژگ ــرم ق ــه ه ــد ک ــدار می مان و پای

ــه زیریــن قــرار دهــد. ایــن اســت کــه جامعــه طبیعــی ـ  آن و مدیریــت را در مرتب

دموکراتیــک موفق تــر و پیرشفته تــر از جوامــع پیچیــده امــروزی عمــل کــرده اســت.

در همــه کشــورهای امــروزی مراکــز مطالعــات اســرتاتژیک و انقالبــات بــرای یافــن 

بهرتیــن سیســتم مدیریتــی اجتامعــی ـ سیاســی تشــکیل شــده اســت. حتــی جامعــه 

ــا،  ــون اروپ ــی چ ــاره ای ـ ملیت ــای ق ــل و اتحادیه ه ــازمان مل ــکیل س ــا تش ــی ت جهان

آفریقــا و عــرب پیــش رفــت. ایــن مراکــز اگرچــه تــا انــدازه ای موفــق بــه یافته هایــی 

دموکراتیــک شــده اند، امــا هیچیــک نتوانســتند حکومــت ســعادت را مســتقر ســازند. 

ــم،  ــا سوسیالیس ــه ب ــم، فرانس ــم پراگامتیس ــا عل ــکا ب ــان، آمری ــدرت جه ــژه ابرق بوی

انگلیــس بــا سیاســت گرایی و آملــان بــا ایدئولوژی خود نتوانســتند بســوی دموکراســی 

راســتین و بهرتیــن شــیوه مدیریتــی نقبــی بزننــد لــذا اقــرار بــه شکســت کرده انــد. 

ناگفتــه منانــد کــه یکــی از اثبات هــای تاریخــی شکســت آمریــکا و آملــان، عــدول آنهــا 

از سیســتم کنفدرالــی بــود. در حالــی کــه هنــوز هــم دانشــمندان جهــان بــه دنبــال 

یافــن بهرتیــن سیســتم هســتند، در مرکــز مهــد متــدن تاریــخ برشیــت، در تولــد دوم، 

دموکراســی بــر ریشــه های حقیقــی جامعــه طبیعــی زاگــرس روئیــدن گرفــت و رهــر 

خلق هــا، عبداللــه اوجــاالن، سیســتمی از کنفدرالیســم، ملــت و مدرنیتــه دموکراتیــک 

ارایــه داده کــه جهانیــان را دچــار بهــت و حیــرت گردانــده. ایــن سیســتم هرچنــد 

ــرد  ــه ف ــر ب ــای منح ــا ویژگی ه ــت، ام ــی آن اس ــت تاریخ ــامن موجودی ــای ه احی

هــم دارد لــذا منی تــوان مشــابه آن را در کتابهــا یافــت، ولــی ریشــه هایش تاریخــی 

اســت. سیســتم کنفدرالــی اوجــاالن کل پیچیدگــی جوامــع امــروزی را ســاده و متامــی 

ســادگی جوامــع باســتان را پیچیــده زیبــا ســاخته اســت. لــذا تحقیقــات جهانــی در 

ــایه  ــد و در س ــش می یاب ــه روز افزای ــگفت انگیز، روز ب ــه ش ــن اندیش ــوص ای خص

آن، مســئله کــورد هــم بعــد جهانــی یافتــه. اوجــاالن، بن بســت پست مدرنیســم در 

ارایــه آلرتناتیــو را شکســت و راهــی گشــوده کــه متامــی جریانهــای چــپ و راســت 

جهانــی بــه ناچــار خــود را بــه موج هــای خروشــان دریــای اندیشــه اش می ســپارند.

در جهــان امــروزی همــه متقاعــد شــده اند کــه الزمــه دموکراســی دو چیــز اســت: 

1ـ انتخابــات و مشــارکت. 2ـ داشــن ایدئولــوژی بــرای رقابــت؛ امــا همیــن دو رشط، 

احساســات و تعقــل  همــگان نســبت بــه دموکراســی را دچــار خطــا ســاخته و تاکنــون 

اجــازه نــداده بهرتیــن سیســتم را در تحقیقــات چنــد قرن اخیر خــود بیابنــد. رهیافت 

اوجــاالن کامــال متفــاوت اســت: نخســت، بجــای اینکــه رصفا بــه دموکراســی مفهومی 

بپــردازد، آن را در حــوزه نظــری هم بســط داد و مشــارکت مســتقیم را گزینه بنیادین 

دانســت کــه بــر حســب آن، این مهــم دموکراســی را محتــاج کنفدرالیســم می گرداند. 

بعبارتــی دیگــر، راه دموکراســی از کنفدرالیســم و مناســبات آن می گــذرد و آن ایــن 
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ــوژی محقــق  ــه ایدئول ــا توســل ب ــات و مشــارکت جــای خــود، دموکراســی ب ــه انتخاب اســت ک

منی گــردد، بلکــه راه ایدئولــوژی از دموکراســی می گــذرد و ماهیــت آن راه هم ملــت دموکراتیک 

اســت. لــذا اوجــاالن اعــالم کــرد کــه در رقابــت ایدئولوژیــک، انحصــار قــدرت حاصــل می شــود، 

پــس بایــد رقابــت دموکراتیــک باشــد. تنهــا راه تحقــق سوسیالیســم، رشــد دموکراســی اســت.

ســلول بنیادیــن کنفدرالیســم و ملــت دموکراتیــک، کمــون اســت. کمــون تنظیامتــی اســت کــه 

عمــوم خلــق را در تصمیم گیریهــا، اجراهــای سیاســی و تولیــد و توزیع هــای اقتصــادی مشــارکت 

می دهــد کــه بــرای ســهولت ایــن کار، مدیریت هــا محلــی می گردنــد تــا در واحدهــای کنفــدره 

هــر ظرفیــت جمعیتــی جــای گیرنــد. اقتصــاد و مناســبات تولیــد، تجــارت و بــازار هــم بصــورت 

ــی حــذف  ــازار دولت ــاره اقتصــاد و ب ــه یکب ــذا ب ــد. ل ــا انجام می گیرن ــرض دولتی ه ــی در ع محل

ــه  ــال ب ــه عم ــی ک ــا وقت ــت ت ــوری اس ــاد ط ــازی و اقتص ــای کمون س ــردد. کار در حوزه ه منی گ

ــر  ــد در ه ــی می توان ــر کمون ــردد. ه ــخص منی گ ــتش مش ــز و درش ــات ری ــردازی، جزئی آن نپ

منطقــه ای ویژگــی منحــر و نیازهــای خــاص خــود را بطلبــد، بــه همیــن دلیــل بــا توجــه بــه 

کلیــات قوانیــن کنفدرالــی و خواســت شــکل گیری ملــت دموکراتیــک متغییــر اســت. همچنیــن 

مقــوالت آمــوزش، بهداشــت، حقــوق و امنیــت از ســوی خــود کمونهــا پیشــرد داده می شــوند. 

دولــت در متامــی ایــن مقــوالت محــروم می گردانــد، ولــی کنفدرالیســم، تغذیــه می کنــد.

ــد،  ــکیل می ده ــک را تش ــت دموکراتی ــم و مل ــت کنفدرالیس ــه کل ماهی ــا، آنچ ــی اینه ــا متام ب

آزادی زنــان اســت. بــدون آزادی زنــان، هیــچ جامعــه ای موفــق بــه تشــکیل ملــت دموکراتیــک 

نخواهــد شــد. زیــرا تاریــخ متــدن مرکزگــرا، تاریــخ برده ســاخن زنــان و تظلــم علیــه آنهاســت. 

ــرد  ــر ف ــوژی منح ــازد، ایدئول ــز می س ــاالن را متامی ــا، اوج ــر خلق ه ــه های ره ــه اندیش آنچ

آزادی زنــان اســت. متامــی انقالبــات تاریخــی، بویــژه انقالبــات معــارص بــه دلیــل فراموش کــردن 

مســئله زن و یــا بخاطــر کج اندیشــی در خصــوص آن، دچــار انحــراف یــا زوال شــده اند.

در متامــی بخش هــای ایــن مکتــوب بــه توضیح و تفســیر مفهومی و نظــری کنفدرالیســم و ملت 

دموکراتیــک در چارچــوب نظریــه مدرنیتــه دموکراتیــک پرداختــه شــده اســت. کل مناســباتی که 

جامعــه دموکراتیــک را از دولــت ـ ملــت تفکیــک می کنــد، تفســیر می منایــد و سیســتم اجرایــی 

کنفــدرال را ارایــه می دهــد. رشط عملی شــدن ایــن سیســتم هــم مشــارکت عمومــی خلــق اســت 

در برابــر محروم ســازی دولــت. هــم بــه تاریــخ دموکراســی و کنفدرالــی تاریخــی پرداختــه شــده 

هــم سیســتم کنفدرالــی و ملــت دموکراتیــک اوجــاالن کــه هامنــا احیــای کل تاریخ خلق هاســت، 

بطــور دقیــق آورده شــده اســت. ترشیــح ماهیــت خودمدیریتــی بــرای ورود بــه حــوزه عظیــم 

کنفدرالیســم و تحقــق ملــت دموکراتیــک هــدف اساســی مکتــوب حــارض اســت. همچنیــن بــه 

آسیب شناســی خالصــه منــع دموکراســی در ایــران و رضورت وجــود آن در کوردســتان، خاورمیانه 

ــتم  ــک سیس ــه ی ــه چگون ــده ک ــاره ش ــتم اش ــش هش ــژه در بخ ــم. بوی ــت زده ای ــان دس و جه

کنفــدرال معضــالت اجتامعــی را آسیب شناســی و حــل کنــد. ایــن آلرتناتیــو، هامنــی اســت کــه 

غــرب و رشق چندیــن هــزاره و ســده تــالش کردنــد، امــا بــدان نرســیدند، ولــی اوجــاالن رســید. 

مدرنیتــه دموکراتیــک، آلرتناتیــوی بــرای حــل بحران هــای ناشــی از مدرنیتــه رسمایــه داری اســت.

بخش اول
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بطــور خالصــه وار توســعه  تاریخــی جامعــه 
اخالقــی و سیاســی را کــه وحــدت و یکپارچگی 
اســت ترشیــح  اساســی متــدن دموکراتیــک 
می کنیــم. زیــرا ایــن جامعــه کــه در دوران های 
کهــن جامعــه طبیعــی مادرســاالر و پــس از آن 
در نئولتیــک روســتا ـ قبیلــه محــور اســت، 
پیرشفته تریــن نظــام مدیریــت آزاد اســت کــه 
ــره ای را در  ــان جوه ــم چن ــروزه می خواهی ام
ملــت  و  کنفدرالیســم  پیرشفته تــر  سیســتم 
ــن  ــلول بنیادی ــان س ــر ه ــه ب ــک ک دموکراتی
جامعــه طبیعــی روئیــده اســت، پیــروی کنیــم. 
جامعــه طبیعــی ســلول اصلــی کنفدرالیســم و 

ــک اســت.  ــت دموکراتی مل

ی
یع

طب
عه 

جام
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نزدیــک بــه 98 درصــد حیــات طبیعــت اجتامعــی کــه طبیعــت دوم اســت، بــه حالــت واحدهــای 

ــن  ــلول بنیادی ــه اســت. کالن س ــه یافت ــم، ادام ــی می نامی ــه کالن ــه جامع ــره ای ک ــی 30 نف 20 ال

جامعــه اســت. جامعــه کالن در متامــی جوامــع خانوادگــی، قبیلــه ای، عشــیره ای، قومــی و 

ــوز  ــلول، هن ــی س ــر تفاوت یافتگ ــکلی نظی ــه ش ــده اند، ب ــکیل ش ــول ادوار تش ــه در ط ــی ک مل

ــن،  ــان منادی ــه زب ــاره ای و چ ــان اش ــت زب ــه در حال ــد. کالن چ ــه می ده ــش را ادام ــم حیات ه

مطابــق تعریــف اساســی مان از طبیعــت اجتامعــی، جامعــه ای اخالقــی و سیاســی اســت. شــاید 

ــت.  ــن آن اس ــود داش ــم، وج ــا مه ــود دارد، ام ــاده وج ــیار س ــتی بس ــالق و سیاس در کالن، اخ

ــی  ــد. حت ــات می کن ــش را اثب ــس، اهمیت ــی آورد. برعک ــی وارد من ــش خلل ــر اهمیت ــاده بودن ب س

می تــوان گفــت قوی تریــن منــود اخــالق و سیاســت پــاک در کالن وجــود دارد کــه جوهــر 

حقیقــی ملــت دموکراتیــک و کنفدرالیســم دموکراتیــک هســتند. زندگــی مطابــق آن اخــالق، رشط 

غیرقابــل اغــامض هســتی اســت. کالنــی کــه اخالقــش را از دســت داده باشــد، کالنــی فروپاشــیده، 

فروپاشــانده شــده و یــا نابــود شــده اســت. بیــان اخــالق کالن از راه هنجارهــا و مقــررات ســاده، 

تعبیــر از اهمیــت حیاتــی آن دارد. امــروزه وقتــی هنجــاری نقــض یــا حقوقــی پایــامل می گــردد، 

ــا در کالن،  ــود، ام ــر ش ــود آگاه ت ــور می ش ــه مجب ــا جامع ــد و چه بس ــم فرومنی پاش ــه از ه جامع

برهــم زدن هنجارهــا بــه معنــای پایــان اجتــامع اســت.

ــات را دارد. کالن دو کار بســیار ســاده دارد: جمــع آوری  سیاســت در کالن هــم هــامن خصوصی

ــاره جمــع آوری گیاهــان و شــکارگری  گیاهــان و شــکارگری. بدون شــک شــاید اعضــای کالن درب

کــه بــرای متامــی اعضــای کالن امــری حیاتــی اســت، هــزار بــار بحــث منــوده، مشــورت کــرده، بــه 

ردوبدل کــردن تجربیــات پرداختــه، بــه برخــی از اعضایشــان مأموریــت داده و ســعی منوده انــد 

سیاست هایشــان در زمینــه جمــع آوری گیاهــان و شــکار را بــه بهرتیــن و مفیدتریــن شــکل 

طرح ریــزی و اجــرا مناینــد. بــدون مشــورت و سیاســت دموکراتیــک بازهــم زندگــی کالن ممکــن 

ــه جمــع آوری و خــورده شــود، اساســی ترین سیاســت یعنــی  ــزی چگون منی شــد. اینکــه چــه چی

فعالیــت مشــرتک بــود. سیاســت را فعالیــت مشــرتک تعریــف می کننــد. اجتــامع سیاســی بســیار 

ــا  ــاد. تنه ــرگ می افت ــه م ــه ورط ــت، ب ــه سیاســت منی پرداخ ــک روز ب ــر ی ــه اگ ــود ک ــاده ای ب س

تفــاوت مهــم کالن هــا بــا اجتامعــات غیرانســانی ایــن اســت که بافــت اخالقی و سیاســی ســاده ای 

را پدیــد آورده انــد. حتــی ابزارهــا نیــز تنهــا هنگامــی کــه سیاســت وجــود داشــته باشــد، بــه میدان 

می آینــد. نشــو و منــای زبــان نیــز تنهــا بــر بنیــان اخالقــی و سیاســی ممکــن می گــردد. عنــری 

ــورد انجــام کار اســت.  ــری در م ــع می بخشــد، بحــث و تصمیم گی ــه گفتگــو را ترسی ــاز ب ــه نی ک

ــد، بلکــه  ــه اخــالق و سیاســت می پردازن ــه نیســت کــه ب ــه تغذی ــاز ب ــی بخاطــر نی جوامــع کالن

نیــاز بــه تغذیــه را بــا رویکردهــای اخالقــی و سیاســی مســتمرا توســعه می دهنــد. از ایــن نظــر 

ــن کننده  ــدان روش ــم چن ــوزه مارکسیس ــد« در آم ــن می کن ــز را تعیی ــاد همه چی ــارت »اقتص عب

مســئله نیســت. مــورد مهــم، چگونگــی تعییــن اقتصــاد اســت. در نــوع انســان، ایــن وضعیــت 

مســتلزم بافــت اخالقــی و سیاســی و حــوزه اجتامعــی می باشــد.

ــن  ــه آغازی ــدر و گوش ــوان آن را در ص ــه کالن، می ت ــی جامع ــت اساس ــن خصوصی ــبب ای ــه س ب

تاریــخ نظــام متــدن دموکراتیــک جــای داد. لــذا ایــن تاریــخ از ایــن نظــر، 98 درصــد از عمــر 

انســانیت را دربرمی گیــرد. ســلول بنیادیــن کالن در اجتامعــات امروزیــن هــم تــداوم حیــات 

دارد.

ــه  ــش( و جامع ــال پی ــزار س ــی 12 ه ــدود 15 ال ــنگی ح ــک)دوران میان س ــه مزئولتی جامع

نئولتیــک)دوران نوســنگی از 12 هــزار ســال قبــل( کــه پــس از ذوب شــدن یخ هــای چهارمیــن 

ــوروس  ــرس ـ ت ــای زاگ ــله کوه ه ــش در سلس ــال پی ــت هزار س ــدود بیس ــدان، ح ــر یخبن ع

بــه باشــکوه ترین شــکل پدیــد آمده انــد، پیرشفته تــر از جامعــه کالن هســتند. ابزارهــای 

ــز  ــتایی نی ــی و روس ــالب زراع ــن انق ــته اند. اولی ــه ای داش ــکونتی پیرشفت ــای س کار و نظام  ه

در همیــن دوران بــه وقــوع پیوســت. از نظــر اوجــاالن پراکنــش جامعــه نئولتیــک از زاگــرس 

ـ تــوروس بــه وقــوع پیوســته و تشــکل های اجتامعــی مشــابه آن در مکان هــای آفــرو ـ 

اوراســیایی بــه وجــود آمده انــد. عــری باشــکوه اســت. از شــکل گیری زبــان منادیــن گرفتــه 

ــا  ــرا ت ــواده مادرگ ــارت، از خان ــه های تج ــا ریش ــتاها ت ــکیل روس ــی، از تش ــالب زراع ــا انق ت

ســازمان قبیلــه و عشــیره، بــا ایــن مقطــع تاریخــی مطابقــت می کننــد. رشــد هــوش انســانی 

ــد. جامعــه بازهــم  ــز امــری باشــکوه اســت. پایه هــای روزگار امــروز در آن تشــکیل گردی نی

ــدارد و قــدرت تعریــف نشــده  اخالقــی و سیاســی اســت. هنــوز حقــوق و دولــت وجــود ن

اســت، زیــرا اینهــا بعنــوان معضــل اجتامعــی رسبرنیــاورده بودنــد. مــادر هــم تقدیــش گشــته 

ــی  ــه حت ــه ای تاریخــی می زیســتند ک ــه گون ــان ب ــی داده می شــود. چن ــوی زن تعال و ایزدبان

بــا مــردگان خویــش در یــک مــکان بــرس می بردنــد. گویــی بقایــای تاریخــی هنــوز هــم ایــن 

ــا  ــه ب ــی بلک ــان های ابتدای ــا انس ــه ب ــد. ن ــق می کنن ــا تزری ــان روزگار م ــت را در رشی واقعی

ــرو هســتیم.  ــی روب ــی و حقیق انســان های واقع

دوره نئولتیــک دومیــن دوره اصلــی تاریــخ متــدن دموکراتیــک اســت. ایــن دوره از راه 

ارزش هــای خالــص متــدن دموکراتیــک بازمنایــی می شــود. شــاید برخــی اندیشــمندان برقــراری 

ــا توســعه  باشــکوه ترین شــکل دموکراســی در ســطح روســتا و قبیلــه بــه گونــه ای همــگام ب

زبــان و خــرد منادیــن جامعــه اخالقــی و سیاســی را غریــب تلقــی مناینــد، امــا واقعیــت چنیــن 

اســت. دوره جامعــه اخالقــی و سیاســی، دوره خالص تریــن دموکراســی اســت. هنگامــی کــه 

ــه فشــار و اســتثامر  ــت منجــر ب ــن وضعی ــاد، ای ــاد نه ــه ازدی ــازاد رو ب ــات محصــول م امکان

ــا مرکزیــت شــهر  ــی ب ــدا از ســوی نیروهــای هیرارشــیک ســپس نیروهــای متدن ــد ابت نظام من

بــر روی جامعــه گردیــد.

جامعــه کالن و نوســنگی کــه جامعــه طبیعــی نامیــده می شــوند، اولیــن ســنگ بناهای 

خودمدیریتــی و دموکراســی هســتند.
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ــرد:  ــه ســه بخــش تقســیم ک ــخ را ب ــوان تاری می ت

جامعــه طبیعــی،  متدن مرکزگــرا و طبقاتــی، متــدن 

در  مدیریت هــا  و  دموکراســی ها  دموکراتیــک. 

ــاوت اســت. انســان  ــن ســه دوره تاریخــی متف ای

ــا  ــت، ام ــود گذاش ــه وج ــه عرص ــا ب ــا پ در آفریق

کوردســتان مهــد تشــکیل اجتــامع پیرشفتــه اســت. 

نــوع انســان تقریبــا چهارونیــم میلیــون ســال پیش 

ــرده ولــی 200 الــی 300 هــزار  در آفریقــا بــر ب

ــی را  ــی اجتامع ــه شــیوه های زندگ ســال اســت ک

یــاد گرفتــه اســت. در جامعــه طبیعــی دو انقــاب 

شــکل گرفتــه: انقــاب اجتامعــی و انقــاب زراعی. 

چــرا؟ 
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ــاس  ــر اس ــه ب ــا ن ــد، ام ــت می کن ــت پیرشف ــه و امنی ــه و تغذی ــت و اداره جامع ــیوه های مدیری ــرا ش زی

ــت.  ــتان اس ــی در کوردس ــالل طالی ــا ه ــن انقالب ه ــکان ای ــی و آزادی. م ــای دموکراس ــر مبن ــه ب زور بلک

ــتقیام  ــاده مس ــه س ــرد در درون آن جامع ــد، ف ــاده بوده ان ــداد و س ــا کم تع ــت کالنه ــه نخس ــر اینک بخاط

در تصمیم گیریهــا و فعالیت هــای سیاســی، اقتصــادی و فکــری مشــارکت دارد و واســطه ای میــان او و 

مدیریــت اجتــامع کــه مــادر مقــدس اســت، وجــود نــدارد. لــذا معضلــی بــه نــام جنــگ، قــدرت، اســتثامر، 

زور و ظلــم وجــود نــدارد. ایــن رونــد در جامعــه قبیلــه ای هــم هرچنــد پیچیده تــر شــده، امــا ادامــه دارد. 

فــرد در نظــام مدیریتــی و سیاســی قبیلــه آزادتــر از جوامــع امــروزی اســت. قبیلــه هویــت او اســت، زیــرا 

ــت  ــی و شــکل جوامــع، هوی ــوان گفــت نظام هــای مدیریت ــا امــروزه منی ت ــه او می بخشــد، ام ــز ب همه چی

ــگ،  ــل اینکــه عامــالن جن ــه دلی ــروز ب ــه داری ام ــرده داری گذشــته و رسمای ــال ب ــرد هســتند. مث انســان ـ ف

ــرا  ــر آن هــم می باشــند؛ زی ــه نابودگ ــت محســوب منی شــوند، بلک ــا هوی ــه تنه زور و اســتثامر هســتند، ن

ضددموکراســی و مدیریــت سیاســی خــود جامعــه هســتند. اجــازه منی دهنــد دموکراســی و مدیریــت بطــور 

ــل  ــه عام ــود ک ــته می ش ــده گذاش ــام مناین ــه ن ــطه ای ب ــردم واس ــت و م ــان دول ــرد. می ــام گی ــتقیم انج مس

ــر حســب  ــه ای دموکراســی واســطه ای نداشــته اند. اقتصــاد ب ــی و قبیل ــت اســت. جامعــه کالن مــزدور دول

نیازهــا شــکل گرفتــه نــه ســود بیشــرت و دموکراســی بــرای مدیریــِت حیاتــی بــوده نــه کســب قــدرت الیــزال.

»دموکراســی زاگــرس« را می تــوان اصطالحــی مناســب بجــای »دموکراســی آریایــی« دانســت. ایــن 

دموکراســی نخســت کالنــی، ســپس قبیلــه ای بــوده اســت،  امــا بــرای پیشــرد آن نیــاز بــه ابــزارآالت پیرشفتــه 

زندگــی اجتامعــی یکجانشــینی بــوده اســت. در تحقیقــات باستان شناســی در کنــار اســتخوان های مربــوط 

ــده  ــدم و جــو هــم دی ــاری همچــو ســنگ های تراش خــورده، گن ــه انســان زاگرســی در غار»شــانه در« آث ب

شــده اســت کــه مربــوط بــه 60 هــزار ســال پیــش اســت. امــا ابــزارآالت پیرشفته تــر ســفالی، دســتار، خیــش 

آهــن و وســایل شــخم زدن و ریســندگی در هــامن منطقــه زاگــرس ـ تــوروس یــا هــالل طالیــی یافــت شــده 

کــه مربــوط بــه تقریبــا 12 الــی 15 هــزار ســال پیــش اســت. ایــن ابــزارآالت شــیوه زندگــی اجتامعــی کالنــی 

را بــه شــیوه قبیلــه ای ـ روســتایی تغییــر داده انــد. چــون جامعــه قبیلــه پیرشفته تــر اســت، بنابرایــن شــیوه 

مدیریــت و دموکراســی آن نیــز بــا کالن گذشــته و جوامــع امــروزی کامــال متفــاوت اســت. نــوع دموکراســی 

و شــیوه مدیریــت قبیلــه ای در متــدن و فرهنــگ مزوپوتامیــای علیــا تحــت عنــوان دموکرســی زاگــرس رشــد 

کــرد. دو عامــل »شــیوه مدیریــت« و »فرهنــگ« در ایــن دوره تعیین کنــده هســتند کــه تــا دوران مادهــا 

ادامــه می یابــد. جالــب توجــه اســت کــه قبیلــه و فرهنــگ آن، امــروزه همچنــان زنــده و پویاســت.

ــرس ـ  ــه زاگ ــنگی در منطق ــنگی، دوران نوس ــس از دوران میان س ــت؟ پ ــی کجاس ــش دموکراس ــل پیدای مح

ــان  ــطح جه ــده در س ــی یافت ش ــکان تاریخ ــن م ــود. قدیمی تری ــاز می ش ــا آغ ــن علی ــوروس و بین النهری ت

کــه گــزاره از یــک فرهنــگ پیرشفتــه دارد، معابــد گوبکلی تپــه )بــا نــام کــوردی خراب رشــک( در اورفا)رحــا( 

ــد  ــه 4 معب ــت ک ــده 20 اس ــد یافت ش ــداد معاب ــتند. تع ــی هس ــای دین ــن مکانه ــد اولی ــن معاب ــت. ای اس

خاکــرداری شــده اند. جالــب ایــن اســت کــه هــر معبــد 12 ســتون حکاکــی شــده دارد. ایــن معابــد متعلــق 

بــه 12 الــی 14 هــزار ســال پیــش هســتند. بــر روی هــر ســتون تصاویــر برخــی حیوانــات کــه شــاید توتــم 

قبایــل بوده انــد، حــک شــده اســت و هــر ســتون مربــوط بــه مناینــده یــک قبیلــه بــوده اســت. شــاید ایــن 

قبایــل در آن معابــد گردهــم آمــده و کنفدراســیون هایی تشــکیل داده انــد. اولیــن اهــداف آنهــا دادوســتد 

ــه  ــروزه ب ــه ام ــه مقول ــن س ــت. ای ــوده اس ــر ب ــت یکدیگ ــظ امنی ــرتک و حف ــری مش ــادی، تصمیم گی اقتص

بحران هــای بنیان برافکــن مبــدل شــده اند.

از دیگــر اماکــن باســتانی »نواالچولــی« اســت کــه در شــامل کوردســتان و در حاشــیه رود فــرات کشــف 

شــد. قدمــت آن بــه 10 الــی 12 هــزار ســال پیــش برمی گــردد و نشــان می دهــد کــه زندگــی یکجانشــینی 

و زراعــی در ایــن مــکان رشــد کــرده اســت. ایــن مــکان باســتانی کوردهــا دومیــن مــکان قدیمــی در جهــان 

اســت کــه نشــان از یــک فرهنــگ پیرشفتــه دارد. دارای مدیریت هــای کمونــی زراعــی بــوده اســت. ایــن 

مــکان متشــکل از پنــج خانــه چهارگوشــه و دایــره ای اســت. مــکان تاریخــی دیگــر »هیالرکاتو)چایونــو(« 

در شــامل کوردســتان اســت کــه قدمــت آن بــه 10 هــزار ســال پیــش برمی گــردد و باستان شناســان طــی 

ــان  ــد. باستان شناس ــتفاده را یافته ان ــورد اس ــای م ــده و نی ه ــت دباغی ش ــاری از پوس ــود آث ــات خ تحقیق

ــو  ــی  در هیالرکات ــاس و ن ــتفاده از لب ــک و اس ــار در خراب رش ــن ب ــرای اولی ــد ب ــن و معب ــد دی می گوین

آغــاز شــده اســت. اینهــا همــه نشــان می دهنــد کــه اجتامعی شــدن، روستانشــینی، زراعــت و شــیوه های 

مدیریــت در زاگــرس و حوالــی آن شــکل گرفتــه اســت. پــس قدیمی تریــن اماکــن باســتانی کــه حکایــت از 

انقالب هــای اجتامعــی، زراعــی و روســتایی دارنــد در ســطح جهــان در کوردســتان یافــت شــده اند کــه در 

فــوق ذکــر کردیــم. شــیوه های ایــن انقالب هــا بعدهــا در رسارس جهــان اشــاعه یافــت.

ــوب  ــه محس ــی جامع ــانی وقت ــروه انس ــک گ ــد. ی ــه نامی ــوان جامع ــوه را منی ت ــانی انب ــروه انس ــک گ ی

ــر  ــژه ه ــد. بوی ــال را دارا باش ــات کمون ــت و حی ــینی، مدیری ــت، روستانش ــای زراع ــه هره ــود ک می ش

رابطــه انســان بــا انســان و انســان بــا طبیعــت. در جامعــه کالنــی و قبیلــه ای ایــن روابــط بصــورت سیاســی 

ــت  ــود، پیرشف ــدرت ب ــت ضدق ــا مدیری ــه هامن ــش حــول محــور مادرســاالری ک راســتین، ســاده و بی آالی

کــرده و در شــکل گیری روابــط میــان انســان ها و جوامــع ســاده کالنــی و قبیلــه ای هیــچ واســطه  و 

ــه سوء اســتفاده ایجــاد  ــذا کمــرت زمین ــی اســت. ل ــط، مســتقیم و حقیق ــدارد. رواب ــی وجــود ن ــزار حائل اب

ــطه  ــود واس ــب خ ــای متقل ــتفاده از نهاده ــا اس ــد، ب ــور کردن ــت ظه ــی و دول ــی هیرارش ــود. وقت می ش

ــی  ــط و رایزن ــه رواب ــی ک ــت، درحال ــه اس ــاری و قدرت طلبان ــطه گری انحص ــدند. واس ــان ها ش ــان انس می

انســانهای یــک اجتــامع بایــد مســتقیم باشــد. در جامعــه طبیعــی، فــرم اجتــامع فقــط یــک فــرم طبیعــی 

بــود، امــا امــروزه دو فــرم وجــود دارد: 1ـ فــرم قــدرت و سیســتم دولــت. 2ـ فــرم جامعــه. ایــن دو هنــوز 

هــم علیــه یکدیگــر در جــدال هســتند. جامعــه متشــکل از فــرد، خانــواده، قبیلــه، ملــت و خلــق اســت 

ــرا  ــه مردســاالری و متــدن مرکزگ ــالد ک ــل از می ــا ســه هــزار قب ــش ت ــی 300 هــزار ســال پی ــه از 200 ال ک

رس بــرآورد، فــرم رایــج، فقــط فــرم جامعــه کالن بــود. ریشــه ایــن فــرم در کوردســتان اســت. مدیریــت و 

ــم  و  ــن دوره زن فقــط تنظی ــت. در ای ــه انجــام می گرف ــان انســانها توســط کالن ـ قبیل ــط می ــن رواب تعیی

هامهنگ کننــده حیــات اجتامعــی بــود نــه مقتــدر. زن، هویــت زندگــی راســتین بــود، زیــرا کمــون تشــکیل 

مــی داد، روابــط اقتصــادی ـ سیاســی را هامهنــگ  می ســاخت و اجــازه منــی داد کانونــی بــرای قدرت طلبــی 

ــات در دوره  ــن خصوصی ــرد. ای ــراد آن، حــل می ک ــه اف ــا دادن نقــش ب ــه را ب ــرد. مســایل جامع شــکل گی

ــر  ــه  متــدن تغیی ــت آن ب ــی و مدیری ــن رســانده شــد. زندگــی کمونال ــه حداقل تری متــدن و مردســاالری ب

یافــت، لــذا دموکراســی هــم هــامن رسنوشــت را دچــار شــد. در جامعــه طبیعــی از دموکراســی و مدیریــت 

بــرای جنگ طلبــی و اقتــدار اســتفاده منی شــود. سیســتم کمونالــی یعنــی: روابــط مســتقیم و خدمــت بــه 

یکدیگــر و تنهــا چنیــن جامعــه ای می توانــد بحــران و معضــل نداشــته باشــد. ایــن سیســتم های اجتامعــی 

کمونــال کــه هــر زندگــی در آن حــول مــادر و نقــش عادالنــه وی پیرشفــت می کنــد، موجــب شــکل گیری 

تدریجــی ذهنیت هــا هــم می شــود. آییــن آنیمیســم اولیــن ســاخت ذهنیتــی در دوره مادرســاالری اســت و 

آن بــدان معنــی اســت کــه جامعــه همه چیــز را زنــده و دارای روح می دانــد و بــرای آن ارزش قایــل اســت. 

طبیعــت را زنــده قلمــداد می کنــد. طبیعــت و همــه موجــودات آن را بخشــی از وجــود خــود می دانــد. 

ــه تعیین کننــده هســتند. همیــن دو مقولــه هســتند کــه  پــس فــرم جامعــه و ذهنیــت ـ اعتقــاد دو مقول
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ــد و  ــر می کنن ــخ تغیی ــره در طــول تاری ــه داری و غی ــی، رسمای ــرده داری، فئودال بعدهــا در سیســتم های ب

کیفیــت و کمیــت مدیریت هــا و دموکراســی ها را تعییــن می مناینــد. ایــن اســت کــه فــرم کالن هــم بــه 

ــا  ــرد و ی ــواده گســرتده جــای کالن را می گی ــه، خان ــردد. در قبیل ــدل می گ ــه عشــیره مب ــه ب ــه و قبیل قبیل

فــرم دیگــر آن اســت. وقتــی روستانشــینی آغــاز می شــود، عشــیره فــرم رایــج جامعــه می شــود. هرچنــد 

ــرد  ــی را پیش ــد قدرت گرای ــار نبودن ــانها ناچ ــا انس ــه دارد، ام ــت ادام ــش جمعی ــا، افزای ــن فرم ه در ای

ــه  ــده ای اســت ک ــت، پدی ــت نداشــته اند. چــون دول ــه شــکل گیری دول ــع احتیاجــی ب ــن جوام ــد. ای دهن

ــت. در  ــه اس ــدرت و رسمای ــررضوری ق ــتم غی ــا سیس ــرد و تنه ــن می ب ــی را از بی ــم و دموکراس کمونالیس

جامعــه طبیعــی و روســتایی، زن نقــش اصلــی را داراســت، امــا از دوران هیرارشــیک بــه بعــد مــرد جــای 

ــارز  او را می گیــرد. چــون عشــیره جمعیتــی بیشــرت و جامعــه ای پیچیده تــر دارد، مــرد در نقــش شــمن ب

می گــردد، امــا هنــوز در آن اوایــل کــه دولــت ظهــور نکــرده بــود، جامعــه طبقاتــی و هیرارشــیک نبــود. 

ــه فعالیــت مشــرتک دســت زده اســت. ایــن نقــش  ــا هــم مشــورت و تصمیم گیــری کــرده و ب جامعــه، ب

در دولــت، بخاطــر شــیوه  مدیریــت اقتدارگــرا، ازمیــان مــی رود. فــرم عشــیره تقریبــا از 8 هــزار ســال ق.م 

شــکل گرفتــه اســت.

نتیجــه می گیریــم کــه بنیــان شــکل گیری کالن، قبیلــه و عشــیره کوردســتان بــوده کــه فرم هــای طبیعــی 

ــه  ــرس ک ــت زاگ ــگ و ذهنی ــن فرهن ــد. همی ــدرال بوده ان ــک و کنف ــت دموکراتی ــرای مدیری ــی ب کمونال

بســیار ریشــه دار و نیرومنــد اســت و دموکراســی زاگــرس را شــکل می دهــد، بعدهــا قوی تریــن عامــل در 

موفقیــت مادهــا بــرای تشــکیل کنفدراســیون مــاد شــد. امــروزه شــیوه های مدیریتــی و زندگــی اجتامعــی 

در عشــایر، متأثــر از دولت گرایــی تــا حــدی ضایــع شــده، زیــرا مردســاالری و خاندانــی دو عامــل قــوی در 

آنهــا شــده اند کــه مهــر دولــت را برخــود دارنــد. دموکراســی زاگــرس، دموکراســی فرم هــای کالن، قبیلــه و 

عشــیره اســت، امــا بــا ذهنیــت هــامن دوران. ایــن دموکراســی، طبقــه و بروکراتیســم را در جامعــه و نــوع 

ــار  ــکار و انحص ــینه و احت ــود بیش ــاس س ــر اس ــادی آن ب ــت های اقتص ــد. سیاس ــود برمنی تاب ــت خ مدیری

نبــوده، بلکــه فرهنــگ هدایــا و مبادلــه پایاپــای چیــره بــوده اســت. فــرد پــی بــرده کــه بــدون فرم هــای 

کالن، قبیلــه و عشــیره منی توانــد از اقتصــاد، مدیریــت سیاســی و فعالیــت فکــری مشــرتک امــا پرفایــده 

برخــوردار گــردد. جامعــه را هــم بــه تولیدمثــل، امنیــت و تغذیــه تقلیــل منی دهــد، بلکــه آن را هرمنــدی 

ــرای زندگــی می شــامرد. ــی ب عال

دیــن زاگرســی دیــن »ملک هــا« اســت. در قواعــد و معیارهــای زرتشــتی زاگــرس مفهومــی بــه نــام »منــع 

اندیشــه« وجــود نــدارد. بــه عبــارت دیگــر »مــالک عقلــی« مهــم اســت. قانــون دولتــی و فرمانروایــی یونیرت 

کــه نقــش منفــی دارد، ایجــاد نشــده. در اندیشــه زاگرســی از راه عقــل می تــوان بــه حقیقــت رســید. در 

متولــوژی گفتــه می شــود کــه جــای ســیمرغ روی درختــی بــه نــام »درخــت خیــر و رش« اســت کــه هــم 

مثــره آن خوبــی اســت هــم بــدی، امــا تفکیــک بــدی از خوبــی کار عقــل اســت، لــذا کســی کــه نیــک را از 

بــدی تشــخیص می دهــد، دارای اخــالق اســت؛ بــه همیــن دلیــل اخــالق بعنــوان حــد و مــرز عقــل تعییــن 

ــا  ــد. انســان زاگرســی ب ــن می کردن ــا مغ هــای زاگــرس تعیی ــد. معیارهــای عقــل و اخــالق را مــاگ ی گردی

توســل بــه عقــل و اخــالق بــه مرتبــه ملک بــودن می رســید کــه هــامن حقیقــت اســت، ولــی اگــر منحــرف 

می گردیــد »دیــو« قلمــداد می شــد کــه ســمبل بــدی اســت. 

در دوران نوســنگی، در زاگــرس، توتم پرســتی رشوع می شــود. در آنیمیســم همه چیــز زنــده و دارای 

ــن  ــد. ای ــداران باارزش ترن ــی از جان ــم، برخ ــا در توت ــتند،  ام ــاارزش  هس ــه ب ــود و هم ــور می ش روح تص

اســت کــه هــر قبیلــه بــرای خــود یــک توتــم انتخــاب و آن شناســه در مدیریــت دموکراتیــک و جلســات 

ــر  ــرا ه ــوده، زی ــت نب ــوده و بی جه ــم بیه ــدنها ه ــد. ارزش قایل ش ــور می یاب ــل حض ــری قبای تصمیم گی

جانــداری کــه بــه اجتــامع خدمــت می کــرد، توتــم می شــد. توتم گرایــی در کوردســتان بویــژه در آئیــن 

میرتائیســم هــم دیــده شــده اســت. میــرتا ســمبل خورشــید و آتــش اســت کــه هــر دو بــرای آریایی هــا 

و زاگرســی ها مقــدس بوده انــد. پــس در کنــار فرم هــای کالن، قبیلــه و عشــیره، فرم هــای ذهنیتــی 

آنیمیســم، توتــم و میرتائیســم تعیین کننــده کیفیــت جامعــه زاگرســی بــه لحــاظ مدیریــت و کمونالیســم 

هســتند. دموکراســی زاگــرس بطــور بــارز تــا پایــان فرهنــگ تل خلــف کــه در آن دوران از مــس اســتفاده 

می شــود و تاریــخ آن تقریبــا 4 هــزار و 900 ســال ق.م اســت، ادامــه دارد، امــا بــا ظهــور فرهنــگ العبیــد 

کــه تاریــخ آن بــه تقریبــا 4 هــزار و 500 ق.م برمی گــردد و شــهرها در آن رسبرآوردنــد، نقــش فرهنــگ 

ــتا و  ــا روس ــار ت ــی از غ ــت زاگرس ــگ و مدیری ــد. فرهن ــگ ش ــی کم رن ــتایی آن دموکراس ــه ـ روس قبیل

فرهنــگ العبیــد از شــهر تــا کالن شــهر، ذهنیــت و عقلیــت کمونالــیـ  روســتایی مزوپوتامیــای علیــا اجــازه 

منی دهــد عاملــی کــه زندگــی کمونــی و دموکراتیــک را از بیــن می بــرد، در آن رسزمیــن رسبــرآورد. بــه 

همیــن دلیــل اجــازه منی دهــد »»شــهرگرایی، طبقه گرایــی و دولت گرایــی« در مزوپوتامیــا شــکل گیــرد. 

درنیامیخــن فرهنــگ مدیریتــی بــا قــدرت موجــب شــد جامعــه کمونالــی زاگرســی ضایــع نگــردد، امــا 

بعدهــا در پــی یــورش اعــراب و فرهنــگ شــهری العبیــد بــود کــه ایــن خوشــبختی برچیــده شــد. همیــن 

فرهنــگ قــوی زاگــرس بــود کــه بعدهــا کنفدراســیونی در رسزمیــن مــاد علیــه اخــالف ســومریان یعنــی 

آشــوریان ســازماندهی کــرد و آن را شکســت داد. فرهنــگ کار و مدیریــت در جامعــه زاگرســی، تولیــدی 

خدمت گرایانــه اســت نــه مرفــی و ســودمحور. دارای بــازاری شــهری و مرکزگــرا نیســت، مبادلــه کاال 

ــن نیازهــا و  ــق ای ــی هنگفــت. مدیریت هــای جامعــه زاگــرس مطاب ــه انحصــاری و پول ــای اســت ن پایاپ

ــهر  ــه، ش ــای طبق ــق نیازه ــزی و هیرارشــیک هــم مطاب ــدن مرک ــای مت ــتایی و مدیریت ه ــگ روس فرهن

ــر از  ــر و کارات ــاظ طبیعی ت ــن لح ــه ای از ای ــی قبیل ــد. دموکراس ــکل می گیرن ــز ش ــازار مرک ــی ب و دولت

مدیریــت شــهری دولت گــرا اســت. عــدم موفقیــت دموکراســی دولت شــهرهای آتــن ـ یونــان هــم بعدهــا 

همیــن دالیــل متدنــی بــود و متوجــه نبودنــد کــه قــدرت در کالبــد شــهر، طبقــه و دولــت، رسطان زاســت. 

در جامعــه زاگــرس هنــوز قــدرت، مدیریــت، دموکراســی، جنــگ، ارتــش، جمعیــت و شــهر، اکولــوژی، 

ــد، امــا  ــدل نشــده بودن ــه معضــل اجتامعــی مب ــره ب نسل کشــی، آسمیالســیون، سیاســت، حقــوق و غی

ایــن معضــالت در دولت شــهرهای ســومری رسبــرآورد و در دولت شــهرهای یونــان بــه قــوت خــود باقــی 

مانــد. البتــه برخــی تاریخ نویســان معــارص معتقدنــد کــه اولیــن مهــد دموکراســی، رشق اســت نــه یونــان 

و تأکیــد می کننــد کــه نخســتین حکومت هــای مرشوطــه در جهــان کــه بــه معنــی گردهامیــی خلــق و 

دخالــت آنهــا در امــر حکومــت و انتخــاب حکــام اســت، در خاورمیانــه یعنــی در متدنــی غیرســامی در 

ســومر آغــاز شــده اســت و بعدهــا بــه انحایــی در دوران آکــد، بابــل، آشــور، عیــالم و غیــره ادامــه یافتــه 

اســت، امــا ایــن امــر بســتگی بــه نــوع نگــرش بــه دموکراســی بــا معیارهــای متفــاوت دارد. زیــرا بخوبــی 

می دانیــم کــه شــاید ایــن اشــکال مــادی و ظاهــری دموکراســی یعنــی گردهامیــی و مشــارکت خلقــی 

تــا حــدی قلیــل رعایــت شــده باشــد، امــا معیارهــای دولتــی دیگــر در زمــان ســومر هــم بــرای اولیــن 

بــار ســاخته شــدند و هــم عملــی گردیدنــد و هــامن معیارهــا بودنــد کــه دموکراســی قبیلــه ای را رو بــه 

نابــودی بردنــد. پــس منی توانیــم بــر اســاس اشــکال مــادی نظــر بدهیــم، چــون دیگــر انحصــار، قــدرت، 

دولــت و ســلطه در زیگورات هــا نهادینــه شــده بودنــد، امــا می تــوان گفــت کــه وجــود همیــن اشــکال 

مــادی می توانــد نشــان از فرهنگــی قلیــل از دموکراســی باشــد.
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تــا هنــگام بــر رس کار آمــدن مادهــا و پــس از آن بویــژه پارس ها، دموکراســی 

قبیلــه ای کــه پــس از دوره کالنــی شــکل گرفتــه بــود، شــیوه زندگــی پارســیان 

و پارتیــان بــود. در دوران ســاخت قبیلــه ای، نظــام نــرم پدرســاالری کــه بــه 

ــه  ــس  قبیل ــام، رئی ــن نظ ــود. در ای ــج ب ــت، رای ــهور اس ــس« مش ــام وی »نظ

ــه آزاد اســت و بیشــرت  ــرد در قبیل ــق. ف ــه خــودرأی مطل ــرات اســت ن دموک

ــه در  ــوده. مشــارکت عضــو قبیل ــده ب شــیوه زندگــی پارســیان شــبانی کوچن

امــور اقتصــادی و مدیریتــی، مســتقیم و بــا نظــم و ترتیــب اســت. پارســیان، 

ســلوکیان و پارتیــان چنــد قــرن تحــت حاکمیــت نــرم کنفدرالــی مادهــا قــرار 

ــن اســت کــه ادغــام آنهــا در سلســله  مراتب  ــی مســئله مهــم ای داشــتند، ول

حکومتــی و اداری متغییــر مادهــا، آنهــا را از شــیوه زندگــی در ســاختار 

ــت  ــد. اینجاس ــهری ش ــاهی ـ ش ــا ش ــاخت و بعده ــی دور س ــه ای کم قبیل

ــا  ــاتراپی)ایالتی( ماده ــیامت س ــی در درون تقس ــی و پارت ــل پارس ــه قبای ک

از خودمدیریتــی قبیلــه ای همچنــان برخــوردار بودنــد. بــا ظهــور امپراتــوری 

هخامنشــی شــاه و شاهنشــاه جــای رئیــس قبیلــه را گرفــت و بجــای زندگــی 

شــبانی کوچنــده و قبیلــه ای روســتایی، شــهرها، بــازار و پیشــه وران، بازرگانی، 

ــن،  ــال ای ــی کــرد. بدنب ــی، بردگــی و دولــت متمرکــز رشــد بحران روابــط پول

ــا  ــداری، فئودالیســم، آریستوکراســی شــاهی و هیرارشــی ظهــور کــرد. ت تیول

قرنهــا پــس از اســالم هــم کــه شــیوه قبیلــه ای آلــوده بــه مناســبات دولتــی 

می شــود، همچنــان قریــب 1500 ســال شــیوه قبیلــه ای روســتایی و بردگــی دولتــی جامعــه هیرارشــیک در ادوار هخامنشــی، 

اشــکانی و ساســانی در کنــار هــم ادامــه یافتنــد. در دوران ایــن امپراتوری هــا همچنــان صبغــه ای از خودمدیریتــی در قالــب 

ــد.  ــده می ش ــاتراپی دی ــیامت س تقس

ــت ـ  ــود. دول ــک ب ــد و دموکراتی ــی اداره می ش ــی انتخاب ــوراهای محل ــب ش ــه در قال ــل از آن، جامع ــا و قب در دوران ماده

شــهرهای مــادی روش دموکراتیــک داشــتند. در زمــان هخامنشــیان، اوتانــس بــه نفــع نظــام دموکراســی اســتدالل کــرده اســت، 

امــا موفــق نشــد. در رسود شــانزدهم گاتاهــای زرتشــتی گفتــه شــده کــه یــک دولــت ایــده آل بایــد انتخابــی باشــد. او بازگشــت 

بــه ســنت های برابــری و آزادی جامعــه طبیعــی کالنــی و قبیلــه ای را توصیــه کــرده بــود. اوتانــس نخســتین بــزرگ زاده پارســی، 

ــد نظــام پادشــاهی را  ــد. او می گوی ــن گفــت و هــرودوت آن را نقــل می کن ــک ت ــورد آســیب های ناشــی از پادشــاهی ی در م

بایــد کنــاری گذاشــت و اداره امــور را بــه همــه پارســیان واگــذار منــود. او چهــار بــار در مــورد خودکامگــی نظــام پادشــاهی از 

اصطــالح هوبریــس اســتفاده کــرده اســت. او ایــن نظــام را نابســامان عنــوان می کنــد. اوتانــس همچنیــن »گســتاخی ناشــی از 

رفــاه و حســادت« را دو عیــب بــرای خودکامگــی پادشــاه می دانــد. از حکومــت مــردم، دادرســی مســتقل و احــرتام بــه زنــان 

ســخن گفتــه اســت. مخالــف بدســت آوردن مناصــب دولتــی از راه قرعــه اســت، لــذا رایزنــی را وظیفــه همــگان بویــژه صاحبــان 

قــدرت می دانــد. او حتــی الیگارشــی یــا حکومــت گروهــی قلیــل بــر مــردم را قبــول نــدارد.

از دیگــر پادشــاهان پارســی کــه نظــر خــود را در مــورد سیســتم حکومتــی بیــان می کنــد، داریــوش اســت. در گــزارش هــرودوت 

در ایــن مــورد آمــده کــه داریــوش برخــالف اوتانــس موافــق نظــم پادشــاهی اســت بــه رشطــی کــه قوانیــن پیشــینیان را کــه بــه 

ارث رســیده تغییــر ندهــد و تابــع آنهــا باشــد. او از میــان خودکامگــی مطلــق پادشــاهی قانون مــدار، حاکمیــت الیگارشــی و 

فرمانروایــی مــردم، گزینــه اول را انتخــاب می کنــد. حتــی الیگارشــی را قبــول نــدارد و آن را رقابــت ناســامل اعضــاء علیــه یکدیگــر 

ــد. همچنیــن می گوید:»وقتــی قــدرت در دســت مــردم اســت، پلیــدی و بی هــری در قلمــرو امــور همگانــی گســرتش  می دان

می یابــد«. مهــم نیســت کــه ایــن نقــل قول هــا ســاخته و پرداختــه یونانیــان بــوده یــا نــه، مهــم ایــن اســت کــه هــرودوت در 

زمــان حکومــت هخامنشــیان بــه ایــران ســفر کــرده، لــذا می توانیــم بــه ایــن نزدیک تریــن منبــع بــه آن زمــان، اســتناد کنیــم. از 

آن گذشــته، اندیشــه آن زمــان فرمانروایــان برجامعــه بــرای مــا مهــم اســت تــا بــه نــوع ذهنیــت آنهــا پــی بریــم.

داریــوش اگرچــه ســاتراپ ها را باقــی گذاشــت، امــا بطــور اخــص یــک ســازمان منظــم دولتــی را رایــج ســاخت و شــیوه های 

اداری کنفدرالــی مادهــا را برچیــد. ایــن ســازمان حتــی بــر شــیوه مدیریــت قبیلــه ای و ســاختار آن تأثیــر عمیــق گذاشــت.

ــه  ــود ک ــو ب ــو و دهی ــس، زنت ــا(، وی ــای منانا)خانه ه ــکل از مجموعه ه ــا متش ــام پارس ه ــیان، نظ ــل از هخامنش در دوران قب

ــد، ویســپد،  ــا منان پ ــک از آنه ــر رأس هری ــوم دانســت. ب ــه و ق ــه، قبیل ــواده، طایف ــوان معــادل اصطالحــات امــروزی خان می ت

زنتوپــد و دهیوپــد قــرار دارد. ویســپدها و زنتوپدهــا ارشافیــت ایالتــی را تشــکیل می دادنــد، امــا منی تــوان آنهــا را خــان نامیــد 

کــه بعدهــا بــه وجــود آمدنــد. ایــن سلســله مراتب نظــام ایالتــی ازآن آریایی هــا بــود کــه در دوران مادهــا، بویــژه پارســی ها 

تغییــر کــرد. بعدهــا شــاه جــای همــه آنهــا را گرفــت. نظــام دولتــی جــای نظــام ویــس را گرفــت و دوران بردگــی آغــاز شــد. 

ــا و  ــام کمونه ــه نظ ــت ک ــد اس ــه بع ــن دوران ب ــد. از ای ــی می ده ــلطه دولت ــه س ــود را ب ــای خ ــم ج ــه ای ه ــی قبیل دموکراس

روســتایی از ســوی نظــام فئودالــی تضعیــف و یــا روبــه نابــودی بــرده می شــود کــه بــا اعــرتاض و واکنــش روســتائیان روبــرو 

می شــود. چنیــن اعرتاضــی بعــد از چنــد قــرن بــا پشــتیبانی مــزدک شــکل گرفــت. از زمــان اشــکانیان و ساســانیان تــا بــه امــروز 

ــد. در دوران اشــکانی)پارتها( رؤســای محلــی قبایــل  ــان دســتی قــوی در سیاســت دارن روحانیــون، ارتشــی ها و تجــار و بازاری

نفــوذ داشــتند و گفتــه می شــود کــه در آن اوایــل قریــب 18 شــاه محلــی وجــود داشــته اند و ایــن رؤســا در مجلــس موســوم 

بــه مهســتان در کنــار روحانیــون در تصمیــامت رشکــت می کننــد کــه آن را دموکراســی آمیختــه بــا بــرده داری نامیده انــد. مترکــز 

سیاســی وجــود نداشــته، امــا اقتصــاد آن جامعــه غیرمتمرکــز فئودالــی بــوده و ایــن، اشــکال کار بــوده اســت.

در دوره ای دیگــر کــه حکومــت ســلوکیان نامیــده می شــود، در فــالت ایــران قریــب دویســت دولــت ـ شــهر بــه ســبک یونانیــان 

بنیــاد نهــاده شــد کــه بــا شــیوه حکومــت دموکراســی یونانــی اداره می شــدند و قریــب دو ســه قــرن ادامــه یافــت. انطاکیــه 

در آن دوران هــم شــورا داشــت هــم انجمــن. شــهر ســلوکیه در کنــار دجلــه هــم شــورای ســیصد نفــره داشــت کــه اعضــای 
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بخش سوم

ــکیل  ــی را تش ــا انجمن ــره ی ــأت مدی ــات هی ــا« قض ــع در »پیری ــلوکیه واق ــدند. در س ــاب می ش ــهروندان انتخ ــط ش آن توس

می دادنــد کــه »ارخانتــس« نــام داشــت. شــهرهایی در کنــار نهاونــد و کنــگاور هــم چنیــن بوده انــد. اشــکانیان هــم بعدهــا 

ــان  ــان اداره و از زب ــن دموکراســی یون ــر حســب قوانی ــا ب ــار آمــده و شــهرها را تقریب ــا حــدی کن ــی ت ــن شــیوه یونان ــا ای ب

یونانــی هــم اســتفاده کرده انــد. اتفاقــی نیســت کــه حکومــت اشــکانیان را ملوک الطوایفــی خوانده انــد. تقریبــا کنفدرالــی 

بــوده اســت. 

پارت هــا کــه پــس از پارس هــا فرمانروایــی را بــا شکســت ســلوکیان در دســت گرفتنــد، بیشــرت خصیصــه قبیلــه ای را حفــظ 

ــی  ــد درحال ــوان می کنن ــر از هخامنشــیان و ساســانیان عن ــا را عقب مانده ت ــد. برخــی تاریخ نویســان معــارص آنه کــرده بودن

ــود و  ــر ب ــاه محدود ت ــارات ش ــا اختی ــت. در دوران پارت ه ــر اس ــی نزدیک  ت ــه دموکراس ــر و ب ــه پیرشفته ت ــن خصیص ــه ای ک

ــده  ــی و دربردارن ــای ارشاف ــب از خاندان ه ــه مرک ــد، اگرچ ــه ارث برده ان ــا ب ــه از ماده ــتان« ک ــه »مهس ــوم ب ــس موس مجل

ــی  ــه دموکراس ــت، ب ــی را نداش ــز داریوش ــت متمرک ــه دول ــه خصیص ــل اینک ــه دلی ــا ب ــود، ام ــان ب ــگان و مغ ــن فرزان انجم

ــرا  ــین و متدن گ ــیان شهرنش ــا و پارس ــر از ماده ــا دیرت ــد. پارت ه ــزل می ش ــب و ع ــا نص ــط آنه ــاه توس ــود. ش ــر ب نزدیک ت

شــدند و ایــن ویژگــی مثبتــی اســت، زیــرا در اوایــل هنــوز بــه شــیوه زندگــی قبیلــه ای عــادت داشــتند.

ریشــه اشــکانی ـ پارتــی بــه اســکیت ها هــم بازمی گــردد. اســکیت ها در نزدیکــی دریــای خــزر و گــرگان زندگــی 

ــا  ــد. اشــکانی ی ــه ســلوکی ها جنگیدن ــدل شــده و علی ــا مب ــه بخشــی از پارته ــت ســلوکی جــدا، ب ــا از دول ــد. آنه می کرده ان

ــد. »داه«  ــت می کردن ــود را مدیری ــه خ ــی جامع ــورت اجتامع ــکیت ها بص ــت. اس ــور آنهاس ــل ظه ــارت حاص ــی پ فرمانروای

مجلــس مدیریتــی آنهــا بــود. رهــر بــزرگ آنهــا در هــامن مجلــس انتخــاب می شــد کــه دارای علــم و ذکاوت بــود. داه بــه 

معنــای عقــل بــود و داهیانــه یعنــی عاقالنــه. کلمــه اســکیت شــاید بعدهــا بــه اشــکناز و اشــکواز تغییــر کــرد. نــام ســقز 

هــم از اســکیت ها آمــده. اشــکانیان از تیــره اســکیت ها بودنــد کــه بــا مادهــا پیــامن بســته و علیــه یونانیــان جنگیدنــده و 

آنهــا را شکســت دادنــد. میــان اشــکانیان و مادهــا هیــچ گاه اختــالف و جنــگ روی نــداد، زیــرا اســکیت ها و اشــکانیان هــم 

ــن خلق هــای  ــگ و دی ــا، فرهن ــد و ویژگیه ــت کردن ــه صــورت کنفدراســیون جامعــه را مدیری ــد. اشــکانی ها ب ــی بودن آریای

مختلــف را رد نکردنــد و هیچــگاه همچــو هخامنشــیان دیــن رســمی بــرای حکومــت انتخــاب نکردنــد. بایــد گفــت دوران 

ــا  ــرا آنه ــود، زی ــوب منی ش ــی محس ــاهی ایران ــخ شاهنش ــزو تاری ــکیت ها ج ــان ـ اس ــکانیان ـ پارتی ــت اش ــال حاکمی 400 س

اگرچــه آریایــی بوده انــد، امــا پارســی نبوده انــد. رهــر آنهــا داه نــام داشــته و اســامی آریایــی همچــو »مهــرداد، میــرتاداد و 

فرهــاد« بــرای خــود انتخــاب کرده انــد. میرتائــی بودنــد. آنهــا در پــی کودتــای موبــدان دیــن رســمی هخامنشــی ســاقط شــدند 

و بــه دموکراســی داهــی پایــان داده شــد و ساســانیان رسبرآوردنــد. شــیوه زمیــن داری و دیــن رســمی موبــدی هخامنشــی، این 

رژیــم را برچیــد. اردشــیر بابــکان در 224 میــالدی بــه عمــر دولــت ـ شــهرهای اشــکانی ـ یونانــی پایــان داد. 

ــدر او  ــی کــه پ ــی رسبرمــی آورد. مان ــذا مان بعــد از اشــکانیان، در دوران ساســانی حکومــت دموکراتیــک وجــود نداشــت ل

اشــکانی و مــادرش مــاد بــود در صــدد احیــای آداب و رســوم پرقدمــت میرتایــی و دیــن ملک هــای زاگــرس برآمــد. او دیــن 

را باورداشــت و مرتبــط بــا روح دانســت. ایــن امــر موجــب شــد کــه رویــه ای دموکراتیــک داشــته باشــد و هیــچ دینــی را 

رد نکنــد. رویــه دموکراتیــک او کــه جهانــی شــد، بخاطراینکــه در درون دســتگاه حاکمیــت ساســانی کــه موبــدان بدرسشــت 

ــاهی  ــلطه ش ــای س ــرا و جریان ه ــدان واپس گ ــمنی های موب ــه دش ــا توطئ ــتند، ب ــردن آن می گش ــه عملی ک ــال زمین ــه دنب ب

ساســانی بــا ناکامــی روبــرو گشــت. اگــر چنیــن منی شــد، نهضــت مانــی بــه رنســانس می انجامیــد. مــزدک هــم در در درون 

هــامن دســتگاه بدنبــال راهــکار گشــت کــه او هــم بــا کودتــا از میــان بــرده شــد. مــزدک از جملــه رهرانــی اســت کــه در 

ــوده، برآمــده اســت.  ــا کار و درآمــد مشــرتک« ب ــه ی ــب کمونالیســم کــه »همبائی ــری در قال ــت و براب ــراری عدال صــدد برق

مالکیــت مشــاع و مشــرتک را اســاس برابــری قــرار داد کــه آن را کمونیســم روســتایی مــزدک می نامنــد. مــزدک آزادی زن را 

هــم ترویــج داد. آئیــن مــزدک و مانــی کــه شــیوه فلســفی پیرشفتــه زرتشــتی بودنــد، فلســفه نوزایــش آن دوران را قبــل از 

ــذا در  ــد نداشــت، ل ــران اندیشــه دموکراســی نظام من ــه ای ــت ک ــد گف ــد. در کل بای ــزی کردن ــی پایه ری ــان یونان طبیعت گرای

قــرون 10 و 11 آثــار افالطــون و ارســطو بدســت آنهــا رســید و نظــرورزی در خصــوص شــیوه حکومــت داری از ســوی فارابــی 

ــاز شــد. ــینا آغ و ابن س
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ــای دانشــی اســت  ــه معن ــان ب واژه سیاســت در یون

کــه از »شــهر« و مناســبات »مدنــی« بحــث می کنــد. 

پولتیــکا از پولیــس گرفتــه شــده کــه هــر اداره شــهر 

اســت و مدنیــت را پیشــرد می دهــد دولــت ـ شــهر 

یونانــی جامعــه ای مینیمیــزه بــود کــه حــوزه مصالــح 

عمومــی بــود و فعالیت هــای سیاســی بــا ایــن حــوزه 

مرتبــط بــود نــه مناســبات و منافــع حــوزه خصوصــی. 

مصالــح عمومــی و مصالــح شــهروندان در آن شــهرها 

همخــوان بــود و یــک وحــدت منســجم داشــت. لــذا 

نــزد یونانیــان، امــر سیاســی بــه معنــای »مشــرک« و 

ــی  ــخصی و خصوص ــع ش ــا مناف ــود و ب ــی« ب »عموم

ــود. افاطــون هــم سیســتم سیاســی و  در تعــارض ب

مدیریتــی جامعــه را مطابــق آن و در مــوازات بــا 

دیدگاه هــای خــود ســامان بخشــیده. چــون امــر 

از حقــوق شــهروندان  گــزاره  یونــان  سیاســی در 

ــود،  ــی ب ــک شــهر داشــت و گروهــی جمع ــن ی معی

ــور آن  ــی مح ــد و قدرت گرای ــی ش ــا دولت ــذا بعده ل

ــد. گردی
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بــه دنبــال ســقوط نظــام موکِنــای در تقریبــا ســده دوازدهــم پیــش از میــالد بــا قــدرت گرفــن قبایــل ُدری 

ــره  ــود. ف ــوع ســومری ب ــه از ن ــا ظل الل فضــای سیاســی عــوض شــد. فضــای نخســت، قــدرت شــاهی ی

شــاهی حاکــم بــود. ایــن فــره شــاهی و ظل اللهــی بــا ســقوط موکنــای از میــان رفــت و دولــت  ـ شــهرهای 

یونانــی)POLIS( رس بــر آورده و اندیشــه عقالنــی بــا حاکمیــت فلســفه جــای بی اندیشــگی دوران فــره 

شــاهی را گرفــت. ایــن ســده، ســده میانــه نامیــده می شــود. یونــان، ســنت فــره شــاهی را از ســومریان 

رشق بــه ارث بــرده بــود، امــا ایــن بــار در شــهرها بویــژه از ســده هشــتم پیــش از میــالد در روابــط خــود 

بــا رشق، برخــالف دوره موکنــای، بــه تقلیــد از رشق نپرداخــت امــا از آن هــم تغذیــه منود. آنچــه در یونان 

از ایــن ســده بــه بعــد جــای فره شــاهی )قــدرت الیــزال( را گرفــت، سیاســت نامیــده شــد. سیاســت یعنــی 

مناســبات اداره شــهر. از نظــر آنهــا سیاســت یعنــی گفتگــوی همگانــی در میــدان عمومــی کــه همــه 

شــهروندان آزاد و برابــر و دارای ســهم یکســان بودنــد. اداره شــهر امــری همگــن بــود. از اینجــا بــود کــه 

سیاســت ظهــور کــرد و جــدا از دیــن و دیانــت در اداره شــهر بــود. خــرد و فلســفه حاکــم شــد. در دوره 

موکنــای کــه فــره  شــاهی حاکــم بــود، متامــی امــورات دینــی، سیاســی، نظامــی، اداری و اقتصــادی در یــد 

قــدرت شــاه قبضــه شــده بــود و شــهروند اراده ای نداشــت. ایــن، هویــت حیــات اجتامعــی آن دوران بود. 

شــاه موکنــای متامــی امــورات اقتصــادی، سیاســی و اجتامعــی را در دســت داشــت کــه تقلیــدی از رشق 

بــود. امــورات دینــی را هــم تعییــن می کــرد. قبایــل ُدری ایــن نظــام را برچیدنــد. لــذا پیونــد یونــان بــرای 

مدتــی بــا دنیــای خــارج گسســت و تنهــا بــه اقتصــاد مبتنــی بــر کشــاورزی روی آورد. دســتگاه شــاهی 

آناکــس کــه شــاه موکنــای بــود از میــان رفــت و دیگــر زنــده نشــد. پــس از آن، مفهــوم باســیلوس کــه نــام 

گروهــی از بــزرگان و شایسته ســاالران بــود جــای آناکــس ـ شــاه را گرفــت. نـُـه شــخص همــه قــدرت را در 

دســت داشــتند. یونانیــان در پایــان قــرن نهــم متدنــی نوین تــر دســت وپا کردنــد. نوشــن، همگانــی و از 

دســت شــاه خــارج گردانــده شــد. نوشــن فرهنگــی همگانــی شــد کــه در پیرشفــت آن متــدن نقــش بســزا 

داشــت. حیــات اجتامعــی و سیاســی دگرگــون شــد. متامــی گروه هــا در امــر اندیشــه و مدیریــت دخیــل 

و بــا هــم بــه رقابــت پرداختنــد. لــذا بحث هــای فلســفی در خصــوص اداره جامعــه و دموکراســی کم کــم 

باالگرفــت. حاکمیــت بــه دســت آریســتوکرات ها و بــزرگ زادگان افتــاد و فرمانروایــان شــاهی در حاشــیه 

ماندنــد. دیــن و شــاه هــر دو ضعیــف شــدند. حیــات سیاســی شــهرهای یونــان دچــار چنیــن تحولــی شــد. 

در ایــن دوره، نخســت، بحران هــا اقتصــادی بــود، امــا کم کــم بــه حــوزه سیاســت و اخــالق هــم رسایــت 

ــن دوره قدرت هــای  ــد. در ای ــاال آمدن ــر پوســت شــهرها ب ــداز از زی ــرد و مســایل اجتامعــی بنیان بران ک

خــاص رسبرآوردنــد امــا پرستشــگاه و رسوش اســتقالل عمــل داشــتند، ولــی در حاشــیه بودنــد. رایزنــی بــا 

پرستشــگاه، فرهنــگ مشــورت در دموکراســی را پایه گــذاری کــرد. فرزانــگان ایــن دوره بیشــرت بــه مســایل 

دنیــوی و عــامل انســانی اهمیــت دادنــد. اندیشــه های ایــن فرزانــگان، اندیشــه عقلــی و فلســفی یونــان را 

بدنبــال داشــت. هــم و غــم آنهــا ایــن شــد کــه مناســبات شــهرها و عــامل انســانی چگونــه خواهــد بــود و 

روابــط میــان انســانها و گروه هــا بایــد چگونــه باشــد؟ چگونــه می تــوان مســایل و معضــالت اجتامعــی 

را حــل کــرد؟ از ایــن پــس، مفهــوم فرماندهــی از شــاهی جــدا و دیگــر تنهــا بــه قلمــرو سیاســی اطــالق 

شــد. فــرد سیاســی، فرماندهــی می یافــت. از ایــن زمــان بــه بعــد، فرمانــده از ســوی شــوراها و از طریــق 

انتخابــات ســاالنه انتخــاب می شــد. امــا مهــم ایــن بــود کــه نخســت مشــورت و گفتگــو انجــام می گرفــت 

کــه بنیــان دموکراســی آتــن شــد. شــاه دیگــر در نظــام سیاســی فقــط وظیفــه اجــرای مناســک مذهبــی را 

برعهــده داشــت و محــدود بــود. وظایــف اجتامعــی بــر وظایــف شــاهی چیرگــی یافــت.

ــا فضــای عمومــی، جــای قــر شــاه را در مرکــز شــهر گرفــت و متامــی شــهروندان دولــت ـ شــهر  آگــورا ی

حفــظ امنیــت داشــتند، لــذ )POLIS( زاده شــد. هویــت سیســتم تک مرکــزی از شــاهی بــه عمومــی تغییــر 

ــری  ــدرت برت ــر شــیوه ها و ابزارهــای اعــامل ق ــر دیگ ــن، ســخن ب ــژه آت ــان، بوی ــد. در شــهرهای یون می یاب

می یابــد کــه لوگــوس عنــوان شــده و بعدهــا دیالکتیــک یــا گفتگــوی متقابل بــرای تغییــر و پیرشفــت را حاصل 

منــود. از ایــن پــس، ســخن ور برتــر، فرمانــده برتــر محســوب می شــد و قــدرت سیاســی می یافــت. مباحــث 

فلســفی و سیاســی برخاســته از ســنت ســخن وری و مشــاجره بــود کــه ســنت ســقراط شــد و دیالکتیــک نــام 

گرفــت. روشــی بــرای حــل مســایل اجتــامع و انســان. آگــورا هــم مرکــزی برای ســخن وری و مشــاجره سیاســی 

در شــهرها شــد کــه الگــوی نخســت پارملــان می باشــد. مصالــح عمومــی و خصوصــی مــردم در ایــن مرکــز 

رایزنــی می شــد. پیدایــش خــط و قانــون بــه مــوازات هــم بــرای شــهروندان رشــد کردنــد. شــهروند بــا رفتــار 

سیاســی آشــنا شــد. نومــوس هــامن قانــون شــهر و خانــواده بــود. نومــوس )اقتصــاد و قانــون سیاســی( بــا 

دموکراســی یعنــی قانــون خــودی و خودمدیریتــی همــزاد می گــردد. پیشــرت تســموس حاکــم بــود کــه معنــای 

آن تحمیــل قانــون از خــارج بــود، یعنــی فقــدان خودمدیریتــی. قــرار بــود کــه رابطــه برابــر و آزاد جــای رابطه 

ــرد، امــا پدیده هــای دولــت  ــان را در شــهرهای تازه تأســیس بگی ــر سلســله مراتب شــاهان و درباری مبتنــی ب

و قــدرت آن را ضایــع کردنــد. ایزونومیــا در قــرن ششــم بــه معنــای اشــرتاک شــهروندان در قــدرت سیاســی 

بــود. در آتــن خیــال می شــد بــا ایجــاد تعــادل قــدرت میــان شــهروندان می تواننــد نوعــی برابــری ایجــاد و 

از انحصارطلبــی جلوگیــری کننــد،  امــا کلیــت دولت گرایــی اجــازه منــی داد. ایزونومیــا برابــری در برابــر قانــون 

و پدیدآورنــده دموکراســی شــد، ولــی مهــر دولــت را برخــود داشــت. ایــن امــر موجــب می شــد کــه بازهــم 

فرمانروایــان و گروه هــای خودکامــه رس برآورنــد. دمــوس یعنــی مــردم و دموکراســی یعنــی رشکــت همــگان 

در اداره سیاســی، امــا همچنــان قــدرت دولتــی و حکومــت دخالــت داشــت. قــدرت تقســیم می شــد، ولــی 

ــرده منی شــد. ــان ب از می

ــان وجــود داشــتند، دموکراســی آتــن  ــان ســه عنــر »طبقــه، شــهر و دولــت« در یون ــی کــه همچن در حال

می خواســت بــا توســل بــه اصالح طلبــی ُســلُن عدالــت را میــان شــهروندان آن هــم بــا کوشــش های عقالنــی 

برقــرار ســازد، امــا معضــل فاصلــه طبقاتــی میــان ثرومتنــدان و فقــرا و یــا فرمانروایــان و برده هــا بــه قــوت 

خــود باقــی بــود. ایــن خودمدیریتــی در تقابــل بــا پدیده هــای دولــت و بردگــی قــرار نگرفــت و یــا ضعیــف 

عمــل کــرد. ایــن بــود کــه قانــون جــای اخــالق و سیاســت را گرفــت.

»اندیشــه سیاســی«  و »نهادهــای دموکراتیــک« رهــاورد یونانیــان بصــورت پیرشفتــه و خردمحــور بــود. نهادها 

و نظــام حکومتــی از خودکامــه بــه دموکراتیــک تغییــر کــرد. قــدرت دولتــی در یونــان از میــان نرفتــه بــود، 

بلکــه بــه حــد وســط تنــزل داده شــده بــود و در همیــن حــد وســط میــان مــردم و دولــت از برابــری همــگان 

در مقابــل قانــون ســخن می رفــت. واقعیــت سیاســی یونــان هــامن میانــه روی دموکراســی در کنــار قــدرت 

ــی  ــه اســت. وقت ــام جامع ــده نظــم و نظ ــی برهم زنن ــی، خودگامگ ــود. در اندیشــه سیاســی یونان ــی ب دولت

تســئوس بنیانگــذار آتــن آن شــهر را بنــا نهــاد و مــردم را گردهــم آورد، بــه آنهــا وعــده حکومتــی بــدون شــاه 

و مــژده شــورا و دموکراســی را داد. اندیشــه فرزانــگان و فیلســوفان در کنــار درک مردم از مناســبات شــهروند، 

مولــد دموکراســی یونــان بــود. شــیوه فرمانروایــی بــر مبنــای اکرثیــت مــردم و قانــون هــم وظیفــه اش تعییــن 

برابریهــا بــود. در انتخابــات و انتصابــات آن دوران هــم شایســتگی مــالک بــود نــه وابســتگی گروهــی. هــر 
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شــهروندی هــم بــه کارهــای خــود و هــم عمومــی می رســید و فــردی کــه در امــورات شــهر رشکــت منی کــرد 

ــود،  ــان، اخــالق سیاســی اســاس کار ب ــد. در ســده های نخســتین دموکراســی یون بی مــرف تلقــی می گردی

امــا دو مقولــه »قانــون و حقــوق« بــا درآمیختگــی بــا پدیــده دولــت، مناســباتی خشــن بــه میــان آوردنــد 

و رقابــت سیاســی جــای اخــالق را گرفــت کــه ســقراط بــر آن شــورید. ایــن بی اخالقــی، منافــع مردمــی را 

قربانــی منافــع خصوصــی می کــرد. بحــران در یــک جامعــه، بحــران ذهنیتــی اســت. در یونــان باســتان هــم 

بی اخالقــی سیاســی، بحــران بــه بــار آورد و سوفســطائیان رسبرآوردنــد. آنهــا منــاد ابتــذال جامعــه و عامــل 

ــژه  ــود، بوی ــی جــای آن را می گرفــت. جنــگ هــم عامــل دیگــر ب ــذا می بایســت خردگرای ــد. ل بحــران بودن

جنگ هــای پلوپُنســی در آتــِن هــوادار دموکراســی و اســپارت جانبــدار الیگارشــی بــود. بحرانــی کــه دامنگیــر 

دموکراســی نوظهــور آتــن شــد، نظریه هــای سیاســی و مدیریتــی افالطــون و ارســطو را بــه دنبــال داشــت. 

در زمــان ســقراط، افالطــون و ارســطو بحــران، حیــات اخالقــی، اجتامعــی و سیاســی را فراگرفتــه بــود و ایــن 

ــه اخــالق  ــد. ســقراط ب ــد، امــا سوفســطائیان آتــش بحــران را شــعله ور می کردن ســه درصــدد حــل آن بودن

اجتامعــی اهمیــت داد، امــا افالطــون برقــراری نظــم نویــن سیاســی را محــور کار خــود قــرار داد. فرزانگــی 

ــا فعــل سیاســی بــرای خودمدیریتــی اخالقــی و سیاســی بــود. سیاســت و دیالکتیــک  عملــی ســقراط هامن

)خطابــه( ســقراط دســتاورد دموکراســی آن زمــان یونــان شــد.

افالطون؛ سیاست و دموکراسی  
ــت«  ــت و معرف ــت، عدال ــه گانه »حقیق ــور س ــول مح ــون ح ــژه افالط ــوفان بوی ــای فیلس ــی نظریه ه متام

ــر  ــون ه ــان افالط ــد. در زم ــی می کنن ــی« را بررس ــیوه فرمانروای ــهروندی و ش ــبات ش ــد و »مناس می چرخن

ســخن وری بــرای اقنــاع مــردم در فرمانروایــی دموکراتیــک شــهرها جایگاهــی مهــم داشــت. قناعــت بــر رس 

موضوعــی بــرای تصمیم گیــری دموکراتیــک در سیاســت آن زمــان، شــیوه اندیشــه سیاســی مردمــی شــده بــود. 

بعدهــا ســخن وری بــه ابــزاری بــرای مــردم در قانون پرســتی مبــدل شــد تــا بــا اســتفاد از آن در دادگاه هــا 

بــرای دفــاع از خــود اســتفاده کــرده و پیــروز شــوند، لــذا در ایــن قانومنــداری حقوقــی، اخــالق، حــذف اســت، 

چیــزی کــه در نظــام قبیلــه ای ـ روســتایی پیــش از شــکل گیری دولت شــهرهای یونــان اهمیــت بیشــرتی بــرای 

مــردم داشــت. سوفســطائیان از ســخن وری قانومنــدار بجــای اخالق مــدار ســود جســته و دموکراســی یونــان 

را بــه تباهــی کشــاندند. پیــکار ســقراط علیــه ایــن طبقــه ی ضددموکراســی و اخــالق بــود. افالطــون بنیانگذار 

ــر  ــفی ب ــه فلس ــج داد. اندیش ــت را تروی ــم سیاس ــفه و ه ــم فلس ــت. او ه ــد اس ــی نظام من ــفه سیاس فلس

نظریه هــای سیاســی تأثیــر می گــذارد. چــه اندیشــه ای بــر افالطــون تأثیرگــذار شــد؟ پیــش از او، پارمانیــدس 

مقولــه وحــدت وجــود و پرســتش یگانــه را مطــرح کــرد و در واقــع او بــود کــه ایده آلیســمی افراطــی را رایــج 

ســاخت کــه زمینــه اندیشــه های دینــی رشق و غــرب حتــی اندیشــه های متافیزیکــی ـ ایدآلیســتی افالطــون 

را شــکل داد. او پی هــای توجیــه فلســفی  توحیــد در ســه دیــن بــزرگ یهودیــت، مســیحیت و اســالم را ریخت 

و تــا بــه امــروز تأثیراتــش ادامــه دارد. ایــن دیــدگاه فلســفی گذشــته از دیــن، بــر سیاســت هم تأثیر گذاشــت. 

ــدس  ــزد افالطــون، از اندیشــه فلســفی پارمانی ــه ن ــدل مدنظــر اداره جامع ــژه م سیســتم های سیاســی بوی

نشــأت می گیــرد. درحالــی کــه نامــی از پارمانیــدس بــرده منی شــود. می دانیــم کــه افالطــون نــاف فلســفه و 

سیاســت را بــه هــم گــره می زنــد. او فلســفه راســتین را دســتورالعمل رســیدن بــه سیاســت صحیــح می دانــد 

و در نامــه هفتــم بــه آن اشــاره کــرده اســت. او بــه دنبــال اصــالح شــیوه های فرمانروایــی بــا فلســفه راســتین 

اســت، لــذا مفهــوم عدالــت را اســاس کار قــرار می دهــد. بحــران نظــام سیاســی آتــن را بحــران فلســفی 

ــه فکــر می کــرد کــه در  ــه فاضل ــه مدین ــذا ب ــد داشــت، ل ــن تردی ــد. او در اصــالح امــور آت ــوان می کن عن

واقعیــت وجــه عینــی نداشــت. او گفــت رصف اصالحــات سیاســی و اجتامعــی کافــی نیســت، پــس بایــد 

دســت بــه دامــان فلســفه شــد؛ لــذا چــون فلســفه بــرای حــل معضــالت پایــه اســت، پــس حاکــم شــهر 

بایــد فیلســوف باشــد. شــبیه ایــن تفکــر هــم امــروزه در اندیشــه های سیاســی ـ والیت فقیهــی خمینــی 

دیــده می شــود. خمینــی نیــز می گویــد رهــر بایــد والیــت فقیــه حاکــم بــر امــور باشــد. از نظــر افالطــون 

تنهــا فیلســوف حکیــم می توانــد بحران هــای سیاســی ـ اجتامعــی را حــل کنــد. حتــی می گویــد حکیــم 

ــروا  ــروت و قــدرت توســط فرمان ــد. فلســفه از کســب ث ــق اصــول فلســفه ایجــاد کن ــد شــهری مطاب بای

جلوگیــری می کنــد و جنــگ را خامــوش. افالطــون فرمانروایــان تبــاه و بحران هــای اجتامعــی را دو مقولــه 

مرتبــط بــا هــم می دانــد. فیلســوف مدینــه فاضلــه می ســازد. مهم تریــن مســئله ایــن اســت کــه افالطــون 

ــون  ــع قان ــق الهــی اســت کــه تاب ــا حقای ــوس ب ــد: »فیلســوف، مأن در رشح نظــم سیاســی خــود می گوی

نظــم آســامنی هســتند« لــذا ایجــاد مدینــه فاضلــه را بــه تقلیــد از مدینــه آســامنی ممکــن می دانــد کــه 

ایــن تفکــر بشــدت متأثــر از توحیــد افراطــی پارمانیــدس اســت و در اداره سیاســی شــهرها و دموکراســی 

یونــان رخنــه می کنــد. افالطــون می گویــد شــکل گیری مدینــه فاضــه امــر محــال اســت و امیــد دارد کــه 

رسمشــق هایی نزدیــک بــه ایــن مدینــه فاضلــه در آینــده شــکل گیرنــد نــه رسمشــق های کامــال مشــابه. او 

تحقــق کامــل مدینــه فاضلــه خــود را ناشــدنی می دانــد، پــس بــه منونــه نزدیــک بــه آن بســنده می کنــد. 

او می گویــد تحقــق عملــی و کامــل مدینــه فاضلــه شــاید ناممکــن اســت، امــا نظــر داشــن بــه آن کــه 

ــه  ــد ن ــان می ده ــعات را نش ــه س ــیدن ب ــای راه رس ــون جهت ه ــد. افالط ــی می باش ــت، کاف ــی اس آرمان

امــکان رســیدن را. پــس طــرح آرمانــی افالطــون شــدنی نیســت و مهــم، ایجــاد دگرگونــی بــرای رهایــی از 

بحرانهــا اســت.

افالطــون بــه مفهــوم مصلحــت عمومــی در دموکراســی یونــان اهمیــت می دهــد. سیاســت و مناســبات 

شــهروندی در کانــون ایــن مصلحت هــا قــرار دارد. او در رســاله مــرد سیاســی جایــگاه سیاســی را توضیــح 

می دهــد و دو مرحلــه را عنــوان می کنــد: نخســت، دوره ای کــه خداونــد امــور عــامل را در دســت داشــت 

و اداره جامعــه انســانی عالــی بــود. مــردم در دامــان طبیعــت زاده می شــدند و خدایــان آنــان را پــرورش 

می دادنــد. دوم، خــدا عــامل را رهــا کــرد و انســان در دام نیازهایــش گرفتــار شــد و سیاســت اهمیــت یافت. 

سیاســت از نظــر او چیــزی اســت کــه انســان در غیــاب خداونــد انجــام می دهــد. حکومــت قانــون را در 

ایــن راه پایــه و تنهــا راه تأمیــن مصلحــت عمومــی می دانــد. قانــون را ضابطــه متییــز میــان شــیوه های 

فرمانروایــی درســت و نادرســت قــرار می دهــد. افالطــون قانــون را برتــر از فرمانروایــی می دانــد. فرمانــروا 

بایــد فقــط بــه مصلحــت عمومــی فکــر کنــد نــه مــال و مقــام. او پادشــاهی، الیگارشــی و دموکراســی را 

بــا قانــون می ســنجد و می گویــد شــش نــوع حکومــت از ایــن ســه نــوع تشــکیل می شــود. بــا توجــه بــه 

ایــن اندیشــه، فرمانــروا بایــد عمــوم را مدنظــر داشــته باشــد نــه اکرثیــت یــا یــک گــروه خــاص را. افالطــون 

ســنگینی وزنــه اکرثیــت در دموکراســی آتــن را بــرای آن نقــص می دانــد و ایــن، بــه لحاظــی صحیــح اســت. 

ــد  ــد. تأکی ــی رد می منای ــونت را بکل ــد و خش ــح می ده ــار ترجی ــر اجب ــی را ب ــه، رایزن ــالح جامع در اص

می کنــد کــه در اداره جامعــه بایــد مالحضــات اخالقــی بــر عمــل سیاســی ارشاف داشــته باشــد. افالطــون 

خــارج از اتوپیــای آرمان شــهری، دســتاورد شــورا و قانــون را در عیــن، مهــم می شــامرد.
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فلســفه سیاســی افالطــون بــا تکیــه بــر اخــالق و فلســفه اخالقــی بــه ایــن پرســش ها پاســخ می دهــد: جامعــه 

نیــک کــدام اســت؟ عدالــت چیســت؟ قــدرت و نظــارت چیســت؟ رابطــه تبعیــت ـ حاکمیــت میــان دولــت 

ــا جامعــه؟ اشــتباه افالطــون  ــه فــرد اســت ی ــرای خدمــت ب و فــرد کــدام اســت؟ فایــده دولــت چیســت؟ ب

ایــن اســت کــه درصــدد اســت جمهــوری را از زهــدان دولــت بیــرون بکشــد، درحالــی کــه ایــن دو متضــاد 

بــا هــم هســتند. ارضــای نیازهــای انســان را بــا دولــت ممکــن می دانــد و بــه دنبــال دولــت نیــک اســت. او 

ســه طبقــه را در جمهــوری خــود بــرای جامعــه ـ دولــت ترشیــح می کنــد: طبقــه تولیدکننــده کــه عبارتنــد از 

دهقانــان، آهنگــران، ماهی گیــران، قالی بافــان، تجــار و رصافــان کــه بــه بخــش زیریــن روح کــه هــامن امیــال 

شــهوانی اســت تعلــق دارنــد. طبقــه فرمانروایــان عنــر عقــل و طبقــه ســپاهیان عنــر اراده هســتند. او 

سلســله مراتبــی ســفت و ســخت را بــرای آمــوزش فــرد سیاســی از دوران کودکــی تــا فیلســوف ـ فرمانروایــی 

ارایــه می دهــد. او گزینــش فــرد دولتــی و فرمانــروا را از همــه طبقــات جامعــه و برحســب اســتعداد عقلــی 

طبیعــی صــورت می دهــد. همچنیــن می گویــد زنــان هــم بــا مــردان فرقــی ندارنــد و دارای هــوش هســتند. 

افالطــون انســانها را بــرای عضویــت در طبقــات »حاکــم، ســپاهی و تولیدکننــده« بصــورت متفــاوت مســتعد 

می دانــد. مســئله مهــم بــرای او تربیــت فرمانــروا بــرای خدمــت بــه دولــت اســت. آمــوزش یــک کــودک و 

جــوان برگزیــده از آمــوزش موســیقی ممیــزی شــده بــرای روح و ژیمناســتیک و ورزش برای ســالمت بــدن آغاز 

می شــود. مرحلــه دوم آمــوزش، یادگیــری ریاضیــات، اخرتشناســی و علــوم دیگــر اســت. در مرحلــه بعــدی بایــد 

فــرد پــس از کســب علــم بــه فراگیــری آموزش هــای بســیار جــدی، منضبــط و ســخت نظامــی بپــردازد. در 

ایــن مرحلــه کــه دوران جوانــی تــا میان ســالی را دربرمی گیــرد، بایــد فرمانــده ای نظامــی زیــرک از فــرد شــکل 

گیــرد. آنــگاه در دوره بعــدی اســت کــه فرمانــده زبــده و کارا بعنــوان فرمانــروا در جمهــوریـ  دولــت برگزیده 

شــود. امــا ایــن فرمانــروا بایــد دوره آمــوزش حکمــت و فلســفه را گذرانــده باشــد و فیلســوفـ  فرمانــروا گردد. 

آریستوکراســی افالطــون دارای چنیــن سلســله  مراتبی ســخت بــود. افالطــون تأکیــد می کنــد کــه حاکــامن و 

ــا پــول محــروم باشــند و در پادگان هــا زندگــی کننــد. بایــد زندگــی  ســپاهیان بایــد از مالکیــت خصوصــی ی

خانوادگــی را قربانــی زندگــی دولتــی کننــد و فقــط ازدواج هــای مقــدس محــدود را بــرای تولیدمثــل و پــرورش 

فرزنــدان قبــول دارد کــه بــه حفــظ تعــداد طبقــه حاکــم کمــک کنــد. ترجیحــات شــخصی را رد می کنــد و بــا 

ایــن کارهــا درصــدد آماده ســاخن فرمانروایــان جمهــوری اســت.

از نظــر افالطــون طبقــه تولید کننــده حــق برخــورداری از ثــروت و پــول را دارنــد و می تواننــد خانــواده داشــته 

و در اعــامل شــهوانی خــود آزاد باشــند. می تواننــد هــر آموزشــی حرفــه ای ببیننــد. اســتعدادهای عضــو طبقــه 

تولید کننــده و همچنیــن نــوع نیازهــای اجتامعــی او را زمامــداران تعییــن خواهنــد کــرد.

ارسطو  
ــه مــی داد.  ــات خــود ادام ــه حی ــان بصــورت شــورایی ب ــا همچن ــود، ام ــدام در بحــران ب ــن م دموکراســی آت

ــه را  ــکار میانه روان ــوکراتس راه ــطو و ایس ــی ارس ــه داد، ول ــدنی را ارای ــه عملی نش ــه فاضل ــون مدین افالط

ــه  ــد کــه دموکراســی ب ــژه ایســوکراتس پیشــنهاد می کن ــد. بوی انتخــاب کــرده و از دموکراســی خــرده گرفتن

ــد  ــرده و گفتن ــن ک ــی تعیی ــی حکومت ــردد. او و ارســطو اصول ــه برگ ــت جامع ــرای مدیری اصــول پیشــینیان ب

بایــد صاحبــان حکومــت مطابــق آن عمــل کننــد. احــرتام بــه قانــون و آزادی و سؤاســتفاده نکــردن از آزادی 

ــود. انتصــاب و  ــردن بحــران زا شــده ب ــا عمــل ک ــه برعکــس آنه ــود ک ــی ب ــری از اصــول حکومت ــان و براب بی

قرعــه بجــای انتخــاب دو عامــل تباه کننــده در اداره حکومــت بودنــد، زیــرا ایــن روش هــا موجــب 

ــات و بی شــامر  ــای پرجزئی ــد. قانون ه ــراد ســودجو و نامناســب بیافت ــدرت بدســت اف ــد ق می ش

ــا  ــود و تنه ــران نب ــل بح ــاره ح ــد، چ ــن می ش ــان تدوی ــط صاحب منصب ــه توس ــده ک ــا بی فای ام

ــالق  ــتین و اخ ــروای راس ــه فرمان ــود ک ــی ب ــن درحال ــرد. ای ــده می ک ــی را پیچی ــامی دموکراس مع

سیاســی ـ اجتامعــی بــدون قانــون، بهرتیــن درمــان بــود، امــا وجــود نداشــت.

ارســطو بــا نوشــن رســاله سیاســت نظراتــی ناســازگار بــا اندیشــه های افالطــون در مورد دموکراســی 

ــا شــوراها نیســت،  ــی ی ــن، شــیوه های فرمانروای ــی دموکراســی آت ــع مشــکل اصل داشــت. در واق

بلکــه اخــالق اســت. درحالــی کــه ســقراط، افالطــون و ارســطو از پیونــد اخــالق و سیاســت صحبت 

می کننــد و سیاســت را بــدون اخــالق ناممکــن می داننــد، در شــهرهای یونــان بی اخالقــی و 

قدرت طلبــی بــی داد می کنــد. ارســطو سیاســت را بهرتیــن علــم ســامان دهنده عنــوان می کنــد و 

اخــالق را زیبایــی آن می دانــد. او می افزایــد کــه خیــر فــرد و جامعــه بــا سیاســت حاصــل می شــود. 

ــه کــه ســعادت جامعــه اســت، می باشــند  ــز یگان ــال یــک چی از نظــر او اخــالق و سیاســت بدنب

ــاب »اخــالق نیکوماخســی«  ــن را در دفــرت نخســت کت ــد. ای ــد می یابن و همینجــا اســت کــه پیون

بیــان مــی دارد. اخــالق و سیاســت مناســبات شــهروندی و رفتــار شــهروند را در دایــره دموکراســی 

ــرا  ــن اســت کــه شــهر را کــه عامــل بحــران در متــدن مرکزگ ــد. اشــتباه ارســطو ای ــم می کنن تنظی

ــن  ــهر ممک ــز در ش ــون، ج ــه قان ــادن ب ــذاری و گردن نه ــد »قانونگ ــتاید و می گوی ــت، می س اس

نیســت«. اشــتباه دوم ایــن اســت کــه اگرچــه اخــالق را روح سیاســت عنــوان می کنــد، امــا قانــون 

را تنهــا عامــل تحقــق ســعادت و عدالــت می نامیــد و می گویــد »تحقــق ســعادت فــردی، در ســایه 

قانــون ممکــن اســت و فــرد را بــه کــامل می رســاند«. فــرد بــدون قانــون را وحشــی می دانــد. از 

طــرف دیگــر، او بهرتیــن نظــام سیاســی و شــیوه قانونگــذاری را آن می دانــد کــه ســعادت بدســت 

منی آیــد مگــر اینکــه اخالق محــور  باشــد و بایــد قانونگــذار بــا آگاهــی از اخــالق بــه وضــع قانــون 

بــرای نظــام سیاســی دســت بزنــد. ایــن دو شــیوه اخــالق و قانون مــداری ارســطو متضــاد هســتند.

در آتــن آنچــه معضــل بــود، شــناخت بهرتیــن نظــام سیاســی یــا شــیوه فرمانروایــی دموکراتیــک 

بــود. ارســطو هــم در پیونــد بــا ایــن معضــل رابطــه سیاســی را ترشیــح می کنــد. او بهرتیــن رابطــه 

ــدرت  ــن ق ــت. او بهرتی ــی اس ــی سیاس ــر و نف ــه دور از زور و قه ــه ب ــد ک ــی را آن می دان سیاس

سیاســی را اعــامل آن بــر مردمــان آزاد و برابــر می دانــد و می گویــد انــواع قــدرت منفــی و مثبــت 

وجــود دارد، بویــژه قــدرت فرمانروایــی بــر آزادگان یــا بــر بــردگان، لــذا از ایــن نظــر بــا افالطــون 

کــه انــواع قــدرت را یکســان دانســته بــود، مخالــف اســت. او حتــی قــدرت شــاهی را بــا عمــل مــرد 

سیاســی متفــاوت عنــوان می کنــد کــه اولــی حاکمیــت بــر بــرده و دومــی مدیریــت انســان آزاد 

اســت. در واقــع رابطــه سیاســی میــان فرمانــروا و مــردم نبایــد مبتنــی بــر بردگــی باشــد. بهرتیــن 

ــن  ــان و بهرتی ــه فرمانروای ــر باشــد ن ــه ســود مــردم فرمان رابطــه سیاســی آن اســت کــه فرمــان ب

شــیوه مناســبات شــهروندی همیــن اســت. پــس اخــالق تنظیم کننــده ایــن مناســبات اســت؛ اخــالق 

غیرقدرت گــرا. آنچــه ارســطو آنزمــان بــرای اجتــامع سیاســی گفتــه، امــروزه رسمایــه داری دیــده و 

بــرای »پدیــده دولــت« بــکار می گیــرد تــا چهــره ضددموکراســی آن را نیــک جلــوه دهــد. اجتــامع 

ــلبی اســت  ــی و س ــه منف ــرال ک ــت لی ــا دول ــی دارد و ب ــت، شــدنی و اثبات سیاســی صــورت مثب
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بخش چهارم

ــت  ــا غای ــبختی اســت، ام ــداری و خوش ــامع سیاســی اخالق م ــت اجت ــرق دارد. غای ــن ف ــا زمی آســامن ت

ــا  ــه ارســطو از ایــن لحــاظ ب دولــت، بویــژه دولــت ـ ملــت، قانون مــداری خشــن و بحــران. ایــن نظری

ــطو،  ــه ارس ــت. در نظری ــاوت اس ــی متف ــز، الک و ماکیاول ــو هاب ــم همچ ــین های لیرالیس ــر تئوریس نظ

ضابطــه اصلــی بــرای تعییــن بهرتیــن نظــام سیاســی، »مصلحــت عمومــی« اســت، امــا ضابطــه لیرالهــا، 

»مصلحــت دولتــی«. می گویــد عدالــت را هــم اینگونــه می تــوان برقــرار کــرد. مصلحــت عمومــی یعنــی 

ــق اتفــاق  ــت هیچــگاه بصــورت مطل ــر در مناســبات شــهروندی باشــیم. عدال ــا در فکــر خی اینکــه تنه

منی افتــد و نســبی اســت، امــا ارســطو مطلــق را جمعــی و نســبی را فــردی عنــوان می کنــد کــه غیرعملــی 

اســت. البتــه جنبــه مثبــت او ایــن اســت کــه عدالــت نســبی کــه منافــع خصوصــی فرمانروایــان را تأمیــن 

می کنــد، نادرســت می دانــد. از نظــر ارســطو شــامر کــم و یــا زیــاد اعضــای شــوراها و نهــاد فرمانروایــی 

ــا  ــه خــود آنه ــردم باشــد ن ــع همــه م ــه نف ــا ب ــه عمــل سیاســی آنه ــن اســت ک ــم ای ــم نیســت،  مه مه

ــا گروهــی قلیــل مثــل الیگارهــا. ایــن امــر می رســاند کــه اگرچــه ارســطو اشــاره ای نکــرده، امــا نفــع  ی

مــردم تنهــا بــا توســل بــه دموکراســی مســتقیم ـ رادیــکال یعنــی مشــارکت مســتقیم خــود آنهــا حاصــل 

می شــود. ارســطو می گویــد نظــام سیاســی حکومــت حتــی اگــر پادشــاهی، الیگارشــی و جمهــوری باشــد، 

اگــر مصلحــت عمومــی حاصــل شــود آن حکومت هــا صحیــح هســتند، ولــی برعکــس، نــه. امــا اشــکال 

ــال ســاختار و  ــات کــرده؛ مث ــن را اثب ــخ ای کار اینجاســت کــه ســاختار سیاســی مشکل ســاز اســت و تاری

سیســتم شــورایی مســتقیم عادالنــه اســت،  امــا پادشــاهی نــه. پــس نظــام شــورایی آتــن فقــط بــا ضابطــه 

مصلحــت عمومــی یعنــی مشــارکت مســتقیم اصالح شــدنی اســت نــه قانون هــای پرشــامر و پرجزئیــات 

بیهــوده. ارســطو متوجــه اســت کــه پادشــاه حتــی اگــر عــادل باشــد، چــون فــرد اســت بــه آســانی و زودتر 

دچــار فســاد می شــود،  امــا انبــوه مــردم همچــون آب فراواننــد کــه دیرتــر آلــوده می شــود و بــه آســانی 

ــان مصــداق دارد و از پایه هــای  ــد. ایــن توجــه ارســطو امــروزه هــم همچن دســتخوش تباهــی منی گردن

اصــول دموکراســی اســت. تأکیــد امــروزی کنفدرالیســم دموکراتیــک جوامــع کوردســتان بــر مــدل ریاســت 

مشــرتک و در رأس بــودن خلــق و کنگــره خلــق بــرای تصمیم گیــری جهــت ایــن اســت کــه کانــون قــدرت 

از هــم فروپاشــد و زمینــه مشــارکت همگانــی فراهــم گــردد. ایــن، یعنــی اصــالح ســاختار دموکراســی 

بیــامر. ارســطو مخالــف حاکمیــت یــک نفــر اســت و از ایــن نظــر بــا افالطــون مخالــف اســت. ارســطو 

ــد«.  ــدا می کنن ــد، درکــی درســت از امــور پی می گوید:»اگــر مــردم گردهــم آین

یکــی از اشــکاالت نظریــه ارســطو، تأکیــد او بــر حکومــت قانــون اســت در حالــی کــه قانــون ویروســی 

اســت کــه اخــالق را ضایــع و بروکراتیــک می کنــد. اســکندر، شــاگرد ارســطو، با برقــراری نظام شاهنشــاهی 

جهانگســرت، اندیشــه نظــام مردمــی و دموکراتیــک ارســطو را بــه بــاد داد. حتــی پس از او فلســفه سیاســی 

ــه بدســت فیلســوفان  ــا اینک ــد ت ــپرده ش ــهروندی بدســت فراموشــی س ــبات ش ــورایی و مناس ــام ش نظ

ــد.  ــده ش ــده  گردان ــانس زن ــا آورده و در رنس ــاد اروپایی ه ــه ی ــطی ب ــرون وس ــی در ق ــالمی ـ ایران اس

ــن آن  ــه داری اخــالق عمومــی را حــذف و اخــالق فــردی منفعت طلــب را جایگزی اینجاســت کــه رسمای

کــرد. فلســفه سیاســی ارســطو از نظــام شــورایی یــا دموکراســی یونانــی نشــأت گرفتــه بــود کــه بــا مــرگ 

او، دموکراســی فرامــوش و فلســفه سیاســی تــا رنســانس بــه لحــاظ ســاختاری و کارکــردی راکــد مانــد.

ــه فلســفه  ــی، متوج ــی دموکراس ــی و مبان ــردازان فلســفه سیاس ــوان نظریه پ ــطو بعن ــون و ارس افالط

خطرنــاک قــدرت در مثلــث »طبقــه، شــهر و دولــت« نبودنــد، لــذا در آسیب شناســی دموکراســی یونانــی 

کــم آوردنــد.
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کــه  دیگــری  فلســفی  مکتــب  ارســطو،  از  پــس 

نــوآوری فکــری داشــته باشــد، رس برنیــاورد و تنهــا 

ــم  ــه حاک ــده های میان ــی ادوار و س ــد در برخ تقلی

ــوی  ــادی از س ــیحیت در 313 می ــون مس ــود. چ ب

کنســتانتین، امپراتــور روم پذیرفتــه و دیــن رســمی 

ــره شــد،  ــر فلســفه چی ــوری شــد، رشیعــت ب امپرات

لــذا ســده هایی تاریــک بــرای فلســفه و راکدشــدن 

مســیحیت،  رســمیت یابی  بــا  گردیــد.  آغــاز  آن 

کلیســا آزادی عمــل بی ســابقه ای یافــت لــذا حــوزه 

ــان  ــدرت می ــر رس ق ــدال ب ــوزه ج ــه ح ــت ب سیاس

مرجعیــت روحانــی و اقتــدار سیاســی تبدیــل شــد. 

ــه  ــم ب ــرف آن ه ــی و ع ــر رس دموکراس ــه ب مباحث

ــان  ــطی می ــرون وس ــد. در ق ــپرده ش ــی س فراموش

ــا  ــد و از آنج ــان آم ــه می ــارض ب ــت تع ــن و دول دی

رشوع شــد کــه امپراتــور تئودوســیوس در ســال 

390 از ســوی کلیســا طــرد و بــرای اولیــن بــار کلیســا 

برتــری خــود را تثبیــت کــرد. ایــن جدال و کشــمکش 

چندیــن ســده بطــول انجامیــد و موجــب تحــول در 

ــبت  ــس نس ــتین قدی ــد. آگوس ــی ش ــه سیاس اندیش

میــان نظــم الهــی و انســانی را بررســی و بــا نظریــه 
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ــن اندیشــه سیاســی مســیحی برداشــت.  ــرای تدوی ــا را ب ــی نخســتین گامه ــه آســامنی و زمین دو مدین

او عقــل را وارد رشیعــت کــرد. در ســده دهــم، امپراتــوری در برابــر مرجعیــت کلیســا اقتــدار خــود را از دســت داد و 

اختالفــات میــان پــاپ و امپراتــور عمــال آغــاز شــد. در ایــن دوره بــود کــه نظریــه والیــت مطلقــه پــاپ تدویــن شــد. 

ــد،  ــر مــردم کــه عــوام می نامیدن ــاپ ب ــت پ ــود. والی ــه ب ــن را گرفت شــورای اســقف ها دیگــر جــای شــورای مردمــی آت

برقــرار شــد. در نیمــه دوم ســده یازدهــم میــالدی شــکاف میــان کلیســا و امپراتــوری آشــکار شــد. تنــش میــان ایــن دو، 

دو ســده و نیــم ادامــه یافــت. پــاپ حکــم می رانــد و تنهــا او حــق داشــت قانــون نــو را وضــع کنــد. تئــوری دو شمشــیر 

هــم اشــاره بــه تقســیم قــدرت دیــن و دنیــا میــان پــاپ و امپراتــور بنــا بــه آیــه ای از انجیــل لوقــا بــود. شمشــیر دیــن در 

دســت پــاپ و دنیــا در دســت امپراتــور. هــر دو طــرف هــم مرشوعیــت قــدرت خــود را بــه رخ دیگــری می کشــید. در 

ســده ســیزدهم تومــاس آکوینــاس و در چهاردهــم هــم دانتــه، مارســیله پادوایــی و ویلیــام اوکامــی بــه نظریــات ارســطو 

در مــورد قلمــرو الهیــات و دیــن رجــوع کردنــد و والیــت مطلقــه را تفســیر کردنــد. آنهــا عقــل و رشع را بــرآورد و الهیاتی 

جدیــد وضــع کردنــد. لــذا سیاســت رشعــی مســیحی کــه از ســده دهــم تــا ســیزدهم ادامــه داشــت، بــه پایــان رســید. 

در ســده چهاردهــم جنــگ میــان گروه هــای سیاســی و اســتانهای خودگــردان ایتالیــا جریــان داشــت و اکــرثا پــاپ حاکــم 

می شــد. ایــن رقابت هــا کم کــم بــه تضعیــف پــاپ انجامیــد و پــاپ علیــه مخالفــان بــه رسکــوب دســت زد و کم کــم در 

برخــی مناطــق ایتالیــا شکســت خــورد. اندیشــه سیاســی حاکــم در ایــن دوره »نظریــه حکومــت عرفــی« شــد. همچنیــن 

مارســیله نظریــه حاکمیــت مــردم را مطــرح ســاخت تــا قــدرت را از پــاپ گرفتــه و بــه امپراتــور تفویــض کنــد. نظریــات 

مارســیله را بعدهــا ماکیاولــی بــرای ملی گرایــی پیشــرد داد. مارســیله و اکامــی هــر دو بــه اندیشــمندان »دولت هــای 

ملــی« مبــدل شــدند و حاکمیــت پــاپ را تعدیــل کردنــد، زیــرا در آن دوران کلیســا مانعــی بــر رس راه اســتقالل امپراتور و 

شــکل گیری دولــت ملــی بــود. شــکل گیری دولــتـ  شــهرها در ایتالیــا از ســویی و ســلطنت مطلقــه در فرانســه و اســپانیا 

زمینــه جــدال سیاســی را فراهــم آورد و در فلورانــس ایتالیــا نظریــه جمهوری خواهــی تدویــن شــد.

اصــالح  دینــی مارتیــن لوتــر موجــب انشــعاب در کلیســای رم شــد. در ایــن برهــه، قیام هــای دهقانــی در برخــی نواحــی 

آملــان آغــاز گردیــد. اساســا نیرومندتریــن مبــارزات علیــه انگیزاســیون و ارتجــاع قــرون وســطایی انجــام گرفــت. مبــارزات 

پیــش از رنســانس تعیین کنــده شــد. اهمیــت یافــن علــم در برابــر رشیعــت، اندیشــه سیاســی را هــم تغییــر داد. یــک 

هــزاره جــدال کلیســا و امپراتــور در فلورانــس ایتالیــا بــا نظریــه جمهوری خواهــی تغییــر کــرد و دورانــی جدیــد آغــاز 

شــد، امــا مســئله مهــم ایــن بــود کــه در اندیشــه سیاســی قــرون وســطی عامــه مــردم بــه دلیــل ارتجــاع دینــی و ذهنیتی، 

ــرای  ــی ب ــود. جای ــه منبعــث از اراده خودشــان نب ــد ک ــت می کردن ــی تبعی ــا از قوانین ــه شــهروند. آنه ــد ن ــت بودن رعی

فلســفه و عقــل وجــود نداشــت. ارتجــاع آنقــدر بــود کــه بجــای بحــث بــر رس عــرف دموکراســی و سیســتم مدیریتــی 

جامعــه، روحانــی مســیحی قدرت یافتــه و شــبانه روز در خصــوص موضوعــات واپس گرایانــه همچــو فــروش غرفه هــای 

بهشــت بــه مــردم و یــا اینکــه فرشــتگان چگونــه غــذا می خورنــد، بحــث بیهــوده می کردنــد. لوتــر بــر ایــن ارتجاعیــت 

شــورید و 95 مــاده قانونــی اصالحــی ارایــه داد. 

فرانســیس بیکــن انگلیســی و رنــه دکارت فرانســوی دو عامــل اصلــی در ارایــه تئوریهــای نویــن و کامــال متفــاوت بــا 

رشیعــت کلیســا بودنــد کــه علــم را پایــه قــرار داد. بدنبــال ایــن جهــش، اومانیســم کــه انســان را برتــر از همه چیــز حتــی 

طبیعــت می دانســت، رایــج گشــت. ایــن انسان پرســتی و انســان محوری افراطــی مفهومــی جدیــد از یــک تیــپ شــهروند 

بجــای رعیــت ارایــه داد کــه از مجمــوع و انبــوه افــراد آن ملتــی یکدســت شــکل می گرفــت کــه خــوراک »دولــتـ  ملت« 

بــود. ایــن تیــپ شــهروند بــا شــهروند یونانــی تفــاوت فاحــش داشــت، زیــرا نوعــی اصالــت فــرد و فردپرســتی بــود. برتری 

ایــن جریــان فکــری بخاطــر ایــن نبــود کــه ایدئولــوژی کلیســا ضعیــف بــود، بــه ایــن دلیــل بــود کــه ایدئولــوی ای کامــال 

نویــن مبتنــی بــر علم گرایــی ارایــه داده شــد کــه قوی تــر جلــوه می کــرد. تیــپ جدیــد شــهروند، کانــون جمهــوری شــد 

و هــر تفکــر سیاســی و فلســفی از بیکــن تــا دکارت، ماکیاولــی و الک لیرالیســتی از آب درآمــد. اومانیســت ها وطــن را 

تــا جایــی تقــدس بخشــیدند کــه وطن پرســتی، ماهیــت جمهوریهــا را مشــخص و منتهــی بــه دولــتـ  ملت می شــد. شــیوه 

فرمانروایــی جمهــوری، یگانــه راه ســازگار بــا آزادی تبلیــغ شــد. زندگــی مدنــی پــس از رنســانس بنــا بــه همیــن دالیــل 

دچــار سیســتمی شــد کــه بــا دموکراســی یونانــی فرســنگ ها فاصلــه داشــت. برونــی و ســالوتانی دو نویســنده اومانیســت 

در ایتالیــا بودنــد کــه وطن پرســتی را جــار زدنــد و آن را باالتــر از هــر امــری دانســتند. بعدهــا ماکیاولــی و گوئیتچاردینــی 

از ایــن تئوریهــای سیاســی آنهــا بهــره گرفتنــد. ماکیاولــی نجــات میهــن را برتــر از رســتگاری روح اعــالم کــرد. ایــن اندیشــه 

ــت ـ  ــی دول ــه سیاس ــن اندیش ــد. ای ــان ش ــر از انس ــن مهم ت ــرا میه ــت. زی ــادی داش ــاوت زی ــم تف ــا اومانیس ــی ب سیاس

ــود کــه در حــدود ســال  ــا ب ــا جامعــات مســتقل شــهرهای ایتالی ــده کامــل کمون هــا ی ملت گــرای وحشــتناک از بین برن

1100 میــالدی شــکل گرفتــه بودنــد. بســیاری از ایــن کمون هــا در ســده دوازدهــم نظام هــای حکومتــی انتخابــی کــه رشط 

دموکراســی بــود، پیــدا کردنــد. ایــن کمونها با »حکومــت الهی« و »ســلطه امپراتوری« تعارض داشــتند. ایــن خودگردانیهای 

شــهرهای ایتالیــا بــا تفســیرات نویــن بــر حقــوق رومــی، مبنایــی حقوقــق پیــدا کــرد. امــروزه هــم خودمدیریتــی شــهرهای 

ایتالیــا برخاســته از آن ســنت تاریخــی اســت. در ایــن دوران، مــردم بعنــوان منبــع حاکمیــت تلقــی شــدند. ایــن اندیشــه 

ــنت  ــای آن س ــی ج ــه جمهوری خواه ــه نظری ــود ک ــانس ب ــاز رنس ــا آغ ــود. ب ــطو ب ــه های ارس ــر از اندیش ــی متأث ایتالیای

خودگردانــی را بویــژه در دو شــهر ونیــز و فلورانــس گرفــت. در ایــن جمهــوری هــر شــهروندی جزئــی از قــدرت سیاســی 

ــده  ــاع از س ــن اوض ــتقیم. ای ــه مس ــود ن ــطه ب ــا واس ــی و ب ــده، منایندگ ــامل ش ــی اع ــی دموکراس ــد، ول ــوب می ش محس

ــا  ــا چهاردهــم ادامــه داشــت و در شــهرها گاهــی شــورایی بــا رشکــت همــه شــهروندان تشــکیل می شــد ت دوازدهــم ت

هیأتــی از میــان آنهــا بــا قــدرت نامحــدود انتخــاب کننــد و اصالحاتــی صــورت دهنــد. همچنیــن گاهــی دو شــورای شــهری 

گســرتده و مرکــب متشــکل از ســیصد نفــر و شــورای مردمــی مرکــب متشــکل از دویســت وپنجاه عضو تشــکیل می شــدند 

کــه مشــورتی بودنــد. ایــن شــوراها هیــأت هشــت نفــره را کــه بــا اکرثیــت دوســوم آراء انتخــاب شــده بودنــد، تأییــد 

ــا هیــأت هشــت نفره وظیفــه نظــارت بــر انتخابــات،  می  کردنــد. دو شــورای محــدود نیــز وجــود داشــت کــه همــراه ب

عملکــرد نهادهــا و اخــذ مالیــات را برعهــده داشــتند. دو شــورای ده نفــره »نظامــی« و شــورای هشــت نفره »امنیــت« هــم 

ــود. در قــرن 15  ــار مــاه ب ــن شــوراها افــزوده شــد. مدت زمــان فعالیــت شــورای نظامــی، هشــت و امنیــت، چه ــر ای ب

حاکمیــت الیگارهــا ایــن نظــم را برهــم زد. خانــدان مدیچی هــا در ایــن دوره اهمیــت زیــادی یافتنــد. در 1434 کُزیمــو، 

بــزرگ خانــدان مدیچــی از تبعیــد یکســاله در ونیــز بــه فلورانــس بازگشــت و دوره ای نویــن را بــا کســب قــدرت آغــاز کرد. 

ایــن خانــدان شــش دهــه فرمانروایــی کــرد. در ســال 1480 شــورایی هشــتاد نفــره ایجــاد شــد، اما اعضــاء انتخابــی نبودند،  

مادام العمــر بودنــد. مدیچی هــا بــا توجــه بــه ســابقه دیرینــه نهادهــای جمهوریخواهــی و نظــام آزادی، نتوانســتند آنهــا 

را بــه متامــی از میــان برنــد. مــردم فلورانــس در 1494 حکومــت مدیچی هــا را برچیدنــد امــا نتوانســتند بــه نظــام سیاســی 

قبــل از مدیچی هــا بازگردنــد، لــذا اصالحاتــی دیگــر صــورت گرفــت. نهــاد اصلــی نظــام جدیــد حکومتــی »شــورای بــزرگ« 

ــود و  ــال ب ــت ونُه س ــل بیس ــی حداق ــن قانون ــه س ــد ک ــکیل می ش ــس تش ــهروندان فلوران ــه ش ــورا از هم ــن ش ــود. ای ب

می بایســت یکــی از نیــاکان آنــان در یکــی از شــوراهای ســابق صالحیــت انتخاب شــدن یــا انتخاب کــردن داشــته و نســبت 

بــه حکومــت بدرفتــار نبــوده باشــد. قانــون مقــرر می کــرد کــه بــرای تأمیــن مشــارکت همــه اهالــی فلورانــس، شــورا حــق 

دارد هــر ســه ســال شــصت تــن از افــرادی را کــه حائــز رشایــط فــوق نبودنــد بــه عضویــت خــود بپذیــرد و هــر ســال نیــز 

ــرد. شــورا دســت کم هــر  ــت بپذی ــه عضوی ــش از بییســت وچهار ســال ســن را ب ــط بی ــز رشای بیســت وچهار جــوان حائ

هفتــه یکبــار تشــکیل جلســه مــی داد و دو وظیفــه عمــده  داشــت: نخســت، انتصــاب مقامــات عالــی کــه در انحصــار 

شــورا بــود و دوم، تصویــب یــا تأییــد همــه قانون هــای طــرح شــده از ســوی اعضــای ســیگنوریا. علی رغــم ایــن تقالهــا، 

ــه  ــود کــه در نهایــت ب ــادن دولــت و قــدرت، دچــار بحــران مــداوم ب امــا جمهوریخواهــی فلورانــس بخاطــر در دام افت

ــه اخــالق فــردی  ــر خــالف قــرون وســطی خصوصــی و رشیعــت هــم ب ــد. دیانــت ب ــی انجامی ــی ماکیاول اندیشــه لیرال

ــرا،  ــور دولت گ ــی نوظه ــم و جمهوری خواه ــی قدی ــنت سیاس ــان س ــرد می ــان ن ــی در جری ــد. دموکراس ــقوط داده ش س

ــرای  ــش ب ــر تالش های ــس بخاط ــم در فلوران ــده پانزده ــی س ــه پایان ــاوناروال در ده ــو س ــه جیرام ــد. چنانچ ــی ش قربان
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ــد. او  ــوزانده ش ــش س ــن از هواداران ــا دو ت ــوری ب ــران جمه ــی در بح ــت عرف ــی و سیاس ــالق دین ــتی دادن اخ آش

حکومــت یــک تــن را رد می کــرد و فرمانــروای خودکامــه را جرثومــه فســاد عنــوان کــرد کــه دشــمن دموکراســی و 

اخــالق سیاســی اســت. او اســتقرار شــورای بــزرگ را بــرای جلوگیــری از حکومــت یــک تــن پیشــنهاد داد و قــدرت را 

بــه مــردم می ســپرد تــا هیــچ شــهروندی خــود را برتــر از دیگــری حــس نکنــد. ســه رشط مهــم را هــم بــرای شــورا 

ــه  ــت هم ــود. دوم، رشک ــوده نش ــورا رب ــت ش ــدرت از دس ــا ق ــد ت ــای نیرومن ــع قانون ه ــت، وض ــمرد: نخس برش

شــهروندان در نشســت های شــورا. ســوم، اخــذ تدابیــری بــرای جلوگیــری از خودکامه شــدن مســئول حکومــت یــا 

گروهــی از اعضــای شــورای بــزرگ. تنهــا ضابطــه جمهــور مــردم را هــم »مصلحــت عمومــی« اعــالم کــرد. 

جمهوریخواهــی دوران رنســانس و پــس از آن بــه ایــن دلیــل در تعــارض بــا نظــام شــورایی و دموکراتیــک اســت کــه 

ــرد  ــت ف ــی رود. خواس ــیه م ــه حاش ــی ب ــوق عموم ــود و حق ــی آن می ش ــور اصل ــردی مح ــوق ف ــی و حق فردگرای

بصــورت خواســت قــدرت آشــکار می شــود. ماکیاولــی می گویــد انســان بــه بــدی میــل دارد تــا خوبــی و ایــن را پایــه 

فلســفه سیاســی دولــت و جمهــوری قــرار داد. تأکیــد کــرد کــه هــر بنیانگــذار دولــت و قانونگــذاری بایــد فــرض را 

بــر آن گیــرد کــه »همــه انســانها بدرسشــت اند« لــذا رابطــه نیروهــا را هــم مطابــق ایــن اصــل ترشیــح کــرد. او قانون 

ــوری رضوری  ــرای جمه ــگاوران بســیار ب ــا داشــن جن ــگ را ب ــرارداد و جن ــن جمهوری خواهــی ق ــوم بنیادی را مفه

دانســت. در رنســانس و پــس از آن، بویــژه در جمهوریهایــی کــه لیرالیســم و رسمایــه داری بــر آنهــا بــال گســرتده 

بودنــد، تنهــا دو عامــل بــرای ســعادت و آزادی مهــم شــمرده شــدند: نخســت، قانون محکــم. دوم، جنگ افــزار خوب 

و ارتــش نیرومنــد. بویــژه ماکیاولــی تئــوری آن را بســط داد. در ایــن دوره، بجــای اینکــه خودمدیریتی هــا گســرتش 

داده شــده و بــه دموکراســی و سیســتم های مدیریتــی اراده منــد محلــی و بومــی اهمیــت داده شــود، در رسارس 

اروپــا سیســتم دولــت ـ ملــت بــا قلمــرو وســیع، به عنــوان هــدف دست نشــان شــد. زیــرا رسمایــه داری و 

تئوریســن های جمهوریخواهــی و لیرالیســم رشط آزادی و ســعادت یــک ملــت را داشــن رسزمیــن وســیع، ارتــش 

ــان  ــی آنهــا از دموکراســی یون ــد. حت ــوان کردن ــون واحــد قاطــع و دولــت و پرچــم قاطــع عن ــد، قان واحــد نیرومن

باســتان بویــژه آتــن خــرده گرفتنــد و گفتنــد آنهــا ارتــش نیرومنــد و نهادهــای آزاد داشــتند، امــا چــون قلمــرو و 

رسزمیــن محــدود داشــتند و جمعیــت شــهروندان انــدک بــود، منی توانســتند پایــدار مباننــد یــا بــه قــدرت بــزرگ 

مبــدل شــوند. ایــن اســت کــه کمون گرایــی و کمونالیســم و خودمدیریتــی اتونــوم را از رنســانس تــا قــرن حــارض 

کنــاری گذاشــته و دولــت ملــی وســیع را مســتعد تأمیــن منافــع خــود دانســته اند. رســاله »فن جنــگ« ماکیاولــی هم 

بــر ایــن تــز جمهــوری قدرت گــرا اســتوار اســت. هامنطــور کــه قــرون وســطی رصف تئوری پــردازی در مــورد قــدرت 

کلیســا و امپراتــور و نیــز بحث هــای واپس گرایانــه در مــورد خیالهــای بهشــتی شــد و بــه انگیزاســیون انجامیــد، از 

رنســانس تــا دوران معــارص هــم محــور اصلــی سیاســت و آزادی بجای اینکــه کمونالیســم، همگرایــی، خودمدیریتی 

ــه،  ــی رسمایه داران ــی، شــیوه های حکومت ــت مل ــون و دول ــی، رسآمــدی قان ــرار داده شــود، فردگرای و دموکراســی ق

مرزهــای گســرتده و متامیــت ارضــی کشــور پهنــاور قــرار داده شــد کــه بــه دو جنــگ جهانــی اول و دوم انجامیــد. 

حتــی حاکمیــت ادیــان در سیاســت حــذف و ملی گرایــی دیــن رســمی ولــی جنگ طلــب دولــت ملــی قــرار داده 

ــه  ــه تنهــا معضــالت و مســایل دوازده گان ــوده، ن ــه داری ب ــن چهــار ســده کــه دوران رسدمــداری رسمای شــد. در ای

جامعــه همچــو جنــگ، قــدرت، مدیریــت، سیاســت، دموکراســی، جمعیــت و خانــواده، اکولوچــی، شــهر و طبقــه، 

آسمیالســیون و نسل کشــی و غیــره حــل نشــدند، بلکــه عامدانــه و آشــکارا تئوریــزه و بحرانی تــر گردانــده شــدند. 

اعــامل قهــر علیــه شــهروندان و اعــامل خشــونت مــرشوع، هــر دو در انحصــار دولــت ملــی در آورده شــد. ایــن 

نظریــه، نظریــه مدیریــت جنگــی بــود کــه جایگزیــن مدیریــت اجتــامع شــده، در حالــی کــه جنــگ و ارتــش جــزو 

معضــالت دوازده گانــه جوامــع هســتند. ترکیــب حکومتــی »فرمانــروا، شــورا و ســنا« ترکیبــی اســت کــه فرمانــروا در 

رأس، ســنا هــم در حــد وســط و شــورا در قعــر هــرم قــدرت و تصمیم گیــری قــرار دارد و شــورا همیشــه از ســوی 

دولــت بــه وضعیــت ترشیفاتــی درانداختــه شــده کــه ایــن ترتیب هــا موجــب شــده تــا خلــق »تــوده جاهــل« فــرض 

شــوند و لــذا دموکراســی مســتقیم رسکــوب و تقبیــح شــود. اینهــا همــه از دســتاوردهای منفــی جمهــوری 

غیردموکراتیــک بــوده اســت. فراتــر از ایــن، از قــرن شــانزدهم بــه بعــد بــا ظهــور رسمایــه داری، دولــت و حکومــت 

چنان حیاتی سیاسی فراهم آورده اند که طبقه متوسط بورژوا در قدرت سهیم گردد.

پــس از پایــان قــرون وســطی و انگیزاســیون، دوره هــای رنســانس، رفرماســیون و روشــنگری در اروپــا آغــاز شــد. ایــن 

ســه دوره بخاطــر ظهــور رسمایــه داری نتوانســت معضــالت جامــه را حــل کننــد، زیــرا مشــکل اساســی رسبــرآوردن 

ذهنیتــی بــه مراتــب خطرناک تــر از انگیزاســیون بــود کــه مدرنیتــه رسمایــه داری نامیــده می شــود. رسمایــه داری بــا 

ســه گانه حــاد »طبقــه، شــهر و دولــت« اجــازه نــداد سیســتم های خودمدیریتــی و بومــی در قالــب شــوراها کــه 

منــاد دموکراســی بودنــد، رشــد واقعــی بیابنــد. لــذا دولــتـ  ملــت را جایگزیــن شــوراها کــرد. دولــتـ  ملــت هــم در 

کنــار صنعت گرایــی و ســود ـ رسمایــه ســه پایــه اصلــی رسمایــه داری را تشــکیل داد. رضورت شــوراها ایــن بــود کــه 

مدیریت هــای محلــی غیرمرکــزی در یــک کشــور تحــت عنــوان خودگردانــی و فدرالــی پیرشفــت کننــد، امــا دولــت 

ـ ملــت برعکــس آن نیــاز داشــت در یــک کشــور سیســتم مدیریــت مرکــزی تشــکیل دهــد تــا همه چیــز را تحــت 

انحصــار خــود درآورد و یــک ارتــش قــوی داشــته باشــد. بــرای کســب ســود بیشــرت هــم بــه یــک سیســتم اقتصــادی 

گســرتده مرکــزی احتیــاج داشــت. ایــن رونــد موجــب شــکل گیری مبــارزات چهارصــد ســاله سوسیالیســت ها علیــه 

رسمایــه داری شــد. شــکل گیری جبهه هــای چــپ علیــه راســت هامنــا تــداوم مبــارزات تاریخــی دموکراســی خواهی 

ــود.  ــرا ب ــی و غیرمرکزگ ــی محل ــتم های خودمدیریت ــوراها در سیس ــا و ش ــرد کمونه ــا پیش ــدف چپ ه ــود و ه ب

ایــن مبــارزه در کمون هــای پاریــس و انقــالب اکتــر روســیه بــه اوج رســید. کمون هــای پاریــس بــه دلیــل اینکــه 

ــوب  ــت آن را رسک ــت ـ مل ــد و دول ــرتده تر نش ــوده، گس ــرت رصف ب ــاخن پرول ــتای حاکم س ــت هایش در راس سیاس

کــرد. در سوسیالیســم رئــال هــم بجــای پیشــرد کمون هــا و شــوراها در قلــب کنفدرالیســم و شــکل گیری ملــت 

دموکراتیــک، دولــتـ  ملــت پیرشفــت کــرد و علی رغــم انتقــادات زیــادی کــه متوجــه لنیــن در ایــن مــورد شــد، امــا 

عمــال نتوانســت از دولــت ـ ملــت گــذار کنــد، لــذا تضعیــف گشــت. در سوسیالیســم و کنفدرالیســم دموکراتیــک 

هیچــگاه بروکراتیســم، محلــی از اعــراب نــدارد. ایــن درحالــی اســت کــه رسمایــه داری بــا برچیــدن خودگردانیهــا و 

ایجــاد دولــت ـ ملــت مرکــزی، یــک کشــور یونیــرت را آرمــان خــود قــرار داد کــه بروکراســی بــرای دولــت ـ ملــت آن 

نقــش کرســی اعــدام را دارد کــه بــا رها کــردن کرســی از زیــر آن، هامننــد ماهــی بــی آب بــه دســت و پــا می افتــد. 

دولــت ـ ملــت اساســا سیســتم یونیــرت را جایگزیــن فدرالــی و کنفدرالــی کــرده اســت، امــا چــون سیســتم فدرالــی 

بــرای مرکزگرایــی دولتــی مســتعد اســت، برخــی دولت هــای رسمایــه داری آن را پذیرفته انــد. البتــه ناگفتــه منانــد 

کــه سیســتم فدرالــی بــه مراتــب از دولــت ـ ملــت یونیــرت بهــرت اســت و بــه روی دموکراســی هــم بازتــر اســت. حتــی 

ــی  ــی وقت ــزی داشــتند، ول ــی غیرمرک ــان نخســت سیســتم کنفدرال ــکا و آمل ــه دولت هــای آمری ــت ک ــوان گف می ت

آمریــکا بعنــوان ابرقــدرت جــای انگلســتان را گرفــت، بــرای پیشــرد اهــداف اســتعامری جهانــی خــود آن سیســتم را 

کنــار گذاشــت و سیســتم فدرالــی را برگزیــد. ایــن سیســتم حتــی دولت هــای اروپایــی را ضایــع ســاخته و اتحادیــه 

اروپــا و ســازمان ملــل را هــم غیرکارآمــد کــرده اســت. دولــت ـ ملــت بــا دموکراســی منافــات دارد و تنهــا جامعــه 

ــا متوجــه شــده  ــی اروپ ــی رشــد می دهــد. امــروزه حت ــی معضل ســاز را بصــورت رسطان ــی، شــهری و دولت طبقات

کــه سیســتم مرکزگــرا و بروکراتیــک کــه خــوره جــان اتحادیــه اروپــا شــده، دیگــر کارایــی نــدارد و جوامع شــان را 

بــا نابــودی روبــرو می ســازد، لــذا درصــدد گــذار از دولــت ـ ملــت هســتند. می تــوان گفــت وضعیــت کشــورهای 

ــا و  ــه مراتــب بهــرت از اروپ ــرو هســتند، امــا ب ــا فشــار ابرقدرت هــا روب ــد ب ــکای التیــن هرچن سوسیالیســتی آمری

ایــاالت متحــده آمریــکا اســت. 

وقتــی دولــت ـ ملــت ســهم مشــرتک متامــی انحصــارات از طریــق غصــب و اســتعامر اســت و نابــودی فرهنگــی 

را هــم رقــم می زنــد، دیگــر چگونــه بایــد انتظــار داشــت در چنیــن سیســتمی جایــی بــرای رشــد شــورا، کنگــره 

خلــق، انجمــن و خودمدیریتــی دموکراتیــک و کمونالیتــه باقــی مبانــد. تجزیــه اجتــامع بــا فردپرســتی لیرالیســم 
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ــال  ــا مارژین ــود و ی ــامع را ناب ــی تشــکل های اجت ــی، متام ــراری وحــدت مل ــت برق ــت جه ــار تحمیل هــای دول در کن

ــرد. دولــت ـ ملــت در مقابــل کرثت گرایــی شــورایی ـ انجمنــی،  ــذا هیــچ شــورایی  جــان ســامل بــدر منی ب ــد، ل می کن

کامــال بســته اســت. انحصــار نیــاز بــه »قــدرت تقســیم ناپذیر«، »متامیــت ارضــی وطــن« و »ســاختار یونیــرت« دارد، در 

حالــی کــه دموکراســی در صورتــی ممکــن می گــردد کــه ایــن ســه وجــود نداشــته باشــد. شــاید، فدرالیســم تــا حــد 

زیــادی بــرای انحصــار دولتــی مســتعد اســت، امــا کنفدرالیســم از در تضــاد بــا آن درمی آیــد. ایــن اســت کــه آمریــکا 

و آملــان سیســتم کنفدرالــی خــود را بــه فدرالــی تغییــر دادنــد. دولــت ـ ملــت حتــی جمهــوری نیســت و در تضــاد بــا 

نهادهــا و فلســفه آن ایجــاد گردیــد. جمهــوری و دموکراســی و نیــز سوسیالیســم تنهــا بــا داشــن نهادهــای سیاســت 

دموکراتیــک کرثت گــرا در مقابــل انحصارگــری امکانپذیــر هســتند. دولــتـ  ملــت کــه جــای شــورا، دموکراســی و ملــت 

دموکراتیــک را اشــغال کــرده، دارای چهــار فــرم ایدئولوژیــک اســت:  1ـ ملی گرایــی؛ 2ـ علم گرایــی پوزیتیویســتی؛ 3ـ 

جنســیت   گرایی؛ 4ـ دین گرایــی هژمونیــک. از اینهــا هــم بــرای انحصــار چهارالیــه ای یعنــی »انحصــار تجــاری، صنعتــی،  

ــوراهای  ــه و ش ــزی از آن جامع ــچ چی ــت هی ــد مالکی ــازه منی ده ــد و اج ــتفاده می کن ــه« اس ــی و قدرت مداران مال

مدیریتــی آن باشــد. ایــن اســت کــه کنفدرالیســم دموکراتیــک آلرتناتیــو مدرنیتــه دموکراتیــک در مقابــل دولــتـ  ملــت 

مدرنیتــه رسمایــه داری اســت تــا چهــار فــرم ایدئولوژیــک آن را همــراه بــا انحصــار چهارالیــه ای آن خنثــی کنــد.

کمون پاریس  
فرانســه در قــرن نوزدهــم هــم مرکــز انقــالب پرولتــاری بــود هــم ضدانقــالب بــورژوازی. کارگــران فرانســه از ســال 

ــد. خواســت  ــش از 80 ســال خون هــای بیشــامری دادن ــد. بی ــرد مســلحانه دســت زدن ــه ن ــا ب ــا 1871 باره 1789 ت

کارگــران ســاقط منودن جامعــه طبقاتــی بــورژوازی رسمایــه داری بــود. هــم انقــالب کبیــر فرانســه و هــم کمون هــای 

پاریــس حاصــل رنــج و مبــارزات کارگــران بودنــد. کارگــران نخســت شــش مــاه قبــل از قیــام واحدهــای مســلح کارگــری 

و ســازمان های سیاســی متعلــق بــه خــود را در مناطــق ایجــاد کردنــد. کارگــران علیــه دولــت کــه درصــدد خلــع ســالح 

آنهــا بــود، جنگیدنــد. در پــی جنــگ میــان فرانســه و آملــان در ســال 1870 و شکســت فرانســه و خــر ســقوط »ســدان« 

خشــم و نفــرت کارگــران بــاال گرفــت. کارگــران بــه جنــگ مســلحانه دو روزه در خیابــان دســت زده و پیــروز شــدند. 

آنهــا کاخ، مجلــس و شــهرداری را تــرف و جمهــوری ســوم را بجــای امپراتــوری مســتقر ســاختند. دیــری نپاییــد کــه 

حــزب جمهوریخــواه ارتجاعــی، قــدرت سیاســی کارگــران را غصــب کــرد. بــورژوازی هــم بــرای حفــظ قــدرت خــود 

و فریــب مــردم، دولــت خــود را »دولــت دفــاع ملــی« نامیــد. ایــن دولــت بــا خــارج ســازش و در داخــل دســت بــه 

رسکــوب جنبــش کارگــری زد. کارگــران در 31 اکتــر 1870 قتل عــام شــدند، امــا کارگــران نیــروی خــود را حفــظ و در 

22 ژانویــه 1871 بــه مقابلــه بــا بــورژوازی برخاســتند، امــا بازهــم کم شانســی آوردنــد. آملــان در ایــن اثنــا تصمیــم 

حملــه بــه فرانســه را گرفــت. کارگــران هــم بــه ســازماندهی مجــدد خــود دســت زدنــد. آنهــا ارتــش را بیــرون رانــده و 

بــا برگــزاری انتخابــات دموکراتیــک، کمــون پاریــس، اولیــن حکومــت کارگــری را پایه ریــزی کردنــد. ارتــش رسمایــه داری 

بازهــم حملــه کــرد و کمونارد ها)نیــروی مســلح کمــون( بــه مقابلــه برخاســتند. آمارهــا دقیــق نیســت، امــا گفتــه شــد 

ــه یــک طبقــه می شــد و از  کــه قریــب 14 هــزار نفــر قتل عــام شــده اند. منی بایســت سیســتم مدیریتــی مختــص ب

ابــزارآالت مــادی دولتــی و گرایش هــای ملی گرایــی مختلــط بــا سوسیالیســم اســتفاده می گردیــد. پرولتاریــا نتوانســت 

منافــع خــود را بــا منافــع دیگــر طبقــات جامعــه درآمیــزد. کــامکان کمــون، منونــه عالی وحــدت نظر بــود و بروکراســی 

را تــا حــد زیــادی از میــان برداشــت. البتــه، پرولتاریــا خــود را مرکــز دیــد و در کنــار آن نتوانســت برخــی نهادهــا و 

مؤسســات اقتصــادی دولتــی را کــه بروکراتیــک هســتند، برچینــد.

 ورود دموکراسی غربی به ایران جدید  
ســال ها پیش تــر از آغــاز دوره مرشوطیــت، دوره ای از تاریــخ ایــران کــه در آن علــم پیرشفــت کــرد و رنســانس 

خاورمیانــه نامیــده می شــد، حایــز اهمیــت اســت. شــخصیت های مهــم ایــن دوره، فارابــی و ابن ســینا هســتند. 

ــه  ــرد قدرت طلبان ــا عملک ــران و چه بس ــالم در ای ــس از اس ــی دوران پ ــرات سیاس ــی در تفک ــه عقل زوال اندیش

جریان هــای سیاســی کــه مرتــب از زمــان طاهریــان تــا یــورش مغــوالن و ســپس آغــاز مرشوطیــت ادامــه داشــت، 

ــرای  ــی« ب ــه زعــم خــود »رســتاخیز مل ــی« و ب ــال »وحــدت مل ــه دنب ــا ب ــات کــرده کــه همــه آنه همیشــه اثب

ــت  ــر از خالف ــی متأث ــری و سیاس ــای فک ــی جریان ه ــیر تاریخ ــن س ــد. در ای ــراب بوده ان ــلطه اع ــی از س رهای

بغــداد و شــام بــه فکــر »مصلحــت عمومــی« کــه هامنــا دموکراســی و پشــتوانه خلقــی اســت، نبودنــد. جوامــع 

ایرانــی تــا دوران مرشوطیــت بــه نوعــی و تــا دوره جمهــوری اســالمی بــه نــوع دیگــر هیچــگاه از دو مقولــه 

خالفــت تازیــان و ســلطنت پارســیان رهایــی نیافته انــد. ســلطنت طلبان و قدرت گرایــان پارســی در برابــر 

ــیدند. ــخصی« می اندیش ــت ش ــه »مصلح ــدام ب ــاس م ــه و بنی عب ــلطه بنی امی س

ــی«  ــه »فلســفه مدن ــه در اندیشــه های سیاســی خــود ب ــد ک ــر و فیلســوف بودن ــینا دو متفک ــی و ابن س فاراب

در ایــران پــس از اســالم پرداختنــد. آن دو، عقــل و فلســفه را در رشع و دیــن درآمیختنــد. اقــدام مشــابه آنهــا 

بعدهــا در قــرن ســیزدهم توســط تومــاس قدیــس در مســیحیت اروپــا و در یهودیــت، انجــام گرفــت. در دوران 

فارابــی و ابن ســینا بحــران ذهنیتــی عمیــق بــود، لــذا آنهــا فلســفه یونــان را بــا صبغــه اســالمی طرحریــزی کــرده 

و دربــاره شــیوه حکومتــی اســالمی نوشــتند و سیاســت مدنــی را تــا حــدی ترویــج دادنــد. اندیشــه سیاســی و 

کالمــی بــا هــم بــه جــدال برخاســتند. مدیریــت سیاســی آن زمــان ایــران بحرانــی بــود و فارابــی از اهــل فلســفه 

نرانــی، فلســفه یونانــی را آموخــت و درصــدد حــل بحــران برآمــد. ســعی کــرد سیاســت مدنــی را بــا رشیعــت 

ــا مدینــه ای فاضلــه کــه از نظــر او دموکراســی و عدالــت مطلــق بــود، شــکل گیــرد. او بحــران  آشــتی دهــد ت

خالفــت اســالمی را بــا فلســفه اخــالق و سیاســت مدینــه فاضلــه خــود حــل می کــرد، امــا متامــی تالش هــای او و 

ابن ســینا توســط نظام امللــک و محمــد غزالــی بــه دســت فراموشــی ســپرده شــد. خالفــت اســالمی بــه ســلطنت 

مطلقــه مبــدل شــده بــود و رقیــب ایرانــی آن هــم شاهنشــانی ایرانــی بــود. مشــکل اساســی اینجاســت کــه 

فارابــی هــم هامننــد افالطــون تحقــق دموکراســی و عدالــت را در مفهــوم مدینــه فاضلــه ناشــدنی می دانســت 

ــه بحــران در دوران  ــی ب ــی فاراب ــرای آن در نظــر گرفــت. وقت ــی ب ــاده ســخت و غیرعین ــط فوق الع ــا رشای و ی

خالفــت اســالمی فکــر کــرد، پــی بــرد کــه درمــان واقعــی فلســفه سیاســی اســت نــه رشیعــت خالــص بــدون 

فلســفه. او فیلســوفـ  امــام را بــرای فرمانروایــی شایســته می دانســت، لــذا مــدام در مــورد فرمانــروا گفتــه، ولــی 

بــه مقــوالت شــورا و دموکراســی نپرداختــه اســت. در واقــع خالفــت اســالمی و شاهنشــاهی ایرانــی بــه او اجــازه 

ــداده. مهمرتیــن دســتاورد انقــالب در ذهنیــت ایــن دوره اســالمی، تفســیر »عقــل  فکــر کــردن در آن مــورد ن

فعــال« و رابطــه آن بــا فلســفه عقل گرایانــه و برهانــی بــود. ایــن امــر می توانســت دگامتیســم و جرگرایــی را 

بشــکند و اخــالق و سیاســت فارابــی را همیشــگی کنــد. فارابــی علــم اخــالق را تابــع علــم سیاســت می دانــد 

ــه  ــود و ب ــن ب ــی عکــس ای ــد. عمــل غزال ــرد، ایجــاد می کن ــن را دربرمی گی ــم نظــری کــه دی ــا عل ــد آن ب و پیون

رنســانس، قبــل از ظهــور پایــان داد. فارابــی تعــاون یــا همــکاری شــهروندان را جایگزیــن مشــارکت دموکراتیــک 

یونانــی کــرده اســت، لــذا بــا دموکراســی یونانــی فــرق دارد. مدینــه جامعیــه فارابــی تاحــدی بــه نظــام شــورایی 

و دموکراســی نزدیــک اســت.

ــج واره شــکل  ــن آن فل ــران معــارص، جنی ــه ای ــی ب مرشوطیــت: در هــامن آغــاز ورود اندیشــه دموکراســی غرب

گرفــت و بیشــرت تقلیــدی و دولتــی بــود تــا همســنخ بــا فرهنــگ و اجتــامع ایرانــی. هــر ســه طبقــه دخیــل در 
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مرشوطیــت، دموکراســی را تنهــا انتخابــات و نظــام پارملانــی تصــور می کردنــد. نهضــت ملــی مرشوطیــت آغــاز 

ــان  ــران ارمغ ــه ای ــرب ب ــه متوســط شهرنشــین از غ ــه توســط طبق ــود ک ــران ب ــی در ای ــی دموکراســی لیرال نوع

ــا لیرالیســم  ــوژی آن نهضــت را دموکراســی سیاســی ی ــی و ایدئول ــل اجتامع ــارص تعق ــن عن آورده شــد. مهمرتی

پارملانــی می ســاخت. »روشــنفکران اصالح طلــب، بازرگانــان و روحانیــون« ســه عنــر اصلــی ســازنده آن نهضــت 

ــی را  ــر سیاســت و اســتقرار نظــام پارملان ــد. آنهــا تغیی ــی بودن ــده تعقــل سیاســی غرب ــد. روشــنفکران مناین بودن

خواســتار شــدند و جمهــوری فرانســه را رسمشــق خــود قــرار دادنــد. بازرگانــان هــم همیشــه بــازار ایــران را در 

دســت داشــته و خــود بــازار در حــوزه سیاســت دخالــت مؤثــر داشــته کــه امــروزه هــم ادامــه دارد. آنهــا فرهنــگ 

اقتصــادی رسمایــه داری مبتنــی بــر ســود و رسمایــه را در ایــران تشــویق کردنــد. روحانیــون هــم طبــق معمــول در 

پــی برتــری سیاســی روحانیــت بودنــد و اعتقــادی بــه نظــام پارملانــی نداشــتند، امــا تأثیرگــذار هــم بودنــد. وقتــی 

تفکــر سوســیال دموکراســی در ایــران نضــج گرفــت، اندیشــه دموکراســی اجتامعــی در ایدئولــوژی مرشوطیــت 

پدیــدار گشــت.

بــه فــرض اینکــه در یــک انتخابــات میــزان رأی صددرصــد باشــد،  امــا ایــن بــه معنــای دموکراســی حقیقــی نیســت 

و یــا رصف داشــن پارملــان نشــان از دموکراتیک بــودن نیســت. وقتــی مردم ســاالری مســتقیم و سیســتم کنفدرالــی 

در آن جایــی نداشــته باشــد و دولــت ملــی متامــی آجرهــای نظــام مدیریتــی را تشــکیل دهــد، دموکراســی واقعــی 

شــکل نگرفتــه، زیــرا هیچــگاه قــدرت اقتصــادی و سیاســی، اجتامعــی نشــده اســت. تأمیــن نیازمندیهــای انســانی 

و تضمیــن حیثیــت انســانی دو مقولــه ای اســت کــه از دموکراســی انتظــار مــی رود، امــا قــدرت در ایــران در یــد 

ــم  ــت ه ــت می خواس ــر دول ــا اگ ــود. چه بس ــذف ب ــداف آن ح ــه از اه ــر دو مقول ــده و ه ــه گردی ــت قبض دول

ــامل  ــیه از ش ــوب و روس ــس از جن ــون انگلی ــات دارد. چ ــی مناف ــا دموکراس ــرا ب ــد، زی ــرآورده کن ــت ب منی توانس

ــه کــه در واقــع  ــه می شــود اندیشــه دموکراســی لیرالــی و قدرت مداران ــران معــارص تســلط داشــتند، گفت ــر ای ب

نفــی دموکراســی اســت از روســیه و اروپــا بــه ایــران راه یافــت. برخــی از روشــنفکران از سوسیالیســم و برخــی 

از لیرالیســم متأثــر شــدند. آقاخــان کرمانــی و طالبــوف تریــزی از آن جملــه نویســندگان سیاســی بودنــد. ایــن 

قــرش، متأثــر از سوســیال دموکراســی بودنــد کــه نوعــی ریویزیونیســم در اندیشــه دموکراســی تسلیم شــده بــه 

لیرالیســم پارملانــی اســت. 

ــت  ــاد دول ــدد ایج ــا در ص ــت از اروپ ــس از بازگش ــود. او پ ــان ب ــرا، میرزاملکم خ ــخصیت های غرب  گ ــی از ش یک

مرکــزی مــدرن در ایــران برآمــد. او »دفــرت تتظیــامت« را کــه از داشــن شــورا و مشــاوران ویــژه بــرای شــاه قاجــار 

ــونری  ــامن فراماس ــه ه ــه« ک ــام »فراموش خان ــه ن ــر ب ــازمانی دیگ ــن س ــرد. همچنی ــنهاد ک ــود, پیش ــث منی من بح

ــت  ــت ریاس ــم می بایس ــاه ه ــد. ش ــم می آمدن ــردگان گرده ــگان و تحصیل ک ــرد و در آن نخب ــیس ک ــت، تأس اس

ــا منتــرش و در ایــران توزیــع می کــرد.  آن را برعهــده می داشــت. در ایــن راســتا هــم روزنامــه قانــون را در اروپ

ملکم خــان بــا ایــن کار علیــه شــاه، روحانیــون و اســالم بــه ضدیــت برخاســت و از رسآمــدی قانــون دم زد، لــذا 

ریشــه اصلــی تفکــر دولــتـ  ملــت در ایــران اســت. از ســوی دیگــر »رِس اردشــیر رپُرتــر« از ســوی انگلیــس تعلیــم 

داده شــد و در ایــران ناسیونالیســم فاشیســتی مبتنــی بــر عظمــت تاریــخ باســتان ایــران را ترویــج داد تــا اندیشــه 

شاهنشــاهی هخامنشــی را احیــا کنــد. متامــی ایــن اقدامــات قبــل از مرشوطــه بــر افــکار فعالیــن و ســازمانهای 

سیاســی تأثیــر گذاشــت و نــوع دموکراســی را تعییــن کــرد کــه هامنــا ذهنیــت پوزیتیویســتی بــود. ملی گرایــی، 

اســالم سیاســی، کمونیســم و چپ هــا از ایــن افــکار متأثــر شــدند. قبــل از مرشوطــه، ســازمان »انجمــن مخفــی« 

ــکل  ــرد، ش ــه می گی ــش از آن ریش ــی و فعالیت ــت و خمین ــون اس ــان و روحانی ــی، بازاری ــالم سیاس ــه از آن اس ک

گرفــت. ملی پرســت های متأثــر از اروپــا هــم »مجمــع آدمیــت« را تأســیس و مجلــه آدمیــت را منتــرش کردنــد. 

ــا بعدهــا حــزب کمونیســت  ــرا شــدند. هامن ــت چپ گ ــت ـ مل ــد و خواســتار ایجــاد دول ــا فراماســونی بودن آنه

ایــران یعنــی تــوده را تأســیس کردنــد. همزمــان، در تریــز هــم »مجمــع غیبــی« تأســیس گردیــد کــه خواســتار 

ــای  ــه ادع ــی ک ــای ایران ــون« آذریه ــون عامی ــن »اجتامعی ــود. همچنی ــدرن کمونیســتی ب ــی م ــاد دولت ایج

سوسیالیســم را داشــتند در قفقــاز تأســیس گردیــد و بعدهــا بــه سوســیال دموکــرات تغییــر نــام داد. بعدهــا 

ــوده و  ــرا ب ــد کــه ملی گ ــه کمونیســت« ایجــاد کردن ــام »فرق ــه ن ــون ســازمانی ب ــی و اجتامعی مجمــع غیب

ــر چگونگــی شــکل گیری مرشوطــه  ــن ســازمانها و احــزاب ب ــی ای ــرد. متام ــاع منی ک از حقــوق خلق هــا دف

ــتین بار  ــرای نخس ــود. ب ــا ب ــا خلق ه ــت ب ــی، ضدی ــی واردات ــن دموکراس ــتند. ای ــر گذاش ــس آن تأثی و مجل

ــهم  ــی س ــت. 60 کرس ــده داش ــه 156 مناین ــد ک ــیس گردی ــالدی تأس ــال 1906 می ــران در س ــس در ته مجل

تهــران، 96 کرســی هــم ســهم ایــاالت دیگــر بــود. ترتیبــات مجلــس چنیــن بــود: 26 درصــد مناینــده اصنــاف 

و بازاریــان، 20 درصــد مناینــده روحانیــون، 15 درصــد ســهم تجــار و مابقــی، ســهم حاکمیــت و نزدیــکان 

ــه  ــاف جامع ــار و اصن ــات، اقش ــس از طبق ــه مجل ــد، بلک ــزار منی ش ــات برگ ــل، انتخاب ــود. در اوای ــاه ب ش

می خواســت مناینــده خــود را بــه مجلــس بفرســتند. لــذا بازاریــان، روشــنفکران و روحانیــون بجــای مــردم 

مناینــدگان خــود را می فرســتادند. در دوران پهلــوی رضاخــان شــخصا از مجلــس ششــم تــا دوازدهــم متامــی 

ــک خــود می ســپرد. ــه اشــخاص نزدی ــان را ب کرســی های پارمل

قانــون اساســی هــم بــه تقلیــد از بلژیــک کــه خــود مســتعمره انگلیــس بــود، تدویــن گردیــد بــا ایــن تفــاوت 

کــه بــه »شــیعه دوازده امامــی« بعنــوان دیــن رســمی ایــران و نیــز »دادگاه رشعــی و مدنــی« اشــاره شــد. 

بعدهــا تغییراتــی ایجــاد شــد و آن ایــن بــود کــه چــون سیســتم مرکــزی بخاطــر وجــود خلق هــای متعــدد 

در ایــران ســنخیت نــدارد، ســازمانی بــه نــام »انجمــن ایالتــی« تأســیس گردیــد کــه ایــران را بــه چنــد ایالــت 

یــا منطقــه تقســیم می کــرد. می بایســت مطابــق آن، هــر منطقــه ای پارملــان ویــژه خــود می داشــتند و بــر 

ــه خلق هــا  ــود و ب ــدام، دموکراتیــک و مثبــت ب ــن اق ــد. ای ــن می کردن ــون تدوی اســاس نیازهــای خــود قان

خدمــت می کــرد. در اوایــل تدویــن قانــون اساســی مرشوطــه بــه ایــن اقــدام دســت زده شــد کــه امــروزه 

بایــد احیــا گــردد. دولــت ـ ملــت ملی پرســت ایــن اقــدام را منــع کــرد.

ــران دســت قــوی داشــتند کــه نخســتین آنهــا  ــد گــروه در مجلــس ای در زمــان محمدعلی شــاه قاجــار چن

ــه  ــهور ب ــر مش ــروه دیگ ــد. گ ــه ارشاف بودن ــاه و از طبق ــوری ش ــداران دیکتات ــی طرف ــتبدین« یعن »مس

ــاد  ــان ایج ــدند و خواه ــکیل می ش ــون تش ــازاری و روحانی ــط، ب ــه متوس ــه از طبق ــد ک ــن« بودن »معتدلی

تغییــرات مطابــق رشع بودنــد. دســته دیگــر »آزادیخواهــان« کــه خواهــان اصالحــات راســتین و پایبنــدی 

ــد.  ــی و ایجــاد دولــت ـ ملــت بودن ــدار اندیشــه غرب ــد. گروهــی دیگــر هــم جانب ــه مجلــس بودن شــاه ب

معتدلیــن و آزادیخواهــان بــه نــزاع علیــه یکدیگــر دســت زدنــد. مرشوعه خواهــی علیــه مرشوطه خواهــی 

هــم یکــی از عوامــل ضددموکراتیــک در آن زمــان بــود. نقــش کرماشــان در دفــاع از مرشوطیــت زیــاد بــود.

عامــل مهــم تبلیــغ فکــر دموکراســی، کمیتــه ایرانــی اجتامعیــون عامیــون بادکوبــه کــه وابســته بــه فرقــه 

سوســیال دموکــرات بــود، عنــوان گشــته اســت. بــه عبارتــی در ســال 1905 »کمیتــه سوســیال دموکــرات 

ــروه  ــک گ ــان آن، ی ــد و مؤسس ــکیل ش ــاز تش ــه قفق ــران« در بادکوب ــون ای ــون عامی ــا »اجتامعی ــران« ی ای

تریــزی ـ تهرانــی بوده انــد. بعدهــا و بــزودی چنــد شــعبه ایــن کمیتــه در تهــران، مشــهد، رشــت، انزلــی، 

تریــز و اصفهــان تشــکیل شــد. اصطــالح »اجتامعیــون عامیــون« بــه معنــای »سوســیال دموکــرات« بــود. 

ــه همیــن دلیــل  ــود ب ــی بیشــرت ب ــران بویــژه رشــت و انزل نفــوذ فکــر دموکراســی در شــهرهای شــامل ای

ــی و  ــه دموکراس ــران ب ــر ای ــاط دیگ ــرت از نق ــم بیش ــروزه ه ــه ام ــده ک ــب ش ــی موج ــینه تاریخ ــن پیش ای

ــارز اســت. رشــت  ــا ب ــه بیشــرت در آنه ــکار چپ گرایان ــی اف ــد. حت ــت بدهن ــی اهمی ــی کمونال اجتامع گرای

تنهــا شــهری بــود در ایــران کــه در انجمــن والیتــی اش مجتهــد رشعــی و ارمنــی سوســیال دموکــرات هــر 

ــس  ــم در مجل ــران ه ــامل ای ــته ش ــال برجس ــد. رج ــث می کردن ــی بح ــور سیاس ــد و در ام ــو بودن دو عض

و مرشوطیــت نقــش عمــده داشــتند. در نظــرگاه مفهــوم دموکراســی در ایــران، مهمرتیــن مســئله ای کــه 
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بخش پنجم

مــورد توجــه قــرار گرفــت، اصــالح و تغییــر در نظــام رعیــت و اربابــی و تشــکیل مجلــس بــود. یعنــی از کمونالیســم 

و کنفدرالیســم و حقــوق ملــل در اندیشــه دموکراســی خــری نبــود، لــذا فقــط جنبــه اندیشــه مــادی غــرب یعنــی 

پارملــان و اصالحــات ارضــی کــه ظاهــر یــک دموکراســی کوتولــه بــود، رعایــت شــد. وجه نظــر دموکراســی تــا ایــن حــد 

محــدود بــود. تنهــا کاری کــه مجلــس کــرد، دفــاع از حقــوق دهقانــان بــود کــه موجــب افزایــش آگاهــی طبقاتــی آنهــا 

شــد. مجلــس ســه کار کــرد: الغــای رســم تیــول؛ تعدیــل مالیــات رعیــت و نســخ زورســتانی از زارع. البتــه ایــن ســه کار 

ــه داشــت.  ــا تحقــق دموکراســی و کمونالیســم حقیقــی فرســنگ ها فاصل ت

بــا برافتــادن دوره اول مجلــس شــورای ملــی)23 جــامدی االول 1326( اســتبداد صغیــر رشوع شــد، امــا بــا فتــح تهــران 

بدســت مجاهدیــن و تبدیــل بــه ســلطنت )جامدی الثانــی 1327( حکومــت ملــی احیــا گشــت و دوره جدیــدی آغــاز 

کــرد. دموکــرات ایــران بــا مــرام دموکراســی ظاهــر گشــت. دموکراســی و سوسیالیســم آن از نــوع سوسیالیســم رئــال 

ــه آغشــته  ــکال« تصــور می شــد ک ــران، سوســیال دموکراســی، »دموکراتیســم رادی ــن دوره در ای ــود. در ای شــوروی ب

بــا ناسیونالیســم هــم بــود. از آن زمــان تــا بــه امــروز قــوای مملکــت ایــران را ســه قــوه مجریــه، مقننــه و قضائیــه 

تشــکیل می دهنــد کــه پارملــان، دادگســرتی و دولــت اجرایــی ملــی در آن ســه قــوه همیشــه مســتقل نبوده انــد. در 

دوران پهلــوی نهادهــای شــاهی و در دوران جمهــوری اســالمی نیــز نهادهــای والیــت فقیــه بــر آن ســه قــوه اســتیال 

ــه  ــت فقی ــاد والی ــا نه ــرگان و در رأس آنه ــس خ ــام، مجل ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــان، مجم ــورای نگهب ــد. ش دارن

ــرد  ــال غیردولت گــرا شــکل می گی ــه جامعــه ای کمون ــن سیســتم و ســاختار ن ــا ای ــر از آن ســه قــوه هســتند و ب باالت

نــه دموکراســی رادیــکال و مشــارکتی. حتــی سیســتم اســتانی وابســته بــه مرکــز اگرچــه نوعــی تعدیــل اســت، امــا در 

قفــس دولــت مرکــزی گرفتــار اســت و منی توانــد بــه سیســتم های فدرالــی و کنفدرالــی گــذار صــورت دهــد. امــروزه 

ایدئولــوژی حاکــم هرچنــد از فرهنــگ مــادی دموکراســی تغذیــه قدرت گرایانــه می کنــد، امــا آشــکارا بــا دموکراســی 

رس دشــمنی دارد. هرچنــد گفتــه می شــود کــه آییــن دموکراســی یونــان آغازگــر دموکراســی اســت و نیــز پروتستانیســم 

پــس از رنســانس راهــی کوچــک بــرای اعــرتاض بــاز کــرد و یــا کلیســای انگلیــس نهضــت اصــالح دینــی علیــه حکومــت 

ــد،  ــه راه انداخــت و در نهایــت هــم روحانیــون مســیحی قــدرت دنیایــی را از آن مــردم اعــالم کردن کلیســای روم ب

ولــی هیچکــدام ســه عنــر »آزادی، مســاوات و حاکمیــت خلــق« را عملــی نکردنــد. برعکــس، زمینــه رسمایــه داری 

را فراهــم منودنــد و حاکمیــت ملــی را جایگزیــن حاکمیــت دینــی و حاکمیــت خلــق کردنــد. در ایــران هــم جــدای 

از آزادیخواهــان، دو دوره نهضــت مرشوطــه و جمهوریخواهــی انقــالب اســالمی بــا کمــی تفــاوت چنیــن اهــداف و 

ــد. ملــت  ــر حاکمیــت خلــق ترجیــح داده ان ــا ایــن فــرق کــه حاکمیــت ملــی ـ دینــی را ب ــد ب آمالــی در پیــش گرفتن

ــن  ــه دی ــق را ک ــت خل ــار زده و حاکمی ــه را کن ــی رسمایه داران ــت مل ــد حاکمی ــم می توانن ــک و کنفدرالیس دموکراتی

ــد کــه در قالــب  ــران ادعــا می کن ــد و غیردولتــی می شــود، ترویــج دهــد. امــروزه ای در آن حفــظ موجودیــت می کن

شــعار »نــه رشقــی، نــه غربــی« انــواع دموکراســی رسمایه دارانــه و سوسیالیســتی را رد می کنــد، امــا دموکراســی نــه 

رسمایه دارانــه اســت نــه سوسیالیســتی خالــص؛ لــذا این هــا بــرای ایــران بهانــه ای بــرای قــدرت و انحصــار آن اســت.

ــداری  ــا گاه گ ــود، تنه ــده می ش ــت دارد، دی ــالمی حاکمی ــوری اس ــه جمه ــروز ک ــا ام ــت ت ــه از دوران مرشوطی آنچ

تــالش بــرای گــذار بــه دموکراســی بــوده، بویــژه بــا اصالحــات در دوران ســازندگی حاکمیــت ایدئولوژیــک در ایــران 

ــک  ــت ایدئولوژی ــت، مرشوعی ــه یاف ــا 83 ادام ــه ت ــال 1376 ک ــان در س ــور اصالح طلب ــا ظه ــد و ب ــت بنیان ش سس

ــت  ــی« و »رقاب ــارکت مردم ــون از »مش ــت. هم اکن ــگ باخ ــم رن ــی آن ه ــجام سیاس ــان رفــت و انس رژیــم از می

ایدئولوژیــک« کــه تئوریســین های دولت گــرا آن را دو پایــه دموکراســی می داننــد و رژیــم آن را مردم ســاالری دینــی 

ــت  ــران مرشوعی ــان و خلق هــای ای ــه از نظــر زن ــدرت سیاســی ک ــا انحصــار ق ــد، خــری نیســت و تنه ــوان می کن عن

ــدارد، مطــرح اســت. ــک ن ایدئولوژی
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دموکراتیک
کنفدرالیسم

ــار  ــن ب ــرای اولی ک.ج.ک )کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان( ب

در ســال 2003 از ســوی رهــر ملــت کــورد، عبداللــه اوجــاالن 

و  مطــرح  دموکراتیــک«  مدرنیتــه  »نظریــه  چارچــوب  در 

ــاالن آن را  ــد. اوج ــان گردی ــمی اع ــور رس ــال 2005 بط در س

»ســومین تولــد بــزرگ« خــود نامیــد. ایــن پیرشفــت عظیــم در 

راســتای ایجــاد »جامعــه ملــت دموکراتیــک« بــوده و هســت. 

مســئله تحــوالت و پیرشفت هــا در اندیشــه اوجــاالن از ســال 

ــرات  ــال 95 هــم برخــی تغیی ــادی مطــرح شــد. در س 93 می

ایجــاد گردیــد، امــا بنیادیــن نبــود. تحــوالت بنیادیــن بعــد از 

ــا مطــرح شــد.  ــرش اروپ ــه دادگاه حقــوق ب ــات ب ــه دفاعی ارای

اوجــاالن در ایــن دفاعیــه از توســعه عرصــه ســوم در جامعــه 

بحــث منــود کــه هامنــا جامعــه مدنــی بــود. از آن پــس رونــد 

ــی در شــامل کوردســتان آغــاز شــد. ایجــاد نهادهــای مدن

ــم  ــزی پارادای ــق« پی ری ــاع از خل ــت »دف ــاالن در مانیفس  اوج

نویــن خــود را رشوع کــرد و بــدون نامگــذاری، چارچــوب 

سیســتم ک.ج.ک را هــم از لحــاظ دفاعــی و هــم ســازمانی 

کــودار در رشق  بعدهــا سیســتم های  کــه  منــود  مشــخص 
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ــش  ــتان، جنب ــک( در روژاوای کوردس ــه دموکراتی ــش جامع ــتان، تَوَدم)جنب ــامل کوردس ــتان، ک.ج.د در ش کوردس

آزادی بــرای جنــوب کوردســتان و تـَـودا بــرای شــنگال بــا انتخــاب ایدئولــوژی و اوجــاالن بعنــوان رهــر خود، شــکل 

گرفتنــد. ایــن پارادایــم، شــیوه ســازماندهی جامعــه را بطــور کلــی متحــول ســاخت. مرزبندی هــا مشــخص گردیــد 

و گفــت مادامیکــه خلــق و قدرمتنــدان از همدیگــر جــدا هســتند، بایســتی ســازماندهی آنهــا نیــز جداگانــه باشــد. 

ایــن پرســش مطــرح شــد کــه دولــت، ســازماندهی قدرمتنــدان اســت، پــس ســازماندهی خلــق کــدام اســت؟ جواب 

آن، کنفدرالیســم دموکراتیــک اســت کــه در ســایه آن، خلــق دیگــر محکــوم بــه تکــرار چرخــه قــدرت نیســت. 

در همیــن زمــان، پــس از اینکــه گالدیــو بــه توطئــه علیــه اوجــاالن دســت زد، آمریــکا، انگلســتان و متحدانشــان 

بــه همبســتگی تنگاتنــگ بــا ترکیــه دســت زده و جنبــش آزادیخواهــی کــورد را تروریســتی اعــالن کردنــد. هــم 

بــر اتحادیــه اروپــا در ایــن راســتا فشــار آورده هــم بــه آن قــول و قرارهایــی دادنــد. پــس از ایــن اعــالن، اوجــاالن 

زودتــر وارد عمــل شــد و »کنگــره آزادی و دموکراســی کوردســتان ـ کادک« را اعــالن کــرد و همــه را بــه تشــکیل 

»کنگــره خلــق« دعــوت منــود. ایــن درحالــی بــود کــه هژمونــی جهانــی در صــدد پاکســازی کامــل جنبــش بــود. 

اوجــاالن بــر دو مفهــوم »دموکراســی « و »سیاســت« تأکیــد ورزیــد و سیاســت دموکراتیــک را طرحریــزی کــرد. در 

ســال 2003 نــام ک.ج.ک جایگزیــن کادک شــد. 

کنفدرالیســم سیســتمی دارای فلســفه عمیقــی می باشــد کــه تحولــی پارادایمیــک اســت و ریشــه در دیدگاه هــای 

کامــال متفــاوت نســبت بــه تاریــخ دارد. از لحــاظ اجتامعــی، اتنیکــی، اعتقــادی متامــی اجتامعــات خلقــی خــود 

را در قالــب کمون هــا، مجالــس، کنگره هــا، آکادمی هــا و تعاوتی هــا ســازماندهی می منایــد و دموکراتیــک ـ 

اکولوژیــک مبتنــی بــر آزادیخواهــی زنــان اســت. یکــی از دالیــل نیــاز بــه کنفدرالیســم دموکراتیــک ایــن اســت 

کــه جوابگــوی نیازهــای تاریخــی بــوده و افــراد جامعــه آن هــم مناینــده ارزشــهای دموکراتیــک و کمونــال تاریخــی 

هســتند. در واقــع پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه: چــرا مبــارزات تاریخــی در برابــر سیســتم هیرارشــیک بــه 

نتایــج دلخــواه و پیــروزی دســت نیافــت؟ کنفدرالیســم، گذشــته از جوابگویــی بــه نیازهــای تاریخــی، جوابگــوی 

نیازهــای روزانــه هــم هســت. چه بســا »خاورمیانــه بــزرگ« نقشــه و پــروژه قدرتهــای جهانــی بــرای دخالت گــری 

اســت، امــا کنفدرالیســم دموکراتیــک پــروژه ســتمدیدگان و خلق هــای تحــت ســتم اســت. پــروژه دولت هــای 

محافظــه کار منطقــه هــم »دولــتـ  ملــت کالســیک« می باشــد. ارزشــهای کنفدرالیســم، ریشــه در جامعــه طبیعــی 

دارد کــه در تاریــخ تاکنــون وجــود داشــته و ســازنده اخــالق و سیاســت دموکراتیــک می باشــد. کنفدرالیســم در 

طبیعــت اجتامعــی وجــود دارد و اگــر قدرمتنــدان در جامعــه دخالــت نکننــد، شــیوه زندگــی اجتامعــی خــود بــه 

ــل دولت هــا  ــی خــود در مقاب ــا ســازماندهی های کنفدرال ــه همیشــه ب ــی خواهــد شــد. خاورمیان خــود کنفدرال

ــه ای از  ــدودی صبغ ــم تاح ــا ه ــامانه قدرت ه ــر از آن در درون س ــی فرات ــت. حت ــتاده اس ــخ ایس ــول تاری در ط

کنفدرالیســم وجــود داشــته، بویــژه در فرهنــگ امپراتوریهــا. از جملــه کنفدراســیون های قدیمــی جهانــی 

ــان، اتحــاد هانــس آمیــک در آملــان، هامهنگــی  ــه »اتحــاد دلــوس، اتحــاد آکاد، اتحــاد تســلیا در یون ــوان ب می ت

شــهرها در ایتالیــا، کمونارهــا در اســپانیا و غیــره« اشــاره کــرد. بیشــرتین فــرم ارگانیزاســیون در تاریخ، کنفدرالیســم 

بــوده اســت. جهــت تشــکیل کنفدرالیســم بیشــرت از دو واحــد فدرالــی الزم اســت. فــدرال دارای دو واحــد مرکــز ـ 

پیرامــون اســت، امــا کنفدرالیســم رنگهــای متفــاوت را حفــظ و مرکز گرایــی را از میــان می بــرد. بــه همیــن دلیــل 

از ســه جــزء بیشــرت اســت و هیــچ جزئــی جــزء دیگــر را حــذف منی کنــد. کنفدرالیســم در اصــل دورمنایــی از نظــم 

جهــان )گیتــی( اســت، زیــرا گیتــی دارای رنگهــا و ویژگــی متفاوت بــودن و تنــوع بــا همزیســتی می باشــد. ایــن 

مفهــوم در حــوزه سیاســت هــم معنــا می یابــد. دولت هــا بــا حفــظ اســتقالل خــود می تواننــد سیســتم کنفــدرال 

را بپذیرنــد. روابــط آنهــا هــم نــرم و منعطــف اســت. کنفدرالیســم دموکراتیــک بــا دیگــر مدل هــای کنفدرالــی 

ــدرال  ــر تشــکیل سیســتم کنف ــا یکدیگ ــد ب ــه دولت هــای قدرمتن ــی ک ــاوت دارد. بایســتی توجــه داشــت وقت تف

می دهنــد، در واقــع نیــروی حاکمیــت و اقتــدار خــود را توســعه داده انــد و دموکراتیــک نیســتند. لــذا بایســتی 

میــان کنفدرالیســم دموکراتیــک و ســایر کنفدرالهــا متایــز قایــل بــود.

در ســال 2005 ک.ج.ک پــس از تکویــن و پیدایــش کــه از 2003 آغــاز شــده بــود بــه هویت یابــی نویــن رســید 

و مــی رود کــه بــا تحقــق حیــات آزاد، مانــدگاری تاریخــی بیابــد. ایــن سیســتم، عمــال کوردهــا را از حالــت 

ــزار و بی دفــاع  ــرا کوردهــا رصفــا اب ابژه بــودن بــه موقعیــت برتــر و آزادانــه ســوژگی رســانده اســت. زی

ــد. ک.ج.ک هویــت کــوردی  ــود و موجودیــت تلقــی منی گردی ــد ب ــد. ابژگــی، یــک حالــت ارزشــی ب بودن

و حیــات آزاد را بازگردانــد. کــودار هــم دقیقــا چنیــن رونــدی را در رشق کوردســتان بــا لحــاظ ویژگیهــای 

متفــاوت آن بخــش کوردســتان، ادامــه می دهــد. متامــی ایــن رونــد بدون شــک خــارج از حــوزه »دولــت ـ 

ملــت« صــورت می گیــرد. گــذار از دولــت  ـ ملــت. در واقــع »جامعــه دموکراتیــک« را جایگزیــن »دولــت ـ 

ملــت« ســاخت و خلــق دقیقــا متامــی هســتی و غنــای آن می باشــد. مدرنیتــه دموکراتیــک هــم چارچــوب 

ــه  ــتند ک ــیرازه ای هس ــان ش ــودار دارای چن ــت. ک.ج.ک و ک ــه داری اس ــه رسمای ــای مدرنیت ــری آن بج نظ

سوسیالیســم را بــه مرحلــه حقیقتــی خــود رســانده و آن، عــاری بــودن کامــل سوسیالیســم از بروکراتیســم 

وحشــتناک و فلج کننــده رسمایــه داری اســت. اوجــاالن رشط رســیدن بــه ایــن نــوع سوسیالیســم را 

ــه  ــن اتوریت ــن ســیر، جایگزی ــک را در ای ــه دموکراتی ــرار داده اســت. اتوریت ــرا ق ــر دولت گ دموکراســی غی

دولتــی ســاخته تــا جامعــه ای سیاســی بســازد. زیــرا دولــت یعنــی نفــی جامعــه سیاســی. ک.ج.ک نیــروی 

»اندیشــه، تصمیم گیــری و کنــش« را بــه فــرد می بخشــد. مدرنیتــه دموکراتیــک و ک.ج.ک یعنــی گــذار از 

ــارزات ک.ج.ک هــم محــدود  »انباشــت ســود و رسمایــه داری، دولــت  ـ ملت گرایــی و صنعت گرایــی«. مب

ــک  ــه ی ــه مثاب ــی را ب ــی و فرهنگ ــی، اجتامع ــای سیاس ــی عرصه ه ــه متام ــت، بلک ــم نیس ــه اکونومیس ب

مدرنیتــه نویــن دربرمی گیــرد. ایــن اســت کــه آمــال حیاتــی آن، مبــارزه تئوریــک ـ عملــی همــگام بــرای 

ــتی«  ــازار سوسیالیس ــج ب ــک و تروی ــی اکولوژی ــرد صنعت گرای ــک، پیش ــت دموکراتی ــه مل ــدن ب »مبدل ش

اســت. کنفدرالیســم ک.ج.ک بــر بنیانهــای تاریخــی خــود بازســازی و پیشــرد داده شــده اســت.

دیگــر، جنــگ دوران نویــن در چارچــوب ک.ج.ک پیشــرد داده می شــود و پ.ک.ک بــرای برقــراری سیســتم 

ــئولیت های  ــتا مس ــن راس ــد و در ای ــاهنگی می زن ــارزه و پیش ــه مب ــت ب ــک دس ــم دموکراتی کنفدرالیس

ــاری  ــی گذشــته کن ــی نیمه گریالی ــگ پارتیزان ــک، سیاســی، ســازمانی و اخالقــی دارد. دیگــر جن ایدئولوژی

ــار و  ــح متــام عی ــا صل ــی ی ــه کنون ــرد. مرحل ــق را دربرمی گی ــی و خل گذاشــته و متامــی حوزه هــای گریالی

دموکراتیــک یــا جنــگ متــام عیــار و نهایــی اســت. یــک نــوع تســویه حســاب کامــل تاریخــی بــرای حصــول 

آزادی. ایــن رونــد موجــب ترسیــع درگیریهــا و مشــاجرات قدرت جویانــه در ترکیــه شــد، زیــرا پ.ک.ک از 

2005 بدین ســو بــر مبنــای ک.ج.ک بــه حالــت یــک نیــروی شــفافیت یافته درآمــده اســت. نــوروز 2005 

موقعیتــی مناســب بــرای محوریت یافــن کنفدرالیســم دموکراتیــک در میــان خلــق بــود. ک.ج.ک و کــودار 

ســازمان نیســتند، بلکــه سیســتم اجتامعــی هســتند کــه توســط خــود مــردم بنیــان نهــاده می شــوند. کل 

سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک پــروژه ای جهانشــمول اســت و ک.ج.ک بخــش کوردســتانی آن می باشــد 

و کــودار بــرای رشق کوردســتان.

اوجــاالن کنفدرالیســم دموکراتیــک را بــه یــک تســبیح تشــبیه منــوده اســت کــه هریــک از اعضــای آن بــه 

ماننــد دانه هــای تســبیح در عیــن حــال کــه اســتقالل وجــودی دارنــد، توســط نــخ تســبیح بــه همدیگــر 

وصــل شــده اند. اوجــاالن می گویــد ایــن سیســتم، خــاص مــن اســت و هرچنــد ریشــه های تاریخــی دارد، 

ــن  ــه ای ــا توســل ب ــه ب ــال آن گشــت. جامع ــه دنب ــا ب ــوان در کتابه ــدل، منی ت ــه لحــاظ شــناخت م ــا ب ام

ــه  ــا ســازمانی ب ــن سیســتم هــر بخــش و ی ــد. در ای مــدل، یکپارچگــی و انســجام خــود را حفــظ می منای

صــورت مســتقل امــکان تصمیم گیــری و تحــرک دارد، امــا در هــامن حالــت ایــن اعضــا بصــورت دلبخــواه 

و بی برنامــه حرکــت منی کننــد؛ زیــرا چنیــن رفتارهایــی موجــب از هــم گسیخته شــدن جامعــه می گــردد. 

آنهــا همزیســتی اجتامعــی را اســاس گرفتــه و خــود را در حفــظ انســجام اجتامعــی مســئول دانســته و 

بدیــن صــورت حرکــت می مناینــد. چنانچــه بدرســتی از مفهــوم و ذهنیــت سیســتم کنفدرالیســم درکــی 

صــورت نگیــرد، احتــامل ســیر بــه ســوی ایجــاد دولت هــای کوچــک و درســت شــدن مراکــز قــدرت وجــود 

دارد کــه در ایــن صــورت امــکان توســعه جامعــه و روح هم گرایــی وجــود نخواهــد داشــت، لــذا نــه تنهــا 
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موجــب نیرومندســاخن همدیگــر منی شــوند، بلکــه ســبب تضعیــف یکدیگــر هــم خواهنــد شــد.

ــکان  ــذا ام ــت. ل ــده ای اس ــود زن ــد موج ــه مانن ــت و ب ــک اس ــی کوانتومی ــد. یعن ــی می باش ــئله ای علم ــم مس کنفدرالیس

آگاهی یافــن بــه همــه ابعــاد آن وجــود نــدارد چــون در کوانتــوم مــا بــا قانــون عــدم قطعیــت روبــرو هســتیم، لــذا رســیدن 

ــد. چــون  ــز وجــود دارن ــر نی ــه در ذره هــای دیگ ــند، بلک ــوج منی باش ــا م ــا تنه ــن نیســت. انرژیه ــی ممک ــون قطع ــه قان ب

ــر و تحــول می باشــد.  ــداوم در حــال تغیی ــل شــود، بطــور م ــرژی تبدی ــه ان ــه آزادی دارد و می خواهــد ب ــل ب طبیعــت می

ــز  ــت نی ــرتل درآورد. طبیع ــت کن ــی تح ــه متام ــوان آن را ب ــه منی ت ــت ک ــده ای اس ــود زن ــت موج ــل طبیع ــن دلی ــه همی ب

مفعول بــودن رصف و یــا فاعل بــودن رصف را قبــول نــدارد. در سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک هــم نــه فاعــل انســانی 

ــد.  ــازماندهی می مناین ــتقل خــود را س ــی مس ــک از اعضــای آن بصورت ــودن رصف و هری ــول ب ــه مفع رصف وجــود دارد ن

در کوانتــوم قانــون دیگــری بــه نــام »بــه هــم پیوســتگی طبیعــت« وجــود دارد کــه مربــوط بــه رشودینگــر اســت. در ایــن 

وضعیــت متامــی اعضــای طبیعــت دارای پیوســتگی متقابلنــد کــه از یکدیگــر متأثــر می شــوند. در طبیعــت، متامــی روابــط 

ــط  ــا هــم مرتب ــه ب ــز هم ــک نی ــد. در کنفدرالیســم دموکراتی ــتفاده می برن ــر اس ــی از یکدیگ ــت ســمبیوتیک دارد یعن حال

ــا یکدیگــر  ــزان هــم ب ــه هــامن می ــزان اعضــاء دارای اســتقالل و ابتکارعمــل باشــند ب ــه چــه می ــی ب ــه عبارت می باشــند. ب

مرتبــط هســتند و تأثیرپذیــری متقابــل دارنــد. تنــوع و گوناگونــی در سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک یــک فرصــت اســت 

نــه نقــص. لــذا وقتــی می گوییــم کنفدرالیســم دموکراتیــک کوردســتان)ک.ج.ک( یعنــی سیســتمی کــه بــه ماننــد چــرتی کلیــه 

تنوعــات جامعــه کوردســتان را در خــود جــای می دهــد. در ایــن سیســتم، هژمونــی، بویــژه هژمونــی ایدئولــوژی معنــی 

نــدارد. بایــد بدانیــم کــه در درون جوامــع در طــول تاریــخ تــا بــه امــروز گروه هــای معــرتض وجــود داشــته اند و دارنــد ولــی 

نتوانســته اند بــا همدیگــر متحــد شــوند و خــود را ســازماندهی مناینــد. لــذا اوجــاالن از یــک اتحادیــه دمکراتیــک بحــث 

می منایــد و پ.ک.ک نــه تنهــا در ســطح کوردســتان، بلکــه در ســطح جهانــی دارای مســئولیت پیشــاهنگی آن اســت. البتــه 

بایــد دانســت  کــه منظــور از پیشــاهنگی بــه قــدرت رســیدن و یــا حاکمیــت سیاســی پ.ک.ک نیســت، رصفــا پیشــاهنگ 

اســت.

کنفدرالیســم دموکراتیــک شــکل مدیریــت سیاســی جامعــه   آزاد اســت و ایــن جامعــه در عــر مــا ملــت دموکراتیــک نــام 

ــزه باشــد.  ــدازه روح من ــه ان ــد ب ــد آن می باشــد. بایســتی کالب ــذا ملــت دموکراتیــک، روح و کنفدرالیســم هــم کالب دارد، ل

ــوع باشــد.  ــن روح متن ــده ای ــد هــم تداعی کنن ــاوت می باشــد، بایســتی کالب ــا و صداهــای متف ــا، رنگه چــون روح ملت ه

کنفدرالیســم کوردســتان تنهــا متعلــق بــه کوردهــا منی باشــد، بلکــه متعلــق بــه متامــی آن ملت هایــی اســت کــه میــل بــه 

همزیســتی مســاملت آمیز دارنــد. آن ملت هــا هــم می تواننــد بصــورت مســتقل کنفدرالیســم دموکراتیــک خــود را تشــکیل 

دهنــد.

ک.ج.ک بعنــوان یــک تشــکل اتونــوم دموکراتیــک، ایده آل تریــن پــروژه زندگــی مســاوات طلبانه، آزاد و مشــرتک در گســرته 

ــی کــورد عــراق اســت. اوجــاالن  ــر حکومــت فدرال ــن در براب ــران، عــراق و ســوریه، همچنی ــه، ای دولــت ـ ملت هــای ترکی

تــالش بــه خــرج داد تــا نشــان دهــد کــه دیدگاه هــای نشــأت گرفته از مارکــس و انگلــس مبنــی بــر اینکــه سوسیالیســم تنهــا 

بــر پایــه دولــت  ـ  ملت هــای مرکــزی قابــل برســاخت می باشــد، خطــای سیســتامنه سوسیالیســم علمــی اســت. در مــوازات 

آن هــم مســایل ملــی را مطــرح و بــا ارایــه ملــت دموکراتیــک آن را حــل و از ناسیونالیســم گــذار منــود. ملــت دموکراتیــک 

ــار  ــرای متامــی اجتامعــات اتنیکــی و ملــی مصــداق و اعتب ــرای کوردهــا، بلکــه ب ــه تنهــا ب عــاری از ملی گرایــی اســت و ن

دارد. تدویــن »قانــون اساســی دموکراتیــک جهانشــمول« از دیگــر رهیافت هــای سیســتم کنفــدرال اســت کــه اگــر دولت هــا 

ــف  ــای مختل ــتم های بخش ه ــر سیس ــودار و دیگ ــه ک.ج.ک، ک ــت ک ــن اس ــد ای ــی می مان ــه باق ــی ک ــد، راه آن را رد کنن

کوردســتان بصــورت یک طرفــه و بــه شــیوه ای انقالبــی اتوریتــه دموکراتیــک خویــش را برســاخته و از آن دفــاع مناینــد. ایــن 

ــگ حــارض هســتند.  ــح و هــم جن ــرای صل ــدارد چــون ک.ج.ک، کــودار و دیگــر سیســتم ها همیشــه هــم ب راه انســداد ن

ک.ج.ک و کــودار در زمینــه مســئله کــورد بیانگــر تفســیر دموکراتیــک غیردولت گــرا از »حــق تعییــن رسنوشــت ملت هــا 

بــه دســت خودشــان« هســتند. در ایــن سیســتم خــود دولــت ـ ملت هــا بــه یکبــاره رد منی شــوند، بلکــه بعنــوان آکتــور یــا 

بازیگــر اصلــی چاره  یابــی بــه آنهــا نقــش داده می شــود. رسمایــه داری کــه خــود یــک ســاختار بحرانــی اســت، نجات یافــن 

از مانــع دولــت ـ ملــت را در صــدر مباحــث روز خویــش قــرارداده اســت، لــذا دولت هــا می تواننــد بازیگــر اصلــی بــرای 

حــل مســایلی باشــند کــه خــود مســبب آن بوده انــد و مســئله کــورد چنیــن ماهیتــی دارد. اوجــاالن تأکیــد می کنــد کــه مــدل 

رهیافــت دموکراتیــک شــکل تحول یافتــه اشــکال فــدرال و کنفــدرال دولــت  ـ ملــت تک ســاخت یــا یونیــرت نیســت. می تــوان 

اشــکال فــدرال و کنفــدرال را بــه منزلــه ابزارهــای چاره یابــی میــان نیروهــای مــدل رهیافــت دموکراتیــک و نیروهــای دولــت 

ـ ملت گــرا آزمــود. مســلام مــدل چاره یابــی دموکراتیــک بــه کلــی مســتقل از دولــت ـ ملــت نیســت. دموکراســی و دولــت 

ـ ملــت بعنــوان دو اتوریتــه، می تواننــد در زیــر یــک ســقف سیاســی ایفــای نقــش مناینــد. در واقــع نوعــی روابــط سیاســی 

برقــرار می شــود نــه اتحــاد ایدئولوژیــک. قانــون اساســی هــم حوزه هــای هــر دو طــرف را تعییــن می کنــد.

ــا  ــتند و ب ــورد هس ــئله ک ــک در مس ــی دموکراتی ــوس چاره یاب ــود ملم ــا من ــتم های بخش ه ــر سیس ــودار و دیگ ک.ج.ک، ک

ــرای  ــت ب ــی ایجــاد دول ــد. در پ ــت هــم منی دانن ــی را دریافــت ســهم از دول ــد.  چاره یاب ــاوت دارن رویکردهــای ســنتی تف

ــی کوردهــا از  ــذا طلــب اساسی شــان: حــق خودمدیریت ــی باشــد. ل ــا کنفدرال ــی ی ــی اگــر فدرال کوردهــا هــم نیســتند، حت

ــی را  ــه جامعــه ملــی دموکراتیــک اســت. چاره یاب ــل مبدل شدن شــان ب ــق اراده آزادشــان و عــدم مانع تراشــی در مقاب طری

ــد بدســت خــود نیروهــای اجتامعــی حاصــل گــردد. ــد از دولت هــا انتظــار داشــت، بلکــه بای نبای

موانع و راه برون رفت  
ــاز اســت.  ــه ای هــم افقــی و هــم عمــودی ب کنفدرالیســم دموکراتیــک بــه روی تشــکل های سیاســی متفــاوت و چنــد الی

ــد. هــر تشــکلی  ــظ می کن ــا هــم حف ــداوم ب ــوازن م ــک ت ــی را در درون ی ــه ای و بوم ــزی، منطق تشــکل های سیاســی مرک

ــی  ــالت اجتامع ــرای معض ــل ب ــن راه ح ــرا  در یاف ــی کرثت گ ــاختارهای سیاس ــذا س ــت، ل ــاص اس ــی خ ــخگوی رشایط پاس

نزدیک ترنــد. ابــراز وجــود هویت هــای فرهنگــی، اتنیکــی و ملــی از طریــق تشــکل های سیاســی، طبیعی تریــن حــق اســت 

و ایــن، الزمــه جامعــه اخالقــی و سیاســی می باشــد. کنفدرالیســم بــه روی دولــت ـ ملــت، جمهــوری و حتــی دموکراســی 

بورژوایــی بــاز اســت و می توانــد بــر پایــه صلــح اصولــی بــا آنهــا همزیســتی داشــته باشــد.

کنفدرالیســم متکــی بــر جامعــه اخالقــی و سیاســی اســت. همچنیــن مهندســی جامعــه در راســتای پروژه هــای قالب گرایانــه 

ــا در گســرته انحصــارات  ــرا اینه ــد، زی ــی، صنعت گــرا و مرف گــرا را رد می کن ــه داری، سوسیالیســتی، فئودال جامعــه رسمای

رسمایــه داری قــرار دارنــد. چه بســا چنیــن جوامعــی بــه لحــاظ ماهــوی وجــود ندارنــد، بلکــه مشــتی تبلیغــات رصف اســت. 

جوامــع اساســا سیاســی و اخالقــی هســتند. انحصــارات اقتصــادی، سیاســی، ایدئولوژیکــی و نظامــی دســتگاه هایی هســتند 

ــا هــم  ــی انقالب ه ــری هســتند. حت ــال باج گی ــه دنب ــا ب ــرده و رصف ــان ب ــه را از می ــی جامع ــه طبیعــت سیاســی ـ اخالق ک

جامعــه نویــن منی آفریننــد، بلکــه عملیات هایــی بــرای بازگردانــدن نقــش سیاســی و اخالقــی بــه جامعــه هســتند. مابقــی 

ــا اراده آزاد هــامن جامعــه پیمــوده می شــود. راه ب

ــه در  ــت ک ــه اس ــی جامع ــت ذات ــع مدیری ــد. در واق ــی می باش ــک متک ــت دموکراتی ــر سیاس ــک ب ــم دموکراتی کنفدرالیس

برابــر نگــرش مبتنــی بــر اراده و مدیریــت بروکراتیــک، خطــی  ـ مســتقیم و مطلقــا مرکــزی دولــت ـ ملــت، بــا تشــکل های 

سیاســی خــود مناینــده گروه هــای اجتامعــی و فرهنگــی اســت. مدیــران از طریــق انتخابــات بــر رس کار آورده می شــوند نــه 

انتصابــات. اســاس تصمیم گیــری، مجلــس و بحــث مــداوم اســت. بــه مدیــران خــودرأی و خودمحــور نیــازی نیســت. مدیریت 

در کنفدرالیســم از هیــأت عمومــی کوردیناســیون مرکــزی )مجلــس، کنگــره و کمیســیون( گرفتــه تــا هیأت هــای محلــی و 

غیــره مدیریــت و نظــارت دموکراتیــک امــور را انجــام می دهــد. ایجــاد وحــدت در عیــن تفاوت مندیهــا و چندســاختاریها 

امــری حیاتــی اســت و ســاختار کنفدرالیســم بــا ســاختار هــر گــروه فرهنگــی ســازگار اســت.

کنفدرالیســم دموکراتیــک متکــی بــر دفــاع ذاتــی اســت. نبایــد انحصــار نظامــی صــورت گیرد، زیــرا وظیفــه اصلــی نظامی ها، 

تأمیــن امنیــت داخلــی و خارجــی برحســب نیازهــا اســت. ایــن نیروهــا تحــت نظــارت شــدید ارگان هــای دموکراتیــک قــرار 

دارنــد. وظیفــه اینهــا بازکــردن راه بــرای تحقــق اراده سیاســت دموکراتیــک در جامعــه اخالقــی و سیاســی اســت کــه ســاختار 

ــه نیروهــای اشــغالگر  ــن علی ــر تفاوت هــا، برابری هــا و آزادی می باشــد. همچنی ــی ب ــن جامعــه هــم مبتن ــری ای تصمیم گی

داخلــی و خارجــی می ایســتند. هــم ارگان هــای سیاســت دموکراتیــک و هــم فرماندهــی نیروهــای نظامــی بصــورت دوجانبــه 
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بــر عملکــرد نیروهــا نظــارت می کننــد. تغییــر در آنهــا هــم بــا پیشــنهاد و تأییدهــای متقابــل انجــام می گیــرد.

هژمونی گرایــی، بویــژه هژمونــی ایدئولوژیــک در کنفدرالیســم دموکراتیــک محلــی از اعــراب نــدارد. هژمونی گرایــی 

خصیصــه متدن هــای کالســیک اســت. در کنفدرالیســم و مدرنیتــه دموکراتیــک، نیروهــا و ایدئولوژی هــای هژمونیــک دوســت 

داشــته منی شــوند. وقتــی ایــن نیروهــا و ایدئولوژی هــا زیــاده روی کننــد و بخواهنــد از مرزهــای مدیریــت دموکراتیــک پــا 

را فراتــر نهنــد، بــا برخــورد قاطــع مدیریــت ذاتــی روبــرو می شــوند. در مدیریــت جمعــی جامعــه آنچــه اســاس کار اســت: 

درک متقابــل، احــرتام بــه پیشــنهادات متفــاوت و پایبنــدی بــه بنیان هــای تصمیم گیــری دموکراتیــک می باشــد. اینهــا رشط 

ــه اســت.  ــک« نهفت ــی دموکراتی ــک و خودمحــور« و »اخالق ــت »بروکراتی ــوع مدیری ــا دو ن ــن تفاوت ه ــتند. در ای الزم هس

کرثت گرایــی متشــکل از دیدگاه هــا و ایدئولوژی هــای متفــاوت اســاس کار اســت. مدیریــت نیــاز بــه اســتتار ایدئولوژیکــی 

خویــش نــدارد. ایــن مدیریــت گذشــته از اینکــه بــه ایدئولوژی هــای ملی گــرا، افراط گرایــی دینــی، علم گــرای پوزیتیویســتی 

و جنســیت گرا نیــاز نــدارد، بــا برقــراری هژمونــی آنهــا مخالفــت می کنــد. هــر دیــدگاه و اعتقــادی تــا زمانــی کــه ســاختار 

اخالقــی و سیاســی جامعــه را ضایــع نکنــد و بدنبــال هژمونی  خواهــی نــرود، از حــق ابــراز وجــود برخــوردار اســت.

کنفدرالیســم دموکراتیــک در برابــر نگــرش مبتنــی بــر اتحــاد دولــت ـ ملت هــا بــه شــکل ســازمان ملــل کــه تحــت ســیطره 

قدرت هــای ابرهژمونیــک قــرار دارد، طرفــدار برقــراری اتحــاد »کنفــدرال دموکراتیــک جهانــی« بــرای جوامــع ملــی اســت. 

برقــراری اتحــاد میــان اجتامعــات وســیع بــا توســل بــه معیارهــای سیاســت دموکراتیــک در کنفدراســیون دموکراتیــک جهانــی 

بــرای صلــح و امنیــت و حفــظ اکولــوژی رشط حیاتــی اســت. راهــکار کنفدرالیســم بــرای صلــح اصولــی میــان دو مدرنیتــه 

رسمایــه داری و دموکراتیــک روشــنفکرانه، سیاســی و اخالقــی اســت.

ــرای سیاســی منودن  ــزار ب ــن اب ــت، بهرتی ــت ـ مل ــالی دول ــذار از ب ــتعداد گ ــته از داشــن اس ــک گذش کنفدرالیســم دموکراتی

ــش روشــنفکری، واحــد  ــی، جنب ــگ، جامعــت دین ــامع، اتنیســیته، فرهن ــل اجراســت. هــر اجت ــه اســت. ســاده و قاب جامع

ــد  ــد. بای ــوم ســازماندهی مناین ــه شــکلی اتون ــه یــک واحــد سیاســی خــود را ب ــه مثاب ــد ب ــر آنهــا می توانن اقتصــادی و نظای

اصالحــی را کــه فــدره و یــا خودگردانــی و ســامانه ذاتــی نامیــده می شــود نیــز در همیــن چارچــوب و شــمول ارزیابــی کــرد. 

هــر ســامانه ذاتــی از نــوع بومــی گرفتــه تــا گلوبــال، شــانس تشــکیل کنفدراســیون را داراســت. بنیادی تریــن عنــر بومــی، 

ــه ســبب اینکــه شــانس اجــرای دموکراســی  ــا فــدره ب ــه می باشــد. هــر واحــد ذاتــی و ی حــق بحــث و تصمیم گیــری آزادان

ــی  ــرای دموکراس ــوان اج ــود را از ت ــروی خ ــام نی ــت. مت ــد بی همتاس ــارکتی می باش ــی مش ــت و دموکراس ــتقیم را داراس مس

مســتقیم کســب می کنــد. واحدهــای فــدره بــه مثابــه ســلول های بنیادیــن دموکراســی مشــارکتی مســتقیم، از نظــر انعطــاف 

بــرای تحــول بــه اتحادیه هــای کنفــدره مطابــق رشایــط، بی همتــا و ایــده آل می باشــند. هــر نــوع اتحادیــه سیاســی کــه بــه 

رشط اســاس گرفــن واحدهــای مبتنــی بــر دموکراســی مشــارکتی ـ مســتقیم ایجــاد شــود، دموکراتیــک اســت. هرگونــه کار 

سیاســی در یــک تشــکل از ســطح بومــی تــا گلوبــال آن در صــورت داشــن دموکراســی مســتقیم، سیاســت دموکراتیــک نامیده 

می شــود. دولــت ـ ملــت قفــس آهنیــن اســت ولــی کنفدرالیســم دموکراتیــک آزاده کننــده اســت.

مــوارد مهــم ایجــاد واحدهــای ذاتــی و فــدره در گســرته ای فــراوان و غنــی اســت. بایــد دانســت کــه حتــی در یــک محلــه 

شــهر و یــا روســتا نیــز نیــاز بــه اتحادیه هــای کنفــدره وجــود دارد. هــر روســتا و یــا محلــه بــه راحتــی می توانــد یــک اتحادیــه 

کنفــدره باشــد. مثــال در یــک روســتا، از طرفــی واحــد یــا فــدره اکولوژیــک، از طــرف دیگــر واحــد زن آزاد، واحــد دفــاع ذاتــی، 

جوانــان، آمــوزش، فولکلــور، بهداشــت، همیــاری و اقتصــاد و واحد هــای دموکراســی مســتقیم پرشــامر تشــکیل و در یکجــا 

بــه نــام مجلــس گردآینــد. ایــن مجلــس را می تــوان اتحادیــه کنفــدره یــا واحــد واحدهــای فــدره نیــز نامیــد. ایــن سیســتم از 

ســطح بومــی آغــاز و تــا مراتــب منطقــه ای، ملــی و گلوبــال ادامــه می یابــد.

ماهیت آلترناتیو کنفدرالی  
ــخ  ــه تاری ــبت ب ــه نس ــی را ک ــه دیدگاه ــم ک ــاز داری ــن نی ــه ای ــز ب ــر چی ــل از ه ــدرال قب ــام کنف ــم از نظ ــرای درک و فه ب

ــاوت  ــا افق هــای متف ــد وســیع ب ــه  دی ــه زاوی ــاج ب ــم. احتی ــه جامعــه را عــوض منایی ــان نســبت ب ــه  دیدم داشــته ایم و زاوی

ــت. ــی اس ــی و اجتامع ــد تاریخ ــای دی ــرات در زوای ــن تغیی ــد همی ــک برآین ــم دموکراتی ــام کنفدرالیس ــود نظ ــم. خ داری

در ایــن بیــن بایــد جریــان تاریــخ را مــورد بررســی مجــدد قــرار داد. اوالً تاریــخ یــک جریــان ســیال و زنــده و پویاســت. تنهــا 

داســتان واره نیســت. بایــد ایــن دیــدگاه کــه تاریــخ را آنهایــی می نویســند کــه پیــروز شــده اند را فرامــوش مناییــم؛ زیــرا در 

ایــن حالــت هــر پیروزیــی را مــرشوع و هــر انحــراف را شــاخص و معیــار خواهیــم دانســت. پــس آنــان کــه رسکــوب شــدند 

و رنج شــان بــه یغــام رفــت چــه؟ اصــالً تاریــخ پیــروزی در مقابــل کــدام جریــان شــکل گرفــت؟ آیــا تاریــخ از کیومــرث 

نخســتینش آغــاز می شــود؟ تاریــخ مــا از جنــوب ســیری می آیــد، ســال های قبــل از آن چــه؟

آثــار برجــای مانــده، چیــز دیگــری می گوینــد. بــر مبنــای اعتقــاد تاریخــی، نظــام کنفــدرال در بطــن ایــن جریــان تاریخــی 

نوشــته شــد کــه فقــط جریــان پیــروز در آن حــارض اســت و از پــی هــم می آینــد. جریــان دیگــری بــه ســان یــک رود جــاری 

اســت کــه ســیر متــدن دموکراتیــک یــا هــامن ســیر جامعــه  طبیعــی اســت کــه نهادهــای قــدرت و ســلطه بــر روی آن بنــا 

شــده اند. قدمــت و تاریــخ آن، بــه نخســتین تالش هــای انســان جهــت همزیســتی برمی گــردد. بــه نخســتین مقاومت هــا 

در برابــر برهــم زدن ایــن همزیســتی. تــالش جهــت حفــظ و باهم بــودن تنوعــات و رنگ هــا در برابــر تــالش بــرای زدودن و 

نابودیشــان. قصــد نداریــم بــه مباحــث تاریخــی وارد شــویم. فقــط بســیار ســاده بیــان می داریــم کــه خــود نظــام طبیعــی 

زندگــی اجتامعــی کنفــدرال اســت، جریــان تاریخــی پالوده شــده از نظام هــای قــدرت و ســلطه، تاریــخ طبیعــی جوامــع 

است.

دوم اینکــه تشــکیل و توســعه جامعــه  انســانی را یــک جریــان خــارج از طبیعــت یــا گیتــی ندانیــم. اینطــور فــرض نکنیــم 

کــه همــه چیــز در حــال دگرشــد)تکامل( اســت و یــک ســیر توســعه ای مســتقیم را می پیامیــد. جامعــه  انســانی و حتــی 

خــود انســان جوهــره  ایــن تکــّون و دگرشــد را در خــود دارد. یعنــی بــه نوعــی آینــده  ســیر دگرشــد طبیعــت اســت. نــه 

برگزیــده اســت و نــه برتــر. جامعــه  انســانی تشــکل و تکّون یافتــه در دامــان طبیعــت یــا محیط زیســت اســت. یعنــی یــک 

دنبالــه از آن در یــک امتــداد و طــول. پــس اگــر بخواهیــم، منی توانیــم ســیر آن را از طبیعــت جــدا کنیــم. شــاید تنهــا راه 

ایــن اســت کــه آنهــا را طبیعــت اول)میحط زیســت( و طبیعــت دوم)جامعــه  انســانی( بنامیــم. قــرار گرفــن در امتــداد ســیر 

طبیعــی رشــد، یعنــی دربرداشــن متــام مراحــل قبلــی توســعه و برخــورداری از یــک موضــوع مهــم و آن هــم تنوع پذیــری و 

تفاومتنــدی اســت. جریــان طبیعــی دگرشــد تنــوع می آفرینــد و امــکان انتخــاب آزاد و متفاوت شــدن را به وجــود مــی آورد. 

جامعــه  انســانی هــم همیــن رونــد را طــی می کنــد. هرچــه جامعــه انســانی رشــد کــرده و بــزرگ شــده، دســتاوردهای 

آن و تولیداتــش متنوع تــر و فزاینده تــر گشــته اند. ایــن تنــوع هــم از لحــاظ مــادی و هــم معنــوی بــه خوبــی مشــهود 

اســت. دســتاوردهایی ارزنــده کــه در مقطــع خــود هــر کــدام انقالبــی بــزرگ بوده انــد، بهرتیــن و ملموس تریــن تنــوع کــه 

هرکــس قــادر بــه درک آن اســت. تفاومتنــدی و تنــوع فرهنگــی اســت. فرهنگ هایــی کــه جوامــع در آن می زینــد و شناســه  

ــدر  ــا و خودویژگی هایشــان، آنق ــام ویژگی ه ــن مت ــه هــم وابســته اند. ضم ــده و ب ــه درهم تنی ــی ک آنهاســت. فرهنگ های

ــم. چــرا  ــام می بری ــوان ارزش هــای مشــرتک و دموکراتیــک جامعــه انســانی ن ــه عن ــا ب ــد کــه از آنه ــارص مشــرتک دارن عن

ــدن، اصالــت، هســتی یابی،  ــان، منایان ــر متامــی تنوع هاســت. همــه جــور خودســوژگی، بی ــرا، مشــتمل ب دموکراتیــک؟ زی

ماشــدن و جاودانه شــدن همزیســتی وجــود دارد، امــا بــدون طــرد، انــکار، انحصــار، تقبیــح و تحاکــم و بــه بیــان امــروزه 

تــرور و خشــونت. ایــن جریــان اجتامعــی یــک تــالش مشــرتک بســیار مهــم دارد و آن حفــظ تنوع هــا و آفریــدن آنهاســت. 

شــاید بهــرت اســت بگوییــم حفــظ تنوعــات از طریــق ایجــاد بیشــرت تنــوع و تفاومتنــدی. نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک 

تالشــی نظام منــد اســت بــرای احیــا و جریان یابــی هــامن سیاســت تاریخــی کــه بحــث شــد.

ــردن  ــه و از بین ب ــتاوردهای جامع ــب دس ــرای تصاح ــالش ب ــرا در ت ــای قدرت گ ــی جریان ه ــای تاریخ ــی دوران ه در متام

ــا از ایــن دســتاوردهای  ــا ســازماندهی ویــژه بــه مقابلــه برخاســته ت تفاوت مندی هــا بوده انــد و جامعــه نیــز همــواره ب

کمونــال و مشــرتک انســانی صیانــت بــه عمــل آورد. پــس متامــی مقاومت هایــی کــه جهــت حفــظ ایــن ارزش هــا و رســاندن 

ــک  ــه ای از مســیر متــدن دموکراتی ــوان رودخان ــه عن ــد را ب ــدرت صــورت گرفته ان ــر ق ــدی در براب ــه نســل های بع ــا ب آنه

ــده  ایــن پیــک و حافــظ ارزش هــای جنبــش آپویــی می باشــند.  برمی شــامریم کــه بزرگ تریــن و برجســته ترین ادامه دهن

امــروزه جنبــش آپویــی حافــظ ارزش هــای دموکراتیــک انســانی و بنیادگــذار نظــام کنفدرالــی اســت کــه جهــت حفــظ و 

ســازماندهی ارزش هــا اقــدام بــه برســاخت ایــن نظــام منــوده.

در بــاب لــزوم نظــام کنفــدرال الزم اســت بدیــن موضــوع اشــاره مناییــم کــه در حــال حــارض ایــن ارزش هــای دموکراتیــک 
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ــن  ــم بزرگ تری ــب نئولیرالیس ــه داری در قال ــان رسمای ــام جه ــوده و نظ ــد ب ــرض تهدی ــانی در مع ــرتک انس و مش

ــی  ــام جهان ــوده و نظ ــاز من ــه آغ ــی خاورمیان ــک یعن ــای دموکراتی ــد ارزش ه ــز و مه ــه مرک ــود را ب ــای خ هجوم ه

نئولیــرال خــود را مدافــع دموکراســی، حقــوق بــرش، آزادی و عدالــت جلــوه می دهــد. امــا بایــد واقع بیــن بــود. 

بــه هــامن انــدازه کــه مــوارد ذکــر شــده صادراتــی و وارداتی انــد، بــه هــامن انــدازه هــم نئولیرالیســم در رأس آن 

اســت.

ــزی و  ــگ و خونری ــا جن ــل شــده، تنه ــت تحمی ــوان گف ــاید بت ــه حــال تزریق شــده، صــادر شــده و ش ــا ب آنچــه ت

نابــودی فرهنگــی در خاورمیانــه بــود. خاورمیانــه مکانــی بــرای پیــاده و تزریق منــودن دموکراســی تقلبــی نیســت؛ 

بلکــه بــرای آنهــا یــک ارزش تغذیــه ای متام ناشــدنی اســت کــه جهــت برقــراری رونــد هژمونــی می باشــد. ناچارنــد 

ــام؛  ــه ش ــد ب ــه داری ــه ک ــردن آنچ ــردن و بی معنی ک ــی قالب ک ــم یعن ــوالً نئولیرالیس ــد. اص ــگ بیاندازن ــه آن چن ب

کاالیی کــردن، بــه بــازار کشــاندن همــه چیــز و نرخ  گــذاری و کدگــذاری آنهاســت. حتــی دموکراســی را هــم کاالیــی 

کردنــد. بــر ایــن باورنــد کــه می شــود آن را بــه افغانســتان، عــراق، ایــران و از همــه مهمــرت کوردســتان صــادر کــرد. 

ــوزه   ــان را از م ــای هویت ش ــه تکه ه ــتند ک ــی هس ــوق، هامن های ــی و حق ــدگان دموکراس ــن صادرکنن ــط همی فق

بغــداد در ســال 2003 می دزدیدنــد. متامــی اینهــا نشــان از یــک موضــوع دارد و آن اینکــه صــادرات آنهــا هــر چــه 

باشــد، آزادی نیســت. درســت اســت کــه می خواهنــد خــود را پیــام آوران دموکراســی نشــان دهنــد؛ امــا آنهــا تنهــا 

مبعوثــان انتخابــات کشــور خــود هســتند نــه هــر رسزمینــی.

در حال حــارض خاورمیانــه در اوج آشــوب و بحرانــی اســت کــه قســمت اعظــم آن بــا هدایــت از بیــرون صــورت 

ــر  ــام و اســرتاتژی داد، در راســتای تغیی ــه نویــن تغییرن ــه خاورمیان ــه بــزرگ غــرب کــه ب ــرد. طــرح خاورمیان می گی

ــا  ــزرگ دیگــر ب ــت ـ  ملت هــای ب ــن منطقــه اســت. دول ــده  ای ــروژه  آین ــوان پ ــت ـ  ملــت بعن کارکــرد و ظاهــر دول

ــات، کم تریــن قــدرت  ــا کم تریــن امکان ــد. دولت هــا بایــد کوچــک شــوند. ب سیاســت جهانی شــدن ســنخیت ندارن

دفاعــی، کم تریــن اســتقالل، بــدون توانایــی عرضــه و عــرض انــدام. بــا بیشــرتین میــزان وابســتگی بــه همــه چیــز، 

حدأکــرث واردات )مــادی و معنــوی(، نئولیرالیســم می خواهــد همــه دولتمــردان را بــه مغــازه داران کوچــک تبدیــل 

ــه تنوعــات  ــد. در واقــع ایــن احــرتام ب ــه جلیقــه  نجــات آنهــا دلخــوش کنن ــه  جهانــی ب ــازار رسمای ــد کــه در ب منای

ــرای  ــه اســت. ب ــی رسمای ــازار جهان ــته بندی ب ــف و راس ــا، تقســیم وظای ــاد دولتچه ه ــودن نیســت. ایج ــا بومی ب ی

تنظیــم، توزیــع و عرضــه بیــن آنهــا اســت. بــرای ســهولت در ایــن کار پــروژه  دولــت ـ  ملت هــای ضعیف شــده یــا 

کوچک شــده، پــروژه غــرب بــرای خاورمیانــه اســت. ایــن عمــل یعنــی ایجــاد یــک بســته فعــال بــرای مداخلــه دائــم 

و می شــود آن را بــه سیاســت های تنظیــم بــازار توســط یــک دولــت تشــبیه کــرد کــه در طــول ســال همیشــه در 

حــال انجــام اســت. در آینــده شــاهد رسبــرآوردن دولــت ـ  شــهرهای رسمایــه داری خواهیــم بــود کــه تحــت عنــوان 

مناطــق آزاد گــردش رسمایــه و پــول بــا هــم بــه رقابــت می پردازنــد. جایگزینــی همــه چیــز بــا هویــت ـ  پــول هــدف 

بــزرگ غــرب اســت. ایــن موضــوع شــامل کوردســتان هــم خواهــد شــد. مثــل دولــت ـ  شــهر اربیل)هولیــر(! شــهرها 

ــدن  ــی جهانی ش ــن یعن ــم دالر. ای ــا ه ــه  پول ه ــول و هم ــز پ ــه چی ــوند. هم ــل می ش ــزرگ تبدی ــای ب ــه بورس ه ب

رسطانــی. تبدیل شــدن بــه یــک شــامره  چنــد رقمــی. نوعــی از جهانی شــدن کــه در آن حضــور نخواهیــم داشــت. 

امــا مــا می خواهیــم بــا فرهنــگ و هویــت خــود ابــراز وجــود مناییــم.

بــا اوصــاف ایــن پــروژه، حتــی اگــر بــه مــا مدیریــت اتونــوم هــم بدهنــد، تنهــا مدیریــت یــک فروشــگاه اســت، 

نــه خودمدیریتــی یــا مدیریــت بومــی. امــا ایــن مدیریــت نــه بــرای اداره و مدیریــت جامعــه اســت؛ بلکــه بــرای 

ــا  ــدگاری آن ب ــعه و مان ــرای توس ــه ب ــت جامع ــم، مدیری ــث می منایی ــا از آن بح ــه م ــت. آنچ ــاری اس ــداف تج اه

تکیــه بــر ارزش هــای دموکراتیــک اســت کــه تجــارت و اقتصــاد یکــی از کانال هــای توســعه ای آن اســت نــه همــه  

آن. نبایــد پــروژه دولــت میکــرو را کــه می خواهنــد بــه همــه اعطــا مناینــد بــا پــروژه خودمدیریتــی دموکراتیــک 

اشــتباه گرفــت. در پــروژه  خاورمیانــه  نویــن مــا بــه عنــوان یــک تفاوت منــدی و تنــوع بــا نابــودی روبــه رو خواهیــم 

شــد. ارزش هایــامن بــه یغــام رفتــه و از آن تغذیــه خواهنــد منــود. بــرای همیــن درک ایــن موضــوع بــا توجــه بــه 

توضیحــات نخســت مــا در بــاب خودمدیریتــی دموکراتیــک، مبــارزه ای نویــن را پیــش پــا می گــذارد. مبــارزه ای بــرای 

رهایــی از مــرگ و نابــودی جامعــه، بــرای حیــات و زندگــی  بامعنــا.

پــروژه دوم بــه نوعــی ادامــه رونــد قبلــی حکومت هــا در منطقــه بــود. نظام هــای حکومتــی مســتبد منطقــه ای در 

برابــر کوچک شــدن مقاومــت می مناینــد. یعنــی منی خواهنــد قــدرت و تــوان دفاعــی، سیاســی و اقتصادی شــان کــم 

شــود. اینهــا نیــز یــک پــای درگیری هــا و نزاع هــای منطقــه ای می باشــند. خصوصــاً آنهایــی کــه خواســتار تجدیــد 

ــازار جهانــی ســهم داشــته باشــند. یعنــی  نفــوذ )هژمونی خواهــی( هســتند. برخــی از کشــورها می خواهنــد در ب

ــی.  ــه هویت ــی اســت ن ــا مالکیت ــد. بحــث آنه ــف نیســتند؛ بلکــه از نحــوه  تقســیم ناراضی ان ــا اصــل نظــام مخال ب

هویــت را تنهــا وقتــی کــه احتیــاج بــه پشــتوانه  اجتامعــی دارنــد، مطــرح می مناینــد وگرنــه آنهــا هــم می خواهنــد 

ــی از آن  ــا ماکت ــی ی ــن گســرتند. مقیاســی کوچــک از نظــام جهان ــدرت مخصــوص خــود را دام ــگ ق حــوزه  فرهن

ــدارد. شــاید ســوال شــود  ــا مســئله  خودمدیریتــی دموکراتیــک رس ســودا و آشــتی ن ــز ب می باشــد. ایــن پــروژه نی

چــرا؟ زیــرا بقــای آنهــا هــم در هــامن نابــودی تنوعــات نهفتــه اســت. جالــب اینجاســت کــه خودشــان خواهــان 

ــند. ــی می باش ــازی لیرال ــامن یکدست س ه

ــوذ گســرتده در  ــال نف ــه دنب ــا ب ــد. هــر دوی آنه ــن واقعیتن ــارز ای ــاد ب ــران من ــه و ای ــال، کشــورهای ترکی ــرای مث ب

خاورمیانه انــد. هــر دو میراث خــواه دو امپراتــوری کهــن می باشــند. یکــی عثامنــی و دیگــری صفــوی یــا ساســانی. 

خــود دولــت ـ  ملــت کــه بــا ظهــور خانــدان پهلــوی در ایــران آغــاز شــد، هــامن پــروژه  قبلــی نظــام جهانــی بــرای 

ــل  ــکا. در اص ــراول آن آمری ــال پیش ق ــود و ح ــس ب ــه انگلی ــروی مداخل ــت نی ــود. آن وق ــه ب ــه در خاورمیان مداخل

ــا منــود: درگیــری بیــن دو پــروژه، یکــی پــروژه  قدیمــی دولــت ـ  ملــت کــه ســاخت  می شــود این گونــه هــم معن

انگلیــس بــود و حــال هــم پــروژه  دولت هــای کوچــک کــه پیامنــکار آن، آمریکاســت البتــه بــا همــکاری رشکت هــای 

چندملیتــی و نهادهــای بین املللــی و فرامنطقــه ای کــه بــا هــم رس و رسی دارنــد و بعــد آن را بیــن خودشــان بــرای 

ــه در  ــازان ک ــواران و نوس ــا و زمین خ ــاز و بفروش ه ــای بس ــن کاره ــبیه همی ــد. ش ــیم می مناین ــاز تقس ساخت وس

شــهرهایامن کــم نداریــم.

الزم اســت ایــن واقعیــت را ملــس کنیــم کــه پــروژه قبلــی هــم متعلــق بــه خاورمیانــه نبــود. پــروژه قبلــی هــم 

ــام  ــرای نظ ــت ب ــتانی یکدس ــه و افغانس ــران و ترکی ــت. ای ــا را کش ــد. تفاوت ه ــات انجامی ــودی تنوع ــه ناب ــا ب تنه

ــز  ــت چی ــا واقعی ــد، ام ــل و بومــی می نامن ــود. اگرچــه دولت هــای نامــرده خــود را اصی ــزرگ ب ــی هدفــی ب جهان

دیگــری اســت. دولــت ـ  ملــت هــر جــای جهــان شــکل بگیــرد، بــرای نظــام جهانــی رسشــار از خیــر و ســود اســت. 

حتــی در دوران امپراتــوری وضعیــت فرهنگ هــا بهــرت بــود، حداقــل نابودشــان منی کردنــد. درســت اســت کــه متــام 

ــد. امــا دولت هــا امــروز از  ــاج داشــتند و می بردن ــات احتی ــه مادی ــد و تاراجگــر، امــا ب امپراتورهــا رسکوبگــر بودن

ــد.  ــه می کنن ــا تغذی ــد، تنه ــد منی کنن ــگ تولی ــی فرهن ــد. یعن ــا را می بلعن ــد و فرهنگ ه ــه می کنن ــگ تغذی فرهن

ــای  ــه پیامن نامه ه ــس و در نتیج ــت انگلی ــت ـ  مل ــروژه دول ــا پ ــه ب ــید ک ــی بیاندیش ــا و خلق های ــه فرهنگ ه ب

ســایکس پیکو و لــوزان و غیــره از بیــن رفتنــد مثــال رسیانــی، کلدانــی، آشــوری و حــال هــم نوبــت کوردهاســت. اگــر 

ایــن پــروژه و ایــن دولت هــا بومــی بودنــد و اصیــل، بــه زیربنــای خــود رضبــه منی زدنــد. اگــر اصیــل بودنــد بایــد 

ــد. ــه ریشــه تیشــه می زنن ــا ب ــا آنه ــد، ام ــت می دادن ــه فرهنگ هــا اهمی ب

اصــوالً معضــل ایــن پــروژه، در پــروژه جدیــد اســت کــه از قضــا آن هــم دیکتــه می شــود. قضیــه  کهنــه و نــو اســت. 

ــروژه هســتند.  ــده پ ــی فراهم کنن ــو هســتیم. مرزهــای دولت ــه و ن ــن کهن ــی بی ــن هــم شــاهد چانه زن ــرای همی ب

ماننــد طرح هــای شــهرداری ها کــه برخــی از اماکــن بایــد خــراب شــوند تــا طرحــی جدیــد پیــاده شــود. مرزهــای 

دولتــی خیلــی خشــک و نامنعطفنــد، بــرای تغییــر بــاز نیســتند. دیگــر مرزهــای ســایکس پیکو و لــوزان دردرسســاز 

شــده اند. الزم اســت مرزهــا منعطــف گردانــده شــوند. مرزهــای طوالنــی و ارتش هــای بــزرگ نبایــد وجــود داشــته 

باشــند. بایــد کشــورهای کوچــک بــا پلیــس شــهری به وجــود آینــد.

دولــت ـ  ملــت پــروژه ای بــرای تنوعــات نــدارد، زیــرا بــر مبنــای نابــودی تنوعــات بنــا شــده، منی توانــد بــا ضــد خــود 
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از در ســازش در آیــد. اگــر تنوعــات را قبــول منایــد و دموکراتیــزه شــود، الزم اســت بــه خیالهــای خــود بــرای افزایــش 

نفــوذ دســت بــردارد.

و امــا خــط ســوم یــا پــروژه ســوم کــه خــارج از نظــم غــرب و نظــم دولت هــای منطقــه ای قــرار دارد. قبــل از بحــث 

دربــاره خــود پــروژه بایــد یکــی دو مــورد را بــه موضوعــات دیگــر اضافــه مناییــم. تحــت اینکــه ایــن پــروژه بــا گــذار از 

دیدگاههــای اوریانتالیسم)رشق شناســی( بــه ارائــه  برنامــه  همزیســتی خلق هــای خاورمیانــه همــت می گــامرد. متامــی 

ــوده و  ــه اداره و مدیریــت نب ــادر ب ــا اســتوار اســت کــه انســان رشقــی ق ــن مبن ــر ای برنامه هــا و پروژه هــای غــرب ب

بــرای مدیریت شــدن مســتعد اســت. هــامن نــگاه خردگرایانــه  اروپامحــور کــه همــه چیــز را بــا مرکزیــت اروپــا می بینــد 

و رشق را عقب مانــده و اســتبدادزده و ناتــوان؛ معتقــد بــه مهندســی اجتامعــی هســتند. یعنــی براســاس فرمول هــای 

مشــخص و از قبــل تعیین شــده می خواهنــد بــه جوامــع خاورمیانــه شــکل بدهنــد. پشــت پرده  متــام تهاجــامت غــرب 

و حتــی یکدست ســازی های منطقــه ای توســط قدرت هــای منطقــه ای همیــن تفکــرات خفتــه اســت. ارائــه  پــروژه و 

داشــن برنامــه ای خودویــژه، قیــام در برابــر ایــن تفکــر غربــی اســت. بــدون گــذار از ذهنیــت اوریانتالیســتی، امــکان 

ــالت از  ــل معض ــار ح ــی و انتظ ــتجوی چاره یاب ــود. جس ــد ب ــکل خواه ــه مش ــتانه در خاورمیان ــات همزیس ــک حی ی

نهادهایــی کــه خــود در پدیــدآوردن معضــالت کنونــی نقــش داشــته اند، بــدون دیــدن نقــش آنهــا خطایــی جــدی اســت. 

یکــی از مشــکالت مــا در حــل مشــکل و معضــل خاورمیانــه ندیــدن نقــش معضل ســاز غــرب اســت. بایــد و الزم اســت 

کــه آنهــا هــم بــه خطــای خــود اعــرتاف مناینــد. همــه بایــد ایــن موضــوع را بداننــد کــه مــا بــا مســئله  کــورد روبروییــم 

ــه چالش کشــیدن  ــا انجــام وظیفــه ای تاریخــی ممکــن اســت. ب ــدگاه ب ــه یــک مســئله بی اهمیــت. گــذار از ایــن دی ن

نقــش نیروهــای فرامنطقــه ای در عــدم چاره یابــی مســئله ی کــورد بــه مدتــی طوالنــی و بعــد از آن هــم نشــان دادن 

تــوان پیشــاهنگی و مدیریــت در قالــب خودمدیریتــی دموکراتیــک، کار اساســی اســت.

خــط ســوم یعنــی جنبــش کوردهــا بــه هنــگام و درســت عمــل منــوده و کاری اســت کارســتان علیــه متامــی آنهایــی کــه 

ادعــا داشــتند پایــان تاریــخ رقــم خــورده. آنچــه را تراوشــات مجهولشــان بــود، پــاک منودنــد. همیشــه ســوال مــا ایــن 

بــود کــه تاریــخ چگونــه پایــان می یابــد؟ وقتــی کــه از خــط ســوم بحــث بــه میــان می آوریــم، در واقــع رویــش و تجلــی 

گفتامنــی اســت کــه دیگــر خطــوط فکــری را بــه چالــش می کشــد. همیــن موضــوع پایــان کار تاریــخ، بــه عنــوان جهانی 

تک طرفــه بــه نفــع غــرب معرفــی می شــود کــه بایــد بــه خوبــی ترشیــح گــردد. چگونگــی آن را بیــان می کنیــم. جهــان 

و کیهــان عبارتنــد از تنوعــات و تنوع پذیــری، در همــه چیــز تقابــل و همگرایــی، هم آوایــی، ترکیب شــدن و بــاز هــم 

تنــوع آفریــدن اســت. حــال اگــر ایــن جدایــی و تفاوت منــدی راکــد شــود چــه؟! یعنــی اینکــه متامــی تنوعــات یکــی 

شــوند، مثــل اینکــه همــه درختــان چنــار شــوند و یــا همــه گُل هــا اللــه و متــام حیوانــات شــیر و در دنیــای انســانی هــم، 

انســان ها غربــی و یــا اروپائــی و یــا آمریکایــی شــوند. ایــن یعنــی بازگشــت بــه آغــاز کــه هیــچ تنوعــی وجــود نداشــت؛ 

یعنــی انــکار آزادی در بــودن و شــدن؛ در انتخاب کــردن و انتخاب شــدن و رد عدالــت و برابــری.

وقتــی کــه ایــن مســاله را بــه فرهنــگ تعمیــم می دهیــم، موضــوع روشــن تر می شــود. وقتــی کــه آن همــه تنوعــات 

فرهنگــی کــه برســاخته توســط رنــج آدمیــان می باشــند، توســط یــک فرهنــگ بلعیــده شــوند و نابــود گردنــد یــا بــه 

زور در آن ادغــام شــوند، برهوتــی باقــی می مانــد کــه در آن تنهــا طراحــان مــد هــر روز ظاهــری دیگــر می تراشــند تــا 

انســان قــرن بیســت ویکم نابــودی فرهنــگ و هویتــش را حــس نکنــد. در واقــع انســان پایــان تاریــخ از دیــدگاه آنــان 

یــک چوب رختــی اســت و بــس کــه می شــود بــه آن هــر رنگــی را آویــزان کــرد. لــذا پایــان تاریــخ، یعنــی پایــان تنوعــات 

فرهنگــی و زیســتی و آغــاز فرهنــگ ظاهــری یــا کورفرهنگــی انســان اســت.

انســان تنهــا بایــد ظاهــرش فــرق داشــته باشــد. بــرای همیــن، از نظــر آنهــا، در داســتان هجــوم آخــر بــه خاورمیانــه 

ــد، از  ــی خاورمیانه ان ــت فرهنگــی و ذهنیت ــوع و کلی ــه منــاد تن ــی ک ــی، خلق هــا و ملت های ــار متدن ــد موزه هــا، آث بای

میــان برونــد.

ــد،  ــا منی خواهن ــه آنه ــت ک ــن اس ــث از ای ــم. بح ــه داری ــنتی را نگ ــه  س ــنت های جامع ــه س ــت ک ــن نیس ــث از ای بح

ــد.  ــان می ده ــا آزادی نش ــان را ب ــی تضادش ــه خوب ــه ب ــن نکت ــد. همی ــته باش ــود داش ــا وج ــتقل و رسپ ــی مس هویت

مخالفتــی آشــکار بــا دموکراســی و حــق انتخــاب اســت. نظــام جهانــی از هــر کســی ســنت گراتر اســت زیــرا بــر ســنت 

نابــودی تفاوت مندی هــا ارصار مــی ورزد کــه یــک اصــل و ســنت قــدرت اســت در هــر زمــان و مکانــی. مــا مخالــف 

ــد ســنت های  ــد. ارزش را نبای ــان برون ــه از می ــل ســنت و مدرنیت ــوان تقاب ــه همــه  ارزش هــا تحــت عن آن هســتیم ک

ــده  اجتــامع در مســیر آزادی و حقیقــت پنداشــت. بازدارن

پــروژه  آخریــن هجــوم هامنــا داعــش اســت. جهــت از میان بــردن فرهنگ هــا و از پــای درآوردن شــان اســت. بــه ایــن 

صــورت، تاریخــی را بــه کام مــرگ می برنــد تــا در نهایــت از آن ســوی، رشوعــی را بــه نفــع خــود بیاغازنــد بــه نــام تاریــخ 

آمریکایــی و غربــی. شــاید ایــن توصیــف بــه جــا باشــد کــه انســان ها را بــه صحــرای بی هویتــی هدایــت کــرده و در 

بهشــت کــذب مدگرایــی بــه هــر کدامشــان هویتــی ظاهــری می آویزنــد. جنبــش آپویــی تحــت عنــوان خــط ســوم 

مبــارزه ای اســت در برابــر ایــن تجــاوز و مــرگ و نابــودی و بازگردانــدن او بــه مســیر طبیعــی طریــق آزادی و عدالــت 

و تنــوع و بخشــیدن اراده   طــی طریــق بــه او.

خــط ســوم خواهــان همزیســتی تنوعــات در یــک رونــد طبیعــی اســت. اگــر قــرار اســت بــا هــم ادغــام شــوند؛ بایــد 

بــه صــورت طبیعــی و بــدون دخالــت باشــد؛ بــدور از خصومــت. بایســتی هــر جامعــه در فرهنــگ خــود جــاری باشــد. 

ســیال بــه ســان یــک رود کــه هیچکــس بــر آن ســدی منی بنــدد. در آن تغییــر مســیر ایجــاد منی کنــد. آن را در فرهنــگ 

دیگــری غــرق منی کنــد. فرهنگــش را خشــک منی کننــد تــا هــالک شــود. اجــازه می دهــد تــا از رسشــاخه ها و آبریزهــا 

نوگرایــی و آفرینــش بــه حوزه هــای فرهنگــی رسریــز شــوند تــا در نهایــت اقیانــوس بی کرانــی از تنوعــات و آزادی هــا 

را داشــته باشــیم.

بعــد از ایــن بحــث الزم اســت کــه دیدگاهــامن دربــاره دموکراســی را هــم تغییــر دهیــم. دموکراســی یــا هــامن بــه 

ــه  ــی ب ــعش از آن تعریف ــاس وس ــی براس ــر کس ــه ه ــد ک ــده کرده ان ــدری پیچی ــه ق ــاالری را ب ــروزه مردم س ــر ام تعبی

ــد، یکــی آن را  ــف می منای ــون تعری ــز ـ  پیرام ــد، یکــی آن را براســاس مرک ــی می دان دســت می دهــد. یکــی آن را دولت

ــا  ــد و دیگــری آن را ب ــی می دان ــه. یکــی آن را غرب پدرســاالرانه می شناســد و دیگــری جنســیت گرایانه و رسمایه داران

ــرای  ــا ب ــان و اتیک گرا ه ــت ها، دین گرای ــا، سوسیالیس ــم از لیرال ه ــی اع ــر جریان ــاند. ه ــی می شناس ــی رشق مفهوم

خــود تعبیــری دارنــد.

خــود ایــن تعاریــف و دیدگاههــای فــراوان نشــان از شــمولیت آن بــر متامــی ابعــاد حیــات دارد. لــذا نخســت محــدود 

ــودجویی  ــتی و س ــاب منفعت پرس ــه حس ــد ب ــع بای ــی در واق ــی و گروه ــخصی و جناح ــی و ش ــه مکتب ــردن آن ب ک

گذاشــته شــود. مثــالً آنهایــی کــه متعهــد بــه نظــام فدرالنــد، بــه وجــود مرکــز بــاور دارنــد و خــود یــا دیگــران را دوروبــر 

یــا پیرامــون می داننــد. بــرای همیــن پیرامونیــان را از دموکراســی واقعــی دور می دارنــد. در واقــع قدرت هــا دیگــران 

ــا معیارهــای دموکراســی واقعــی و بــرای همیــن شــاهد یــک نــزاع بی پایــان  ــا ب ــا معیارهــای خــود می ســنجند ت را ب

هســتیم.

در همیــن راســتا، دولتی کــردن دموکراســی هــم بــه هــامن میــزان خطرنــاک محســوب می شــود. چــون بــه بــاور مــا 

دولــت و ملــت از همدیگــر جــدا هســتند. دولــت را متعلــق بــه مــردم دانســن اشــتباه اســت، زیــرا مفهومــی اســت در 

دســتان حاکــامن بــر مــردم و ملت هــا. در ایــن صــورت دموکراســی تبدیــل بــه رژیمــی دولتــی منی شــود. دموکراســی 

متعلــق بــه ملــت اســت. اصــوالً بایــد آنهــا را از لحــاظ تاریخــی بــا هــم اشــتباه نگیریــم. تاریــخ دموکراســی کهن تــر از 

دولــت اســت و عمــق تاریخــی بیشــرتی دارد. دولــت تنهــا بــه ایــن رونــد تاریخــی چنــگ انداختــه. مشــکل اساســی در 

رابطــه بــا دموکراســی پدیــده  محبوس کــردن آن اســت. محبوس منــودن در مراکــز تحــت هــر عنوانــی کــه باشــد. ایــن 

مرکزیــت می خواهــد، مرکزیــت اروپــا، آمریــکا، اتحادیــه اروپــا، فــالن جبهــه یــا گــروه باشــد. حبــس آن در حکــم دولتی 

یــا پارملانــی یــا هــر چیــز دیگــر. حتــی محبوس کــردن آن در تعاریــف خشــک و تک بعــدی هــم خطرنــاک اســت. مثــالً 

دموکراســی را بــدون آزادی و عدالــت و اخــالق تصورکــردن نیــز یکــی از مشــکالت می باشــد. مشــکالت دموکراســی 

ــرا  ــیده اند. زی ــش کش ــی، پی ــردن دموکراس ــالح دموکراتیزه ک ــمندان اصط ــی از اندیش ــه برخ ــیده ک ــی رس ــه جای ــا ب ت

همچنــان کــه گفتیــم شــمولیت و ابعــاد پوشــش دهنده  آن را منی شناســند. فــرض آنهــا بــر ایــن اســاس اســتوار اســت: 

دیگــران وظایــف خــود را در قبــال مــا در چارچوبــی دموکراتیــک بــه جــای آورنــد؛ ولــی مــا بــا دیگــران هامنطــوری 
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کــه خواســتیم رفتــار منائیــم. ایــن دیگری ســازی یــا ایجــاد »مــا ـ  دیگــران« صدمــه  بزرگــی بــه پیکــره  دموکراســی خواهی زد. 

بیشــرتین تثبیــت آرا در میــان جناح هــا و گروه هــا بــه همیــن اندیشــه  »ما ـ آنهــا« یــا بــه تعبیــری دوســت ـ دشــمن برمی گــردد. 

ــی دموکراســی و دموکراتیزاســیون  ــه وقت ــی ک ــرد. در صورت ــام دموکراســی جنگ افروزی هــا صــورت می گی ــه ن ــه ب طــوری ک

تحقــق یابــد، گــذار بــه مرحلــه آشــتی آغــاز می گــردد. مشــکل امــروز و فضــای جنگــی دائــم برآمــده و منویافتــه از هــامن 

بســرت غیردموکراتیــک و جنــگ زده اســت کــه در آن انســان، خودابــزار اســت و نظــم گفتامنــی وجــود نــدارد. آســتانه  تحمــل 

آن قــدر پائیــن اســت کــه دیگــری را بــرای همزیســتی قابــل منی داننــد و کمــر همــت بــه نابــودی هــم می بندنــد. فضــای 

ابــراز دیــدگاه و بیــان خــود اگــر وجــود نداشــته باشــد، طبیعــی اســت کــه افراطی گــری  قطــب مخالــف خواهــد شــد. فضــا، 

ــکار می شــود. فضــای رد و ان

ــردی در متــام  ــامع اســت. حقــوق ف ــدن آن از اجت ــش از حــد فردی کــردن آن و بری ــاب دموکراســی، بی موضــوع دیگــر در ب

زمینه هــا یعنــی اینکــه همــه چیــز فــردی شــود و گردهامیــی ای صــورت نگیــرد. در حالــی کــه دموکراســی از لحــاظ لغــوی هــم 

جمــع اســت. چــرا فــردی اش کرده انــد؟! بــه بــاور مــا ایــن بخشــی از تجهیــز فــرد تشــنه  قــدرت، در برابــر جامعــه اســت. بــدون 

ــدن اینکــه دموکراســی اجتامعــی از دموکراســی  ــا قبوالن ــد. ام ــد می آی ــراد دموکراتیــک پدی شــک جامعــه  دموکراتیــک از اف

ــا تاریــخ اجتامع گرایــی در  ــا حقــوق فــردی ی ــاور مــا مخالفــت ب ــن ب ــود. ای ــد، بســیار نابه جــا خواهــد ب ــد می آی فــردی پدی

مقابــل فردگرایــی نیســت؛ بلکــه ایجــاد برتریــن حالــت روابــط بیــن فــرد و اجتــامع اســت کــه در ایــن میــان حقــی ضایــع 

نگــردد. واقعیــت دیگــری کــه نبایــد از چشــم دور بداریــم، قائل شــدن یــا تعییــن ســطحی مشــخص بــرای دموکراســی اســت.

خودمدیریتی  
ــدا در  ــت را ابت ــه مل ــا ب ــدن کورده ــدل ش ــد مب ــا« رون ــرتک خلق ه ــت مش ــت ـ مل ــوم »ام ــوب دو مفه ــوان در چارچ می ت

ــی )جهــان مشــرتک  ــی می باشــد. از ابعــاد وجــودی سهیم شــوندگان جهــان ذهنیت ــی، بعــد ذهنیت دو بعــد تصــور منــود. اول

ذهنیتــی( بحــث می مناییــم کــه حــاالت آگاهانــه مربــوط بــه حوزه هــای اساســی زبــان، فرهنــگ، تاریــخ، اقتصــاد و مناطــق 

تراکــم جمعیتــی خویــش را بــدون اهــامل ورزیــدن از آنهــا، از طریــق احســاس همبســتگی مشــرتک بــه وحــدت می رســانند. 

معیــار اصلــی هــم تســهیم ذهنــی و پــروژه دنیــای آزاد و برابــر متکــی بــر تفاوت مندی هاســت. ایــن بعــد را در بخــش ملــت 

دموکراتیــک و ابعــاد نه گانــه آن بیشــرت توضیــح می دهیــم. امــا بعــد دوم، جســم و پیکــر اســت کــه جهــان ذهنیتــی بــر آن 

اســتوار خواهــد بــود. مقصــود از آن هــم بازتنظیــم و ســامان دهی مجــدد هســتی اجتامعــی بــر طبــق جهــان ذهنیتــی اســت 

کــه هامنــا محیط زیســت و طبیعــت اجتامعــی را دربرمی گیــرد. در بنیــان بعــد جســامنی و بدنــی، خودگردانــی دموکراتیــک 

نهفتــه اســت. ملــت دموکراتیــک بــا اســتفاده از ابعــاد نه گانــه آن تعریــف می گــردد کــه خودگردانــی دموکراتیــک بعد سیاســی 

ــی  ــا خودگردان ــت ـ ملت هــا عموم ــک اســت. دول ــت دموکراتی ــا مدیری ــه ی ــای اتوریت ــه معن ــه ب ــد ک آن را تشــکیل می دهن

دموکراتیــک را انــکار می کننــد، امــا بایــد دانســت کــه کوردهــا در ایــن حــوزه هیــچ سازشــی بــا دولــت ـ ملت هــا ندارنــد و 

دولت هــا مجبــور بــه پذیــرش ایــن حداقلی تریــن رشط هســتند. رهیافــت خودگردانــی بــه دو طریــق قابــل اجراســت: اولــی، 

سازشــی بــا دولــت ـ ملت هاســت کــه مبتنــی بــر قانــون اساســی دموکراتیــک اســت کــه طــی آن هــر دولــت بایــد راهــکار 

انــکار موجودیــت و خودگردانــی ملت هــا را کنــاری نهــد و ملت هــای ســتمدیده هــم فکــر تأســیس خــرده »دولــت  ـ ملــت« 

خــاص خویــش را نداشــته باشــند. دومیــن راه هــم عملی ســازی یــک طرفــه پــروژه خویــش بــدون تکیــه بــر ســازش بــا دولــت 

ـ ملت هــا. ایــن راهــکار بی شــک درگیــری بــا دولــت ـ ملت هــای حاکمــی کــه ایــن راه یــک طرفــه مبــدل شــدن بــه ملــت 

دموکراتیــک را نخواهنــد پذیرفــت، شــدت خواهــد بخشــد.

ــکار  ــزد اف ــوده و جــای خــود را در ن ــه در حــال گســرتش ب ــی اســت ک ــه مباحث ــی از جمل ــت بوم ــا مدیری ــی ی خودمدیریت

عمومــی، روشــنفکران، مدیــران، سیاســت مداران، دانشــجویان، جوانــان، زنــان و ســاکنین شــهر و روســتاها می یابــد. متامــی 

اقشــار جامعــه بــه لــزوم وجــود یــک نیــروی بومــی کــه دارای شــناخت و فهــم از مســائل موجــود باشــد و بــه رسعــت نســبت 

بــه چاره جویــی اقــدام منایــد، پــی برده انــد. ایــن امــر ریشــه در یــک واقعیــت تاریخــی دارد. جوامــع تــا قبــل از شــکل گیری 

دولت هــای مــدرن، بــه صورت هــای گوناگــون از ایــن حــق طبیعــی برخــوردار بوده انــد. جامعــه  مــا بــه طــرق مختلــف و 

بــدون مراجعــه بــه دولــت در اعصــار گذشــته معضــالت خــود را حــل منــوده یــا از طریــق رهنمودهــای فرزانــگان جامعــه 

یــا از طریــق تشــکل های ســاده  مدیریتــی بــه رفــع و رجــوع امــور خــود پرداختــه  اســت. علی رغــم اینکــه همــواره ایــن 

نیــروی خودمدیــر در جامعــه مــا تضعیــف شــده؛ امــا هرگــز نتوانســته اند، آن را نابــود مناینــد.

در طــول تاریــخ شــاهد انــواع خودمدیریتــی در مقیاس هــای گســرتده تر و بزرگ تــری بوده ایــم کــه می تــوان بــه 

ــد.  ــی بوده ان ــی توانای ــای سیاس ــود نیروه ــوع خ ــه در ن ــرد ک ــاره ک ــایر اش ــوره عش ــزرگ و چندمنظ ــیون های ب کنفدراس

البتــه ایــن نیروهــا در توازنــات سیاســی بــه شــدت تأثیرگــذار بوده انــد. منی شــود گفــت کــه در ایــن حــد باقی مانــده و 

نتوانســته اند پیرشفــت کننــد. ایــن گفتــه درســت نخواهــد بــود. چــون بــه طــور کلــی بــرای اینکــه جامعــه بــه زیــر ســلطه 

نیروهــای قدرت طلــب درآیــد یــک اصــل مهــم وجــود دارد و آن ایــن اســت: نیــروی خودمدیریتــی یــا مدیریــت ذاتــی را 

از آنهــا بگیــر و آنهــا را بــه خــود وابســته کــن.

جامعــه مــا در برخــوردار بــودن از ویژگــی خودمدیــری هــم از قدرت طلبــی داخلــی و هــم از هجــوم قــدرت خارجــی 

جلوگیــری کــرده و ایــن موضــوع در مقاومت هــای تاریخــی خلق مــان بــه خوبــی منایــان اســت. اگــر بــه تاریــخ 

رخدادهــا دقــت شــود، یــک نکتــه بــارز خودمنایــی می کنــد و آن اینکــه همیشــه خواســته اند، جوامــع را بــدون مدیــر و 

ــر اقتدارگرایــان رس خــم می کننــد و تســلیم می شــوند. ایــن بــرای  خودمدیریتــی باقــی بگذارنــد. زیــرا راحت تــر در براب

مــا کوردهــا نیــز یــک واقعیــت بــوده. همــه مبارزات مــان بــرای ایــن بــوده کــه جامعه مــان را خودمــان مدیریــت کنیــم، 

آن را رونــق بخشــیم، محافظــت کنیــم و تغذیــه مناییــم. ایــن مــدل مدیریتــی بــه شــدت بــا آزاداندیشــی و اســتقالل یــک 

جامعــه در پیونــد اســت و ارصار و پافشــاری بــر آن نیــز بــه همیــن علــت می باشــد.

بــر زبــان آوردن ایــن مباحــث بــه معنــای آن نیســت کــه در ایــن جوامــع هیــچ معضلــی وجــود نداشــته و مــردم دچــار 

ناراحتــی نشــده اند. امــا همیــن کــه خــود از نیــروی چاره جویــی و توانایــی اداره کــردن بهره منــد بوده انــد، باعــث رفــع 

ــی  ــری پیچــده هــم منی باشــد. وقت ــا ام ــری راحــت هــم نیســت؛ ام ــی ام ــدون شــک خودمدیریت ــد. ب مشــکل می گردی

ــع نیســت،  ــوع جوام ــن ن ــه ای ــوع مدیریت هــا داشــته ایم، هــدف، بازگشــت ب ــن ن ــع گذشــته از ای ــم در جوام می گویی

بلکــه می خواهیــم خوداندیشــی در آن مــورد را بــرای احیــای فرمــی نوین تــر فعــال ســازیم. در دوران دولت هــای مــدرن، 

ــا  ــور آنه ــه  ام ــردم رسک بکشــند و در هم ــی م ــه جــای زندگ ــه هم ــه ب ــن اســت ک ــدان ای دملشــغولی اساســی قدرت من

دخالــت مناینــد. حتــی بــه تفکــرات آنهــا هــم شــکل دهنــد، یعنــی بــه جــای مــا بیاندیشــند، بــه جــای مــا تصمیــم بگیرنــد، 

نیازهایــامن را مشــخص کننــد و بــه جــای مــا دوســت داشــته باشــند یــا نفــرت کننــد. در یــک کالم مــا را راه برنــد کــه بــه 

زبــان دولتی هــای امــروز مــا را مدیریــت مناینــد.

ــد. در  ــی را به وجــود آورده ان ــه هــم پیوســته و رنگین کامن ــی ب ــی رنگ هــای گوناگون ــر از تفاوت هاســت. یعن ــه پ جامع

ــی  ــون خودمدیریت ــردد، چ ــل منی گ ــری تبدی ــگ دیگ ــه رن ــی ب ــچ رنگ ــود، هی ــکار منی ش ــی ان ــچ تفاوت ــی هی خودمدیریت

ــراز وجــود تنوعــات می باشــد. در مدیریــت قدرت گــرا یــک مشــکل عمــده  ــان رنگ هاســت. فضــای اب ــاِن بی جوامــع زب

ــه  ــد. البت ــت می کنن ــه مدیری ــی یک طرف ــدارد، یعن ــاف ن ــی انعط ــت، یعن ــن اس ــان خش ــا مدیریت ش ــود دارد. آنه وج

ــان ها  ــازدم انس ــم و روح و دم  و ب ــر جس ــم. ب ــلطه می نامی ــا آن را س ــا م ــم، ام ــت می کنی ــد، مدیری ــان می گوین خودش

ســلطه برقــرار کــردن آرزوی دولــت مــدرن اســت. ایجــاد ســلطه تنهــا یــک راه دارد، رسکــوب. امــا جامعــه بــرای ســلطه 

نیســت، بــرای مدیریــت اســت. دولت هــا همــه رنگ هــا را بــه خاکســرتی تبدیــل می کننــد. شــاید تــا بــه حــال بــه ایــن 

تهدیــد بــزرگ توجــه نکــرده باشــیم: دولــت و دولت مــردان آنهــا کــه نبایــد بــه آنهــا مســئول گفــت می خواهنــد همــه 

مثــل هــم بیاندیشــند. آنهــا تنهــا در برابــر دولــت مســئولند و خــود را اربــاب و حاکــم می پندارنــد. از قدیــم گفته انــد 

وقتــی همــه مثــل هــم می اندیشــند، در اصــل کســی منی اندیشــد. اصــالً هــدف همیــن اســت کــه مــا فکــر نکنیــم، از 

اندیشــه خالــی باشــیم، رویــا و فکــر زیبــا نداشــته باشــیم، آرمــان نداشــته و ایده آلــی بــرای آینــده تعییــن نکنیــم. آنهــا از 

ــد. ــر مــا ســلطه دارن ــد. می خواهنــد برایشــان همــه کاری انجــام دهیــم، چــون ب ســکوت مــا لــذت می برن

ــی  ــده و حت ــر، کشــاورز، تولیدکنن ــِت مــدرن انســان، جامعــه، زن، جــوان، کارگ ــدازه دوران دول ــه ان ــی ب ــچ دوران در هی

طبیعــت و حیــوان تحقیــر نشــده اند. اینهــا بــا خــود، معضــالت و مشــکالتی را بــه همــراه آورده. امــا چــرا بایــد ایــن همــه 
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بــرای ایــن نــوع از ســلطه دســت و پــا شکســت. اصــالً چــرا بایــد همــه تک رنــگ بــوده و از تفاوت هایــامن دســت برداریــم؟ 

طــوری بــه مــا قبوالنده انــد کــه هرآنچــه بــرای آنهــا محبــوب و متــرک اســت بایــد بــرای مــا هــم باشــد، امــا ارزش هــای مــا 

ــا را آمــوزش  ــره م ــه و غی ــد. در متــام شــبانه روز از راه مدرســه، رســانه، بیامرســتان، رسبازخان ــه حســاب می آی ضــدارزش ب

ــواره  ــی بی ق ــت خیل ــد. اصــوالً دول ــی دولت هــا می خواهن ــا، یعن ــی باشــیم کــه آنه ــد کــه متفــاوت نشــویم. هامن می دهن

ــی را  ــم غذای ــد. رژی ــت می کن ــد هــم دخال ــا داخــل خانه هایــامن آمــده و در خــوراک و زاد و ول ــزرگ شــده، حجمــش ت ب

می نویســد، بــه مــادران حکــم می کننــد چنــد بچــه بــه دنیــا بیاورنــد. البتــه بچــه کــه نــه، چنــد کارمنــد، چنــد رسبــاز، چنــد 

مواجب بگیــر، خدمتــکار و غیــره، چــون بــه آنهــا نیــاز دارنــد.

امــا مــا کجــا ایســتاده ایم؟ وقتــی کــه ایــن سیاســت ها )ناسیاســت( اجــرا می شــوند و بســیار آرام و خزنــده بــه حریم هــای 

خصوصــی ارزشــی، اخالقــی، هســتی و روحی مــان وارد می شــوند، مــا پیرامونی هــا توســط مراکزشــان در حــال بلعیده شــدن 

ــود،  ــامل می ش ــده را ش ــده و همرنگ نش ــع دولتی نش ــا و جوام ــی خلق ه ــه متام ــا ک ــت، پیرامونی ه ــر دول ــتیم. از نظ هس

موجوداتــی هســتند بی تعقــل. یعنــی فکــر و خــرد و احســاس ندارنــد و بــر روی هــم تلنبارنــد. می شــود آنهــا را در انبارهــای 

اجتامعــی نگــه داشــت، مرف شــان کــرد و یــا بــه تولیدشــان واداشــت. در مقابــل بــه آنهــا یارانــه و غذایــی ناچیــز بخشــید. 

مناینــده، فرمانــدار، رئیــس جمهــور، اســتاندار، بخــش دار و شهردارشــان شــد و بــر آنهــا منــت گذاشــت.

آنهــا از یــک مســئله بــه خوبــی آگاهنــد کــه مــا از آن بی اطالعیــم، آن هــم ایــن اســت کــه چقــدر برایشــان ســودآوریم. 

ــان  ــد کــه منافع شــان دچــار رضر و زی ــم. نکن ــا ارصار و دقــت مواظب مــان هســتند کــه خطــا نکنی ــد چــرا ب فکــر می کنی

شــود. همه جــور تســهیالت آمــاده اســت راه، مدرســه، پــادگان، رســانه، مخابــرات بــا ســهام 51 درصــِد ســپاه و دانشــگاه های 

دولتی ســاز و از همــه مهم تــر پایگاه هــای بســیج تــا بــه رسعــت دولتــی شــویم. شــهروند درجــه اول گردیــم و بــه عنــوان 

ســتون جدیــد تحکیــم قــدرت شــانه و پشــت مان را خــم کنیــم.

واقعیــت ایــن اســت کــه در طــول ایــن ســال ها البتــه دوران جمهــوری اســالمی را منی گوییــم؛ بلکــه از رشوع بــکار تــالش 

ــهرها و  ــره ش ــده، چه ــوض ش ــا ع ــی از چیزه ــان، خیل ــان رضاخ ــت از زم ــت ـ مل ــاخن دول ــی س ــدرن یعن ــِت م ــرای دول ب

روســتاهایامن و در کنــارش چهــره  خودمــان بــه کلــی دگرگــون شــده. در ایــن مســأله تردیــد داریــم کــه پیرشفــت اســت یــا 

خیــر؟ اگــر پیرشفــت اســت پــس چــرا تنهــا ماکــت آن اســت. یــا بهــرت بگوییــم چــرا معنایــی دربــر نــدارد. مــا دیگــر صاحــب 

ــان هــم نیســتیم. چهره هــای خودم

اصــالً کشــمکش از همیــن قضیــه رشوع شــد. مــا خواســتیم خودمــان، مدیــر خودمــان باشــیم، تصمیــم بگیریــم، قضــاوت 

کنیــم و چــاره بیاندیشــیم امــا آنهــا گفتنــد فقــط دولــت. مــا خواهــان دموکراســی در خانه هایــامن بودیــم. امــا آنهــا پیشــنهاد 

دموکراســی در مرکــز را می منودنــد. البتــه پیاده کــردِن دموکراســی زجــرآور بــود. متــام عــذاب آن را هــم پیرامونی هــا تقبــل 

کردنــد. یــک صنــدوق بــرای هــر روســتا و حــوزه آوردنــد و همــه چیــز را بردنــد.

مناینــده بــرای چــه چیــز انتخــاب می شــد. هنــوز بــرای مــا ســؤال اســت. هــر چنــد ســال در یــک منایــش، انگشــِت ســبابه  

خویــش را بــرای تأییــد رشکــت و متامیــت و حاکمیــت دولــت کبــود می کردیــم تــا در مقابــل خدمــت، مهــری بــر شناســنامه  

ــت چــه می خواهــد؟  ــن اســت. دول ــا زادروزمــان و مرگ مــان در آن نوشــته خواهــد شــد. متامــش همی ــه تنه ــد ک ــا بزنن م

ــامن  ــا ه ــد ی ــک جل ــم در ی ــه داری ــه ک ــر آنچ ــی و ه ــی و هویت ــای فرهنگ ــات، ارزش ه ــا و تنوع ــام تفاوت ه ــن مت ریخ

شناســنامه. اســم ها شــبیه هــم هســتند؛ چــون منی شــود برخــی اســامی را در آن قــرار داد. آخــر بــار معنایــی و هویتــی و 

فرهنگــی و ضدارزشــی دارنــد. حتــی مــا بــدون ایــن برگــه  هویــت دولتــی، هیــچ محســوب می شــویم، هیــچ!

همــه  این هــا یــک جنــگ بــوده، جنگــی بــرای اینکــه بــه مــا بقبوالننــد کــه شــام توانایــی خودمدیریتــی نداریــد. مناینــده  

ــد  ــورد تأیی ــده  م ــوان مناین ــه عن ــا او را ب ــد و م ــف کن ــا کســب تکلی ــران در هــامن بهارســتان از م ــد در ته ــد بیای شــام بای

خودمــان، تفویــض اختیــار کنیــم. اســم ایــن کار را گذاشــته اند مشــارکت سیاســی، ایــن کاری بســیار عبــث اســت. انتخــاِب 

فــرد انتخاب شــده، تأییــد فــرد تأییدشــده، دموکراســی تحــت امــر مدیریــت دولــت. ایــن یعنــی نظــام پدرســاالری. مــا هرگــز 

احتیــاج بــه دولــت نداشــته ایم. بــه زور، خــود را قیــوم مــا کرده انــد. چــه کســی ایــن حــق کفالــت را بــه آنهــا داده، معلــوم 

نیســت.

ــران یــک مشــکل اساســی وجــود دارد، آنهــم  ــا چشــم بازتــری نــگاه کــرد. اصــوالً در ای ــه یــک موضــوع ب وقــت آن اســت ب

ــون  ــه قان ــد ک ــرار دارن ــی ق ــد. خیلی هــا هــم جای ــون دســت می برن ــی در قان ــه راحت ــی خیلی هــا ب ــودن اســت. یعن دولتی ب

شــامل آنهــا منی شــود. طبقــه فرادســت اگــر خیلــی باتقــوا هــم باشــد، یــا بــه متامــی تقــوا و پرهیــزکاری جمهــوری اســالمی هــم 

از آن آنهــا باشــد؛ چــون باالتــر از قانــون اســت، خودکامــه خواهــد شــد.

اصــالً قانــون تنهــا بــرای کســانی اســت کــه در طبقــات دولــت جــای می گیرنــد و تعــداد آن کســان هــم بســیار زیــاد اســت. 

ــه الی آن آنقــدر امــا و اگــر گذاشــته اند کــه در نهایــت یقــه ی فــرد را  ــم، در الب ــون جــای نگیری ــن قان اگــر هــم در بطــن ای

می گیرنــد. جالــب اســت کــه بــا ایــن منی شــود از خــود دفــاع کــرد. ایــن قانــون آنقــدر یک طرفــه اســت کــه فقــط می تــوان 

محکــوم شــد. قانونــی کــه از لحــاظ جزایــی بســیار دقیــق طراحــی شــده، همــه جــور ریــزه کاری انجــام شــده تــا هیــچ حقــی از 

فراقانونیــان ضایــع نشــود. قوانیــن جزایــی هــر روز تغییــر می کنــد، دو دلیــل عمــده دارد؛ اول اینکــه اخــالق جامعــه را آنقــدر 

ضعیــف کرده انــد و ســقوط داده انــد کــه رمقــی بــرای آن باقــی منانــده. یعنــی جمهــوری اســالمی 35 ســال ســقوط اخالقــی 

داشــته، بــرای همیــن جــرم و جنایــت بــی داد می کنــد. بیشــرت از همــه در کوردســتان، جامعــه را فاســد کرده انــد و هــرکاری 

کرده انــد، امــا موفــق نشــده اند. دوم اینکــه مــا هــر روز مبــارزه ای تــازه یــاد می گیریــم تــا ســکوت را بشــکنیم. در مقابــل، 

آنهــا قوانیــن جزایــی تدویــن می کننــد. ایــن مبــارزه ماســت کــه بــر صفحــات قانــون و کتــاب قانــون آنهــا می افزایــد. حتــی 

مناینــدگان انتخاب شــده در هــامن مجلــس بــه همیــن قوانیــن رأی می دهنــد. یعنــی هربــار بــا دســت خودمــان بــا انتخــاب 

غلــط خودمــان در زمــان بــه عقــب پرتــاب می شــویم.

مجلــس در ایــران چــه کار می توانــد بکنــد، پــر از اصالح طلــب هــم باشــد. تــوپ محافظــه کاری همیشــه آمــاده اســت، تــا آن را 

بــا خــاک یکســان منایــد. بایــد بــه ایــن جنــگ پایــان داد. چــرا هــدف بایــد رفــن بــه جایــی باشــد کــه جامعــه در آنجــا نیســت. 

اصــالً چــرا مناینــده در میــان مــردم نیســت. چــرا بایــد چهارســال یــک نفــر را تحمــل کــرد. چــرا بــا یــک رأی متــام حقــوق خــود 

را از دســت می دهیــم. اگــر کارش خــوب نبــود چــه؟ چــرا مــا ناظــر بــر کار او نیســتیم؟ چــرا بــه مــا حســاب پــس منی دهــد؛ 

ایــن نــوع دموکراســی در جهــان رنــگ باختــه، وقــت آن رســیده کــه مســئول تعییــن مناییــم، نــه مناینــده.

چندیــن ســال اســت کــه مــا بــا انتخــاب یــک مناینــده تنهــا آرزوی برخــی افــراد را بــرآورده می مناییــم. اصــالً شــده ایم مســئول 

برآورده ســازی آرزوهــای یــک شــخص؛ پــس امیدهــای مــا را چــه کســی بــرآورده خواهــد ســاخت؟ تــا جایــی کــه می دانیــم، 

سیاســت یعنــی مدیریــت امــور جامعــه، اصــالً چــرا مناینــده انتخــاب کنیــم، مــا خودمــان امورمــان را رســیدگی کنیــم. معتقدیــم 

کــه هــر جامعــه ای می توانــد خــودش بــه اداره خــودش بپــردازد. پــس چــرا مناینــده، آنهــم بــرای زمانــی طوالنــی، بــدون نظــارت 

و حســاب خواهی. هــم دولــت و هــم مناینــده یــک امتیــاز بــزرگ دارنــد، آنهــم جامعــه اســت، یعنــی خودمــان، مــا هســتیم و 

بــس. آن امتیــاز ارزشــمند مــا مــردم و اعضــای جوامــع، روســتا، شــهر، شــهرک، شهرســتان، عشــایر و نهادهــا و گروههــا و اصناف 

اجتامعــی، حتــی بــی کاران، متامــی آنهایــی کــه رأی می دهنــد و منی دهنــد و بی تأثیــر می شــوند. چــرا ایــن امتیــاز ارزشــمند 

بــرای خودمــان نباشــد. سیاســت از طریــق فرمان رانــدن نیســت. بایــد یــاد بگیریــم کــه بــا هــم مقــوالت را آمــاده کنیــم و بــا 

ــم  ــم. می خواهی ــان می آوری ــه زب ــب نیســت، بســیار ســاده ب ــزی غری ــم، چی ــا می گویی ــه م ــم. آنچــه ک هــم اجرایشــان منایی

مــردم از جایــگاه متاشــاچیان پائیــن آمــده و بازیگــر شــوند. مگــر بازیگــر بــودن ســخت اســت؟ اصــالً هــدف خودمدیریتــی 

همیــن اســت. نقش هــای خودمــان را تعریــف کنیــم. خودمــان بــازی کنیــم. ســناریوهای خودمــان را دســته جمعی بنویســیم. 

ــه آنهــا نقــش  و جلوه هــای ویــژه می بخشــد. ــد و ب دولــت تنهــا از ســتاره ها درد می جوی

چــرا بایــد دیگــران بیاینــد؛ یــا مناینــده بیایــد از پیرشفــت و ترقــی  ای صحبــت کنــد کــه خــودش هــم بــه آن معتقــد نیســت. 

مناینــده ای اگــر خیلــی زرنــگ باشــد اندکــی از داشــته هایامن را در قالــب بودجــه پــس بگیــرد. می خواهیــم خودمــان شــاهد 

پیرشفت هــا باشــیم. بــا آنهــا زندگــی کنیــم و آنهــا را بیافرینیــم. آنچــه در مجلــس انجــام می شــود، چانه زنــی بــازاری اســت.

جامعــه ی مــا عمیــق اســت و پــر از اســتعداد، می خواهیــم سیاســت را دوبــاره بــه ایــن عمــق برگردانیــم. بایــد دروغ بــزرگ این 

چنــد ســال را برمــال کنیــم. سیاســت دروغ نیســت، تــرس نــدارد. حتــی اگــر پــدر و مادرمــان هم بگویند، درســت نیســت. کســی 

کــه در سیاســت مشــارکت نکنــد، آزاد نیســت. پــدر و مــادر مــا هــم می خواهنــد تنهــا مــال آنهــا باشــیم. هیچ کــس نبایــد در 

مقابــل آزادی مــا مانــع برتاشــد. بــرای آزادزیســن اجــازه الزم نیســت. مشــارکت سیاســی الزم اســت. می خواهیــم وقتــی بــه 
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هــم گــوش می دهیــم و بــا هــم صحبــت می کنیــم، نــه بــاال را نــگاه کنیــم و نــه پائیــن را، بلکــه بــه یــک نقطــه  مشــرتک خیــره 

شــویم، شــانه های همدیگــر را ملــس کنیــم و باهــم بــودن را. منی خواهیــم محصــول خطــای مشــرتک مــا یــک مناینــده باشــد در 

مرکــز، اصالح طلــب و یــا نومحافظــه کار.

هرچــه می اندیشــیم آنچــه کــه انجــام گرفتــه مشــارکت نیســت. مــا خلق هــا رسنوشــِت خــود را ترســیم نکرده ایــم. رسنوشــت مــا 

را مهندســی کرده انــد، آنطــور کــه خواســته اند. مــا تابعیــت داریــم تــا وقتــی کــه تابــع هســتیم، یعنــی مطیعیــم، رس منی پیچانیــم. 

مشــارکت سیاســی مــا تابــع تابعیــت ماســت، یــا بهــرت بگوییــم تابــع تبعیــت مــا اســت. از سیاســت های رسارس امنیتــی ـ جنگــی ـ 

پلیســی در وضعیــت قرمــزی قــرار داریــم کــه بــا ســیلی روی خــود را رسخ نگــه داشــته ایم. بایــد از مــواردی پیــروی کــرد و مطیــع 

آن هــا بــود کــه ارزش محســوب گردنــد. بایــد تابــع جامعــه بــود، پیــرو فرمــان مــردم و مســئول ســاخت اجتــامع. مــا مشــارکت 

ــردن،  ــر ک ــنامه مه ــم. شناس ــودن می دانی ــد ب ــاس مفی ــردن و احس ــاب خواهی، مدیریت ک ــودن، حس ــر ب ــردن، ناظ را نقش ایفاک

معاملــه ای اداری اســت. نهایــت خوشــبختی و آزادی در مشــارکت اســت.

بایــد از سیاســِت امنیتــی هــم غافــل نبــود. گوشــامن پــر اســت از پرت وپــالی دولت هــا در بــاب امنیــت، هــر دولــت خــود  را 

ــاد دهــد  ــه مــا ی ــد. ترکــه در دســت می خواهــد ب ــد. هــر دولتــی خــود را ناظــم می دان مســئول ایجــاد نظــم و امنیــت می دان

کــه منضبــط باشــیم!

فهــم اشــتباهی وجــود دارد کــه بایــد آن را رس راســت گردانیــم. اینکــه مشــارکت فعــال یعنــی شناســنامه مهرکــردن. ایــن را امــر 

سیاســی یــا کار سیاســی قلمــداد کــردن درســت نیســت. چــرا تنهــا یــک تعریــف ارائــه شــده. قرارگرفــن امــر و کار سیاســی زیــر 

ســایه امنیــت تنهــا اســتبداد اســت. گفتیــم کــه کار سیاســی یعنــی کار بــرای آزادشــدن و ســاخِن جامعــه. بــرای ایــن کار هــم 

ــارکت  ــاس مش ــد. براس ــتکاری کرده ان ــا دس ــه م ــردن را در جامع ــگ انتخاب ک ــد. فرهن ــته باش ــود داش ــاب وج ــد آزادی انتخ بای

تعریف شــده توســط آن هــا همــه چیــز یک طرفــه اســت. همــه چیــز از طــرف آن هــا کنــرتل می شــود. مقصــد را معیــن می کننــد، 

ــن  ــان تعیی ــم خودش ــگ را ه ــم و رضب آهن ــی منایی ــیر را ط ــا آن مس ــد ب ــه بای ــی را ک ــور، رسعت ــودن را همین ط ــیوه راه پیم ش

می مناینــد. بایــد بگوییــم کــه حتــی حــق تعییــن همســفر را نیــز در ایــن راه نداریــم. چــرا بایــد بــه ایــن انتزاعی گــری و عمــِل 

خنــده دار و فانتــزی بگوییــم مشــارکت. در یــک کالم آنچــه انجــام می پذیــرد، تحمیــل اندیشــه  آن هاســت. هرچیــزی مخالــف ایــن 

ــودن را می خــورد. ــودن و ضدامنیت ب ــد، چــوب امنیتی ب ــق مشــارکت نکن ــن  طری ــد باشــد و در ای رون

الزم اســت هــر کســی مســئله امنیتــی در کوردســتان و ســایر جاهــای ایــران را بــه خوبــی درک منایــد. خیلــی ســاده مــا می خواهیم 

خودمــان باشــیم تــا در کنــار ســایر آن هایــی کــه خودشــان هســتند، یــک مــا را تشــکیل دهیــم. امــا نظــر سیاســت مردان این اســت 

کــه طلــِب خودبــودن، مســاوی اســت بــا دیگری شــدن. هــر وقــت می خواهیــم خودمــان باشــیم، بــه مــا می گوینــد دیگــری. امــا 

هرکــس ایــن واقعیــت را می دانــد، »مــا« وقتــی تشــکیل می شــود کــه اراده هــا دور هــم جمــع شــوند. ایــن را زیربنــای برخــورد 

قــرار داده انــد و خشــونت را بــه کار می برنــد. مــا را عامــل خشــونت می داننــد، در حالــی کــه خودشــان مســتوجب خشــونت اند. 

ــه  ــالیانه، بلک ــای س ــه رژه ه ــرد ن ــِک دورب ــامر و موش ــِش پرش ــه ارت ــت ن ــک اس ــه تان ــوپ و ن ــه ت ــا ن ــالح آن ه ــن س بزرگ تری

مخرب تریــن ســالح آن هــا محرومیــت اســت، محرومیــت. در یــک کالم مــا از همــه چیــز محرومیــم. طلــب مــا وام خوداشــتغالی 

و ازدواج نیســت. مــا را از همــه چیــز محــروم کرده انــد و اعــرتاِض مــا را خشــونت، تروریســم، جدایی خواهــی، ایــادی اســتکبار، 

برهم زننــده  امنیــِت ملــی، محــارب بــا خــدا و غیــره نــام می نهنــد.

ــِت  ــاروا. وق ــا ن ــت های م ــت و خواس ــا رواس ــای آن ه ــا و مهره ــاروا. انگ ه ــا ن ــرتاِض م ــت و اع ــرشوع اس ــا م ــونت آن ه خش

ــا زار  ــِن م ــر ت ــه ب ــی ک ــا لباس های ــونت را ب ــن خش ــد ای ــد. می خواهن ــان را ببین ــونت عری ــن خش ــگان ای ــه هم ــیده ک آن رس

می زنــد، بپوشــانند. شــاید ســؤال ایــن باشــد کــه از چــه چیــزی محرومیــم؟ از هویــت، فرهنــگ، تاریــخ، جامعه مــان، ســبک های 

ــودن، از آمــوزش  ــان، از انتخــاب، از احساســامتان، از باهم ب ــت منــودن، از اراده، واقعیات م ــان، سیاســت کردن، از مدیری زندگی م

بــه زبــان مــادری و فرهنــِگ مــادری و از خودمــان در یــک کالم، محرومیــم. اعــرتاض مــا هــم دقیقــاً ایــن اســت: مــا از دســت آن ها 

امنیــت نداریــم و آن هــا مســئله کوردســتان را خــوب فهمیده انــد. آنهــا فهمیده انــد کــه مــا فــرق زنــدان و امنیــت را می دانیــم. 

سال هاســت در اضطــراب زندگــی می کنیــم، در اضطــراب بــرای همــه چیــز. آنچــه برقــرار شــده نظــم تــرس و اضطــراب اســت. 

ــم. شــاید بپرســید اضطــراب در  ــوان گردی ــم، دســتپاچه شــویم، نات ــرای آنهــا، یعنــی اینکــه از تــرس، خودمــان را ببازی امنیــت ب

کــدام الیه هــا پنهــان اســت. می گوییــم تــرس و دلهــره  کودکــی و نوجوانــی را کــه بــه تخــت و نیمکــت رسد مدرســه از گنگــی 

ــرد، آزرده می شــود، آمــوزش  ــج می ب ــد رن ــان جدی ــک جه ــه ی ــادری ب ــان م ــگ و زب ــان فرهن ــان فارســی و پرتاب شــدن از می زب

منی بینــد را امنیــت می داننــد. آغــاز ســال تحصیلــی، آغــاز هویت زدایــی، دورشــدن از آغــوش فرهنــگ مــادری و آشــنا شــدن بــا 

پدرســاالری همــه چیــزداد اســت. کــه در نهایــت از دولــِت پــدر اســت می رســد. بایــد گفــت دیــدن ایــن زخم هــا فریــاد هویــت 

رس می دهنــد. مــدارس اضطــراب و تــرس، مــدارس منــره ی دلهــره و تردیــد. مــدارس آمــوزش تــک رنگ شــدن. آمــوزش هــر بالیــی 

بــر رس او مــی آورد.

امنیــت اقتصــادی یــک کولــر را چــه می نامنــد. او خشــونت محرومیــت را بــا متــام بافت هایــش حــس کــرده. او بــه خاطــر اینکــه 

ــرای  ــت مقــدس اســت و رشف و ب ــرای دول ــر طبیعــت جهــان، مــرزی کــه ب ــن ترســیم انســانی ب مرزنشــین اســت، انتزاعی تری

ــن را درک  ــار اضطــراب می نوشــد ای ــد. یک ب ــرگ را ملــس می کن ــاره م ــدن از خویشــانش در اضطــراب اســت. روزی دوب او بری

می کنــد. ایــن تــرور نیســت؟ پایامل کــردن کرامــت یــک انســان تــرور نیســت؟ 

اضطــراب یــک جــوان را کــدام مســئول در می یابــد. او کــه همــه چیــز را می گــذارد و خشــونت محرومیــت پیرامــون، او را بــه 

آغــوش شــهرهای صنعتــی می کشــاند. در تــورم دســتمزد دســت و پــا می زنــد. آنچــه او بدســت مــی  آورد بــرای زنده مانــدن اســت 

ــا در پشــت درهــای پروژه هــای نامتــام  ــرد ی ــد اینکــه دســتمزدش را می گی ــه زندگی کــردن. متــام عمــرش در اضطــراب و تردی ن

ــده، چقــدر  ــدار او را بلعی ــار مرکــز متامــی دار و ن ــد ب ــی او را تنهــا خشــونت می گــزد. چن ــرد. دســت خال ــد، بــرس می ب می مان

ــرور نیســت؟ خشــونت نیســت؟ )مــرگ و میر هــای ســاالنه کــه در شــهرها  ــا ایــن ت ــم. آی ــه مرکزآمده هــا و برنگشــته ها داری ب

ــد(. ــاق می افت اتف

ــا واســطه و بی واســطه هــم ســهیم  ــدار، ب ــان و دام ــان و دهق ــم. چوپ ــت ســهم می بری ــن خشــونت و محرومی ــا هــم از ای م

هســتیم. چــه کســی دلهــره  شــخصی را کــه هویــت، روســتا، تاریــخ، نیمــی از وجــودش زیــر دریاچــه یــا ســد مدفــون می گــردد را 

ــد. ــه می شــود. زمین هــای او را خشــکی خشــونت می ترکان ــه کام ابرشــهرها ریخت ــش ب ــه آب می فهمــد. ســدی ک

تلواســه ها و تردید هــا و آشــوب درونــی پیــروان ادیــان و مذاهــب را چــه کســی می فهمــد. پیشــوا، پیــر، شــیخ یــا هــر کســی 

کــه بخواهــد جــور دیگــری بــه خــدا نزدیــک شــود، قربانــی امنیــت، نظــم خشــونت و تــرس اســت. بایــد بگوییــم خداتــرس و 

باوجــدان کــم شــده، زیــرا هــم از مناینــده  خــدا می ترســند. مناینــده ی خــدا بــر زمین)مناینــده ی خودخوانــده( پیــروان متــام ادیــان 

ــرور  ــن ت ــم؟!. ای ــت الزم داری ــردن امنی ــرای عبادت ک ــده. ب ــره گردانی ــدی بی به ــت خداون ــت و عطوف ــا را از رحم و طریقت ه

ــالم« و  ــان و ای ــیعه های کرماش ــنی ها«، »ش ــت س ــا«، »وضعی ــان ها و بهایی  ه ــه  یارس ــان؟ »قضی ــرور روح و معنویامت ــت؟ ت نیس

»جنــگ مذهبــی« از ایــن دســت ترورهــا بســیار زیــاد اســت. کســی در امــان نیســت. اینجــا حکومــت بســیار فــرق می کنــد. اول 

همــه را بــه فــرد بریــده از جامعــه مبــدل می کنــد، بعــد می خواهــد بــر آنهــا حکومــت منایــد. می توانیــم نــام آن را حکومــت بــر 

طردشــده ها بنامیــم. بایــد بــه ایــن تــرور و خشــونت دولتــی پایــان داد و امنیــت برقــرار کــرد. نبایــد ایــن خشــونت را مــرشوع 

دیــد. تــا بــه حــال متــام تــالش بــرای حرکــت بــه داخــل نظــام بــود. مــا می خواهیــم راهــی نویــن را بیازماییــم، حرکــت بــه خــارج 

از نظــام تــرور و خشــونت. حرکــت بــه داخــل یعنــی درآمیخــن بــا تــرور دولتــی و خشــونت کــه منــاد بــارز آن را بحــث کردیــم و 

غیبــت آن هــم کــه قابــل ملــس اســت. پــس بایــد خودمــان را از آن بیــرون بکشــیم. یعنــی ســازمان دهی جدیــدی ایجــاد کنیــم. 

هــر جامعــه ای حــق دارد خــود را ســازمامنند و ســامامنند گردانــد. ایــن یــک حــق طبیعــی اســت و در متــام قوانیــن هــم بــه آن 

اشــاره شــده اســت. در ســطح جهانــی هــم کــه اشــاره کردیــم در چــه وضعیتــی قــرار دارد. در مقابــل ویرانــی و تحقیــر و فقــری 

ــیم. ــی بیاندیش ــه آبادان ــار ب ــم این ب ــد، می خواهی ــان کرده ان ــه تقدیم م ک

بــرای رهایــی از متامــی اضطرابهــا، تردید هــا و ترس هــا و بــرای بازگشــت بــه خویــش، یــک مشــارکت جدیــد و یــک کار سیاســی 

ــد. مشــارکتی کــه  ــی اســتحاله مان می کردن ــود. یعن ــه حــال ذوب شــدن ب ــا ب دیگــر را پیــش می کشــیم. مشــارکت انجام شــده ت

مــا از آن ســخن می گوییــم ربطــی بــه انتخابــات نــدارد. اگــر هــم داشــته باشــد، تکلیــف رشعــی و فریضــه  دینــی نیســت. هــدف 

مــا متریــن ضدیــت بــا قــدرت اســت. متریــن مدیریــت اســت. یــک دموکراســی در هــر رشایــط و هــر زمــان و مکانــی اســت. 

تقســیم نیروهــا از راه نظــارت و مشــارکتی دامئــی و مســئوالنه. هــدف از بکارگیــری تــوان و نیــروی جامعــه بــرای گروهــی خــاص 

نیســت. هــدف نحــوه اســتفاده از نیــروی جامعــه بــرای جامعــه اســت. ایــن یــک مبــارزه جدیــد اســت. مبــارزه ای بــرای بهــرت 
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زیســن، مفیدبــودن.

بایــد قدرت گرایــی را بکلــی حــذف کــرد. هــدف مــا به وجــود آوردن یــک نیــروی سیاســی ورزیــده، کارآمــد و جدیــد اســت، نــه 

مثــل جناح هــای سیاســی و نظامــی کــه در انتخابــات برگزیــده شــده اند. نیــروی سیاســی ای کــه بــه بهرتیــن شــکل وظایــف خــود را 

انجــام دهــد، مشــکالت مــردم را از هــر نــوع کــه باشــند، چاره یابــی می منایــد. ایجــاد یــک فضــا یــا بســرت بــرای مشــارکت جمعــی. 

فضایــی وســیع، نــه از نظــر پهنــا و جغرافیــا، بلکــه از نظــر تنــوع مشــارکت و کار سیاســی. نیرویــی سیاســی کــه بــدون دخالــت 

احــزاب و دولــت بتوانــد کارهــای جامعــه را انجــام دهــد و مشــکالت را برطــرف گردانــد.

بدنبــال ایجــاد و ســاخن فضایــی هســتیم کــه هــم آزادانــه بــا صــر و بردبــاری و تحمــل، احــرتام متقابــل، پــر از تعامــل و گفــت و 

گــو، همگــی کار سیاســی یعنــی اراده جامعــه  خــود را برعهــده بگیرنــد. از دیــد مــا هــر امــروز جهــان، هــر مدیریــت جامعه اســت 

و ایــن هــر در دســت خــود خلــق اســت. هرچنــد مــا را از آن بی بهــره ســاخته اند و امــکان و فرصــت آن را از مــا گرفته انــد، امــا 

امــکان و فرصــت بازگشــت وجــود دارد. از ایــن بــه بعــد ایــن شــعار مــا خواهــد بــود: جامعــه خودمدیــر ـ جامعــه ی آزاد.

تــا وقتــی کــه بــه تــوان مدیریتــی یــا خود مدیریتــی دســت نیابیــم همچنــان قربانــی خشــونت و تــرور خواهیــم بــود. خود مدیریتی 

مبــارزه ای نویــن در مقابــل متــام اشــکال ترور و خشــونت اســت.

شــاید مفهــوم خودمدیریتــی برایــامن ناآشــنا بیایــد، حــق داریــم. تــا بــه حــال همــه چیــز را از احــزاب و دولــت طلــب کرده ایــم. 

حــال می گوییــم کــه بــا اتــکا بــر اراده  ذاتــی خــود و تــالش جمعــی ایــن کارهــا را انجــام دهیــم. ایــن تنهــا راه موجودیــت و هســتی 

اســت. مطرح منــودن ایــن پــروژه بــرای چاره یابــی همزمــان اســت بــا گســرتش روزافــزون خود مدیریتــی در ســطح جهانــی، حتــی 

منونه هــای بســیاری در ســطح جهــان وجــود دارنــد کــه بــه معرفــی آنهــا خواهیــم پرداخــت. قبــل از آن بایــد بگوییــم، هــدف 

ــا ایــن اوضــاع فعلــی، کوچک تریــن تغییــر در گــرو مشــارکت رسیــع و  از خود مدیریتــی رسعت بخشــیدن بــه تغییــرات اســت. ب

در زمــان و مکان هــای متفــاوت اســت. یعنــی بــا کم کــردن فواصــل. فواصــل بیــن منتخــب و انتخاب کننــده. مســئول و مأمــور، 

فرمانــدار و فرمانپذیــر و در نهایــت یکی کــردن آنهــا طــوری کــه از هــم قابــل تشــخیص نباشــند. یکی کــردن متامــی دوگانگی هــای 

ــزان مســئولیت پذیری  ــار، می ــم کــه در آن معی ــم نظامــی به وجــود آوری ــردن تعهــد. می خواهی ایجــاد شــده و دردرسســاز و باالب

اســت. بــه همــه فرصــت انتخاب شــدن داده شــود. رشایطــی فراهــم آوریــم کــه هــر کــس توانایــی کارکــردن دارد، لبــاس مســئولیت 

بپوشد.

توانایــی عــزل و نصــب را بــه مــردم واگــذار کنیــم تــا فرصــت تکــرار اشــتباهات را از خاطــی بگیریــم. بــدون شــک مــا خلقــی 

برخــوردار از عمقــی اجتامعــی ـ تاریخــی هســتیم. متامــی رنج هــا و آرزوهــا، امیدهــا، دســتاوردها، آزمون هــا، تجــارب، فرزانگی هــا، 

ســازندگی ها و حتــی بیم هایــامن در ایــن عمــق تاریخــی نهفتــه اســت. بــا همیــن پشــتوانه  عظیــم می خواهیــم دســت بــه کار 

و سیاســتی جدیــد بزنیــم. مــا ثابــت کرده ایــم کــه اگــر بخواهیــم یــاد می گیریــم. همچنانکــه اگــر نخواهیــم، منی تواننــد بــه مــا 

یــاد دهنــد کــه تنهــا ســبک زندگــی آنــی اســت کــه آنهــا پیشــکش می مناینــد. بیــان مــا ســاده اســت. در حــال حــارض یــک قــدرت 

در کار اســت کــه منی گــذارد رابطــه بیــن جامعــه و مســئول آن شــکل بگیــرد، چیــزی یــا سیاســتی بیــن آنهــا رد و بــدل شــود. ایــن 

مســئله انــکار نیــروی جدیــدی اســت کــه منی خواهنــد ظهــور منایــد. منظــور مــا نیــروی افــکار عمــوم اســت. جمــع اندیشــه ها یــا 

ــر اســت. جمــع مصلحت اندیشــی ها بــرای جامعــه، خــود جمعــی کــه مدبّ

ــه  ــت ب ــه دول ــن اقشــار جامعــه اســت. البت ــردن فواصــل ایجــاد شــده بی ــر کــردن اســت. از بین ب ــرای اجرائی ت متــام تــالش مــا ب

ــا  ــت ب ــرس و در یــک کالم افزایــش حجــم دول وســیله  دولتی کــردن، ســازمان اطالعــات، بســیج، امنیتی کــردن، ایجــاد دلهــره و ت

دخالــت در همــه چیــز ایــن امــکان را ســلب کــرده. کم کــردن و از بین بــردن فاصلــه ای کــه مــا می گوییــم، یعنــی ایجــاد حاکمیــت 

مــردم و مدیریــت مــردم بــه صــورت بومــی.

هرچــه حــوزه  انتخابــات یــا منایندگــی بــزرگ و گســرتده باشــد و بــه هــامن انــدازه مــدل یــا روابــط بیــن مناینــده و منایندگی شــونده 

ــم. یــک  ــن سســتی را اســتحکام ببخشــیم. پاســخگویی ایجــاد کنی ــد ای اســت، نامــوزون، مشــکل و غیرپاسخگوســت. در کل بای

تــوازن کــه تعــاون داشــته باشــد. چیدمــان یــا چینش هــای مدیریتــی خیلــی از هــم فاصلــه دارد. بــرای همیــن فــرو می ریزنــد. بــا 

بــن و ســیامن امنیتــی هــم منی شــود مــالت درســت کــرد. زیــرا هامنــی می شــود کــه االن داریــم. یعنــی چیــزی نداریــم، رسپنــاه 

سیاســی نداریــم. چطــور می شــود رسپنــاه درســت کــرد؟ جامعــه همیشــه دارای روابــط ویــژه بــوده. روابــط اجتامعــی خــود را 

تنظیــم کــرده، یعنــی در برقــراری پیوندهــا و راســت و ریســت کردن آنهــا مســتقل بــود. روابــط اجتامعــی هــم بــا روابــط حاکــامن 

فــرق داشــته و دارد، حتــی جامعــه از ایــن روابــط حاکمیتــی بی نیــاز اســت. اصــالً روابــط حاکــامن پیوندهــای اجتامعــی را از بیــن 

می بــرد. زیــرا تــا ایــن روابــط را از بیــن نــرد، منی توانــد حاکــم شــود. مــا یــک حــق طبیعــی را بــه میــان می کشــیم. حــق طبیعــی 

برقــراری روابــط اجتامعــی بــه صــورت خود مدیــر و بــدون دخالــت دیگــران. حاکــامن هــم بایــد ایــن حــق را بــه رســمیت بشناســند 

و بــا آن مخالفــت ننامیــد. تــا شمشــیر بــدون دســته  امنیــت کــه هــم آنهــا را می بــرد و هــم مــا را، از دست شــان خــارج شــود.

ــا  ــه آنه ــت ب ــان دادن حقیق ــرای نش ــد ب ــد. بای ــا را منی ده ــور تفاوت ه ــازه ظه ــی اج ــچ قدرت ــد. هی ــور مناین ــا ظه ــد تفاوت ه بای

مبــارزه کــرد. متامــی مدل هــای موجــود هــم حاصــل مبارزه انــد. تنوعــات اجتامعــی بــرای بیــان خــود بایــد مبــارزه مناینــد تــا همــه 

بــه تنوعــات احــرتام بگذارنــد. مدل هــای خودمدیریتــی بیــان عملــی مبــارزات صــورت گرفته انــد. حــال ایــن رونــد گریــز و گــذار از 

ــارزات و مدل هــا اشــاره  ــه برخــی از ایــن مب مغناطیــس مرکزگرایــی جهانی شــده، یعنــی جهانی شــدن خود مدیریتــی، در اینجــا ب

خواهیــم کــرد.

نمونه های جهانی خود مدیریتی  
واقعیــت امــر ایــن اســت کــه در دوران قــرن بیســتم، بیشــرت مناطــق جهــان بــا کودتــا، انقــالب و ضــد انقــالب روبــه رو مانــده بــود. 

ــن  ــی از ای ــورها درگیری های ــا و کش ــی قاره ه ــد. در متام ــان بودن ــداز در جری ــوز و بنیان بران ــی خامنان س ــات و جنگ های مناقش

دســت دیــده می شــد. از اواخــر قــرن بیســتم و اوایــل قــرن بیســت ویکم رونــد جنــگ گریالیــی شــدت کمــرتی یافتــه و کم کــم 

جــای خــود را بــه چاره یابــی سیاســی می ســپارد. ایــن رونــد مصــادف بــود بــا فروپاشــی و نابــودی حکومت هــای دیکتاتــور کــه 

ــوان  ــک فضــای سیاســی بت ــه در ی ــه  ســازش اجتامعــی باعــث می شــد ک ــک مرحل خــود از شــدت جنگ هــا می کاســت. رشوع ی

ــه  ــد. در نیکاراگوئ ــره دی ــوی و غی ــه، بولی ــد نیکاراگوئ ــورهایی مانن ــوان در کش ــد را می ت ــن رون ــت. ای ــات پرداخ ــل منازع ــه ح ب

سان وئیســت ها وارد مرحلــه ســازش اجتامعــی شــده و در نهایــت هــم در انتخابــات پیــروز شــدند. در بولیــوی از راه چاره یابــی 

دموکراتیــک نیروهــای گریــال در مدیریت هــای حکومتــی جــای گرفتنــد. 

در برخــی کشــورها هــم دوران گــذار از یــک جنــگ گریالیــی بــه رونــدی صلح آمیــز و مذاکــره ای ماننــد مکزیــک و پــرو و کلمبیــا 

ــذار از  ــدی جهــت گ ــا آن شــاهد ســازماندهی های جدی ــان ب ــگ فروکــش کــرده. همزم ــل اینکــه آتــش جن ــده. حدأق رشوع گردی

دولــت ـ ملت هــای واحــد و یکپارچــه می باشــیم. البتــه ایــن مــوارد در آفریقــا هــم بــه همیــن صــورت ادامــه پیــدا کــرد. آنچــه 

در آفریقــا گذشــت تنهــا ســقوط آپارتایــد نبــود، بلکــه گــذار از شــخصیت قــرن بیســتمی بــود. هرچنــد جنــگ در ایــن قــاره پایــان 

نیافتــه و منونــه  وحشــتناک آن در ســودان در جریــان بــود، امــا ایــن جنــگ هــم بــا برجــای گذاشــن 500  هــزار کشــته، بیــش از 

3 میلیــون آواره و تخریــب متامــی زیرســاخت هایش در نهایــت ایــن رسزمیــن را بــه دو قســمت تقســیم کــرد. جنگــی کــه نتیجــه  

منازعــات دینــی و قومــی بــود و در نهایــت بــا توافــق ارتــش آزادیبخــش و دولــت پایــان یافتــه. قبایــل روانــدا کــه بــا تحریــکات 

خارجــی درگیــر جنــگ بودنــد و بیــن قبایــل »هوتــو« و »بوتســی« یــک میلیــون انســان کشــته شــدند. ایــن یکــی از تراژیک تریــن 

رویدادهــای معــارص در جهــان برشیــت اســت. در نهایــت قبــول کردنــد کــه در یــک رسزمیــن و بــا هــم زندگــی مناینــد.

ــیار  ــی بس ــرت داخل ــردن بس ــه از بین ب ــوان ب ــا می ت ــند، ام ــل می باش ــی در آن دخی ــل خارج ــرثاً عوام ــا اک ــه جنگ ه ــد ک ــر چن ه

ــا بســت. ــرار خط ــر تک ــوان راه را ب ــات می ت ــا و تنوع ــالش و تفاهــم گروه ه ــا ت ــی ب ــود. یعن ــدوار ب امی

متامــی کشــورهای آســیایی مقــدم بــر همــه چیــن و هنــد، بــا مشــکالت قومــی و دینــی دســت بــه گریبــان هســتند. هــم در داخــل 

و هــم بــا همسایگانشــان مســائل بیــن کشــورها را هــم می تــوان از راه حــل دیپلامتیــک چاره یابــی منــود. وقــت آن رســیده کــه 

کشــورها بــه یــک نهــاد جدیــد بیاندیشــند. مــا آن را پیشــنهاد می کنیــم. نهــاد دیپلامســی داخلــی، چــرا نبایــد بــا تنوعــات دیپلامســی 

صــورت گیــرد؟ کشــور هندوســتان ایــن کار را انجــام داده، یعنــی تنوعــات خــود را بــه عنــوان طــرف و مخاطــب قبــول منــوده، ایــن 

رشایــط احــرتام بــه تنوعــات، زمینه ســاز توســعه و همزیســتی مســاملت آمیز می باشــد. منطقــه تبــت در چیــن و کشــمیر مابیــن 

هنــد و پاکســتان بــا تالشــهای دیپلامتیــک قابــل چاره یابــی اســت، امــا هنــوز بــه قــوت خــود باقیســت. هــر دو کشــور دارای ســالح 

امتــی هســتند و ایــن تهدیــدی بــرای حــل مســئله می باشــد.
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هندوستان  
هندوســتان از نقطه نظــر رهیافت هــای متنــوع بــرای چاره یابــی مشــکالت مختلــف حائــز اهمیــت اســت. از 27 ایالــت ایــن کشــور 

ــی مســتقل  ــد. دارای نظــام مدیریت ــر دارن ــت خود مدی ــز حال ــت نی ــزی اداره می شــود و 18 ایال ــت از طــرف حکومــت مرک 2 ایال

بــر 2 پارملــان اســت. پارملــان یــا مجلــس ملــت بــا 508 مناینــده و مجالــس ایــاالت هــر کــدام 250 مناینــده دارنــد یــک جمهــوری 

فدراتیــو بــا 27 ایالــت.

ایــن کشــور از ســال 1956 دســت بــه تقســیامت فرهنگــی و اتنیکــی جهــت حــل کشــمکش ها زد. اتحادیه هــای نوینــی به وجــود 

ــق  ــا ح ــژه ب ــس وی ــد و دارای مجال ــا برخوردارن ــه ایالت ه ــبت ب ــرتی نس ــل کم ــکار عم ــوذ و ابت ــا از نف ــن اتحادیه ه ــد. ای آوردن

قانون گــذاری محــدود هســتند. هــر چنــد زبــان رســمی ایــن کشــور هنــدی و انگلیســی اســت. امــا 27 زبــان رســمی دیگــر در کنــار 

ایــن دو زبــان در مــدارس ایــاالت تدریــس می شــوند. در کل ایــن کشــور 850 زبــان وجــود دارد کــه همگــی از حــق یادگیــری و 

تدریــس برخوردارنــد و قانونــی وضع شــده خشــن وجــود نــدارد.

فرانسه و کورسیکا  
کورســیکا از قــرن هجدهــم زیــر حاکمیــت فرانســه اســت. موقعیــت ایــن منطقــه کــه مرشوعیــت خــود را از قانــون 1982 کــه رأی 

بــه غیرمتمرکزبــودن فرانســه می دهــد، می گیــرد. بــرای کورســیکا هــم قانــون ویــژه تصویــب کردنــد. البتــه در نتیجــه  مبــارزه ای 

طوالنــی حاصــل  شــده. مجلــس آن از 51 عضــو تشــکیل شــده و متامــی احــزاب می تواننــد در ایــن مجلــس حضــور یابنــد. اولیــن 

قانــون اتونــوم زبانــی و فرهنگــی در ســال 1951 تصویــب شــد.

جمعیت کورسیکا 240  هزار نفر و یکی از 22 منطقه فرانسه بود.

توســعه ی اقتصــادی، آمــوزش، حمــل و نقــل و خدمــات شــهری و بهره بــرداری از منابــع طبیعــی و حفاظــت از آنهــا بــه عهــده ی 

مجلــس ایــن ایالــت اســت. از ســال 1999 ایــن خود مدیریتــی قانومننــد شــد.

انگلستان ـ اسکاتلند  
اســکاتلند در شــامل انگلســتان متشــکل از 5 جزیــره و جمعیــت 5 میلیــون نفــری اســت بــا درآمــد رسانــه ملــی 40 هــزار دالر بــرای 

هــر نفــر. ایــن کشــور تــا قــرن دوازدهــم مســتقل بــود. بــه دلیــل منازعــات و کشــمکش هایی کــه بــا انگلســتان داشــت در ســال 

1707 پارملــان خــود را فســخ منــود و بــه بخشــی از پادشــاهی تبدیــل شــد. وظایــف پارملانــی هــم بــه شــاه انگلســتان محــول شــد. 

تنهــا از کلیســای محلــی برخــوردار بــود و قانــون مســتقل خــود را داشــتند. ایــن مــورد تــا قــرن بیســتم همچنــان تــداوم داشــت، امــا 

همیشــه تقاضــای اســتقالل و آزادی داشــت.

انگلســتان در ســال 2000 حــق مدیریــت یــا رشایــط فرهنگــی آمــوزش بــه زبــان مــادری را پذیرفــت. براســاس ایــن قوانیــن زبانهــای 

اســکاتلندی و گالر)ولــز( توســعه می یابنــد و در رســانه ها و مکان هــای عمومــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. در ســال 99 بــا 

ایــن مضمــون کــه اســکاتلند برخــوردار از پارملــان مســتقل باشــد و قانــون مالیــات را خــود تنظیــم منایــد، رفراندومــی برگــزار شــد. 

بــه ایــن حقــوق دســت یافــت.

مجلــس اســکاتلند در مســائل ورزشــی، فرهنگــی، بهداشــتی، آموزشــی، مدیریــت محلــی، خدمــات عمومــی دارای قابلیــت و تــوان 

قانون گــذاری اســت. امــا در موضــوع مالــی، دفاعــی و سیاســت خارجــی ابتکارعمــل در دســت انگلســتان اســت، البتــه همیشــه 

تقاضــای اســتقالل و آزادی وجــود داشــته اســت.

پارملــان اســکاتلند بــر اســاس نظــام نخســت وزیری مدیریــت می شــود. در ســال 2014 نیــز رفرانــدوم جهــت اســتقالل بــا رأی منفــی 

مواجــه شــد و متامــی احــزاب انگلیســی متعهــد شــدند ک اختیــارات بیشــرتی بــه اســکاتلندی ها بدهنــد.

انگلستان ـ ایرلند شمالی  
بعــد از جنگــی 38 ســاله هــم حکومــت انگلیــس و هــم »ارتــش آزادیبخــش ایرلنــد« و شــین فن »شــاخه سیاســی« بــه ایــن نتیجــه 

رســیدند کــه جنــگ مســلحانه نتیجــه ای بــرای طرفیــن در بــر نخواهــد داشــت. لــذا مذاکــرات آغــاز شــد. نخســت، مذاکــرات پنهانــی 

بــود امــا در ســال 1985 پیامن نامــه ای میــان ایرلنــد شــاملی و انگلســتان امضــا شــد کــه از لحــاظ بین املللــی معتــر اســت. مــورد 

مهــم در ایــن پیامن نامــه ایــن اســت کــه اســتاتوی ایرلنــد توســط رأی مــردم تعییــن شــود. همچنیــن کنفرانــس بیــن هــر دو ایرلنــد 

برگــزار شــود. پروتســتانها و شــین فن اعــالم کردنــد کــه ایــن پیــامن مطالبــات آنهــا را بــرآورده نخواهــد کــرد لــذا ایــن پیــامن در ســال 

92 ملغــی شــد. شــین فن بــه دلیــل یــا بهانــه پشــتیبانی از خشــونت از مذاکــرات کنــار گذاشــته شــد و درگیــری رونــد فزونــی یافــت. 

مذاکــرات دوبــاره آغــاز شــد و در مــاه ســپتامر بــه معاهــده  جمعــه مقــدس در ســال 1998 انجامیــد. براســاس ایــن معاهــده خلــق 

ایرلنــد شــاملی آینــده خــود را تعییــن مناینــد، انگلســتان از ادعــای خــود دســت بــردارد و انتخــاب مدیریــت برعهــده مــردم اســت. 

همچنیــن آســیب دیدگان، خســارت دریافــت کردنــد.

اسپانیا  
از 27 ســپتامر ۱۹۳۶ کــه فرانکــو بــه قــدرت رســید، فاشیســم باعــث به وجــود آمــدن و بــاال گرفــن تضادهــا و جنگ هــای داخلــی 

شــد. ایــن دوران بــا مــرگ فرانکــو در 1975 پایــان یافــت و در ســال ۱۹۷۷ انتخابــات برگــزار شــد. 78 قانــون اساســی جدیــد تصویــب 

شــد. برایــن اســاس اســپانیا از 17  منطقــه  خودگــردان و 2  شــهر اتونــوم تشــکیل شــد. ســاختار سیاســی اســپانیا بــه صــورت دولــت 

ـ ملــت نیســت. در ایــن کشــور زبان هــای منطقــه ای بــه عنــوان زبــان دوم در کنــار زبــان اســپانیایی حــق تدریــس دارنــد. تنــوع 

زبانــی میــراث ملــی بــه حســاب می آیــد و بایــد حفــظ گــردد. خلق هــای ایــن کشــور در 14 منطقــه  اتونــوم حضــور دارنــد ماننــد 

ــک. ــی ها و باس ــا، گالیس کاتالونی ه

باســک: آنهــا مجلــس، دادگســرتی، نیــروی انتظامــی و نظــام اداری و مالــی ویــژه خــود را دارنــد. البتــه ایــن جریــان، نتیجــه مبــارزات 

آغــاز شــده از ســال 1959 توســط حــزب ناسیونالیســت باســک و ســازمان اتــا اســت. کــه در نهایــت بــه قانــون تصویبــی ســال 1978 

انجامیــد کــه شــامل اســپانیایی بــا مناطــق خودمدیــر اســت. البتــه درگیری هــا ادامــه یافــت و مبــارزه، رسکــوب شــدید و شــدیدتر 

شــد. ایــن درگیری هــا تــا ســال 2006 ادامــه یافــت. در نهایــت، ایــن منطقــه دارای مجلــس مســتقل شــد. بــا پیــروی از قانــون عــدم 

ــات و جمــع آوری، تأســیس تشــکیالت پلیــس و اداره آن، تأســیس  ــوم از حــق وضــع مالی ــه  میهــن مشــرتک هــر منطقــه  اتون تجزب

ــه در اســپانیا، کاتالون هــا از حــق  ــم فعالیت هــای آموزشــی برخــوردار اســت. البت ــی و تنظی ــان محل ــه زب ــی ب رســانه های همگان

ــد. ــی برخوردارن خود مدیریت

آفریقای جنوبی  
ــال 1940  ــد. از س ــا)ENC( را برگزی ــی آفریق ــره  مل ــوان کنگ ــال 1923 عن ــد و در س ــال 1912 رشوع گردی ــان از س ــارزات بومی مب

وظیفــه  پیشــاهنگی ایــن مبــارزه را برعهــده گرفــت. از ســال 1960 بــه بعــد اقــدام بــه جنــگ مســلحانه منودنــد. بعــد از دســتگیری 

مانــدال و ســایر رهــران رونــد مبــارزات تغییراتــی جــدی پیــدا کــرد. از ســال 1990 وضــع موجــود تغییراتــی را بــه خــود دیــده و 

دوران مذاکــرات آغــاز شــد کــه در ابتــدا بــه صــورت پنهانــی و ســپس از ســال 1993 آشــکارا ادامــه یافــت. ایــن مبــارزات کــه بــه 

ــت.  ــام گرف ــوع آن انج ــر ن ــد از ه ــض و آپارتای ــی و تبعی ــه بی عدالت ــارزه علی ــان در مب ــران جه ــن ره ــدال از بزرگ تری ــری مان ره

تاریخــی گران مایــه از مبــارزه بــرای شــأن و منزلــت و همزیســتی تنوعــات اســت. مبــارزه ای طوالنــی کــه در نهایــت بــه یــک نظــام 

دموکراتیــک کــه تنوعــات را در خــود جــای می دهــد و بــرای فرهنگ هــا نظامــی خودمدیــر را لحــاظ گردانیــد، منتهــی شــد. در 4 

فوریــه 1997 قوانیــن نهایــی تصویــب شــد و آمــوزش زبــان تحــت ضامنــت قانــون درآمــد. همــراه با زبــان انگلیســی 9 زبــان قبیله ای 

هــم بــه زبــان رســمی تبدیــل شــدند و آمــوزش براســاس تنــوع زبانــی و کــرثت فرهنگــی بنــا نهــاده شــد. تالش هــای رهــر فقیــد 

آفریقــا، نلســون مانــدال تــا پایــان عمــر بــرای زدودن آثــار اســتعامر ادامــه یافــت.

بلژیک  
ــی ســه منطقــه و ســه قــوم. در 30 ســال گذشــته نظــام فــدرال خــود را گســرتش داد و  ــن کشــور 1=3+3 می باشــد، یعن مــدل ای

قانــون یکــم اساســی ایــن کشــور فــدرال اســت کــه از جوامــع و مناطــق جداگانــه تشــکیل شــده اســت. بعــد از ســال 1993 تغییراتــی 
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اساســی در قانــون آن روی داد و نظــام آن منعطف تــر گردیــد. در ایــن کشــور فالماندی هــا، والون هــای فرانســوی و آملانی تبــاران 

زندگــی می کننــد. مدیریــت محلــی براســاس جدایــی منطقــه، فرهنــگ و زبــان حکومــت فــدرال را اداره می کنــد.

ــا حــدودی سیاســی، بهداشــتی، ارتباطــات و  ــت، ت ــژه اســت. از لحــاظ آمــوزش، امنی ــس وی هــر منطقــه دارای حکومــت و مجل

ــر  ــن کشــور وزی ــد. ای ــت مناین ــا حــدی در سیاســت خارجــی هــم دخال ــد ت ــی مناطــق می توانن ــد. حت محیط زیســت خودگردانن

کشــاورزی نــدارد و هــر منطقــه در ارتباطــی مســتقیم بــا اتحادیــه  اروپاســت. حکومــت فــدرال در مــوارد اســرتاتژیک ماننــد روابــط 

خارجــی، اقتصــادی، امنیــت خارجــی قانــون دارد.

ساردنیا در ایتالیا  
ایــن بخــش از ســال 1948 دارای خودگردانــی اســت و از ســال 1999 حکومــت رســمی ســاردنیا از طــرف دولــت ایتالیــا اعــالم شــد. 

امــروزه یکــی از مناطــق اتحادیــه  اروپاســت. بــا اقتصــادی رونق یافتــه و صنعــت توریســم موفــق، البتــه ســاردنیا یکــی از مناطــق 

خودگــردان ایتالیاســت. شــایان ذکــر اســت ایــن منطقــه در تاریــخ اخیــر ایتالیــا نقــش پیشــاهنگی برعهــده داشــته، خصوصــاً جنــگ 

جهانــی اول. ســایر مناطــق خودگــردان یــا خودمدیــر ایتالیــا عبارتنــد از: والــه آوســتا، ترنتینــو آلتــو، ونیتــز، فریویــی، گویــا، سیســیل.

والــه آوســتا: بــا مســاحت 3263 کیلومــرت مربــع و 120هــزار جمعیــت، دارای نظــام کمونــی مشــتمل بــر 24 کمــون در ســال 1948 

بــه اتونومــی وســعت یافــت. انتخاباتــی دموکراتیــک در جریــان اســت. رئیــس مجلــس، هــامن رئیس جمهــور اســت. نظــام آن چنــد 

حزبــی اســت و حکومــت محلــی، قــوه  مجریــه بــه حســاب می آیــد. قانون گــذاری حــق حکومــت و مجلــس اســت.

سیســیل: بزرگ تریــن جزیــره  مدیرتانــه و از مناطــق خودگــردان ایتالیاســت. دارای دموکراســی منایندگــی اســت. نظــام چندحزبــی 

ــد. دارای 9 اســتان اســت. ــه انجــام می دهن ــس منطق دارد. قانون گــذاری را حکومــت و مجل

تیــرول جنوبــی: 116شــهرداری دارد. 74 هــزار کیلومــرت مربــع اســت. جمعیــت آن 476 هــزار نفــر اســت. رضبــات بزرگی از سیاســت 

ــاران و ایتالیا یی هــا، یعنــی  آسیمیالســیون و فاشیســم منتقل شــده خصوصــاً در دوران موســیلینی خــورد. در ایــن منطقــه آملانی تب

آنهایــی کــه بــه زبــان ایتالیایــی کهــن ســخن می گوینــد، می زینــد. از ســال 1946 جــدا از کنفرانــس صلــح پاریــس بــا حضــور حــزب 

خلــق تیــرول  جنوبــی ایــن حقــوق بــه ایــن منطقــه واگــذار شــد. آمــوزش زیربنایــی ابتدائــی و راهنامیــی بــه زبــان مــادری اســت. 

زبــان ایتالیایــی و آملانــی در مکان هــای عمومــی کاربــرد دارد. نام هــای تغییریافتــه بــه حالــت قبلــی درآمدنــد. در مســئله اســتخدام، 

برابــری رعایــت شــد. نظــام قانون گــذاری محلــی و اتونــوم شــد. دارای دو مجلــس بــرای هــر دو منطقــه  ایتالیایــی و آملانــی اســت.

از ســال 1972 در ایــن منطقــه خودمدیریتــی اعــالم شــد. ارگان هــا و نهادهــای آن عبارتنــد از: مجلــس تیــرول جنوبــی کــه هــر پنــج 

ســال یــک بــار انتخابــات برگــزار می کنــد. رئیــس حکومــت و شــهردار یکــی اســت. وزرا او را منصــوب می مناینــد. هــر اتنیســیته 

یــک معــاون همــراه رئیــس حکومــت دارد. عــزل و انتصــاب ایــن معاونیــن برعهــده  رئیس جمهــور اســت.

اندونزی  
بعــد از بحــران ســال ۱۹۸۱ و ســقوط حکومــت ســوهارتو ســقوط کــرد و ایــن کشــور بــه مرحلــه  سیاســی نوینــی پــا گذاشــت. در 

اصطالحــات ســال 99 بــه ســه والیــت از 33 والیــت ایــن کشــور موقعیــت ویــژه اعطــا شــد. حــق خودمدیریتــی و انتخــاب رسود و 

پرچــم ویــژه بــه آنهــا داده شــد. یکــی از آنهــا پادشــاهی »یوگــی یوگارتــا« بــا مرکــز هیــچ مشــکلی نداشــت. منطقــه دیگــر آکــه و 

پاپــوای غربــی  کــه قبــال در آنجــا جنــگ روی داده بــود پــس از مذاکــرات ســال 2005 بــه اتونومــی رســید.

فیلیپین  
جزیــره  میندانائــو کــه ســاکنین آن مســلامن هســتند از حــق خودمدیریتــی و قانــون رشیعــت برخــوردار اســت. مســلامنان مــورو بــا 

مســیحیان مشــکل داشــتند. بــه علــت تبعیــض حکومــت، جبهــه ی آزادی بخــش ملــی مــورو را تأســیس کردنــد و از 1960 اقــدام بــه 

مبــارزه  گریالیــی کردنــد. در ســال 1970 دولــت مجبــور بــه اصطالحــات شــد. در نهایــت منطقــه  خودگــردان میندانائــو به وجــود 

. آمد

روسیه  
از 21 جمهــوری خودگــردان برخــوردار اســت. اقلیت هایــی کــه روس منی باشــند از ســایر مناطــق روس تبــار آزادی عمــل بیشــرتی 

دارنــد همــه  آنهــا زبــان رســمی خــود را دارنــد. از ایــن 21 جمهــور، چچــن بیش تریــن مشــکل را بــا روســیه دارد. تــا بــه حــال 

دوبــار قیــام کــرده و اکنــون دو حکومــت در آنجــا وجــود دارد، یکــی طالــب اســتقالل و دیگــری طرفــدار روســیه.

تحول در اروپا  
ــه  ــم ک ــه ای اشــاره منایی ــه نکت ــد ب ــی بای ــم، ول ــا منی بینی ــام آنه ــر ن ــه ذک ــازی ب ــر پرشــامرند. نی ــردان و خودمدی مناطــق خودگ

بســیار مهــم اســت و آن اینکــه جریــان خودمدیریتــی تنهــا یــک موضــوع اتنیکــی یــا قومــی منی باشــد. یعنــی مناطــق بســیاری 

وجــود دارنــد کــه بــا حکومــت مرکــزی یــا اتنیــک حاکــم از لحــاظ نــژادی یکــی بــوده، امــا برخــوردار از خودمدیریتــی هســتند. 

زیــرا موضــوع خودمدیریتــی در متــام ابعــاد فرهنگــی، سیاســی، اقتصــادی، دفاعــی و غیــره می توانــد مطــرح باشــد و بــرای آن 

نهادهایــی را ایجــاد کــرد. بســیاری از شــهرها و مناطــق در جهــان از ایــن حــق برخوردارنــد. برخی هــا در متــام ابعــاد ذکرشــده و 

بعضــی دیگــر تنهــا در یــک موضــوع خودمدیــر هســتند. حتــی امــروز موضــوع خودمدیریتــی در ابعــاد شــهری یکــی از مباحــث 

مطــرح در اتحادیــه  اروپــا اســت و بُعــد بســیار گســرتده ای در جهــان یافتــه، بــرای همیــن بــه برخــی از جوانــب آن بــه طــرز 

ــم. اختصــار اشــاره می منایی

یکــی از ارگان هــای اتحادیــه  اروپــا ـ کنگــره  مدیریت هــای محلــی و بومــی اســت. چــون منطقه ای شــدن و بومی کــردن جهــت 

ــد،  ــن کشــورها ایجــاد می کن ــرای ای ــات را ب ــت و عــدم ثب ــع می باشــد و هــم بحــران مرشوعی ــک منب دموکراســی مشــارکتی ی

ــد. ــا آیین هــای مختلفــی دارن ــژه در کشــورهایی کــه فرهنــگ و ی به وی

ــاز  ــی ب ــی جای ــط بین امللل ــرش در رواب ــوق ب ــه در دادگاه حق ــوده ک ــد من ــدی رش ــه ح ــدن ب ــی و منطقه ای ش ــیر بومی گرای س

ــده اند. ــی ش ــی جهان ــه بحث ــل ب ــد و تبدی کرده ان

بــا ایجــاد ایــن ارگان در اســاس بــه مــوازات  مناینــدگان دولــت ـ ملــت، مدیریت هــای مناطــق آن دولت هــا منایندگانــی در اتحادیــه  

اروپــا دارنــد. ایــن ارگان تــالش می کنــد تــا اختیــارات خــود را افزایــش دهــد. بــه همیــن دلیــل بعــد از دهــه  80 برخــی رشوط 

را بــه امضــای اعضــای اتحادیــه رســانده اســت. کنگــره  مدیریــت مناطــق اتونــوم بــا فعالیت هایــش فرصت هــای خودمدیریتــی 

در اروپــا را افزایــش داده. از ســال 94 تحــت عنــوان کنگــره بــه فعالیــت خــود ادامــه داد. از دو مجلــس بــا نام هــای مجلــس 

ــی و مجلــس مدیریت هــای بومــی. مدیریت هــای محل

کنگــره ســالیانه در اسرتاســبورگ تشــکیل می شــود. در آن 572 عضــو کــه منایندگــی مناطــق خودگــردان و خودمدیریتــی بومــی را 

برعهــده دارنــد، رشکــت می مناینــد. فلســفه  مدیریتــی در ایــن نهــاد جهــت توســعه  خودمدیریتــی، بهره گیــری از خــرد ارتباطــی 

می باشــد.

مجالــس منطقــه ای و بومــی بــرای انجــام فعالیت هایشــان کارگروه هایــی را به وجــود آورده انــد، فعالیت هایــی ماننــد 

ــزی  ــه ای، برنامه ری ــزی منطق ــه ای، برنامه ری ــه فعالیت هــای اجتامعــی و فرهنگــی، مشــکالت منطق ــن هزین ساخت وســاز، تأمی

شــهری و زیســت محیطی را انجــام می دهنــد.

ایــن کنگــره توافقــات بســیاری داشــته کــه مهم تریــن آنهــا »رشوط اتونومــی مدیریت هــای محلــی« اروپاســت. کــه در 1980 

ــودن«؛  ــوان »بومی ب ــرارداد اصطالحــی اســت تحــت عن ــن ق ــرات ای ــه اجــرا درآمــده. ســتون فق ــب شــد و ســال 1985 ب تصوی

ــردم  ــودن را اصــل نزدیکــی م ــوان بومی ب ــی را توســعه دهــد. می ت ــی بوم ــه خودمدیریت ــن اســت ک ــواد فکــری آن ای چــون م

ــن  ــق محســوس ترین و نزدیک تری ــی از طری ــق بوم ــارت دیگــر خل ــه عب ــا ب ــرد ی ــی ک ــذاری معن ــه خدمــت و خدمت گ در ارائ

نهــاد مدیریــت یــا خودمدیریتــی خــود را انجــام دهنــد. متامــی خدمــات صورت گرفتــه از طریــق مدیریت هــای بومــی صــورت 

می گیــرد. یعنــی عملــی بســیار ارزنــده در راســتای مترکززدایــی و تقســیم وظایــف.

اهمیــت ایــن طــرح از ایــن نکتــه رسچشــمه می گیــرد کــه در ســطح جهانــی جریان هــای لیــرال و نئولیــرال بــه دنبــال بــازار 

آزاد و کوچک کــردن دولــت و افزایــش خصوصی ســازی هســتند. در مقابــل ایــن تــالش لیرال هــا، خودمدیریتــی تالشــی اســت 



ب مل
نک دن و رم ک ا . .. . ..

شم / شهریور ماه 1396 
ی ش

امره 
سال سوم ش

70

بخش ششم

بــرای حفــظ جامعــه و فرهنــگ و هویــت در برابــر تهاجــامت نئولیرالــی و تجاری شــدن همه چیــز، در واقــع جلوگیــری 

از اســتحاله یــا ذوب در جریــان جهانی شــدنی اســت کــه همه چیــز را در معــادالت تجــاری نابــود می منایــد. ایــن طــرح 

ــودی شــهروندی ارزش هــای دموکراتیــک ســنتی و  ــی و ناب تالشــی اســت در راســتای ادغــام روابــط شــهرداری و مدیریت

خودمدیریتــی. ایــن قــرارداد می توانــد واکنــش بــه جهانی شــدن در مســیری درســت باشــد. همیــن امــر بــرای باهم بــودن 

خلق  هــا حیاتــی اســت. زیــرا مــا ارزش هــای دموکراتیــک و خودمدیریتــی ارزنــده ای از نظــر تاریخــی داریــم کــه بایــد در 

برابــر جریانــات لیرالیســتی جهانــی و منطقــه ای حفــظ گــردد.

نئولیرالیســم دام بزرگــی اســت کــه تحــت عنــوان مرکززدایــی و تفویــض قــدرت در پــی نیرومند کــردن قدرت هــای محلــی 

ــر  ــک و قدرمتندت ــی کوچ ــودن ملی گرایی های ــدید من ــه تش ــت، بلک ــی نیس ــای بوم ــای مدیریت ه ــه معن ــن ب ــت و ای اس

منــودن رسمایــه داری اســت. توســعه  خودمدیریتــی و آوردن قــدرت تصمیم گیــری بــه مجالــس یعنــی ایجــاد ســدی بــزرگ 

در برابــر خصوصی ســازی دولتــی و ادغــام مناطــق در معــادالت رسمایــه داری جهانــی و دولتــی.

بیانیه  سازمان ملل برای حقوق خلق های بومی
ــوب  ــن چارچ ــت و در ای ــق اس ــک ح ــودن ی ــاوت تعریف من ــود را متف ــد. خ ــودن را دارن ــق متفاوت ب ــا ح ــی ملت ه متام

ــد. ــری برخوردارن ــن اســاس ملت هــای بومــی از حقــوق براب حقــوق ملتهــا محفــوظ اســت. برای

اصــول بیانیــه ایــن موضــوع را پیــش می کشــد کــه همــه ملت هــا در ســاخن میــراث انســانی مشــرتک و غنــای متدن هــا 

نقــش دارنــد و ســهیم می باشــند. در ذیــل بــه مــواد مهــم بیانیــه اشــاره می کنیــم:

مــاده ی 3: ملت هــای محلــی حــق تعییــن رسنوشــت خــود را دارنــد، بــا توجــه بــه ایــن حقــوق، اســتاتوی سیاســی خــود 

را بــه صــورت آزادانــه ایجــاد می مناینــد و بــه شــیوه  آزادانــه توســعه  اقتصــادی و فرهنگــی خــود را بــه پیــش می برنــد.

ــه ای خــود دارای حــق  ــی و منطق ــط داخل ــن رسنوشــت خــود در چارچــوب رواب ــی در تعیی ــای محل ــاده ی 4: ملت ه م

ــد. ــی را دارن ــات خودمدیریتــی محل ــا عــدم مرکزیــت هســتند. یعنــی حــق  داشــن رشایــط و امکان ــی ی خودمدیریت

مــاده ی 5: ملت هــای محلــی در صــورت انتخــاب در کلیــه عرصه هــای سیاســی و اجتامعــی و فرهنگــی دولــت مشــارکت 

ــژه را  ــا خودوی ــی اقتصــادی، اجتامعــی و فرهنگــی متفــاوت ی ــداوم و تقویــت نهاد هــای قانون منــوده، همزمــان حــق ت

دارنــد.

ماده ی 6: هر فرد حق داشن یک ملیت )شهروندبودن در کشوری( را دارد.

مــاده ی 7: هــر فــرد بومــی حــق حیــات، متامیــت فکــری و فیزیکــی، امنیــت و آزادی شــخصی را دارد. ملت هــای بومــی 

ــه زور از  ــد فرزندان شــان را ب ــد، کســی منی توان ــح و امنیــت زندگــی کنن ــد در آزادی، صل ــه ملتــی جــدا حــق دارن به مثاب

آنهــا بگیــرد و بــه کــس دیگــری واگــذار منایــد و هیچ کــس منی توانــد از راهــکار خشــونت و قتل عــام علیــه آنهــا اســتفاده 

. کند

ماده ی 8:  نباید علیه ملت های بومی با توسل به زور از راهکار آسمیالسیون استفاده شود.

دولت ها الزم است از موارد زیر پیش گیری به عمل آورند و به این منظور مکانیسمی مؤثر وضع منایند.

الــف ـ مامنعــت از هرگونــه عملــی در راســتای ایجــاد گسســت میــان ملت هــا یــا ملیت هــای جــدا از متامیــت ارزش هــای 

فرهنگــی و هویــت اتنیکی شــان.

ب ـ مامنعــت از هــر گونــه عمــل یــا مجموعــه کــرداری کــه بــا هــدف محروم منــودن آن خلــق از خــاک، منابــع و منطقــه  

سکونت شــان صــورت گیــرد.

ج ـ مامنعت از هر گونه نقل و انتقال جمعیتی )تغییر در دموگرافی( با هدف تضعیف آن ملت ها.

د ـ مامنعت از هر گونه آسیمیالسیون و ادغام و ضمیمه منودن اجباری.

و ـ مامنعت از هر نوع تبلیغات که مبنای نژادپرستانه و تبعیض آمیز در برابر ملت ها دربرداشته باشد.

ــن حقــوق در بطــن خــود  ــد. ای ــاء و اجــرای عادت هــای فرهنگــی خــود را دارن مــاده ی 11: ملت هــای بومــی حــق احی

دربرگیرنــده  حــق حفــظ، تــداوم، توســعه و طرح ریــزی در امــروز، آینــده و گذشــته فرهنگــی مناطــق باســتانی و تاریخــی، 

مراســم، صنایــع دســتی، تکنولــوژی، تصویــر، هرهــای منایشــی و ادبیــات اســت.
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ــرف  ــق از ط ــک خل ــت دموکراتی ــام مدیری ــوان نظ ک.ج.ک بعن

ــک  ــت دموکراتی ــاخت مل ــدف، برس ــت. ه ــام گش پ.ک.ک اع

بــا ارایــه 9 بعــد جهــت ترشیــح ماهیــت آن نظــام اســت. ایــن 

ابعــاد، ماهیــت ضدسوسیالیســتی و ضددموکراســی دولــت ـ 

ملــت  را اثبــات می کنــد. اتوریتــه سیاســی نظــام مدیریــت 

کــه ک.ج.ک،  اســت  اتونــوم دموکراتیــک  مدیریــت  خلــق، 

کــودار و سیســتم های دیگــر بخش هــای کوردســتان ســهم 

ــه سیاســی مشــرک و  ــند. اتوریت ــدل می باش ــن م ــا از ای کورده

ــت  ــی و دول ــذا بروکراســی، ملی گرای ــه خلق هاســت. ل داوطلبان

ـ ملت گرایــی را رد می کنــد. چاره یابــی دموکراتیــک ماهیتــا 

ــه ملــت دموکراتیــک و  ــارت اســت از: پدیــده مبدل شــدن ب عب

ــه  ــی دموکراتیــک. ن خودبرســاخنت جامعــه بصــورت جامعــه مل

عبــارت اســت از »مبدل شــدن بــه ملــت توســط دولــت« و نــه 

»خارج شــدن از حالــت ملــت بــه دســت دولــت«؛ لــذا اســتفاده 

جامعــه از حــق »برســاخنت خــود بصــورت ملــت دموکراتیــک« 

اســت.

ابعاد نُه گانه
ملت دموکراتیک
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 حــال، در ایــن مــوازات بــه بازتعریــف ملــت نیــاز هســت. ملــت تنهــا یــک تعریــف نــدارد. »ملــِت دولتــی« هــامن اســت کــه 

ــازار، اگــر حقــوق  بدســت دولــت ـ ملــت ســاخته شــده اســت. اگــر در برســاخن، عامــل اقتصــاد دخیــل باشــد، آن را ملــِت ب

دخیــل باشــد، ملــِت حقوقــی، اگــر سیاســت، ملــِت سیاســی و اگــر فرهنــگ دخیــل باشــد، ملــِت فرهنگــی می نامنــد. دیــن هــم 

می توانــد یــک جامعــه را گردهــم آورده و ملــت تشــکیل دهــد. امــت، اجتــامع متــام ملت هــای منســوب بــه یــک دیــن اســت. 

امــا ملــِت دموکراتیــک نیــز جامعــه مشــرتکی اســت کــه افــراد و اجتامعــات آزاد بــا اراده ذاتــی خودشــان آن را تشــکیل داده انــد. 

نیــروی متحدکننــده در ملــت دموکراتیــک، اراده آزاد افــراد و گروه هــای جامعــه ای اســت کــه تصمیــم گرفته انــد در درون یــک 

ــِت  ــد، معــرف مل ــخ« مشــرتک می گردان ــازار و تاری ــگ، ب ــان، فرهن ــه »زب ــد ب ــت را مقی ــد. نگرشــی کــه تشــکیل مل ــت بزین مل

دولتــی اســت کــه منی توانــد تعمیــم بخشــیده شــود، یعنــی بعنــوان نوعــی نگــرش مبتنــی بــر ملــت یگانــه منی توانــد قطعــی 

و محــض انگاشــته شــود. ایــن برداشــت موردپذیــرش سوسیالیســم رئــال و ضدملــت دموکراتیــک بــود. چنیــن تعریفــی را اساســا 

مدرنیتــه رسمایــه داری مطلقیــت بخشــیده بــود. ملــت دموکراتیــک را از طریــق ایدئولوژی هــای ملی گــرا، دین گــرا، جنســیت گرا 

ــن  ــگ، تک دی ــان، تک فرهن ــی تک زب ــف سیاس ــای نامنعط ــر مرزه ــک ب ــت  دموکراتی ــاخت. مل ــوان برس ــتی منی ت و پوزیتیویس

و تفســیر یگانــه از تاریــخ اتــکا نــدارد، بلکــه برعکــس، بیانگــر نوعــی اشــرتاک اســت کــه در همزیســتی آکنــده از همبســتگی 

شــهروندان و اجتامعــات متکــرث برابــر و آزاد شــکل گرفتــه اســت. تنهــا بــا توســل بــه چنیــن الگویــی از ملــت می تــوان جامعــه 

دموکراتیــک را تحقــق بخشــید. در ملــت دموکراتیــک، شــهروند، تک تیــپ گردانــده منی شــود. ملــت دموکراتیــک واقعیت هــای 

ــاره برمی ســازد. بومــی و جهانشــمول را دوب

ــی و  ــت، آگاه ــا ذهنی ــاط ب ــه در ارتب ــت ک ــع آن اس ــف جام ــا تعری ــت، ام ــت داش ــورد مل ــددی در م ــف متع ــوان تعاری می ت

اعتقــاد باشــد. در ایــن وضعیــت، ملــت عبــارت از اجتــامع انســان هایی اســت کــه در یــک جهــان ذهنیتــی مشــرتک ســهیم اند. 

لــذا در ایــن نــوع ملــت، مقــوالت زبــان، دیــن، فرهنــگ، بــازار، تاریــخ و مرزهــای سیاســی تعیین کننــده نیســتند و تنهــا نقشــی 

ــت.  ــاس کار اس ــتگی« اس ــه »آزادی و همبس ــی ب ــد. آگاه ــی می باش ــی حیات ــت ذهنیت ــان، وضعی ــذا در بنی ــد. ل ــروار دارن پیک

ذهنیــت بایــد یــک پیکــره و جســم داشــته باشــد. در ملــت  دموکراتیــک نیــز پیکــره ذهنیــت، اتونومــی دموکراتیــک اســت، زیــرا 

مبتنــی بــر »آزادی و همبســتگی« اســت. اجتامعاتــی کــه بــا توســل بــه اراده آزاد بــر محــور یــک ذهنیــت مشــرتک، خویــش را 

مدیریــت می کننــد، اتونومــی دموکراتیــک بدســت آورده انــد. مبنــای ک.ج.ک و کــودار بــرای تشــکیل چنیــن ملتــی، خودگردانــی 

دموکراتیــک اســت. یــک ملــت، ملــت تک پیکــره اســت امــا اگــر همیــن ملــت مثــال ملــت  کــورد بــا ملــت تــرک متحــد شــوند، 

مســیری »فراملــت« دربرگرفته انــد. فراملــت یعنــی اتحــاد بســیاری از ملت هــا کــه تعریــف ملــت  دموکراتیــک بــه روی آن بــاز 

اســت.

ــک  ــت دموکراتی ــاالن مل ــه های اوج ــق اندیش ــد مطاب ــت می توان ــک مل ــا ی ــه: آی ــد ک ــرح می کنن ــش را مط ــن پرس ــیاری ای بس

محســوب شــود یــا خیــر؟ بایــد در پاســخ گفــت کــه مطابــق اندیشــه های رهــر ملــت کــورد، هــر گــروه و اجتــامع انســانی کــه 

گردهــم آینــد و در راه »آزادی« همبســتگی یابنــد، ملــت دموکراتیــک محســوب می شــود؛ همچنیــن چنــد ملــت اگــر متحــد 

گشــته و فراملــت باشــند، بازهــم ملــت  دموکراتیــک محســوب می گردنــد. پــس هــم یــک ملــت و هــم چنــد ملــت می تواننــد 

ملــت دموکراتیــک تشــکیل دهنــد. ولــی مطابــق اندیشــه های دولــت ـ ملت گــرا، یــک ملــت یعنــی اجتامعــی از انســان ها کــه 

اجبــارا بایــد یــک زبــان، تاریــخ،  فرهنــگ و پرچــم واحــد داشــته و یک تیــپ باشــند کــه ملــت دموکراتیــک محســوب منی شــوند. 

ملــت دموکراتیــک مــورد نظــر اوجــاالن تک تیــپ نیســت، متکــرث و متنــوع اســت و بــه زبــان و فرهنــگ و غیــره بعنــوان تنهــا 

عامــل اهمیتــی پرســتش وار منی دهــد. دولــت ـ ملت گرایــی نافــی تفاومتندی هــا اســت. ملــت دموکراتیــک مــورد نظــر اوجــاالن 

دارای دو بعــد ذهنیتــی و جســامنی اســت کــه بایــد بازتنظیــم و از حالــت دولــت ـ ملت گرایــی خــارج گردانــده شــود. بعــد 

ذهنیتــی ملــت کــورد بــدون اهــامل زبــان، فرهنــگ، جغرافیــا و غیــره دارای احســاس همبســتگی مشــرتک اســت و متکــی بــر 

ــم  ــا بازتنظی ــه هامن ــن بعــد، معــامری مناســب اجــرا می شــود ک تفاوت مندی هــا می باشــد. بعــد دوم، جســامنی اســت. در ای

ــتعمره و  ــتان مس ــت. در کوردس ــیده اس ــت رس ــه آن مل ــراث ب ــکل می ــه به ش ــت ک ــی اس ــت اجتامع ــت و طبیع محیط زیس

اشغال شــده، بعــد جســامنی غصــب شــده می باشــد کــه بعنــوان طبیعــت اول در کنــار اجتــامع کــه طبیعــت دوم اســت، بایــد 

احیــاء شــوند، زیــرا بدســت رسمایــه داری تبــاه گردانــده شــده اند. توســعه آمــوزش اولیــن گام اســت. آمــوزش علــم، فلســفه، هــر 

و حتــی دیــن، یعنــی پی بــردن بــه موجودیــت تاریخــی و اجتامعــی خویــش. پایبنــدی کامــل بــه »آزادی اندیشــه و بیــان« مقولــه 

بنیادیــن ایــن رونــد اســت. خودگردانــی دموکراتیــک، هامنــا بازتنظیــم بعــد جســامنی و پیکــروار ملت هــا اســت. حیاتی تریــن 

مقولــه ایــن اســت کــه ملــت دموکراتیــک دارای ابعــاد نه گانــه فرهنگــی، اقتصــادی، اجتامعــی، حقوقــی، دیپلامتیــک و غیــره 

اســت. پذیــرش خودگردانــی از ســوی دولت هــای حاکــم، رشط عمــل بــه ابعــاد نه گانــه اســت:

1ـ شیوه حیات کمون دموکراتیک و فردـ شهروند آزاد در ملت دموکراتیک
اوجــاالن می گویــد: بــه هنــگام بیــان ابعــاد حیــات ملــت دموکراتیــک، جهــت درنیفتــادن بــه یــک اشــتباه بایــد از قبــل یــک 

ــادی وجــود  ــی و نه ــدی ذهن ــت، همیشــه کلیت من ــری از مل ــوع دیگ ــر ن ــا ه ــک ی ــت دموکراتی ــات مل هشــدار داد؛ در حی

ــد وجــود داشــته باشــند. یــک  ــه شــکل »گسســته از کلیــت« منی توانن ــی و ب ــه تنهای ــک از تقســیامت ابعــادی ب دارد. هیچ ی

ملــت دموکراتیــک دارای ارگانیســمی اســت کــه حوزه هــا و ابعــاد آن بــه همدیگــر ارتبــاط تنگاتنــگ دارنــد. ابعــاد از یکدیگــر 

جداشــدنی نیســتند.

ــا فــرد  هــر فــرد یــا شــهروند ملــت دموکراتیــک بــه انــدازه ای کــه آزاد اســت، ناچــار اســت کمونــال نیــز باشــد. ایــن فــرد ب

حاصــل از تفــرد محــض رسمایــه داری کــه ضــد جامعــه اســت، تفــاوت دارد. هیــچ فــردی قــادر نیســت آزادی هــای بی پایــان 

داشــته باشــد. در لیرالیســم، فــردی کــه بــرده کار دســتمزد دار و بیشــینه ســود اســت، بــرده نظــام هژمونیــک اســت. چــون فــرد 

اســت کــه در کمــون عضــو می شــود، پــس بایــد جامعــه شــاکله بندی شــده را بپذیــرد نــه همچــو لیرالهــا آن را رد منایــد، زیــرا 

لیرالیســم می گویــد جامعــه ای وجــود نــدارد و آنچــه هســت فقــط فــرد اســت. کمــون یعنــی داشــن آزادی از طریــق زندگــی 

در اجتامعــات کمونــی. کســی کــه کمــون نداشــته باشــد، جنبــه فــردی او هــم شــکل منی گیــرد. هــر فــرد ملــت دموکراتیــک 

می توانــد عضــو چنــد کمــون شــود. اصــل اخالقــی، مســئولیت پذیری در برابــر کمــون مربوطــه اســت. ایــن خصلــت 

ــودن  ــی از دموکراتیک ب ــی بودن ناش ــد. سیاس ــق می بخش ــی« را تحق ــامع سیاس ــا اجت ــون ی ــه »کم ــت ک ــودن اس دموکراتیک ب

اســت. لــذا سیاســت دموکراتیــک اصــل اساســی نخســتین بعــد ملــت دموکراتیــک اســت. اگــر ملــت دموکراتیــک در حالــی 

کــه دولــت ـ ملــت حــذف نشــده باشــد و شــهروند زیــر ســقف دولــت ـ ملــت هــم باشــد، شــهروند آن هــم هســت و تعریــف 

وســیع تر می شــود. عضویــت در ک.ج.ک، فــرد ـ شــهروند آزاد محســوب می شــود در غیــر ایــن صــورت فــرد کــورد دچــار از 

خودبیگانگــی بزرگــی اســت. اگــر حقــوق شــهروندی آزاد از ســوی دولــت ـ ملــت پذیرفتــه شــود، هــم دارای نــوع شــهروندی 

ملــت دموکراتیــک اســت و هــم شــهروندی دولــتـ  ملــت. حتــی بــا عضویــت در ســازمانی جهانــی می توانــد معنایــی ســه گانه 

یابــد. هــر کمــون می توانــد روســتا و یــا شــهر، محلــه و منطقــه را دربرگیــرد. یــک کئوپراتیو)تعاونــی(، کارخانــه، وقــف، بنیــاد 

خیریــه، انجمــن و ســازمان مدنــی نیــز می توانــد کمــون باشــد، کمونــی کــه دارای نظــام کمونــال دموکراتیــک اســت.

2ـ حیات سیاسی و خودگردانی دموکراتیک در ملت دموکراتیک
معنــای وســیع کلمــه خودگردانــی، ملــت دموکراتیــک و معنــای محــدود آن، بعــد سیاســی اســت؛ بــه عبــارت دیگــر بــه معنــای 

ــت ـ  ــا دول ــرتک ب ــی مش ــقف سیاس ــک س ــاد ی ــت ایج ــع جه ــی در واق ــت. خودگردان ــک اس ــت دموکراتی ــا مدیری ــه ی اتوریت

ملت هــای دارای اتنیســیته حاکــم اســت. پــس بعــد سیاســی برســاخت ملــت دموکراتیــک ک.ج.ک، خودگردانــی دموکراتیــک 

اســت. ایــن یعنــی مدیریــت ذاتــی. اگــر جامعــه ای از مدیریــت ذاتــی خویــش محــروم باشــد، از حالــت ملــت نیــز خارج اســت. 

مدیریــت ذاتــی بــرای ملت هــای تحــت ســتم، جایگزینــی جهــت مدیریــت بیگانــه  دولــت زورمــدار و حاکــم اســت. هــامن 

مدیریــت بیگانــه ای کــه فروپاشــی جامعــه را مدیریــت می کنــد. ک.ج.ک بــا پیشــاهنگی پ.ک.ک ایــن رونــد نابــودی ملــت  

کــورد را متوقــف ســاخته اســت. کــودار هــم در رشق کوردســتان دقیقــا چنیــن نقشــی را ضمــن لحــاظ ویژگیهــای متفــاوت 

ــه  ــرود. مدرنیت ــان ن ــا از می ــد ت ــی می کن ــدیدا سیاس ــه را ش ــی، جامع ــت ذات ــده دارد. مدیری ــتان، برعه ــران و رشق کوردس ای

رسمایــه داری و مدرنیتــه دموکراتیــک دو مســیر تکویــن ملــت هســتند. اولــی بــه قهقــرا می بــرد و شوونیســتی اســت و دومــی 

آزاد می گردانــد و دموکراتیــک می باشــد. ایــن دو، فرم هــای جامعــه سیاســی هســتند. اولــی دولــت ـ ملــت می ســازد و دومــی 

ملــت دموکراتیــک. رسمایــه داری معمــوال بــا اســتفاده ابــزاری از دیــن و ملی گرایــی، دولــت ـ ملــت خــود را می ســازد. نبایــد 

ــدرت  ــک و ق ــت دموکراتی ــه مل ــت خصیص ــت. سیاس ــی دانس ــی« یک ــدرت دولت ــا »ق ــه را ب ــی طبیعی« جامع ــروی سیاس »نی
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ــه  ــه قــدرت می باشــد. سیاسی نشــدن ب خصیصــه دولــت اســت. خودگردانــی، نگه داشــن جامعــه در موقعیــت سیاســی دامئــی علی

معنــی تســلیم شــدن در برابــر هــرج و مــرج و کائــوس اســت. البتــه بحران هــا و کائــوس اساســا دوره ای و کوتاه مــدت هســتند. در 

ایــن میــان، سیاســت نظــم می بخشــد. مخالــف تنظیــم رسکوبگرانــه دولــت اســت. یــک خلــق تنهــا از طریــق سیاسی شــدن می توانــد 

ــا ملــت دموکراتیــک  بــه تضعیــف دولــت بپــردازد. ارگان سیاســت دموکراتیــک موجــب می شــود کــه خودگردانــی دموکراتیــک را ب

ــول  ــت کال از اص ــت ـ مل ــد. دول ــت بدانن ــده دول ــامن پدی ــن ارگان را ه ــه ای ــت ک ــه آن اس ــای عامدان ــم. تحریف ه ــرتادف بدانی م

ــی نهادینه شــدگی شــبیه  ــودار دارای چــارت ســازمانی هســتند و ویژگ ــودار حــذف شــده اســت. اگرچــه ک.ج.ک و ک ک.ج.ک و ک

دولــت ـ ملــت دارنــد، امــا تفــاوت ماهــوی بــا آن دارنــد. در بعــد سیاســی ملــت دموکراتیــک کــه خودگردانــی اســت، کنگــره خلــق 

باالتریــن ارگان تصمیم گیــری یــک ملــت اســت کــه در سیســتم ک.ج.ک و کــودار قــرار دارد. بعبارتــی مجلــس خلــق اســت و بــا نظــام 

پارملانــی بــورژوازی دولــت ـ ملــت تفــاوت کامــل دارد. امــروزه بخاطــر تحــت ســتم بودن ملــت کــورد، ک.ج.ک، کــودار و سیســتم های 

دیگــر بخش هــای کوردســتان نیــز تحــت فشــار مضاعــف قــرار دارنــد، لــذا بایــد مطابــق ایــن موقعیــت بــه ســاماندهی خــود بپردازنــد 

کــه شــورای اجرایــی آنهــا هــامن مدیریــت  متمرکــز روزانــه سیاســی اســت. کار آنهــا هــم ایجــاد هامهنگــی میــان واحدهــای فعالیتــی 

پخــش شــده میــان خلــق و جامعــه اســت. شــورا شــبیه نظــام دولتــی نیســت، بلکــه کنفدراســیونی و دموکراتیــک اســت کــه پیشــرد 

ــه مســتقیام توســط  ــاد ریاســت کل« اســت ک ــای ک.ج.ک »نه ــه نهاده ــد. از جمل ــوان هــدف برمی گزین ــت سیاســی را به عن مدنی

خلــق انتخــاب می شــوند. کار آن هــم نظــارت بــر فعالیت هــای شــورای اجرایــی و واحدهــای فعالیتــی میــان خلــق اســت کــه البتــه 

ــی باشــد،  ــد قانون ــه بای ــن فعالیت هــا شــود ک ــع ای ــت مان ــت ـ مل ــر دول ــه نیســت، بلکــه هامهنگ ســازی می باشــد. اگ مرکزگرایان

آنــگاه ک.ج.ک مجبــور اســت اتوریتــه و مدیریــت دوگانــه خــود در کوردســتان را پیشــرد دهــد حتــی اگــر منجــر بــه جنــگ هــم 

بشــود. بعبارتــی ک.ج.ک خودگردانــی خــود را بصــورت یک طرفــه اعــالن می کنــد. ک.ج.ک در ایــن راســتا نــه تنهــا خلق کــورد، بلکــه 

دیگــر خلق هــای ســاکن کوردســتان را هــم بــه قیــام برمی خیزانــد. در ایــن مرحلــه رصفــا جنگ کــردن مطــرح نیســت، بلکــه در کنــار 

آن بایــد مدیریــت ذاتــی در شــهرهای کوردســتان بعنــوان خودگردانــی عملــی تشــکیل داده شــود. ایــن مدیریــت بایــد بــه هــر 9 بعــد 

ملــت دموکراتیــک عمــل منایــد.

3ـ ملت دموکراتیک و زندگی اجتماعی
بعــد زندگــی اجتامعــی در ملــت دموکراتیــک بــرای ایــن اســت کــه در نــوع زندگــی کالســیک ســنتی جامعــه و مدرنیتــه رسمایــه داری 

تغییــر رادیــکال صــورت گیــرد. نوگرایــی رونــدی اســت کــه هرگــز در جوامــع متوقــف منی گــردد و مدرنیتــه کالســیک حیــات اجتامعــی 

را بــه شــیوه قــرن بیســتمی شــکل داده اســت. مــد و مدل گرایــی نوعــی مریضــی اجتامعــی شــده. در واقــع متامــی حیــات اجتامعــی 

تاکنــون مطابــق ذهنیــت متدن مرکز گــرا شــیرازه گرفتــه. ایــن مرکز گرایــی بصــورت شــیوه های توســعه و تحــول در »شــهر، طبقــه و 

دولــت« تنهــا ظاهرگرایــی اســت و بــا ماهیــت مرتبــط نیســت. ایــن ســه ســاختار جامعــه رسطانــی شــده، زیــرا رسمایه دارانــه اســت. 

ــذا رشــد اجتامعــی بصــورت رشــد  ــدارد کــه موجــب پیرشفــت جامعــه گــردد، ل ــی ن ــان ماهیت ــن ســاختار مریــض چن ــای ای بحرانه

رسطانــی اجتامعــی منــود می یابــد. کالن شــهرهای بــا انفجــار بیســت میلیونــی جمعیــت تنهــا می تواننــد رسطانــی باشــند و زندگــی 

اجتامعــی را تبــاه ســاخته و مختــل کننــد. چنیــن رونــد اجتامعــی یک دست ســاز رسمایه دارانــه و بــورژوازی دیگــر عــادی جلــوه داده 

می شــود. علــم اثبــات کــرده کــه بــا توجــه بــه افزایــش میلیــاردی جمعیــت زمیــن، ایــن کــره خاکــی تنهــا ظرفیــت بحرانــی تقبــل ده 

میلیــارد نفــر را دارد و اکنــون جمعیــت جهانــی از هفــت میلیــارد هــم عبــور کــرده و بــه آن مــرز بحرانــی نزدیــک می شــود. چنیــن 

ــه داری  ــه رسمای ــان مدرنیت ــد هــم لویات ــن رون ــی ای ــد. عامــل اصل ــل زیســت می کن ــود و غیرقاب ــی تنهــا محیط زیســت را ناب جمعیت

اســت.

ــه  ــه ملک ــدنش ب ــدن زن و مبدل ش ــد. کاالیی ش ــت می کن ــت نیس ــتعمره اس ــن مس ــه کهن تری ــات، زن را ک ــوع حی ــن ن ــژه ای بوی

کاالهــا، کار هــامن مدرنیتــه اســت. زن یــا اصــال دســتمزد نــدارد یــا اینکــه نصــف مــردان دســتمزد دارد و بــه کنیــزک کــره خاکــی 

مبــدل گردانــده شــده. هیــچ قانونــی اساســی ای یافــت منی شــود کــه بطــور کامــل ارزش زن را در حــوزه کار، حیاتــی بدانــد. دیگــر از 

جنــس زن بعنــوان یــک کارخانــه تولیــد فرزنــد کــه هامنــا نیــروی کار ارزان و سیاهی لشــکر کارخانه هــای صنعتــی اســت، اســتفاده 

ــان وحشــتناک تر از بردگــی کــودکان و مــردان اســت.  ــه و دولت مــرد کشــور می باشــد. بردگــی زن ــزار قــدرت مــرِد خان می گــردد. اب

شــیوه انباشــت ســود رسمایــه داری، حیــات خانــواده را هــم نابــود کــرده اســت. 

حیــات اجتامعــی چنــان تبــاه شــده کــه دیگــر بیامریهــای جســامنی در مــوازات بیامریهــای عصبــی و روانــی ایجــاد می شــوند. در 

دوران معــارص قریــب ســه هــزار بیــامری، بخاطــر فشــارهای روانــی وارد شــده بــر فــرد در جوامــع رسمایــه داری بــه وجــود می آینــد. 

ــای  ــردی، ژنه ــم ف ــادی و ه ــر نه ــم از نظ ــیت گرایی ه ــی و جنس ــی،  قدرت گرای ــی، دین گرای ــی ملی گرای ــد حت ــاالن می گوی اوج

ذهنــی و عاطفــی رسمایــه داری بیــامری زا هســتند. همچنیــن در حیــات اجتامعــی ســاختگی رسمایــه داری، نظــام آموزشــی نوعــی 

فــرد تک تیــپ و یکدســت کــه ضداجتــامع اســت را بــه عنــوان ایندیویدوالیســم یــا فردگرایــی محــض، آمــوزش و پــرورش می دهــد. 

حیــات شــهروند لیــرال، بــاب میــل دولــت ـ ملــت و رسمایــه داری تنظیــم گشــته اســت. در بخــش آمــوزش ایــن دولت هــا، عــده ای 

ــه  ــه مثاب ــد و مابقــی جمعیــت مردمــی را ب ــا قوانیــن ســخت تربیــت می کنن ــاز حــوزه سیاســی دولــت ب قدرت گــرا را مطابــق نی

سیاهی لشــکری کــه از ایــن حــوزه رانــده شــده بــرای عــادت بــه هــوا و هــوس فــردی روزانــه تربیــت می دهنــد. فــردی کــه تنهــا 

میــراث او، غرایــزش باشــد. شــیرازه طبیعــت اجتامعــی اینگونــه از هــم فروپاشــیده شــده. امــروزه بــه انــدازه ای کــه سوسیالیســم 

از چشــم مردمــان جهــان انداختــه شــده، اجتــامع هــم نابــود گشــته و بــه انــدازه ای کــه رسمایــه داری دوست داشــتنی جلــوه داده 

شــده، پوچ گرایــی ترویــج یافتــه اســت. جامعــه و انســان دو پدیــده جداناشــدنی هســتند در حالــی کــه رسمایــه داری بــا پیشــرد 

ــروزه  ــت. ام ــه اس ــان و جامع ــتی دادن انس ــم آش ــک ه ــت دموکراتی ــاخت مل ــاخته. برس ــدا س ــت« آن را ج ــه و دول ــهر، طبق »ش

ــده شــود.  ــده گردان ــد زن ــد کــه بای ــزرگ تلقــی می کن ــواده ای ب ــد. اوجــاالن جامعــه را خان ــن جامعــه کرده ان ــی را جایگزی فردگرای

ــا زنده ســاخن جامعــه، فرهنــگ پوچ گرایــی را از جامعــه می زدایــد. جامعــه و فــرد ســامل هــدف اساســی آن  ملــت دموکراتیــک ب

اســت. هکــذا علــوم دوبــاره بــه خدمــت جامعــه درآورده می شــود تــا آزادی و برابــری تحقــق یابــد.

امــروزه ک.ج.ک و کــودار بــا توجــه بــه حیــات اجتامعــی از نــوع ملــت دموکراتیــک در صــدد رهایــی ملــت کــورد هســتند کــه 

ــه آنهــا می باشــد.  ــه مــرز نابــودی رســانده شــده. خودآگاهــی هــم روی ــه داری ب توســط رسمای

شــاید برآوردکــردن حیــات اجتامعــی بــا حیــات کل کائنــات تعاریفــی ســخت بدســت دهنــد و بویــژه حیــات تعریف ناپذیــر باشــد،  

امــا اوجــاالن متوجــه شــده کــه نــوع حیــات انســانی و اجتامعــی را می تــوان بــا فرمول هــا و الگوهــای ســاده ای کــه بــه انــدازه 

فرمــول جامعــه طبیعــی گذشــته بــاارزش اســت، توجیــه و تبییــن منــود. لــذا بــا الگوبــرداری از فیزیــک کوانتــوم و علــوم کیهانــی، 

ــا  ــات، فعــال تنه ــاب حی ــه اندیشــه های ایشــان در ب ــا توجــه ب ــد. مســلام ب ــه می کن ــه آزادیخواهان ــر را توجی ــات تعریف ناپذی حی

ایشــان توانســته اند در ایــن حــد بــه توجیهــی کلیت مند تــر دســت بزننــد و جنبــه ای جهانــی بیابنــد. زیــرا رسمایــه داری بــه وســعت 

جهانــی زندگــی را تبــاه کــرده اســت و اوجــاالن هــم حیــات اجتامعــی توجیه پذیــر را جایگزیــن حیــات فردگرایانــه پوچ گــرا ســاخته 

اســت. لیرالیســم در نهایــت بــه فردگرایــی ختــم می شــود، امــا ملــت دموکراتیــک مــورد نظــر اوجــاالن بــه متــدن دموکراتیــک. بعــد 

حیــات اجتامعــی هــامن فــرم ویــژه ملــت دموکراتیــک جامعــه بــه لحــاظ ســاختاری اســت.

4ـ زندگی مشترک آزاد در فرم ملت دموکراتیک
زندگــی مشــرتک آزاد هــم جوهــره فــرم حیــات اجتامعــی می باشــد. حیــات بیولوژیکــی جانــداری و حیــات هســتی محور کیهانــی دو 

نــوع حیــات هســتند کــه در نــوع بیولوژیکــی، ســه مقولــه »تغذیــه، امنیــت و تــداوم نســل« بســیار اساســی هســتند. نقــش حیــات 

در انســان ســطحی متفاوت تــر دارد. امــروزه کیهــان جانــداران بــا خطــر نابــودی بدســت رسمایــه داری روبــرو اســت و نســل انســان 

احســاس خطــر می کنــد. لیرالیســم بــا خردگرایــی افراطــی خــود در راســتای منافــع قــدرت، جامعــه را بــه مــرز نابــودی رســانده 

اســت. بدآگاهــی انســان از خــود موجــب کائــوس شــده و آگاهــی تنهــا بــه تــداوم نســل معنــی می شــود کــه غلــط اســت. ایــن 

اســت کــه زندگــی مشــرتک آزاد افــراد اجتــامع بــا بیهودگــی رویاروســت. در میــان متامــی کیهان هــا، تنهــا کیهــان انســان قــادر بــه 

شــناخت از خــود اســت. ایــن شــناخت هــم در مکانــی فی مابیــن مــرگ و زندگــی ایجــاد می شــود. احســاس خوشــبختی امیدوارانــه 

انســان هــم در ایــن مــکان شــکل می گیــرد و تــداوم می  یابــد. ولــی امــروزه جوامــع مختلــف را می بینیــم کــه چگونــه زندگــی را 

بــه ســیاهی  نشــانده اند. زن و مــرد دو قطــب مکمــل زندگــی اجتامعــی هســتند کــه بخوبــی می بینیــم چگونــه پدیــده زن بــه فنــا 

ــه گسســت دو قطــب زندگــی  ــوان یــک جنــس، مکمــل زندگــی انســانی اســت. برده ســاخن زن منجــر ب ــرده می شــود. زن بعن ب

معنــوی ـ مشــرتک شــده. وجــود زن بــه مقــام یــک ابــزار رصف بــرای ارضــای غریــزه ســقوط یافتــه اســت. جامعــه بعنــوان طبیعــت 



ب مل
نک دن و رم ک ا . .. . ..

شم / شهریور ماه 1396 
ی ش

امره 
سال سوم ش

78

جامـعه  ی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان
FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

  KODARنرشیه ی اجتامعی، فرهنگی وسیاسی
79

ــع  ــه و زن دارد. جوام ــداری جامع ــه پای ــی آزاد بســتگی ب ــر دو در خطــر هســتند. زندگ ــه طبیعــت ســوم ه دوم و زن به مثاب

امنیــت و تغذیــه ندارنــد، لــذا نســل انســان را هــم رو بــه نیســتی می برنــد. در مرحلــه نخســِت ایــن نیست شــدن، زن قربانــی 

اول اســت. رهایــی و دســت یافن جامعــه بــه آزادی تنهــا بــا تحلیــل پدیــده زن و آزادی زن ممکــن می گــردد. ســلطه مــرد بــر 

ــگاه  ــر زن حاصــل می شــود. ن ــا رد مالکیــت ب ــن معضــل در زندگــی آزاد اســت. زندگــی مشــرتک آزاد در گام اول ب زن، بزرگرتی

آزادانــه زن و مــرد نســبت بــه یکدیگــر یعنــی رهایــی از عشــق افراطــی مالکیت ســاز کــه نوعــی بردگــی اســت. عشــق واقعــی 

یعنــی دست برداشــن از بردگــی. ملــت دموکراتیــک تنهــا بــا چنیــن ذهنیتــی آزادیخواهانــه قابــل تحقــق اســت. تکثیــر معنــوی ـ 

ذهنــی اعضــای خانــواده مهمــرت از تکثیــر فیزیکــی می باشــد. بایــد نقــش ابژگــی را در زندگــی آزاد از موجودیــت زن حــذف کــرد. 

روابــط زن و مــرد بایــد بــر مبنــای ایجــاد جامعــه و ملــت دمکراتیــک تنظیــم شــود.

بعــد زندگــی مشــرتک آزاد در ملــت دموکراتیــک بــه ترشیــح روابــط آزادانــه زن و مــرد در اجتــامع ســامل می پــردازد. لــذا نخســت 

روابــط بیــامر جوامــع کالســیک را آسیب شناســی می کنــد، ســپس دســتورالعمل حیــات کمونــی مشــرتک از هــر لحــاظ را ارایــه 

می دهــد و بایــد توجــه داشــت کــه رصفــا بــه اشــرتاک  جنســی توجــه منی کنــد، اشــرتاکی کــه لیرالیســم آن را رصفــا در حــد غریــزه 

باقــی گذاشــته و در دیگــر حدودهــا، زن و مــرد را از اجتامعیــت خــود دورگردانیــده اســت. متامــی روابــط زن و مرد در لیرالیســم 

تنهــا محــدود بــه مبنــای بیولوژیــک اســت. بــه همیــن دلیــل مبنــای حقیقــی، عشــقِ  پنــداری و کــرداری افالطونــی اســت کــه 

جنســی نیســت. ک.ج.ک موفــق بــه برســاخت چنیــن شــخصیتی انســانی در حیــات گریالیــی شــده و تنهــا هــدف انســان های 

ــد در  ــردی منی توان ــن آن مســتعمره باشــد، عشــق ف ــت و میه ــه مل ــه ای ک ــک می باشــد. در جامع ــت دموکراتی ــق مل آن، تحق

مقابــل عشــق جمعــی و کلکتیــو منــو کنــد. زیــرا تنهــا عشــق جمعــی می توانــد مبــارزه و زمینــه آن را مهیــا ســازد. بــرای خــروج از 

اســتعامر و اســتثامر و بردگــی، نخســت بایــد خــود را آزاد ســاخت، ســپس بــه عشــق فــردی جســارت ورزیــد، در غیــر اینصــورت، 

اگــر آزادی وجــود نــدارد، پــس عشــق افالطونــی عــاری از هــوس، تنهــا راه اســت.

5ـ ملت دموکراتیک و خودگردانی اقتصادی
دولــت ـ ملــت رصفــا ابــزاری بــرای قــدرت اســت تــا متامــی حــوزه اقتصــاد از ســوی مدرنیتــه رسمایــه داری قبضــه شــود. معنــی 

ــه داری  ــون رسمای ــخ تاکن ــه روی هــم اســت. در طــول تاری ــردن رسمای ــرای آن هــم فقــط »ســود بیشــرت« و تل انبارک اقتصــاد ب

ــه کانون هــای انحصــار قــدرت و  ــه مثاب ــه خــود را ب ــه ( وابســته ب ــد الیت)نخب ــا چن ــوده. دولــت ـ ملــت یــک ی ضــد اقتصــاد ب

رسمایــه می ســازد و بــا اســتفاده ابــزاری از آنهــا، آنچــه بــه اقتصــاد و جامعــه تعلــق داشــته باشــد را بــه زور و یــا حیلــه غصــب 

ــا مقدس گردانــدن دولــت ملــی و متامیــت  ــازع خــود را ب ــه ایــن حاکمیــت بالمن ــد. حتــی راه هــای مرشوعیت بخشــی ب می منای

ارضــی آن، طــی می کنــد. مخالفــان بــا ایــن راه هــا را تروریســت خوانــده و بــا ظاملانه تریــن شــیوه مجــازات و تنبیــه می کنــد. 

ــن  ــت ای ــا را جه ــایر حوزه ه ــی و س ــی، دیپلامس ــاد سیاس ــوق، اقتص ــوزه حق ــی در ح ــا و نهادهای ــم، نظریه ه ــژه مفاهی بوی

ــوژی اســت. دســتمزد هــم  ــژه اکول ــز، بوی ــرور همه چی ــی، ت ــت مل ــرد. شــیوه اقتصــاد دول مرشوعیت بخشــی بخدمــت می گی

بهرتیــن ابــزار بــرای دولــت اســت تــا افــراد جامعــه را اســیر خــود ســازد و بــه گدایــی نــزد خــود بکشــاند. بیــکاری را ترویــج 

ــا خیــل عظیــم  بیــکاران کــه نیــروی کار ارزان هســتند، شــکل گیــرد. حیــات اقتصــادی دولــت را جایگزیــن حیــات  می دهــد ت

ــتمزد. ــا کم دس ــتمزدند ی ــا بی دس ــان ی ــژه، زن ــد. بوی ــه می کن ــادی جامع اقتص

ــر  ــن ذخای ــع عظیم تری ــتان منب ــه اوج آن، نسل کشــی می باشــد. کوردس ــه داری اســت ک ــی رسمای ــن قربان ــورد بدتری ــه ک جامع

اقتصــادی و ثــروت اســت. ایــن رسزمیــن ثرومتنــد در دوران معــارص از حالــت میهــن پربرکــت خــارج گردانــده شــده، زیــرا بــه 

عنــوان مزوپوتامیــا اولیــن مهــد شــکل گیری اقتصــاد کمونالــی در تاریــخ برشیــت بــوده. وقتــی چنیــن بالیــی بــر رس کوردســتان 

ــا نابــودی جامعــه اش یعنــی بــا نسل کشــی و رسکــوب، از حالــت جامعــه خــارج  می آیــد، مســلم اســت کــه فــرد کــورد هــم ب

ــد.  ــتان می باش ــکاران کوردس ــش بی ــی از ارت ــرش کم ــا ق ــف بار تنه ــز و اس ــتان غم انگی ــری داس ــده کول ــود. پدی ــده می ش گردان

جامعــه کــورد گرفتــار مثلــث تباهــی رسمایــه داری یعنــی »بیشــینه ســود، دولــت ملــی و صنعت گرایــی مخــرب« اســت. اشــغال، 

غــارت و نسل کشــی فرهنگــی تنهــا نصیــب کوردهاســت. اشــغال اقتصــادی بــه آسمیالســیون منجــر می شــود. ابزارهــای اقتصــادی 

کوردهــا بــه تــرف دشــمن درآمــده. کولــری منــاد ســقوط وحشــتناک بــازار کــوردی اســت کــه ابزارهــای تولیــد و تجــارت را از 

کــف داده. انــکار هویــت و محرومیــت آزادی پــس از نابــودی زیربنــای هســتی جامعــه، یعنــی اقصــاد حاصــل می گــردد.

ــه ســیطره مجــدد  ــرا زمین ــی و جامعــه آن اســت. زی ــای اقتصــاد کمونال ــی نظــام اقتصــادی ملــت دموکراتیــک، احی هــدف اصل

جامعــه بــر اقتصــاد را مهیــا می ســازد. خودگردانــی اقتصــادی کــه در مــوازات خودگردانــی سیاســی می آیــد، حداقل تریــن حــق 

ــرد و راه  ــت صــورت می گی ــت ـ مل ــک و دول ــت دموکراتی ــان مل ــه می ــرای حــل اســت ک ــت اســت. سازشــی ب ــک مل طبیعــی ی

ــل اقتصــادی  ــاوت دارد. شــاید اســتقالل کام ــا اســتقالل تف ــی ب ــک می باشــد. خودگردان ــه کنفدرالیســم دموکراتی ــل ب ــذار کام گ

ــت،  ــتقاللی نیس ــوع اس ــک از ن ــت دموکراتی ــاد مل ــا اقتص ــت، ام ــودی اس ــت خ ــت ـ مل ــاد دول ــرای ایج ــیک ها ب ــکار کالس راه

بلکــه بــازار مشــرتک بــا روابــط بســیار گســرتده روزانــه ملت هــا و خلق هاســت کــه در قدیــم بصــورت فرهنــگ هدیــه و شــیوه 

مبادلــه پایاپــای عادالنــه خودمنایــی می کــرد. رسمایــه داری خصوصــی و دولتــی هــر دو در راهکارهــای اقتصــادی کنفــدرال حــذف 

می شــوند. ایــن اقتصــاد، اکولوژیــک اســت و صنعــت را بــا اقتصــاد کمونــی، اکولوژیــک می گردانــد. دموکراســی بصــورت ســتون 

فقــرات ایــن اقتصــاد اســت. صنعــت، راهکارهــای توســعه و عمــران، تکنولــوژی، تأسیســات بهره بــرداری و نــوع مالکیت هــا تنهــا 

در صورتــی قابــل پذیرشــند کــه بــه موجودیــت جامعــه اکولوژیــک و دموکراتیــک رضبــه نزننــد. متامــی جوامــع انســانی دوازده 

مســئله و معضــل بنیادیــن دارنــد کــه بایــد حــل شــوند و اقتصــاد یکــی از آنهاســت. بــرای رســیدن بــه اقتصــاد ســامل و خودگــردان، 

نخســت نیــاز بــه تغییــر ذهنیــت وجــود دارد. لــذا بــرای انجــام انقــالب در جوامــع، نخســت، مبــارزه ایدئولوژیــک کــه از کانــال 

دموکراســی می گــذرد، الزم اســت ســپس در مرحلــه دوم، مبــارزه اقتصــادی. خودگردانــی اقتصــادی هــامن کانــال دموکراســی اســت 

کــه زیربنــا را ایدئولــوژی قــرار می دهــد نــه اقتصــاد تــا اشــتباه مارکسیســم ـ لنینیســم تکــرار نگــردد. حتــی اگــر شــیوه اقتصــاد 

جامعــه کمونالــی گــردد، ولــی ذهنیــت کار و رنــج در آن دولتــی باشــد، می توانــد بزرگ تریــن شکســت از نــوع شــوروی را موجــب 

ــدارد.  ــی از اعــراب ن ــه در اقتصــاد ملــت دموکراتیــک محل ــروی کار ابزاری شــده و رسمای گــردد. ســود بیشــرت، انحصــار کاال و نی

کســب پــول از طریــق پــول، شــیوه اقتصــادی نیســت، اســتثامر متــام عیــار اســت، زیــرا هیــچ نــوع تولیــد کاالیــی در آن نیســت تــا 

جامعــه را تغذیــه کنــد. پــول فقــط صاحــب پــول را تغذیــه رسمایــه ای می کنــد. در ملــت دموکراتیــک، انســان بــه خدمــت کار در 

منی آیــد، بلکــه برعکــس ایــن کار اســت کــه بایــد در خدمــت انســان باشــد. کارکــردن، آزادیســت. اگــر کار بعنــوان یــک مقولــه 

بــر انســان ســیطره یابــد، آن، بیــگاری اســت. کار نبایــد بــه جــای خدمــت بــه آزادی، بــه صاحــب رسمایــه خدمــت بی حــد و مــرز 

کنــد. خودگردانــی در واقــع بــه یکبــاره رس بــر نیــاورده، بلکــه ریشــه های آن بــه اقتصــاد کمونالــی جامعــه نوســنگی برمی گــردد. 

لــذا احیــای جامعــه طبیعــی اســت. هــامن طــور کــه کولــری در زمینــه اقتصــاد و بــازار کــوردی منــاد فاجعــه اســت، سدســازی و 

معــادن هــم دو عامــل دیگــر نابــودی میهــن کوردســتان هســتند کــه هــدف آن، نیســت گردانیدن تاریــخ و محیط زیســت اســت. 

عامــل ســوم دیگــری کــه منــاد فاجعــه در کوردســتان اســت، جنگل ســوزی اســت و هــر درخــت بلــوط منــاد یــک فــرد کــورد یــا یــک 

کولــر می باشــد. ســه گانه »کولــر، چشــمه)کانی( ـ کــوه و بلــوط« منادهــای مظلومیــت کوردســتان هســتند کــه بایــد خودگردانــی 

اقتصــادی ملــت دموکراتیــک برنامه هــای احیاگرانــه خــود را بــرای آنهــا تنظیــم و آزادی را جایگزیــن مظلومیــت کنــد. نابــودی 

کانــی بــل بــا احــداث ســد داریــان، کشــتار کولــران در مرزهــا و بــه توبــره کشــیدن خــاک کوردســتان در معــادن ســنگ و نیــز 

ــر روی رودخانه هــا، همــه و همــه الزمــه یــک اقتصــاد خودگــردان را  ســکته رشیان هــای خونــی کوردســتان یعنــی سدســازی ب

ــت. ــودی یــک مل ــی ناب ــی و بی خاکــی، یعن ــکاری، بی آب ــد. بی ــاد می زنن فری

اقتصــاد کمونــی در خودگردانــی دموکراتیــک را نبایــد بــا رسمایــه داری دولتــی یــا اقتصــاد دولتی اشــتباه گرفت. حتــی جمعی منودن 

ــای  ــای واحده ــازگاری برنامه ه ــی، س ــی در خودگردان ــل اساس ــت. اص ــم نیس ــال ه ــم رئ ــیوه سوسیالیس ــه ش ــاد ب ــل اقتص کام

اقتصــادی کمونــی بــا طبیعــت انســانی و محیط زیســتی اســت کــه ممکــن اســت در هــر روســتا، منطقــه و شــهری شــیوه های 

متفــاوت را بطلبــد. موجــودی پــول بایــد رصف حصــول آزادی شــود نــه ســود بیشــرت، لــذا احتیاجــات روزانــه در برابــر احتیاجــات 

ــت دموکراتیــک و  ــه ای مل ــی( از اصــول پای ــاع ذات ــار خوددفاعــی )دف ــی اقتصــادی در کن ــد. خودگردان بیهــوده اهمیــت می یابن

سیســتم کنفدرالــی اســت. بــا حفــظ کمــون،  انســان تــداوم می یابــد بــا حفــظ خــاک، کوردســتان بقــا پیــدا می کنــد و بــا حفــظ 

جنــگل، اکولــوژی تــداوم می یابــد. هامنطــور کــه در بعــد سیاســی ملــت دموکراتیــک، مرکزگرایــی وجــود نــدارد، در بعــد اقتصــادی 

ــی را  ــد مل ــر صنعت گرایــی  جــای تولی ــد صنعتــی اکولوژیــک در براب ــر اســاس نیازهــا و شــیوه تولی آن هــم خالقیــت تولیــدی ب
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می گیــرد. اقتصــاد دیگــر بــر واحدهــای خــالق بومــی تکیــه می کنــد. البتــه بــازار ملــی مشــرتک رد منی شــود، ولــی بــازار بومــی 

حیات بخش تــر گردانــده می شــود تــا مانــع از مرکزگرایــی بــازاری شــود. خودگردانــی موجــب می شــود کــه درآمدهــای ناشــی از 

تولیــدات بومــی بــرای ســاکنان آنهــا خــرج شــود نــه رصفــا بــرای الیت هــای اقتصــادی ســاکن تهــران، آنــکارا ـ اســتانبول، بغــداد و 

دمشــق. بایــد متامــی مــوارد فــوق در قوانیــن اساســی جدیــد دولت هــای حاکــم بــر کوردســتان گنجانــده شــود.

ک.ج.ک و کــودار مدیریــت اقتصــادی اســت کــه واحدهــای دموکراتیــک مدرنیتــه دموکراتیــک را جایگزیــن مدرنیتــه رسمایــه داری 

می کنــد، زیــرا مدیریــت رسمایــه داری بــه بحران هــای اقتصــادی، بیــکاری و گرســنگی دامــن می زنــد. هکــذا یــک انقــالب بــدون 

مدیریــت اقتصــادی منی توانــد موجــب برســاخت ملــت دموکراتیــک شــود.

6ـ ساختار حقوقی ملت دموکراتیک
ایــن نــوع حقــوق بیشــرت سیاســی اســت و بــر قالــب قانونــی تأکیــد منی  کنــد. تنــوع راهکارهــا را بجــای یــک راهــکار نوشته شــده 

مــن قانــون اســاس کار قــرار می دهــد. تنظیــامت حقوقــی دولــت، راهکارهــای متنــوع را رهــا و فقــط بــه یــک راهکار می چســبد. 

هــدف آن هــم برقــراری حاکمیــت از راه ســاده گرداندن یکدســت جامعــه و از میــان بــردن تنوعــات اخالقــی ـ سیاســی اســت. 

حقــوق، معمــوال ابــزاری بغــرج و پیچیــده دولتــی اســت کــه ضدتنظیــامت اخالقــی اســت. اخــالق، یعنــی گذشــت، فروتنــی، گریــز 

ــارت  ــوق عب ــد. حق ــت اجتامعــی می کن ــن عدال ــه را جایگزی ــت کاذب و فرمالیت ــی نوعــی عدال ــوق دولت ــم. حق ــب و دگ از قال

اســت از: هــر مدیریــت از طریــق قوانیــن پرشــامر و افراطــی کــه عدالــت کاذب را بــرای مرشوعیــت دســتگاه قــدرت جایگزیــن 

می کنــد. بــورژوازی بــا ایــن ابــزار بــه اوج قــدرت سیاســی ـ رسمایــه ای رســید. ابــزاری بــرای قضــاوت و حکمیــت یک طرفــه دولــت 

علیــه خلق هاســت. ملــت دموکراتیــک، بیشــرت از اینکــه ملــت حقوقــی باشــد، ملــت اخالقــی و سیاســی اســت. تنهــا بــرای ایجــاد 

یــک ســقف سیاســی مشــرتک اســت کــه می تــوان بــه ســازش قانونــی بــر مبنــای حقــوق رســید. قوانیــن محلــی و بومــی اساســا 

انعطاف پذیــر و متنــوع هســتند کــه اخالق مــدار اســت. بروکراتیســم دولت هــا بــا توســل بــه حقــوق یونیــرتی ایجــاد می شــود 

کــه بــه کشــتار موزائیــک فرهنگــی می پــردازد. بروکراتیســم، انحصــار قانونــی و اقتصــادی را موجــب می گــردد حتــی اگــر نظــام 

حاکــم فدرالــی یــا فــدره باشــد.

کوردهــا تاکنــون نتوانســته اند حقــوق مختــص بــه خــود داشــته باشــند و امــروزه هــم علی رغــم احیــای موجودیتــش، امــا هنــوز 

تعریــف قانونــی نشــده اســت. ایــن تعریــف بــه معنــای بــه رســمیت شــناخن از ســوی دولــت ـ ملت هاســت. ســازش بــا دولــت 

ــوع  ــی ن ــردد، ول ــن می گ ــی تضمی ــک خودگردان ــی دموکراتی ــن مل ــک آن و قوانی ــون اساســی دموکراتی ــه قان ــکا ب ــا ات ــت ب ـ مل

مدیریــت خودگردانــی از جنــس دولــت ـ ملتــی نیســت. خصوصیــت بومــی ـ منطقــه ای در آن برجســته تر اســت. حقــوق دولتــی 

همیشــه ســاختار یــک نظــام و عملکــرد نهادهــای آن را خشــن می ســازد و تصمیم گیری هــا را در انحصــار مرکــز درمــی آورد.

7ـ فرهنگ ملت دموکراتیک
بســیاری از جریانهــای فکــری و مکاتــب تاکنــون تعاریفــی متنــوع و گاه متضــاد از فرهنــگ بدســت داده انــد. غالب تریــن تعریفی 

کــه از ســوی حــوزه قــدرت صــورت گرفتــه، آن اســت کــه فرهنــگ را در چارچــوب متــدن قــرار می دهــد و یکدســت می گردانــد. 

ــر  ــا از نظ ــد، ام ــف می مناین ــارج از آن تعری ــگ را خ ــد و فرهن ــت می دانن ــدن را صنع ــده مت ــه تعیین کنن ــم مقول ــیاری ه بس

عبداللــه اوجــاالن »فرهنــگ در معنــای محــدود کلمــه، بیانگــر ذهنیــت ســنتی و حقیقــت عاطفــی جوامــع اســت. دیــن، فلســفه، 

میتولــوژی، علــم و حوزه هــای مختلــف هــری، از منظــری محــدود، فرهنــگ یــک جامعــه را تشــکیل می دهنــد، زیــرا بازتــاب 

وضعیــت روحــی و ذهنیتــی جامعــه هســتند«. دولــت ـ ملــت کــه بــه یکدســتی جامعــه همــت می گــامرد و یــک فرهنــگ، یــک 

پرچــم و یــک دولــت را قبــول دارد، فرهنــگ را تک ســاختی کــرده و آن را متشــکل از یــک زبــان، یــک تاریــخ، یــک لبــاس و غیــره 

می دانــد کــه دیگــر واحدهــای متنــوع ملت هــای مختلــف قربانــی یــک فرهنــگ حاکــم گردانــده می شــوند. تحریــف فرهنگــی 

و آسمیالســیون، گام بــه گام اســت و در نهایــت یــک ملــت را بــا هویــت آن نابــود می کنــد. تنوعــات فرهنگــی بــه دلیــل اینکــه 

ــرت  ــی یونی ــز قــدرت و انحصــار را هــم فرومی پاشــند و دیگــر مدیریت ــد، مراک ــد می کنن ــودن فرهنگ هــای بومــی تأکی ــر بارزب ب

ــده  ــگ در آین ــه منظــور حــذف کامــل آن فرهن ــت ب ــف فرهنگــی توســط دول ــرد. تحری ــت شــکل منی گی ــت ـ مل از ســوی دول

ــد  ــوان موزائیــک خلق هــا مدنظــر دارد. تول ــای فرهنگ هــا بعن ــرای احی ــرد. ملــت دموکراتیــک بعــد فرهنگــی را ب صــورت می گی

دوبــاره تاریــخ و فرهنــگ اســت. در ملــت دموکراتیــک گرایــش دموکراتیــک بــر گرایــش طبقاتــی غلبــه می کنــد. دولــت ـ ملــت در 

رسارس جهــان بــه قتل عــام فرهنگ هــا دســت زد و رسمایــه گلوبــال را هــم در منتهاالیــه هــدف آن قــرار داد. تکــرث فرهنگــی یعنــی 

حــذف هژمونــی جهانــی مرکزگــرا و تغییــر ذهنیــت تنهــا راه آن اســت. ســیطره یــک فرهنــگ واحــد، بقــای جامعــه را بــه مخاطــره 

می انــدازد. یــک فرهنــگ حاکــم یعنــی دولــت ـ ملت گرایــی ضدانقــالب. تاریــخ جمهــوری اســالمی ایــران و جمهــوری ترکیــه حــذف 

فیزیکــی و فرهنگــی ملت هــای دیگــر در قالــب دولــِت ملــی تک فرهنگــی بــوده و هســت.

ــت  ــا موجودی ــتان اســت ت ــگ کوردس ــخ و فرهن ــح تاری ــف صحی ــع تعری ــودار، در واق ــد نظــر ک.ج.ک و ک ــک م ــت دموکراتی مل

ــارص  ــودی عن ــه ناب ــوی رشوع و ب ــارص فرهنــگ معن ــودی عن ــدا از ناب ــت کــورد حفــظ گــردد. دشــمنان کوردهــا ابت اجتامعــی مل

فرهنــگ مــادی دســت زده انــد. آگاهــی فرهنگــی از آگاهــی تاریخــی جداشــدنی نیســت. حتــی متوسل شــدن بــه جنــگ و مبــارزه 

مســلحانه بــرای حفــظ موجودیــت فرهنگــی اســت. ملــت دموکراتیــک بجــای فرهنــگ ســنتی دولــت ـ ملت هــا بــه موجودیــت 

تاریخــی و فرهنگــی ملت هــا توجــه می کنــد. حتــی بــا منونــه ملت ســازی احــزاب کالســیک کــوردی تفــاوت دارد. ک.ج.ک و کــودار 

در برســاخت ملــت دموکراتیــک تنهــا بــه فرهنــگ کــوردی توجــه ندارنــد، بلکــه متامــی فرهنگ هــای خلق هــای ســاکن کوردســتان را 

هــم در مرکــز توجــه قــرار می دهنــد. ایــن اســت کــه همــه نــوع ناسیونالیســمی را حــذف و رصفــا ناســیونالیته فرهنگــی تنوع گــرا 

را قبــول دارنــد. اشــرتاک فرهنگــی میــان خلق هــا مهمــرت از حاکمیــت یــک فرهنــگ اســت. لــذا سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک 

ــدون تکــرث فرهنگــی، یــک ملــت دموکراتیــک شــکل  ــدون فرهنــگ و از آن  مهمــرت ب ــاز اســت. ب ــرش دیگــر خلق هــا ب ــرای پذی ب

منی گیــرد.

احیــای فرهنــگ ســنتی دیــن؛ مســئله دیــن در خاورمیانــه و ایــران بســیار مهــم اســت و در هیــچ مبــارزه ای منی تــوان آن را فرامــوش 

کــرد. ایــن پرســش مطــرح اســت کــه جایــگاه دیــن در مدرنیتــه دموکراتیــک و برســاخت ملــت دموکراتیــک چیســت؟ آیــا دیــن 

ــه بســیار پرقدمــت اســت.  ــن در خاورمیان ــژه کــه مســئله دی ــا آن را پذیرفــت؟ بوی ــون توده هــا دانســت ی ــد رد کــرد و افی را بای

در معــارص دو جریــان اساســی در خصــوص مســئله دیــن وجــود دارد: 1ـ الئیســم. 2ـ دین گرایــی. دیــن هــزاران ســال در جوامــع 

در قالــب ادیــان مختلــف بــه موجودیــت خــود ادامــه داد، امــا بــه یکبــاره در قــرون وســطی بــا ظهــور رنســانس و رسبــرآوردن 

جریان هــای ضددیــن بــا گرایــش الئیســم)حذف دیــن( روبــرو گردیــد. فراماســونهای یهــودی الئیســم را رایــج ســاختند و مارکسیســم 

ــن  ــد ای ــن خدمــت را کــرد. امــروزه جنبش هــا و اندیشــه ها بای ــن گرایــش بزرگ تری ــه ای ــوان و ب ــون توده هــا عن ــن را افی هــم دی

ســؤال را از خــود بپرســند کــه موافــق احیــای ســنت دینــی در چارچــوب فرهنــگ هســتند یــا خیــر. تــا بــه امــروز هــر جنبــش و 

اندیشــه ای کــه بــا دیــن ضدیــت کــرده، دچــار شکســت فلســفی ـ سیاســی شــده اســت و جوامــع آنهــا را طــرد کرده انــد.

ماجــرای دشــمنی بــا دیــن از قــرون وســطی تاکنــون از آنجــا رشوع شــد کــه الئیســم و دولــتـ  ملــت بــه مثابــه دو همــزاد همزمــان 

رسبرآوردنــد. دولــت ـ ملــت بــا توســل بــه الئیســم در صــدد مســتعمره منودن ســنت دینی در رسارس جهــان اســت. ســنت دینــی 

هــم هامننــد اتنیســیته در حــال احیــاء اســت. احیــاء یعنــی نوگرایــی در دیــن بــرای جلوگیــری از نابــودی آن و نیــز وفق دادنــش بــا 

دموکراســی جهــت برقــراری صلــح و عدالــت. در واقــع نقــش اجتامعــی ادیــان احیا شــده مثــل گذشــته نخواهــد بــود. مشــکل بــزرگ 

اینجاســت کــه هژمونــی جهانــی بــا ذهنیــت مدرنیتــه رســمی خــود تــالش می کنــد جلــوی رونــد احیــاء را بدســت گرفتــه و بــه نفــع 

خــود متــام کنــد. ایــن اســت کــه جریان هــای تنــدرو و میانــه رو رسبرمی آورنــد. الئیســیته می گویــد بایــد دیــن در سیاســت دخالــت 

نکنــد، بــه امــور اوخــروی بپــردازد و از دخالــت در امــور دنیــوی دســت بشــوید. درحالــی کــه خــود الئیســم بزرگرتیــن دیــن  افراطــی 

شــده اســت و متامــا دنیــوی نیســت. حتــی دولت هــا کــه خــود را الئیســیته می نامنــد، کامــال جــدا از دیــن نیســتند. گذشــته از 

ایــن، هیــچ دینــی وجــود نــدارد بتوانــد بــه امــور اوخــروی بپــردازد، بــه همیــن دلیــل هــرکاری در ایــن دنیــا انجــام دهــد، بازهــم 

دنیــوی اســت و دســتش از محیــط اوخــروی کوتــاه می باشــد زیــرا منی توانــد اجتــامع را کنــاری نهــد چــون خــود در بطــن آن اســت. 

الئیســم قدرتــی بــود در برابــر قــدرت کاتولیــک. دربردارنــده ماهیــت ایدئولــوژی یهــودی اســت و برخــالف ادعاهــا صبغــه آنهــا 

ــد  ــان در دســت گرفته ان ــت را چن ــرد. دول ــی صــورت می گی ــی الئیســم کامــال پنهان ــد. دین گرای ــو منی خوان ــوم پوزیتی ــا عل کامــال ب

کــه دســتیابی بــه آن و تعریفــش خیلــی ســخت اســت. آنهــا دولــت پنهــان و لــذا دیــن پنهــان هســتند. رســانه ها و حــوزه آمــوزش 
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را هــم در انحصــار خــود دارنــد. الئیســیته دینــی اســت کــه بــه قیمــت تضعیــف ســنت ادیــان دیگــر می توانــد رسبــرآورد، امــا بــا 

کم اهمیت شــدن ادیــان او هــم نقشــش کم رنــگ می شــود. آنچــه میــان الئیســم و ادیــان در کشــورها رومی دهــد چیــزی جــز 

نــرد قــدرت ایدئولوژیــک و سیاســی نیســت. نــرد دیــن راســتین آن اســت کــه هــم بــا الئیســم و هــم دولــت ضدیــت می کنــد 

و مدنــی اســت کــه امت گرایــی هــدف اساســی آن می باشــد. خاورمیانــه میــدان رقابــت قدرت مدارانــه میــان اســالم ـ موســوی 

از نــوع اروپایــی و آمریکایــی اســت. میانه روهــا می خواهنــد بــا اروپــا و آمریــکا ســازش کننــد و تندروهــا کامــال ضدســازش و 

ســتیزه جو هســتند.

آنچــه بــرای خاورمیانــه بویــژه ایــران اهمیــت دارد ایــن اســت کــه بــه احیــای فرهنــگ ســنتی دیــن، خــارج از رقابــت قدرت هــای 

جهانــی دســت بزنــد. احیاگــری را نبایــد واپس گرایــی دانســت. هــر دینــی هرانــدازه علیــه مدرنیتــه رسمایــه داری مبــارزه کنــد، 

ــه داری دیــن را  ــان دربردارنــده قوی تریــن مبانــی قــوی اخالقــی هســتند. رسمای ــرد کــه ادی ــاد ب ــد از ی دموکراتیــک اســت. نبای

بازیچــه دســت خــود قــرار می دهــد و اســتعامری می کنــد، امــا مدرنیتــه دموکراتیــک بســیار بــه موضــوع فرهنــگ ســنتی دیــن 

و احیــای آن اهمیــت می دهــد. مبــارزات احیاگرانــه اگرچــه امــروزه رسکــوب می شــود، امــا مســئله؛ ضدیــت بــا ادیــان نیســت، 

ــت. ــا اس ــت ـ ملت ه ــت پرده دول ــی پش ــه قدرت گرای بلک

ملت دموکراتیــک بــه انــدازه زنده ســاخن اتنیســیته ها بــه احیــای ســنت های فرهنگــی دینــی هــم اهمیــت می دهــد و درصــدد 

دموکراتیک ســاخن آن اســت. در خاورمیانــه بــدون دیــن منی تــوان دموکراســی را برقــرار و ملــت دموکراتیــک را تحقــق بخشــید. 

پــس بایــد شــعار احیــاء دینــی مرتبــا آزادی، برابــری و فرهنــگ دموکراتیــک باشــد تــا در حــل مســایل اجتامعــی کمــک کنــد. 

ــد و آن وظیفــه را در راه زنده ســاخن نظــام  ــی احیاگــر و دموکراتیــک ســازش می کن ــا جنبش هــای دین ــه دموکراتیــک ب مدرنیت

خــود انجــام می دهــد. ســنتز تــرک ـ اســالم دیگــر در ترکیــه کارســاز نیســت؛ هــالل شــیعی هــم منی توانــد در جریــان وضعیــت 

جنــگ جهانــی ســوم شــکل گیــرد. حتــی شــیعه گرایی کــه هامننــد پدیــده ای بســیار بومــی و تاریخــی تحمیــل می شــود، نوعــی 

ــش دور  ــاب از اهداف ــن نق ــا همی ــران را ب ــالمی ای ــالب اس ــت و انق ــه داری اس ــه رسمای ــتقی از مدرنیت ــت، مش ــی اس ملی گرای

منوده انــد. ایــن نــوع از اســالم سیاســی از ســوی خلق هــا طــرد می شــود و تنهــا اســالم فرهنگــی پذیرفتــه اســت.

8ـ سیستم دفاع ذاتی ملت دموکراتیک
دفــاع مقولــه ای بــرای حفــظ موجودیــت خویــش اســت و هیــچ جانــداری فاقــد سیســتم دفاعــی وجــود نــدارد. هــر جانــدار و 

حتــی ذره ای در ایــن جهــان دارای تشــکل خــاص خــود اســت کــه بــرای عــدم تغییــر حالــت و یــا نابودنشــدن بــه دفــاع از خــود 

دســت می زنــد. انســان و جامعــه انســانی بــه غایــت بــه سیســتم دفــاع ذاتــی نیــاز دارد. حفــظ موجودیــت فــرد بــه جامعــه و 

جامعــه بــه فــرد وابســته اســت. هــر انســانی دارای دو حــوزه دفــاع بیولوژیــک و اجتامعــی اســت کــه از همدیگــر جــدا نیســتند. 

هــر انســانی موجودیتــش را در ســایه اجتــامع خــود بازیافتــه و محفــوظ مــی دارد. امنیــت کــه در ســایه دفــاع ذاتــی حاصــل 

می شــود در کنــار مقــوالت »تغذیــه و تولیــد مثــل« مثلــث حیــات آزاد را تشــکیل می دهــد. اســتعامر و اســتثامر، موجودیــت 

جنــگ را بــه میــان مــی آورد. وقتــی جامعــه طبقاتــی گشــته و ســاختارهای »طبقــه، شــهر و دولــت« می یابــد، جنــگ بخاطــر 

برنامه هــای اســتثامری ایــن ســاختارها ناگزیــر می گــردد. ایــن رونــد اســتثامری بــرای اولیــن بــار در تاریــخ از ســوی مزوپوتامیــای 

ســفلی علیــه اجــداد کوردهــا در مزوپوتامیــای علیــا آغــاز شــد. لــذا قدمــت تجــارب کوردهــا بــرای دفــاع ذاتــی طوالنی مــدت 

بســیار زیــاد اســت. کیفیــت جنگ هــا و حمــالت بــه کوردســتان از زمــان اســتقرار کمپانــی هنــد رشقــی یعنــی از دویســت ســال 

گذشــته بــا کل تاریــخ فــرق دارد. زیــرا دیگــر واحدهــای عشــیره و قبیلــه در نظــام دفــاع ذاتــی پاســخگوی جنگ طلبــی مدرنیتــه 

رسمایــه داری نبــوده اســت. پــس از هــزاران ســال مقاومــت، می رفــت کــه موجودیــت کوردهــا بــه یکبــاره نیســت گــردد. همــه 

ــر  ــد. دیگ ــه داری درآمدن ــه سیســتم رسمای ــگ علی ــرث از در جن ــر متک ــوان واحدهــای مقاومت گ ــا بعن ــا و وطنه ــا، ملت ه زبانه

پاکســازی و نابــودی کوردهــا وســعت جهانــی داشــت و بــا چندیــن دولــت ـ ملــت توطئه گــر روبــرو گشــتند. دشــمنان کوردهــا 

ــد؛  ــی برآمدن ــی فرهنگ ــیون و نسل کش ــدد آسمیالس ــده، در ص ــار ش ــی مه ــذف فیزیک ــرای ح ــان ب ــه جنگ ش ــد ک ــی دیدن وقت

ــه  ــا ســال 2011 ک ــژاک ت ــه پ ــران علی ــم ای ــگ رژی ــل. جن ــرای حــذف کام ــه ب ــرم و حیله گران ــر پیشــرد جنگــی ن ــارت دیگ بعب

ــاع مســلحانه  ــود کــه در آن، دف ــه ای ب ــران روی داد، ادامــه یافــت و مرحل ــی ســپاه و ارتــش ای ــه متوال ــا حمل ــل ب جنــگ قندی

پــژاک در برابــر سیاســت پاکســازی رژیــم شــکل گرفــت. ایــن جنــگ، جنــگ دفــاع ذاتــی بــود. پــس از آن، کــودار تأســیس شــد. 

جنــگ قندیــل در ســال 2011 و کنــرتل شــهر روانــرس در ســال 2010 بــه منــاد شکســت سیاســت انکارگرایانــه رژیــم ایــران مبــدل 

شــد. اکنــون کوردهــای رشق کوردســتان پــس از جنــگ قندیــل اگرچــه متایــالت ایــران بــرای پاکســازی فیزیکــی کوردهــا بطــور 

کامــل بــه پایــان نرســیده، امــا وارد مرحلــه پذیرفته شــدن هویــت کــوردی و احــرتام بــه حیــات اتونــوم شــده کــه تأســیس کــودار 

شــانس بزرگــی بــرای اتحــاد کوردهــای رشق اســت. حتــی پــژاک هــم از طریــق کــودار بــه دفــاع ذاتــی خــود در وضعیــت نویــن 

ــا گذشــته ادامــه می دهــد و در چارچــوب کنفدرالیســم دموکراتیــک کوردســتان در هــر چهــار بخــش کوردســتان  و متفــاوت ب

وســعت می یابــد. ایــن ســاختار دفــاع  ذاتــی بــرای همیشــه مانــدگار اســت و حتــی اگــر آزادی ملــت کــورد حاصــل گــردد بــاز بــه 

آن نیــاز هســت. ایــن مانــدگاری، اقتضــای موجودیــت و تــداوم آن می باشــد. چــون قبــول دفــاع ذاتــی کوردهــا در قانــون اساســی 

کفایــت منی کنــد، بایــد دولــت ـ ملــت در ضامنتــی فراتــر از آن تــن بــه مقوالتــی از قبیــل خودگردانــی و سیســتم هایی چــون 

کنفدرالــی بــرای کوردهــا، بدهنــد. اگــر خودگردانــی نباشــد، خوددفاعــی هــم ناممکــن اســت زیــرا یــک ملــت فقــط خــودش توان 

دفــاع ذاتــی از خــود و تأمیــن امنیــت بــرای خــود را دارد. ایــن اســت کــه سیاســت های امنیتــی داخلــی ایــران در متامــی نهادهــای 

ســپاه، ارتــش، بســیج و نیــروی انتظامــی بایــد تغییــر کنــد. در ایــن راســتا، وقتــی صلــح در ایــران تحقــق یافــت »یگان هــای رشق 

کوردســتان)ی.ر.ک(« هــم مطابــق نیازهــای مرحلــه صلــح از نــو ســازماندهی خواهــد شــد. همچنیــن دولــت ایــران بایــد بســیج 

محلــی و نیروهــای موســوم بــه مــزدور کــه خــود آن را پیشــمرگه مســلامن می نامــد و نامــی فریبنــده اســت را منحــل کنــد. ایــن 

مســایل در هنــگام ســازش بــا دولــتـ  ملــت ایــران بــا ایجــاد مکانیســم امنیتــی نویــن حــل خواهــد شــد. در صــورت عــدم تحقــق 

صلــح، جنــگ راهــکار اجبــاری اســت و نیروهــای دفــاع ذاتــی کــودار شــکل متفاوت تــری خواهنــد داشــت. زیــرا دیگــر ی.ر.ک 

ــه  ــری از نسل کشــی وظیف ــود. جلوگی ــک خواهــد ب ــت دموکراتی ــک و برســاخت مل ــی دموکراتی ــه مل ــراری اتوریت ــه برق ــزم ب مل

ی.ر.ک بــه لحــاظ دفــاع ذاتــی اســت.

9ـ بعد دیپلماسی ملت دموکراتیک
هامنطــور کــه دولت هــای حاکــم ایــران، ترکیــه، عــراق و ســوریه مــدام بــه دنبــال پیشــرد فعالیت هــای دیپلامتیــک بین املللــی 

ــرای  ــد، بعــد دیپلامســی ب ــی دارن ــا قدرت هــای جهان ــا یکدیگــر و ب ــط نظامــی ب ــی رواب ــودی کوردهــا هســتند و حت ــرای ناب ب

ک.ج.ک و کــودار هــم اهمیــت شــایان دارد. دیپلامســی بُعــدی اســت کــه قبــل از رشوع جنــگ و در جریــان روابــط دو و چنــد 

طرفــه رضوری اســت. حــوزه دیپلامســی دولت هــا رصفــا کارش تــدارک جنــگ بــرای کســب ســود و قــدرت بیشــرت آن هــم بــه 

ــه  ــته، بلک ــر نداش ــح را مدنظ ــگاه صل ــا هیچ ــی دولت ه ــت. دیپلامس ــوده اس ــا ب ــل ملت ه ــودی کام ــرای ناب ــه ب ــت توطئ قیم

تنهــا آخریــن حــد توانشــان توقــف جنــگ بــوده و هســت. زیــرا خــود دولــت یعنــی جنــگ و بحــران. ولــی ملــت دموکراتیــک 

دیپلامســی را یکــی از ابعــاد خــود قــرار داده تــا آن را بــه جوهــر واقعــی زمــان پیشــادولت بازگردانــد و صلــح را برقــرار منایــد. 

ایــن اســت کــه در ملــت دموکراتیــک، دیپلامســی ابــزار صلــح اســت نــه جنــگ. همچنیــن دارای ارزش اخالقــی و سیاســی برتــر از 

قانــون و حقــوق دولــت ـ ملتــی اســت. آشــتی دادن خلق هاســت نــه حفــظ موجودیــت دولت هــا و تــداوم آنهــا. می توانــد دو 

یــا چندیــن ملــت را کنــار هــم آورده و اجتامعــات عظیــم مشــرتک در ســطح جهانــی شــکل دهــد. در کنفدراســیون جهانــی کــه 

برتــر از نقــش ســازمان ملــل کنونــی اســت، دیپلامســی جایگاهــی متعالــی می یابــد. خطــوط سیاســی بعــد دیپلامســی از ســوی 

باالتریــن ارگان تصمیم گیــری کنفدرالیســم دموکراتیــک، یعنــی کنگــره خلــق تعییــن و نهادهــای اجرایــی آن را اجــرا می کننــد.

امــروزه کار کوردهــا مبــارزه بــا کانون هــای دیپلامتیــک دولتهــای حاکــم بــر کوردســتان اســت، چراکــه همیشــه قربانــی بازیهــای 

دیپلامتیــک منطقــه ای و جهانــی از قبیــل ســعدآباد، قرشــیرین، لــوزان و غیــره شــده اســت. بعــد دیپلامســی موجب مدرن شــدن 

مقاومــت کوردهــا بــا شــیوه های نویــن می گــردد. نــه دیپلامســی دولــت ـ ملت هــا بــرای نابــودی کوردهــا کارســاز بــوده و نــه 

ــک  ــت دموکراتی ــی داشــته اســت. دیپلامســی مل ــی نقــش منف ــوردی. حت ــت ک ــرای تشــکیل دول ــوردی ب دیپلامســی احــزاب ک

متفــاوت از آن دو اســت و دیگــر کوردهــا را میــان منگنــه قطب هــای جنگــی رشق ـ غــرب قــرار نخواهــد داد، رونــدی کــه از 

زمــان جمهــوری کوردســتان بــا مرکزیــت مهابــاد تــا امــروز ادامــه داشــته. کارســازترین دیپلامســی کــوردی هــم نــوع متحدانــه آن 

اســت کــه تنهــا در صــورت تشــکیل کنگــره دموکراتیــک ملــی حاصــل خواهــد شــد. هــدف آن، ایجــاد گفتــاری واحــد بــرای متامــی 
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احــزاب و نیروهــای هرچهاربخــش کوردســتان اســت.

ــوان یــک کلیــت  ــد بعن ــد، می توانن ــی شــدند و موجودیــت یکدیگــر را رد نکردن ــه همگرای اگــر احــزاب رشق کوردســتان موفــق ب

منســجم در کنگــره دموکراتیــک ملــی جــای گیرنــد، امــا تجزیــه حــوزه دیپلامســی بــا جبهه گیــری احــزاب دیگــر علیــه پــژاک بخاطــر 

منافــع سیاســی و دیپلامســی خودرسانــه تنهــا ســوخته شدنشــان بعنــوان مهــره ای تجزیه گــرا خواهــد بــود و پشــت کــردن بــه کــودار 

یــا هــر سیســتم مشــابه آن نشــانه پشــت کــردن بــه کنگــره دموکراتیــک ملــی هــر چهاربخــش کوردســتان اســت.

وظایف اساسی کنگره دموکراتیک ملی:
1ـ ســازمانی مانــدگار خواهــد بــود کــه منایندگــی متامــی ســازمانها و اشــخاص و طبقــات و اقشــار ملــی و دموکراتیک را مطابــق میزان 

جمعیــت و نقــش هــر بخــش کوردســتان تقبــل می منایــد.

2ـ انتخاب شورای اجرایی دایمی برای پیشرد دیپلامسی داخلی و خارجی.

3ـ تشــکیل نیــروی دفــاع ذاتــی مشــرتک پیشــمرگ ـ گریــال بــا فرماندهــی مشــرتک و حــق اختیــار عمــل متناســب بــا شــامر نیروهــای 

هــر ســازمان.

4ـ تأسیس دفرت یا کمیته روابط خارجی واحد برای متامی سازمان ها.

پیکارگر ملت دموکراتیک
بــا توجــه بــه اینکــه کوردســتان از ســوی چهــار دولــت تکه پــاره شــده و جامعــه کــوردی تــازه از احتضــار مــرگ و نابــودی فیزیکــی 

نجــات یافتــه و وارد مرحلــه برســاخت هویــت خویــش توســط ملــت دموکراتیــک شــده، ایــن راه بــه مبــارزی نیــاز دارد کــه بــه 

میــزان شــدت ظلــم و ســتم رواداشته شــده بــر کوردهــا و کوردســتان، خلق هــای تحــت ســتم خاورمیانــه و جهــان، از اراده ای بــزرگ 

و خط مشــی فدایی گــری نیرومنــد برخــوردار باشــد. بــدون وقــف لحظــه بــه لحظــه زندگــی بــرای فعالیت هــای ملــت دموکراتیــک 

ــه داری حاصــل  ــه رسمای ــت و مدرنیت ــت ـ مل ــذار از دول ــا گ ــه ب ــک ارزشــی اســت ک ــت دموکراتی ــرد. مل ــش ب ــوان کاری از پی منی ت

شــده و تکامل یابــی آن به شــکل یــک رونــد مســتمر ادامــه می یابــد. عمــل برســاخت ملــت دموکراتیــک در کوردســتان، هــم بــه 

لحــاظ نظــری و هــم عملــی، منــود نویــن تاریخــی و اجتامعــی موجودیــت کوردهــا و حیــات آزادشــان اســت کــه بایــد بــر روی آن 

تعمــق منــوده و دســت بــه تحــول زد. حقیقتــی را بیــان می کنــد کــه وقف منــودن خویــش در حــد یــک عشــق واقعــی را الزامــی 

می گردانــد. هامنگونــه کــه در ایــن راه جایــی بــرای هیــچ عشــق متقلبانــه ای وجــود نــدارد، جایــی بــرای رهــرو متقلــب آن نیــز 

وجــود نــدارد. در ایــن راه هرچیــز مطلوبــی کــه الزم اســت از تاریــخ انســانیت اخــذ گــردد، چونــان عســلی پالــوده گشــته در اختیــار 

رهــرو ایــن راه گذاشــته شــده اســت. در راه مزبــور، ایــن پرسشــی بی لــزوم اســت کــه کار برســاخت ملــت دموکراتیــک چــه زمــان 

بــه پایــان خواهــد رســید. زیــرا برســاخت یــاد شــده، برســاختی اســت کــه تازمانیکــه انســانیت وجــود داشــته باشــد، کامــل نخواهــد 

شــد. انســان مــدام بــه آفرینــش خــود بــا اســتفاده از آگاهــی می پــردازد. بازآفرینــی و دیالکتیــک بــودن از رشوط ملــت دموکراتیــک 

اســت، زیــرا دگامتیــک و جزم اندیــش نیســت. هیــچ واقعیــت اجتامعــی ای برتــر از ایــن وجــود نــدارد. تنهــا رشف، گسســت از دولــت 

ـ ملــت و خــدای آن، رسمایه  پرســتی اســت. اجتــامع آنقــدر زیباســت کــه اگــر هــر انســانی بــه آن پــی بــرد، بی درنــگ عاشــق آن 

خواهــد شــد. هیــچ تشــکلی نیرومندتــر از اجتــامع وجــود نــدارد و وقتــی اجتامعــات گردهــم می آینــد و ملتــی دموکراتیــک تشــکیل 

می دهنــد، بــه اوج نیرومنــدی خویــش می رســند. ملــت دموکراتیــک متامــی غنــای تاریخــی را دربــردارد. چــون ملــت دموکراتیــک 

حاصــل مبــارزات آزادیخواهانــه کل تاریــخ برشیــت اســت، پــس حقیقت هــا را یکجــا در خــود دارد و منــودی از کل ذهــن و کالبــد 

برشیــت اســت. اگــر فــرد نتوانــد بصــورت آزادانــه خــود را اجتامعــی منایــد، منی توانــد عضــو ملــت دموکراتیــک شــود. در ایــن راه، 

مدرنیتــه دموکراتیــک نــه کاری حزبــی، مکتبــی و یــا محــدود بــه یــک گــروه، بلکــه فراتــر از آنهاســت و کل خاورمیانــه و جهــان را 

دربرمی گیــرد کــه کــامکان جایگزیــن مدرنیتــه رسمایــه داری اســت. کوهســتان و گریــال جایــی بــرای گــذار فــرد بیــکار و رسگــردان 

کــورد بــه عرصــه مبــارزه اســت. ملــت دموکراتیــک هــم بــرای گریــال و هــم تــک تــک افــراد جامعــه برنامــه دارد تــا بــا رنــج خــود بــه 

آزادی برســند. کار اعضــاء بــا برســاخت کمــون آغــاز و بــا ایجــاد سیســتم کنفدرالــی و کنگــره خلــق بــه اوج می رســد. ایــن، آرزوی 

برشیــت بــوده و مــی رود کــه امــروزه تحقــق یابــد.

بخش هفتم
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مدرنیته سرمایه داری
بخاطــر اینکــه نظــام متــدن مرکــزی بــا بحــران در وجــود دولــت  ـ ملت هــای منطقــه ای و جهانــی بــه مثابــه 

مدرنیتــه رسمایــه داری بــه بن بســت رســیده، مدرنیتــه دموکراتیــک میــالد خــود را آغــاز کــرده اســت. ایــن بحران 

ــتان،  ــراق، افغانس ــل. 4ـ ع ــی ـ ارسائی ــای عرب ــران. 3ـ دولت ه ــه. 2ـ ای ــدرت 1ـ ترکی ــای ق ــود قطب ه در وج

پاکســتان و ســوریه. 5ـ حــاد و برجســته  شــدن مســئله کــورد، بــه مرحلــه نهایــی خــود رســیده اســت. در ایــن 

میــان، ترکیــه و ایــران بــر رس هژمونــی منطقــه ای رقابــت می کننــد، عربســتان و مــر بــه دنبــال هژمونــی و 

حاکمیــت بــر دنیــای دول عربــی هســتند و دیگــر دولت هــا یکــی پــس از دیگــری قربانیانــی هســتند کــه زیــر 

ــه ایــن رقابــت،  ــکا و دول محافظــه کار نابــود می شــوند. ماهیــت قدرت طلبان ــه ماشــین ارسائیــل ـ آمری دندان

هویــت بحرانــی مدرنیتــه رسمایــه داری را افشــا منــوده اســت. وقتــی نــام مدرنیتــه رسمایــه داری بــرده می شــود، 

بالفاصلــه بحــران و کائــوس در خاورمیانــه بــه یــاد می آیــد، جایــی کــه گردابــی بــرای نابــودی مدرنیتــه شــده. 

قــدرت مرکــزی کانــون بحــران اســت و بــه مثابــه یــک پدیــده مســتلزم تحلیــل اســت. نیروهایــی کــه در ایــن 

کانــون، مرکــز ـ پیرامــون ایجــاد کرده انــد بــا رسبــرآوردن رقبایشــان، بــه دلیــل یافــن فناوریهــای جدیــِد تولیــد 

بــرای ســود بیشــرت، نزاعهایشــان تشــدید می گــردد. مراکــز قــدرت همیشــه و در دوره هــای مختلــف پــس از 

ــان  ــک و سیاسی ش ــاختارهای ایدئولوژی ــان و س ــادی و مالکیت هایش ــد م ــای تولی ــدید، فناوریه ــای ش جنگ ه

بازتنظیــم می شــوند و نظــم  نوینــی حاکــم می گــردد. مرکزیــت قــدرت در برابــر تنوعــات بومــی  دموکراتیــک 

شــکل می گیــرد. خاورمیانــه همچنــان مرکــز هژمونیــک اســت بــه همیــن خاطــر غــرب جنگ هایــش را در ایــن 

منطقــه پیشــرد می دهــد. دولت هــای محافظــه کار منطقــه ای و ســنت ملــت دموکراتیــک بعنــوان دو عامــل 

ــزرگ  ــی ب ــر دو، مانع ــازند. ه ــرو می س ــران روب ــش و بح ــا چال ــرب را ب ــه غ ــه ای همیش ــاز خاورمیان مشکل س

ــا دولت هــای خاورمیانــه ای کــه  ــا جنــگ ب در برابــر رسمایــه داری هســتند. سیاســت های ســازش مقطعــی و ی

هــم از فرهنــگ بومــی دورگشــته اند و هــم ضــد ملــت دموکراتیــک هســتند، رویــه مدرنیتــه رسمایــه داری را 

ــت ـ ملت هــای وابســته«  ــه »دول ــن اســت ک ــه داری ای ــی رسمای ــرد سیاســی هژمون ــد. رویک تشــکیل می دهن

ــت  ـ  ــرده دول ــرده و خ ــزه ک ــم مینیمی ــد، بازه ــی برمی آین ــتقالل از هژمون ــدد اس ــی درص ــر از گاه ــه ه را ک

ملت هــای پرشــامر و ضعیــف تشــکیل دهــد. ایــن، تنهــا راه برون رفــت از بحــران تشــخیص داده شــده. 

انقــالب فرانســه، انقــالب اکتــر شــوروی، انقــالب ایــران و تأســیس جمهــوری ترکیــه همــه در راســتای مبــارزه 

بــرای برســاخت ملــت دموکراتیــک بودنــد، امــا هژمونــی اســتعامر انگلیــس ـ آمریــکا و نیروهــای واپســگرای 

ــار  ــم به ــروزه ه ــد. ام ــکل دادن ــک ش ــت دموکراتی ــای مل ــت را بج ــت ـ مل ــوب و دول ــه ای آن را رسک منطق

ــی  ــن معضل ــا چنی ــی ب ــر عرب ــورهای دیگ ــتان و کش ــراق، افغانس ــوریه، ع ــورهای س ــژه در کش ــا بوی خلق ه

ــه داری  ــه رسمای ــه در راســتای طــرح مدرنیت ــی در خاورمیان ــرات رژیمــی و حکومت ــرو اســت. متامــی تغیی روب

ــت ـ  ــه دو دول ــت و ب ــواه اس ــد هژمونی خ ــروی نظام من ــان دو نی ــش می ــران تن ــا ای ــش ب ــرد. تن ــام می گی انج

ملــت رصف محــدود منی شــود. اگــر مدرنیتــه رسمایــه داری بــه لحــاظ سیاســی و نظامــی موفــق بــه شکســت 

ــد، نخواهــد توانســت  ــیمیله نکن ــران را آس ــی ای ــگ سیاســی ـ اجتامع ــردد و فرهن ــه ای نگ ــب منطق ــن رقی ای

ــی را هــم دارد.  ــای عرب ــر دولت ه ــتیال ب ــر از دســت دادن اس ــرا خط ــد، زی ــا مبان ــر رس پ ــه ب در کل خاورمیان

مدرنیتــه دو حــوزه سیاســت و فرهنــگ را هــدف قــرار می دهــد. ایــران بزرگرتیــن هــدف اســت کــه بــا چالــش 

ــت  ــه »دول ــه مثاب ــس ب ــوی انگلی ــاه از س ــامل در دوران رضاش ــران مینی ــد. ای ــرو می باش ــم روب ــتان ه کوردس

حائــل« علیــه روســیه تشــکیل داده شــد کــه همچنــان ایــن نقشــش ادامــه دارد. رژیــم کنونــی ایــران در برابــر 

رسکردگــی هژمونــی بانیــان خــود قــد علــم کــرده و فراتــر از آن درصــدد تشــکیل هــالل شــیعی اســت. ایــن 

خطــر رصفــا یــک خطــر سیاســی نیســت، بلکــه کل ســنت مدرنیتــه رسمایــه داری را بــه خطــر انداختــه اســت. 

ــگ  ــت فرهن ــود و می رف ــای آن ب ــوی خلق ه ــک از س ــت دموکراتی ــی مل ــل هم پیامن ــران حاص ــالب ای انق

خاورمیانــه را از هــر لحــاظ بــر مدرنیتــه رسمایــه داری چیــره ســازد، امــا نیــروی هژمونــی شــیعی بــه غصــب 

آن پرداخــت و بــه مثابــه یــک قطــب هژمونــی جــای ملــت دموکراتیــک را گرفــت. نــه ملــت دموکراتیــک 

ــف  ــار مضاع ــر دو فش ــروزه بخاط ــران ام ــن بح ــه داری و ای ــی رسمای ــه هژمون ــت و ن ــی یاف ــی سیاس چیرگ

ــد:  ــاب می کن ــارزه انتخ ــرای مب ــه را ب ــدام مدرنیت ــه ک ــت ک ــن اس ــر رس ای ــث ب ــت و بح ــل اس ــه تحلی رو ب

ــود خواهــد ســاخت.  ــا رد هــر دو خــود را ناب ــا اینکــه ب ــه داری؟ ی ــه رسمای ــا مدرنیت ــه دموکراتیــک ی مدرنیت

انقــالب ایــران هــم سیاســی بــود هــم فرهنگــی، امــا رژیــم حاکــم جنبــه فرهنگــی آن را پــس زد و بــا ملــت 

ــا  ــاره ی مســئله هســته ای( هامن ــدام مشــرتک درب ــک از در ســتیز درآمــد. برجام)برنامــه جامــع اق دموکراتی

نشــانه تــالش رژیــم بــرای ســازش بــا هژمونــی جهانــی اســت تــا موجودیــت خــود را حفــظ منایــد. چانه زنــی 

برجــام چانه زنــی بــرای مانــدن بــر رس قــدرت بــوده و هســت. چانه زنی هــا قطعــا بــه نفــع نظــام هژمونــی 

رسمایــه داری متــام خواهــد شــد. آنچــه ملت هــای ایــران می طلبنــد، چاره یابــی ملــت دموکراتیــک اســت کــه 

ــته تر  ــه در راه برجس ــل در منطق ــران و ارسائی ــدن ای ــا ناکام مان ــک ب ــه دموکراتی ــگ مدرنیت ــب فرهن در قال

شــدن اســت. مدرنیتــه رسمایــه داری بی چــاره گشــته و تنهــا بــه مرمــت بســنده می کنــد، امــا بحــران فراتــر 

از آن اســت و قطعــا بــه شکســت می انجامــد. بحــران، جهانــی اســت و مســئله دیگــر ایــن نیســت کــه دولــت 

ــن اســت  ــه؛ مســئله ای ــا ن ــه داری دچــار بحــران ســاختاری هســتند ی ــه رسمای ــن مدرنیت ـ ملت هــا و بنابرای

ــود؟  ــه خواهــد ب ــذار از بحــران چگون ــه انجــام داده خواهــد شــد. گ ــز چگون ــه بعــد از بحــران، چــه چی ک

ــران  ــه بح ــا ب ــکل داده، ام ــه را ش ــی خاورمیان ــای کنون ــت ـ ملت ه ــه داری خــود دول ــه رسمای ــام مدرنیت نظ

مبــدل شــده اند و دیگــر منی توانــد دوبــاره آنهــا را همچــون راه حــل نشــان دهــد، لــذا مباحــث مربــوط بــه 

ــه مســئله  ــی در خاورمیان ــت ـ ملت ــس بحــران هــر دول ــد. در پ ــت بســزا می یاب ــک اهمی ــه دموکراتی مدرنیت

ــک اســت و  ــل هســته نیروهــای هژمونی ــه داری مســبب آن اســت. ارسائی ــورد وجــود دارد و خــود رسمای ک

ــه  ــه داری ژرفابخشــیدن ب ــه رسمای ــرد. هــدف مدرنیت ــورد و رسنوشــت کوردهــا را هــم دربرمی گی مســئله ک

چالــش کوردهــا بــا خلق هــای عــرب، تــرک و ایرانــی اســت کــه در طــول تاریــخ بــا همدیگــر زیســته اند و 

بین شــان یــک موقعیــت کامبیــش مــرشوع وجــود داشــته، لــذا برهــم زدن آن موقعیــت و ســوق دهی اش بــه 

ســمت آشــوب و ناآرامــی؛ همچنیــن نگه داشــن آنهــا در حالــت جنــگ دامئــی بــا همدیگــر اســاس کار اســت. 

ارسائیــل بــا تشــکیل دولــت ـ ملــت تــرک ســفید )دیکتاتــوری حــزب جمهوریخــواه خلــق( در آناتولــی بــا تکیه 

بــر یهودیــان صابتائــی) دومنــه یــا »ملحــد«( تــرک و بــه همــراه بروکرات هــای تــرک، پیش مــدل ارسائیــل را 

ــرس  ــه ب ــا پیشــرت در منطق ــه از مدت ه ــراق ک ــورد ع ــان ک ــر یهودی ــد. از ســوی دیگ ــوان هــدف برگزی به عن

می بردنــد را مبنــای کار خویــش قــرار مــی داد، بنابرایــن در پــی آن برآمــد تــا مــوردی مشــابه دولــت ـ ملــت 

تــرک ســفید را همچــون یــک تشــکل اســرتاتژیک دوم متکــی بــر کوردهــا )اساســا متکــی بــر حــزب دموکــرات 

کوردســتان( طراحــی و تأســیس منایــد. همــواره دولــت ـ ملــت در خاورمیانــه بــه دســت نیروهــای مدرنیتــه 

ــه  ــم مدرنیت ــه پارادای ــی ک ــا وقت ــتان هــم در آن جــای داده شــده اســت. ت ــه داری طراحــی و کوردس رسمای

رسمایــه داری بــا متامــی وجــوه خویــش مــورد گــذار واقــع نشــود، آن مدرنیتــه و نیروهــای هژمونــش نیــروی 

تعیین کننــده اساســی خواهنــد بــود. مدرنیتــه دموکراتیــک هدفــش رفــرم در ســاختار مدرنیتــه رسمایــه داری 

نیســت، بلکــه تنهــا می توانــد سازشــی مبتنــی بــر قانــون اساســی دموکراتیــک بیــن آن دو ایجــاد شــود. در 

ایــن حالــت، بایــد بــرای جامعــه دموکراتیــک احــرتام قایــل شــده و یکدیگــر را بــه رســمیت بشناســند. دولــت 

ـ ملــت کــورد مــورد نظــر رسمایــه داری در نقشــه های هژمونیــک ارسائیــل کــه معطــوف بــه ایــران، عــراق، 
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ســوریه و ترکیــه اســت، نقــش بســیار مهمــی بــازی می کنــد. امــروزه دولــت ـ ملــت کــوردی در عــراق از منظــر نظــم 

ــه انــدازه ارسائیــل اهمیــت دارد و الزامــی تلقــی می شــود. رسمایــه داری حداقــل ب

ــا حســاب و کتابهــای  ــرت ب ــرا در مغای ــدارد، زی ــروزی ن ــه هــم شــانس پی ــا ترکی ــران ب ــر ای پیــامن کوردســتیزانه اخی

نظــام رسمایــه داری هــم هســت. رشوع و تــداوم ملــت دموکراتیــک بــه لحــاظ سیاســی ایــن اســت کــه بــرای اولیــن 

ــد.  ــای نقــش مناین ــا هــم ایف ــا همــراه ب ــار هــم آورد ت ــت را کن ــت ـ مل ــوه دول ــک و ق ــوه جامعــه دموکراتی ــار ق ب

ک.ج.ک)کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان( مدرنیتــه دموکراتیــک و حــزب دموکــرات کوردســتان عــراق هــم مدرنیتــه 

رسمایــه داری را رسلوحــه خــود قــرار داده انــد. بــا توجــه بــه برنامه هــای ک.ج.ک دیگــر کوردســتان نــه ارسائیــل دوم 

خواهــد شــد و نــه شــبیه بــه دولــت  ـ ملت هــای رایــج. کوردهــا پیشــاهنگ »ســنتز نوینــی از مدرنیتــه« خواهنــد 

شــد. درگیری هــا در خاورمیانــه نــه در چارچــوب هژمونــی متــدن بلکــه در چارچــوب فرهنگــی صــورت می گیرنــد. 

فرهنــگ خاورمیانــه در مقابــل هژمونــی قــدرت غربــی ـ اروپایــی مقاومــت می کنــد و دولت هــای منطقــه ای تنهــا 

می خواهنــد رسپــا مباننــد. فرهنــگ اروپایــی پذیرفتــه منی شــود. آنچــه میــان اســالم فرهنگــی اجتامعــی و مدرنیتــه 

رسمایــه داری بــه مثابــه درگیــری در دوران معــارص روی می دهــد بــا نــوع اســالم سیاســی فــرق دارد. سیاســیون اســالم 

سیاســی بــزودی تحلیــل رفتــه و مــزدور می گردنــد. تقابــل، تقابــل دو فرهنــگ مدرنیتــه رسمایــه داری و فرهنــگ ســنت 

اســالمی اســت نــه دو قــدرت هژمونیــک. بخــش دیگــر رویارویــی فرهنگــی، از ســوی الئیک هــا و چپ هــا صــورت 

می گیــرد. فرهنــگ خاورمیانــه بــا مهــد آن یعنــی کوردســتان قدمتــی دههــا هــزار ســاله دارد، امــا قدرمــت فرهنــگ 

هژمونیــک رسمایــه داری تنهــا دویســت ســال اســت در خاورمیانــه حضــور دارد. بــه احتــامل بســیار، تقدیــر و فرجــام 

مدرنیتــه رسمایــه داری کــه آخریــن نظــام متــدن مرکــزی می باشــد، بــه گونــه ای متناســب بــا رضب املثــل »هــر گیــاه 

ــق  ــش، از طری ــم و نگرانی های ــی بی ــم متام ــه رغ ــود و ب ــد ب ــکد« خواه ــد و می خش ــود می روی ــه های خ ــر ریش ب

منازعاتــی تعییــن خواهــد شــد کــه در خاورمیانــه رخ می دهنــد. ایــن مدرنیتــه یــک گمراهــی اجتامعــی اســت. ایــن 

اســت کــه فرجــام آن، زوال در خاورمیانــه اســت، زیــرا بــا فرهنــگ و جامعــه آن ســنخیت نــدارد. ســنت های »بیشــینه 

ســود، دولــت ـ ملــت و صنعت گرایــی« بــا فرهنــگ و ســنت خاورمیانــه هم ســنخ نیســتند و غریــب و بیگانــه اســت 

کــه کــامکان انحرافــی هــم هســتند. زیــرا ورشکســتگی اقتصــادی، فروپاشــی ملــی و نابــودی زیســت محیطی را بــه 

دنبــال دارد. آمــار تخریبــات جنگ هــای صــد ســاله اخیــر رسمایــه داری بیشــرت از آمــار تخریبــات جنگ هــای متامــی 

طــول تاریــخ اســت. ســودگرایی، ملی گرایــی و صنعت گرایــی رسمایــه داری هــر ســه در خاورمیانــه رو بــه شکســت 

اســت و پذیرفتــه نشــده اند. نقشــه خاورمیانــه بــزرگ کــه هــدف آن تغییــر مرزهــای دولت هــا و ایجــاد دولت هــای 

کوچک تــر بــرای کنــرتل آســان اســت، دیگــر راهــکار معقــول بــرای رسمایــه داری بــه حســاب منی آیــد. شکســت آن 

در عــراق و ســوریه هــم بخوبــی مشــاهده می شــود. ترکیــه و ایــران هــم بــا محافظــه کاری میــان آمریــکا و روســیه 

ــاز  ــه کارس ــر در ترکی ــالم دیگ ــرک ـ اس ــنتز ت ــد. س ــود را ندارن ــی خ ــت سیاس ــداوم موجودی ــظ و ت ــوان حف ــر ت دیگ

ــی شــیعه گرایی  ــرد. حت ــی ســوم شــکل گی ــت جنــگ جهان ــان وضعی ــد در جری نیســت؛ هــالل شــیعی هــم منی توان

ــه  ــی اســت، مشــتقی از مدرنیت ــل می شــود، نوعــی ملی گرای ــده ای بســیار بومــی و تاریخــی تحمی ــد پدی کــه هامنن

رسمایــه داری اســت و انقــالب اســالمی ایــران را بــا همیــن نقــاب از اهدافــش دور منوده انــد. هیــچ دولــت ـ ملتــی 

در خاورمیانــه وجــود نــدارد کــه تــوان مقاومــت داشــته باشــد. بویــژه ایــران بــا اســتفاده از ســنت دولتــی بســیار 

ــر  ــارت صحیح ت ــد و بعب ــه داری برخواهــد آم ــه رسمای ــس مدرنیت ــه اصطــالح از پ ــه ب ــد ک قدیمــی اش، تصــور می کن

بــا ایجــاد چنیــن ایــامژ و تصویــری، از طــرف نظــام پذیرفتــه خواهــد شــد. ایــن یعنــی زوال یافــن. بــه همیــن دلیــل 

خاورمیانــه آینــده نزدیــک شــاید هــم از طریــق ایــران شــاکله بندی گــردد. ایــران مرکــز مدرنیته گرایــی در خاورمیانــه 

اســت امــا گفتــامن آن گســرتش داده نشــده. خلق هــای ایــران بــه نســبت ســایر خلق هــا شــناخت بیشــرت از مدرنیتــه 

رسمایــه داری دارنــد و در گــردن ننهــادن بــدان مصمــم دیــده می شــوند. خلق هــا جــدا از منازعــات ارسائیــل ـ آمریــکا 

ـ غــرب، بــه دنبــال مدرنیتــه متناســب بــا خــود هســتند. ملی گرایــی شــیعه هــم قــادر بــه جلوگیــری از آن نیســت.

 مدرنیته دموکراتیک

چاره یابــی پدیده هــای اجتامعــِی بحرانــی هــدف اساســی مدرنیتــه دموکراتیــک اســت. راه حل هــا بایــد کثیــر باشــد. 

ــوان از  ــد. منی ت ــط باش ــوان و مرتب ــی همخ ــت اجتامع ــا حقیق ــد ب ــل بای ــرای ح ــده ب ــرح ارایه ش ــر ط ــن ه همچنی

قوانیــن فیزیکــی و شــیوه رفتــار مــواد شــیمیایی بــرای پدیده هــای جامعــه اســتفاده منــود. ایــن جامعــه اســت کــه 

ــای آن را درک  ــد حقیقت ه ــه بای ــک جامع ــرای درک ی ــد. ب ــه می ده ــه او ارای ــی ب ــازد و حقیقت های ــرد را می س ف

کــرد. از نظــر اوجــاالن حقیقــت ایــن اســت: میــزان بیــان یــا ابــراز نیروهــای »معنایــی و حیاتــی« ای کــه پدیده هــای 

اجتامعــی دربردارنــد. و بــه عبــارت دیگــر، حقیقــت را زندگــی اجتامعــی آزادی می شــامرد کــه به طــور آزادانــه بیــان 

ــود. ــاختاربندی می ش ــود و س می ش

برخــی نیروهــا خــود را مناینــده حقیقت هــای اجتامعــی نشــان می دهنــد. از جملــه آن نیروهــا، مدرنیتــه 

رسمایــه داری اســت. ایــن منایندگــی اگرچــه بــد باشــد، امــا اگــر بخوبــی خــود را بــه همــگان نشــان دهــد و بفریبــد، 

می توانــد منایندگی هــای خــوب را شکســت دهــد. خودمنایــی رسمایــه داری در خاورمیانــه بعنــوان برتریــن مناینــده 

حقیقــت اجتامعــی ، نیروهــای منطقــه ای را بــه حاشــیه رانــد. مناینــدگان اجتامعی بــودن خاورمیانــه در برابــر مدرنیتــه 

ــه داری غــرب در موضــع جامعــه ســنتی واپس گــرا قــرار گرفتنــد و چــون قــدرت نوگرایــی را از خــود ســلب  رسمای

ــه کل  ــه شکســت شــده اند. شکســت خوردگان مناینــدگان قــدرت و دولــت هســتند ن ــد، ضعیــف و محکــوم ب کردن

ــاختی  ــای زیرس ــت در نهاده ــی شکس ــه. بعبارت ــلطه یافت ــه س ــت اســت ک ــی حقیق ــث از نوع ــا، بح ــه. اینج جامع

ــن  ــه را تعیی ــت جامع ــد رسنوش ــد و منی توانن ــق ندارن ــر ح ــرا دیگ ــای واپس گ ــن نیروه ــاختی روی داد. ای و روس

ــق  ــر از حقای ــن و نیرومندت ــی نوی ــه، حقیقت ــاهنگ خاورمیان ــای پیش ــک نیروه ــن و دموکراتی ــت نوی ــد. ذهنی کنن

مدرنیتــه رسمایــه داری را منایندگــی می کننــد. میــزان حقیقــت آن نیرومندتــر اســت، زیــرا همیشــه در ادوار تاریخــی، 

ایدئولوژیهــای نویــن و نیرومنــد، ایدئولوژیهــای کالســیک و ســنتی ارتجاعــی را دچــار شکســت ســاخته اند؛ هامننــد 

منونــه رنســانس کــه ایدئولــوژی علمــی در برابــر کلیســا بــه برتــری رســید. تنهــا یــک مدرنیتــه نویــن می توانــد بــا 

علــم، فلســفه، هــر، ایدئولــوژی و تولیــد اقتصــادی نویــن خــود در برابــر مدرنیتــه رسمایــه داری بــه پیــروزی برســد. 

دلیــل شکســت سوسیالیســم رئــال ایــن بــود کــه نتوانســت مدرنیتــه ای نویــن و متفــاوت را صــورت بخشــد. مدرنیتــه 

نویــن بــرای گــذار از ســه عنــر رسمایــه داری یعنــی »ســود بیشــرت، دولــت ـ ملــت و صنعت گرایــی« اســت. اگــر 

میــزان حقیقــت در ســاختارهای اجتامعــی هــر مدرنیتــه ضعیــف باشــد، محکــوم بــه شکســت اســت. دولت هــای 

منطقــه خاورمیانــه در دوران معــارص بــه صــورت رسمایــه داری بروکراتیــک و خشــن در برابــر رسمایــه داری لیــرال 

قــد علــم کردنــد و نتوانســتند از مدرنیتــه آن متفــاوت گردنــد. نــوع و میــزان حقیقتــی کــه از ســوی سوسیالیســم 

ــه قــم عرضــه گشــتند در  ــال در مســکو، مدرنیزاســیون تســنن در دانشــگاه »ااالزهــر« و تشــیع در حــوزه علمی رئ

برابــر مدرنیتــه رسمایــه داری کوتولــه ماندنــد. ارایــه ســنت فرهنگــی اســالم بــه شــکل یــک مدرنیتــه متفــاوت، کاری 

اســت کــه فرقــی بــا تهیــه کپــی آثــار قدیمــی توســط جعل کننــدگان و فــروش آنهــا نــدارد. بویــژه ادعــای داشــن 

مدرنیتــه ای اینچنینــی از طــرف قــدرت رســمی ایــران در روزگار کنونــی، آن هــم بــا وضــع و حــال موجــودش، بیانگــر 

معنایــی فراتــر از جعــل و تقلــب نیســت و هیــچ شــانس حیاتــی را ارایــه منی کنــد.

ــا رشوع انتقــاد از سوسیالیســم  ــژه ب ــه، بوی ــوع نســخه های مدرنیت ــا انتقــاد از ان ــد ب ــه دموکراتیــک می توان مدرنیت

رئــال، از متامــی دگامهــا گــذار منایــد. ایــن مدرنیتــه در واقــع حقیقــت »ضدرسمایه دارانــه« سوسیالیســم را برجســته 

می ســازد. همچنیــن بایــد فرهنــگ ســنتی خاورمیانــه را تحلیــل و حقیقــت موجــود در آن را منایــان کنــد. مدرنیتــه 

دموکراتیــک چیــزی نیســت کــه انتظــار داشــته باشــیم در آینــده تحقــق یابــد، بلکــه ریشــه هایش در ســنت فرهنگــی 

ــه  ــن اســت ک جامع ــگ که ــن فرهن ــون عملی شــدنی می باشــد. بخاطــر همی ــده و از هــم اکن هــزاران ســاله دوی
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خاورمیانــه واقعیت هایــی دارد و لــذا حقیقــت آن نیرومنــد اســت. ســنت بــا محافظــه کاری فــرق دارد. پــس مدرنیتــه 

دموکراتیــک دارای ریشــه های ســنتی اســت و بــدون آن قابــل تصــور نیســت. محافظــه کاری یعنــی تکــرار روشــهای 

ــای  ــک. جنبش ه ــه دموکراتی ــه مدرنیت ــت و ن ــخ اس ــدون تاری ــه ب ــه جامع ــه داری. ن ــر رسمای ــت خورده در براب شکس

اکولوژیســتی و فمینیســتی علی رغــم مــوارد ناکافیشــان، امــا از رسچشــمه های بنیادیــن مدرنیتــه دموکراتیــک هســتند. 

ــه  ــای مدرنیت ــا طرح ه ــد ب ــه خــود حاصــل منی شــود، بای ــری و خــود ب ــک بصــورت تقدی ــه دموکراتی ــروزی مدرنیت پی

آلرتناتیــوی کــه ایده هــای حقیقــت آن قوی تــر از حقیقــت مدرنیتــه رسمایــه داری اســت، گــذار صــورت دهــد. بــدون 

انتقــاد از عنــارص ســه گانه رسمایــه داری تــوان گــذار بدســت نخواهــد آمــد.

»ملــت دموکراتیــک«، »اقتصــاد کمونــی« و »صنعــت اکولوژیــک« ســه عنــر رسآمــد مدرنیتــه دموکراتیــک هســتند 

کــه بعنــوان طرحــی بــرای حــل، در برابــر ســه عنــر مدرنیتــه رسمایــه داری یعنــی »بیشــینه ســود، دولــت ـ ملــت و 

صنعت گرایــی« ارایــه می گردنــد. 

ــا  ــرای خلق ه ــت حصــول آزادی ب ــک جه ــت دموکراتی ــدازه مل ــه ان ــی ای ب ــه اجتامع ــچ نظری ــک: هی ــت دموکراتی مل

نیرومنــد نیســت. نظریــه لیرالیســم تنهــا حکــم دارویــی بــا تأثیــر کوتاه مــدت را دارد کــه بــر عمــر رسطــان 

ــه دموکراتیــک کارش طرح ریــزی جهــان ذهنیتــی نویــن جهــت جلوگیــری از نابــودی  ــد. مدرنیت ــه داری می افزای رسمای

کلیــت فرهنگــی خلق هــای خاورمیانــه اســت. انــرژی اندوختــه فرهنگــی خاورمیانــه چندیــن برابــر فرهنــگ لیرالــی 

ــک  ــای دموکراتی ــه ملت ه ــک، اتحادی ــت دموکراتی ــه مل ــل ب ــا توس ــه ب ــای خاورمیان ــت. فرهنگ ه ــه داری اس رسمای

ــط  ــا توس ــای آنه ــا و رسزمین ه ــردن ملت ه ــه و تکه پاره ک ــه، تجزی ــن اتحادی ــد. ای ــدار می گردن ــوده و پای ــیس من تأس

رسمایــه داری را متوقــف می ســازد. اســتعامرگری لیرالیســم را مهــار می کنــد. نظریــه ملــت دموکراتیــک جهــت تکویــن 

ــی  ــان و حت ــای یکس ــت و در مکانه ــی نیس ــع سیاس ــای قاط ــر مرزه ــی ب ــه متک ــرد ک ــا می گی ــی را مبن ــت، نگرش مل

ــی  ــت اجتامعــات مل ــه حال ــوع و ب شــهرها، همزمــان برســاخت ملت هــای مختلفــی را در چارچــوب کلیت هــای متن

ــد. بدیــن ترتیــب اجتامعــات ملــی بزرگــی کــه بــه ســبب مرزهــا پیوســته وادار بــه  فوقانی تــری امکانپذیــر می گردان

ــی مشــرتک،  ــت مل ــک متامی ــی و اقلیت هــا را در چارچــوب ی ــر مل ــا هــم می شــوند، اجتامعــات کوچک ت ــدن ب جنگی

»برابــر، آزاد و دموکراتیــک« می گردانــد. لــذا سیاســت »تفرقــه بیانــداز و حکومــت کــن« رسمایــه داری دچــار هزیمــت 

ــن و  ــت تقسیم گش ــاعدی جه ــیل مس ــه پتانس ــران ک ــون ای ــوری همچ ــرای کش ــی ب ــت ـ ملت گرای ــد. دول ــد ش خواه

ــت  ــت ـ مل ــه در عمــق آن جاســازی شــده باشــد. دول ــد مبــب امتــی اســت ک تجزیه شــدن در هرلحظــه دارد، هامنن

شــیعی ایــران نــه تنهــا قــادر بــه مامنعــت از تجزیــه خــاک ایــران نیســت، بلکــه رونــد آن را نیــز ترسیــع می ســازد، لــذا 

ملــت دموکراتیــک تنهــا را ه حــل بــرای ایــران اســت. تــا زمانــی کــه مســایل اجتامعــی از نظــر ذهنــی تحلیــل نشــوند، از 

نظــر ســاختاری نیــز منی تــوان راه حلــی برایشــان یافــت. ذهنیــت مبتنــی بــر ملــت دموکراتیــک مناســب ترین راه حــل 

ــت. ــرای خلق هاس ب

ــوری مســتقل و متحــد کوردســتان«  ــن »جمه ــه جایگزی ــک« اســت ک ــدرال دموکراتی ــده  کوردهــا »کوردســتان کنف ای

شــده اســت؛ کوردســتان کنفــدرال دموکراتیــک مدلــی اســت کــه نــه تنهــا مرزهــای موجــود را برهــم منی زنــد، بلکــه 

بلعکــس ایــن مرزهــا را بصــورت توجیهــی بــرای اتحــاد دموکراتیــک ملــی خاورمیانــه درمــی آورد. در چارچــوب ایــن 

ــد.  ــدرال ســازماندهی کنن ــد خــود را بصــورت اتحادیه هــای ف مــدل، گروه هــای فرهنگــی و خلقــی بســیاری می توانن

در یــک ســطح بومــی مشــرتک و در یــک شــهر، همزمــان همــه نــوع گــروه »برابــر، آزاد و دموکراتیــک« از نقطه نظــر 

ــد. کوردســتان کنفــدرال  ــز در همزیســتی بــرس برن جنس هــا، اتنیکــی، دینــی و مذهبــی می تواننــد بصــورت صلح آمی

ــع  ــا جوام ــد ب ــز می توان ــش آن نی ــر بخ ــد، ه ــرد ده ــش را پیش ــک خوی ــت دموکراتی ــدل مل ــه م ــک هرچ دموکراتی

ــر  ــن در نظ ــر چنی ــد. اگ ــکیل ده ــابهی را تش ــای مش ــی اتحادیه ه ــد براحت ــرس می برن ــر ب ــا همدیگ ــه ب ــوار ک همج

ــه  ــگاه آشــکار اســت ک ــز تشــکیل شــوند، آن ــراق و ســوریه نی ــه، ایران، ع ــه تشــکل های مشــابهی در ترکی ــم ک بگیری

ــه  ــی خاورمیان ــه هســته اتحــاد دموکراتیــک مل ــان آن داشــتیم ب ــر بی کوردســتان کنفــدرال دموکراتیکــی کــه ســعی ب

تبدیــل خواهــد شــد.

ــت  ــت مل ــدارد. ذهنی ــک ن ــت دموکراتی ــر مل ــت در براب ــانس موفقی ــکا ش ــوی آمری ــزرگ از س ــه ب ــروژه خاورمیان پ

دموکراتیــک و ســاختاربندی خودگردانــی دموکراتیــک مدرنیتــه دموکراتیــک، در حکــم پارادایــم نویــن و مناســب ترین 

ــی از بحــران اســت.  ــه جهــت رهای ــدل آزادیخواهان م

ــه داری اســت.  ــش بیشــینه ســود رسمای ــذار از گرای ــرای گ ــون ب ــک: خط مشــی اقتصــاد کم ــال دموکراتی اقتصــاد کمون

ــاد،  ــه اقتص ــت. بن مای ــه اس ــق یافت ــون تحق ــق کم ــه از طری ــخ همیش ــول تاری ــه در ط ــت ک ــده ای اس ــاد پدی اقتص

ــه داری  ــا اقتصــاد رسمای ــاز نشــده، ام ــرد آغ ــا ف ــخ ب ــواده« می باشــد. تاری ــون کمــون خان ــای »قان ــه معن ــوس ب اکونوم

اقتصــاد خصوصــی و بشــدت فردگرایانــه و ضدجامعــه اســت. ایــن نــوع اقتصــاد مقولــه ای رسمایه دارانــه و دارای هویتــی 

ــازمان بندی  ــن س ــون اولی ــت. کم ــلطه اس ــود و س ــب س ــدف کس ــا ه ــری ب ــی انحصارگ ــد. نوع ــلطه گرایانه می باش س

ــر  ــازل ب ــن بــالی ن ــی بزرگرتی ــن یعن ــده شــد. ای ــع گردان ــه داری ضای جامعــه انســانی اســت کــه فــرم آن توســط رسمای

جامعــه و کمــون. بحــران در ســاختار مدرنیتــه رسمایــه داری روی می دهــد و بــا منفعــل کــردن نقــش کارکــردی آن، بــازار 

ــا  ــه قرنه ــردد. خاورمیان ــوع بحران هــای دوره ای می گ ــه خــود موجــب وق ــد ک ــج می کن ــوده فل ــق ســود بیه ــا تزری را ب

ــه داری،   ــا تباه ســاخن آن بخاطــر تحریک هــای رسمای ــی ب ــکار گرفــت ول ــرای پیشــرد اقتصــاد کمــون ب عقــل خــود را ب

آن را بــه هژمونیــک رسمایــه داری تغییــر داد. تاریــخ رسمایــه داری 400 ســال جنــگ و غــارت اســت. بیــکاری، از دســت 

ــه  ــوازن جهــان بیولوژیــک، تخلی ــدی اخالقــی و سیاســی جامعــه، تخریــب محیط زیســت و برهــم زدن ت رفــن کلیت من

منابــع زیرزمینــی، آلوده ســازی زمیــن و بالیــای اقلیمــی یــا آب و هوایــی همــه و همــه از جملــه تخریبــات چهارصــد 

ــد  ــی را نبای ــع می باشــد. اقتصــاد کمون ــن فجای ــی برطرف ســاخن ای ــه داری اســت کــه آمــال اقتصــاد کمون ســاله رسمای

ــک شــیوه هســتی  ــه ی ــز منی باشــد، بلک ــن نی ــروژه نوی ــه و پ ــک برنام ــی ی ــن انگاشــت. حت ــی نوی ــا دکرتین ابداعــی ی

اغامض ناپذیــر جامعــه انســانی اســت کــه انســان بــدون آن قــادر بــه تــداوم حیــات نیســت. اقتصــاد کمونــی نابودکننــده 

یکبــاره رسمایــه داری خصوصــی و دولتــی نیســت، بلکــه رسآمــد و صدرنشــین گردانــده می شــود. خاورمیانــه از جــذب و 

درونی ســازی رسمایــه داری اروپایــی بــدور اســت و از در صلــح بــا آن درمنی آیــد. اقتصــاد کمونــال مدرنیتــه دموکراتیــک 

از پشــتیبانی علــم و فنــاوری برخــوردار اســت کــه ضمــن تغییــر در گرایشــات علمــی مخــرب، حوزه هــای اجتامعــی را 

احیــا می کنــد. اقتصــاد احیاگــری اســت. انقالبــی اجتامعــی بــرای متحــول ســاخن فــرد ولگــرد، بیــکار و ضداجتامعــی 

ــا آمــوزش ذهنیتــی و اخالقــی آغــاز می گــردد. سیاســت دموکراتیــک ایــن حــوزه را آمــاده  می باشــد. همــه تغییــرات ب

ــد  ــه بای ــه و هم ــتی هم ــژه صنایع دس ــع بوی ــم و صنای ــات، عل ــت، خدم ــا صنع ــاورزی ت ــای کش ــازد. حوزه ه می س

بازتنظیــم و احیــا شــوند. رسمایــه داری اقتصــاد »روســتایی ـ کشــاورزی« را نابــود و »اقتصــاد شــهری« را رسطانــی کــرده 

کــه آلرتناتیــو اساســی آن »اقتصــاد شــهر ـ روســتا« اســت. ایــن رونــد هــم بــدون کمــون ممکــن منی شــود. جداســازی 

شــهر از روســتا نوعــی انحــراف ســاختگی اســت.

تاکنــون ایدئولوژیهــا و سیاســت های انقالبــی دربــاره اقتصــاد کمونــی بســیار انــدک ســخن رانده انــد. اقتصــاد کمونــال 

ــال  ــد سوسیالیســم رئ ــت آن هامنن ــردد و عاقب ــا ممکــن منی گ ــی قطع ــه و دولت ــا اســتفاده از شــیوه های رسمایه داران ب

ــت  ــی مدیری ــه شــیوه کلکتیویســم دولت ــد ب ــد. کمــون نبای ــد آن، وجــدان کار ســقوط می کن ــه در رون ــود ک خواهــد ب

شــود. گرایــش انحصــاری در اقتصــاد کمــون کامــال مــردود اســت. زیــرا انحصارگــری، کلکتیویســم کمونــی بــا محوریــت 

ــوان  ــی بعن ــه داری ـ لیرال ــه داری هــم امــروزه در صــدد ایجــاد کمون هــای رسمای ــد. رسمای ــود می کن وجــدان کار را ناب

ــا  ــیوه احی ــن ش ــه ای ــای ســهامی را ب ــا و رشکت ه ــک اســت. هولدینگ ه ــت دموکراتی ــای مل ــرای کمون ه ــوی ب آلرتناتی

می کنــد. اقتصــاد لیرالــی و هولدینگــی مــدام جامعــه را یکدســت و همــوژن می گردانــد تــا بعنــوان نیــروی کار ارزان 

ــارت  ــی« عب ــت ـ ملت گرای ــده آل »دول ــد و فــروش در رسارس جهــان جامعــه را مســتعد ســازد. جامعــه ای ــل خری و قاب

ــی  ــی و جامعت ــی کمون ــت تاریخ ــی هوی ــه متام ــخصیتی ک ــت و بی ش ــرده بی هوی ــان های ب ــوه انس ــه انب ــت از کُپ اس
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خویــش را از دســت داده و هامننــد مورچه هــا کار می کننــد. اقتصــاد کمونــی واحــد بنیادیــن ملــت دموکراتیــک 

می باشــد. رشــد ملــت و مدرنیتــه دموکراتیــک تنهــا بــر بســرت اقتصــاد کمونــی تحقــق می یابــد. می تــوان از کمــون 

یــک خانــواده گرفتــه تــا یــک ملــت دموکراتیــک، واحدهایــی را مطابــق نیازهــا برســاخت کــه از نظــر کمــی بــزرگ 

ــند.  ــا می باش ــن آنه ــده آل، رسآمدتری ــی ای ــه ای و زراع ــای کارخان ــند. کمون ه ــامر باش ــز بی ش ــی نی ــر کیف و از نظ

همچنیــن کمون هــای چندمنظــوره کئوپراتیــو، حمــل و نقــل، بهداشــت و آمــوزش از انــواع رسآمــد کمــون هســتند. 

ــواع  ــرد، ان ــاز و کارب ــه نی ــر پای ــه ب ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه ــت، بلک ــا نیس ــاپیش کمون ه ــن پیش ــم تعیی ــئله مه مس

واحدهــای کمونــی بــا شــامر و کیفیتــی مناســب تأســیس شــوند و هیــچ فــردی بــدون کمــون باقــی منانــد. ملــت 

ــردد.  ــامر محســوب می گ ــرد بی ــون، ف ــرد بی کم ــد. ف ــق کمون هــا خــود را ســازماندهی می کن ــک از طری دموکراتی

هــر فــرد می توانــد عضــو فعــال یــک یــا چنــد کمــون شــود. ایــن شــیوه ملــت دموکراتیــک مناســب ترین راهــکار 

ــه اســت. حتــی بــدون کمونالیســم منی تــوان ســنت های تاریخــی و فرهنگــی  ــرای گــذار از بحران هــای خاورمیان ب

ــه »فدرالیســم  ــه ک ــی کشــورها الزم می باشــند. هامنگون ــرای متام ــود. کمون هــای اقتصــادی ب ــا من ــا را احی خلق ه

دموکراتیــک و خودگردانــی دموکراتیــک« ســازمانبندی و نهادینه ســازی حیــات سیاســی ملــت دموکراتیــک اســت، 

ــن  ــد. ای ــادی می باش ــات اقتص ــن حی ــازمانبندی و نهادینه گش ــز س ــال« نی ــادی کمون ــای اقتص ــیون واحده »فدراس

فدراســیون بیانگــر بنیــان اقتصــادی اتحــاد ملــت دموکراتیــک خاورمیانــه در ســطح بومــی، ملــی و منطقــه ای اســت.

بــرای ســنت های اقتصــادی کمونــال کــه در کوردســتان هنــوز هــم بــه شــیوه ای هرچنــد دشــوار ســعی دارنــد رس پــا 

باقــی مباننــد، انبــوه بیکارانــی کــه بــه واســطه فروپاشــاندن جامعــه از ســوی دولــتـ  ملــت تشــکیل شــده و کســانی 

ــات اقتصــادی  ــد، حی ــی را از دســت داده ان ــت زندگ ــا و رشاف ــی، معن ــی کم دســتمزد و عملگ ــه ســبب بردگ ــه ب ک

نوسازی شــده کمونــال تنهــا راه نجــات زندگــی اســت.

صنعــت اکولوژیــک: ســومین عنــر رسآمــد رهیافــت مدرنیتــه دموکراتیــک در برابــر صنعت گرایــی رسمایــه داری 

اســت. صنعت گرایــی یعنــی کاربســت نامحــدود فنــاوری از طــرف رسمایــه داری در راســتای تحقــق بیشــینه ســود، 

امــا بــه قیمــت نابــودی محیط زیســت. ســود زیــاد یعنــی قــدرت زیــاد کــه جامعــه زنــده و عاطفــی را بــه گورســتان 

ــرای  ــد ب ــه مجبورن ــع همیش ــردد. جوام ــه می گ ــم ربات گون ــان ه ــد و انس ــدل می کن ــم مب ــی بی رح ــزار مکانیک اب

ــی  ــه مکانیک ــد. جامع ــن کنن ــی تعیی ــرای صنعت گرای ــی ب ــا و محدوده های ــت، مرزه ــود و محیط زیس ــظ خ حف

حاصــل ذهنیــت ماشــینی نهــاد ســلطه اســت کــه از جنــگ نظامــی خطرناک تــر اســت. رشــد رسطانــی کالن شــهرها 

کــه مــی رود محیط زیســت را ببلعنــد و بــه خرابه هــای کارخانه هــا مبــدل ســازند، حیــات اجتامعــی را بــا مخاطــره 

ــات  ــادل اطالع ــل، تب ــل و نق ــد، حم ــای تولی ــت. ابزاره ــاز نیس ــب نی ــر حس ــه ب ــد بی روی ــن رش ــرده. ای ــرو ک روب

ــازند.  ــت دور می س ــان را از حقیق ــه انس ــی هم ــای فضای ــتاری و زباله ه ــری و نوش ــازی تصوی ــای مج ــی دنی یعن

ــیله  ــی رود بوس ــه م ــتند ک ــان هس ــل انس ــای نس ــظ بق ــه و حف ــی تغذی ــع حیات ــا مناب ــا و آبه ــات و جنگل ه نبات

ــه متامــی اکولوژیــک  ــال صنعــت  ب ــه دموکراتیــک در قب ــود شــوند. امــا رویکــرد مدرنیت ماشــین های غول پیکــر ناب

ــر اســت. صنعــت الزمــه پیرشفــت  ــه داری تخریب گ ــدازه رسمای ــه ان ــش اکولوژیکــی ب ــدون گرای اســت. صنعــت ب

انســانی اســت تــا بــا توســعه دموکراتیــک و اقتصــادی اش تــوان اخالقــی و سیاســی خــود را افزایــش دهــد. امــروزه 

ــر از  ــک رضوری ت ــران اکولوژی ــدازه انقــالب سیاســی رضوری اســت. عم ــه ان ــک ب ــه، انقــالب اکولوژی در خاورمیان

توســعه صنعت گرایــی ثروت محــور اســت. رسمایــه داری امــروزه عنــارص تخریــب انســانیت را بــه حالــت گلوبــال 

ــد.  ــات می باش ــظ حی ــروی حف ــه نی ــت، بلک ــکار صنع ــه ان ــتی و ن ــه صنعت پرس ــک ن ــه دموکراتی درآورده. مدرنیت

کوردســتان بــه لحــاظ برخــورداری از صنعــت، محــروم اســت کــه البتــه یــک امتیــاز مثبــت می باشــد؛ لــذا می توانــد 

ــد. ــزی منای ــح پی ری ــک را بصــورت صحی صنعــت اکولوژی

بخش هشتم
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پیدایش مسایل اجتماعی

ــه  ــه تعریــف معضــل )مســئله( اجتامعــی منــود، پرسشــی اســت کــه انســان را ب ــه بایســتی اقــدام ب اینکــه چگون

ــی و بخــش دیگــری ضعــف نظامــی، برخــی  تفکــر وامــی دارد. برخــی اندیشــه ها فقــر اجتامعــی، برخــی بی دولت

هــم اشــتباهات نظــام سیاســی و بعضــی دیگــر اقتصــاد و انحطــاط اخالقــی را معضــل محســوب می مناینــد. شــاید 

حتــی یــک حــوزه اجتامعــی هــم باقــی منانــده کــه معضــل محســوب نشــود. شــاید در متامــی ایــن نظریــات، جوانــب 

صحیحــی وجــود داشــته باشــد؛ امــا از انعــکاس ماهیــت معضــل بــه دورنــد. اگــر معضــل اجتامعــی تحــت عنــوان 

فرســودن دینامیــک بنیادیــن جامعــه تعریــف و ارایــه گــردد، بــه نظــر بامعناتــر اســت. بایســتی درانداخــن جامعــه 

بــه ورطــه خودباختگــی را معضــل اساســی دانســت. در اینجــا نخســتین مــورد، وجــود ارزش هایــی اســت کــه جامعــه 

ــد.  ــزی و مجســم می مناین ــد و آن را طرح ری ــه ایجــاد موجودیــت اجتامعــی می کنن ــدام ب ــد، اق ــن می گردانن را تعیی

اوال، از مــواردی ســخن می گوییــم کــه آن را خــوِد موجودیــت می نامیــم. دوم اینکــه از رویدادهایــی بحــث 

ــد.  ــان برمی دارن ــت را از می ــای موجودی ــت را دچــار خودباختگــی می ســازند و بنیانه ــن موجودی ــه ای ــم ک می منایی

اگــر ایــن دو مــورد بــه گونــه ای مختلــط وجــود داشــته باشــند، بــدان معناســت کــه معضــل اجتامعــی وجــود دارد و 

حتــی معضــل بــزرگ می باشــد. بالیــای طبیعــی هامننــد یخبنــدان در دوران کالنهــا و ســیل و زلزلــه بخاطــر اینکــه 

خــارج از اراده مــا هســتند، معضــل اجتامعــی محســوب منی شــوند. یــک معضــل اجتامعــی، آفتــی اســت کــه بدســت 

انســان پدیــد آیــد. بنابرایــن نســبت دادن معضــل اجتامعــی بــه نیروهایــی کــه جامعــه را فرومی پاشــند، تعریــف 

صحیــح را بدســت می دهــد. مثــال نیروهــای انحصــار رسمایــه و قــدرت از آن دســت هســتند.

جامعــه بــدون معضــل آن اســت کــه بــه گونــه ای آزادانــه ســاختار اخالقــی و سیاســتش را پدیــد آورد؛ ایــن یعنــی 

جامعــه به هنجــار و طبیعــی. می تــوان آن را جامعــه بــاز و دموکراتیــک نیــز نامیــد. محــروم نگه داشــن جامعــه از 

سیاســت و اخــالق، رسآغــاز شــکل گیری معضــل اســت. آغازگــر معضــالت از ابتــدای تاریــخ تــا بــه امــروز، انحصــار 

اســت. انحصــار قــدرت، رسمایــه، تولیــد،  اقتصــاد، مدیریــت، جامعــه؛ همچنیــن انحصــار زراعــی، تجــاری، صنعتــی، 

ــد.  ــار می باش ــلی انحص ــروار و تسلس ــد زنجی ــل رش ــه و دلی ــاله نتیج ــزار س ــزی پنج ه ــدن مرک ــره. مت ــی و غی نظام

ســاختاربندی »شــهر، طبقــه و دولــت« عوامــل زاینــده معضــل اجتامعــی بــر اثــر انحصــار هســتند. منطــق آن ســاده 

اســت: هــر چــه بــر امکانــات ارزش افزونــه اضافــه می شــود، انحصــارات روبــه ازدیــاد نهــاده و ســاختارهای نویــن 

شــهر، طبقــه و دولــت پی درپــی ایجــاد می گردنــد. نیروهــای انحصارگــر از ســاخن خدایــان شــهری و جنــگ گرفتــه 

تــا مخلوقــات شــیطانی و جــن، از تصــورات مربــوط بــه بهشــتـ  جهنــم تــا داســتانهای ادبــی، حــوزه ای باقــی منانــده 

ــازاد کار  ــر و اســتادیوم ها کــه از م ــد، تئات ــر، کاخ هــا، معاب ــز مقاب کــه جعــل نکــرده باشــند. ســازه های هراس انگی

و زحمــت انســان ها بــه وجــود آمده انــد، گویــی منــود نیــروی انحصارنــد. طــی جنگ هایــی کــه بــه هــامن انــدازه 

وحشــتناک می باشــند نابــودی کامــل یــک خلــق، قبیلــه و همــه جمعیــت شــهر و روســتا ـ بجــز اســیران مفیــد ـ 

یکــی از ســنت های انحصــار اســت.

متــدن مرکــزی پنج هــزار ســاله انحصارگــر بــوده و هســت کــه پــس از انقــالب زراعــی بــا مشــتقاتش یعنــی شــهر، 

ــه  ــد از مرحل ــا بع ــه آی ــن پرســش مطــرح اســت ک ــار آورده اســت. ای ــه ب ــی ب ــت معضــالت اجتامع ــه و دول طبق

جامعــه نئولتیــک )جامعــه طبیعــی(، پیدایــش مرحلــه متــدن کــه شــامل بــرده داری، فئودالــی و رسمایــه داری اســت، 

ــد.  ــر صعــود کن ــه مراتــب باالت ــن مراحــل ب ــدون ای ــر، جامعــه طبیعــی می توانســت ب ــود؟ خی ــاری و جــری ب اجب

مــا پارادایم هــا را بصــورت خــط مســتقیم درک منی کنیــم و مجبــور هــم نیســتیم اینگونــه درک کنیــم. شــکل گیری 

معضــالت اجتامعــی ســه مرحلــه تاریخــی دارد کــه پرداخــن بــه آن مهــم اســت:

1ـ از سومر تا روم.

2ـ از فروپاشی روم تا شکل گیری آمسرتدام.

3ـ از آمسرتدام تا به امروز.

ــا 500  ــن ســالهای 3000 ق.ب ت ــی بی ــه تقریب ــری متــدن در فاصل ــزرگ معضــل انحصارگ ــه ب ــن مرحل 1ـ اولی

ــد. از ســه هــزار  ــه می ربای ــه عظیمــی را از جامع ــه ارزش افزون ب.م می باشــد. انحصــار، ســازمانی اســت ک

ــا بــا روش هــای ســازمان یافته خــود تحــت عنــوان سوسیالیســم  قبــل از میــالد جوامــع ســومر، مــر و هاراپ

ــایل  ــالت و مس ــاد معض ــئول ایج ــع مس ــن جوام ــد. ای ــارت برده ان ــه غ ــی ب ــازاد فراوان ــول م ــی، محص فرعون

دوازده گانــه اجتامعــی هســتند. جامعــه بــه اربــاب ـ بــرده تقســیم می شــود. ایــن اولیــن حلقــه از اســتثامر 

»مرکــز ـ پیرامــون« امروزیــن اســت. ایــن یعنــی فروبــردن خنجــر در قلــب جامعــه. ســلطه ایدئولوژیــک هــم 

ــا  ــالت را ب ــه معض ــده اند، بلک ــی نش ــل اجتامع ــروز معض ــه ب ــر ب ــا منج ــا تنه ــود. اینه ــاز می ش ــا آغ از اینج

ــه  ــه ســنگ بناهــای اساســی جامع ــد. اخــالق و سیاســت ک ــده آورده ان ــش پدی ــن شــکل خوی هراس انگیزتری

کمونــال هســتند اولیــن رضبــات مرگبــار را بــه واســطه معضــل ناشــی از انحصــار دریافــت کردنــد. جامعــه 

ــار زده و  ــرده ســاختند کــه ســابقه آن ریشــه در دوره هیرارشــیک دارد. جامعــه طبیعــی و زن  محــور کن را ب

ــن  ــرده ســاخت. نظــام متــدن مرکــزی ای حاکمیــت مردســاالری آغــاز گشــت کــه گذشــته از جامعــه، زن را ب

ــش  ــی؛ پراکن ــود: اول ــم را آزم ــته، دو راه مه ــا گش ــه آنه ــر ب ــه منج ــادی ک ــالت ح ــل معض ــت ح دوران، جه

خویــش بســوی خــارج اســت. مرحلــه مستعمره ســازی و امپریالیســتی شــدن کــه بعدهــا مکــررا بــا آن رویــارو 

ــالت  ــم معض ــی بازه ــراه آورد ول ــه هم ــود ب ــا خ ــایل ب ــرای مس ــی را ب ــی موقت ــا راه حل های ــویم، تنه می ش

حــاد شــدند. دوم؛ دومیــن راه گــذار از بحــران، از طــرف بابلیــان و آشــوریان آزمــوده شــده اســت. بابلیــان 

از راه توســعه علــم و صنعــت و آشــوریان نیــز بــا برقــراری انحصــار تجاری شــان بطــور الینقطــع تالش شــان 

را جهــت اشــاعه و نیــز رهایــی از معضــالت ســختی کــه متــدن ســومر بدانهــا دچــار بــود، ادامــه دادنــد،  امــا 

بازهــم موفــق نشــدند، زیــرا بحــران را بــا بحران زایــی دیگــر حــل می کردنــد. دوران روم نقطــه اوج معضــالت 

اجتامعــی اســت.

2ـ دومیــن مرحلــه بــزرگ معضــالت اجتامعــی را می تــوان در فاصلــه زمانــی ای کــه از فروپاشــی روم تــا ترقــی 

آمســرتدام ادامــه می یابــد، جــای داد؛ دوران حــدودا 500 الــی 1500 بعــد از میــالد. ویژگــی برجســته مرحلــه 

مذکــور ایــن بــود کــه ادیــان ابراهیمــی ظهــور یافتــه، بــه منزلــه پیام هایــی جهــت حــل مســئله، مهــر خویــش 

را بــر آن زدنــد. ایــن ادیــان تــالش کردنــد، امــا منجــر بــه معضــالت و مســایل اجتامعــی بیشــرتی شــدند. متــدن 

ســومری ســاختار معضــل دار مــادی متــدن بــود، امــا ادیــان ابراهیمــی ســاختار معضــل دار معنــوی در چارچوب 

فرهنــگ مــادی و معنــوی. ادیــان انقالب هایــی عظیــم بودنــد و عرانیــان اساســا میتولــوژی ســومر و مــر 

ــه  ــول اندوخت ــه و پ ــان هــم رسمای ــد. یهودی ــه گفتار)وعــظ و خطــاب( متحــول منوده ان ــن ب ــه شــکل دی را ب

ــادی در  ــی زی ــالت اجتامع ــه معض ــت را ک ــم ـ معرف ــگرف ترین عل ــوژی و ش ــن ایدئول ــم قوی تری ــد ه کردن

کنــار پیرشفت هایشــان بــه بــار آورد، امــا مشــکالت هراس انگیــز و بالیایــی کــه بــر رسشــان آمــده نیــز ارتبــاط 

تنگاتنگــی بــا همیــن حقایــق دارنــد. رسمایــه و دانــش، برایشــان قــدرت انحصــاری شــد. 1000 ق.م دولــت 

کوچــک یهــودی تحــت حکمرانــی پیامرانــی نظیــر شــائول، داوود و ســلیامن پدیــد آمــد کــه پــس از مدتــی 

کوتــاه بعــد از جدال هایــی بــر رس قــدرت و اشــغال نــوادگان خــود فروپاشــید. ســه هــزار ســال بعــد ارسائیــل 

ــا اســتفاده از  ــد. ب ــراوان دارن ــت. هــردو شــکل گیری شــبیه هــم هســتند و معضــالت ف ــروزی شــکل گرف ام

ایدئولــوژی و رسمایــه پولــی همیشــه بــر قدرت هــای متــدن مرکــزی تأثیــر گذاشــته و می گــذارد. ســنت قبیلــه 

هــم در مســیحیت، دومیــن دیــن مهــم ابراهیمــی بــه متامــی تضعیــف شــد، لــذا طبقاتــی شــدن، شهرنشــینی 
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ــور تاریــخ متــدن  ــال را مخــدوش کــرد. جنگ هــای آن دوران هــم موت ــا قــدرت، ارزشــهای کمون و عجیــن شــدن ب

ــک  ــر ی ــر ب ــد: »اگ ــردد. وی می گوی ــق منی گ ــا موف ــد ام ــح را می جوی ــی صل ــرت عیس ــردد. ح ــر می گ انحصارگ

طــرف صــورت تــو ســیلی زدنــد، طــرف دیگــر را برگــردان تــا بــر آن ســیلی بزننــد«. جنبــش عیســوی بعنــوان دومیــن 

نســخه موســوی منتهــی بــه تشــکیل دولــت ـ قــدرت شــد. ایدئولــوژی رســمی بیزانــس و صاحــب دولــت قــوی در 

روم شــد. ایــن یعنــی تــداوم معضــالت اجتامعــی کــه در درگیــری کاتولیــک ـ ارتدکــس، انگیزاســیون و جنگ هــای 

صلیبــی بــه اوج رســید. اســالم هــم بعنــوان ســومین نســخه مهــم ســنت ابراهیمــی اســت کــه همچــو آخریــن و 

ــأ  ــس را منش ــانی و بیزان ــای ساس ــرد. امپراتوری ه ــور ک ــومری ظه ــان س ــی کاهن ــکل دین ــیوه تش ــن ش قدرمتند تری

معضــالت اجتامعــی دانســت و دیــد کــه جامعــات موســوی و رسیانــی هــم قــادر نیســتند مشــکالت جامعــه را حــل 

کننــد. کهنه شــدن بت هــای مکــه را هــم حــس کــرد، لــذا برنامه هــای ایدئولوژیــک، سیاســی، اقتصــادی و اخالقــی 

ــه شــد.  ــان دیگــر متدن گراســت، طــی ده ســال اول وارث متــام متدن هــای خاورمیان ــه داد. بیــش از ادی ــی ارای نوین

از 650 ب.م هــم نیرومند تریــن قــدرت هژمونیــک منطقــه را تشــکیل داد. اســالم توانســت تئولــوژی مســیحیت را 

غنــی گردانــده و تکامــل بخشــد، امــا پیــروان ایــن دیــن نتوانســتند تئولــوژی آن را پیشــرد دهنــد، لــذا جمــود یافتــه 

اســت. خلفــا و اخــالف اســالم نتوانســتند بعــد از حــرت محمــد برنامه هــا و شــیوه های وی را درک و اجراکننــد، 

لــذا بــا گذشــت زمــان بــا خیانــت بــزرگ از جانــب امویــان و عباســیان و غیــره روبــرو شــد. امویــان و عباســیان 

دســت بــه انحصــار قــدرت زدنــد. اســالم گرایی رادیــکال امــروز هــم نوعــی بیــامری قــدرت اســت. ایــن اســالم ها 

بــا اســالم حــرت محمــد تفــاوت زیــادی دارنــد. ایــن اســالم ها در رده »جامعــه متــدن انحصارگــر« قــرار گرفتنــد نــه 

»جامعــه متــدن دموکراتیــک«. دولتــی و قدرتی شــدن نــه تنهــا اجــازه نــداد اســالم منشــأ حــل معضــالت شــود، بلکــه 

آن را هــم معضل ســاز ســاختند. انحصــار نظامــی تحــت نــام فتوحــات خاندان هــا و خلفــای امویــان و عباســی و 

انحصــار تجــاری منبــع معضــالت حــاد اجتامعــی می باشــد. اســالم آخریــن مناینــده قــدرت هژمونیــک در خاورمیانــه 

شــد کــه از آن پــس در قــرن 15 ب.م مرکــز قــدرت بــه غــرب ـ اروپــا یعنــی آمســرتدام ـ لنــدن منتقــل گردیــد.

ــت کــم نشــد بلکــه افزایــش یافــت؛ جنگ هــای  ــد؛ حجــم دول ســنت ابراهیمــی نتوانســت قــدرت را محــدود کن

انحصارگرانــه افزایــش یافــت؛ دموکراســی و جمهوریــت شــناخته نشــد؛ حکمرانــی خانــدان ســنتی افزایــش یافــت؛ 

اهمیــت جامعــه در مقابــل دولــت و قــدرت کاهــش یافــت؛ اخــالق و سیاســت اجتامعــی محــدود گشــتند؛ ســلطه 

مردســاالری بــر روی زنــان و جوانــان افزایــش یافــت؛ روی دادن ژنوســاید بــه واســطه برتــری ملی گرایــی قبیلــه ای 

و قومــی در ایــن ســنت بیشــرت شــد.

3ـ آخریــن مقطــع حادشــدن معضــل اجتامعــی، مرحلــه قــدرت هژمونیــک متــدن روبــه رشــد اروپامحــور اســت. 

ایــن دوره از 1500 ب.م رشوع شــد و بعنــوان حقایــق پوزیتیــو یگانــه و بی همتــا ارایــه گشــت. اروپامحــور 

اســت. هویــت آن مدرنیتــه رسمایــه داری اســت کــه »دولــت ـ ملــت، صنعت گرایــی و رسمایــه« از ســتون های آن 

هســتند. دگامهایــش نویــن اســت. کاپیتــال بــا مرکزیــت اروپــا آخریــن و ذروه ای تریــن شــکل انحصــار اســت. ونیــز، 

ــوده و هســتند. گذشــته  ــه داری ب ــر متــدن رسمای ــز انحصارگ ــدن و واشــنگن مراک ــس،  آمســرتدام، لن ــوا، فلوران جن

ــه آن متــدن انتقــال داده  ــه، معضــالت جامعــه هــم ب ــن متــدن مرکــزی خاورمیان از روش هــا و ســاختارهای بنیادی

ــود دارد.  ــدن رشق را برخ ــای مت ــم تباهی ه ــا و ه ــم پیرشفت ه ــای ه ــرب ردپ ــدن غ ــای مت ــی تباهی ه ــد. متام ش

معضــالت نسل کشــی، ذهنــی، ایدئولوژیــک، سیاســی، اقتصــادی، نظامــی، جمعیتــی، جنســیت گرایی، ملی گرایــی، 

دین گرایــی و اکولوژیــک از جملــه معضــالت حــاد متــدن اروپــا هســتند کــه جنگ هــای آن در چهــار قــرن گذشــته 

بیــش از کل تاریــخ اســت. ایــن جنگ هــا انفجــار مســایل تلنبارشــده جامعــه دوران نئولتیــک و متــدن پنــج هــزار 

ســاله اخیــر بــر رس جامعــه شــبه جزیره اروپــا بــوده و هســت. بــرای گــذار از معضــالت اجتامعــی بــه رنســانس، 

رفرماســیون و روشــنگری دســت زد، کشــف های علمــی عظیمــی انجــام داد، مکاتبــی فلســفی ایجــاد منــود و پروســه 

قانــون اساســی دموکراتیــک را تجربــه کــرد، امــا موفــق بــه حــل و گــذار نشــد. بیــکاری، جنــگ و تخریــب اکولــوژی 

حادتــر شــد. معضــالت و مســایل دوازده گانــه امــروزی حاصــل متــدن رسمایــه داری اروپــا ـ آمریــکا اســت کــه بــر 

ریشــه متــدن مرکــزی رشق روئیــده اســت.

 دوازده مسئله جامعه  
ــه  ــرای اینک ــردد. ب ــف گ ــات اساســی تعری ــم و نظری ــد مفاهی ــا در جامعه شناســی، بای ــه تفاســیر بامعن ــرای ارای ب

جامعــه را بشناســیم، بایــد تاریــخ را آسیب شناســی کنیــم. در هزارتوهــای تاریــخ هــم انــواع سیســتم ها، مدل هــا، 

ســاختارها و کارکردهــای حاکمیتــی و اجتامعــی نهفتــه اســت. تاریــخ انســانیت 98 درصــد از مدت زمــان خــود را 

در بســرت دموکراســی طــی کــرده کــه جامعــه طبیعــی نــام دارد و تنهــا 2 درصــد بــه متــدن مرکز گــرا اختصــاص دارد. 

ــه کار  ــت متــدن را فراگرفت ــده دول ــه پدی ــرا ک شــناخت کل جامعــه طبیعــی و آسیب شناســی متامــی متــدن مرکز گ

خطیــر جامعه شناســی اســت. امــروزه جوامــع جهانــی بطــور مشــرتک از درد ناشــی از 12 مســئله و معضــل پیچیــده 

و ظاهــرا الینحــل می نالنــد کــه در جامعــه طبیعــی مســئله دار محســوب منی شــدند. ایــن رونــد نشــان می دهــد 

هامنطــور کــه بیولــوژی انســان تکامــل )البتــه واژه تکامــل درســت نیســت و بهــرت اســت واژه مناســب دگرشــد را 

بــکار بریــم( پیرشفــت و گاه پرسفتــی داشــته، جامعــه هــم دارای پیرشفت هــا و پرسفت هایــی می باشــد. وجــود 

ــه حــد اشــباع رســیده اند در واقــع نوعــی پرسفــت در دگرشــد جامعــه می باشــند.  ــده کــه ب دوازده مســئله پیچی

جامعه شناســی اوجــاالن حــل ایــن موج هــای بحرانــی دامنــه دار جامعــه را رسلوحــه رویکــرد آزادیخواهانــه 

خــود قــرارداده و برخــالف اندیشــه های جامعه شــناختی دیگــر کــه یــا توجهــی بــه مســایل ندارنــد و یــا نگاهــی 

کج اندیــش دارنــد، حــل هــر دوازده مســئله پایــه ای را رسآغــاز گشــودن پنجــره ای نــو رو بــه ســوی جهــان آزادی 

ــف و  ــی تعری ــی ســاده و پرمعن ــه زبان ــی و نظــری را ب ــن اندیشــه ، چارچوب هــای مفهوم ــد. ای ــری می دان و براب

ــی  ــه جامعه شناس ــر ک ــرن اخی ــد ق ــامکان در چن ــد. ک ــامر را می منایان ــرای بی ــدن مرکزگ ــی از مت ــیب های ناش آس

بــه مثابــه یــک شــاخه علمــی رسبــرآورده، متأثــر از متــدن دولتــی،  نتوانســته حتــی نگرشــی واحــد در مــورد خــود 

حاصــل کنــد و در کنــار علــوم دیگــر دچــار بحــران اســت. کار اساســی، تعریــف صحیــح پدیــده اجتامعــی بــدور 

از قطعیــت در حــوزه جامعه شناســی اســت. جامعــه، پارادوکســی اســت کــه هــم عامــل پیرشفــت و هــم پرسفــت 

در رشایــط مختلــف اســت. پارادوکــس گرایش هــای »فــرد ـ جامعــه« بــه پارادوکــس بحرانــی »پیرشفــت ـ پرسفــت« 

ــرد  ــی افراطــی و هــم ف ــرد در فردگرای ــی آن می باشــد. هــم ف ــان بحران ــن زم ــه لیرالیســم آخری ــدل گشــته ک مب

در کمونیتــه یــا اجتــامع افراطــی، گمــراه و منحــرف گشــته اند و از حیطــه حیــات بدورنــد. ایــن نــوع فــرد بیــامر 

ــد و آن هــم تنهــا در بســرت  ــد پیرشفــت کن پارادوکــس اجتامعــی هســتند. انســان از طریــق هــوش خــود می توان

جامعــه رشــد می کنــد نــه رصف فــرد. لــذا پارادوکس هــا هــوش جمعــی را بســوی حــوزه بحرانــی لیرالیســم ســوق 

ــت  ــال پیرشف ــانی اص ــروه انس ــه و گ ــدون جامع ــرد ب ــط ف ــان توس ــال زب ــت. مث ــی اس ــه بی جامعه گ ــد ک می دهن

منی کنــد و تنهــا جامعــه می توانــد بــه وجــود آن معنــا بخشــد؛ پــس دیگــر ادعــای لیرالیســم چــه معنایــی دارد! 

ــر  ــات توجیه پذی ــی حی ــذار کامــل از پارادوکــس اجتامعــی ناممکــن اســت، ول ــات، گ ــری حی بخاطــر تعریف ناپذی

اســت و گــذار محــدود از پارادوکــس اجتامعــی و رســیدن بــه ســطح دانــش ممکــن می باشــد. پــس »آگاهی یابــی 

ــه جــای »آگاهی یابــی کامل« می توانــد حــالل مشــکالت مــا باشــد. نتیجــه بنیادینــی کــه بایــد کســب  بیشــینه« ب

منــود، خصلــت نســبی بودن شــناخت و ارتبــاط تنگاتنــگ آن بــا طبیعــت اجتامعــی اســت. بنابرایــن بحــران موجــود 

در جهــان علــم بویــژه علــم جامعه شناســی، تنهــا بــا ژرف اندیشــی و تعمــق بــر روی طبیعــت اجتامعــی و برقــراری 

ارتبــاط »زیبایی شناســانه، صحیــح و اخالقــِی« آن بــا طبیعت هــای اول و ســوم اســت کــه آن هــم بصــورت نســبی 

قابل گــذار می باشــد.

ــرتده و  ــتم گس ــک سیس ــوان ی ــک بعن ــم دموکراتی ــه کنفدرالیس ــت ک ــن اس ــی ای ــش اساس ــارض پرس ــش ح در بخ
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خلق دوســت کارش چیســت و بایــد چــه مســایلی را حــل کنــد؟ پاســخ ایــن اســت کــه حــل ریشــه ای 12 مســئله 

ــد تعریفــی  ــا نخســت بای ــراردارد؛ ام ــک ق ــق برنامه هــای کنفدرالیســم دموکراتی ــی در اف مشــرتک جوامــع جهان

صحیــح از مفاهیــم  هــامن مســایل دوازده گانــه بدســت دهــد تــا راه روشــن شــود. در جامعــه ای کــه هــر دوازده 

ــدن  ــارص مت ــته و مع ــی گذش ــرار ادوار تاریخ ــا تک ــا و راهکاره ــد و نگرش ه ــی مبان ــود باق ــوت خ ــه ق ــئله ب مس

ــذا قــدم نخســت ایــن اســت  ــه ملــت دموکراتیــک صــورت  نخواهــد گرفــت. ل مرکز گــرا باشــد، مســلام گــذار ب

کــه قبــل از کار اجرایــی نهادهــای سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک، بایــد تعاریــف مفاهیــم بــه لحــاظ لفظــی 

و تعبیــری تصحیــح گردانــده شــود، ســپس دســتورالعمل الزم بــرای کار در حــوزه اجرایــی ارایــه گــردد. تئــوری 

ــی بیشــینه علی رغــم نســبی بودن  ــی آگاهی یاب ــن یعن ــح راهگشــای قــدم نخســت اســت. ای ــوژی صحی و ایدئول

ــا  ــلطه دولت ه ــری و س ــطه دخالت گ ــه واس ــع ب ــا، جوام ــر قاره ه ــد دیگ ــم هامنن ــه ه ــناخت. در خاورمیان ش

ــه  ــم دوازده گان ــذا مفاهی ــده اند. ل ــده ش ــه داری گردان ــه رسمای ــیک مدرنیت ــای کالس ــف و رهیافت ه ــیر تعاری اس

ــیون و  ــاد، آسمیالس ــی، اقتص ــوق، دموکراس ــالق، حق ــت، اخ ــت، سیاس ــدرت، مدیری ــدن، ق ــان، مت ــگ، زب »فرهن

ــف و  ــرا تعری ــت ـ ملت گ ــت دول ــک و ذهنی ــی ـ ایدئولوژی ــه های سیاس ــب اندیش ــم در قال ــی« بازه نسل کش

ــاز بــه تعاریــف نوینــی در مــورد ایــن مســایل دوازده گانــه  تحریــف می شــوند. در کنفدرالیســم دموکراتیــک نی

ــکیل  ــد تش ــس از آن، رون ــیم و پ ــته باش ــورها داش ــتامتیک کش ــای سیس ــی از بحران ه ــناختی کل ــا ش ــم ت داری

کمون هــا، مجالــس، شــهر و روســتا، کنگره هــای خلــق و اتحادیــه ملت هــای دموکراتیــک را آغــاز مناییــم و ملــت 

دموکراتیــک را بجــای دولــتـ  ملــت پیــروی کنیــم. پــس اولیــن گام در برســاخت ملــت دموکراتیــک در کوردســتان 

تعریــف و آسیب شناســی مفاهیــم دوازده گانــه و تحقــق عملــی سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک اســت. شــاید 

برخــی فکــر کننــد کــه ایــن گام هــای فکــری و عملــی پــس از آزادی کوردســتان رشوع می شــود، امــا ایــن طــرز 

فکــر اشــتباه اســت. زیــرا از هم اکنــون آغــاز شــده و ک.ج.ک در ســطح چهاربخــش کوردســتان و نیــز کــودار ـ 

پــژاک در رشق کوردســتان مراحلــی را هــم طــی کرده انــد. ملــت دموکراتیــک بــرای ایــن نیســت کــه یــک دولــت 

حاکــم بــر کوردســتان ســقوط کنــد، ســپس گریــال بــه داخــل شــهرها بازگــردد آنــگاه آغــاز بــه عملی شــدن آن شــود. 

ملــت دموکراتیــک از هنگامــی کــه پ.ک.ک تأســیس شــد، رونــد عملــی برســاخت آن آغــاز و بــا تأســیس ک.ج.ک 

بــه اوج رســیده کــه همچنــان ادامــه دارد. کــودار هــم در رشق کوردســتان وظیفــه برســاخت ملــت دموکراتیــک 

را بــا مشــارکت دادن متامــی خلق هــا برعهــده دارد. انقــالب هم اکنونــی اســت و تصــور زمانــی بــا عنــوان »پــس 

ــی  ــی آن یعن ــد اجرای ــالب کوردســتان و رون ــوردی اشــتباه و کالســیک شــده. در بطــن انق ــر م ــالب« دیگ از انق

کنفدرالیســم و ملــت  دموکراتیــک خــود خلــق کــورد مشــارکت دارنــد. ایــن مشــارکت هنــوز هــم ادامــه دارد و 

بــه آزادی نزدیــک شــده اســت. هم اکنــون کنفدرالیســم دموکراتیــک مقولــه رشوع یــا عــدم رشوع را پشــت رس 

گذاشــته و در مرحلــه ای قــرار دارد کــه بصــورت اجرایــی انقالبــی مســایل دوازده گانــه اجتامعــی را گام بــه گام 

از رس راه بــردارد. ایــن مرحلــه بویــژه در غــرب)روژآوا( کوردســتان بــه مراتبــی قابــل توجــه رســیده و مــی رود 

ســوریه، ســپس خاورمیانــه را هــم در احاطــه خــود بگیــرد. متامــی کمون هــا، شــهرداریها، مجالــس و کنگره هــای 

ــارزه  ــر کار و مب ــه فوق الذک ــایل دوازده گان ــر روی مس ــد ب ــدرال بای ــتم کنف ــی از سیس ــوان بخش های ــق بعن خل

ــورت  ــی بص ــه طبیع ــوی جامع ــد و الگ ــک می گردن ــع دموکراتی ــایل، جوام ــن مس ــاخن ای ــرف س ــا برط ــد. ب کنن

پیرشفتــه و امــروزی احیــا می شــود. پــس در ایــن بخــش وظایــف اجرایــی بخش هــای مختلــف سیســتم کنفــدرال 

برمی شــمریم. را 

الف ـ چارچوب مفهومی
ــن  ــوان دو مفهــوم بنیادی ــه، »فرهنــگ و متــدن« را بعن ــم دوازده گان ــه چارچــوب مفهومــی مفاهی در پرداخــن ب

ــد. ــدی را آســان می گردان ــم بع ــم مفاهی ــرا فه ــم را، زی ــر مفاهی ــم ســپس دیگ ــف می کنی تعری

1ـ فرهنگ
ــدن را  ــگ و مت ــاد فرهن ــاوت و گاه متض ــورت متف ــون بص ــی تاکن ــران جامعه شناس ــمندان و صاحب نظ اندیش

تعریف کرده انــد. برخــی یــک تعریــف واحــد ارایــه داده انــد و هــر دو مفهــوم را یکــی دانســته اند، امــا برخــی 

ــا  ــرش آنه ــی نگ ــد. حت ــر گرفته ان ــرای آن دو در نظ ــرتک ب ــی مش ــه داده و جوانب ــه ارای ــی جداگان ــم تعاریف ه

نســبت بــه تاریــخ تعیین کننــده نبــوده یــا آن را بی اهمیــت جلــوه داده انــد. اوجــاالن هــر دو مفهــوم فرهنــگ 

و متــدن را در بســرت تاریــخ و جامعه شناســی تعریــف می کنــد. در ایــن تعریــف آمــده: کلیتــی متشــکل از همــه 

»حیثیت هــای ســاختارین و معنایــی« کــه جامعــه انســانی طــی رونــدی تاریخــی تشــکیل داده اســت. نهادهــای 

ــگ،  ــوای هامهن ــی هــم محت ــاز هســتند. حیث هــای معنای ــه روی تحــول ب ــی ب ــگ بطــور کل ســاختاری فرهن

متنــوع و غنی شــده نهادهــای تحول یافتــه هســتند. فراتــر از آن می تــوان حیــث ســاختاری را چارچــوب مــادی 

و ملمــوس و معنــا را هــم قانــون آن دانســت.

تعریــف فرهنــگ در معنــای محــدود کلمــه نیــز بســیار فــراوان مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. در اینجــا بیشــرت 

ــردد.  ــف گ ــی ســاختار« تعری ــون و رسزندگ ــوا« و »قان ــا« و »محت ــگ بصــورت »معن ــا فرهن ــردد ت ســعی می گ

اوجــاالن در معنــای وســیع کلمــه فرهنــگ را بصــورت »دنیــای معنایــی، قانــون اخالقــی، ذهنیــت، هــر و علــم« 

جامعــه تعریــف می منایــد. بــا افــزودن نهادهــای سیاســی، اقتصــادی و اجتامعــی بــر معنــای محــدود کلمــه، در 

معنــای وســیع کلمــه بــه تعریــف عمومــی فرهنــگ می رســیم. جامعــه بایــد هــم نهادیــن و هــم معنایــی باشــد، 

زیــرا بــدون هریــک از ایــن دو موجودیــت منی یابــد. هنگامــی کــه یــک جامعــه از نظــر نهــادی فروریــزد، دیگــر 

منی تــوان از معنــای آن و فرهنــگ محــدودش بحــث منــود. نهــاد بــه مثابــه کاســه و معنــا هامننــد آب اســت کــه 

بــا شکســن کاســه، آب می ریــزد. پیامــد از دســت رفــن ذهنیــت بــرای یــک خلــق ناگوارتــر اســت. زیــرا معنــا، 

ــازد. پــس تعریــف فرهنگــی یــک جامعــه بصــورت چارچــوب  ــه زیبایی شــناختی خــود را می ب ذهنیــت و جنب

کلیتــی نهادیــن و معنایــی، مطلقــا رشط اســت. منونــه بــارز یــک جامعــه، جامعــه کــوردی اســت کــه هــم از نظــر 

ســاختاری و هــم معنایــی دچــار گسســت عمیــق و از کــف دادن ذهنیــت شــده اســت. ایــن یعنــی نسل کشــی 

فرهنگــی کــه از جملــه مســایل کائوتیــک در جوامــع جهانــی اســت. کنفدرالیســم دموکراتیــک یعنــی سیســتمی 

عملــی ـ اجرایــی بــرای حفــظ فرهنــگ یــک خلــق و لــذا تقویــت ذهنیــت جهانــی. نسل کشــی هــم بصــورت 

فیزیکــی اســت هــم فرهنگــی. حــذف فرهنگــی کوردهــا در هــر چهاربخــش کوردســتان از ســوی دولت هــای 

ــا خودگردانــی  ــه یکــی از مســایل حــاد جهانــی مبــدل شــده اســت. یــک ملــت فقــط خــود ب حاکــم دیگــر ب

ــک منجــی خارجــی باشــد.  ــد منتظــر ی ــر نجــات دهــد و نبای ــد حمــالت نابودگ ــد فرهنگــش را از گزن می توان

کنفدرالیســم دموکراتیــک، خلــق را بــه منجــی خــودش مبــدل می کنــد.

2ـ زبان
بســیاری زبــان را در کنــار تاریــخ و لبــاس جــزو فرهنــگ هــر ملتــی بــه حســاب می آورنــد. اساســا جــدا از ایــن 

نــوع نگــرش، زبــان ارتبــاط تنگاتنگــی بــا فرهنــگ دارد و پایــه آن می باشــد. اندیشــه، رفتــار، اخــالق و احســاس 

یــک ملــت در زبــان انعــکاس می یابــد و اندوختــه ای از همــه آنهاســت. موجودیــت ذهنــی بــرای ابــراز هویــت 

یــک ملــت اســت کــه در بیــان بــه تجلــی می رســد. معنــا و احســاس در قالــب زبــان ریختــه می شــود. زبــان 

بــرای یــک ملــت، چیــزی فطــری اســت کــه قــادر بــه ابــراز مســایل خــاص در کنــار مســایل عمومــی اســت کــه 

ــا  در دیگــر زبان هــا قالــب و ســبک آن مســایل وجــود نــدارد یــا متفاومــت اســت. بســیاری چیزهــا را مثــال ب

ــان اســت.  ــن، خاصیــت زب ــه. ای ــا زبان هــای دیگــر ن ــد کــه ب ــان ران ــر زب ــوان ب ــان کــوردی می ت ــه زب توســل ب

زبــان، گذشــته از اینکــه تشــابه های ســاختاری و معنایــی بــا زبان هــای دیگــر ملت هــا دارد، دارای ویژگیهــای 

منحــر بــه فــرد هــم هســت. لــذا بــا از میــان رفــن یــک زبــان، جهــان بســیاری ارزشــهای منحــر بــه فــرد 
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را از کــف می دهــد و از دســت رفــن یــک زبــان خرسانــی جهانــی اســت. میــزان توســعه  زبانــی، ســطح پیرشفــت 

حیــات اجتامعــی را نشــان می دهــد. زبــان مــادری همیشــه بســته بــه آزادی ای کــه دارد، میــزان آزادی حیــات یــک 

جامعــه را هــم می منایانــد. وقتــی یــک جامعــه مــورد اســتعامر قرارگیــرد، زبــان آن هــم تحــت ســیطره هژمونــی 

ــردد،  ــالم می گ ــوع اع ــغالگر ممن ــوی اش ــه از س ــری ک ــده ای فط ــن پدی ــی اولی ــی فرهنگ ــد نسل کش ــت. در رون اس

زبــان مــادری اســت. ممنوعیــت زبــان بــه معنــای فقــدان ذهنیــت، اخــالق و زیبایــی  اســت. محرومیــت از زبــان 

مــادری محرومیــت مــادی را نیــز بــه دنبــال دارد، لــذا حیــات اجتامعــی بــدون زبــان حیاتــی اشــتباه آمیز، خائنانــه و 

کریــه اســت و تنهــا راه، رهایــی از ایــن وضــع می باشــد. در تاریــخ معــارص هــزاران زبــان و گویــش محلــی بخاطــر 

سیاســت های یکدست ســازی دولــت ـ ملــت از میــان رفته انــد و تنهــا قریــب 6 هــزار زبــان زنــده باقــی مانــده. از 

ایــن میــزان قریــب دو هــزار زبــان دیگــر بــا خطــر نابــودی روبــرو هســتند. ایــن وضعیــت نشــان می دهــد کــه زبــان 

بــه نوعــی معضــل اجتامعــی مبــدل شــده. بــا توجــه بــه اینکــه زبــان از تنوعــات هســتی اجتامعــی اســت و فطــری 

می باشــد نــه اکتســابی، در طبیعــت دوم یعنــی اجتــامع، از کــف دادن آن چنــان آســیبی جران ناپذیــر اســت کــه 

رونــد بردگــی ـ هژمونــی بــا نابــودی آن، تقویــت می گــردد.

3ـ تمدن
مفهــوم متــدن، عمومــا جامعــه ای را تعریــف می منایــد کــه مفهــوم فرهنــگ عمومــی اش در مقطــع طبقــه، شــهر و 

دولــت قــرار دارد. »تکویــن طبقاتــی، شهرنشــینی و دولتی شــدن« مقــوالت و رده بندی هــای اساســی جامعــه متمــدن 

می باشــند. ایــن ســه از ویژگیهایــی هســتند کــه مفهــوم متــدن را بــه لحــاظ رده بنــدی بــا مفهــوم فرهنــگ متفــاوت 

می ســازند. کاراکــرت متــدن بــا توســل بــه »شــهر، طبقــه و دولــت« شــناخته شــدنی اســت. جامعــه زراعــی روســتایی 

بســرت شهرنشــینی، جامعــه هیرارشــیک بســرت دولــت و طبقــه هســتند. جامعــه متمــدن عــالوه بــر تخریــب رابطــه 

همزیســتانه موجــود در بطــن طبیعــت اجتامعــی و مبــدل شــدن بــه تضــاد و چالــش بــه تدریــج شــدت یابنــده، 

خــود را ملمــوس می گردانــد. متــدن در واقــع نــوع ســاختارها، معناهــا، اخــالق و احساســات زیبایی شناســانه را در 

ــا  ــود ی ــی محســوب می ش ــت اجتامع ــش پیرشف ــن ویژگی های ــا ای ــدن ب ــا مت ــد. آی ــاوت می گردان ــه متف ــک جامع ی

خیــر؟ بــرای آنهایــی کــه تاریــخ را از پنجــره قــرش فرادســت می نگرنــد، متــدن یــک پیرشفــت بــزرگ و حتــی خــود 

ــن  ــا چنی ــی. چه بس ــتثامر و بردگ ــتعامر، اس ــی اس ــدن، یعن ــوع مت ــن ن ــتمدیدگان ای ــر س ــی از نظ ــت. ول ــخ اس تاری

ــاختار و  ــدن، س ــوع مت ــن ن ــد. در ای ــح می باش ــه صحی ــت ک ــت اس ــای بهش ــت رفن روی ــای از دس ــه معن ــی ب متدن

ــن  ــل ای ــم حاص ــا ه ــد. جنگ ه ــی می کن ــم زده و رسطان ــی را بره ــت اجتامع ــم طبیع ــند و نظ ــا فرومی پاش معن

چالش هــا و تضادهــا می باشــند. متــدن مرکزگــرا کــه هــزاران ســال قدمــت دارد، در طــول تاریــخ خــود تنهــا جامعــه 

را دچــار فرســایش کــرده اســت. راهــکار ایــن متــدن هــم مــدام تجزیــه عمیــق جوامــع بــوده. جنــگ ایدئولوژیــک 

بــه ایــن دلیــل در رسارس جهــان اهمیــت یافتــه چــون کنــش اجتامعــی علیــه رونــد از دســت رفــن معنــا بدســت 

ــک،  ــا جنگ هــای ایدئولوژی ــک ســو تفاوت هــای خــود را ب ــای متضــاد جامعــه متمــدن، از ی متــدن اســت. جناحه

ــرای  ــت ب ــی فرادس ــاختاری و معنای ــکلی س ــود را ش ــر خ ــوی دیگ ــد و از س ــرح می مناین ــادی مط ــی و نه فیزیک

ــد.  ــی ش ــری تلق ــم ج ــی مارکسیس ــا حت ــیاری جریانه ــوی بس ــدن از س ــد مت ــن رون ــد. ای ــوه می دهن ــه جل همیش

ــت  ــد، واقعی ــان ده ــاوت نش ــی متف ــا و معان ــا، نهاده ــورت دوره ه ــل بص ــود را در داخ ــم خ ــدر ه ــدن هرچق مت

ــتگاه های زور  ــا دس ــدن ب ــوی مت ــه از س ــت ک ــده ای اس ــه پدی ــت. جامع ــتعامر اس ــی و اس ــش هژمونگرای بنیادین

ــود  ــون خ ــت دارد چ ــا طبیع ــتی ب ــک ـ همزیس ــه ای اکولوژی ــا رابط ــه اساس ــود. جامع ــده می ش ــتثامر بلعی و اس

ــر طبیعــت  ــی کــه دامن گی ــد. هــر بالی ــع می کن ــن رابطــه را ضای ــی متــدن ای طبیعــت دوم محســوب می گــردد، ول

ــای  ــا بالی ــدام ب ــت را م ــه و محیط زیس ــدن، جامع ــس. مت ــد و برعک ــد ش ــم خواه ــه ه ــر جامع ــود، دامنگی اول ش

بــزرگ روبــرو ســاخته اســت. ارزیابی هایــی از نــوع »جوامــع بــدون متــدن قــادر بــه حیــات نیســتند« و »جوامعــی 

ــی از  ــا بازتاب ــوده و عمدت ــک ب ــند« ایدئولوژی ــوی می باش ــی و ق ــی غن ــد جوامع ــی می کنن ــه زندگ ــه متمدنان ک

پارادایــم قــرش نخبــه حاکمیت گــرا و انحصارجــوی اســتثامرگر می باشــند. علــم هــم طبقاتــی شــدن، شهر نشــینی 

ــی:  ــدن رسطان ــوی مت ــه از س ــودی جامع ــانه های ناب ــد. نش ــوان می کن ــی عن ــان اجتامع ــدن را رسط ــی ش و دولت

ــای  ــش بیامریه ــت، افزای ــه جمعی ــد بی روی ــکاری، رش ــت، بی ــودی محیط زیس ــته ای، ناب ــای هس ــگ افزاره جن

ــه  ــن اســت کــه متدنــی نویــن الزم اســت. متــدن مدرنیت ــره. ای ــاک جنســی و بیولوژیــک، نسل کشــی و غی خطرن

دموکراتیــک مناســب ترین راه خــروج جوامــع امــروزی از وضعیــت رسطانــی متــدن مرکزگــرا و رسمایــه داری اســت. 

نــوع برخــورد متــدن دموکراتیــک، فروپاشــی متــدن مرکزگــرا نیســت، بلکــه متحــول ســاخن آن اســت. تنهــا عامــل 

نیرومنــد بــرای تغییــر جامعــه متمــدن مرکزگــرا، فرهنــگ اجتامعــی غیرمتمرکــز بــا تنوع هــای حیاتــی می باشــد. 

ــی را  ــاختاری و معنای ــای س ــاند و ویژگی ه ــالل برس ــودی و اضمح ــه ناب ــگ را ب ــد فرهن ــی می توان ــدن رسطان مت

نابــود کنــد. فرهنــگ بایــد رسآمدتــر از متــدن مرکزگــرا شــود تــا تنوعــات بومــی، محلــی و ارزش هــای پرقدمــت 

اجتامعــی حفــظ گــردد. ارتبــاط فرهنــگ و متــدن متقابــل اســت. متــدن مرکزگــرا انحــراف در فرهنــگ اســت که در 

ــد. ــه اوج می رس ــی ب ــازی فرهنگ ــا یکدست س ــارص ب ــه داری مع ــیون رسمای دوره گلوبالیزاس

4ـ قدرت
ــه  ــل درک کــرده اســت. ب ــی واقعیت هــای اجتامعــی را غیرقاب ــی و دولت ــخ طبقات ــد تاری مفهــوم قــدرت در رون

همیــن دلیــل خــود مفهــوم قــدرت نوعــی دشــواری در تعریــف خــود ایجــاد منــوده و راه بــر اشــتباهات خطرنــاک 

ــورت  ــه ص ــی واقع گرایان ــد تعریف ــازه منی ده ــه اج ــت ک ــه اس ــلطه نهفت ــدرت، س ــت ق ــت. در رسش ــوده اس گش

گیــرد. از قــدرت، پدیــده ای هــم خنثــی و هــم الوهــی ســاخته شــده کــه مطلــق و مقــدس اعــالم گشــته اســت. 

قــدرت اجتامعــی در اســاس، مترکــز نیــروی اســتثامرگری اســت. نیروهــا و ابزارهــای زور از ســوی عامــالن قــدرت 

بــرای ســلطه انحصــار می گــردد. گویــی تــا ســطح ژنتیــک جامعــه نفــوذ کــرده. پدیــده ای کــه از مفهــوم قــدرت 

بــرای اســتثامر طبقــات اجتامعــی اســتفاده می کنــد، دولــت اســت. ایــن دولــت اگــر از نــوع ملــی باشــد، قــدرت 

ــان  ــوی صاحب ــون از س ــه پیرام ــار ب ــامل فش ــای اع ــی، کانون ه ــای چندمیلیون ــد و پایتخت ه ــر می کن را متمرکزت

ــرت  ــازی بیش ــب ذخیره س ــت« موج ــهر و دول ــه، ش ــه »طبق ــرا همیش ــدن مرکزگ ــول مت ــند. در ط ــت می باش دول

قــدرت بــه دســت حاکمیــت مرکــزی شــده اند. طبقــات بــرده دار، فئــودال و بــورژوا مشــخصا قــدرت را بصــورت 

مفهومــی کــه می تواننــد بیشــرت آن را بصــورت پتانســیل انبــار کننــد، می نگرنــد. پتانســیل آن، هــم بــه دو صــورت 

ــود را  ــان خ ــه چن ــدرت همیش ــود دارد. ق ــی( وج ــای دولت ــری )نهاده ــورت فک ــم بص ــا( و ه ــی )ارتش ه فیزیک

جلوه گــر منــوده کــه انــگار در امــر مدیریــت جامعــه، وجــودش جــری، حتمــی، قطعــی و مطلــق اســت. در حالــی 

کــه بــا مدیریــت تفــاوت کامــل دارد، امــا خــود را بجــای آن جــازده اســت. مدیریــت طبیعــی جامعــه بــا قــدرت که 

مدیریــت ســاختگی اســت، تفاومــت فاحــش دارد، زیــرا قــدرت نوعــی غــده رسطانــی در بدنــه اجتــامع می باشــد. 

قــدرت بــا دولــت تفــاوت دارد. قــدرت در جامعــه شــایع تر و فراگیرتــر اســت و دولــت نوعــی قــدرت محــدود 

ــرده و از  ــاد ک ــرتی روی آن ایج ــرتل بیش ــه کن ــت ک ــدرت اس ــکلی از ق ــع ش ــت در واق ــت. دول ــد اس و قاعده من

ــرای قــدرت وضــع کــرده، آن را حقوقــی ســاخته و مرشوعیــت  طریــق قانون هــای اساســی، مقرراتــی خشــک ب

می بخشــد. قــدرت، ســلطه عمومــی و دولــت، ســلطه خصوصــی اســت. دولــت بــا ســلب قــدرت از جامعــه آن 

را برده می ســازد. قــدرت و دولــت نقطــه مقابــل آزادی هســتند. در یــک جامعــه، قــدرت حتــی نبایــد بصــورت 

پتانســیل هــم وجــود داشــته باشــد، زیــرا عامــل محرومیــت از آزادی خواهــد شــد. دولــت، خودکامــگان بــزرگ 

ــی حــذف  ــدرت یعن ــه ق ــل ب ــد. می ــه وجــود می آورن ــامع را ب ــدرت عمومــی هــم خودکامــگان کوچــِک اجت و ق

دموکراســی. در طــول تاریــخ بیــامری قــدرت، ســلطه گرانی هامننــد هیتلــر را بــه روی صحنــه مــی آورد. مفهــوم 

قــدرت در نظام هــای مختلــف ســلطه همچــو رسمایــه داری بــا رویــه نفــوذ در متامــی عرصه هــای اجتــامع اشــکالی 
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ــا شــاکله بندی قــدرت در  ــاری اســت. دولــت ـ ملــت هامن ــد کــه فوق العــاده توتالیت از مدیریــت را عرضــه می کن

نظــام رسمایــه داری اســت. کار بــر روی مفهــوم قــدرت، وظیفــه آزادیخواهانــه اســت و عــدم توجــه نســبت بــه آن 

خــأ سیاســی، اجتامعــی و اقتصــادی را موجــب می شــود کــه جــران آن مشــکل خواهــد بــود.

5ـ مدیریت
تعریــف صحیــح مفهــوم مدیریــت، از نقطه نظــر برطرف ســازی مــوارد نامطلــوب و کج بینی هــای ناشــی از مفهــوم 

قــدرت، حائــز اهمیــت اســت. مدیریــت، پدیــده ای اســت کــه جامعــه را بــا تغذیــه فرهنــگ، ســامان می بخشــد و 

منی تــوان هیــچ جامعــه ای بــدون مدیریــت را تصــور منــود. بــا تعمیــم کیهانــی می تــوان مدیریــت را معــادل رشــد 

ــی اســت.  ــز عصب ــک هــم همطــراز مترک ــان بیولوژی ــامع اســت. در کیه ــظ اجت ــا هــر حف ــی دانســت. هامن ذهن

ــرده و  ــد ک ــت آن را نظام من ــا مدیری ــده اند، ام ــر ش ــرا پیچیده ت ــتند، زی ــی هس ــم و بحران ــه بی نظ ــع همیش جوام

ــه  ــر جامع ــد. ه ــات می ده ــت، نج ــی مدیری ــد ول ــی می کن ــت، بحران ــد. دول ــات می ده ــران نج ــوس و بح از کائ

معمــوال دارای قــوه مدیریتــی اســت کــه در حــوزه هــوش تحلیلــی بــا توســل بــه آن قــوه خــود را منعطــف ســاخته 

و پیشــرد می دهــد. مدیریــت هــر تنظیــم انســانی ســه رونــد تولیــد مثــل، تغذیــه و بقــا اســت. مدیریــت هــامن 

هــوش جمعــی اســت کــه از کلیــت جامعــه بــرای رســیدن بــه ســطح پیرشفــت عالــی اســتفاده می کنــد و در حــوزه 

حقیقــت اجتامعــی توســط اوجــاالن بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. مدیریــت بیگانــه مــرشوع نیســت و بــه 

معنــای حــذف مدیریــت ذاتــی اســت کــه بــر اثــر آن قــوه طبیعــت اجتامعــی از میــان مــی رود. مدیریــت بیگانــه 

ــت  ــد و نهای ــدام انحــراف ایجــاد می کن ــه م ــه تحــت اســتثامر اســت ک ــی و اراده جامع ــل خودگردان نقطــه مقاب

ــد، بلکــه آخــر رس  ــه مستعمره ســازی بســنده منی کن ــه تنهــا ب آن شــکل گیری یــک مســتعمره اســت. قــدرت بیگان

ــن  ــه، ظاملانه  تری ــای بیگان ــد. مدیریت ه ــود می کن ــی ناب ــیون و نسل کش ــا آسمیالس ــش را ب ــه و فرهنگ آن جامع

ــت یافن  ــه، دس ــک جامع ــرای ی ــه ب ــن وظیف ــن و زیباتری ــن، علمی تری ــن، اخالقی تری ــن حیاتی تری ــتند. بنابرای هس

ــه نیــروی خودمدیریتــی اســت. در صــورت شکســت ایــن جامعــه، توســعه سیاســی و اقتصــادی هــم ناممکــن  ب

می گــردد. یــک جامعــه دو وظیفــه دارد: نخســت  اینکــه مانــع از تبدیــل قــوه مدیریــت بــه شــکل قــدرت شــود 

و دوم اینکــه بایــد تــالش کنــد هیچــگاه بی مدیریــت باقــی منانــد. امــروزه کــه کوردســتان اشــغال شــده، مدیریــت 

ذاتــی بایــد از قــدرت حاکــم امتیــاز بگیــرد. قــدرت پدیــده ای ضداجتامعــی و ابــزار اســتعامرگری می باشــد. در هیــچ 

ــدارد. جامعــه بی مدیریــت محــروم از اخــالق، سیاســت  ــی از اعــراب ن مدیریــت اجتامعــی ای، اســتعامرگری محل

ــت،  ــادی اس ــی و اقتص ــد سیاس ــای رش ــر بنیان ه ــی ب ــداوم فرهنگ ــعه م ــی توس ــت ذات ــت. کار مدیری ــم اس و عل

ــل دارد،  ــزی می ــی مرک ــه قدرت گرای ــه ب ــی ک ــت. مدیریت ــد یاف ــودی نجــات نخواه ــیون و ناب ــه از آسمیالس ــر ن اگ

ضددموکراتیــک اســت. چــون دولــت قطــب مخالــف خلــق اســت، پــس قــدرت دولتــی خالــص بــه معنــای ســلب 

مدیریــت از خلــق اســت کــه از رشــد دموکراســی جلوگیــری می کنــد. دموکراســی هــامن خودمدیریتــی اســت کــه 

ــا از آن جامعــه اســت و شــیوه آن، مشــارکت مردمــی  ــوع مدیریــت رصف ــن ن عــاری از مفهــوم قــدرت اســت. ای

می باشــد. 

در طــول تاریــخ، جوامــع بــا گــذار از ســاختار کالن و قبیلــه پیچیده تــر شــده اند و بــه حالــت کالن جوامــع 

پانهاده انــد. در دوران جوامــع کالنــی ـ قبیلــه ای، مدیریــت، ذاتــی بــود، ولــی بــا پیچیدگــی اجتامعــی، دموکراســی 

بــه مثابــه یــک مفهــوم گســرتده رضوری تلقــی شــد. مدیریــت ذاتــی فراتــر از دموکراســی هــم جوامــع کوچــک 

کالنــی و هــم جوامــع وســیع ملــی را دربرمی گیــرد. جامعه شناســی هنــوز نتوانســته ایــن معضــل را تشــخیص دهــد 

و آشــوب ناشــی از درهــم برهمــی مفهــوم قــدرت و مدیریــت را حــل کنــد. تــداوم بحــران بــه همیــن دلیــل اســت. 

مدیریــت دولتــی یعنــی بی معناســاخن دموکراســی و بخشــیدن حالتــی فرمالیتــه بــه آن. ایــن بی معنایــی، جامعــه 

ــاخن  ــا جداس ــا ب ــد. تنه ــود می کن ــر ناب ــدرت افزون ت ــرت و ق ــود بیش ــای س ــر راهکاره ــت را بخاط و محیط زیس

مفاهیــم قــدرت و مدیریــت از یکدیگــر می تــوان بحران هــای اجتامعــی را حــل کــرد کــه ایــن رســالت از آن علــم 

جامعه شناســی اســت. قــدرت، فــرد را در جامعــه بــه نفــع ســلطه دولتــی عقیــم می ســازد، امــا مدیریــت بــا مشــارکت 

ــد. ــته تر می کن ــود او را برجس ــه وج ــتقیم جامع ــرد در اداره مس دادن ف

6ـ سیاست
مفهــوم سیاســت)پولیتیکا( نیــز بازمنــود پدیــده ای اجتامعــی اســت کــه درک آن حداقــل بــه انــدازه درک مفهــوم قــدرت 

دشــوار می باشــد. پولیتیــکا هــم تداعی کننــده مفهــوم مدیریــت و هــم قــدرت اســت کــه ریشــه آن یونانــی می باشــد. 

معنــای ریشــه ای آن »مدیریــت شــهر« اســت. سیاســت درواقــع بــرای جامعــه بــه معنــای مدیریــت آزادانــه و اراده منــد 

اســت کــه فــرد و جامعــه را توأمــان دربرمی گیــرد. سیاســت، پدیــده مدیریــت را در کنــه خــود دارد، امــا منی تــوان آن 

را بــه »مدیریــت« تقلیــل داد. بــا هیــچ یــک از مدیریت هــای ذاتــی و قدرت محــور یکســان نیســت. سیاســت، حــوزه 

آزاد جامعــه بــا آفرینــش معنایــی و ارادی اســت کــه توســعه و پیرشفــت از آن حاصــل می گــردد. چــه بســا سیاســت 

ــا سیاســت  ــه آزادی را نشــان می دهــد. هامن ــح رســیدن ب ــوی آزادیســت. هــری اســت کــه شــیوه صحی ــرادر دوقل ب

پی بــردن جامعــه بــه وجــود خویــش یــا خودآگاهــی از طریــق اندیشــه و عمــل ذاتــی اســت. هنگامــی کــه سیاســت 

ــت  ــوع مدیری ــد. ن ــت می منای ــک کســب هوی ــه سیاســت دموکراتی ــه مثاب ــد، ب ــی درمی آی ــوه خودمدیریت بصــورت ق

قدرت محــور بــه معنــای انحــراف سیاســت از مفهــوم انســانی آن اســت کــه هــم انــکار مفهــوم خــود می باشــد هــم 

جامعــه. قــدرت یعنــی نفــی سیاســت کــه کــامکان بدســت دولــت تحمیــل می شــود و لیرالیســم اوج آن اســت. شــاید 

قــدرت بصــورت نســبی در دســت یــک شــخص انحصــاری شــود، امــا سیاســت چنــان خصیصــه ای دارد کــه هیچــگاه یک 

فــرد قــادر بــه انحصــار آن نیســت؛ انحصــار سیاســت تنهــا از ســوی یــک گــروه یــا دولــت ممکــن اســت کــه انحصــار 

الیگارشــی و دولتــی منونه هــای بــارز آن اســت. اداره دولتــی، سیاســت نیســت، بلکــه سیاســت منایی اســت. سیاســِت 

دولتــی در واقــع قدرتــی هنجاریافتــه اســت کــه البتــه خــود قــدرت هــم نفــی سیاســت اســت.

حــوزه ای کــه در جامعه شناســی بیــش از هــر چیــز اغتشــاش و آشــفتگش مفهومــی در آن رخ می دهــد، حــوزه روابــط 

قــدرت، مدیریــت و سیاســت می باشــد. ایــن مفاهیــم آنچنــان بصــورت مختلــط و همســان انگارانه بــه کار می رونــد 

کــه ســقف متامــی علــوم اجتامعــی بــه شــیوه ای زنجیــروار بصــورت اشــتباه چیــده می شــود. در ایــن میــان، ایدئولــوژی 

لیرالیســم مغلطه انــداز اســت و موجــب آشــوب ذهنــی بی حدومــرز می گــردد. تاکنــون متامــی سیاســت های دولتــی، 

مــرشوع و واقعــی جلــوه داده شــده اند و مدیریت هــای حقیقــی مردمــی بــا برچســب های ابتدایــی، محلــی و 

ــت.  ــه درک سیاس ــامع در زمین ــن اجت ــاخن ذه ــفته س ــی آش ــن یعن ــته اند. ای ــوان گش ــده عن ــه، عقب مان تنگ نظران

قدرت منــدان امــروزه ادعــای سیاســتی مــدرن و متمــدن دارنــد، درحالــی کــه مدت هاســت جامعــه و سیاســت را از هــم 

دور ســاخته و قــدرت را جایگزیــن آنهــا کرده انــد. امــروزه نیــز تــرس افــراد اجتــامع از سیاسی شــدن حاصــل فشــارهای 

ــه را  ــی جامع ــع حیات ــد مناف ــا سیاســت خلق محــور می توان ــت اســت. تنه ــرس از دول ــا ت ــه هامن ــت می باشــد ک دول

حفــظ و مدیریــت کنــد، غیــر از ایــن، انحــراف خواهــد بــود. دو عامــل »طبقــه اســتثامرگر و نخبــه قدرت مــدار« نقــش 

سیاســت زادیی از جامعــه را برعهــده دارنــد کــه در برابــر آنهــا بایــد جامعــه را سیاســی ســاخت تــا از زنجیــر قــدرت و 

دولــت رهایــی یابــد. سیاســت دموکراتیــک بصــورت روح دموکراســی مســتمر تنهــا درمــان همیشــگی اســت.

7ـ اخالق
ــه  ــنت نهادین ــت س ــه حال ــت ک ــت اس ــکلی از سیاس ــالق، ش ــود: اخ ــف من ــورت تعری ــن ص ــالق را بدی ــوان اخ می ت

ــه  ــرای جامع ــه ب ــر روزان ــده و تغذیه گ ــالق، محافظت کنن ــش خ ــا نق ــت عمدت ــت. سیاس ــه اس ــود گرفت ــی بخ تاریخ

دارد و اخــالق نیــروی نهادینــه و قاعده منــد هــامن خدمــت اســت. می تــوان اخــالق را حافظــه سیاســی جامعــه هــم 

دانســت. فرســودگی اخالقــی و یــا محرومیــت از آن بــه معنــای نابــودی حافظــه سیاســی و تضعیــف نهادهــای ارادی 

جامعــه اســت. فقــدان اراده سیاســی هامنــا فقــدان نیــروی دفــاع از خــود اســت. ملت هایــی کــه دچــار ایــن وضعیــت 

ــر  ــن اخالقــی فرادســتان ب ــوان قوانی ــرای اســتثامر و ســلطه گری مســتعد می شــوند. حقــوق همیشــه بعن می شــوند ب
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جوامــع تحمیــل شــده کــه فــرم اخالقــی جوامــع را نابــود می کنــد تــا زمینــه قــدرت و تشــکل دولتــی را فراهــم 

آورد. از دســت دادن نیــروی مدیریــت و سیاســت ذاتــی بزرگرتیــن بی اخالقــی اســت. تاریــخ دولتــی همیشــه 

جوامــع طبیعــی و ســنتی را بــا برچســب های منفــی ابتدایــی و بربــر، بــی ارزش جلــوه داده در حالــی کــه ارزش 

اخالقــی آن مدیریت هــای ســنتی بیشــرت از نــوع دولتــی اســت. اخــالق در کنــار سیاســت میــزان آزادی، مســاوات 

ــاوم  ــدرت مق ــت و ق ــل دول ــه جامعــه را در مقاب ــده ای اســت ک ــد. اخــالق پدی ــن می کن و دموکراســی را تعیی

ــی  ــوه دادن نهادهــای لیرال ــرای مــرشوع جل ــی روش خــاص دولت پرســتان ب ــد. دماگــوژی و عوام فریب می گردان

اســت کــه فروپاشــی اخالقــی اســت و از علــوم در ایــن راه هــم اســتفاده ابــزاری می شــود.

8ـ حقوق
ــم  ــی آن تحکی ــا حــق و عدالــت رابطــه تنگاتنــگ دارد، امــا در اصــل نقــش اصل ادعــا می  شــود کــه حقــوق ب

ــت،  ــه دول ــردن حــوزه اجتامعــی اســت. بخاطــر تبلیغــات گســرتده روزان ــه قیمــت محدودک ــی ب ــدرت دولت ق

مفهــوم حقــوق در هالــه ای از ابهــام باقــی مانــده. حقــوق جایگزیــن حیــات قاعده منــد اجتامعــی شــده کــه 

ســلب انتخــاب آزاد و مدیریــت ذاتــی اســت. اداره دولتــی مســاوی بــا حقــوق اســت کــه در رأس هــرم قرارگرفته 

ــا توســل بــه حقــوق جامعــه را تحــت فشــار قرارمی دهــد و  و اراده جامعــه را بــه حاشــیه می رانــد. دولــت ب

طبقــات آن را بــرای اســتثامر مهیــا می گردانــد. مفهومــی اســت کــه تعریفــی مبهــم شــده و در برابــر قوانیــن 

اخالقــی قــرار دارد. چــون مــدام انواعــی از حقــوق را بــرای طبقــات مختلــف تنظیــم می کنــد، مســتمرا موجــب 

ــی،  ــات حقوق ــز و پرجزئی ــامت ری ــت. تنظی ــق اس ــر خل ــی ب ــار قانون ــل فش ــود. عام ــی می ش ــری طبقات درگی

برعکــس آنچــه بســیار ادعــا می شــود، نــه تنهــا بازمنــود عدالــت و نیــروی حــق نیســت، بلکــه بازتاب دهنــده 

ــعه  ــده اند. توس ــذاری ش ــد رمزگ ــورت نظام من ــه بص ــت ک ــه ای اس ــتثامری و رسکوبگران ــارات اس ــع انحص مناف

وحشــت آور حقــوق در شــبکه اســتثامر رسمایــه داری در راســتای متایــل بــه ســود بیشــرت اســت. حقــوق در طــول 

تاریــخ هــامن حــق ســلطه در هیــأت خــداـ شــاه اســت. همسان ســازی مفاهیــم حــق، خــدا و اللــه و پرداخــت 

آنهــا بدیــن صــورت، بیانگــر واقعیــت ســلطه گری مذکــور اســت.

حقــوق در مقابــل اخــالق اجتامعــی، اخــالق انحصــار قــدرت اســت و جامعــه را بــه »حــوزه کنــش قاعده منــد 

قــدرت دولتــی« درمــی آورد. حــوزه جامعــه هــم مــدام محــدود می گــردد. در دولــت بجــای اخــالق از حقــوق 

بــرای قضــاوت اســتفاده می شــود. بــه همیــن دلیــل اخالق مــداری ســنتی و مــدرن، واپس گرایــی تلقــی گشــته. 

ــذاری و  ــرای رسپوش گ ــزاری ب ــد اب ــد. هرچن ــرزی منی شناس ــی م ــت اجتامع ــق و عدال ــب ح ــوق در غص حق

الپوشــانی ناحقی هــای دولــت اســت، امــا حتــی از تئوری پــردازی بــرای آن در علــوم اجتامعــی حــذر نکرده انــد. 

ــزار  ــن اب ــد. بزرگرتی ــکل می ده ــی ش ــیال و اخالق ــات س ــر حی ــی در براب ــات کاذب مقررات ــی حی ــوق، نوع حق

رسکــوب در دســت مدرنیتــه رسمایــه داری اســت کــه هــر نــوع تعرضــی را مــرشوع جلــوه می دهــد. تنهــا کاری 

کــه بایــد کــرد ایــن اســت کــه از جنبه هایــی اخالقــی کــه ناچــارا در حقــوق گنجانــده شــده، اســتفاده کنیــم تــا 

مســئله معضــل دار حقــوق را بــه نفــع جامعــه حــل مناییــم.

9ـ دموکراسی
تعریــف صحیــح ماهیــت دموکراســی و انــواع آن در ارتبــاط بــا مقوالتــی چــون بروکراتیســم، حقــوق، قانــون، 

سوسیالیســم و لیرالیســم حیاتــی اســت و هــامن تعریــف و تفســیر اســت کــه ماهیــت حقیقــی یــک مــدل از 

دموکراســی خلق محــور را جلوه گــر می ســازد. موضــوع دموکراســی تقریبــا در رسارس کشــورها و مناطــق دنیــا 

مطــرح اســت، لــذا هــر جریانــی فکــری تعاریفــی گاه محــدود و گاه وســیع ارایــه داده انــد. در معنــای وســیع 

کلمــه می تــوان دموکراســی را خودمدیریتــی اجتامعاتــی تعریــف منــود کــه بــا دولــت و قــدرت آشــنا نشــده اند. 

ــروزه در  ــرد. ام ــای می گی ــر ج ــته بندی فوق الذک ــیره در دس ــه و عش ــع کالن، قبیل ــی جوام ــت خودگردان ماهی

رسارس کشــورهای جهــان پدیده هــای قــدرت و دولــت بشــدت حاکــم شــده اند ولــی ایــن بــدان معنــا نیســت کــه 

مبــارزات خلق هــا ادامــه نــدارد. ســازمان ها و مدیریت هــای ذاتــی محلــی ای کــه علیــه قــدرت و دولــت مبــارزه 

می کننــد را می تــوان نیروهــای دموکراتیــک نامیــد. در هــر جامعــه ای کــه دولــت حاکــم اســت، نــه دموکراســی و نــه 

مدیریت هــای مســتبد هیچکــدام بطــور خالــص و صددرصــد حاکــم منی باشــند، چه بســا مدیریــت، مختلــط اســت، 

ــذا دموکراســی هــم در قالــب مدیریت هــای مختلــط بــه انحــراف کشــانده می شــود. مدل هــای موجــود فاســد  ل

ــیوه  ــد. چه بســا دو ش ــت یکدیگرن ــرای محدودســاخن حاکمی ــالش ب ــدام در ت ــت و دموکراســی م ــد. دول می گردن

دموکراســی جلــوه می کنــد یکــی دولــت اســت کــه نقــاب دموکراســی بــر چهــره می زنــد و دیگــری مدیریت هــای 

ــت  ــد دول ــالش کرده ان ــون ت ــی ها تاکن ــد. دموکراس ــده دارن ــور را برعه ــی خلق مح ــی دموکراس ــه منایندگ ــی ک ذات

خــاص خــود ایجــاد کننــد تــا بــا حاکمیــت آن کارشــان را رشوع مناینــد. مختلط   شــدن دولــت و دموکراســی در اروپــا 

و آمریــکا بشــدت صــورت گرفــت و حتــی سوسیالیســت ها دچــار ریوزیونیســم شــده و بــا دولــت و لیرالیســم از 

در ســازش درآمــده و مــدل دموکراســی تســلیم شــده بــه دولــت، لیرالیســم و بروکراســی آنهــا را شــکل داده انــد. 

ــر اســت. در  ــت عمیق ت ــه و دول ــت جامع ــان طبیع ــاوت می ــی، تف ــنت تاریخ ــل وجــود س ــه دلی ــه ب در خاورمیان

کشــورهای جهــان کــه دولــت ـ ملــت حاکــم اســت، مــدل دموکراســی از نــوع منایندگــی اســت کــه دولــت خــود را 

ــا جهــت محدودکــردن  ــوع دموکراســی و دولت هــا در اروپ ــن ن ــان ای ــری می ــه درگی ــد. البت ــده قاطــع می دان مناین

نقــش دولت هــا بــا توســل بــه قانــون اساســی هنــوز ادامــه دارد. ایــن درگیــری، نوعــی ســازش و همزیســتی را بــه 

ــا جریان هــای واقعــی دموکراســی خواه  ــی ب ــرای رویاروی ــی ب ــان آورده. دولت هــا معمــوال از تضادهــای طبقات می

ــی  ــای دموکراس ــتفاده از روکش ه ــدون اس ــه ب ــده ک ــه ش ــه داری متوج ــه رسمای ــه مدرنیت ــد. چراک ــه می کنن تغذی

ــی  ــای ترشیفات ــی در پارملان ه ــی دموکراس ــدار کم ــدود از مق ــتفاده مح ــد. اس ــب ده ــع را فری ــد جوام منی توان

راهــکاری معمولــی بــرای کنــرتل مبــارزات خلق هــا شــده اســت. در ایــن روش، دموکراســی را از بدنــه سوسیالیســم 

جــدا ســاخته و بــا لیرالیســم عجیــن می ســازند کــه البتــه چیــزی بــه نــام دموکراســی لیرالــی وجــود نــدارد و تنهــا 

یــک اصطــالح اســت و بــس.

بــرای مبــارزه بــا ایــن عوام فریبــی بایــد مدیریــت خــودی را چیــره  گردانیــم. مدیریت هــای ذاتــی را نبایــد 

ــت  ــیس دول ــه تأس ــدام ب ــه اق ــت. ن ــان دانس ــی همس ــی و پرولتاریای ــای خلق ــی و دیکتاتوری ه ــدرت دولت ــا ق ب

کنیــم و نــه ضمیمــه دولــت شــویم. انحرافــات راســت و چــپ دموکراســی لیرالــی موجــب شــده کــه گذشــته از 

ــط تحــت  ــردن سوسیالیســم، نوعــی بروکراتیســم وحشــتناک رواج داده شــده و مدل هــای دموکراســی غل بدنام ک

عناویــن دموکراســی منایندگــی، دولتــی، واســطه ای و لیرالــی در مقابــل دموکراســی رادیــکال ـ مســتقیم قــد علــم 

کننــد. ریوزیونیســم دموکراســی بــه ایــن معناســت کــه سوسیالیســت های دموکــرات از قواعــد بنیادیــن دموکراســی 

رادیــکال دســت برداشــته و آن را بــا قواعــد لیرالــی ادغــام کرده انــد. بخاطــر مــدل و نــوع دموکراســی اســت کــه 

می تــوان مدرنیتــه دموکراتیــک را از مدرنیتــه رسمایــه داری تشــخیص داد. حتــی شــیوه مبــارزه دموکراســی خواهان 

ــا آن  ــا اینکــه دچــار ریوزیونیســم شــده و ب ــد ی ــدازی آن بودن ــال بران ــد و بدنب ــت را رد می کردن ــا بشــدت دول ی

ادغــام می شــدند، امــا مدرنیتــه دموکراتیــک امــروزه نــه بدنبــال برانــدازی بــه یکبــاره دولــت اســت و نــه در درون 

دولــت ذوب می شــود، بلکــه مســتقال حوزه هــای اجتــامع را بســرت خــود قرارمی دهــد و ســاختارها و نهادهایــش را 

بصــورت خودگــردان ایجــاد می کنــد. البتــه دموکراســی قواعــدی اســت کــه بــه کل یــک سیســتم بســتگی دارد، ایــن 

سیســتم اگــر دولــتـ  ملــت باشــد، فاجعــه را بدنبــال دارد، امــا اگــر کنفــدرالـ  فــدرال باشــد، حقیقــی خواهــد بــود.

10ـ اقتصاد
تعریــف اقتصــاد و تعییــن جایــگاه آن در انقــالب پارادایمــی حقیقی بــودن یــک مبــارزه را بخوبــی نشــان خواهــد 

ــوان  ــا عن ــوژی را روبن ــا و ایدئول ــه مارکــس و مارکسیســم اقتصــاد را زیربن ــا از جمل ــال بســیاری از جریانه داد. مث
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کــرده و شــیوه مبــارزات خــود را مطابــق آن تنظیــم منوده انــد. عواقــب ایــن اشــتباه را در شکســت سوسیالیســم 

رئــال و نیــز مبــارزات سوسیالیســت های چیــن و کوبــا دیدیــم. هــم سوسیالیســم رئــال و هــم لیرالیســم دچــار 

ــطه  ــه واس ــه ب ــم ک ــدند. لیرالیس ــاد ش ــه اقتص ــع ب ــبختی های جوام ــا و خوش ــی مدیریت ه ــتباه تقلیل ده اش

تقلیل دهــی هرچیــزی بــه اقتصــاد، تعریــف آن را بی معنــی کــرده، هــر پدیــده مغایــر بــا اقتصــاد را نیــز اقتصــاد 

محســوب می منایــد. اقتصــاد در معنــای عــام کلمــه یعنــی »عمــل برآورده ســازی نیازهــای مــادی رضوری جامعــه 

ــازار«  ــون ب ــادی پیرام ــه نیازهــای م ــه هــم »مبادل ــای محــدود کلم ــی آن«. در معن ــه و مقررات ــت نهادین و حال

ــر اســت.  ــا قرارمی دهــد کــه صحیح ت ــه ای را مبن ــوع اقتصــاد، بجــای ارزش کاربســتی، ارزش مبادل ــن ن اســت. ای

مدرنیتــه رسمایــه داری بــا ســیطره بــر اقتصــاد و فاســدکردن آن متامــی حوزه هــای اجتــامع و دموکراســی را فاســد 

می گردانــد. اقتصــاد را از ماهیــت آن خــارج ســاخته. بازارهــا از ســوی دولــت ـ ملــت تصاحــب شــده و هــدف 

آن برطرف کــردن نیازهــای جامعــه نیســت، بلکــه ســود و رسمایــه بیشــرت اســت. نظــام ســود افراطــی »تجــاری، 

ــای  ــر پایه ه ــم اقتصــاد ب ــودن. عل ــی ضداقتصادب ــن یعن ــه داری اســت. ای ــا هــدف رسمای ــی« تنه ــی و مال صنعت

انحصارگــری ترویــج داده و مــرشوع گردانیــده شــده. ایــن رونــد بــه قیمــت نابــودی جامعــه و تــداوم بحــران بــازار 

متــام می شــود. نوعــی تــرور اقتصــادی اســت. کســب پــول از طریــق پــول، فاجعــه اجتامعــی اســت.

ــه و محیط  زیســت را  ــوع اقتصــاد، جامع ــن ن ــه اســت. ای ــی، اوج فروپاشــی اقتصــاد و جامع ــه مال عــر رسمای

ــد.  ــا از اقتصــاد را رصف تســلیحات جنگــی می کن ــکار و ســهم آنه ــه بی ــرده. نیمــی از جامع ــودی ب ــرز ناب ــا م ت

بخشــی از بــازار بــه بــازار تســلیحات بــا ســود هنگفــت مبــدل شــده کــه اصــال نیــاز اجتامعــی نیســت. در ایــن 

میــان، زنــان و جوانــان بعنــوان نیروهــای کار ارزان یــا بیــکاری بزرگرتیــن آســیب ها را دیده انــد و قربانــی نظــام 

ســود شــده اند. هیأت هــای مدیرعامــل کــه ســاخته و پرداختــه دســت دولــت ـ ملــت هســتند، مدیریــت اقتصــاد 

ــد  ــی کرده ان ــذاران اقتصــاد معرف ــاری زده و خــود را بنیانگ ــوده، کن ــان ب ــخ از آن زن ــه در طــول تاری ــه را ک خان

درحالــی کــه همــه آنهــا گــرگ مدیریتــی هســتند. اقتصــاد لیرالــی یعنــی چیرگــی گروهــی انــدک بــر کل جامعــه 

ــوع اقتصــاد، رسطــان اجتامعــی را  ــن ن ــه اســت. ای ــا جامع ــر ب ــا انحصــارات اســتثامری مغای و اقتصــاد. کار آنه

موجــب شــده و نفــی اقتصــاد اســت. علــم اقتصــاد سیاســی امــروزه منافــع نیروهــای خــارج از جامعــه را بصــورت 

اســطوره درمی آورنــد. هیأت هــای مدیرعامــل رشکت هــا و هولدینگ هــا هــم از جنــس آن عامــالن متقلــب 

ــم  ــت ه ــت ـ مل ــد و دول ــی می کنن ــل اجرای ــای مدیرعام ــد، هیأت ه ــردازی می کن ــگاه تئوری پ ــتند. دانش هس

ــه  ــه سیســتم دولــت ـ ملــت را ب ــه نوعــی زمین ــر مارکــس ب ــال« اث ــاب »کاپیت سیســتم زورمــدار آنهــا اســت. کت

لحــاظ اقتصــادی مــرشوع تلقــی می کنــد ولــی بایــد بازتفســیر منــود. خــود مارکــس رسمایــه داری را بــه مثابــه یــک 

ــال در رسمایــه داری همیــن  دوره تاریخــی جــری و ناگزیــر عنــوان کــرده کــه دلیــل ذوب شــدن سوسیالیســم رئ

اســت. آنهــا جامعه شناســی را بــه اقتصــاد تقلیــل داده و حــوزه اقتصــاد را هــم رصفــا بــه تحلیــل رسمایــه داری 

اختصــاص دادنــد کــه هــم بحــران اقتصــاد را دامــن زد هــم علــوم اجتامعــی را. چــون در مبــارزه ایدئولــوژی و 

تغییــر ذهنیــت زیربنــا اســت، پــس بــرای گــذار از آن بحرانهــا بایــد اولویــت از آن تغییــر در زیربنــای ایدئولــوژی 

باشــد تــا در مرحلــه دوم اقتصــاد هــم تغییــر یابــد.

11ـ آسمیالسیون
آسمیالســیون یــا همگون ســازی عمــل یک طرفــه مدرنیتــه رسمایــه داری بــرای تغییــر هویــت گروه هــای اجتامعــی 

ــم ذوب  ــای حاک ــا و ملت ه ــا در گروه ه ــا و ملت ه ــن گروه ه ــت. ای ــداران اس ــت زورم ــول هوی ــت قب ــه قیم ب

ــرده می شــوند و  ــکار ب ــرای ســازوکار قــدرت ب گردانــده شــده و ضمیمــه می شــوند. گروه هــای آســمیله شــده ب

ــش را از  ــت ذاتی ــش درهــم شکســته و هوی ــه مقاومت ــروه آســمیله شــونده ک ــد. گ ــه را دربردارن ــن هزین کم تری

کــف داده، بــه چنــان موقعیتــی تنــازل داده می شــود کــه مناســب ترین برده هــا جهــت خدمــت بــه قــرش نخبــه 

حاکــم در آن گــردآوری شــوند. ایــن گروه هــا دیگــر بعنــوان رسکوب شــدگان، نیــروی کار ارزان بــرای رسمایــه داری 

ــه  ــش، ضمیمه شــدن ب ــه ارباب ــق ب ــن مطل ــرده آسمیله شــده، شــباهت یاف هســتند. در اینجــا نقــش اساســی ب

نظــام حاکــم و دنبالــه روی از آن جهــت اثبــات صداقــت اش اســت. ایــن بــرده بی هویــت مــدام در تــالش بــرای 

ــا راه  ــدارد. تنه ــر ن ــاره ای دیگ ــت و چ ــدار اس ــتم زورم ــازل در سیس ــد ن ــی هرچن ــردن جایگاه ــا ک ــت و پ دس

باقی مانــده بــرای او، وفــق دادن خــود بــا فرهنــگ اربابــش اســت. افــراد یــک جامعــه آسمیله شــده دیگــر شــبه 

ــند.  ــام می باش ــرای نظ ــراد ب ــن اف ــرا مطیع تری ــت هســتند، زی ــد ذهنی انســان های بی وجــدان، بی اخــالق و فاق

حتــی در نوکــری بــا یکدیگــر رقابــت می کننــد. تصمیــم و عمــل آزادانــه ندارنــد. در چنیــن جامعــه ای هــر فــردی 

بــه خــود خیانــت کــرده و ارزشــهای اجتامعــی را هــم زیرپــا گذاشــته اســت. چه بســا حیوانــی در پوســتین انســان 

اســت. جوامــع بی هویــت تنهــا چیــزی کــه برایشــان باقــی می مانــد، ســیرکردن شکم شــان اســت. دولــت ـ ملــت 

ــا گرســنگی و  و اقشــار زورمــدار همیشــه از دو اســلحه »زور و خشــونت فیزیکــی عریــان و رویــارو ســاخن ب

ــا کشــتار فیزیکــی پاســخ می دهنــد. بیــکاری« اســتفاده می کننــد و هــر قیامــی از ســوی خلق هــا را ب

ــی  ــای انقالب ــا و جنبش ه ــدام جریان ه ــتند و م ــارزه نیس ــدون مب ــیون ب ــا آسمیالس ــارو ب ــای روی ــه خلق ه هم

ــت اســت.  ــک مل ــای ی ــت فرهنگــی اســاس بق ــرا حفــظ هوی ــد. زی ــگ خــود دارن ــای فرهن ــا ســعی در احی آنه

نابــودی فیزیکــی و گرســنگی مــداوم هــم تنهــا ترفنــد اربابــان بــرای تسلیم شــدن خلق هاســت. دولتمــردان بــرای 

ــد.  ــدود می کنن ــی را مس ــاختاری و ذهن ــی س ــت فرهنگ ــای پیرشف ــی راه ه ــی، متام ــای فرهنگ ــری از احی جلوگی

ــی  ــردی رسپیچ ــر ف ــتند و ه ــی هس ــه دولت ــتند، بلک ــی نیس ــع مدن ــر جوام ــا دیگ ــه خلق ه ــق ب ــع متعل جوام

ــد.  ــت می زن ــخت دس ــا س ــرم ی ــکار، ن ــان و آش ــد پنه ــوع ترفن ــه همه ن ــت ب ــک دول ــردد. ی ــراج می گ ــد، اخ کن

گروه هــای فرهنگــی فعــال خلق هــا هــم دو راه بیشــرت ندارنــد: یــا بــه جامعــه دولــت ـ ملــت آســمیله گر حاکــم 

می پیوندنــد یــا تغییــر روش داده و راه مبــارزه انقالبــی را انتخــاب و خــود را ســازماندهی می کننــد. در متامــی 

ــود. ــاهده می ش ــا مش ــن رونده ــان ای ــای جه ــت ـ ملت ه دول

ــگ  ــر فرهن ــه ب ــی ک ــه اســت. کوردهای ــن منون ــی آسمیالســیون، جالب تری ــن قربان ــوان بزرگرتی ــورد بعن ــق ک خل

ــد. دو راه »مقاومــت«  ــا نسل کشــی، تهدید شــان می کن ــه ت ــکاری گرفت ــد از گرســنگی و بی خــود ارصار می ورزن

و »خیانــت« پیشــاروی هــر فــرد کــورد قــرار دارد.

12 ـ نسل ُکشی
نسل کشــی تــداوم پدیــده آسمیالســیون اســت و وقتــی بحــث از نسل کشــی فرهنگــی باشــد، هــامن آسمیالســیون 

اســت امــا وقتــی بحــث از حــذف فیزیکــی باشــد، معنــای حقیقــی می یابــد. روش نسل کشــی بــرای ایــن اســت 

کــه خلق هــا، اقلیت هــا و انــواع گروه هــای دینــی، مذهبــی و اتنیکــی کــه توانســته نشــده بــا روش آسمیالســیون 

ــل  ــودی کام ــی ناب ــوند. نسل کش ــازی می ش ــال پاکس ــی کام ــی و فرهنگ ــورت فیزیک ــوند، بص ــده ش ذوب گردان

ــا فرهنگــی.  ــد ی ــه نسل کشــی فیزیکــی دســت می زنن ــا ب ــه خصلت هــا و موقعیت هــا ی ــا ب اســت. دولت هــا بن

هــر فرهنــگ ضعیــف وقتــی در برابــر یــک فرهنــگ قــوی قــدرت را بدســت می گیــرد، بنــا بــه قانــون دولــت ـ 

ملــت، فرهنــگ قــوی را کــه برتــر اســت دچــار نابــودی می ســازد. قــوی بــدان معنــا اســت کــه یــک فرهنــگ هــم 

بــه لحــاظ مــادی و هــم معنــوی رشــد زیــادی کــرده اســت. نسل کشــی یهودیــان از آن نــوع اســت.

ــای  ــا و گروه ه ــا، اتنیک ه ــت. خلق ه ــت اس ــا مل ــروه ی ــک گ ــگ ی ــودی فرهن ــل، ناب ــودی کام ــر ناب روش دیگ

ــر یــک فرهنــگ رسکــوب شــده  ــا قتل عــام فرهنگــی روبــرو می شــوند. از ایــن روش در براب مذهبــی معمــوال ب

ــه آن داده نشــده، اســتفاده می گــردد. معمــوال دولــت ـ ملت هــا در دوران چهارصــد ســاله  کــه مجــال رشــد ب

حاکمیــت رسمایــه داری اجــازه رشــد بــه ایــن فرهنگ هــا نداده انــد و نسل کشــی فرهنگــی از نسل کشــی 

ــم  ــای حاک ــت. قدرت ه ــر اس ــوع، طوالنی ت ــن ن ــان ای ــت. مدت زم ــر اس ــر و دردناک ت ــب بدت ــه مرات ــی ب فیزیک
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ملــت یــا گــروه و اتنیــک ســتمدیده را وادار می کننــد کــه از موجودیــت، هویــت و عنــارص فرهنــگ مــادی و معنوی 

خــود دســت بکشــد. مدرنیتــه رسمایــه داری کــه بــالی نــازل بــر ملت هاســت، در راه قــدرت و رسمایــه بیشــرت متامــی 

ــوان طبیعــت دوم،  ــه تنهــا جامعــه بعن ــه داری در ایــن روش نسل کشــی ن ــه صلیــب می کشــد. رسمای خلق هــا را ب

ــه قتــل گاه می کشــاند. ــوان طبیعــت اول ب ــوان طبیعــت ســوم و محیط زیســت را بعن ــان را بعن بلکــه زن

وضعیــت کوردهــا در خاورمیانــه منونــه بــارز نسل کشــی فرهنگــی اســت. فرهنــگ مــادی و معنــوی کوردهــا کــه از 

دوران نئولتیــک بــه یــادگار مانــده و بــه متامــی انســانیت و متدن هــا خدمــت کــرده، امــروزه در ذبــح گاه مدرنیتــه 

رسمایــه داری ذبــح می شــود. حتــی منابــع و ثروت هــای زیرزمینــی و روزمینــی کوردهــا بــه غــارت بــرده می شــود. 

گاهــی بــا حــذف فیزیکــی روبــرو می گردنــد، گاه بــا آسمیالســیون و نابــودی فرهنگــی. ملــت کــورد تنهــا دو راه 

ــرد کــه در ایــن صــورت مســئله نسل کشــی  ــه دشــمن بپذی ــا تسلیم شــدن ب ــد اســتحاله فرهنگــی را ب ــا بای دارد: ی

بــاز الینحــل می مانــد و بــا بالیــای دیگــری هــم روبــرو می شــود؛ یــا اینکــه راه مبــارزه و مقاومــت را بــرای احــراز 

هویــت و احیــای موجودیــت انتخــاب و مدرنیتــه رسمایــه داری را بــه کلــی رد منایــد.

ب ـ چارچوب نظری
بــرای اینکــه ملــت دموکراتیــک کــه روح کنفدرالیســم دموکراتیــک اســت بخوبــی تفهیــم گــردد، پــس از مفاهیــم 

دوازده گانــه ای کــه بازتفســیر منودیــم، پرداخــن بــه چارچوب هــای نظــری ملــت و کنفدرالیســم دموکراتیــک حائــز 

ــی  ــت حیات ــه اهمی ــم ک ــات و مســایلی دســت می زنی ــه روشن ســازی موضوع ــن مبحــث ب ــت اســت. در ای اهمی

ــی  ــی جامعه شناس ــک رضورت منطق ــن ی ــرا ای ــردد، زی ــازی گ ــز روشن س ــه همه چی ــت ک ــازی نیس ــذا نی ــد، ل دارن

اســت. پــس مهمرتیــن پدیده هــای اجتامعــی را تفســیر می کنیــم کــه تعیین کننــده هســتند. بــرای اینکــه افــق کار 

بــر روی کنفدرالیســم دموکراتیــک روشــن گــردد، الزم اســت تزهــا و آنتی تزهــا را ترشیــح کنیــم تــا مطابــق نظریــه ای 

ــت  ــز و »مدیری ــه داری« را ت ــک و رسمای ــدرت هژمونی ــای »ق ــا پدیده ه ــود. در اینج ــل ش ــنتز حاص ــن گر، س روش

دموکراتیــک و سوسیالیســم« را آنتی تــز در نظــر می گیریــم کــه ســنتز »کنفدرالیســم و ملــت دموکراتیــک« را در 

قالــب مدرنیتــه دموکراتیــک هویــدا می گردانــد. ایــن چارچــوب نظــری بــرای ایــن اســت کــه نشــان دهیــم چگونــه 

مدرنیتــه رسمایــه داری بــا توســل بــه دولــت ملــت هــر دوازده مســئله اجتامعــی را بعنــوان معضــالت الینحل تــر 

می کنــد و در مقابــل، چگونــه مدرنیتــه دموکراتیــک بــا توســل بــه کنفدرالیســم و ملــت دموکراتیــک آن مســایل را 

حــل ریشــه ای می کنــد. ایــن مســایل را در پنــج بــاب تفســیر نظــری می کنیــم تــا جنبــه نظــری ملــت دموکراتیــک 

و سیســتم کنفدرالیســم مشــخص شــود:

1ـ قدرت هژمونیک مرکزی

2ـ قدرت و مدیریت دموکراتیک

3ـ ملت دموکراتیک

4ـ سوسیالیسم و رسمایه داری

5ـ زندگی مشرتک آزاد

1ـ قدرت هژمونیک مرکزی
ــه اجتامعــی ـ سیاســی شــده و از رسآمــدی متــدن  ــی دوازده گان ــروز مســایل بحران ــی ب ــزی مســبب و بان چــه چی

دموکراتیــک در جهــان مامنعــت می کنــد؟ قــدرت هژمونیــک مرکــزی نقطــه مقابــل قــدرت و مدیریــت دموکراتیــک 

اســت. تعریــف نظــری ایــن قــدرت مانع ســاز، رســانیدن یــک خلــق بــه آســتانه نسل کشــی را روشــن می گردانــد. 

ــه  ــم؛ اکنــون ب ــه لحــاظ مفهومــی تعریــف کردی ــه اســت، ب قــدرت را کــه یکــی از مســایل بحرانــی دوازده گان

ــدا کانون هــای قــدرت شــکل  بســط نظــری آن می پردازیــم. خصلت هــای هژمونیــک قــدرت کــدام اســت؟ ابت

ــه  ــن اســت ک ــا ای ــش می شــوند. خصیصــه آنه ــان خوی ــگ می ــت و جن ــه ناچــار وارد رقاب ــد، ســپس ب می گیرن

همــه حوزه هــا را بــاب میــل خــود یکدســت می گرداننــد، لــذا ابتــدا بــه جنگ افــروزی متوســل می شــوند. ایــن 

ــر یکــی  ــد و بدت ــان ب ــرای حفــظ موجودیــت خــود می کانون هــا هــرگاه از طریــق جنــگ موفــق منی شــوند، ب

ــتند و  ــم هس ــق ه ــرت متف ــا بیش ــد. قدرت ه ــدرت درمی آین ــز ق ــن مرک ــی قوی تری ــت هژمون ــاب و تح را انتخ

قدرت هــای خالــص نوعــی مــوارد اســتثنایی در تاریــخ هســتند. مهمرتیــن مســئله، خصلــت هژمونیــک قــدرت 

ــدرت مرکــزی  ــک ق ــد. ی ــزی اقتصــادی ایجــاد کن ــه مرک ــد مرکــزی شــود ک ــی می توان ــدرت زمان ــک ق اســت. ی

تحــت تأثیــر قــدرت مرکــزی بزرگــرتی کــه مرکــز اقتصــادی رسآمــدی دارد، قرارمی گیــرد. اقتصــاد مرکــزی ناچــار 

اســت در طــول قــدرت مرکــزی حرکــت کنــد. هــر قــدرت مرکــزی بــا فعال ســاخن روزانــه حاکمیــت اقتصــادی 

ــون  ــز و پیرام ــد. گاهــی مرک ــدان می کن ــورات را دوچن ــه ام ــر هم ــرتل ب ــانس کن ــون، ش ــز بســوی پیرام از مرک

برحســب برخــورداری از ســود و رسمایــه بیشــرت، جــا عــوض می کننــد. پــس نتیجــه می گیریــم کــه هــر اقتصــاد 

ــرکار  مرکــزی یــک پیرامــون وابســته دارد و وضعیــت بحرانــی ناشــی از آن مســتمر اســت. اگــر نظــام حاکــم پُ

باشــد، جاعــوض کــردن روی منی دهــد. تاریــخ نشــان داده هــرگاه مرکــز تضعیــف گــردد، یــک نیــروی پیرامونــی 

پتانســیل دار و مســتعد قــدرت از بحــران اســتفاده کــرده و هژمونــی را بدســت می گیــرد. فناوریهــای نویــن ایــن 

ــا  ــکا ب ــی آمری ــژه جایگزین ــر بوی ــد قــرن اخی ــی قــدرت اســتعامری در چن ــد. جابه جای ــع می کنن ــد را ترسی رون

انگلیــس موجــب ایجــاد تشــکل مرکــزی و پیرامونــی جدیــد شــد. قــدرت و اقتصــاد مرکــزی هژمونــی مرکــزی را 

ــد. ــه وجــود می آورن توأمــان ب

هیچــگاه جایــگاه قــدرت هژمونیــک خالــی منی مانــد و بــا رفــن یکــی، دیگــری جــای آن را می گیــرد. ایــن یعنــی 

ــک  ــدرت هژمونی ــک ق ــی ی ــت. وقت ــروار اس ــزی زنجی ــای مرک ــکل گیری قدرت ه ــد و ش ــأ برمنی تاب ــه خ اینک

ــرده  ــی مســتعد از فرصــت اســتفاده ک ــد، قدرت هــای پیرامون ــش سســت گردی دچــار بحــران شــد و بنیان های

و حاکمیــت هژمونیــک را بدســت می گیرنــد. از بزرگرتیــن مرکــز امپراتــوری گرفتــه تــا یــک واحــد خانــواده ای 

وابســته، در همگی شــان قواعــد و مقــررات هژمونیــک مشــابهی برقــرار می باشــد. قــدرت هژمونیــک گذشــته 

ــدون  ــد. ب ــل می  کن ــی مشــابه دارد. نظامــش را تکمی ــک هــم اهمیت ــی ایدئولوژی ــق هژمون از اقتصــاد، از طری

ــی  ــا هژمون ــا ب ــی ی ــک و دین ــای میتولوژی ــژه جریان ه ــرد. بوی ــکل منی گی ــی ای ش ــچ هژمون ــوژی هی ایدئول

ــه  ــی هســتند کــه ب ــان تک خدای ــارز آن ادی ــال ب ــد. مث ــه رسعــت هژمونیــک می گردن ــا ب ــد و ی دشــمنی می کن

ــا هژمونــی مطلــق مرتبــط اســت.  ــا هژمونــی مرکــزی نشــو و منــا یافته انــد و ظهورشــان ب ــه ای مختلــط ب گون

ــدس  ــون را مق ــود هژم ــا خ ــرد ی ــای آن را می گی ــود ج ــت و خ ــد اس ــون رسآم ــن هژم ــا جایگزی ــن ی ــک دی ی

ــا  ــدون موشــکافی همــراه ب ــان را ب ــخ ادی ــردد. تاری ــک مرکــزی می گ ــده نظــام هژمونی می ســازد و بازتاب دهن

قــدرت مرکــزی منی توانیــم درک کنیــم. هیــچ دینــی از اقتصــاد و قــدرت محــروم نبــوده. دیــن، خــدا، هژمــون، 

قــدرت و اقتصــاد رابطــه تنگاتنــگ دارنــد. حتــی تاریــخ را هــم در برگرفته انــد. ایــن رونــد از ســومر تــا معــارص 

ــان یــک  ــا توجــه بــه خصلــت متــدن مرکز گــرا، قــدرت هژمونیــک مرکــزی هامننــد جری ادامــه یافتــه اســت. ب

رودخانــه مادر)اصلــی( اســت. هژمونی هــای ســومر، آکاد، بابــل، آشــور، هیتیــت، میتانــی، اورارتــو، مــاد، پــارس، 

اســکندر، روم، ساســانی، بیزانــس، عــرب ـ اســالم، تــرک ـ مغــول، عثامنــی، بریتانیــا و آمریــکا رودخانــه مــادر و 

امپراتوری هــای مــر، عیــالم، هاراپــا، چیــن، هنــد، روس، فرانــک و ژرمــن در حکــم شــاخه های فرعــی رودخانــه 

مــادر هســتند. پیرشفــت تاریخــی قــدرت بصــورت ازهم گســیخته نبــوده و بجــز میــان دوره هــای گــذار، قــدرت 
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مســتمر بــوده اســت. قطــب دیگــر جهــان مــا را نیروهــای هژمونی ســتیز تشــکیل می دهنــد کــه در مقابــل نظــام 

ــدن  ــان مت ــی جه ــان یعن ــر جه ــب دیگ ــد و قط ــارزه کرده ان ــه مب ــک آن همیش ــای هژمونی ــزی و نیروه ــدن مرک مت

ــوده. بدیهــی اســت کــه جوهــره  ــی نب ــارزه خال ــان هیچــگاه از مب ــد. جه ــا آورده ان ــه روزگار م ــا ب ــک را ت دموکراتی

اصلــی ایــن جهــان دموکراتیــک »اخالقــی و سیاســی« اســت و از طریــق کنفدراســیون های بی پایــان و متام نشــدنی 

همیشــه خــود را نوســازی کــرده و نیرومنــد ســاخته اســت. نیروهــای هژمونی ســتیز عمومــا از دل ادیــان برخاســته 

ــوژی و اقتصــاد خــود را ســاخته اند. و ایدئول

ــف  ــت ـ ملت هــای کوچــک و ضعی ــه دول ــه و ب ــان را تجزی ــروزه درصــدد اســت جه ــه داری هــم ام ــه رسمای مدرنیت

مبــدل کنــد تــا بعنــوان پیرامــون بــه خــود کــه هژمونــی مرکــزی اســت، وابســته گردانــد، امــا قــادر نخواهــد بــود 

پیرشفــت تاریخــی و جهان گســرت هژمونــی مرکــزی را رسکــوب کنــد. نظریــه اساســی ایــن اســت کــه تاریــخ از طریــق 

تغذیــه متقابــل جزئــی و جهانشــمولی توســعه می یابــد. هــر قدرتــی ســعی می کنــد خــود را خاتــم هژمونیهــا اعــالم 

ــخ  ــان تاری ــن هــدف پای ــا ای ــرال ب ــخ لی ــد. تاری ــری کن ــب از شــکل گیری قــدرت دیگــر جلوگی ــن فری ــا ای ــا ب ــد ت کن

ــک  ــدرت هژمونی ــد و ق ــه می یاب ــخ ادام ــد. تاری ــی دســت می زنن ــن ترفندهای ــه چنی ــرده اســت. همــه ب را اعــالم ک

مدرنیتــه رسمایــه داری بــه پایــان می رســد. ایــن نظــام هژمونــی متامــی ذخایــر خویــش را مــرف منــوده و پیوســته 

ــود. ــران می ش ــار بح دچ

2ـ قدرت و مدیریت دموکراتیک
بــرای حــل مســایل دوازده گانــه اجتامعــی بایــد مدیریــت اجتامعــی چنــان باشــد کــه میــان قدرت گرایــی و اتونومــی 

ــز قایــل شــود. مدیریــت دموکراتیــک و قــدرت هژمونیــک دو پارادایــم مدیریتــی  ــا خودگردانــی دموکراتیــک متای ی

ــد. مثــال چــون  ــه انتخــاب نشــود مســایل بحرانــی حــل منی گردن متفــاوت هســتند. اگــر مدیریــت اجتامعــی آزادان

شــوروی نگاهــی قدرت گــرا بــه مدیریــت داشــت، فروپاشــید، زیــرا مســایل حادتــر شــدند. انقــالب نــاکام ایــران هــم 

دچــار ایــن اشــتباه شــد. ریشــه بحران هــای اجتامعــی  ایــن اســت کــه پدیــده مدیریــت توســط قــدرت هیرارشــیک 

ــذا  ــم زد، ل ــه طبیعــی را به ــت هیرارشــیک نظــم جامع ــال مدیری ــه اســت. مث ــرار گرفت ــورد تجــاوز ق ــر م و دولت گ

طبیعــت و جامعــه را بحرانــی کــرد. آغــاز درگیری هــا میــان کالنهــا و قبایــل ناشــی از وجــود مســایل بحرانــی بــود. 

ــه هیچــگاه  ــی جامع ــد، ول ــب از کار درآم ــان غال ــد زم ــه در رون ــود ک ــرا ب ــت قدرت گ ــن مدیری ــه ای ــم اینک علی رغ

از آرزوی خود مدیــری دســت برنداشــته و در مقابــل مدیریــت قدرت گــرا مقاومــت می کنــد. در طــول تاریــخ 

قبایــل و عشــایر کــه رایج تریــن  شــاکله جامعــه هســتند، حالتــی خودمدیــر داشــته اند. آنهــا ترجیــع داده انــد بجــای 

ــک  ــی ی ــق خودمدیریت ــد. ح ــی مبانن ــین باق ــورت کوچ نش ــرا، بص ــه قدرت گ ــای بیگان ــه مدیریت ه ــدن ب تسلیم ش

نیــاز بنیادیــن طبیعــت اجتامعــی اســت. بــدون خودمدیریتــی هویــت از دســت مــی رود. جنــگ قبایــل بــرای حفــظ 

هویــت بــوده؛ مثــال جنــگ قبایــل آرامــی کــه عــرب اولیــه بوده انــد از غــرب و نیــز قبایــل هــوری )کــورد اولیــه( از 

شــامل و رشق علیــه جامعــه ســومری از ایــن دســت اســت. وقتــی قبایــل و عشــایر بــه ملــت و خلــق متحــول شــدند، 

ــم آن  ــت مه ــق دو خصوصی ــد از طری ــت. دموکراســی را بای ــر یاف ــده دموکراســی)خودمدیری( رضورت حیاتی ت پدی

ــق«  ــه خل ــت علی ــدرت و شــکل گیری دول ــا »نهادینه شــدگی ق ــت ب ــده مخالف ــه، در برگیرن ــود: اول اینک ــف من تعری

ــا  ــد، آن را ب ــده از جامعــه ســنتی را مشــارکتی تر می منای ــری بازمان ــا خودمدی ــی ی ــت ذات اســت. دوم اینکــه؛ مدیری

ــارکت  ــد. مش ــم می بخش ــان آن را تحکی ــه پارمل ــکیل پیش منون ــا تش ــد و ب ــه می کن ــه نهادین ــث و جلس ــگ بح فرهن

بایــد عمومــی باشــد. دموکراســی آتــن، منونــه بــارز آن اســت، امــا چــون از بردگــی گــذار نکــرد دموکراســی آن کامــل 

نشــد. مدیریــت دموکراســی آن اســت کــه بــه قــدرت آلــوده نشــده باشــد و ایــن یــک فــرم خــاص اســت. بزرگرتیــن 

ــرای قــدرت و دولــت اســتفاده  ــوان جــالی مرشوعیت بخــش ب بــدی در حــق دموکراســی ایــن اســت کــه از آن بعن

شــود. دموکراســی بــا قــدرت و دولــت همســان نیســت. دموکراســی ها شــعور سیاســی و هوشــیاری اخالقــی جوامــع 

را پیوســته رسزنــده نگه می دارنــد. هیــچ رژیمــی بــه انــدازه دموکراســی اســتعداد حــل مســایل اجتامعــی بــدون 

توســل بــه جنــگ را نــدارد. 

ــتفاده  ــوان جــال اس ــرا از دموکراســی بعن ــا هســتند، زی ــت ـ ملت ه ــن دشــمن دموکراســی، دول ــروزه بزرگرتی ام

ــه  ــد و علی ــان ده ــه داری را نش ــه رسمای ــا مدرنیت ــود ب ــز خ ــود متای ــق ش ــد موف ــی بای ــک دموکراس ــد. ی می کنن

لیرالیســم قــد علــم کنــد. مســئله ای اجتامعــی نیســت کــه دموکراســی نتوانــد آن را حــل کنــد. رئــال سوسیالیســم 

یــک مــدل دموکراســی مدیریتــی را نــه بلکــه یــک دولــتـ  ملــت مخالــف بــا دولــتـ  ملــت رسمایــه داری تشــکیل 

داد. تــازه، مــدل دولــت ـ ملــت را چنــد برابــر دولــت ـ ملــت رسمایــه داری قدرمتنــد ســاخت. لــذا فروپاشــی آن 

هــم گســرتده و وحشــتناک بــود.

ــی کالســیک  ــی مســایل مل ــی و متام ــت بوم ــی، مســایل مدیری ــه مدن ــا و جامع ــوق اقلیت ه ــرش، حق ــوق ب حق

روزگار مــا نشــأت گرفتــه از رسکــوب دموکراســی ها و خودگردانی هــا اســت و عامــل رسکوبگــر هــم دولــت ـ ملــت 

می باشــد. تنهــا راه حــل برطرف ســازی زمینــه غصــب حقــوق بــرش توســط دولــت ـ ملــت اســت. پیشــرد نســبی 

دموکراســی در آمریــکا و اروپــا نشــانه دســت برداشــن تدریجــی آنهــا از دولــت ـ ملــت بحــران زا اســت. جنــگ و 

غــارت در چنــد قــرن گذشــته تنهــا میــراث دولــت ـ ملــت می باشــد. اروپــا در صــدد گــذار از مــدل دولــت ـ ملــت 

بــه دموکراســی اســت، ولــی هنــوز بــا مشــکالت عدیــده دســت و پنجــه نــرم می کنــد. ولــی چنــان کــه پیداســت 

دموکراســی رادیــکال اصلــی، در دیگــر قاره هــای جهــان توســعه خواهــد یافــت.

ــایل  ــده. مس ــوس ش ــار کائ ــدرت در آن دچ ــت و ق ــت ـ مل ــه دول ــت ک ــه اس ــزی، خاورمیان ــدن مرک ــن مت رسزمی

ــم  ــی از آن ه ــات ناش ــیده و صدم ــه اوج رس ــره ب ــتان و غی ــراق، افغانس ــای ع ــتان و بحران ه ــطین، کوردس فلس

بســوی صاحبانــش یعنــی هژمونــی جهانــی برگشــته اســت. در ایــن اثنــا، تــوان چاره یابــی دموکراســی رادیــکال و 

کنفدرالیســم دموکراتیــک آشــکار شــده اســت. کوردســتان کــه مهــد متــدن اســت، اینبــار مهــد متــدن دموکراتیــک 

ــر  ــی ب ــد. دموکراس ــوع می کن ــکال در آن طل ــی رادی ــک و دموکراس ــم دموکراتی ــید کنفدرالیس ــود و خورش می ش

ــوه نظام منــد دموکراســی راســتین،  ــد. مدرنیتــه دموکراتیــک جل روی ریشــه های کهــن انقــالب نوســنگی می روی

خودگردانــی دموکراتیــک و کنفدرالیســم دموکراتیــک مــی رود کــه در کوردســتان نضــج گیــرد و در مقابــل مدرنیتــه 

ــک  ــی دموکراتی ــت و خودگردان ــان دول ــن می ــئله بنیادی ــود. مس ــه اوج ش ــتاره ای رو ب ــد س ــه داری هامنن رسمای

ایــن اســت کــه چگونــه تفاوت هایشــان را نشــان داده و مســئله صلــح اجتامعــی را حــل مناینــد. نابــودی 

ــار  ــرت دچ ــگ بیش ــر جن ــر اث ــع ب ــت. جوام ــه داده اس ــه هم ــن درس را ب ــخ ای ــت و تاری ــکار نیس ــر راه یکدیگ

اختنــاق می شــوند. هدایــت و مدیریــت مطلــق بدســت دولــت هــم ممکــن نیســت. پــس رهیافــت خودگردانــی 

دموکراتیــک بــا دو روش می توانــد از پــس ســاختارهای غول آســا برآیــد: روش انقالبــی و روش رفرمیســت. روش 

انقالبــی کــه رسنگونــی کامــل رسمایــه داری اســت. هــر روشــی کــه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، مــورد اصلــی ایــن 

اســت کــه گزینه هــای نهادیــن و عقلــی ای کــه نظــام مدرنیتــه دموکراتیــک را توســعه دهنــد، بصــورت مســتمر 

مطــرح گردیــده و اجــرا شــوند. هــر دو مدرنیتــه دموکراتیــک و رسمایــه داری شــاید صدهــا ســال کنــار هــم ناچــارا 

بزینــد و بــا توســل بــه قانــون اساســی دموکراتیــک از ســطح روابــط و چالش هــای موجــود بیــن خویــش گــذار 

مناینــد.

3ـ ملت دموکراتیک
ــت  ــا اس ــت در یکج ــت و مل ــدرت، دول ــم آوردن ق ــی دارد، گرده ــرتده جهان ــه گس ــروز ک ــی ام ــران اساس بح

ــوان و  ــت همخ ــده دول ــا پدی ــگاه ب ــت هیچ ــد. مل ــکیل می ده ــه داری را تش ــه رسمای ــر مدرنیت ــالوده ع و ش

ــی از  ــه یک ــت ک ــت ـ مل ــردد. دول ــاد گ ــی ایج ــِت دولت ــد مل ــعی ش ــر س ــن ع ــا در ای ــت، ام ــس نیس همجن

بغرنج تریــن موضوعــات علــوم اجتامعــی می باشــد، همچــون عصــای ســحرآمیز نشــان داده می شــود کــه متامــی 
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مســایل ضــد مدرنیتــه را چاره یابــی می کنــد. در واقــع دولــت ـ ملــت بــه دلیــل شــیوع دســتگاه قــدرت هــر مســئله 

ــه جــر و زور  ــا توســل ب ــه در دســتگاه مذکــور ب ــد. ســازماندهی رسمای ــر می کن ــر بحرانی ت اجتامعــی را هــزار براب

انجــام گرفتــه لــذا فشــار و اســتثامر را چنــد برابــر کــرده و مســئله دار اســت. در دولــت هیچــگاه تنوع هــا تحمــل 

منی شــوند، لــذا حقوقــی مصنوعــی و متقلبانــه ارایــه و شــهروندان را کپــی هــم می گرداننــد کــه بایــد هامننــد هــم 

فکــر کننــد و یــک دولــت، یــک پرچــم و یــک ملــت را قبــول داشــته باشــند. هرچنــد یکدست ســازی شــعار اساســی 

آن اســت، امــا نابرابــری در حــوزه جمعــی بیــداد می کنــد. دولــت ـ ملــت کــه چیــزی فراتــر از انحصــار اقتصــادی 

ــازد. ــدان می س ــری و اســتثامر را دوچن اســت، رسکوبگ

ملــت بــه مثابــه یــک مفهــوم، شــاکله بندی جامعــه ای اســت کــه بعــد از تشــکل هایی بــه فــرم کالن، قبیلــه، عشــایر 

ــی و فرهنگــی  ــا تشــابه زبان ــز ب ــش را بیــش از هرچی ــت خوی ــد و خصل ــا ملیــت می آی ــق ی ــوم، خل خویشــاوند، ق

ــتند  ــانی هس ــات انس ــی اجتامع ــی نوع ــه ای و قوم ــه قبیل ــا جامع ــه ب ــی در مقایس ــع مل ــازد. جوام ــور می س متبل

ــط  ــر مرتب ــا همدیگ ــف ب ــی منعط ــا پیوندهای ــل ب ــن دلی ــه همی ــیع تر، ب ــی وس ــد و دارای حجم ــه فراگیرنده ترن ک

ــد،  ــن جامعــه حاصــل عــر مــا اســت. اجتــامع انســان هایی اســت کــه یــک ذهنیــت مشــرتک دارن می باشــند. ای

زیــرا خــود پدیــده ای اســت کــه بطــور ذهنــی وجــود دارد. ایــن نــوع ملــت بــر مبنــای فرهنــگ تعریــف می شــود. از 

نظــر جامعه شناســی، تعریــف صحیــح نیــز همیــن اســت. بــه رغــم وجــود ریشــه های مختلــف طبقاتــی، جنســیتی، 

اتنیســیته ای، رنــگ و حتــی خاســتگاه های متفــاوت ملــی، رصفــا شــکل گیری یــک جهــان ذهنیتــی و فرهنگی مشــرتک 

کــه عمومی تریــن حالــت را داشــته باشــد، جهــت ملت بــودن کافــی اســت. گرایش هــای ملت محــور از نــوع ملــِت 

دولتــی، ملــت حقوقــی، ملــت اقتصــادی و ملــت نظامی)ملــت ـ ارتــش( کــه جهــت هرچــه سفســطه آمیزکردن ایــن 

ــری  ــای متفاوت ت ــند، رده بندیه ــم می بخش ــی را تحکی ــت عموم ــده اند و مل ــاد ش ــی ایج ــف کل ــت دارای تعری مل

ــرا  ــه داری اســت. زی ــد کــه آرمــان اساســی مدرنیتــه رسمای ــز نامی ــوان اینهــا را ملــت نیرومحــور نی می باشــند. می ت

ملــت نیرومنــد »امتیــاز رسمایــه ای، بــازار وســیع، امــکان اســتعامر و امپریالیســم« را ایجــاد می کنــد و شوونیســتی 

ــوان آن را  ــه می ت ــی ک ــدل ملت ــی هســتند. م ــی مســایل و معضــالت اجتامع ــع اصل ــا منب ــن ملت ه ــذا ای اســت. ل

از ملــت فرهنگــی پدیــد آورد، ولــی مانــع اســتثامر و رسکــوب می گــردد، مــدل ملــت دموکراتیــک اســت. آزادی و 

برابــری را در افــق خــود دارد و ملــت ایــده آل جوامــع آزادی طلــب اســت.

ملــت دموکراتیــک، ملتــی اســت کــه تنهــا بــه اشــرتاک ذهنیتــی و فرهنگــی بســنده منی کنــد و متامــی اعضایــش را 

در نهادهــای اتونــوم دموکراتیــک گــردآورده و مدیریــت می منایــد. رشط اصلــی مبــدل شــدن بــه ملــت دموکراتیــک، 

ــی  ــد. جامعه شناس ــت می باش ــت ـ مل ــو دول ــاظ آلرتناتی ــن لح ــت. از ای ــوم اس ــک و اتون ــی دموکراتی روش مدیریت

لیــرال، ملــت را اساســا یــا بــا دولتــی کــه تأســیس شــده همســان می انــگارد یــا بــا جنبشــی کــه در پــی تأســیس 

دولــت اســت. مدرنیتــه آلرتناتیــو مدنظــر ملــت دموکراتیــک، مدرنیتــه دموکراتیــک اســت. اقتصــاد غیرانحصــاری، 

اکولــوژی و فنــاوری طبیعت دوســت از پایه هــای نهادیــن مدرنیتــه دموکراتیــک هســتند. مســلام پدیده هــای 

ــازار مشــرتک کــه بعنــوان رشط جهــت جوامــع ملــی پیــش کشــیده می شــوند، هرکــدام بــه مثابــه یــک  وطــن و ب

ــن  ــی بزرگرتی ــت دولت ــرای مل ــازار ب ــد. وطــن و ب ــه شــامر منی رون ــت ب ــده مل ــات تعیین کنن ــادی از کیفی ــر م عن

ــازار  ــک و ب ــوان مل ــه عن ــن ب ــه. وط ــورت گرفت ــا ص ــی در راه آنه ــای خونین ــه جنگ ه ــتند ک ــت هس ــزار حاکمی اب

نیــز بــه عنــوان حــوزه ای کــه ســود در آن کســب می شــود، ارزشــمند اســت. دیــدگاه ملــت دموکراتیــک در مــورد 

ــگ  ــت و فرهن ــعه ذهنی ــرای توس ــی ب ــکان بزرگ ــرا ام ــامرد، زی ــمندی می ش ــن را ارزش ــت، وط ــاوت اس ــن متف وط

ــا هــر ســودبری اســت کــه اصطــالح کشــور ـ وطــن بــت واره شــده  ملــت اســت؛ امــا نبایــد فرامــوش شــود کــه ب

توســط مدرنیتــه رسمایــه داری بــر جامعــه اولویــت داده می شــود. نبایــد وطــن را مبالغــه کــرد. نگرشــی مبتنــی بــر 

»فداکــردن همه چیــز در راه وطــن« برخاســته از ملــت فاشیســتی اســت. فداکــردن همه چیــز در راه یــک جامعــه 

ــت  ــت ـ مل ــده آل. دول ــه ای ــت اســت ن ــرای مل ــزار ب ــک اب ــا ی ــر اســت. وطــن رصف ــک بامعنات ــی دموکراتی آزاد و ملت

بدنبــال جامعــه همــوژن اســت، امــا ملــت دموکراتیــک بــه دنبــال تنــوع و تفاوت هــا. همچنیــن بــرای ملــت بــودن، 

زبــان بــه انــدازه فرهنــگ مهــم اســت، امــا رشط اجبــاری نیســت. داشــن زبان هــای متفــاوت مانــع ایجــاد منی کنــد. 

ــا یــک زبــان واحــد داشــته باشــد. گویش هــای متفــاوت غنــا هســتند. یــک ملــت مجبــور نیســت یــک گویــش ی

در رشایطــی کــه اجــازه داده نشــده ملــت دموکراتیــک بــه وجــد آیــد و »دولــت ـ ملت«گرایــی نیــز قــادر بــه حــل 

ــه نوعــی ســازش و نگــرش بحــث منــود. مقصــود از  ــه مثاب ــی« ب ــت حقوق ــوان از »مل ــامع نشــده، می ت مســایل اجت

ــوع  ــن ن ــی اســت. در ای ــت حقوق ــه مل ــر پای ــی ب ــون اساســی« در اصــل رهیافت ــای قان ــر مبن راه حــل »شــهروندی ب

ــه  ــا رفت ــل اروپ ــژه مل ــده منی شــود. بوی ــع دی ــژادی، اتنیســیته و ملیــت مان ــد دولــت ـ ملــت تفــاوت ن ملــت، هامنن

رفتــه از حالــت ملت هــای ملیت محــور بــه ســوی ملت هــای حقوقــی تکامــل می یابنــد. در ملــل دموکراتیــک، 

مدیریــت اتونــوم مبناســت، ولــی در ملــت حقوقــی، حق هــا در رسلوحــه قــرار دارنــد. در دولــت ـ ملــت، مدیریــت 

ــت.  ــش« اس ــت ـ ارت ــت »مل ــر ذهنی ــی ب ــت متک ــت، مل ــوع مل ــن ن ــت. خطرناک تری ــده اس ــور تعیین کنن قدرت مح

ملــت اقتصــادی هــم نزدیــک بــه دولــت ـ ملــت اســت، هامننــد آنچــه در آمریــکا، آملــان و ژاپــن مشــاهده می شــود. 

ملــت سوسیالیســتی هــم یــک رده بنــدی دیگــر هامننــد ملــت کوبــا اســت کــه موفــق عمــل نکــرده اســت. نبایــد ملــت 

ــت اســت. ــت ـ مل ــن دول ــی امــروزه دی ــوژی ملی گرای را مقــدس ســاخت. ایدئول

ملــت دموکراتیــک برخــالف دولــت ـ ملــت، مدیریــت خــود را تقــدس منی بخشــد. مدیریــت یــک پدیــده ســاده اســت 

کــه در خدمــت حیــات روزانــه می باشــد. تعلــق بــه یــک ملــت، نــه امتیــاز و نــه نقــص اســت. می تــوان عضــو بیــش 

از یــک ملــت هــم شــد. اگــر ملــت حقوقــی بــا ملــت دموکراتیــک ســازش مناینــد، براحتــی می تواننــد بــا همدیگــر بــرس 

برنــد. بدون شــک اگــر چــه ملــت دموکراتیــک روابــط اســتثامری ای کــه درون مایــه آنهــا آکنــده از خشــونت گردیــده 

را کامــال از میــان برمنــی دارد، امــا آنهــا را بســیار کــم کــرده و امــکان شــکل گیری یــک جامعــه مســاوات برتــر و آزادتــر 

را فراهــم می ســازد.

4ـ سوسیالیسم و سرمایه داری
ــه  ــا مطالب ــر ب ــن ام ــی ای ــه داری و پیوند ده ــه رسمای ــی مدرنیت ــی تحمیل ــر فردگرای ــودن در براب ــی ب ــاع از اجتامع دف

آزادی و برابــری، ایده آلهــای بنیادیــن اتوپیــای سوسیالیســتی کالســیک می باشــند. هرچــه هژمونــی ایدئولوژیــک لیــرال 

ــالن  ــت اع ــش را سوسیالیس ــت، خوی ــال پیرشف ــم در ح ــری از عل ــا تأثیرپذی ــی ب ــای اجتامع ــت، اتوپیاه ــعه یاف توس

ــارزات  ــرد؟ و مب ــت ک ــه چــه ســاختارهایی پیرشف ــا توســل ب ــا ب ــه غــرب و اروپ ــن اســت ک ــم ای ــد. مســئله مه منودن

ــدن  ــود، مت ــور می ش ــه تص ــس آنچ ــر عک ــد؟ ب ــر دادن ــیر را تغیی ــه مس ــه داری چگون ــای رسمای ــتی جنگ ه سوسیالیس

ــا جســتجوی فرهنگــی  ــه ب ــرد، بلک ــودن آن نشــأت منی گی ــگ مســیحیت و چاره یاب ب ــروی فرهن ــی از نی ــای غرب اروپ

نویــن پیونــد دارد. اســالم خاورمیانــه و متــدن چیــن و هندوســتان، منابــع اصلــی برآورده ســازی نیــاز فرهنگــی بودنــد 

کــه در اواخــر ســده 15 منتــج بــه انقــالب اقتصــادی انگلیــس و انقــالب سیاســی ـ اجتامعــی فرانســه گردیــد. بعبارتــی 

انتقــال فرهنگــی از مراکــز قدیمــی متــدن بــه مراکــز نویــن یعنــی اروپــا صــورت گرفــت. از منظــر موضــوع مــا نکتــه 

ــی  ــت هژمون ــد را تح ــی جدی ــم علم ــه داری، پارادای ــه رسمای ــی مدرنیت ــن یعن ــدن نوی ــن مت ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای مه

خویــش درآورده اســت. علــم پراگامتیــک نویــن جایگزیــن ذهنیــت دینــی و فلســفی شــد. علــوم هــم شــاخه شــاخه 

شــده و هژمونــی ایدئولوژیــک لیــرال، بــه رسعــت مهــر خویــش را بــر علــوم اجتامعــی زد. نتایــج مثبــت انقالب هــا 

هــم بــه انحصــار لیرالیســم درآمــد. اتوپیــای سوسیالیســتی در حــدود اواســط ســده 19 بــه پیشــاهنگی کارل مارکــس و 

فردریــک انگلــس تحــت عنــوان سوسیالیســم علمــی ابــراز وجــود منــود کــه تحــت تأثیــر علم گرایــی لیرالیســم صــورت 

گرفــت. مارکــس و انگلــس هــم اعــالم کردنــد کــه سوسیالیســم علمــی آنهــا ســنتزی از فلســفه آملــان، اقتصــاد سیاســی 
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انگلیــس و سوسیالیســم فرانســه می باشــد. ایــن سوسیالیســم علی رغــم ادعــای علمــی بودنــش نتوانســت از 

ســاختارهای فرهنــگ مــادی و ذهنــی )اقتصــاد، اجتــامع و سیاســت( مدرنیتــه رسمایــه داری گــذار کنــد، ولــی 

میــراث بزرگــی بجــا گذاشــت. انقالب هــای سوسیالیســتی قــادر نگشــتند تفــاوت متــدن و مدرنیتــه آلرتناتیــو 

خویــش را قطعــی منــوده و تحکیــم بخشــند، لــذا بــه نســبت فراوانــی در درون مدرنیتــه رسمایــه داری ذوب 

گشــتند. ایــن یــک تقدیــر نبــود، ناتوانــی در حــل بــود.

مســئله حــاد، مســئله رسمایــه داری اســت کــه در دویســت ســال گذشــته اندیشــه روشــنگری کــه گسســت 

ــن  ــم نوی ــه پارادای ــا ب ــت. بن ــی یاف ــد رسطان ــود، رش ــا ب ــزا از آنه ــده مج ــاد پدی ــنت و ایج ــته و س از گذش

خــود، واقعیت هــای اجتامعــی را تحریــف منــود. در ایــن عــر، اندیشــه ها بــا هــم برخــورد کردنــد. هــگل 

فیلســوف بــزرگ اندیشــه روشــنگری امــا »از صافــی بازنگــری گذراننــده« آن اندیشــه اســت. کارل مارکــس 

هــم تصــور کــرد کــه بــا ماتریالیســم خواهــد توانســت از جنبــه قــوی و افراطــی ایده آلیســتی هــگل گــذار 

ــک  ــات متافیزی ــر دو خصوصی ــت و ه ــم نیس ــم مه ــم ـ  ماتریالیس ــز ایده آلیس ــه متای ــی ک ــد درحال می منای

ایده آلیســتی را در خــود می پروراننــد. مارکــس بیشــرت تحــت تأثیــر روشــنگری بــود و سوسیالیســم او هــم 

ــنگری مدار در  ــی روش ــد. خط مش ــیامن ش ــا پش ــه بعده ــاخت ک ــگ س ــته را کم رن ــم گذش ــور. او ه همینط

طــول تاریــِخ سوسیالیســم رئــال بــر مارکسیســم حاکــم گشــت. خطــای بنیادیــن تاریــخ مذکــور ایــن اســت: 

اعتقــادی بــه وجــود آمــد دال بــر اینکــه جامعــه نویــن بــا کمونیســم بــه متامــی بــر بســرت رسمایــه داری بــه 

شــکل گــذار از جامعــه رسمایــه داری تحقــق خواهــد یافــت و حتــی تحــت عنــوان »سوسیالیســم علمــی« 

ــت  ــا »قطعی ــت ام ــد. برخــورد قطعــی صــورت گرف ــاد عطــف گردی ــن اعتق ــه ای ــم ب ارزشــی در ســطح عل

ــون«  ــه »اکن ــد ک ــت. درک نکرده ان ــر نیس ــم قطعیت پذی ــی ه ــت اجتامع ــت. طبیع ــن اس ــی« ناممک علم

ــی  ــه باق ــزی ک ــه، چی ــن بحبوح ــت. در ای ــی اس ــخ اجتامع ــارت از تاری ــی عب ــبت عظیم ــه نس ــی ب اجتامع

ــی محــض پوزیتیویســتی  ــک جهان بین ــه ی ــر پای ــه ب ــه داری اســت ک ــاره رسمای ــی درب ــد، ارزیابی های می مان

کــه لیرالیســم درون مایــه اش را تهــی کــرد، بــه عمــل می آینــد. در ایــن ارزیابــی، بجــای اینکــه رسمایــه داری 

همچــون شــکلی از اســتثامر ارزیابــی شــود، بــا جامعــه ای نویــن همســان تلقــی شــده اســت. رسمایــه داری، 

همچــون رســیدن جامعــه بــه پیــروزی محســوب شــده اســت در حالــی کــه متــدن بــرشی را بــه غــارت بــرده 

اســت. سوسیالیســم رئــال و مارکسیســم ایــن امــر را بخوبــی درک نکردنــد.

سوسیالیســم از نظــر مفهومــی خــود را جامعه گرایــی عنــوان می کنــد کــه صحیــح اســت، ولــی مــورد غلــط، 

ــه  ــا راه رســیدن ب ــوان تنه ــه عن ــه ب ــن شــکل جامع ــذار از ای ــگاره »گ ــه داری« و ان ــه رسمای ــوم »جامع مفه

ــه داری را رسطــان  دانســت، حتــی متامــی جوامــع پیشــارسمایه داری و از  کمونیســم« می باشــد. بایــد رسمای

جملــه فرم هایــی کــه بــرده داری و فئودالــی نامیــده می شــوند، هــر شــکل اســتثامری از نــوع رسمایــه داری 

را بــه عنــوان بزرگرتیــن بی اخالقــی تلقــی منــوده و مجبــورش کرده انــد تــا در شــکاف های اجتامعــی خــود 

را پنهــان منایــد و در حاشــیه بــرس بــرد. فعالیت هــای ذهنیتــی رسمایــه داری نوعــی فعالیــت ایدئولوژیــک 

بیــامر بــود کــه عوام فریبانــه قداســت بخشــیده شــده. رسمایــه داری اصطالحــات و مفاهیــم را اســتادانه بــه 

ــه  ــد ک ــه می کن ــان ارای ــد و چن ــف می منای ــوم اقتصــادی و سیاســی( تحری شــکل ســازوکارهایی )اعــم از عل

گویــی علــم هســتند. علمــی بشــدت پوزیتیویســتی. جامعــه نتیجــه تکامــل میلیونهــا ســاله و محصــول یــک 

دنیــای عالــی عقــل و احســاس اســت، لــذا جامعه آفرینــی اســتثامر رسمایــه داری تنهــا ادعایــی متقلبانــه و 

فرعونــی می باشــد. رسمایــه داری نوعــی بیــامری اجتامعــی اســت کــه بــا فــرم رسمایــه مالــی شــدت یافتــه. 

ســخن گفــن از علمــی سوسیالیســتی کــه در ســطح نوعــی علــم بهداشــت اجتامعــی در حــال رشــد ســعی بــر 

رهانیــدن انســانیت از چنــگال رسمایــه داری دارد، رویکــردی درک پذیرتــر و اخالقــی خواهــد بــود. جنگ هــای 

پانصــد ســاله رسمایــه داری و مبــب هســته ای افزایــش رسطانی جمعیــت و تخریــب محیط زیســت، از بالیای 

رسمایــه داری هســتند. رسمایــه داری لیــرال و سوسیالیســم رئــال کالن هــا، قبایــل، قوم هــا، امت هــا و حتــی 

ــای  ــوان پس مانده ه ــتند، بعن ــت نیس ــت ـ مل ــه دول ــی را ک ــت مل ــی دارای کیفی ــای اجتامع موجودیت ه

ــای  ــن، اقتض ــد. بنابرای ــن می اندیش ــس ای ــک عک ــت دموکراتی ــی مل ــد. ول ــده می بینن ــی عقب مان اجتامع

حقیقــت جامعــه سوسیالیســتی ایــن اســت کــه بعنــوان جامعــه ای ارزیابــی گــردد کــه پادزهــر رسمایــه داری 

ــد.  ــه داری رشــد منی یاب ــر بســرت مدرنیتــه رسمای ــر اســت و هیــچ گاه ب ــه و براب اســت. ایــن جامعــه،  آزادان

سوسیالیســم خــود را از پس مانده هــای انحصــارات اســتثامری و رسکوبگــر رسمایــه داری پــاک کــرده و هــم 

بــا توجــه بــه تاریــخ گذشــته هــم دســتاوردهای معــارص خــود جامعــه ای منســجم شــکل می دهــد. اگــر 

توجــه شــود، در ایــن رویکــرد، روشــی میان بــر و یــا پیرشوی انــگار نظیــر جامعــه کهــن و نــو یــا جامعــه 

ــن جوامــع خالصــی وجــود  ــرا چی ــم. زی ــکار منی بری ــه داری و سوسیالیســتی را ب ــودال، رسمای ــرده دار، فئ ب

ندارنــد. مفاهیمــی نظیــر »پیرشفــت، ترکیــب شــدن و کلیت یابــی؛ برابــری مبتنــی بــر تفاوت مندیهــا و آزاد 

ــی از جامعــه  ــه شــکل »حالت ــر اینکــه سوسیالیســم را ب ــم. مهم ت ــرار می دهی ــا ق شــدن اجتامعــی« را مبن

کــه در آینــده، بعــد از انقــالب بــا تکامــل تدریجــی برقــرار خواهــد شــد« ارزیابــی منی کنیــم. نــوع انســان 

ــوان زیســت.  ــا تفکیک منــودن از یکدیگــر، منی ت ــده را ب همیشــه اجتامعــی اســت و گذشــته، حــال و آین

ــت  ــال از واقعی ــن می باشــد: همیشــه ماالم ــت اســت، چنی ــه حقیق ــت ب ــن واقعی ــه نزدیک تری ــی ک حیات

اجتامعــی زیســن، در قلــب متــام اندوختــه گذشــته آن بــرس بــردن، بــا شــور و هیجــان تشــکل لحظــه ای کــه 

می گــذرد زندگــی کــردن و بــا امیــد بــه بی کرانــی آینــده زیســن اســت. اینکــه تحقــق چنیــن شــیوه ای از 

حیــات بعنــوان مســئله بنیادیــن تئــوری و پراکتیــک سوسیالیســتی نگریســته شــود، بســیار ارزشــمند اســت.

ــر  ــه »ع ــای اینک ــژه ادع ــم. بوی ــز منایی ــه داری را اغراق آمی ــش رسمای ــی خوی ــدگاه اجتامع ــد در دی نبای

ــکل  ــد و ش ــم می باش ــر آن حاک ــق ب ــورت مطل ــه داری بص ــم و رسمای ــه امپریالیس ــت ک ــری اس ــا ع م

ــح  ــه مســتحق آن نیســت؛ صحی ــه داری اســت ک ــه رسمای ــی ب ــه آن اســت« بخشــیدن معنای ــات روزان حی

نیســت و اشــتباهی اســت کــه بیــش از حــد تحــت تأثیــر تبلیغــات شــکل گرفتــه. رسمایــه داری همیشــه 

ــو و  ــه زورگ ــه همیش ــت ک ــتیز اس ــی اجتامعی س ــی و رسقت ــت. راهزن ــیه  ماندن اس ــه در حاش ــوم ب محک

ــه از  ــه همیش ــه ای ک ــوان جامع ــم بعن ــی سوسیالیس ــر تلق ــوی دیگ ــن از س ــد. همچنی ــت می باش فاشیس

ــز اشــتباه اســت. هــم جنــگ و هــم انقــالب در  ــه آن رســید نی ــوان ب ــق انقالب هــا و جنگ هــا می ت طری

رشایــط خــاص خــود کارســاز هســتند، امــا سوسیالیســم تنهــا بــه معنــای انقــالب نیســت، بلکــه مشــارکت 

دموکراتیــک در جامعــه و حیــات آگاهانــه و کنش منــد در برابــر رسمایــه داری می باشــد. پــس هــر لحظــه 

مــا را سوسیالیســم در برمی گیــرد و از هم اکنــون آن را عملــی می کنیــم و منتظــر آینــده منی مانیــم.

5ـ زندگی مشترک آزاد
در ترشیــح و تفســیر ابعــاد نه گانــه ملــت دموکراتیــک مبحــث »زندگــی مشــرتک آزاد« را مفصــل آورده ایــم، 

لــذا اینجــا بــه برخــی مســایل مهــم و غیرتکــراری بســنده می کنیــم.

ــدازه کافــی درک  ــه ان ــه ب ــچ مســئله اجتامعــی ای را ن ــوان هی ــان زن و مــرد، منی ت ــدون درک روابــط می ب

منــود و نــه تحلیــل و چاره یابــی کــرد. در بنیــان مســایل اجتامعــی، حالــت پرســامنی و مســئله دار بــودن 

موجــود در روابــط زن و مــرد نهفتــه اســت. نهــاد تأهــل و ازدواج کــه در جامعــه هیرارشــیک و جامعــه 

ــی آورد و از  ــه درم ــورت چندجانب ــاالری را بص ــود، مردس ــل می ش ــر زن تحمی ــه ب ــور یکجانب ــی بط متدن

ــه  ــص ب ــت مخت ــن وضعی ــه ای ــد ک ــذاری می منای ــتگی را پایه گ ــی و وابس ــاد بردگ ــی نه ــق نوع ــن طری ای

جامعــه انســانی اســت. در چنیــن جامعــه ای همیشــه رسکوبگــر و رسکوب شــونده وجــود دارنــد. بردگــی 

زن همیشــه تشــدیدتر شــده و در مدرنیتــه رسمایــه داری رسپــوش نهــاده شــده اســت. ایــن بــرده بصــورت 
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کارگــر خانگــی بــدون دســتمزد و مــادر زاینــده بچــه اســت.

ــارزات  ــد. مب ــل منای ــرده را تحلی ــر ـ زن ب ــرد حیله گ ــی م ــاب ـ بردگ ــط ارب ــته رواب ــون نتوانس ــا کن ــی ت جامعه شناس

ــت.  ــی اس ــای زندگ ــه حوزه ه ــه در هم ــه و برابری طلبان ــارزات آزادیخواهان ــی مب ــای متام ــان مبن ــه زن آزادیخواهان

ــت  ــا و ذهنی ــی از نهاده ــدم درک کاف ــه داری، ع ــه رسمای ــه مدرنیت ــه علی ــام گرفت ــارزات انج ــدن مب ــل ناکام مان دلی

ــه و  ــارزه آزادیخواهان ــک مب ــت زن و ی ــد واقعی ــی فاق ــک روش تحقیق ــت. ی ــان اس ــه زن ــتثامری علی ــی و اس بردگ

ــری  ــردد و براب ــه حقیقــت واصــل گ ــرار ندهــد، نخواهــد توانســت ب ــش ق ــز  خوی ــه زن را در مرک ــه ک برابری طلبان

ــوان در  ــک. منی ت ــه بیولوژی ــت ن ــت اس ــز اهمی ــت، حائ ــه موجودی ــه مثاب ــوم زن ب ــد. مفه ــرار منای و آزادی را برق

مــوازات مفهــوم مــرد، زن را تعریــف کــرد، زیــرا موجودیــت طبیعــی زن، موقعیــت مرکزی تــری دارد. مــرد بــا نیــروی 

ــط زن و  ــه رواب ــن اســت ک ــرد. ای ــورش می ب ــی ی ــر زندگ ــه زن در اصــل ب ــه ب ــا حمل ــده اش ب ــه و نابود کنن زورگویان

ــم شــده اســت. زن و مــرد هســتی های هســتند  ــن ذهنیــت تنظی ــق ای ــخ متــدن مرکز گــرا مطاب مــرد در طــول تاری

کــه مقــدار انــرژی در آنهــا متفــاوت اســت. مقــدار انــرژی هــر فــرم مــاده، متفــاوت می باشــد. انــرژی موجــود در 

ــت  ــاده اساســی تر اســت و در موجودی ــرژی از م ــرق دارد. ان ــرم زن ف ــاده و ف ــرژی موجــود در م ــا ان ــرد ب ــاده م م

ــا در شــخص  ــردد. ام ــدرت متحــول می گ ــه دســتگاه های ق ــرد در طبیعــت اجتامعــی ب ــرژی م زن ســیالیت دارد. ان

زن انــرژی عمدتــا حیــث شــکلی منی یابــد و بــه حالــت فــرم درمنی آیــد؛ انــرژی اش حالــت ســیال خویــش را حفــظ 

ــه ســیالیت خویــش ادامــه می دهــد. ــان ب ــد. اگــر بردگــی تحمیلــی از ســوی مــرد نباشــد، انــرژی حیــات زن می منای

ــد،  ــص باش ــی ناق ــییوه های زندگ ــط و ش ــر رواب ــا اگ ــت، ام ــا اس ــه معن ــیدن ب ــرای رس ــات ب ــان در حی ــود انس وج

ــی ناقــص اســت  ــات کنون ــای حی ــان نشــان می دهــد کــه معن ــی ممکــن می گــردد؟ مســلام بردگــی زن ــن معنایاب ای

ــوم و  ــک کوانت ــژه در حوزه هــای فیزی ــات را بوی ــم کل کائن ــا انســانها شــاید نتوانی ــد نقــص برطــرف شــود. م و بای

زیست شناســی بشناســیم امــا: قــادر هســتیم و اســتعداد آن را داریــم کــه بخــش بزرگــی از مســایل بنیادیــن مرتبــط 

بــا خــود حیــات معنامنــد را واشــکافی و حــل کنیــم و حداقــل پاســخ های الزمــه در بــاره حیــات اجتامعــی عادالنــه، 

زیبــا و صحیــح آرزو شــده را بیابیــم. هنگامــی کــه بــا ایــن رهنمــود فلســفی دربــاره واقعیــت زن تأمــل می مناییــم، 

ــا زن ایجــاد  ــد را ب ــات معنامن ــد حی ــا« پیون ــح و زیب ــک، صحی ــب »نی ــد از جوان ــه بای ــن نتیجــه می رســیم ک ــه ای ب

منــوده و پیشــرد دهیــم. هــدف اصلــی زندگــی بــا زن منی توانــد تولیــد مثــل و تکثیــر باشــد. حتــی تکثیــر را بایــد 

ــزاری  ــی نیســت، اب ــر، هدف محــور و معنای ــرا تکثی ــل عــادی، زی ــه تولیدمث ــر و تحــول درک منــود ن ــه شــکل تغیی ب

اســت. نبایــد زن را ماشــین تکثیــر تلقــی کنیــم اگــر نــه از تکامــل عظیــم جانــداری زن، معنــای الزمــه را اســتخراج 

ــرده را  ــیده و زن ب ــی رس ــد بحران ــه ح ــانی ب ــت انس ــاد جمعی ــئله ازدی ــروزه مس ــفانه ام ــم. متأس و درک نکرده ای

عامــل ابــزاری آن ســاخته اند. ایــن یعنــی فشــار و اســتثامر علیــه زن کــه بــرای زن منفــی اســت. زن بســیار زایــا زود 

ــی  ــر در دورانهای ــا اگ ــر اســت و ی ــدک« امکانپذی ــق »زایشــی بســیار ان ــا از طری ــا زن ی ــا ب ــی بامعن ــرد. زندگ می می

ازدیــاد جمعیــت بــه حــد بحــران برســد، آنــگاه زندگــی بــا زنــی میــرس می گــردد کــه هیــچ زایشــی انجــام ندهــد. 

ــرا  ــد، زی ــت می دانن ــرای حفــظ موجودی ــاد اوالد را نوعــی خوددفاعــی ب امــروزه خلق هــای ســتمدیده مســئله ازدی

تــوان پیشــرد روشــنفکرانه و سیاســی را ندارنــد. ایــن بــرای ملتــی کــه شــانس حیــات آزاد نــدارد، مهــم اســت امــا در 

دیگــر جوامــع و ملت هــا منفــی می باشــد. پــس مســئله، خــود زندگــی مشــرتک نیســت، بلکــه معنــای آن اســت کــه 

اهمیــت دارد. مردســاالری از طریــق تکامــل بیولوژیــک نــه بلکــه از طریــق برقــراری قــدرت هژمونیــک خــود ســیاره 

مــا را غیرقابل زیســت ســاخته اســت. پــس بایــد زن را از دام مردســاالری نجــات داد. وجــود زن، حیــات اجتامعــی 

ــی کــه فاقــد قــوه  ــا زن ــرد. ب ــد و بحــران در یکــی دیگــری را هــم دربرمی گی ــه هــم ربــط دارن ــوژی مــدام ب و اکول

ــد  ــد از رون ــد میــرس باشــد. بای ــت ملــک درآورده شــده، زندگــی آزاد منی توان ــه حال حفاظــت از خویــش شــده و ب

انحرافــات جنســی و اســتفاده ابــزاری بــرای قــدرت و انحرافــات اخالقــی جلوگیــری کــرد.

برای زندگی مشرتک آزاد باید موارد ذیل را مورد توجه قرار داد:

1ـ قبــل از هرچیــز بــه مفهــوم »زندگــی مشــرتک اکولوژیــک« نیــاز هســت کــه تــداوم نســل و تکثیــر را مبنــا قــرار 

منی دهــد. سوسیالیســم بــا زندگــی آزاد بــا زن تحقــق می یابــد.

2ـ مبارزه با قدرت هژمونیک مردساالر به لحاظ ذهنیتی و نهادی برای زندگی آزاد.

ــروزه  ــه ام ــم ک ــرار ندهی ــه آن ق ــراط نابودگران ــزه جنســی و اف ــرای مســتمرگردانیدن غری ــزاری ب ــی را اب 3ـ زندگ

ــژه جنســی نباشــد. ــن کائوســی اســت. زن اب ــه داری دچــار چنی ــه رسمای مدرنیت

4ـ زن را ملک محسوب نکنیم.

5ـ خارج ساخن زن از حالت ابژگی و سوژه شدن زنان تا بیکار و بی دستمزد و ابزار نباشند.

ــش را توســعه داده باشــند،  ــی خوی ــی، ارزش ســاختارین و ذهن ــت اجتامع ــط مثب ــه در رشای ــی ک ــان و مردان زن

می تواننــد زندگــی مشــرتک آزاد داشــته باشــند. رابطــه زن و مــرد امــروزه قدرت گرایانــه اســت کــه در اینصــورت 

عشــقی تحقــق منی یابــد. زندگی هــای مشــرتک نبایــد در خدمــت اقتصــاد، دولــت و دیــن، بلکــه بایــد ایــن ســه در 

خدمــت زندگــی باشــند. نیروهــای قــدرت در عــر مــا زندگــی مشــرتک را دچــار فروپاشــی و انحطــاط کرده انــد. 

زندگــی مشــرتک بایــد رصف حیــات جمعــی و ملــت شــود نــه حــوزه رصف خصوصــی. بایــد رسافرازانــه جامعــه 

سوسیالیســتی دموکراتیــک را تحقــق بخشــید. نبایــد اجــازه داد بــا جنســیت گرایی افراطــی مدرنیتــه رسمایــه داری، 

رونــد اعــامل قــدرت ادامــه یابــد.

 نتیجه
نیروهــای مخالــف نظــام رسمایــه داری و مدرنیتــه آن بایــد در مبــارزات خــود بــه میراث هــای 

ــواده، قبایــل و عشــایر، اقــوام و ملــل و روســتاها و شــهرهای  جامعــه طبیعــی بویــژه کالن هــا، خان

اکولوژیــک کــه همــه از عنــارص ملــت دموکراتیــک هســتند، توجــه کننــد، ســپس تاریخ هــای مبــارزات 

ــی  ــه ارزیاب ــز آنارشیســمی ک ــر و نی ــت سوسیالیســم انقــالب اکت ــب مثب ــژه جوان سوسیالیســتی بوی

مجــدد شــده، فمینیســم، جنبش هــای اکولــوژی و جنبش هــای فرهنگــی کــه انتقــام ســنت از دولــت 

ـ ملــت هســتند، توجــه کننــد. در ایــن مبــارزات ســه جنبــش حیاتــی هســتند:1ـ جنبش هــای اتنیســیته 

ــای  ــی. 3ـ جنبش ه ــنت دین ــای س ــرای احی ــی ب ــگ دین ــای فرهن ــک. 2ـ جنبش ه ــت دموکراتی و مل

ــا منطــق  ــز انتخــاب ب ــد، منطــق حــذف و نی ــن رون ــه ای. در ای ــی شــهری، بومــی و منطق خودگردان

ســیاه یــا ســفید جایــی نــدارد. هامننــد دموکراســی و اندیشــه دوران یونــان و رنســانس بــه بعــد تــا 

امــروز نبایــد بحث هــا بــر رس حــذف دیــن، جریــان سیاســی، احــزاب و اندیشــه های متفــاوت باشــد، 

ــی  ــه دین ــال چ ــت ح ــا اس ــا و کمونه ــس، کنگره ه ــا در مجال ــم آوردن تفاوت مندیه ــار ه ــه کن بلک

باشــند، چــه ملیتــی و چــه گــروه سیاســی متفــاوت. مهــم، همزیســتی، مســاوات و برابــری در سیســتم 

سیاســی اســت. پــس نبایــد تفــاوت ایدئولوژیکــی را بهانــه جنــگ و حــذف قــرار داد. هــر شــهروند و 

عضــو ملــت دموکراتیــک ســه وظیفــه دارد:

1ـ وظایف روشنفکرانه

2ـ وظایف اخالقی

3ـ وظایف سیاسی

بــدون توجــه رهــرو ملــت دموکراتیــک بــه ایــن ســه وظیفــه ممکــن نیســت بتــوان مســایل و معضالت 

جوامــع را در یــک سیســتم عــادل و برابــر حــل کــرد حتــی اگــر آن سیســتم، کنفدرالــی باشــد.
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نقشه راه کودار 
برای مسئله دموکراسی در ایران و حل مسئله کورد

نقشه راه 

چشم انداز نظری
جامعــه ایــران در وضعیتــی بــه رس می بــرد کــه تــداوم وضــع موجــود، نــه تنهــا بــرای 
ــار اســت، بلکــه بــه شــکل روزافزونــی بــرای  اکرثیــت جامعــه رنج آلــود و مصیبت ب
نیروهــای حاکــم هــم بــه شــدت هزینه بــردار خواهــد بــود. از یــک ســو بحران هــا، 
دیگــر صف بندی هــای خارجــی،  طــرف  از  و  داخلــی  شــکاف های  و  معضلهــا 
ــه ســبک و ســیاق گذشــته  ــکان سیاســت ورزی ب ــه ام ــد ک ــی ایجــاد کرده ان وضعیت
ــرای نیروهــای حاکــم و هــم بــرای  ــر داشــته های فعلــی را هــم ب ــا اتــکا ب و تنهــا ب
ــرد. رشط  ــد ک ــن خواه ــی ناممک ــج و حت ــواه، بغرن ــای تحول خ ــهایی از نیروه بخش
ــی،  ــی فعل ــادی و اجتامع ــی، اقتص ــی، حقوق ــتهای سیاس ــذار از بن بس ــرای گ الزم ب
ــی  ــای فعل ــز رویکرده ــته و نی ــی گذش ــی- سیاس ــای ذهنیت ــح انحراف ه ــد رصی نق
اســت. در کنــار ایــن رضورت، تصحیــح انحرافهــا بــه نفــع یــک دگردیســی بنیادیــن و 

دموکراتیــک، حیاتــی اســت.
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ــک«  ــدل دموکراتی ــک »م ــاد ی ــه ایج ــر اینک ــالوه ب ــت. ع ــوره اس ــِر چندمنظ ــک تدبی ــی ی ــن دگردیس ای

ــای  ــل مداخله ه ــد، در مقاب ــاس قرارمی ده ــود را اس ــای موج ــته و واقعیت ه ــای گذش ــق نیازه ــر طب ب

خارجــی نیــز بازدارندگــی ایجــاد می کنــد و فراتــر از هــردوی اینهــا، امــکان تنفــس، همزیســتی، برابــری 

و رضایــت حداکــرثی را نیــز مهیــا می کنــد. وضــع فاجعه بــار و مخاطره انگیــز کنونــی، محصــول 

ــت.  ــدان اس ــی از وج ــر و ته ــای تخریبگ هوش ه

ضرورت ها  
در حــال حــارض، تنهــا در یــک حالــت امــکان تــوازن، انطبــاق حداکــرثی و هــم عرضــِی اراده جامعــه، 

دولــت و حاکمیــت بــا یکدیگــر ممکــن اســت: اینکــه حاکمیــت آمــاده باشــد همســو بــا تحول خواهــان، 

ــوق و  ــت، حق ــردن سیاس ــزه ک ــال دموکراتی ــئولیت هایش در قب ــه مس ــرتاتژیک ب ــرد اس ــک رویک ــا ی ب

اجتــامع عمــل کنــد. وضعیتــی کــه مــی تــوان آن را بــه مثابــه »دســت برداشــن از منافــع کوچــک بــه 

نفــع خیرعمومــی« ارزیابــی کــرد. بدیهــی اســت کــه الزمــه ایــن امــر نیــز، پذیــرش و »اعــرتاف بــه وجــود 

بحــران«، پذیرفــن مســئولیت بــرای گــذار دموکراتیــک از بحــران و تضمیــن حقــوق و آزادیهــای فــردی و 

جمعــی همــه بخش هــای جامعــه و در میانشــان مــردم کردســتان و خلقهــای ایــران اســت.

هیــچ تغییــری بــدون »تغییــر قانــون اساســی فعلــی« و تضمیــن حقــوق موجودیت هایــی کــه »حقــوق« 

کنونــی آنهــا را دربرمنی گیــرد، ممکــن نیســت. قانــون اساســی بــه هیــچ وجــه منی توانــد یــک مذهــب، 

یــک اتنیســیته، یــک زبــان و نیــز تنهــا مــردان را دربربگیــرد و ســایر تنوعــات را خــارج از شــعاع حقوقــی 

ــی، اتنیکــی،  ــر تبعیض هــای مخــوف و سیســتامتیک مذهب ــت راه را ب ــن وضعی ــد. ای ــف کن خــود تعری

زبانــی و جنســیتی خواهــد گشــود. 

رســالتی کــه قانــون اساســی بایــد بــه عهــده بگیــرد ایــن اســت کــه رصاحتــا ایــران را بــه عنــوان رسزمیــن 

مشــرتک همــه خلق هــا، جنســیت ها، مذاهــب و هویت هــا تعریــف کنــد. بــه عبارتــی، قانــون اساســی، 

ــر و یکدست ســازی غیردموکراتیــک جامعــه را داشــته  ــه جــای اینکــه دغدغــه ایجــاد هویت هــای برت ب

باشــد، بایــد بــه تنوعــات احــرتام بگــذارد، حقوق شــان را تضمیــن کنــد و روحــی را ایجــاد کنــد کــه از 

بطــن همزیســتی عادالنــه و آزادانــه خلق هایــش »ملــت دموکراتیــک« شــکل بگیــرد. 

در ایــن میــان، چنــد نکتــه حســاس وجــود دارد: نخســت اینکــه، رصف دموکراتیــزه شــدن قانــون اساســی، 

بــه تنهایــی بــه معنــای تحــول دموکراتیــک نیســت. یــک قانــون اساســی دموکراتیــک بایــد ضامنتهــای 

اجرایــی خــود را نیــز تعریــف کنــد. عــالوه بــر ایــن، موضــوع مهــم دیگــر ایــن اســت کــه هیــچ اراده 

مذهبــی، سیاســی و نظامــی نبایــد بتوانــد ترجیــح و تفســیر یکجانبــه خــود را از حقــوق و سیاســت، بــه 

جامعــه تحمیــل کنــد.

از طــرف دیگــر، بایــد روی ایــن گــزاره تاکیــد کــرد کــه دموکراتیــزه کــردن ایــران، تنهــا برعهــده حکومــت 

نیســت؛  بخــش عمــده مســئولیتها را جامعــه، خلقهــا، زنــان و روشــنفکران بایــد بــه عهــده بگیرنــد. الزمــه 

مشــارکت  و تاثیرگــذاری در فرآیندهــای دموکراتیــک، جامعه محوربــودن اســت. 

ایــن جامعــه نیســت کــه تســلیم منطــق حاکمیــت خواهــد شــد؛ حاکمیــت اســت کــه بایــد زاویــه خــود 

ــرای  ــن ترتیــب راه ب ــه ای ــا ب ــرد ت ــه دموکراســی را بپذی ــا جامعــه را کاهــش دهــد و اراده معطــوف ب ب

ایجــاد یــک »ســنتز دموکراتیــک« همــوار شــود.

پیشنهادها  
تشــکیل کمیســیون حقوقــی: ایــن کمیســیون چنــد هــدف را دنبــال خواهــد کــرد؛ از یکســو، 

می توانــد بحــث و تبــادل نظــر در خصــوص نقصان هــای قانــون اساســی فعلــی را در ســطح 

عمومــی پیگیــری کنــد و نشســتها هامیشــهای حقوقــی و کارشناســانه را در راســتای آسیب شناســی 

قانــون اساســی ترتیــب بدهــد. بعــالوه ایــن کمیســیون بایــد چگونگــی تغییــر قانــون اساســی فعلــی 

ــان و  ــا، مذاهــب، زن ــی خلق ه ــوق سیاســی  و مدن ــه حق ــک ک ــون اساســی دموکراتی ــک قان ــه ی ب

ــی را  ــردی و جمع ــوق ف ــض حق ــض و نق ــای تبعی ــد و زمینه ه ــن می کن ــات را تضمی ــایر تنوع س

ــان  ــکل از حقوقدان ــد متش ــیون می توان ــن کمیس ــب ای ــد. ترکی ــق قرارده ــه و تحقی ــورد مطالع م

ــدگان  ــن، مناین ــن بی ــد. در ای ــی باش ــات اجتامع ــدگان تنوع ــذاران و مناین ــی خواه، قانونگ دموکراس

حاکمیــت نیــز می تواننــد در ایــن کمیســیون مشــارکت داشــته باشــند و دیدگاههــای خــود را بیــان 

کننــد. هــدف نهایــی ایــن کمیســیون آماده ســازی جامعــه مدنــی و حاکمیــت بــرای تغییــر قانــون 

ــک« اســت. ــه سیاســت دموکراتی ــا »مرحل ــی ب اساســی و همســویی حقوق

ــه دموکراســی  کمیســیون بازتعریــف کــردن ســاختارهای مدیریتــی: یکــی از پیش رشطهــای گــذار ب

ــاختار  ــی از س ــن مترکززدای ــیه و همچنی ــی مرکز-حاش ــدل مدیریت ــق و م ــور از منط ــران، عب در ای

ــه  ــوری را ب ــه ای و کش ــهری، منطق ــای ش ــد مدیریته ــی توان ــور م ــیون مذک ــت. کمیس ــدرت اس ق

ــی  ــالیق سیاس ــر س ــا، ب ــن واحده ــدام از ای ــر ک ــی در ه ــه اراده جمع ــد ک ــف کن ــکلی بازتعری ش

ــا خودمدیریتــی، بــه معنــای بی اعتــامدی بــه  محافــل قــدرت ارجحیــت داشــته باشــد. مخالفــت ب

ــد  ــن میتوان ــیون همچنی ــن کمیس ــت. ای ــه اس ــای قیم مآبان ــر رویکرده ــی و ارصار ب ــای بوم نیروه

بــه شــکل مســتندی، ایــن محورهــا را بــه بحــث بگــذارد و بــرای آنهــا چاره اندیشــی کنــد: تخریــب 

هــای سیاســی و اقتصــادی کــه ســاختار سیاســی- مدیریتــی متمرکــز ایجــاد کــرده؛ تبعــاِت سیاســی 

»بکارگیــری حداکــرثی نیروهــای غیربومــی« در مدیریتهــای شــهری و منطقــه ای؛ چگونگــی ایفــای 

نقــش فعاالنه تــر و تاثیرگــذاری مســتقیم جامعــه در تصمیم گیریهــا و در حیــات اجتامعــی و 

سیاســی. در نهایــت، ایــن کمیســیون بــه مکانیســمهای مختلــف توامنندســازی جامعــه و کوچکســازی 

دولــت می اندیشــد.

کمیســیون همزیســتی عادالنــه خلقهــا: هــدف از ایجــاد ایــن کمیســیون می توانــد ایجــاد همگرایــی 

بیشــرت و اتحــاد آزادانــه و دموکراتیــک بیــن خلق هــای ایــران باشــد. رویکردهــای متامیــت خواهانــه 

اتنیکــی- زبانــی تهدیــدی بــرای همزیســتی  تنوعــات سیاســی اســت. کمیســیون همزیســتی عادالنــه 

ــا برگــزاری کنفرانس هــا  و نشســت های موضوعــی، روی ایــن مســئله متمرکــز  خلق هــا، میتوانــد ب

ــودمند  ــا س ــق ه ــن خل ــب بی ــای ملته ــاد و فض ــالف، تض ــود اخت ــی از وج ــه نیروهای ــه چ ــود ک ش

ــه  ــئولیت هایی متوج ــه مس ــران چ ــای ای ــبات خلق ه ــم مناس ــجام و تحکی ــرای انس ــوند و ب می ش

جامعــه، روشــنفکران، دولــت و حاکمیــت می شــود.  

کمیســیون زنــان: محــور کار ایــن کمیســیون بررســی موانــع تبعیــض زدایــی از زنــان در حوزه هــای 

حقوقــی، سیاســی، اقتصــادی و مدیریتــی اســت. تبعیــض علیــه زنــاِن ایــران، دوالیــه اســت. بخشــی 

ــل آن  ــت و مکم ــامع اس ــطح اجت ــاالرانه در س ــای مردس ــدن ذهنیت ه ــه ش ــی از نهادین از آن ناش

نیــز، وجــود قوانیــن و قرائت هــای زن ســتیزانه از آن اســت. رفــع تبعیــض از زنــان، پیــش رشط گــذار 
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بــه دموکراســی در ایــران اســت. کارویــژه کمیســیون زنــان، بهره گیــری حداکــرثی از ظرفیتهــای فعلــی و 

طراحــی و پیشــنهاد ایجــاد ظرفیتهــای نویــن حقوقی-سیاســی در راســتای تضمیــن حقــوق و آزادی زنــان 

اســت. 

کمیســیون امنیتــی: هــدف از ایجــاد ایــن کمیســیون، بحــث و تصمیم ســازی در خصوص سیاســتهای امنیتی 

ــن مکانیســم هایی  ــن کمیســیون، یاف ــاد ای ــدف از ایج ــه اســت. ه ــک جامع ــه اراده دموکراتی ــد ب متعه

بــرای تطبیــق حداکــرثی رویکردهــا و سیاســتهای امنیتــی بــا روح »سیاســت دموکراتیــک« اســت. 

کمیســیون اقتصــادی: از یــک ســو تکیــه بــر »اقتصــاد نفتــی« و از ســوی دیگــر توســعه نامتــوازن اقتصادی 

کــه ناشــی از تبعیضهــای حقوقی-سیاســی اســت، راه را بــر بیــکاری، فقــر و بحــران هــای اجتامعــی خواهد 

گشــود. توســعه اقتصــادی بــدون توســعه دموکراتیزاســیون، ناپایــدار، مقطعــی و آســیبپذیر خواهــد بــود. 

کارکــرد کمیســیون اقتصــادی، میتوانــد بررســی چگونگــی توزیــع عادالنــه ثــروت و منابــع کشــور و نیــز 

تکیــه بــر اقتصــاد جامعه محــور باشــد. 

ــی را  ــی عظیم ــات اکولوژیک ــود-رسمایه، تخریب ــار س ــی و انحص ــت: صنعت گرای ــیون محیط زیس کمیس

ایجــاد کرده انــد. ایــن تخریبــات، جامعــه و امــکان حیــات اجتامعــی را بــا تهدیدهــای فاجعه بــاری مواجــه 

ــی  ــئولیت پذیری اجتامعی-دولت ــه مس ــرد ک ــد ک ــالش خواه ــت، ت ــیون محیط زیس ــت. کمیس ــاخته اس س

ــردی  ــی- کارب ــای ذهنیت ــد و جنبه ه ــرار ده ــاس ق ــت را اس ــه محیط زیس ــبت ب ــی نس ــرد اخالق و رویک

همســو بــا »پارادایــم دموکراتیــک- اکولوژیــک« را برجســته کنــد. 

ــی، بلوچــی در  ــردی، آذری، عرب ــای ک ــری زبانه ــت و بکارگی ــگ: حفــظ و صیان ــان و فرهن کمیســیون زب

همــه ســطوح و در کنــار زبــان فارســی، بــه غنی ترشــدن جامعــه ایــران منجــر خواهــد شــد. در ایــن راســتا، 

ــان مــادری را  ــه زب ــرای امــکان آمــوزش ب ــد مکانیســمهای ممکــن ب ــان و فرهنــگ می توان کمیســیون زب

مــورد بررســی قــرار دهــد. تــالش بــرای  مهــار خطرهایــی کــه موجودیــت فرهنگــی جوامــع و خلقهــای 

ــی اســت. ــد، حیات ــد می کن ــران را تهدی ای

فرصت ها  
ــد و  ــرار بدهن ــت ق ــک را اولوی ــایش دموکراتی ــند گش ــارض باش ــت، ح ــت و حاکمی ــه دول ــی ک در صورت

در راســتای دموکراتیــزه کــردن حقــوق و سیاســت بــه مســئولیتهای خــود عمــل کننــد و از جملــه 

ــم های  ــودار، دینامیس ــد، ک ــت بدهن ــخ مثب ــه راه« پاس ــن »نقش ــده در ای ــرح ش ــنهادهای مط ــه پیش ب

دموکراتیــک و بســیاری از نیروهــای تحــول خــواه در داخــل و خــارج نیــز بــه وظایــف خــود عمــل خواهند 

کــرد. طبعــا ایــن وضعیــت، خردمندانه تریــن حالــت بــرای گــذار از بحرانهــای انباشته شــده داخلــی اســت. 

ــته  ــیکل بس ــی از س ــروج تاریخ ــه خ ــه مثاب ــد ب ــال می توان ــن ح ــک« در عی ــت دموکراتی ــر »سیاس ع

ــی شــود.  ــی تلق ــت خواهــی و خودکامگ ــی، متامی انحصارطلب

تهدیدها  
در صورتــی کــه حاکمیــت و دولــت، متایــل، آمادگــی و یــا تــوان ورود بــه دوره »چاره یابــی دموکراتیــک« 

را نداشــته باشــند، رسعــت حرکــت ایــران بــه ســمت فاجعــه و انفجــار بحرانهــای سیاســی، اقتصــادی و 

اجتامعــی چندبرابــر خواهــد شــد. نیروهــای مداخله گــر منطقــه ای و فرامنطقــه ای، بــه خوبــی می داننــد 

ــت. گام  ــان اس ــا و زن ــوق خلق ه ــیون و حق ــوع دموکراتیزاس ــران، موض ــت ای ــیل حاکمی ــنه آش ــه پاش ک

ــی  ــای خارج ــوت از نیروه ــای دع ــه معن ــک«، ب ــذار دموکراتی ــتای »گ ــت در راس ــن حکوم برنداش

بــرای مداخلــه در ایــران اســت. بنابرایــن میتــوان رصاحتــا اعــالم کــرد کــه جامعــه ایــران بــا خطــر 

فروپاشــی، جنــگ و فاجعــه روبــرو اســت. عــالوه بــر ایــن، تضــاد حاکمیــت و مــردم، ممکــن اســت 

بخشــهایی از مــردم و بخشــهایی از نیروهــای مخالــف را بــه همســویی بــا ائتــالف هــای شــکل گرفته 

علیــه حاکمیــت تشــویق و ترغیــب کنــد. 

موضع کودار در خصوص انتخابات در ایران
جامعــه دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان، کــودار، همیشــه تأکیــد کــرده در صورتــی کــه 

نشــانه هایی دال بــر آمادگــی حاکمیــت بــرای گشــایش دموکراتیــک مشــاهده شــود، کــودار 

می توانــد موضعــی ایجابــی داشــته باشــد. برعکــس؛ در صورتــی کــه حاکمیــت آمادگــی یــک »رفتــار 

سیاســی متفــاوت« را نداشــته باشــد، کــودار تحــت هیــچ رشایطــی در فرآیندهــای غیردموکراتیــک 

ــرد. ــد ک ــارکت نخواه مش

موضع کودار در خصوص انتخابات شوراهای شهر و روستا  
ــرات  ــته و دموک ــراد شایس ــاب اف ــه انتخ ــت ک ــد اس ــوراها معتق ــات ش ــوص انتخاب ــودار در خص ک

ــه  ــت. تجرب ــی اس ــک رضورت اساس ــتایی، ی ــهری و روس ــای ش ــن مدیریت ه ــده گرف ــه عه ــرای ب ب

ســالهای گذشــته نشــان داده کــه شــوراها، بــه جــای اینکــه جایگاهــی بــرای دخیــل کــردن جامعــه در 

مدیریــت امــور شــهری باشــد، بــه مکانــی بــرای باندبــازی، پارتی بــازی، فســاد اداری و زمین خــواری 

ــراد  ــرو را از اف ــن قلم ــردم، ای ــه م ــت ک ــل رضوری اس ــن دلی ــه همی ــا ب ــت. دقیق ــده اس ــدل ش مب

فرصت طلــب بازپــس بگیرنــد و بــا دقــت و حساســیت، افــرادی را انتخــاب کننــد کــه زمینــه فســاد 

و رانتخــواری نداشــته باشــند. جامعــه، تنهــا نبایــد بــه انتخــاب افــراد اکتفــا کنــد. بلکــه نظــارت بــر 

ــودار خــود  ــن، ک ــن بی ــی اســت. در ای ــز رضوری و حیات ــان نی ــان و حســابخواهی از آن ــرد آن عملک

ــر عملکــرد شــوراهای شــهر و روســتا در کوردســتان  ــه شــکل مســتقیم ب ــه ب ــد ک ــد می بین را متعه

نظــارت کنــد. کــودار در صورتــی کــه منــودی از فســاد، ناکارآمــدی و ناپاســخگویی شــوراهای منتخــب 

را مشــاهده کنــد، راســا بــرای برخــورد بــا نیروهایــی کــه از اعتــامد مردمــی سواســتفاده کرده انــد، 

ــد.  ــه می کن مداخل

نتیجه
کــودار، ایــن »نقشــه راه« را بــه عنــوان یــک نســخه اولیــه کــه قابلیــت تکمیــل، تصحیــح و تدقیــق 

دارد ارزیابــی می کنــد و در ایــن چهارچــوب، مشــارکت همــه اقشــار جامعــه، روشــنفکران، زنــان و 

جوانــان بــرای غنی تــر کــردن ایــن نقشــه راه، امــری مفیــد و رضوری اســت.
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نظــام فــدرال دموکراتیــك شــامل ســوریه در حــال تــدارک 

ــیامت جغرافیایــی اخیــر و  مقدمــات انتخابــات پــس از تقس

ــس  ــف رئی ــوزا یوس ــت. ف ــدرال اس ــه ف ــه منطق ــکل گیری س ش

مشــرتک ایــن فدراســیون اطالعــات بیشــرتی در مــورد ایــن 

انتخابــات ارائــه کــرده کــه بــرای اولیــن بــار در شــامل ســوریه 

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ

 کمون هــای شــهری و روســتایی در فدراســیون دموکراتیــک 

ــرا هســته  ــد و آن ــادی برخوردارن ــت زی شــامل ســوریه از اهمی

اصلــی فدراســیون می داننــد.

 طبــق مــاده ۵7 قرارداداجتامعــی فدراســیون شــامل ســوریه کــه 

نظــام فــدرال دمکراتیــك شــامل ســوریه از تقســیامت تــازه اداری و جغرافیایــی برخــوردار 
شــد. طبــق ایــن تقســیامت ســه منطقــه فــدرال جزیــر، فــرات و عفریــن شــکل گرفتــه که 

هــر یــک از آنهــا شــهرها و کانتون هــای مختلفــی را در بــر می گیرنــد.
نظــام فــدرال دمکراتیــك شــامل ســوریه طبــق قوانیــن جدیــد مدیریــت مناطــق بــه ســه 

منطقــه تقســیم شــده اســت.
 بنــا بــه اطالعیــه ای کــه فدراســیون دمکراتیــك شــامل ســوریه منترش کــرده، ایــن تغییرات 
بــر پایــه اصــول دمکراتیــك بــرای تقســیم امــور خدمــات عمومــی، اقتصــادی و فرهنگی و 

دیگــر نیازهــای اجتــامع صــورت گرفته اســت.
 مناطــق فــدرال بخشــی از خودمدیریتــی  دمکراتیــك هســتند کــه از کانتون هــا و مناطــق 

جغرافیایــی شــکل گرفته انــد.
 مناطق فدرال شامل سوریه به این ترتیب اعالم شده اند:

»منطقه فدرال جزیر متشکل از کانتون حسکه و کانتون قامشلو«
ــون  ــر، و کانت ــی و تل مت ــی، رسکان ــکه، دربس ــق حس ــکل از مناط ــکه متش ــون حس کانت

ــت. ــلو و ِدرِک اس ــق قامش ــکل از مناط ــلو متش قامش
»منطقه فدرال فرات متشکل از کانتون کوبانی و کانتون گرِسپی یا تل ابیض«

ــی و شــهرک ها و دهســتان های اطــراف آن و  ــی متشــکل از شــهر کوبان ــون کوبان کانت
کانتــون گرِســپی متشــکل از منطقــه گرِســپی، دهســتان های اطــراف آنهــا و شــهرک های 

عین عیســی و ســلوک اســت.
»منطقه فدرال عفرین که از دو کانتون عفرین و شهبا شکل می گیرد«

ــت،  ــی تل رفع ــن، و نواح ــون عفری ــی از کانت ــو بخش ــدرس و راج ــن، جن ــق عفری مناط
ــد. ــه حســاب می آین ــهبا ب ــون ش ــا بخشــی از کانت ــن و کفرنای احــرز، فافی

 قوانیــن مربــوط بــه اداره ایــن مناطــق طــی روزهــای بیســت وهفتم و بیست وهشــتم 
ــه  ــك شــامل ســوریه ب ــس موسســان فدراســیون دمکراتی ــه در نشســت مجل ــاه ژوئی م

تصویــب رســیده اســت.

ســه  و  ســوریه  شــمال  دمکراتیــک  فدراســیون  تقســیمات 
فــدرال منطقــه 
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ــد، کمون هــا هســته ســازمان یافته  ــازی می کن ــون اساســی را ب نقــش قان

اِعــامل دموکراســی مســتقیم هســتند کــه در متامــی تصمیم گیری هــا 

دخالــت دارنــد.

 فــوزا یوســف رئیــس مشــرتک شــورای رهــری فدراســیون شــامل ســوریه 

ــامع طراحــی شــده اند  ــر اســاس نیازهــای اجت ــه ب ــد کمون هــا ک می گوی

کمیته هایــی ماننــد اقتصــاد، آمــوزش، بهداشــت، دفــاع، دادگــری و 

خدمــات عمومــی و فرهنــگ را درون خــود تأســیس کرده انــد. در همــه 

کمون هــا الگــوی ریاســت مشــرتک یــک زن و یــک مــرد عملــی شــده کــه 

وظیفــه نظــارت بــر امــور و پاســخگویی در مــورد آن را دارنــد.

ــوط بــه مــدارس، کارگاههــا، تعاونی هــا،   همچنیــن فعالیت هــای مرب

ســندیکاها و امــور کشــاورزی و تجــاری در رابطــه تنگاتنــگ بــا کمون هــا 

و شــوراها قــرار دارنــد.

فــوزا یوســف نیــز کمون هــا را بلــوک اصلــی بنــای فدراســیون دموکراتیــك 

ــاکنین شــهرها و  ــق س ــن طری ــد از ای ــد و می گوی شــامل ســوریه می دان

روســتاها موفــق بــه ســازمان یافتگی و تصمیم گیــری در مــورد امــور 

ــه زندگــی خویــش شــده اند. ــوط ب مرب

 طبــق اعــالم وی، انتخابــات کمون هــا در روزهــای بیســت وهفتم و 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــپتامر 2017 برگ ــاه س ــتم م بیست وهش

ــه  ــه وظیف ــادآوری آنک ــا ی ــس مشــرتک فدراســیون شــامل ســوریه ب  رئی

تأســیس کمون هــا در آغــاز انقــالب روژاوا بــا جنبــش جامعــه دموکراتیــك 

موســوم بــه " تـَـو-َدم" بــود می گویــد کــه بــا گســرتش انقــالب بــه مناطــق 

دیگــر، اکنــون ایــن وظیفــه بــا نظــام فــدرال اســت.

 از هم اکنــون ثبت نــام بــرای نامــزدی در کمون هــای شــهری و روســتایی 

ــه را  ــای مربوط ــان فرم ه ــده و داوطلب ــاز ش ــدرال آغ ــه ف ــه منطق در س

ــد. ــت کرده ان دریاف

 فــوزا یوســف بــا اعــالم اینکــه کاســتی های موجــود در فعالیت هــا 

کمون هــا بایــد رفــع شــود از عمــوم ســاکنین منطقــه می خواهــد کــه بــا 

ــی آن کمــک  ــه کارای ــات روســای مشــرتک کمون هــا، ب رشکــت در انتخاب

کننــد.
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