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پیشگفتار
برشیــت طــی تاریــخ هــزاران ســاله خــود مــدام هــم عــرض دگرشــد
جامعــه و پیچیدهتــر شــدن آن ،در اندیشــه ایجــاد سیســتمی مدیریتــی بــا
ســاختار منعطــف جهــت حفــظ موجودیــت خــود و خوشــبختی اجتامعــی
بــوده اســت .آنچــه مســلم اســت ،اســتفاده انســان اجتامعــی از پدیــده
کنفدرالیســم و دموکراســی بــوده .جوامــع طبیعــی کالنــی و قبیلــهای از
ایــن منظــر معضلــی اجتامعــی نداشــتهاند ،زی ـرا مقول ـهای بــه نــام قــدرت
سیاســی و ســاختار قدرتگــرا در جوامعشــان بحرانــی نشــده اســت .در
معــارص پیچیدگــی هــم در جوامــع هــم در نــوع بحرانهــا بــه میــان آمــده
و یافــن راهحــل مناســب را ســختتر کــرده اســت .طــی چنــد قــرن اخیــر
متأثــر از شــیوههای حکومتــی و اجتامعــی پیشــایونان و دوره یونانــی،
اندیشــمندان مســتمرا در پــی یافــن سیســتمی بــوده و هســتند کــه
دوازده معضــل و مســئله اجتامعــی را کــه در کل جهــان مشــرک اســت،
حــل کننــد .حتــی ایــن اندیشــمندان موفــق بــه پیــروی از سیســتمهای
فدرالــی و کنفدرالــی ب ـرای زایــش رفــاه و خوشــبختی آرزو شــده ،گشــتند.
از ایــن لحــاظ میتــوان گفــت در نقــاط مختلــف جهــان مبــارزات سیاســی،
ایدئولوژیــک و اقتصــادی در همیــن راســتا بــود و هــر کشــوری مدلــی
متفــاوت از فدرالیســم و در چنــد منونــه محــدود ،از کنفدرالیســم پیــروی
و تجربــه کــرد ،امــا جهــان در حالــی کــه رو بــه گلوبالیســم جهتدهــی
شــده اســت ،غــرق در کائــوس بیامــان میباشــد .تاکنــون دادگاه تاریــخ
اثبــات کــرده کــه هــر جامعــهای اگــر از دموکراســی و کنفدرالــی خــارج

از دایــره قــدرت و انحصــار تبعیــت نکنــد ،محکــوم بــه زوال اســت ،حتــی اگــر
قــدرت هیتلــری و شــهرت ناپلئونــی حاصــل کنــد .از ســوی دیگــر ،جامع ـهای پویــا
و پایــدار میمانــد کــه هــرم قــدرت را واژگــون ســاخته و خلــق خــود را در رأس
آن و مدیریــت را در مرتبــه زیریــن ق ـرار دهــد .ایــن اســت کــه جامعــه طبیعــی ـ
دموکراتیــک موفقتــر و پیرشفتهتــر از جوامــع پیچیــده امــروزی عمــل کــرده اســت.
در همــه کشــورهای امــروزی مراکــز مطالعــات اسـراتژیک و انقالبــات بـرای یافــن
بهرتیــن سیســتم مدیریتــی اجتامعــی ـ سیاســی تشــکیل شــده اســت .حتــی جامعــه
جهانــی تــا تشــکیل ســازمان ملــل و اتحادیههــای قــارهای ـ ملیتــی چــون اروپــا،
آفریقــا و عــرب پیــش رفــت .ایــن مراکــز اگرچــه تــا انــدازهای موفــق بــه یافتههایــی
دموکراتیــک شــدهاند ،امــا هیچیــک نتوانســتند حکومــت ســعادت را مســتقر ســازند.
بویــژه ابرقــدرت جهــان ،آمریــکا بــا علــم پراگامتیســم ،فرانســه بــا سوسیالیســم،
انگلیــس بــا سیاسـتگرایی و آملــان بــا ایدئولوژی خود نتوانســتند بســوی دموکراســی
راســتین و بهرتیــن شــیوه مدیریتــی نقبــی بزننــد لــذا اق ـرار بــه شکســت کردهانــد.
ناگفتــه منانــد کــه یکــی از اثباتهــای 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 ریشـههای حقیقــی جامعــه طبیعــی زاگــرس روئیــدن گرفــت و رهــر
خلقهــا ،عبداللــه اوجــاالن ،سیســتمی از کنفدرالیســم ،ملــت و مدرنیتــه دموکراتیــک
ارایــه داده کــه جهانیــان را دچــار بهــت و حیــرت گردانــده .ایــن سیســتم هرچنــد
احیــای هــان موجودیــت تاریخــی آن اســت ،امــا ویژگیهــای منحــر بــه فــرد
هــم دارد لــذا منیتــوان مشــابه آن را در کتابهــا یافــت ،ولــی ریش ـههایش 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
خصــوص ایــن اندیشــه شــگفتانگیز ،روز بــه روز افزایــش مییابــد و در ســایه
آن ،مســئله کــورد هــم بعــد جهانــی یافتــه .اوجــاالن ،بنبســت پستمدرنیســم در
ارایــه آلرتناتیــو را شکســت و راهــی گشــوده کــه متامــی جریانهــای چــپ و راســت
جهانــی بــه ناچــار خــود را بــه موجهــای خروشــان دریــای اندیش ـهاش میســپارند.
در جهــان امــروزی همــه متقاعــد شــدهاند کــه الزمــه دموکراســی دو چیــز اســت:
1ـ انتخابــات و مشــارکت2 .ـ داشــن ایدئولــوژی بـرای رقابــت؛ امــا همیــن دو رشط،
احساســات و تعقـل همــگان نســبت بــه دموکراســی را دچــار خطــا ســاخته و تاکنــون
اجــازه نــداده بهرتیــن سیســتم را در تحقیقــات چنــد قرن اخیر خــود بیابنــد .رهیافت
اوجــاالن کامــا 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 میگرداند.
بعبارتــی دیگــر ،راه دموکراســی از کنفدرالیســم و مناســبات آن میگــذرد و آن ایــن
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اســت کــه انتخابــات و مشــارکت جــای خــود ،دموکراســی بــا توســل بــه ایدئولــوژی محقــق
منیگــردد ،بلکــه راه ایدئولــوژی از دموکراســی میگــذرد و ماهیــت آن راه هم ملــت دموکراتیک
اســت .لــذا اوجــاالن اعــام کــرد کــه در رقابــت ایدئولوژیــک ،انحصــار قــدرت حاصــل میشــود،
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 تصمیمگیریهــا ،اجراهــای سیاســی و تولیــد و توزیعهــای اقتصــادی مشــارکت
میدهــد کــه بـرای ســهولت ایــن کار ،مدیریتهــا محلــی میگردنــد تــا در واحدهــای کنفــدره
هــر ظرفیــت جمعیتــی جــای گیرنــد .اقتصــاد و مناســبات تولیــد ،تجــارت و بــازار هــم بصــورت
محلــی در عــرض دولتیهــا انجاممیگیرنــد .لــذا بــه یکبــاره اقتصــاد و بــازار دولتــی حــذف
منیگــردد .کار در حوزههــای کمونســازی و اقتصــاد طــوری اســت تــا وقتــی کــه عمــا بــه
آن نپــردازی ،جزئیــات ریــز و درشــتش مشــخص منیگــردد .هــر کمونــی میتوانــد در هــر
منطق ـهای ویژگــی منحــر و نیازهــای خــاص خــود را بطلبــد ،بــه همیــن دلیــل بــا توجــه بــه
کلیــات قوانیــن کنفدرالــی و خواســت شــکلگیری ملــت دموکراتیــک متغییــر اســت .همچنیــن
مقــوالت آمــوزش ،بهداشــت ،حقــوق و امنیــت از ســوی خــود کمونهــا پیشــرد داده میشــوند.
دولــت در متامــی ایــن مقــوالت محــروم میگردانــد ،ولــی کنفدرالیســم ،تغذیــه میکنــد.
بــا متامــی اینهــا ،آنچــه کل ماهیــت کنفدرالیســم و ملــت دموکراتیــک را تشــکیل میدهــد،
آزادی زنــان اســت .بــدون آزادی زنــان ،هیــچ جامعـهای موفــق بــه تشــکیل ملــت دموکراتیــک
نخواهــد شــد .زی ـرا تاریــخ متــدن مرکزگ ـرا ،تاریــخ بردهســاخنت زنــان و تظلــم علیــه آنهاســت.
آنچــه اندیشــههای رهــر خلقهــا ،اوجــاالن را متامیــز میســازد ،ایدئولــوژی منحــر فــرد
آزادی زنــان اســت .متامــی انقالبــات تاریخــی ،بویــژه انقالبــات معــارص بــه دلیــل فراموشکــردن
مســئله زن و یــا بخاطــر کجاندیشــی در خصــوص آن ،دچــار انحــراف یــا زوال شــدهاند.
در متامــی بخشهــای 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 میکنــد ،تفســیر میمنایــد و سیســتم اجرایــی
کنفــدرال را ارایــه میدهــد .رشط عملیشــدن ایــن سیســتم هــم مشــارکت عمومــی خلــق اســت
در برابــر محرومســازی دولــت .هــم بــه تاریــخ دموکراســی و کنفدرالــی تاریخــی پرداختــه شــده
هــم سیســتم کنفدرالــی و ملــت دموکراتیــک اوجــاالن کــه هامنــا احیــای کل تاریخ خلقهاســت،
بطــور دقیــق آورده شــده اســت .ترشیــح ماهیــت خودمدیریتــی بـرای ورود بــه حــوزه عظیــم
کنفدرالیســم و تحقــق ملــت دموکراتیــک هــدف اساســی مکتــوب حــارض اســت .همچنیــن بــه
آسیبشناســی خالصــه منــع دموکراســی در ایـران و رضورت وجــود آن در کوردســتان ،خاورمیانه
و جهــان دســت زدهایــم .بویــژه در بخــش هشــتم اشــاره شــده کــه چگونــه یــک سیســتم
کنفــدرال معضــات اجتامعــی را آسیبشناســی و حــل کنــد .ایــن آلرتناتیــو ،هامنــی اســت کــه
غــرب و رشق چندیــن هـزاره و ســده تــاش کردنــد ،امــا بــدان نرســیدند ،ولــی اوجــاالن رســید.
مدرنیتــه دموکراتیــک ،آلرتناتیــوی بـرای حــل بحرانهــای ناشــی از مدرنیتــه رسمایـهداری اســت.
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جامعه طبیعی
بطــور خالصــهوار توســع ه تاریخــی جامعــه
اخالقــی و سیاســی را کــه وحــدت و یکپارچگی
اساســی متــدن دموکراتیــک اســت ترشیــح
میکنیــم .زیـرا ایــن جامعــه کــه در دورانهای
کهــن جامعــه طبیعــی مادرســاالر و پــس از آن
در نئولتیــک روســتا ـ قبیلــه محــور اســت،
پیرشفتهتریــن نظــام مدیریــت آزاد اســت کــه
امــروزه میخواهیــم چنــان جوهــرهای را در
سیســتم پیرشفتهتــر کنفدرالیســم و ملــت
دموکراتیــک کــه بــر هــان ســلول بنیادیــن
جامعــه طبیعــی روئیــده اســت ،پیــروی کنیــم.
جامعــه طبیعــی ســلول اصلــی کنفدرالیســم و
ملــت دموکراتیــک اســت.
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نزدیــک بــه  98درصــد حیــات طبیعــت اجتامعــی کــه طبیعــت دوم اســت ،بــه حالــت واحدهــای
 20الــی  30نفــرهای کــه جامعــه کالنــی مینامیــم ،ادامــه یافتــه اســت .کالن ســلول بنیادیــن
جامعــه اســت .جامعــه کالن در متامــی جوامــع خانوادگــی ،قبیلــهای ،عشــیرهای ،قومــی و
ملــی کــه در طــول ادوار تشــکیل شــدهاند ،بــه شــکلی نظیــر تفاوتیافتگــی ســلول ،هنــوز
هــم حیاتــش را ادامــه میدهــد .کالن چــه در حالــت زبــان اشــارهای و چــه زبــان منادیــن،
مطابــق تعریــف اساسـیمان از طبیعــت اجتامعــی ،جامعـهای اخالقــی و سیاســی اســت .شــاید
در کالن ،اخــاق و سیاســتی بســیار ســاده وجــود دارد ،امــا مهــم ،وجــود داشــن آن اســت.
ســادهبودن بــر اهمیتــش خللــی وارد منــیآورد .برعکــس ،اهمیتــش را اثبــات میکنــد .حتــی
میتــوان گفــت قویتریــن منــود اخــاق و سیاســت پــاک در کالن وجــود دارد کــه جوهــر
حقیقــی ملــت دموکراتیــک و کنفدرالیســم دموکراتیــک هســتند .زندگــی مطابــق آن اخــاق ،رشط
غیرقابــل اغــاض هســتی اســت .کالنــی کــه اخالقــش را از دســت داده باشــد ،کالنــی فروپاشــیده،
فروپاشــانده شــده و یــا نابــود شــده اســت .بیــان اخــاق کالن از راه هنجارهــا و مقــررات ســاده،
تعبیــر از اهمیــت حیاتــی آن دارد .امــروزه وقتــی هنجــاری نقــض یــا حقوقــی پایــال میگــردد،
جامعــه از هــم فرومنیپاشــد و چهبســا جامعــه مجبــور میشــود آگاهتــر شــود ،امــا در کالن،
بره ـمزدن هنجارهــا بــه معنــای پایــان اجتــاع اســت.
سیاســت در کالن هــم هــان خصوصیــات را دارد .کالن دو کار بســیار ســاده دارد :جم ـعآوری
گیاهــان و شــکارگری .بدونشــک شــاید اعضــای کالن دربــاره جم ـعآوری گیاهــان و شــکارگری
کــه بـرای متامــی اعضــای کالن امــری حیاتــی اســت ،هـزار بــار بحــث منــوده ،مشــورت کــرده ،بــه
ردوبدلکــردن تجربیــات پرداختــه ،بــه برخــی از اعضایشــان مأموریــت داده و ســعی منودهانــد
سیاستهایشــان در زمینــه جمــعآوری گیاهــان و شــکار را بــه بهرتیــن و مفیدتریــن شــکل
طرحریــزی و اج ـرا مناینــد .بــدون مشــورت و سیاســت دموکراتیــک بازهــم زندگــی کالن ممکــن
منیشــد .اینکــه چــه چیــزی چگونــه جم ـعآوری و خــورده شــود ،اساس ـیترین سیاســت یعنــی
فعالیــت مشــرک بــود .سیاســت را فعالیــت مشــرک تعریــف میکننــد .اجتــاع سیاســی بســیار
ســادهای بــود کــه اگــر یــک روز بــه سیاســت منیپرداخــت ،بــه ورطــه مــرگ میافتــاد .تنهــا
تفــاوت مهــم کالنهــا بــا اجتامعــات غیرانســانی ایــن اســت که بافــت اخالقی و سیاســی ســادهای
را پدیــد آوردهانــد .حتــی ابزارهــا نیــز تنهــا هنگامــی کــه سیاســت وجــود داشــته باشــد ،بــه میدان
میآینــد .نشــو و منــای زبــان نیــز تنهــا بــر بنیــان اخالقــی و سیاســی ممکــن میگــردد .عنــری
کــه نیــاز بــه گفتگــو را ترسیــع میبخشــد ،بحــث و تصمیمگیــری در مــورد انجــام کار اســت.
جوامــع کالنــی بخاطــر نیــاز بــه تغذیــه نیســت کــه بــه اخــاق و سیاســت میپردازنــد ،بلکــه
نیــاز بــه تغذیــه را بــا رویکردهــای اخالقــی و سیاســی مســتمرا توســعه میدهنــد .از ایــن نظــر
عبــارت «اقتصــاد همهچیــز را تعییــن میکنــد» در آمــوزه مارکسیســم چنــدان روشــنکننده
مســئله نیســت .مــورد مهــم ،چگونگــی تعییــن اقتصــاد اســت .در نــوع انســان ،ایــن وضعیــت
مســتلزم بافــت اخالقــی و سیاســی و حــوزه اجتامعــی میباشــد.
بــه ســبب ایــن خصوصیــت اساســی جامعــه کالن ،میتــوان آن را در صــدر و گوشــه آغازیــن

تاریــخ نظــام متــدن دموکراتیــک جــای داد .لــذا ایــن تاریــخ از ایــن نظــر 98 ،درصــد از عمــر
انســانیت را دربرمیگیــرد .ســلول بنیادیــن کالن در اجتامعــات امروزیــن هــم تــداوم حیــات
دارد.
جامعــه مزئولتیــک(دوران میانســنگی حــدود  15الــی  12هــزار ســال پیــش) و جامعــه
نئولتیــک(دوران نوســنگی از  12هـزار ســال قبــل) کــه پــس از ذوبشــدن یخهــای چهارمیــن
عــر یخبنــدان ،حــدود بیســتهزار ســال پیــش در سلســله کوههــای زاگــرس ـ تــوروس
بــه باشــکوهترین شــکل پدیــد آمدهانــد ،پیرشفتهتــر از جامعــه کالن هســتند .ابزارهــای
کار و نظامهــای ســکونتی پیرشفتــهای داشــتهاند .اولیــن انقــاب زراعــی و روســتایی نیــز
در همیــن دوران بــه وقــوع پیوســت .از نظــر اوجــاالن پراکنــش جامعــه نئولتیــک از زاگــرس
ـ تــوروس بــه وقــوع پیوســته و تشــکلهای اجتامعــی مشــابه آن در مکانهــای آفــرو ـ
اوراســیایی بــه وجــود آمدهانــد .عــری باشــکوه اســت .از شــکلگیری زبــان منادیــن گرفتــه
تــا انقــاب زراعــی ،از تشــکیل روســتاها تــا ریشــههای تجــارت ،از خانــواده مادرگــرا تــا
ســازمان قبیلــه و عشــیره ،بــا ایــن مقطــع تاریخــی مطابقــت میکننــد .رشــد هــوش انســانی
نیــز امــری باشــکوه اســت .پایههــای روزگار امــروز در آن تشــکیل گردیــد .جامعــه بازهــم
اخالقــی و سیاســی اســت .هنــوز حقــوق و دولــت وجــود نــدارد و قــدرت تعریــف نشــده
اســت ،زیـرا اینهــا بعنــوان معضــل اجتامعــی رسبرنیــاورده بودنــد .مــادر هــم تقدیــش گشــته
و ایزدبانــوی زن تعالــی داده میشــود .چنــان بــه گون ـهای تاریخــی میزیســتند کــه حتــی
بــا مــردگان خویــش در یــک مــکان بــر میبردنــد .گویــی بقایــای تاریخــی هنــوز هــم ایــن
واقعیــت را در رشیــان روزگار مــا تزریــق میکننــد .نــه بــا انســانهای ابتدایــی بلکــه بــا
انســانهای واقعــی و حقیقــی روبــرو هســتیم.
دوره نئولتیــک دومیــن دوره اصلــی تاریــخ متــدن دموکراتیــک اســت .ایــن دوره از راه
ارزشهــای خالــص متــدن دموکراتیــک بازمنایــی میشــود .شــاید برخــی اندیشــمندان برقـراری
باشــکوهترین شــکل دموکراســی در ســطح روســتا و قبیلــه بــه گون ـهای همــگام بــا توســعه
زبــان و خــرد منادیــن جامعــه اخالقــی و سیاســی را غریــب تلقــی مناینــد ،امــا واقعیــت چنیــن
اســت .دوره جامعــه اخالقــی و سیاســی ،دوره خالصتریــن دموکراســی اســت .هنگامــی کــه
امکانــات محصــول مــازاد رو بــه ازدیــاد نهــاد ،ایــن وضعیــت منجــر بــه فشــار و اســتثامر
نظاممنــد ابتــدا از ســوی نیروهــای هیرارشــیک ســپس نیروهــای متدنــی بــا مرکزیــت شــهر
بــر روی جامعــه گردیــد.
جامعــه کالن و نوســنگی کــه جامعــه طبیعــی نامیــده میشــوند ،اولیــن ســنگبناهای
خودمدیریتــی و دموکراســی هســتند.

13

نرشیهیاجتامعی،فرهنگیوسیاسی
KODAR
جامـعهیدموکراتیکوآزادشـرقکوردســتان

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

زاگرسی

دموکراســی

بخش دوم

میتــوان تاریــخ را بــه ســه بخــش تقســیم کــرد:
جامعــه طبیعــی ،متدنمرکزگ ـرا و طبقاتــی ،متــدن
دموکراتیــک .دموکراســیها و مدیریتهــا در
ایــن ســه دوره تاریخــی متفــاوت اســت .انســان
در آفریقــا پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــت ،امــا
کوردســتان مهــد تشــکیل اجتــاع پیرشفتــه اســت.
نــوع انســان تقریبــا چهارونیــم میلیــون ســال پیش
در آفریقــا بــر بــرده ولــی  200الــی  300ه ـزار
ســال اســت کــه شــیوههای زندگــی اجتامعــی را
یــاد گرفتــه اســت .در جامعــه طبیعــی دو انقــاب
شــکل گرفتــه :انقــاب اجتامعــی و انقــاب زراعی.
چ ـرا؟
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زیــرا شــیوههای مدیریــت و اداره جامعــه و تغذیــه و امنیــت پیرشفــت میکنــد ،امــا نــه بــر اســاس
زور بلکــه بــر مبنــای دموکراســی و آزادی .مــکان ایــن انقالبهــا هــال طالیــی در کوردســتان اســت.
بخاطــر اینکــه نخســت کالنهــا کمتعــداد و ســاده بودهانــد ،فــرد در درون آن جامعــه ســاده مســتقیام
در تصمیمگیریهــا و فعالیتهــای سیاســی ،اقتصــادی و فکــری مشــارکت دارد و واســطهای میــان او و
مدیریــت اجتــاع کــه مــادر مقــدس اســت ،وجــود نــدارد .لــذا معضلــی بــه نــام جنــگ ،قــدرت ،اســتثامر،
زور و ظلــم وجــود نــدارد .ایــن رونــد در جامعــه قبیلـهای هــم هرچنــد پیچیدهتــر شــده ،امــا ادامــه دارد.
فــرد در نظــام مدیریتــی و سیاســی قبیلــه آزادتــر از جوامــع امــروزی اســت .قبیلــه هویــت او اســت ،زیـرا
همهچیــز بــه او میبخشــد ،امــا امــروزه منیتــوان گفــت نظامهــای مدیریتــی و شــکل جوامــع ،هویــت
انســان ـ فــرد هســتند .مثــا بــردهداری گذشــته و رسمای ـهداری امــروز بــه دلیــل اینکــه عامــان جنــگ،
زور و اســتثامر هســتند ،نــه تنهــا هویــت محســوب منیشــوند ،بلکــه نابودگــر آن هــم میباشــند؛ زی ـرا
ضددموکراســی و مدیریــت سیاســی خــود جامعــه هســتند .اجــازه منیدهنــد دموکراســی و مدیریــت بطــور
مســتقیم انجــام گیــرد .میــان دولــت و مــردم واســطهای بــه نــام مناینــده گذاشــته میشــود کــه عامــل
مــزدور دولــت اســت .جامعــه کالنــی و قبیل ـهای دموکراســی واســطهای نداشــتهاند .اقتصــاد بــر حســب
نیازهــا شــکل گرفتــه نــه ســود بیشــر و دموکراســی بـرای مدیریـ ِ
ـت حیاتــی بــوده نــه کســب قــدرت الیـزال.
«دموکراســی زاگــرس» را میتــوان اصطالحــی مناســب بجــای «دموکراســی آریایــی» دانســت .ایــن
دموکراســی نخســت کالنــی ،ســپس قبیلـهای بــوده اســت ،امــا بـرای پیشــرد آن نیــاز بــه ابـزارآالت پیرشفتــه
زندگــی اجتامعــی یکجانشــینی بــوده اســت .در تحقیقــات باستانشناســی در کنــار اســتخوانهای مربــوط
بــه انســان زاگرســی در غار«شــانهدر» آثــاری همچــو ســنگهای تراشخــورده ،گنــدم و جــو هــم دیــده
شــده اســت کــه مربــوط بــه  60هـزار ســال پیــش اســت .امــا ابـزارآالت پیرشفتهتــر ســفالی ،دســتار ،خیــش
آهــن و وســایل شــخمزدن و ریســندگی در هــان منطقــه زاگــرس ـ تــوروس یــا هــال طالیــی یافــت شــده
کــه مربــوط بــه تقریبــا  12الــی  15هـزار ســال پیــش اســت .ایــن ابـزارآالت شــیوه زندگــی اجتامعــی کالنــی
را بــه شــیوه قبیلـهای ـ روســتایی تغییــر دادهانــد .چــون جامعــه قبیلــه پیرشفتهتــر اســت ،بنابرایــن شــیوه
مدیریــت و دموکراســی آن نیــز بــا کالن گذشــته و جوامــع امــروزی کامــا متفــاوت اســت .نــوع دموکراســی
و شــیوه مدیریــت قبیلـهای در متــدن و فرهنــگ مزوپوتامیــای علیــا تحــت عنــوان دموکرســی زاگــرس رشــد
کــرد .دو عامــل «شــیوه مدیریــت» و «فرهنــگ» در ایــن دوره تعیینکنــده هســتند کــه تــا دوران مادهــا
ادامــه مییابــد .جالــب توجــه اســت کــه قبیلــه و فرهنــگ آن ،امــروزه همچنــان زنــده و پویاســت.
محــل پیدایــش دموکراســی کجاســت؟ پــس از دوران میانســنگی ،دوران نوســنگی در منطقــه زاگــرس ـ
تــوروس و بینالنهریــن علیــا آغــاز میشــود .قدیمیتریــن مــکان تاریخــی یافتشــده در ســطح جهــان
کــه گـزاره از یــک فرهنــگ پیرشفتــه دارد ،معابــد گوبکلیتپــه (بــا نــام کــوردی خرابرشــک) در اورفا(رحــا)
اســت .ایــن معابــد اولیــن مکانهــای دینــی هســتند .تعــداد معابــد یافتشــده  20اســت کــه  4معبــد
خاکــرداری شــدهاند .جالــب ایــن اســت کــه هــر معبــد  12ســتون حکاکــی شــده دارد .ایــن معابــد متعلــق
بــه  12الــی  14هـزار ســال پیــش هســتند .بــر روی هــر ســتون تصاویــر برخــی حیوانــات کــه شــاید توتــم
قبایــل بودهانــد ،حــک شــده اســت و هــر ســتون مربــوط بــه مناینــده یــک قبیلــه بــوده اســت .شــاید ایــن
قبایــل در آن معابــد گردهــم آمــده و کنفدراســیونهایی تشــکیل دادهانــد .اولیــن اهــداف آنهــا دادوســتد
اقتصــادی ،تصمیمگیــری مشــرک و حفــظ امنیــت یکدیگــر بــوده اســت .ایــن ســه مقولــه امــروزه بــه
بحرانهــای بنیانبرافکــن مبــدل شــدهاند.
از دیگــر اماکــن باســتانی «نواالچولــی» اســت کــه در شــال کوردســتان و در حاشــیه رود ف ـرات کشــف

شــد .قدمــت آن بــه  10الــی  12هـزار ســال پیــش برمیگــردد و نشــان میدهــد 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 مدیریتهــای کمونــی زراعــی بــوده اســت .ایــن
مــکان متشــکل از پنــج خانــه چهارگوشــه و دایــرهای اســت .مــکان تاریخــی دیگــر «هیالرکاتو(چایونــو)»
در شــال کوردســتان اســت کــه قدمــت آن بــه  10ه ـزار ســال پیــش برمیگــردد و باستانشناســان طــی
تحقیقــات خــود آثــاری از پوســت دباغیشــده و نیهــای مــورد اســتفاده را یافتهانــد .باستانشناســان
میگوینــد دیــن و معبــد بــرای اولیــن بــار در خرابرشــک و اســتفاده از لبــاس و نــی در هیالرکاتــو
آغــاز شــده اســت .اینهــا همــه نشــان میدهنــد کــه اجتامعیشــدن ،روستانشــینی ،زراعــت و شــیوههای
مدیریــت در زاگــرس و حوالــی آن شــکل گرفتــه اســت .پــس قدیمیتریــن اماکــن باســتانی کــه حکایــت از
انقالبهــای اجتامعــی ،زراعــی و روســتایی دارنــد در ســطح جهــان در کوردســتان یافــت شــدهاند کــه در
فــوق ذکــر کردیــم .شــیوههای ایــن انقالبهــا بعدهــا در رسارس جهــان اشــاعه یافــت.
یــک گــروه انســانی انبــوه را منیتــوان جامعــه نامیــد .یــک گــروه انســانی وقتــی جامعــه محســوب
میشــود کــه هرنهــای زراعــت ،روستانشــینی ،مدیریــت و حیــات کمونــال را دارا باشــد .بویــژه هــر
رابطــه انســان بــا انســان و انســان بــا طبیعــت .در جامعــه کالنــی و قبیلـهای ایــن روابــط بصــورت سیاســی
راســتین ،ســاده و بیآالیــش حــول محــور مادرســاالری کــه هامنــا مدیریــت ضدقــدرت بــود ،پیرشفــت
کــرده و در شــکلگیری روابــط میــان انســانها و جوامــع ســاده کالنــی و قبیلــهای هیــچ واســطه و
اب ـزار حائلــی وجــود نــدارد .روابــط ،مســتقیم و حقیقــی اســت .لــذا کمــر زمینــه سوءاســتفاده ایجــاد
میشــود .وقتــی هیرارشــی و دولــت ظهــور کردنــد ،بــا اســتفاده از نهادهــای متقلــب خــود واســطه
میــان انســانها شــدند .واســطهگری انحصــاری و قدرتطلبانــه اســت ،درحالــی کــه روابــط و رایزنــی
انســانهای یــک اجتــاع بایــد مســتقیم باشــد .در جامعــه طبیعــی ،فــرم اجتــاع فقــط یــک فــرم طبیعــی
بــود ،امــا امــروزه دو فــرم وجــود دارد1 :ـ فــرم قــدرت و سیســتم دولــت2 .ـ فــرم جامعــه .ایــن دو هنــوز
هــم علیــه یکدیگــر در جــدال هســتند .جامعــه متشــکل از فــرد ،خانــواده ،قبیلــه ،ملــت و خلــق اســت
کــه از  200الــی  300ه ـزار ســال پیــش تــا ســه ه ـزار قبــل از میــاد کــه مردســاالری و متــدن مرکزگ ـرا
رس بــرآورد ،فــرم رایــج ،فقــط فــرم جامعــه کالن بــود .ریشــه ایــن فــرم در کوردســتان اســت .مدیریــت و
تعییــن روابــط میــان انســانها توســط کالن ـ قبیلــه انجــام میگرفــت .در ایــن دوره زن فقــط تنظی ـم و
هامهنگکننــده حیــات اجتامعــی بــود نــه مقتــدر .زن ،هویــت زندگــی راســتین بــود ،زیـرا کمــون تشــکیل
گ میســاخت و اجــازه منـیداد کانونــی بـرای قدرتطلبــی
مـیداد ،روابــط اقتصــادی ـ سیاســی را هامهنـ 
شــکل گیــرد .مســایل جامعــه را بــا دادن نقــش بــه اف ـراد آن ،حــل میکــرد .ایــن خصوصیــات در دوره
متــدن و مردســاالری بــه حداقلتریــن رســانده شــد .زندگــی کمونالــی و مدیریــت آن بــه متــدن تغییــر
یافــت ،لــذا دموکراســی هــم هــان رسنوشــت را دچــار شــد .در جامعــه طبیعــی از دموکراســی و مدیریــت
بـرای جنگطلبــی و اقتــدار اســتفاده منیشــود .سیســتم کمونالــی یعنــی :روابــط مســتقیم و خدمــت بــه
یکدیگــر و تنهــا چنیــن جامعـهای میتوانــد بحـران و معضــل نداشــته باشــد .ایــن سیســتمهای اجتامعــی
کمونــال کــه هــر زندگــی در آن حــول مــادر و نقــش عادالنــه وی پیرشفــت میکنــد ،موجــب شــکلگیری
تدریجــی ذهنیتهــا هــم میشــود .آییــن آنیمیســم اولیــن ســاخت ذهنیتــی در دوره مادرســاالری اســت و
آن بــدان معنــی اســت کــه جامعــه همهچیــز را زنــده و دارای روح میدانــد و بـرای آن ارزش قایــل اســت.
طبیعــت را زنــده قلمــداد میکنــد .طبیعــت و همــه موجــودات آن را بخشــی از وجــود خــود میدانــد.
پــس فــرم جامعــه و ذهنیــت ـ اعتقــاد دو مقولــه تعیینکننــده هســتند .همیــن دو مقولــه هســتند کــه
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بعدهــا در سیســتمهای بــردهداری ،فئودالــی ،رسمای ـهداری و غیــره در طــول تاریــخ تغییــر میکننــد و
کیفیــت و کمیــت مدیریتهــا و دموکراس ـیها را تعییــن میمناینــد .ایــن اســت کــه فــرم کالن هــم بــه
قبیلــه و قبیلــه بــه عشــیره مبــدل میگــردد .در قبیلــه ،خانــواده گســرده جــای کالن را میگیــرد و یــا
فــرم دیگــر آن اســت .وقتــی روستانشــینی آغــاز میشــود ،عشــیره فــرم رایــج جامعــه میشــود .هرچنــد
در ایــن فرمهــا ،افزایــش جمعیــت ادامــه دارد ،امــا انســانها ناچــار نبودنــد قدرتگرایــی را پیشــرد
دهنــد .ایــن جوامــع احتیاجــی بــه شــکلگیری دولــت نداشــتهاند .چــون دولــت ،پدیــدهای اســت کــه
کمونالیســم و دموکراســی را از بیــن میبــرد و تنهــا سیســتم غیــررضوری قــدرت و رسمایــه اســت .در
جامعــه طبیعــی و روســتایی ،زن نقــش اصلــی را داراســت ،امــا از دوران هیرارشــیک بــه بعــد مــرد جــای
او را میگیــرد .چــون عشــیره جمعیتــی بیشــر و جامع ـهای پیچیدهتــر دارد ،مــرد در نقــش شــمن بــارز
میگــردد ،امــا هنــوز در آن اوایــل کــه دولــت ظهــور نکــرده بــود ،جامعــه طبقاتــی و هیرارشــیک نبــود.
جامعــه ،بــا هــم مشــورت و تصمیمگیــری کــرده و بــه فعالیــت مشــرک دســت زده اســت .ایــن نقــش
در دولــت ،بخاطــر شــیوه مدیریــت اقتدارگـرا ،ازمیــان مـیرود .فــرم عشــیره تقریبــا از  8هـزار ســال ق.م
شــکل گرفتــه اســت.
نتیجــه میگیریــم کــه بنیــان شــکلگیری کالن ،قبیلــه و عشــیره کوردســتان بــوده کــه فرمهــای طبیعــی
کمونالــی بــرای مدیریــت دموکراتیــک و کنفــدرال بودهانــد .همیــن فرهنــگ و ذهنیــت زاگــرس کــه
بســیار ریشـهدار و نیرومنــد اســت و دموکراســی زاگــرس را شــکل میدهــد ،بعدهــا قویتریــن عامــل در
موفقیــت مادهــا بـرای تشــکیل کنفدراســیون مــاد شــد .امــروزه شــیوههای مدیریتــی و زندگــی اجتامعــی
در عشــایر ،متأثــر از دولتگرایــی تــا حــدی ضایــع شــده ،زیـرا مردســاالری و خاندانــی دو عامــل قــوی در
آنهــا شــدهاند کــه مهــر دولــت را برخــود دارنــد .دموکراســی زاگــرس ،دموکراســی فرمهــای کالن ،قبیلــه و
عشــیره اســت ،امــا بــا ذهنیــت هــان دوران .ایــن دموکراســی ،طبقــه و بروکراتیســم را در جامعــه و نــوع
مدیریــت خــود برمنیتابــد .سیاســتهای اقتصــادی آن بــر اســاس ســود بیشــینه و احتــکار و انحصــار
نبــوده ،بلکــه فرهنــگ هدایــا و مبادلــه پایاپــای چیــره بــوده اســت .فــرد پــی بــرده کــه بــدون فرمهــای
کالن ،قبیلــه و عشــیره منیتوانــد از اقتصــاد ،مدیریــت سیاســی و فعالیــت فکــری مشــرک امــا پرفایــده
برخــوردار گــردد .جامعــه را هــم بــه تولیدمثــل ،امنیــت و تغذیــه تقلیــل منیدهــد ،بلکــه آن را هرنمنــدی
عالــی ب ـرای زندگــی میشــارد.
دیــن زاگرســی دیــن «ملکهــا» اســت .در قواعــد و معیارهــای زرتشــتی زاگــرس مفهومــی بــه نــام «منــع
اندیشــه» وجــود نــدارد .بــه عبــارت دیگــر «مــاک عقلــی» مهــم اســت .قانــون دولتــی و فرمانروایــی یونیرت
کــه نقــش منفــی دارد ،ایجــاد نشــده .در اندیشــه زاگرســی از راه عقــل میتــوان بــه حقیقــت رســید .در
متولــوژی گفتــه میشــود 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 میدهــد ،دارای اخــاق اســت؛ بــه همیــن دلیــل اخــاق بعنــوان حــد و مــرز عقــل تعییــن
گردیــد .معیارهــای عقــل و اخــاق را مــاگ یــا مغهــای زاگــرس تعییــن میکردنــد .انســان زاگرســی بــا
توســل بــه عقــل و اخــاق بــه مرتبــه ملکبــودن میرســید کــه هــان حقیقــت اســت ،ولــی اگــر منحــرف
میگردیــد «دیــو» قلمــداد میشــد کــه ســمبل بــدی اســت.
در دوران نوســنگی ،در زاگــرس ،توتمپرســتی رشوع میشــود .در آنیمیســم همهچیــز زنــده و دارای
روح تصــور میشــود و همــه بــاارزش هســتند ،امــا در توتــم ،برخــی از جانــداران باارزشترنــد .ایــن
اســت کــه هــر قبیلــه بـرای خــود یــک توتــم انتخــاب و آن شناســه در مدیریــت دموکراتیــک و جلســات

تصمیمگیــری قبایــل حضــور مییابــد .ارزشقایلشــدنها هــم بیهــوده و بیجهــت نبــوده ،زیــرا هــر
جانــداری کــه بــه اجتــاع خدمــت میکــرد ،توتــم میشــد .توتمگرایــی در کوردســتان بویــژه در آئیــن
میرتائیســم هــم دیــده شــده اســت .می ـرا ســمبل خورشــید و آتــش اســت کــه هــر دو ب ـرای آریاییهــا
و زاگرســیها مقــدس بودهانــد .پــس در کنــار فرمهــای کالن ،قبیلــه و عشــیره ،فرمهــای ذهنیتــی
آنیمیســم ،توتــم و میرتائیســم تعیینکننــده کیفیــت جامعــه زاگرســی بــه لحــاظ مدیریــت و کمونالیســم
هســتند .دموکراســی زاگــرس بطــور بــارز تــا پایــان فرهنــگ تلخلــف کــه در آن دوران از مــس اســتفاده
میشــود و تاریــخ آن تقریبــا  4هـزار و  900ســال ق.م اســت ،ادامــه دارد ،امــا بــا ظهــور فرهنــگ العبیــد
کــه تاریــخ آن بــه تقریبــا  4هـزار و  500ق.م برمیگــردد و شــهرها در آن رسبرآوردنــد ،نقــش فرهنــگ
قبیلــه ـ روســتایی آن دموکراســی کمرنــگ شــد .فرهنــگ و مدیریــت زاگرســی از غــار تــا روســتا و
فرهنــگ العبیــد از شــهر تــا کالنشــهر ،ذهنیــت و عقلیــت کمونالــی ـ روســتایی مزوپوتامیــای علیــا اجــازه
منیدهــد عاملــی کــه زندگــی کمونــی و دموکراتیــک را از بیــن میبــرد ،در آن رسزمیــن رسبــرآورد .بــه
همیــن دلیــل اجــازه منیدهــد ««شــهرگرایی ،طبقهگرایــی و دولتگرایــی» در مزوپوتامیــا شــکل گیــرد.
درنیامیخــن فرهنــگ مدیریتــی بــا قــدرت موجــب شــد جامعــه کمونالــی زاگرســی ضایــع نگــردد ،امــا
بعدهــا در پــی یــورش اعـراب و فرهنــگ شــهری العبیــد بــود کــه ایــن خوشــبختی برچیــده شــد .همیــن
فرهنــگ قــوی زاگــرس بــود کــه بعدهــا کنفدراســیونی در رسزمیــن مــاد علیــه اخــاف ســومریان یعنــی
آشــوریان ســازماندهی کــرد و آن را شکســت داد .فرهنــگ کار و مدیریــت در جامعــه زاگرســی ،تولیــدی
خدمتگرایانــه اســت نــه مرصفــی و ســودمحور .دارای بــازاری شــهری و مرکزگ ـرا نیســت ،مبادلــه کاال
پایاپــای اســت نــه انحصــاری و پولــی هنگفــت .مدیریتهــای جامعــه زاگــرس مطابــق ایــن نیازهــا و
فرهنــگ روســتایی و مدیریتهــای متــدن مرکــزی و هیرارشــیک هــم مطابــق نیازهــای طبقــه ،شــهر
و دولتــی بــازار مرکــز شــکل میگیرنــد .دموکراســی قبیلــهای از ایــن لحــاظ طبیعیتــر و کاراتــر از
مدیریــت شــهری دولتگـرا اســت .عــدم موفقیــت دموکراســی دولتشــهرهای آتـنـ یونــان هــم بعدهــا
همیــن دالیــل متدنــی بــود و متوجــه نبودنــد کــه قــدرت در کالبــد شــهر ،طبقــه و دولــت ،رسطانزاســت.
در جامعــه زاگــرس هنــوز قــدرت ،مدیریــت ،دموکراســی ،جنــگ ،ارتــش ،جمعیــت و شــهر ،اکولــوژی،
نسلکشــی ،آسمیالســیون ،سیاســت ،حقــوق و غیــره بــه معضــل اجتامعــی مبــدل نشــده بودنــد ،امــا
ایــن معضــات در دولتشــهرهای ســومری رسبــرآورد و در دولتشــهرهای یونــان بــه قــوت خــود باقــی
مانــد .البتــه برخــی تاریخنویســان معــارص معتقدنــد کــه اولیــن مهــد دموکراســی ،رشق اســت نــه یونــان
و تأکیــد میکننــد کــه نخســتین حکومتهــای مرشوطــه در جهــان کــه بــه معنــی گردهامیــی خلــق و
دخالــت آنهــا در امــر حکومــت و انتخــاب حکــا اســت ،در خاورمیانــه یعنــی در متدنــی غیرســامی در
ســومر آغــاز شــده اســت و بعدهــا بــه انحایــی در دوران آکــد ،بابــل ،آشــور ،عیــام و غیــره ادامــه یافتــه
اســت ،امــا ایــن امــر بســتگی بــه نــوع نگــرش بــه دموکراســی بــا معیارهــای متفــاوت دارد .زیـرا بخوبــی
میدانیــم 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 ب ـرای اولیــن
بــار ســاخته شــدند و هــم عملــی گردیدنــد و هــان معیارهــا بودنــد کــه دموکراســی قبیلـهای را رو بــه
نابــودی بردنــد .پــس منیتوانیــم بــر اســاس اشــکال مــادی نظــر بدهیــم ،چــون دیگــر انحصــار ،قــدرت،
دولــت و ســلطه در زیگوراتهــا نهادینــه شــده بودنــد ،امــا میتــوان گفــت کــه وجــود همیــن اشــکال
مــادی میتوانــد نشــان از فرهنگــی قلیــل از دموکراســی باشــد.
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پیش از

ایران اســــــــلــام
تــا هنــگام بــر رس کار آمــدن مادهــا و پــس از آن بویــژه پارسها ،دموکراســی
قبیلـهای کــه پــس از دوره کالنــی شــکل گرفتــه بــود ،شــیوه زندگــی پارســیان
و پارتیــان بــود .در دوران ســاخت قبیل ـهای ،نظــام نــرم پدرســاالری کــه بــه
«نظــام ویــس» مشــهور اســت ،رایــج بــود .در ایــن نظــام ،رئیــس قبیلــه
دموک ـرات اســت نــه خــودرأی مطلــق .فــرد در قبیلــه آزاد اســت و بیشــر
شــیوه زندگــی پارســیان شــبانی کوچنــده بــوده .مشــارکت عضــو قبیلــه در
امــور اقتصــادی و مدیریتــی ،مســتقیم و بــا نظــم و ترتیــب اســت .پارســیان،
ســلوکیان و پارتیــان چنــد قــرن تحــت حاکمیــت نــرم کنفدرالــی مادهــا قـرار
داشــتند ،ولــی مســئله مهــم ایــن اســت کــه ادغــام آنهــا در سلســلهمراتب
حکومتــی و اداری متغییــر مادهــا ،آنهــا را از شــیوه زندگــی در ســاختار
قبیلــهای کمــی دور ســاخت و بعدهــا شــاهی ـ شــهری شــد .اینجاســت
کــه قبایــل پارســی و پارتــی در درون تقســیامت ســاتراپی(ایالتی) مادهــا
از خودمدیریتــی قبیلـهای همچنــان برخــوردار بودنــد .بــا ظهــور امپراتــوری
هخامنشــی شــاه و شاهنشــاه جــای رئیــس قبیلــه را گرفــت و بجــای زندگــی
شــبانی کوچنــده و قبیلـهای روســتایی ،شــهرها ،بــازار و پیشـهوران ،بازرگانی،
روابــط پولــی ،بردگــی و دولــت متمرکــز رشــد بحرانــی کــرد .بدنبــال ایــن،
تیولــداری ،فئودالیســم ،آریستوکراســی شــاهی و هیرارشــی ظهــور کــرد .تــا
قرنهــا پــس از اســام هــم کــه شــیوه قبیل ـهای آلــوده بــه مناســبات دولتــی

میشــود ،همچنــان قریــب  1500ســال شــیوه قبیل ـهای روســتایی و بردگــی دولتــی جامعــه هیرارشــیک در ادوار هخامنشــی،
اشــکانی و ساســانی در کنــار هــم ادامــه یافتنــد .در دوران ایــن امپراتوریهــا همچنــان صبغ ـهای از خودمدیریتــی در قالــب
تقســیامت ســاتراپی دیــده میشــد.
در دوران مادهــا و قبــل از آن ،جامعــه در قالــب شــوراهای محلــی انتخابــی اداره میشــد و دموکراتیــک بــود .دولــت ـ
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 ایــدهآل بایــد انتخابــی باشــد .او بازگشــت
بــه ســنتهای برابــری و آزادی جامعــه طبیعــی کالنــی و قبیلـهای را توصیــه کــرده بــود .اوتانــس نخســتین بــزرگزاده پارســی،
در مــورد آســیبهای ناشــی از پادشــاهی یــک تــن گفــت و هــرودوت آن را نقــل میکنــد .او میگویــد نظــام پادشــاهی را
بایــد کنــاری گذاشــت و اداره امــور را بــه همــه پارســیان واگــذار منــود .او چهــار بــار در مــورد خودکامگــی نظــام پادشــاهی از
اصطــاح هوبریــس اســتفاده کــرده اســت .او ایــن نظــام را نابســامان عنــوان میکنــد .اوتانــس همچنیــن «گســتاخی ناشــی از
رفــاه و حســادت» را دو عیــب ب ـرای خودکامگــی پادشــاه میدانــد .از حکومــت مــردم ،دادرســی مســتقل و اح ـرام بــه زنــان
ســخن گفتــه اســت .مخالــف بدسـتآوردن مناصــب دولتــی از راه قرعــه اســت ،لــذا رایزنــی را وظیفــه همــگان بویــژه صاحبــان
قــدرت میدانــد .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 میکنــد ،داریــوش اســت .در گـزارش هــرودوت
در ایــن مــورد آمــده کــه داریــوش برخــاف 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 قانونمــدار ،حاکمیــت الیگارشــی و
فرمانروایــی مــردم ،گزینــه اول را انتخــاب میکنــد .حتــی الیگارشــی را قبــول نــدارد و آن را رقابــت ناســامل اعضــاء علیــه یکدیگــر
میدانــد .همچنیــن میگوید«:وقتــی قــدرت در دســت مــردم اســت ،پلیــدی و بیهــری در قلمــرو امــور همگانــی گســرش
مییابــد» .مهــم نیســت کــه ایــن نقــل قولهــا ســاخته و پرداختــه یونانیــان بــوده یــا نــه ،مهــم ایــن اســت کــه هــرودوت در
زمــان حکومــت هخامنشــیان بــه ایـران ســفر کــرده ،لــذا میتوانیــم بــه ایــن نزدیکتریــن منبــع بــه آن زمــان ،اســتناد کنیــم .از
آن گذشــته ،اندیشــه آن زمــان فرمانروایــان برجامعــه بـرای مــا مهــم اســت تــا بــه نــوع ذهنیــت آنهــا پــی بربیــم.
داریــوش اگرچــه ســاتراپها را باقــی گذاشــت ،امــا بطــور اخــص یــک ســازمان منظــم دولتــی را رایــج ســاخت و شــیوههای
اداری کنفدرالــی مادهــا را برچیــد .ایــن ســازمان حتــی بــر شــیوه مدیریــت قبیل ـهای و ســاختار آن تأثیــر عمیــق گذاشــت.
در دوران قبــل از هخامنشــیان ،نظــام پارسهــا متشــکل از مجموعههــای منانا(خانههــا) ،ویــس ،زنتــو و دهیــو بــود کــه
میتــوان معــادل اصطالحــات امــروزی خانــواده ،طایفــه ،قبیلــه و قــوم دانســت .بــر رأس هریــک از آنهــا منانپــد ،ویســپد،
زنتوپــد و دهیوپــد قـرار دارد .ویســپدها و زنتوپدهــا ارشافیــت ایالتــی را تشــکیل میدادنــد ،امــا منیتــوان آنهــا را خــان نامیــد
کــه بعدهــا بــه وجــود آمدنــد .ایــن سلســلهمراتب نظــام ایالتــی ازآن آریاییهــا بــود کــه در دوران مادهــا ،بویــژه پارس ـیها
تغییــر کــرد .بعدهــا شــاه جــای همــه آنهــا را گرفــت .نظــام دولتــی جــای نظــام ویــس را گرفــت و دوران بردگــی آغــاز شــد.
دموکراســی قبیلــهای هــم جــای خــود را بــه ســلطه دولتــی میدهــد .از ایــن دوران بــه بعــد اســت کــه نظــام کمونهــا و
روســتایی از ســوی نظــام فئودالــی تضعیــف و یــا روبــه نابــودی بــرده میشــود کــه بــا اع ـراض و واکنــش روســتائیان روبــرو
میشــود .چنیــن اعرتاضــی بعــد از چنــد قــرن بــا پشــتیبانی مــزدک شــکل گرفــت .از زمــان اشــکانیان و ساســانیان تــا بــه امــروز
روحانیــون ،ارتش ـیها و تجــار و بازاریــان دســتی قــوی در سیاســت دارنــد .در دوران اشــکانی(پارتها) رؤســای محلــی قبایــل
نفــوذ داشــتند و گفتــه میشــود کــه در آن اوایــل قریــب  18شــاه محلــی وجــود داشــتهاند و ایــن رؤســا در مجلــس موســوم
بــه مهســتان در کنــار روحانیــون در تصمیــات رشکــت میکننــد کــه آن را دموکراســی آمیختــه بــا بــردهداری نامیدهانــد .مترکــز
سیاســی وجــود نداشــته ،امــا اقتصــاد آن جامعــه غیرمتمرکــز فئودالــی بــوده و ایــن ،اشــکال کار بــوده اســت.
در دورهای دیگــر کــه حکومــت ســلوکیان نامیــده میشــود ،در فــات ایـران قریــب دویســت دولــت ـ شــهر بــه ســبک یونانیــان
بنیــاد نهــاده شــد کــه بــا شــیوه حکومــت دموکراســی یونانــی اداره میشــدند 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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آن توســط شــهروندان انتخــاب میشــدند .در ســلوکیه واقــع در «پیریــا» قضــات هیــأت مدیــره یــا انجمنــی را تشــکیل
میدادنــد کــه «ارخانتــس» نــام داشــت .شــهرهایی در کنــار نهاونــد و کنــگاور هــم چنیــن بودهانــد .اشــکانیان هــم بعدهــا
بــا ایــن شــیوه یونانــی تــا حــدی کنــار آمــده و شــهرها را تقریبــا بــر حســب قوانیــن دموکراســی یونــان اداره و از زبــان
یونانــی هــم اســتفاده کردهانــد .اتفاقــی نیســت کــه حکومــت اشــکانیان را ملوکالطوایفــی خواندهانــد .تقریبــا کنفدرالــی
بــوده اســت.
پارتهــا کــه پــس از پارسهــا فرمانروایــی را بــا شکســت ســلوکیان در دســت گرفتنــد ،بیشــر خصیصــه قبیل ـهای را حفــظ
کــرده بودنــد .برخــی تاریخنویســان معــارص آنهــا را عقبماندهتــر از هخامنشــیان و ساســانیان عنــوان میکننــد درحالــی
کــه ایــن خصیصــه پیرشفتهتــر و بــه دموکراســی نزدیکتــر اســت .در دوران پارتهــا اختیــارات شــاه محدودتــر بــود و
مجلــس موســوم بــه «مهســتان» کــه از مادهــا بــه ارث بردهانــد ،اگرچــه مرکــب از خاندانهــای ارشافــی و دربردارنــده
انجمــن فرزانــگان و مغــان بــود ،امــا بــه دلیــل اینکــه خصیصــه دولــت متمرکــز داریوشــی را نداشــت ،بــه دموکراســی
نزدیکتــر بــود .شــاه توســط آنهــا نصــب و عــزل میشــد .پارتهــا دیرتــر از مادهــا و پارســیان شهرنشــین و متدنگــرا
شــدند و ایــن ویژگــی مثبتــی اســت ،زی ـرا در اوایــل هنــوز بــه شــیوه زندگــی قبیل ـهای عــادت داشــتند.
ریشــه اشــکانی ـ پارتــی بــه اســکیتها هــم بازمیگــردد .اســکیتها در نزدیکــی دریــای خــزر و گــرگان زندگــی
میکردهانــد .آنهــا از دولــت ســلوکی جــدا ،بــه بخشــی از پارتهــا مبــدل شــده و علیــه ســلوکیها جنگیدنــد .اشــکانی یــا
فرمانروایــی پــارت حاصــل ظهــور آنهاســت .اســکیتها بصــورت اجتامعــی جامعــه خــود را مدیریــت میکردنــد« .داه»
مجلــس مدیریتــی آنهــا بــود .رهــر بــزرگ آنهــا در هــان مجلــس انتخــاب میشــد 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 اســکیتها آمــده .اشــکانیان از تیــره اســکیتها بودنــد کــه بــا مادهــا پیــان بســته و علیــه یونانیــان جنگیدنــده و
آنهــا را شکســت دادنــد .میــان اشــکانیان و مادهــا هیـچگاه اختــاف و جنــگ روی نــداد ،زیـرا اســکیتها و اشــکانیان هــم
آریایــی بودنــد .اشــکانیها بــه صــورت کنفدراســیون جامعــه را مدیریــت کردنــد و ویژگیهــا ،فرهنــگ و دیــن خلقهــای
مختلــف را رد نکردنــد و هیچــگاه همچــو هخامنشــیان دیــن رســمی ب ـرای حکومــت انتخــاب نکردنــد .بایــد گفــت دوران
 400ســال حاکمیــت اشــکانیان ـ پارتیــان ـ اســکیتها جــزو تاریــخ شاهنشــاهی ایرانــی محســوب منیشــود ،زیــرا آنهــا
اگرچــه آریایــی بودهانــد ،امــا پارســی نبودهانــد .رهــر آنهــا داه نــام داشــته و اســامی آریایــی همچــو «مهــرداد ،میـراداد و
فرهــاد» بـرای خــود انتخــاب کردهانــد .میرتائــی بودنــد .آنهــا در پــی کودتــای موبــدان دیــن رســمی هخامنشــی ســاقط شــدند
و بــه دموکراســی داهــی پایــان داده شــد و ساســانیان رسبرآوردنــد .شــیوه زمیـنداری و دیــن رســمی موبــدی هخامنشــی ،این
رژیــم را برچیــد .اردشــیر بابــکان در  224میــادی بــه عمــر دولــت ـ شــهرهای اشــکانی ـ یونانــی پایــان داد.
بعــد از اشــکانیان ،در دوران ساســانی حکومــت دموکراتیــک وجــود نداشــت لــذا مانــی رسبرم ـیآورد .مانــی کــه پــدر او
اشــکانی و مــادرش مــاد بــود در صــدد احیــای آداب و رســوم پرقدمــت میرتایــی و دیــن ملکهــای زاگــرس برآمــد .او دیــن
را باورداشــت و مرتبــط بــا روح دانســت .ایــن امــر موجــب شــد کــه روی ـهای دموکراتیــک داشــته باشــد و هیــچ دینــی را
رد نکنــد .رویــه دموکراتیــک او کــه جهانــی شــد ،بخاطراینکــه در درون دســتگاه حاکمیــت ساســانی کــه موبــدان بدرسشــت
بــه دنبــال زمینــه عملیکــردن آن میگشــتند ،بــا توطئــه دشــمنیهای موبــدان واپسگــرا و جریانهــای ســلطه شــاهی
ساســانی بــا ناکامــی روبــرو گشــت .اگــر چنیــن منیشــد ،نهضــت مانــی بــه رنســانس میانجامیــد .مــزدک هــم در در درون
هــان دســتگاه بدنبــال راهــکار گشــت کــه او هــم بــا کودتــا از میــان بــرده شــد .مــزدک از جملــه رهربانــی اســت کــه در
صــدد برق ـراری عدالــت و برابــری در قالــب کمونالیســم کــه «همبائیــه یــا کار و درآمــد مشــرک» بــوده ،برآمــده اســت.
مالکیــت مشــاع و مشــرک را اســاس برابــری ق ـرار داد کــه آن را کمونیســم روســتایی مــزدک مینامنــد .مــزدک آزادی زن را
هــم ترویــج داد .آئیــن مــزدک و مانــی کــه شــیوه فلســفی پیرشفتــه زرتشــتی بودنــد ،فلســفه نوزایــش آن دوران را قبــل از
طبیعتگرایــان یونانــی پایهریــزی کردنــد .در کل بایــد گفــت کــه ای ـران اندیشــه دموکراســی نظاممنــد نداشــت ،لــذا در
قــرون  10و  11آثــار افالطــون و ارســطو بدســت آنهــا رســید و نظــرورزی در خصــوص شــیوه حکومـتداری از ســوی فارابــی
و ابنســینا آغــاز شــد.
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واژه سیاســت در یونــان بــه معنــای دانشــی اســت
کــه از «شــهر» و مناســبات «مدنــی» بحــث میکنــد.
پولتیــکا از پولیــس گرفتــه شــده کــه هــر اداره شــهر
اســت و مدنیــت را پیشــرد میدهــد دولــت ـ شــهر
یونانــی جامعـهای مینیمیــزه بــود کــه حــوزه مصالــح
عمومــی بــود و فعالیتهــای 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
«عمومــی» بــود و بــا منافــع شــخصی و خصوصــی
در تعــارض بــود .افالطــون هــم سیســتم سیاســی و
مدیریتــی جامعــه را مطابــق آن و در مــوازات بــا
دیدگاههــای خــود ســامان بخشــیده .چــون امــر
سیاســی در یونــان گــزاره از حقــوق شــهروندان
معیــن یــک شــهر داشــت و گروهــی جمعــی بــود،
لــذا بعدهــا دولتــی شــد و قدرتگرایــی محــور آن
گردیــد.
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بــه دنبــال ســقوط نظــام موکِنــای در تقریبــا ســده دوازدهــم پیــش از میــاد بــا قــدرت گرفــن قبایــل ُدری
فضــای سیاســی عــوض شــد .فضــای نخســت ،قــدرت شــاهی یــا ظلاللــه از نــوع ســومری بــود .فــره
شــاهی حاکــم بــود .ایــن فــره شــاهی و ظلاللهــی بــا ســقوط موکنــای از میــان رفــت و دولـتـ شــهرهای
یونانــی( )POLISرس بــر آورده و اندیشــه عقالنــی بــا حاکمیــت فلســفه جــای بیاندیشــگی دوران فــره
شــاهی را گرفــت .ایــن ســده ،ســده میانــه نامیــده میشــود .یونــان ،ســنت فــره شــاهی را از ســومریان
رشق بــه ارث بــرده بــود ،امــا ایــن بــار در شــهرها بویــژه از ســده هشــتم پیــش از میــاد در روابــط خــود
بــا رشق ،برخــاف دوره موکنــای ،بــه تقلیــد از رشق نپرداخــت امــا از آن هــم تغذیــه منود .آنچــه در یونان
از ایــن ســده بــه بعــد جــای فرهشــاهی (قــدرت الیـزال) 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 فــر ه شــاهی حاکــم بــود ،متامــی امــورات دینــی ،سیاســی ،نظامــی ،اداری و اقتصــادی در یــد
قــدرت شــاه قبضــه شــده بــود و شــهروند ارادهای 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 میکــرد .قبایــل ُدری ایــن نظــام را برچیدنــد .لــذا پیونــد یونــان بـرای
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 شایستهســاالران بــود جــای آناکــس ـ شــاه را گرفــت .نُــه شــخص همــه قــدرت را در
دســت داشــتند .یونانیــان در پایــان قــرن نهــم متدنــی نوینتــر دسـتوپا کردنــد .نوشــن ،همگانــی و از
دســت شــاه خــارج گردانــده شــد .نوشــن فرهنگــی همگانــی شــد کــه در پیرشفــت آن متــدن نقــش بسـزا
داشــت .حیــات اجتامعــی و سیاســی دگرگــون شــد .متامــی گروههــا در امــر اندیشــه و مدیریــت دخیــل
و بــا هــم بــه رقابــت پرداختنــد .لــذا بحثهــای فلســفی در خصــوص اداره جامعــه و دموکراســی کمکــم
گزادگان افتــاد و فرمانروایــان شــاهی در حاشــیه
باالگرفــت .حاکمیــت بــه دســت آریســتوکراتها و بــزر 
ماندنــد .دیــن و شــاه هــر دو ضعیــف شــدند .حیــات سیاســی شــهرهای یونــان دچــار چنیــن تحولــی شــد.
در ایــن دوره ،نخســت ،بحرانهــا اقتصــادی بــود ،امــا کمکــم بــه حــوزه سیاســت و اخــاق هــم رسایــت
کــرد و مســایل اجتامعــی بنیانبرانــداز از زیــر پوســت شــهرها بــاال آمدنــد .در ایــن دوره قدرتهــای
خــاص رسبرآوردنــد امــا پرستشــگاه و رسوش اســتقالل عمــل داشــتند ،ولــی در حاشــیه بودنــد .رایزنــی بــا
پرستشــگاه ،فرهنــگ مشــورت در دموکراســی را پایهگــذاری کــرد .فرزانــگان ایــن دوره بیشــر بــه مســایل
دنیــوی و عــامل انســانی اهمیــت دادنــد .اندیشـههای 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 گروههــا بایــد چگونــه باشــد؟ چگونــه میتــوان مســایل و معضــات اجتامعــی
را حــل کــرد؟ از ایــن پــس ،مفهــوم فرماندهــی از شــاهی جــدا و دیگــر تنهــا بــه قلمــرو سیاســی اطــاق
شــد .فــرد سیاســی ،فرماندهــی مییافــت .از ایــن زمــان بــه بعــد ،فرمانــده از ســوی شــوراها و از طریــق
انتخابــات ســاالنه انتخــاب میشــد .امــا مهــم ایــن بــود کــه نخســت مشــورت و گفتگــو انجــام میگرفــت
کــه بنیــان دموکراســی آتــن شــد .شــاه دیگــر در نظــام سیاســی فقــط وظیفــه اجـرای مناســک مذهبــی را

برعهــده داشــت و محــدود بــود .وظایــف اجتامعــی بــر وظایــف شــاهی چیرگــی یافــت.
آگــورا یــا فضــای عمومــی ،جــای قــر شــاه را در مرکــز شــهر گرفــت و متامــی شــهروندان دولــت ـ شــهر
حفــظ امنیــت داشــتند ،لــذ ( )POLISزاده شــد .هویــت سیســتم تکمرکــزی از شــاهی بــه عمومــی تغییــر
مییابــد .در شــهرهای یونــان ،بویــژه آتــن ،ســخن بــر دیگــر شــیوهها و ابزارهــای اعــال قــدرت برتــری
مییابــد کــه لوگــوس عنــوان شــده و بعدهــا دیالکتیــک یــا گفتگــوی متقابل بـرای تغییــر و پیرشفــت را حاصل
منــود .از ایــن پــس ،ســخنور برتــر ،فرمانــده برتــر محســوب میشــد و قــدرت سیاســی مییافــت .مباحــث
فلســفی و سیاســی برخاســته از ســنت ســخنوری و مشــاجره بــود کــه ســنت ســقراط شــد و دیالکتیــک نــام
گرفــت .روشــی بـرای حــل مســایل اجتــاع و انســان .آگــورا هــم مرکــزی برای ســخنوری و مشــاجره سیاســی
در شــهرها شــد کــه الگــوی نخســت پارملــان میباشــد .مصالــح عمومــی و خصوصــی مــردم در ایــن مرکــز
رایزنــی میشــد .پیدایــش خــط و قانــون بــه مــوازات هــم بـرای شــهروندان رشــد کردنــد .شــهروند بــا رفتــار
سیاســی آشــنا شــد .نومــوس هــان قانــون شــهر و خانــواده بــود .نومــوس (اقتصــاد و قانــون سیاســی) بــا
دموکراســی یعنــی قانــون خــودی و خودمدیریتــی همـزاد میگــردد .پیشــر تســموس حاکــم بــود کــه معنــای
آن تحمیــل قانــون از خــارج بــود ،یعنــی فقــدان خودمدیریتــی .قـرار بــود کــه رابطــه برابــر و آزاد جــای رابطه
مبتنــی بــر سلســلهمراتب شــاهان و درباریــان را در شــهرهای تازهتأســیس بگیــرد ،امــا پدیدههــای دولــت
و قــدرت آن را ضایــع کردنــد .ایزونومیــا در قــرن ششــم بــه معنــای اشـراک شــهروندان در قــدرت سیاســی
بــود .در آتــن خیــال میشــد بــا ایجــاد تعــادل قــدرت میــان شــهروندان میتواننــد نوعــی برابــری ایجــاد و
از انحصارطلبــی جلوگیــری کننــد ،امــا کلیــت دولتگرایــی اجــازه منـیداد .ایزونومیــا برابــری در برابــر قانــون
و پدیدآورنــده دموکراســی شــد ،ولــی مهــر دولــت را برخــود داشــت .ایــن امــر موجــب میشــد کــه بازهــم
فرمانروایــان و گروههــای خودکامــه رس برآورنــد .دمــوس یعنــی مــردم و دموکراســی یعنــی رشکــت همــگان
در اداره سیاســی ،امــا همچنــان قــدرت دولتــی و حکومــت دخالــت داشــت .قــدرت تقســیم میشــد ،ولــی
از میــان بــرده منیشــد.
در حالــی کــه همچنــان ســه عنــر «طبقــه ،شــهر و دولــت» در یونــان وجــود داشــتند ،دموکراســی آتــن
میخواســت بــا توســل بــه اصالحطلبــی ُسـلُن عدالــت را میــان شــهروندان آن هــم بــا کوشـشهای عقالنــی
برق ـرار ســازد ،امــا معضــل فاصلــه طبقاتــی میــان ثرومتنــدان و فق ـرا و یــا فرمانروایــان و بردههــا بــه قــوت
خــود باقــی بــود .ایــن خودمدیریتــی در تقابــل بــا پدیدههــای دولــت و بردگــی قـرار نگرفــت و یــا ضعیــف
عمــل کــرد .ایــن بــود کــه قانــون جــای اخــاق 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 میرفــت .واقعیــت سیاســی یونــان هــان میان ـهروی دموکراســی در کنــار قــدرت
دولتــی بــود .در اندیشــه سیاســی یونانــی ،خودگامگــی برهمزننــده نظــم و نظــام جامعــه اســت .وقتــی
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 وظیفـهاش تعییــن
برابریهــا بــود .در انتخابــات و انتصابــات آن دوران هــم شایســتگی مــاک بــود نــه وابســتگی گروهــی .هــر
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شــهروندی هــم بــه کارهــای خــود و هــم عمومــی میرســید و فــردی کــه در امــورات شــهر رشکــت منیکــرد
بیمــرف تلقــی میگردیــد .در ســدههای نخســتین دموکراســی یونــان ،اخــاق سیاســی اســاس کار بــود،
امــا دو مقولــه «قانــون و حقــوق» بــا درآمیختگــی بــا پدیــده دولــت ،مناســباتی خشــن بــه میــان آوردنــد
و رقابــت سیاســی جــای اخــاق را گرفــت کــه ســقراط بــر آن شــورید .ایــن بیاخالقــی ،منافــع مردمــی را
قربانــی منافــع خصوصــی میکــرد .بحـران در یــک جامعــه ،بحـران ذهنیتــی اســت .در یونــان باســتان هــم
بیاخالقــی سیاســی ،بح ـران بــه بــار آورد و سوفســطائیان رسبرآوردنــد .آنهــا منــاد ابتــذال جامعــه و عامــل
بح ـران بودنــد .لــذا میبایســت خردگرایــی جــای آن را میگرفــت .جنــگ هــم عامــل دیگــر بــود ،بویــژه
جنگهــای پلوپُنســی در آتــنِ هــوادار دموکراســی و اســپارت جانبــدار الیگارشــی بــود .بحرانــی کــه دامنگیــر
دموکراســی نوظهــور آتــن شــد ،نظریههــای سیاســی و مدیریتــی افالطــون و ارســطو را بــه دنبــال داشــت.
در زمــان ســقراط ،افالطــون و ارســطو بحـران ،حیــات اخالقــی ،اجتامعــی و سیاســی را فراگرفتــه بــود و ایــن
ســه درصــدد حــل آن بودنــد ،امــا سوفســطائیان آتــش بح ـران را شــعلهور میکردنــد .ســقراط بــه اخــاق
اجتامعــی اهمیــت داد ،امــا افالطــون برقـراری نظــم نویــن سیاســی را محــور کار خــود قـرار داد .فرزانگــی
عملــی ســقراط هامنــا فعــل سیاســی ب ـرای خودمدیریتــی اخالقــی و سیاســی بــود .سیاســت و دیالکتیــک
(خطابــه) ســقراط دســتاورد دموکراســی آن زمــان یونــان شــد.

افالطون؛ سیاست و دموکراسی

متامــی نظریههــای فیلســوفان بویــژه افالطــون حــول محــور ســهگانه «حقیقــت ،عدالــت و معرفــت»
میچرخنــد و «مناســبات شــهروندی و شــیوه فرمانروایــی» را بررســی میکننــد .در زمــان افالطــون هــر
ســخنوری بـرای اقنــاع مــردم در فرمانروایــی دموکراتیــک شــهرها جایگاهــی مهــم داشــت .قناعــت بــر رس
موضوعــی بـرای تصمیمگیــری دموکراتیــک در سیاســت آن زمــان ،شــیوه اندیشــه سیاســی مردمــی شــده بــود.
بعدهــا ســخنوری بــه اب ـزاری ب ـرای مــردم در قانونپرســتی مبــدل شــد تــا بــا اســتفاد از آن در دادگاههــا
بـرای دفــاع از خــود اســتفاده کــرده و پیــروز شــوند ،لــذا در ایــن قانومنــداری حقوقــی ،اخــاق ،حــذف اســت،
چیــزی کــه در نظــام قبیلـهای ـ روســتایی پیــش از شــکلگیری دولتشــهرهای یونــان اهمیــت بیشــری بـرای
مــردم داشــت .سوفســطائیان از ســخنوری قانومنــدار بجــای اخالقمــدار ســود جســته و دموکراســی یونــان
را بــه تباهــی کشــاندند .پیــکار ســقراط علیــه ایــن طبقـهی ضددموکراســی و اخــاق بــود .افالطــون بنیانگذار
فلســفه سیاســی نظاممنــد اســت .او هــم فلســفه و هــم سیاســت را ترویــج داد .اندیشــه فلســفی بــر
نظریههــای سیاســی تأثیــر میگــذارد .چــه اندیشـهای بــر افالطــون تأثیرگــذار شــد؟ پیــش از او ،پارمانیــدس
مقولــه وحــدت وجــود و پرســتش یگانــه را مطــرح کــرد و در واقــع او بــود کــه ایدهآلیســمی افراطــی را رایــج
ســاخت کــه زمینــه اندیشـههای دینــی رشق و غــرب حتــی اندیشـههای متافیزیکــی ـ ایدآلیســتی افالطــون
را شــکل داد .او پیهــای توجیــه فلســفی توحیــد در ســه دیــن بــزرگ یهودیــت ،مســیحیت و اســام را ریخت
و تــا بــه امــروز تأثیراتــش ادامــه دارد .ایــن دیــدگاه فلســفی گذشــته از دیــن ،بــر سیاســت هم تأثیر گذاشــت.
سیســتمهای سیاســی بویــژه مــدل مدنظــر اداره جامعــه نــزد افالطــون ،از اندیشــه فلســفی پارمانیــدس
نشــأت میگیــرد .درحالــی کــه نامــی از پارمانیــدس بــرده منیشــود .میدانیــم کــه افالطــون نــاف فلســفه و
سیاســت را بــه هــم گــره میزنــد .او فلســفه راســتین را دســتورالعمل رســیدن بــه سیاســت صحیــح میدانــد
و در نامــه هفتــم بــه آن اشــاره کــرده اســت .او بــه دنبــال اصــاح شــیوههای فرمانروایــی بــا فلســفه راســتین

اســت ،لــذا مفهــوم عدالــت را اســاس کار قـرار میدهــد .بحـران نظــام سیاســی آتــن را بحـران فلســفی
عنــوان میکنــد .او در اصــاح امــور آتــن تردیــد داشــت ،لــذا بــه مدینــه فاضلــه فکــر میکــرد کــه در
واقعیــت وجــه عینــی نداشــت .او گفــت رصف اصالحــات سیاســی و اجتامعــی کافــی نیســت ،پــس بایــد
دســت بــه دامــان فلســفه شــد؛ لــذا چــون فلســفه ب ـرای حــل معضــات پایــه اســت ،پــس حاکــم شــهر
بایــد فیلســوف باشــد .شــبیه ایــن تفکــر هــم امــروزه در اندیش ـههای سیاســی ـ والیتفقیهــی خمینــی
دیــده میشــود .خمینــی نیــز میگویــد رهــر بایــد والیــت فقیــه حاکــم بــر امــور باشــد .از نظــر افالطــون
تنهــا فیلســوف حکیــم میتوانــد بحرانهــای سیاســی ـ اجتامعــی را حــل کنــد .حتــی میگویــد حکیــم
بایــد شــهری مطابــق اصــول فلســفه ایجــاد کنــد .فلســفه از کســب ثــروت و قــدرت توســط فرمانــروا
جلوگیــری میکنــد و جنــگ را خامــوش .افالطــون فرمانروایــان تبــاه و بحرانهــای اجتامعــی را دو مقولــه
مرتبــط بــا هــم میدانــد .فیلســوف مدینــه فاضلــه میســازد .مهمتریــن مســئله ایــن اســت کــه افالطــون
در رشح نظــم سیاســی خــود میگویــد« :فیلســوف ،مأنــوس بــا حقایــق الهــی اســت کــه تابــع قانــون
نظــم آســانی هســتند» لــذا ایجــاد مدینــه فاضلــه را بــه تقلیــد از مدینــه آســانی ممکــن میدانــد کــه
ایــن تفکــر بشــدت متأثــر از توحیــد افراطــی پارمانیــدس اســت و در اداره سیاســی شــهرها و دموکراســی
یونــان رخنــه میکنــد .افالطــون میگویــد شــکلگیری مدینــه فاضــه امــر محــال اســت و امیــد دارد کــه
رسمشـقهایی نزدیــک بــه ایــن مدینــه فاضلــه در آینــده شــکل گیرنــد نــه رسمشـقهای کامــا مشــابه .او
تحقــق کامــل مدینــه فاضلــه خــود را ناشــدنی میدانــد ،پــس بــه منونــه نزدیــک بــه آن بســنده میکنــد.
او میگویــد تحقــق عملــی و کامــل مدینــه فاضلــه شــاید ناممکــن اســت ،امــا نظــر داشــن بــه آن کــه
آرمانــی اســت ،کافــی میباشــد .افالطــون جهتهــای راه رســیدن بــه ســعات را نشــان میدهــد نــه
امــکان رســیدن را .پــس طــرح آرمانــی افالطــون شــدنی نیســت و مهــم ،ایجــاد دگرگونــی بـرای رهایــی از
بحرانهــا اســت.
افالطــون بــه مفهــوم مصلحــت عمومــی در دموکراســی یونــان اهمیــت میدهــد .سیاســت و مناســبات
شــهروندی در کانــون ایــن مصلحتهــا قـرار دارد .او در رســاله مــرد سیاســی جایــگاه سیاســی را توضیــح
میدهــد و دو مرحلــه را عنــوان میکنــد :نخســت ،دورهای کــه خداونــد امــور عــامل را در دســت داشــت
و اداره جامعــه انســانی عالــی بــود .مــردم در دامــان طبیعــت زاده میشــدند و خدایــان آنــان را پــرورش
میدادنــد .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 میدهــد .حکومــت قانــون را در
ایــن راه پایــه و تنهــا راه تأمیــن مصلحــت عمومــی میدانــد .قانــون را ضابطــه متییــز میــان شــیوههای
فرمانروایــی درســت و نادرســت قـرار میدهــد .افالطــون قانــون را برتــر از فرمانروایــی میدانــد .فرمانــروا
بایــد فقــط بــه مصلحــت عمومــی فکــر کنــد نــه مــال و مقــام .او پادشــاهی ،الیگارشــی و دموکراســی را
بــا قانــون میســنجد و میگویــد شــش نــوع حکومــت از ایــن ســه نــوع تشــکیل میشــود .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 بـرای آن نقــص میدانــد و ایــن ،بــه لحاظــی صحیــح اســت.
در اصــاح جامعــه ،رایزنــی را بــر اجبــار ترجیــح میدهــد و خشــونت را بکلــی رد میمنایــد .تأکیــد
میکنــد کــه در اداره جامعــه بایــد مالحضــات اخالقــی بــر عمــل سیاســی ارشاف داشــته باشــد .افالطــون
خــارج از اتوپیــای آرمانشــهری ،دســتاورد شــورا و قانــون را در عیــن ،مهــم میشــارد.
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فلســفه سیاســی افالطــون بــا تکیــه بــر اخــاق و فلســفه اخالقــی بــه ایــن پرسـشها پاســخ میدهــد :جامعــه
نیــک کــدام اســت؟ عدالــت چیســت؟ قــدرت و نظــارت چیســت؟ رابطــه تبعیــت ـ حاکمیــت میــان دولــت
و فــرد کــدام اســت؟ فایــده دولــت چیســت؟ ب ـرای خدمــت بــه فــرد اســت یــا جامعــه؟ اشــتباه افالطــون
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 میدانــد و بــه دنبــال دولــت نیــک اســت .او
ســه طبقــه را در جمهــوری خــود بـرای جامعــه ـ دولــت ترشیــح میکنــد :طبقــه تولیدکننــده کــه عبارتنــد از
دهقانــان ،آهنگـران ،ماهیگیـران ،قالیبافــان ،تجــار و رصافــان کــه بــه بخــش زیریــن روح کــه هــان امیــال
شــهوانی اســت تعلــق دارنــد .طبقــه فرمانروایــان عنــر عقــل و طبقــه ســپاهیان عنــر اراده هســتند .او
سلســله مراتبــی ســفت و ســخت را بـرای آمــوزش فــرد سیاســی از دوران کودکــی تــا فیلســوف ـ فرمانروایــی
ارایــه میدهــد .او گزینــش فــرد دولتــی و فرمانــروا را از همــه طبقــات جامعــه و برحســب اســتعداد عقلــی
طبیعــی صــورت میدهــد .همچنیــن میگویــد زنــان هــم بــا مــردان فرقــی ندارنــد و دارای هــوش هســتند.
افالطــون انســانها را بـرای عضویــت در طبقــات «حاکــم ،ســپاهی و تولیدکننــده» بصــورت متفــاوت مســتعد
میدانــد .مســئله مهــم ب ـرای او تربیــت فرمانــروا ب ـرای خدمــت بــه دولــت اســت .آمــوزش یــک کــودک و
جــوان برگزیــده از آمــوزش موســیقی ممیــزی شــده بـرای روح و ژیمناســتیک و ورزش برای ســامت بــدن آغاز
میشــود .مرحلــه دوم آمــوزش ،یادگیــری ریاضیــات ،اخرتشناســی و علــوم دیگــر اســت .در مرحلــه بعــدی بایــد
فــرد پــس از کســب علــم بــه فراگیــری آموزشهــای بســیار جــدی ،منضبــط و ســخت نظامــی بپــردازد .در
ایــن مرحلــه کــه دوران جوانــی تــا میانســالی را دربرمیگیــرد ،بایــد فرمانــدهای نظامــی زیــرک از فــرد شــکل
گیــرد .آنــگاه در دوره بعــدی اســت کــه فرمانــده زبــده و کارا بعنــوان فرمانــروا در جمهــوری ـ دولــت برگزیده
شــود .امــا ایــن فرمانــروا بایــد دوره آمــوزش حکمــت و فلســفه را گذرانــده باشــد و فیلســوف ـ فرمانــروا گردد.
آریستوکراســی افالطــون دارای چنیــن سلســلهمراتبی ســخت بــود .افالطــون تأکیــد میکنــد کــه حاکــان و
ســپاهیان بایــد از مالکیــت خصوصــی یــا پــول محــروم باشــند و در پادگانهــا زندگــی کننــد .بایــد زندگــی
خانوادگــی را قربانــی زندگــی دولتــی کننــد و فقــط ازدواجهــای مقــدس محــدود را بـرای تولیدمثــل و پــرورش
فرزنــدان قبــول دارد کــه بــه حفــظ تعــداد طبقــه حاکــم کمــک کنــد .ترجیحــات شــخصی را رد میکنــد و بــا
ایــن کارهــا درصــدد آمادهســاخنت فرمانروایــان جمهــوری اســت.
از نظــر افالطــون طبقــه تولیدکننــده حــق برخــورداری از ثــروت و پــول را دارنــد و میتواننــد خانــواده داشــته
و در اعــال شــهوانی خــود آزاد باشــند .میتواننــد هــر آموزشــی حرفـهای ببیننــد .اســتعدادهای عضــو طبقــه
تولیدکننــده و همچنیــن نــوع نیازهــای اجتامعــی او را زمامــداران تعییــن خواهنــد کــرد.

ارسطو

دموکراســی آتــن مــدام در بح ـران بــود ،امــا همچنــان بصــورت شــورایی بــه حیــات خــود ادامــه م ـیداد.
افالطــون مدینــه فاضلــه عملینشــدنی را ارایــه داد ،ولــی ارســطو و ایســوکراتس راهــکار میانهروانــه را
انتخــاب کــرده و از دموکراســی خــرده گرفتنــد .بویــژه ایســوکراتس پیشــنهاد میکنــد کــه دموکراســی بــه
اصــول پیشــینیان ب ـرای مدیریــت جامعــه برگــردد .او و ارســطو اصولــی حکومتــی تعییــن کــرده و گفتنــد
بایــد صاحبــان حکومــت مطابــق آن عمــل کننــد .احـرام بــه قانــون و آزادی و سؤاســتفاده نکــردن از آزادی
بیــان و برابــری از اصــول حکومتــی بــود کــه برعکــس آنهــا عمــل کــردن بح ـرا نزا شــده بــود .انتصــاب و

قرعــه بجــای انتخــاب دو عامــل تباهکننــده در اداره حکومــت بودنــد ،زیـرا ایــن روشهــا موجــب
میشــد قــدرت بدســت اف ـراد ســودجو و نامناســب بیافتــد .قانونهــای پرجزئیــات و بیشــار
امــا بیفایــده کــه توســط صاحبمنصبــان تدویــن میشــد ،چــاره حــل بحــران نبــود و تنهــا
معــای دموکراســی را پیچیــده میکــرد .ایــن درحالــی بــود کــه فرمانــروای راســتین و اخــاق
سیاســی ـ اجتامعــی بــدون قانــون ،بهرتیــن درمــان بــود ،امــا وجــود نداشــت.
ارســطو بــا نوشــن رســاله سیاســت نظراتــی ناســازگار بــا اندیشـههای افالطــون در مورد دموکراســی
داشــت .در واقــع مشــکل اصلــی دموکراســی آتــن ،شــیوههای فرمانروایــی یــا شــوراها نیســت،
بلکــه اخــاق اســت .درحالــی کــه ســقراط ،افالطــون و ارســطو از پیونــد اخــاق و سیاســت صحبت
میکننــد و سیاســت را بــدون اخــاق ناممکــن میداننــد ،در شــهرهای یونــان بیاخالقــی و
قدرتطلبــی ب ـیداد میکنــد .ارســطو سیاســت را بهرتیــن علــم ســاماندهنده عنــوان میکنــد و
اخــاق را زیبایــی آن میدانــد .او میافزایــد کــه خیــر فــرد و جامعــه بــا سیاســت حاصــل میشــود.
از نظــر او اخــاق و سیاســت بدنبــال یــک چیــز یگانــه کــه ســعادت جامعــه اســت ،میباشــند
و همینجــا اســت کــه پیونــد مییابنــد .ایــن را در دفــر نخســت کتــاب «اخــاق نیکوماخســی»
بیــان مـیدارد .اخــاق و سیاســت مناســبات شــهروندی و رفتــار شــهروند را در دایــره دموکراســی
تنظیــم میکننــد .اشــتباه ارســطو ایــن اســت کــه شــهر را کــه عامــل بح ـران در متــدن مرکزگ ـرا
اســت ،میســتاید و میگویــد «قانونگــذاری و گردننهــادن بــه قانــون ،جــز در شــهر ممکــن
نیســت» .اشــتباه دوم ایــن اســت کــه اگرچــه اخــاق را روح سیاســت عنــوان میکنــد ،امــا قانــون
را تنهــا عامــل تحقــق ســعادت و عدالــت مینامیــد و میگویــد «تحقــق ســعادت فــردی ،در ســایه
قانــون ممکــن اســت و فــرد را بــه کــال میرســاند» .فــرد بــدون قانــون را وحشــی میدانــد .از
طــرف دیگــر ،او بهرتیــن نظــام سیاســی و شــیوه قانونگــذاری را آن میدانــد کــه ســعادت بدســت
منیآیــد مگــر اینکــه اخالقمحــور باشــد و بایــد قانونگــذار بــا آگاهــی از اخــاق بــه وضــع قانــون
بـرای نظــام سیاســی دســت بزنــد .ایــن دو شــیوه اخــاق و قانونمــداری 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 میکنــد .او بهرتیــن رابطــه
سیاســی را آن میدانــد کــه بــه دور از زور و قهــر و نفــی سیاســی اســت .او بهرتیــن قــدرت
سیاســی را اعــال آن بــر مردمــان آزاد و برابــر میدانــد و میگویــد 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 میکنــد 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
رابطــه سیاســی آن اســت کــه فرمــان بــه ســود مــردم فرمانــر باشــد نــه فرمانروایــان و بهرتیــن
شــیوه مناســبات شــهروندی همیــن اســت .پــس اخــاق تنظیمکننــده ایــن مناســبات اســت؛ اخــاق
غیرقدرتگ ـرا .آنچــه ارســطو آنزمــان ب ـرای اجتــاع سیاســی گفتــه ،امــروزه رسمای ـهداری دیــده و
بـرای «پدیــده دولــت» بــکار میگیــرد تــا چهــره ضددموکراســی آن را نیــک جلــوه دهــد .اجتــاع
سیاســی صــورت مثبــت ،شــدنی و اثباتــی دارد و بــا دولــت لی ـرال کــه منفــی و ســلبی اســت
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آســان تــا زمیــن فــرق دارد .غایــت اجتــاع سیاســی اخالقمــداری و خوشــبختی اســت ،امــا غایــت
دولــت ،بویــژه دولــت ـ ملــت ،قانونمــداری خشــن و بح ـران .ایــن نظریــه ارســطو از ایــن لحــاظ بــا
نظــر تئوریســینهای لیربالیســم همچــو هابــز ،الک و ماکیاولــی متفــاوت اســت .در نظریــه ارســطو،
ضابطــه اصلــی بـرای تعییــن بهرتیــن نظــام سیاســی« ،مصلحــت عمومــی» اســت ،امــا ضابطــه لیربالهــا،
«مصلحــت دولتــی» .میگویــد عدالــت را هــم اینگونــه میتــوان برقـرار کــرد .مصلحــت عمومــی یعنــی
اینکــه تنهــا در فکــر خیــر در مناســبات شــهروندی باشــیم .عدالــت هیچــگاه بصــورت مطلــق اتفــاق
منیافتــد و نســبی اســت ،امــا ارســطو مطلــق را جمعــی و نســبی را فــردی عنــوان میکنــد کــه غیرعملــی
اســت .البتــه جنبــه مثبــت او ایــن اســت کــه عدالــت نســبی کــه منافــع خصوصــی فرمانروایــان را تأمیــن
میکنــد ،نادرســت میدانــد .از نظــر ارســطو شــار کــم و یــا زیــاد اعضــای شــوراها و نهــاد فرمانروایــی
مهــم نیســت ،مهــم ایــن اســت کــه عمــل سیاســی آنهــا بــه نفــع همــه مــردم باشــد نــه خــود آنهــا
یــا گروهــی قلیــل مثــل الیگارهــا .ایــن امــر میرســاند کــه اگرچــه ارســطو اشــارهای نکــرده ،امــا نفــع
مــردم تنهــا بــا توســل بــه دموکراســی مســتقیم ـ رادیــکال یعنــی مشــارکت مســتقیم خــود آنهــا حاصــل
میشــود .ارســطو میگویــد نظــام سیاســی حکومــت حتــی اگــر پادشــاهی ،الیگارشــی و جمهــوری باشــد،
اگــر مصلحــت عمومــی حاصــل شــود آن حکومتهــا صحیــح هســتند ،ولــی برعکــس ،نــه .امــا اشــکال
کار اینجاســت کــه ســاختار سیاســی مشکلســاز اســت و تاریــخ ایــن را اثبــات کــرده؛ مثــا ســاختار و
سیســتم شــورایی مســتقیم عادالنــه اســت،امــا پادشــاهی نــه .پــس نظــام شــورایی آتــن فقــط بــا ضابطــه
مصلحــت عمومــی یعنــی مشــارکت مســتقیم اصالحشــدنی اســت نــه قانونهــای پرشــار و پرجزئیــات
بیهــوده .ارســطو متوجــه اســت کــه پادشــاه حتــی اگــر عــادل باشــد ،چــون فــرد اســت بــه آســانی و زودتر
دچــار فســاد میشــود ،امــا انبــوه مــردم همچــون آب فراواننــد کــه دیرتــر آلــوده میشــود و بــه آســانی
دســتخوش تباهــی منیگردنــد .ایــن توجــه ارســطو امــروزه هــم همچنــان مصــداق دارد و از پایههــای
اصــول دموکراســی اســت .تأکیــد امــروزی کنفدرالیســم دموکراتیــک جوامــع کوردســتان بــر مــدل ریاســت
مشــرک و در رأس بــودن خلــق و کنگــره خلــق بـرای تصمیمگیــری جهــت ایــن اســت کــه کانــون قــدرت
از هــم فروپاشــد و زمینــه مشــارکت همگانــی فراهــم گــردد .ایــن ،یعنــی اصــاح ســاختار دموکراســی
بیــار .ارســطو مخالــف حاکمیــت یــک نفــر اســت و از ایــن نظــر بــا افالطــون مخالــف اســت .ارســطو
میگوید«:اگــر مــردم گردهــم آینــد ،درکــی درســت از امــور پیــدا میکننــد».
یکــی از اشــکاالت نظریــه ارســطو ،تأکیــد او بــر حکومــت قانــون اســت در حالــی کــه قانــون ویروســی
اســت کــه اخــاق را ضایــع و بروکراتیــک میکنــد .اســکندر ،شــاگرد ارســطو ،با برقـراری نظام شاهنشــاهی
جهانگســر ،اندیشــه نظــام مردمــی و دموکراتیــک ارســطو را بــه بــاد داد .حتــی پس از او فلســفه سیاســی
نظــام شــورایی و مناســبات شــهروندی بدســت فراموشــی ســپرده شــد تــا اینکــه بدســت فیلســوفان
اســامی ـ ایرانــی در قــرون وســطی بــه یــاد اروپاییهــا آورده و در رنســانس زنــد ه گردانــده شــد.
اینجاســت کــه رسمای ـهداری اخــاق عمومــی را حــذف و اخــاق فــردی منفعتطلــب را جایگزیــن آن
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.
افالطــون و ارســطو بعنــوان نظریهپــردازان فلســفه سیاســی و مبانــی دموکراســی ،متوجــه فلســفه
خطرنــاک قــدرت در مثلــث «طبقــه ،شــهر و دولــت» نبودنــد ،لــذا در آسیبشناســی دموکراســی یونانــی
کــم آوردنــد.
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ت ـ ملت
جدال با دول 

رنسانس؛ دموکراسی

در

پــس از ارســطو ،مکتــب فلســفی دیگــری کــه
نــوآوری فکــری داشــته باشــد ،رس برنیــاورد و تنهــا
تقلیــد در برخــی ادوار و ســدههای میانــه حاکــم
بــود .چــون مســیحیت در  313میــادی از ســوی
کنســتانتین ،امپراتــور روم پذیرفتــه و دیــن رســمی
امپراتــوری شــد ،رشیعــت بــر فلســفه چیــره شــد،
لــذا ســدههایی تاریــک ب ـرای فلســفه و راکدشــدن
آن آغــاز گردیــد .بــا رســمیتیابی مســیحیت،
کلیســا آزادی عمــل بیســابقهای یافــت لــذا حــوزه
سیاســت بــه حــوزه جــدال بــر رس قــدرت میــان
مرجعیــت روحانــی و اقتــدار سیاســی تبدیــل شــد.
مباحثــه بــر رس دموکراســی و عــرف آن هــم بــه
فراموشــی ســپرده شــد .در قــرون وســطی میــان
دیــن و دولــت تعــارض بــه میــان آمــد و از آنجــا
رشوع شــد کــه امپراتــور تئودوســیوس در ســال
 390از ســوی کلیســا طــرد و بـرای اولیــن بــار کلیســا
برتــری خــود را تثبیــت کــرد .ایــن جدال و کشــمکش
چندیــن ســده بطــول انجامیــد و موجــب تحــول در
اندیشــه سیاســی شــد .آگوســتین قدیــس نســبت
میــان نظــم الهــی و انســانی را بررســی و بــا نظریــه
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دو مدینــه آســانی و زمینــی نخســتین گامهــا را ب ـرای تدویــن اندیشــه سیاســی مســیحی برداشــت.
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 عمــا آغــاز شــد .در ایــن دوره بــود کــه نظریــه والیــت مطلقــه پــاپ تدویــن شــد.
شــورای اســقفها دیگــر جــای شــورای مردمــی آتــن را گرفتــه بــود .والیــت پــاپ بــر مــردم کــه عــوام مینامیدنــد،
برقـرار شــد .در نیمــه دوم ســده یازدهــم میــادی شــکاف میــان کلیســا و امپراتــوری آشــکار شــد .تنــش میــان ایــن دو،
دو ســده و نیــم ادامــه یافــت .پــاپ حکــم م یرانــد 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 آیـهای 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 میکشــید .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 گروههــای سیاســی و اســتانهای خودگــردان ایتالیــا جریــان داشــت و اکـرا پــاپ حاکــم
میشــد .ایــن رقابتهــا کمکــم بــه تضعیــف پــاپ انجامیــد و پــاپ علیــه مخالفــان بــه رسکــوب دســت زد و کمکــم 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 ب ـرای ملیگرایــی پیشــرد داد .مارســیله و اکامــی هــر دو بــه اندیشــمندان «دولتهــای
ملــی» مبــدل شــدند و حاکمیــت پــاپ را تعدیــل کردنــد ،زیـرا در آن دوران کلیســا مانعــی بــر رس راه اســتقالل امپراتور و
شــکلگیری دولــت ملــی بــود .شــکلگیری دولــت ـ شــهرها در ایتالیــا از ســویی و ســلطنت مطلقــه در فرانســه و اســپانیا
زمینــه جــدال سیاســی را فراهــم آورد و در فلورانــس ایتالیــا نظریــه جمهوریخواهــی تدویــن شــد.
اصــا ح دینــی مارتیــن لوتــر موجــب انشــعاب در کلیســای رم شــد .در ایــن برهــه ،قیامهــای دهقانــی در برخــی نواحــی
آملــان آغــاز گردیــد .اساســا نیرومندتریــن مبــارزات علیــه انگیزاســیون و ارتجــاع قــرون وســطایی انجــام گرفــت .مبــارزات
پیــش از رنســانس تعیینکنــده شــد .اهمیــت یافــن علــم در برابــر رشیعــت ،اندیشــه سیاســی را هــم تغییــر داد .یــک
ه ـزاره جــدال کلیســا و امپراتــور در فلورانــس ایتالیــا بــا نظریــه جمهوریخواهــی 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،
رعیــت بودنــد نــه شــهروند .آنهــا از قوانینــی تبعیــت میکردنــد کــه منبعــث از اراده خودشــان نبــود .جایــی ب ـرای
فلســفه و عقــل وجــود نداشــت .ارتجــاع آنقــدر بــود کــه بجــای بحــث بــر رس عــرف دموکراســی و سیســتم مدیریتــی
جامعــه ،روحانــی مســیحی قدرتیافتــه و شــبانهروز در خصــوص موضوعــات واپسگرایانــه همچــو فــروش غرفههــای
بهشــت بــه مــردم و یــا اینکــه فرشــتگان چگونــه غــذا میخورنــد ،بحــث بیهــوده میکردنــد .لوتــر بــر ایــن ارتجاعیــت
شــورید و  95مــاده قانونــی اصالحــی ارایــه داد.
فرانســیس بیکــن انگلیســی و رنــه دکارت فرانســوی دو عامــل اصلــی در ارایــه تئوریهــای نویــن و کامــا متفــاوت بــا
رشیعــت کلیســا بودنــد کــه علــم را پایــه قـرار داد .بدنبــال ایــن جهــش ،اومانیســم کــه انســان را برتــر از همهچیــز حتــی
طبیعــت میدانســت ،رایــج گشــت .ایــن انسانپرســتی و انســانمحوری افراطــی مفهومــی جدیــد از یــک تیــپ شــهروند
بجــای رعیــت ارایــه داد کــه از مجمــوع و انبــوه افـراد آن ملتــی یکدســت شــکل میگرفــت کــه خــوراک «دولــت ـ ملت»
بــود .ایــن تیــپ شــهروند بــا شــهروند یونانــی تفــاوت فاحــش داشــت ،زیـرا نوعــی اصالــت فــرد و فردپرســتی بــود .برتری
ایــن جریــان فکــری بخاطــر ایــن نبــود کــه ایدئولــوژی کلیســا ضعیــف بــود ،بــه ایــن دلیــل بــود کــه ایدئولــویای کامــا
نویــن مبتنــی بــر علمگرایــی ارایــه داده شــد کــه قویتــر جلــوه میکــرد .تیــپ جدیــد شــهروند ،کانــون جمهــوری شــد
و هــر تفکــر سیاســی و فلســفی از بیکــن تــا دکارت ،ماکیاولــی و الک لیربالیســتی از آب درآمــد .اومانیسـتها وطــن را
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تــا جایــی تقــدس بخشــیدند کــه وطنپرســتی ،ماهیــت جمهوریهــا را مشــخص و منتهــی بــه دولــت ـ ملت میشــد .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 فرســنگها فاصلــه داشــت .برونــی و ســالوتانی دو نویســنده اومانیســت
در ایتالیــا بودنــد کــه وطنپرســتی 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 اعــام کــرد .ایــن اندیشــه
سیاســی بــا اومانیســم تفــاوت زیــادی داشــت .زیــرا میهــن مهمتــر از انســان شــد .ایــن اندیشــه سیاســی دولــت ـ
ملتگ ـرای وحشــتناک از بینبرنــده کامــل کمونهــا یــا جامعــات مســتقل شــهرهای ایتالیــا بــود کــه در حــدود ســال
 1100میــادی شــکل گرفتــه بودنــد .بســیاری از ایــن کمونهــا در ســده دوازدهــم نظامهــای 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
ایتالیایــی متأثــر از اندیش ـههای ارســطو بــود .بــا آغــاز رنســانس بــود کــه نظریــه جمهوریخواهــی جــای آن ســنت
خودگردانــی را بویــژه در دو شــهر ونیــز و فلورانــس گرفــت .در ایــن جمهــوری هــر شــهروندی جزئــی از قــدرت سیاســی
محســوب میشــد ،ولــی دموکراســی اعــال شــده ،منایندگــی و بــا واســطه بــود نــه مســتقیم .ایــن اوضــاع از ســده
دوازدهــم تــا چهاردهــم ادامــه داشــت و در شــهرها گاهــی شــورایی بــا رشکــت همــه شــهروندان تشــکیل میشــد تــا
هیأتــی از میــان آنهــا بــا قــدرت نامحــدود انتخــاب کننــد و اصالحاتــی صــورت دهنــد .همچنیــن گاهــی دو شــورای شــهری
گســرده و مرکــب متشــکل از ســیصد نفــر و شــورای مردمــی مرکــب متشــکل از دویسـتوپنجاه عضو تشــکیل میشــدند
کــه مشــورتی بودنــد .ایــن شــوراها هیــأت هشــت نفــره را کــه بــا اکرثیــت دوســوم آراء انتخــاب شــده بودنــد ،تأییــد
میکردنــد .دو شــورای محــدود نیــز وجــود داشــت کــه هم ـراه بــا هیــأت هش ـتنفره وظیفــه نظــارت بــر انتخابــات،
عملکــرد نهادهــا و اخــذ مالیــات را برعهــده داشــتند .دو شــورای ده نفــره «نظامــی» و شــورای هشـتنفره «امنیــت» هــم
بــر ایــن شــوراها افــزوده شــد .مدتزمــان فعالیــت شــورای نظامــی ،هشــت و امنیــت ،چهــار مــاه بــود .در قــرن 15
حاکمیــت الیگارهــا ایــن نظــم را برهــم زد .خانــدان مدیچیهــا در ایــن دوره اهمیــت زیــادی یافتنــد .در  1434کُزیمــو،
بــزرگ خانــدان مدیچــی از تبعیــد یکســاله در ونیــز بــه فلورانــس بازگشــت و دورهای نویــن را بــا کســب قــدرت آغــاز کرد.
ایــن خانــدان شــش دهــه فرمانروایــی کــرد .در ســال  1480شــورایی هشــتاد نفــره ایجــاد شــد ،اما اعضــاء انتخابــی نبودند،
مادامالعمــر بودنــد .مدیچیهــا بــا توجــه بــه ســابقه دیرینــه نهادهــای جمهوریخواهــی و نظــام آزادی ،نتوانســتند آنهــا
را بــه متامــی از میــان بربنــد .مــردم فلورانــس در  1494حکومــت مدیچیهــا را برچیدنــد امــا نتوانســتند بــه نظــام سیاســی
قبــل از مدیچیهــا بازگردنــد ،لــذا اصالحاتــی دیگــر صــورت گرفــت .نهــاد اصلــی نظــام جدیــد حکومتــی «شــورای بــزرگ»
بــود .ایــن شــورا از همــه شــهروندان فلورانــس تشــکیل میشــد کــه ســن قانونــی حداقــل بیســتونُه ســال بــود و
میبایســت یکــی از نیــاکان آنــان در یکــی از شــوراهای ســابق صالحیــت انتخابشــدن یــا انتخابکــردن داشــته و نســبت
بــه حکومــت بدرفتــار نبــوده باشــد .قانــون مقــرر میکــرد کــه بـرای تأمیــن مشــارکت همــه اهالــی فلورانــس ،شــورا حــق
دارد هــر ســه ســال شــصت تــن از افـرادی را کــه حائــز رشایــط فــوق نبودنــد بــه عضویــت خــود بپذیــرد و هــر ســال نیــز
بیس ـتوچهار جــوان حائــز رشایــط بیــش از بییس ـتوچهار ســال ســن را بــه عضویــت بپذیــرد .شــورا دس ـتکم هــر
هفتــه یکبــار تشــکیل جلســه مـیداد و دو وظیفــه عمــده داشــت :نخســت ،انتصــاب مقامــات عالــی کــه در انحصــار
شــورا بــود و دوم ،تصویــب یــا تأییــد همــه قانونهــای طــرح شــده از ســوی اعضــای ســیگنوریا .علیرغــم ایــن تقالهــا،
امــا جمهوریخواهــی فلورانــس بخاطــر در دامافتــادن دولــت و قــدرت ،دچــار بح ـران مــداوم بــود کــه در نهایــت بــه
اندیشــه لیربالــی ماکیاولــی انجامیــد .دیانــت بــر خــاف قــرون وســطی خصوصــی و رشیعــت هــم بــه اخــاق فــردی
ســقوط داده شــد .دموکراســی در جریــان نــرد میــان ســنت سیاســی قدیــم و جمهوریخواهــی نوظهــور دولتگــرا،
قربانــی شــد .چنانچــه جیرامــو ســاوناروال در دهــه پایانــی ســده پانزدهــم در فلورانــس بخاطــر تالشهایــش بــرای
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آشــتیدادن اخــاق دینــی و سیاســت عرفــی در بحــران جمهــوری بــا دو تــن از هوادارانــش ســوزانده شــد .او
حکومــت یــک تــن را رد میکــرد و فرمانــروای خودکامــه را جرثومــه فســاد عنــوان کــرد کــه دشــمن دموکراســی و
اخــاق سیاســی اســت .او اســتقرار شــورای بــزرگ را بـرای جلوگیــری از حکومــت یــک تــن پیشــنهاد داد و قــدرت را
بــه مــردم میســپرد تــا هیــچ شــهروندی خــود را برتــر از دیگــری حــس نکنــد .ســه رشط مهــم را هــم بـرای شــورا
برشــمرد :نخســت ،وضــع قانونهــای نیرومنــد تــا قــدرت از دســت شــورا ربــوده نشــود .دوم ،رشکــت همــه
شــهروندان در نشس ـتهای شــورا .ســوم ،اخــذ تدابیــری ب ـرای جلوگیــری از خودکامهشــدن مســئول حکومــت یــا
گروهــی از اعضــای شــورای بــزرگ .تنهــا ضابطــه جمهــور مــردم را هــم «مصلحــت عمومــی» اعــام کــرد.
جمهوریخواهــی دوران رنســانس و پــس از آن بــه ایــن دلیــل در تعــارض بــا نظــام شــورایی و دموکراتیــک اســت کــه
فردگرایــی و حقــوق فــردی محــور اصلــی آن میشــود و حقــوق عمومــی بــه حاشــیه مــیرود .خواســت فــرد
بصــورت خواســت قــدرت آشــکار میشــود .ماکیاولــی میگویــد انســان بــه بــدی میــل دارد تــا خوبــی و ایــن را پایــه
فلســفه سیاســی دولــت و جمهــوری قـرار داد .تأکیــد کــرد کــه هــر بنیانگــذار دولــت و قانونگــذاری بایــد فــرض را
بــر آن گیــرد کــه «همــه انســانها بدرسشـتاند» لــذا رابطــه نیروهــا را هــم مطابــق ایــن اصــل ترشیــح کــرد .او قانون
را مفهــوم بنیادیــن جمهوریخواهــی ق ـرارداد و جنــگ را بــا داشــن جنــگاوران بســیار ب ـرای جمهــوری رضوری
دانســت .در رنســانس و پــس از آن ،بویــژه در جمهوریهایــی کــه لیربالیســم و رسمایـهداری بــر آنهــا بــال گســرده
بودنــد ،تنهــا دو عامــل بـرای ســعادت و آزادی مهــم شــمرده شــدند :نخســت ،قانون محکــم .دوم ،جنگافـزار خوب
و ارتــش نیرومنــد .بویــژه ماکیاولــی تئــوری آن را بســط داد .در ایــن دوره ،بجــای اینکــه خودمدیریتیهــا گســرش
داده شــده و بــه دموکراســی و سیســتمهای مدیریتــی ارادهمنــد محلــی و بومــی اهمیــت داده شــود ،در رسارس
اروپــا سیســتم دولــت ـ ملــت بــا قلمــرو وســیع ،بهعنــوان هــدف دستنشــان شــد .زیــرا رسمایــهداری و
تئوریس ـنهای جمهوریخواهــی و لیربالیســم رشط آزادی و ســعادت یــک ملــت را داشــن رسزمیــن وســیع ،ارتــش
واحــد نیرومنــد ،قانــون واحــد قاطــع و دولــت و پرچــم قاطــع عنــوان کردنــد .حتــی آنهــا از دموکراســی یونــان
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 ،منیتوانســتند پایــدار مباننــد یــا بــه قــدرت بــزرگ
مبــدل شــوند .ایــن اســت کــه کمونگرایــی و کمونالیســم و خودمدیریتــی اتونــوم را از رنســانس تــا قــرن حــارض
کنــاری گذاشــته و دولــت ملــی وســیع را مســتعد تأمیــن منافــع خــود دانســتهاند .رســاله «فنجنــگ» ماکیاولــی هم
بــر ایــن تــز جمهــوری قدرتگـرا اســتوار اســت .هامنطــور کــه قــرون وســطی رصف تئوریپــردازی در مــورد قــدرت
کلیســا و امپراتــور و نیــز بحثهــای واپسگرایانــه 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
و دموکراســی ق ـرار داده شــود ،فردگرایــی ،رسآمــدی قانــون و دولــت ملــی ،شــیوههای حکومتــی رسمایهدارانــه،
مرزهــای گســرده و متامیــت ارضــی کشــور پهنــاور قـرار داده شــد کــه بــه دو جنــگ جهانــی اول و دوم انجامیــد.
حتــی حاکمیــت ادیــان در سیاســت حــذف و ملیگرایــی دیــن رســمی ولــی جنگطلــب دولــت ملــی ق ـرار داده
شــد .در ایــن چهــار ســده کــه دوران رسدمــداری رسمای ـهداری بــوده ،نــه تنهــا معضــات و مســایل دوازدهگانــه
جامعــه همچــو جنــگ ،قــدرت ،مدیریــت ،سیاســت ،دموکراســی ،جمعیــت و خانــواده ،اکولوچــی ،شــهر و طبقــه،
آسمیالســیون و نسلکشــی و غیــره حــل نشــدند ،بلکــه عامدانــه و آشــکارا تئوریــزه و بحرانیتــر گردانــده شــدند.
اعــال قهــر علیــه شــهروندان و اعــال خشــونت مــروع ،هــر دو در انحصــار دولــت ملــی در آورده شــد .ایــن
نظریــه ،نظریــه مدیریــت جنگــی بــود کــه جایگزیــن مدیریــت اجتــاع شــده ،در حالــی کــه جنــگ و ارتــش جــزو
معضــات دوازدهگانــه 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 تصمیمگیــری قـرار دارد و شــورا همیشــه از ســوی
دولــت بــه وضعیــت ترشیفاتــی درانداختــه شــده کــه ایــن ترتیبهــا 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 رسمایـهداری ،دولــت و حکومــت
چنان حیاتی سیاسی فراهم آوردهاند که طبقه متوسط بورژوا در قدرت سهیم گردد.
پــس از پایــان قــرون وســطی و انگیزاســیون ،دورههــای رنســانس ،رفرماســیون و روشــنگری در اروپــا آغــاز شــد .ایــن
ســه دوره بخاطــر ظهــور رسمایـهداری نتوانســت معضــات جامــه را حــل کننــد ،زیـرا مشــکل اساســی رسبــرآوردن
ذهنیتــی بــه مراتــب خطرناکتــر از انگیزاســیون بــود کــه مدرنیتــه رسمایـهداری نامیــده میشــود .رسمایـهداری بــا
س ـهگانه حــاد «طبقــه ،شــهر و دولــت» اجــازه نــداد سیســتمهای خودمدیریتــی و بومــی در قالــب شــوراها کــه
منــاد دموکراســی بودنــد ،رشــد واقعــی بیابنــد .لــذا دولــت ـ ملــت را جایگزیــن شــوراها کــرد .دولــت ـ ملــت هــم در
کنــار صنعتگرایــی و ســود ـ رسمایــه ســه پایــه اصلــی رسمایـهداری را تشــکیل داد .رضورت شــوراها ایــن بــود کــه
مدیریتهــای 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 همهچیــز را تحــت
انحصــار خــود درآورد و یــک ارتــش قــوی داشــته باشــد .بـرای کســب ســود بیشــر هــم بــه یــک سیســتم اقتصــادی
گســرده مرکــزی احتیــاج داشــت .ایــن رونــد موجــب شــکلگیری مبــارزات چهارصــد ســاله سوسیالیسـتها علیــه
رسمایـهداری شــد .شــکلگیری جبهههــای چــپ علیــه راســت هامنــا تــداوم مبــارزات تاریخــی دموکراسـیخواهی
بــود و هــدف چپهــا پیشــرد کمونهــا و شــوراها در سیســتمهای خودمدیریتــی محلــی و غیرمرکزگــرا بــود.
ایــن مبــارزه در کمونهــای پاریــس و انقــاب اکتــر روســیه بــه اوج رســید .کمونهــای پاریــس بــه دلیــل اینکــه
سیاســتهایش در راســتای حاکمســاخنت پرولــر رصف بــوده ،گســردهتر نشــد و دولــت ـ ملــت آن را رسکــوب
کــرد .در سوسیالیســم رئــال هــم بجــای پیشــرد کمونهــا و شــوراها در قلــب کنفدرالیســم و شــکلگیری ملــت
دموکراتیــک ،دولــت ـ ملــت پیرشفــت کــرد و علیرغــم انتقــادات زیــادی کــه متوجــه لنیــن در ایــن مــورد شــد ،امــا
عمــا نتوانســت از دولــت ـ ملــت گــذار کنــد ،لــذا تضعیــف گشــت .در سوسیالیســم و کنفدرالیســم دموکراتیــک
هیچــگاه بروکراتیســم ،محلــی از اعـراب نــدارد .ایــن درحالــی اســت کــه رسمایـهداری بــا برچیــدن خودگردانیهــا و
ایجــاد دولـتـ ملــت مرکــزی ،یــک کشــور یونیــر را آرمــان خــود قـرار داد کــه بروکراســی بـرای دولــت ـ ملــت آن
نقــش کرســی اعــدام را دارد کــه بــا رهاکــردن کرســی از زیــر آن ،هامننــد ماهــی بـیآب بــه دســت و پــا میافتــد.
دولــت ـ ملــت اساســا سیســتم یونیــر را جایگزیــن فدرالــی و کنفدرالــی کــرده اســت ،امــا چــون سیســتم فدرالــی
ب ـرای مرکزگرایــی دولتــی مســتعد اســت ،برخــی دولتهــای رسمای ـهداری آن را پذیرفتهانــد .البتــه ناگفتــه منانــد
کــه سیســتم فدرالــی بــه مراتــب از دولـتـ ملــت یونیــر بهــر اســت و بــه روی دموکراســی هــم بازتــر اســت .حتــی
میتــوان گفــت کــه دولتهــای آمریــکا و آملــان نخســت سیســتم کنفدرالــی غیرمرکــزی داشــتند ،ولــی وقتــی
آمریــکا بعنــوان ابرقــدرت جــای انگلســتان را گرفــت ،بـرای پیشــرد اهــداف اســتعامری جهانــی خــود آن سیســتم را
کنــار گذاشــت و سیســتم فدرالــی را برگزیــد .ایــن سیســتم حتــی دولتهــای 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
طبقاتــی ،شــهری و دولتــی معضلســاز را بصــورت رسطانــی رشــد میدهــد .امــروزه حتــی اروپــا متوجــه شــده
کــه سیســتم مرکزگ ـرا و بروکراتیــک کــه خــوره جــان اتحادیــه اروپــا شــده ،دیگــر کارایــی نــدارد و جوامعشــان را
بــا نابــودی روبــرو میســازد ،لــذا درصــدد گــذار از دولــت ـ ملــت هســتند .میتــوان گفــت وضعیــت کشــورهای
سوسیالیســتی آمریــکای التیــن هرچنــد بــا فشــار ابرقدرتهــا روبــرو هســتند ،امــا بــه مراتــب بهــر از اروپــا و
ایــاالت متحــده آمریــکا اســت.
وقتــی دولــت ـ ملــت ســهم مشــرک متامــی انحصــارات از طریــق غصــب و اســتعامر اســت و نابــودی فرهنگــی
را هــم رقــم میزنــد ،دیگــر چگونــه بایــد انتظــار داشــت در چنیــن سیســتمی جایــی ب ـرای رشــد شــورا ،کنگــره
خلــق ،انجمــن و خودمدیریتــی دموکراتیــک و کمونالیتــه باقــی مبانــد .تجزیــه اجتــاع بــا فردپرســتی لیربالیســم
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در کنــار تحمیلهــای دولــت جهــت برق ـراری وحــدت ملــی ،متامــی تشــکلهای اجتــاع را نابــود و یــا مارژینــال
میکنــد ،لــذا هیــچ شــورایی جــان ســامل بــدر منیبــرد .دولــت ـ ملــت در مقابــل کرثتگرایــی شــورایی ـ انجمنــی،
کامــا بســته اســت .انحصــار نیــاز بــه «قــدرت تقســیمناپذیر»« ،متامیــت ارضــی وطــن» و «ســاختار یونیــر» دارد ،در
حالــی کــه دموکراســی در صورتــی ممکــن میگــردد کــه ایــن ســه وجــود نداشــته باشــد .شــاید ،فدرالیســم تــا حــد
زیــادی بـرای انحصــار دولتــی مســتعد اســت ،امــا کنفدرالیســم از در تضــاد بــا آن درمیآیــد .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 کرثتگـرا در مقابــل انحصارگــری امکانپذیــر هســتند .دولــت ـ ملــت کــه جــای شــورا ،دموکراســی و ملــت
دموکراتیــک را اشــغال کــرده ،دارای چهــار فــرم ایدئولوژیــک اســت1 :ـ ملیگرایــی؛ 2ـ علمگرایــی پوزیتیویســتی؛ 3ـ
جنســیتگرایی؛ 4ـ دینگرایــی هژمونیــک .از اینهــا هــم بـرای انحصــار چهارالیـهای یعنــی «انحصــار تجــاری ،صنعتــی،
مالــی و قدرتمدارانــه» اســتفاده میکنــد و اجــازه منیدهــد مالکیــت هیــچ چیــزی از آن جامعــه و شــوراهای
مدیریتــی آن باشــد .ایــن اســت کــه کنفدرالیســم دموکراتیــک آلرتناتیــو مدرنیتــه دموکراتیــک در مقابــل دولــت ـ ملــت
مدرنیتــه رسمایـهداری اســت تــا چهــار فــرم ایدئولوژیــک آن را همـراه بــا انحصــار چهارالیـهای آن خنثــی کنــد.

کمون پاریس

فرانســه در قــرن نوزدهــم هــم مرکــز انقــاب پرولتــاری بــود هــم ضدانقــاب بــورژوازی .کارگ ـران فرانســه از ســال
 1789تــا  1871بارهــا بــه نــرد مســلحانه دســت زدنــد .بیــش از  80ســال خونهــای بیشــاری دادنــد .خواســت
کارگـران ســاقطمنودن جامعــه طبقاتــی بــورژوازی رسمایـهداری بــود .هــم انقــاب کبیــر فرانســه و هــم کمونهــای
پاریــس حاصــل رنــج و مبــارزات کارگـران بودنــد .کارگـران نخســت شــش مــاه قبــل از قیــام واحدهــای مســلح کارگــری
و ســازمانهای سیاســی متعلــق بــه خــود را در مناطــق ایجــاد کردنــد .کارگـران علیــه دولــت کــه درصــدد خلــع ســاح
آنهــا بــود ،جنگیدنــد .در پــی جنــگ میــان فرانســه و آملــان در ســال  1870و شکســت فرانســه و خــر ســقوط «ســدان»
خشــم و نفــرت کارگـران بــاال گرفــت .کارگـران 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 کارگ ـران را غصــب کــرد .بــورژوازی هــم ب ـرای 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 .کارگ ـران در  31اکتــر  1870قتلعــام شــدند ،امــا کارگ ـران نیــروی خــود را حفــظ و در
 22ژانویــه  1871بــه مقابلــه بــا بــورژوازی برخاســتند ،امــا بازهــم کمشانســی آوردنــد .آملــان در ایــن اثنــا تصمیــم
حملــه بــه فرانســه را گرفــت .کارگـران هــم بــه ســازماندهی مجــدد خــود دســت زدنــد .آنهــا ارتــش را بیــرون رانــده و
بــا برگـزاری انتخابــات دموکراتیــک ،کمــون پاریــس ،اولیــن حکومــت کارگــری را پایهریــزی کردنــد .ارتــش رسمایـهداری
بازهــم حملــه کــرد و کموناردها(نیــروی مســلح کمــون) بــه مقابلــه برخاســتند .آمارهــا دقیــق نیســت ،امــا گفتــه شــد
کــه قریــب  14ه ـزار نفــر قتلعــام شــدهاند .منیبایســت سیســتم مدیریتــی مختــص بــه یــک طبقــه میشــد و از
ابـزارآالت مــادی دولتــی و گرایشهــای ملیگرایــی مختلــط بــا سوسیالیســم اســتفاده میگردیــد .پرولتاریــا نتوانســت
منافــع خــود را بــا منافــع دیگــر طبقــات جامعــه درآمیــزد .کــاکان 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
ســالها پیشتــر از آغــاز دوره مرشوطیــت ،دورهای از تاریــخ ایـران کــه در آن علــم پیرشفــت کــرد و رنســانس
خاورمیانــه نامیــده میشــد ،حایــز اهمیــت اســت .شــخصیتهای مهــم ایــن دوره ،فارابــی و ابنســینا هســتند.
زوال اندیشــه عقلــی در تفکــرات سیاســی دوران پــس از اســام در ایــران و چهبســا عملکــرد قدرتطلبانــه
جریانهــای سیاســی کــه مرتــب از زمــان طاهریــان تــا یــورش مغــوالن و ســپس آغــاز مرشوطیــت ادامــه داشــت،
همیشــه اثبــات کــرده کــه همــه آنهــا بــه دنبــال «وحــدت ملــی» و بــه زعــم خــود «رســتاخیز ملــی» ب ـرای
رهایــی از ســلطه اعــراب بودهانــد .در ایــن ســیر تاریخــی جریانهــای فکــری و سیاســی متأثــر از خالفــت
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 اســامی بــه نــوع دیگــر هیچــگاه از دو مقولــه
خالفــت تازیــان و ســلطنت پارســیان رهایــی نیافتهانــد .ســلطنتطلبان و قدرتگرایــان پارســی در برابــر
ســلطه بنیامیــه و بنیعبــاس مــدام بــه «مصلحــت شــخصی» میاندیشــیدند.
فارابــی و ابنســینا دو متفکــر و فیلســوف بودنــد کــه در اندیش ـههای سیاســی خــود بــه «فلســفه مدنــی»
در ایـران پــس از اســام 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 ابنســینا بحـران ذهنیتــی عمیــق بــود ،لــذا آنهــا فلســفه یونــان را بــا صبغــه اســامی طرحریــزی کــرده
و دربــاره شــیوه حکومتــی اســامی نوشــتند و سیاســت مدنــی را تــا حــدی ترویــج دادنــد .اندیشــه سیاســی و
کالمــی بــا هــم بــه جــدال برخاســتند .مدیریــت سیاســی آن زمــان ایـران بحرانــی بــود و فارابــی از اهــل فلســفه
نرصانــی ،فلســفه یونانــی را آموخــت و درصــدد حــل بحـران برآمــد .ســعی کــرد سیاســت مدنــی را بــا رشیعــت
آشــتی دهــد تــا مدین ـهای فاضلــه کــه از نظــر او دموکراســی و عدالــت مطلــق بــود ،شــکل گیــرد .او بح ـران
خالفــت اســامی را بــا فلســفه اخــاق و سیاســت مدینــه فاضلــه خــود حــل میکــرد ،امــا متامــی تالشهــای او و
ابنســینا توســط نظامامللــک و محمــد غزالــی بــه دســت فراموشــی ســپرده شــد .خالفــت اســامی 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 میدانســت
و یــا رشایــط فوقالعــاده ســخت و غیرعینــی ب ـرای آن در نظــر گرفــت .وقتــی فارابــی بــه بح ـران در دوران
خالفــت اســامی فکــر کــرد ،پــی بــرد کــه درمــان واقعــی فلســفه سیاســی اســت نــه رشیعــت خالــص بــدون
فلســفه .او فیلســوف ـ امــام را بـرای فرمانروایــی شایســته میدانســت ،لــذا مــدام در مــورد فرمانــروا گفتــه ،ولــی
بــه مقــوالت شــورا و دموکراســی نپرداختــه اســت .در واقــع خالفــت اســامی و شاهنشــاهی ایرانــی بــه او اجــازه
فکــر کــردن در آن مــورد نــداده .مهمرتیــن دســتاورد انقــاب در ذهنیــت ایــن دوره اســامی ،تفســیر «عقــل
فعــال» و رابطــه آن بــا فلســفه عقلگرایانــه و برهانــی بــود .ایــن امــر میتوانســت دگامتیســم و جربگرایــی را
بشــکند و اخــاق و سیاســت فارابــی را همیشــگی کنــد .فارابــی علــم اخــاق را تابــع علــم سیاســت میدانــد
و پیونــد آن بــا علــم نظــری کــه دیــن را دربرمیگیــرد ،ایجــاد میکنــد .عمــل غزالــی عکــس ایــن بــود و بــه
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.
مرشوطیــت :در هــان آغــاز ورود اندیشــه دموکراســی غربــی بــه ای ـران معــارص ،جنیــن آن فل ـجواره شــکل
گرفــت و بیشــر تقلیــدی و دولتــی بــود تــا همســنخ بــا فرهنــگ و اجتــاع ایرانــی .هــر ســه طبقــه دخیــل در
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مرشوطیــت ،دموکراســی را تنهــا انتخابــات و نظــام پارملانــی تصــور میکردنــد .نهضــت ملــی مرشوطیــت آغــاز
نوعــی دموکراســی لیربالــی در ای ـران بــود کــه توســط طبقــه متوســط شهرنشــین از غــرب بــه ای ـران ارمغــان
آورده شــد .مهمرتیــن عنــارص تعقــل اجتامعــی و ایدئولــوژی آن نهضــت را دموکراســی سیاســی یــا لیربالیســم
پارملانــی میســاخت« .روشــنفکران اصالحطلــب ،بازرگانــان و روحانیــون» ســه عنــر اصلــی ســازنده آن نهضــت
بودنــد .روشــنفکران مناینــده تعقــل سیاســی غربــی بودنــد .آنهــا تغییــر سیاســت و اســتقرار نظــام پارملانــی را
خواســتار شــدند و جمهــوری فرانســه را رسمشــق خــود قـرار دادنــد .بازرگانــان هــم همیشــه بــازار ایـران را در
دســت داشــته و خــود بــازار در حــوزه سیاســت دخالــت مؤثــر داشــته کــه امــروزه هــم ادامــه دارد .آنهــا فرهنــگ
اقتصــادی رسمایـهداری مبتنــی بــر ســود و رسمایــه را در ایـران 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 ای ـران نضــج گرفــت ،اندیشــه دموکراســی اجتامعــی در ایدئولــوژی مرشوطیــت
پدیــدار گشــت.
بــه فــرض اینکــه در یــک انتخابــات میـزان رأی صددرصــد باشــد،امــا ایــن بــه معنــای دموکراســی حقیقــی نیســت
و یــا رصف داشــن پارملــان نشــان از دموکراتیکبــودن نیســت .وقتــی مردمســاالری مســتقیم و سیســتم کنفدرالــی
در آن جایــی نداشــته باشــد و دولــت ملــی متامــی آجرهــای نظــام مدیریتــی را تشــکیل دهــد ،دموکراســی واقعــی
شــکل نگرفتــه ،زیـرا هیچــگاه قــدرت اقتصــادی و سیاســی ،اجتامعــی نشــده اســت .تأمیــن نیازمندیهــای انســانی
و تضمیــن حیثیــت انســانی دو مقولـهای اســت کــه از دموکراســی انتظــار مـیرود ،امــا قــدرت در ایـران در یــد
دولــت قبضــه گردیــده و هــر دو مقولــه از اهــداف آن حــذف بــود .چهبســا اگــر دولــت میخواســت هــم
منیتوانســت بــرآورده کنــد ،زی ـرا بــا دموکراســی منافــات دارد .چــون انگلیــس از جنــوب و روســیه از شــال
بــر ای ـران معــارص تســلط داشــتند ،گفتــه میشــود اندیشــه دموکراســی لیربالــی و قدرتمدارانــه کــه در واقــع
نفــی دموکراســی اســت از روســیه و اروپــا بــه ایـران راه یافــت .برخــی از روشــنفکران از سوسیالیســم و برخــی
از لیربالیســم متأثــر شــدند .آقاخــان کرمانــی و طالبــوف تربیــزی از آن جملــه نویســندگان سیاســی بودنــد .ایــن
قــر ،متأثــر از سوســیال دموکراســی بودنــد کــه نوعــی ریویزیونیســم در اندیشــه دموکراســی تسلیمشــده بــه
لیربالیســم پارملانــی اســت.
یکــی از شــخصیتهای غربگ ـرا ،میرزاملکمخــان بــود .او پــس از بازگشــت از اروپــا در صــدد ایجــاد دولــت
مرکــزی مــدرن در ایـران برآمــد .او «دفــر تتظیــات» را کــه از داشــن شــورا و مشــاوران ویــژه بـرای شــاه قاجــار
بحــث منیمنــود ,پیشــنهاد کــرد .همچنیــن ســازمانی دیگــر بــه نــام «فراموشخانــه» کــه هــان فراماســونری
اســت ،تأســیس کــرد و در آن نخبــگان و تحصیلکــردگان گردهــم میآمدنــد .شــاه هــم میبایســت ریاســت
آن را برعهــده میداشــت .در ایــن راســتا هــم روزنامــه قانــون را در اروپــا منتــر و در ای ـران توزیــع میکــرد.
ملکمخــان بــا ایــن کار علیــه شــاه ،روحانیــون و اســام بــه ضدیــت برخاســت و از رسآمــدی قانــون دم زد ،لــذا
ریشــه اصلــی تفکــر دولــت ـ ملــت در ایـران اســت .از ســوی دیگــر ِ
«س اردشــیر رپُرتــر» از ســوی انگلیــس تعلیــم
داده شــد و در ایـران ناسیونالیســم فاشیســتی مبتنــی بــر عظمــت تاریــخ باســتان ایـران 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 .ملیگرایــی،
اســام سیاســی ،کمونیســم و چپهــا از ایــن افــکار متأثــر شــدند .قبــل از مرشوطــه ،ســازمان «انجمــن مخفــی»
کــه از آن اســام سیاســی ،بازاریــان و روحانیــون اســت و خمینــی و فعالیتــش از آن ریشــه میگیــرد ،شــکل
گرفــت .ملیپرس ـتهای متأثــر از اروپــا هــم «مجمــع آدمیــت» را تأســیس و مجلــه آدمیــت را منتــر کردنــد.
آنهــا فراماســونی بودنــد و خواســتار ایجــاد دولــت ـ ملــت چپگ ـرا شــدند .هامنــا بعدهــا حــزب کمونیســت
ای ـران یعنــی تــوده را تأســیس کردنــد .همزمــان ،در تربیــز هــم «مجمــع غیبــی» تأســیس گردیــد کــه خواســتار

ایجــاد دولتــی مــدرن کمونیســتی بــود .همچنیــن «اجتامعیــون عامیــون» آذریهــای ایرانــی کــه ادعــای
سوسیالیســم را داشــتند در قفقــاز تأســیس گردیــد و بعدهــا بــه سوســیال دموکـرات تغییــر نــام داد .بعدهــا
مجمــع غیبــی و اجتامعیــون ســازمانی بــه نــام «فرقــه کمونیســت» ایجــاد کردنــد کــه ملیگ ـرا بــوده و
از حقــوق خلقهــا دفــاع منیکــرد .متامــی ایــن ســازمانها و اح ـزاب بــر چگونگــی شــکلگیری مرشوطــه
و مجلــس آن تأثیــر گذاشــتند .ایــن دموکراســی وارداتــی ،ضدیــت بــا خلقهــا بــود .بــرای نخســتینبار
مجلــس در تهــران در ســال  1906میــادی تأســیس گردیــد کــه  156مناینــده داشــت 60 .کرســی ســهم
تهـران 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
شــاه بــود .در اوایــل ،انتخابــات برگــزار منیشــد ،بلکــه مجلــس از طبقــات ،اقشــار و اصنــاف جامعــه
میخواســت مناینــده خــود را بــه مجلــس بفرســتند .لــذا بازاریــان ،روشــنفکران و روحانیــون بجــای مــردم
مناینــدگان خــود را میفرســتادند .در دوران پهلــوی رضاخــان شــخصا از مجلــس ششــم تــا دوازدهــم متامــی
کرس ـیهای پارملــان را بــه اشــخاص نزدیــک خــود میســپرد.
قانــون اساســی هــم بــه تقلیــد از بلژیــک کــه خــود مســتعمره انگلیــس بــود ،تدویــن گردیــد بــا ایــن تفــاوت
کــه بــه «شــیعه دوازدهامامــی» بعنــوان دیــن رســمی ای ـران و نیــز «دادگاه رشعــی و مدنــی» اشــاره شــد.
بعدهــا تغییراتــی ایجــاد شــد و آن ایــن بــود کــه چــون سیســتم مرکــزی بخاطــر وجــود خلقهــای متعــدد
در ایـران ســنخیت نــدارد ،ســازمانی بــه نــام «انجمــن ایالتــی» تأســیس گردیــد کــه ایـران را بــه چنــد ایالــت
یــا منطقــه تقســیم میکــرد .میبایســت مطابــق آن ،هــر منطقـهای پارملــان ویــژه خــود میداشــتند و بــر
اســاس نیازهــای خــود قانــون تدویــن میکردنــد .ایــن اقــدام ،دموکراتیــک و مثبــت بــود و بــه خلقهــا
خدمــت میکــرد .در اوایــل تدویــن قانــون اساســی مرشوطــه بــه ایــن اقــدام دســت زده شــد کــه امــروزه
بایــد احیــا گــردد .دولــت ـ ملــت ملیپرســت ایــن اقــدام را منــع کــرد.
در زمــان محمدعلیشــاه قاجــار چنــد گــروه در مجلــس ای ـران دســت قــوی داشــتند کــه نخســتین آنهــا
«مســتبدین» یعنــی طرفــداران دیکتاتــوری شــاه و از طبقــه ارشاف بودنــد .گــروه دیگــر مشــهور بــه
«معتدلیــن» بودنــد کــه از طبقــه متوســط ،بــازاری و روحانیــون تشــکیل میشــدند و خواهــان ایجــاد
تغییـرات مطابــق رشع بودنــد .دســته دیگــر «آزادیخواهــان» کــه خواهــان اصالحــات راســتین و پایبنــدی
شــاه بــه مجلــس بودنــد .گروهــی دیگــر هــم جانبــدار اندیشــه غربــی و ایجــاد دولــت ـ ملــت بودنــد.
معتدلیــن و آزادیخواهــان بــه نـزاع علیــه یکدیگــر دســت زدنــد .مرشوعهخواهــی علیــه مرشوطهخواهــی
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 دموک ـرات بــود ،عنــوان گشــته اســت .بــه عبارتــی در ســال « 1905کمیتــه سوســیال دموک ـرات
ایــران» یــا «اجتامعیــون عامیــون ایــران» در بادکوبــه قفقــاز تشــکیل شــد و مؤسســان آن ،یــک گــروه
تربیــزی ـ تهرانــی بودهانــد .بعدهــا و بــزودی چنــد شــعبه ایــن کمیتــه در ته ـران ،مشــهد ،رشــت ،انزلــی،
تربیــز و اصفهــان تشــکیل شــد .اصطــاح «اجتامعیــون عامیــون» بــه معنــای «سوســیال دموک ـرات» بــود.
نفــوذ فکــر دموکراســی در شــهرهای شــال ای ـران بویــژه رشــت و انزلــی بیشــر بــود بــه همیــن دلیــل
ایــن پیشــینه تاریخــی موجــب شــده کــه امــروزه هــم بیشــر از نقــاط دیگــر ایــران بــه دموکراســی و
اجتامعگرایــی کمونالــی اهمیــت بدهنــد .حتــی افــکار چپگرایانــه بیشــر در آنهــا بــارز اســت .رشــت
تنهــا شــهری بــود در ای ـران کــه در انجمــن والیت ـیاش مجتهــد رشعــی و ارمنــی سوســیال دموک ـرات هــر
دو عضــو بودنــد و در امــور سیاســی بحــث میکردنــد .رجــال برجســته شــال ایــران هــم در مجلــس
و مرشوطیــت نقــش عمــده داشــتند .در نظــرگاه مفهــوم دموکراســی در ای ـران ،مهمرتیــن مســئلهای کــه
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مــورد توجــه قـرار گرفــت ،اصــاح 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 .وجهنظــر 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
تــا تحقــق دموکراســی و کمونالیســم حقیقــی فرســنگها فاصلــه داشــت.
بــا برافتــادن دوره اول مجلــس شــورای ملــی( 23جــادیاالول  )1326اســتبداد صغیــر رشوع شــد ،امــا بــا فتــح تهـران
بدســت مجاهدیــن و تبدیــل بــه ســلطنت (جامدیالثانــی  )1327حکومــت ملــی احیــا گشــت و دوره جدیــدی آغــاز
کــرد .دموکـرات ایـران بــا مـرام دموکراســی ظاهــر گشــت .دموکراســی و سوسیالیســم آن از نــوع سوسیالیســم رئــال
شــوروی بــود .در ایــن دوره در ای ـران ،سوســیال دموکراســی« ،دموکراتیســم رادیــکال» تصــور میشــد کــه آغشــته
بــا ناسیونالیســم هــم بــود .از آن زمــان تــا بــه امــروز قــوای مملکــت ای ـران را ســه قــوه مجریــه ،مقننــه و قضائیــه
تشــکیل میدهنــد کــه پارملــان ،دادگســری و دولــت اجرایــی ملــی در آن ســه قــوه همیشــه مســتقل نبودهانــد .در
دوران پهلــوی نهادهــای شــاهی و در دوران جمهــوری اســامی نیــز نهادهــای والیــت فقیــه بــر آن ســه قــوه اســتیال
دارنــد .شــورای نگهبــان ،مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،مجلــس خــرگان و در رأس آنهــا نهــاد والیــت فقیــه
باالتــر از آن ســه قــوه هســتند و بــا ایــن سیســتم و ســاختار نــه جامع ـهای کمونــال غیردولتگ ـرا شــکل میگیــرد
نــه دموکراســی رادیــکال و مشــارکتی .حتــی سیســتم اســتانی وابســته بــه مرکــز اگرچــه نوعــی تعدیــل اســت ،امــا در
قفــس دولــت مرکــزی گرفتــار اســت و منیتوانــد بــه سیســتمهای فدرالــی و کنفدرالــی گــذار صــورت دهــد .امــروزه
ایدئولــوژی حاکــم هرچنــد از فرهنــگ مــادی دموکراســی تغذیــه قدرتگرایانــه میکنــد ،امــا آشــکارا بــا دموکراســی
رس دشــمنی دارد .هرچنــد گفتــه میشــود کــه آییــن دموکراســی یونــان آغازگــر دموکراســی اســت و نیــز پروتستانیســم
پــس از رنســانس راهــی کوچــک بـرای اعـراض بــاز کــرد و یــا کلیســای انگلیــس نهضــت اصــاح دینــی علیــه حکومــت
کلیســای روم بــه راه انداخــت و در نهایــت هــم روحانیــون مســیحی قــدرت دنیایــی را از آن مــردم اعــام کردنــد،
ولــی هیچکــدام ســه عنــر «آزادی ،مســاوات و حاکمیــت خلــق» را عملــی نکردنــد .برعکــس ،زمینــه رسمای ـهداری
را فراهــم منودنــد و حاکمیــت ملــی را جایگزیــن حاکمیــت دینــی و حاکمیــت خلــق کردنــد .در ای ـران هــم جــدای
از آزادیخواهــان ،دو دوره نهضــت مرشوطــه و جمهوریخواهــی انقــاب اســامی بــا کمــی تفــاوت چنیــن اهــداف و
آمالــی در پیــش گرفتنــد بــا ایــن فــرق کــه حاکمیــت ملــی ـ دینــی را بــر حاکمیــت خلــق ترجیــح دادهانــد .ملــت
دموکراتیــک و کنفدرالیســم میتواننــد حاکمیــت ملــی رسمایهدارانــه را کنــار زده و حاکمیــت خلــق را کــه دیــن
در آن حفــظ موجودیــت میکنــد و غیردولتــی میشــود ،ترویــج دهــد .امــروزه ای ـران ادعــا میکنــد کــه در قالــب
شــعار «نــه رشقــی ،نــه غربــی» انــواع دموکراســی رسمایهدارانــه و سوسیالیســتی را رد میکنــد ،امــا دموکراســی نــه
رسمایهدارانــه اســت نــه سوسیالیســتی خالــص؛ لــذا اینهــا ب ـرای ای ـران بهان ـهای ب ـرای قــدرت و انحصــار آن اســت.
آنچــه از دوران مرشوطیــت تــا امــروز کــه جمهــوری اســامی حاکمیــت دارد ،دیــده میشــود ،تنهــا گاهگــداری
تــاش بـرای گــذار بــه دموکراســی بــوده ،بویــژه بــا اصالحــات در دوران ســازندگی حاکمیــت ایدئولوژیــک در ایـران
سســتبنیان شــد و بــا ظهــور اصالحطلبــان در ســال  1376کــه تــا  83ادامــه یافــت ،مرشوعیــت ایدئولوژیــک
رژیــم از میــان رفــت و انســجام سیاســی آن هــم رنــگ باخــت .هماکنــون از «مشــارکت مردمــی» و «رقابــت
ایدئولوژیــک» کــه تئوریســینهای دولتگ ـرا آن را دو پایــه دموکراســی میداننــد و رژیــم آن را مردمســاالری دینــی
عنــوان میکنــد ،خــری نیســت و تنهــا انحصــار قــدرت سیاســی کــه از نظــر زنــان و خلقهــای ای ـران مرشوعیــت
ایدئولوژیــک نــدارد ،مطــرح اســت.
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ک.ج.ک (کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان) ب ـرای اولیــن بــار
در ســال  2003از ســوی رهــر ملــت کــورد ،عبداللــه اوجــاالن
در چارچــوب «نظریــه مدرنیتــه دموکراتیــک» مطــرح و
در ســال  2005بطــور رســمی اعــان گردیــد .اوجــاالن آن را
«ســومین تولــد بــزرگ» خــود نامیــد .ایــن پیرشفــت عظیــم در
راســتای ایجــاد «جامعــه ملــت دموکراتیــک» بــوده و هســت.
مســئله تحــوالت و پیرشفتهــا در اندیشــه اوجــاالن از ســال
 93میــادی مطــرح شــد .در ســال  95هــم برخــی تغیی ـرات
ایجــاد گردیــد ،امــا بنیادیــن نبــود .تحــوالت بنیادیــن بعــد از
ارایــه دفاعیــات بــه دادگاه حقــوق بــر اروپــا مطــرح شــد.
اوجــاالن در ایــن دفاعیــه از توســعه عرصــه ســوم در جامعــه
بحــث منــود کــه هامنــا جامعــه مدنــی بــود .از آن پــس رونــد
ایجــاد نهادهــای مدنــی در شــال کوردســتان آغــاز شــد.
اوجــاالن در مانیفســت «دفــاع از خلــق» پیریــزی پارادایــم
نویــن خــود را رشوع کــرد و بــدون نامگــذاری ،چارچــوب
سیســتم ک.ج.ک را هــم از لحــاظ دفاعــی و هــم ســازمانی
مشــخص منــود کــه بعدهــا سیســتمهای کــودار در رشق
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کوردســتان ،ک.ج.د در شــال کوردســتان ،ت َودَم(جنبــش جامعــه دموکراتیــک) در روژاوای کوردســتان ،جنبــش
آزادی بـرای جنــوب کوردســتان و تَــودا بـرای شــنگال بــا انتخــاب ایدئولــوژی و اوجــاالن بعنــوان رهــر خود ،شــکل
گرفتنــد .ایــن پارادایــم ،شــیوه ســازماندهی جامعــه را بطــور کلــی متحــول ســاخت .مرزبندیهــا 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 تک ـرار 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 اعــان کردنــد .هــم
بــر اتحادیــه اروپــا در ایــن راســتا فشــار آورده هــم بــه آن قــول و قرارهایــی دادنــد .پــس از ایــن اعــان ،اوجــاالن
زودتــر وارد عمــل شــد و «کنگــره آزادی و دموکراســی کوردســتان ـ کادک» را اعــان 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  2003نــام ک.ج.ک جایگزیــن کادک شــد.
کنفدرالیســم سیســتمی دارای فلســفه عمیقــی میباشــد کــه تحولــی پارادایمیــک اســت و ریشــه در دیدگاههــای
کامــا متفــاوت نســبت بــه تاریــخ دارد .از لحــاظ اجتامعــی ،اتنیکــی ،اعتقــادی متامــی اجتامعــات خلقــی خــود
را در قالــب کمونهــا ،مجالــس ،کنگرههــا ،آکادمیهــا و تعاوتیهــا ســازماندهی میمنایــد و دموکراتیــک ـ
اکولوژیــک مبتنــی بــر آزادیخواهــی زنــان اســت .یکــی از دالیــل نیــاز بــه کنفدرالیســم دموکراتیــک ایــن اســت
کــه جوابگــوی نیازهــای تاریخــی بــوده و افـراد جامعــه آن هــم مناینــده ارزشــهای دموکراتیــک و کمونــال تاریخــی
هســتند .در واقــع پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه :چ ـرا 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 .چهبســا «خاورمیانــه بــزرگ» نقشــه و پــروژه قدرتهــای جهانــی بـرای دخالتگــری
اســت ،امــا کنفدرالیســم دموکراتیــک پــروژه ســتمدیدگان و خلقهــای تحــت ســتم اســت .پــروژه دولتهــای
محافظـهکار منطقــه هــم «دولــت ـ ملــت کالســیک» میباشــد .ارزشــهای کنفدرالیســم ،ریشــه در جامعــه طبیعــی
دارد کــه در تاریــخ تاکنــون وجــود داشــته و ســازنده اخــاق و سیاســت دموکراتیــک میباشــد .کنفدرالیســم در
طبیعــت اجتامعــی وجــود دارد و اگــر قدرمتنــدان در جامعــه دخالــت نکننــد ،شــیوه زندگــی اجتامعــی خــود بــه
خــود کنفدرالــی خواهــد شــد .خاورمیانــه همیشــه بــا ســازماندهیهای کنفدرالــی خــود در مقابــل دولتهــا
در طــول تاریــخ ایســتاده اســت .حتــی فراتــر از آن در درون ســامانه قدرتهــا هــم تاحــدودی صبغــهای از
کنفدرالیســم وجــود داشــته ،بویــژه در فرهنــگ امپراتوریهــا .از جملــه کنفدراســیونهای قدیمــی جهانــی
میتــوان بــه «اتحــاد دلــوس ،اتحــاد آکاد ،اتحــاد تســلیا در یونــان ،اتحــاد هانــس آمیــک در آملــان ،هامهنگــی
شــهرها در ایتالیــا ،کمونارهــا در اســپانیا و غیــره» اشــاره کــرد .بیشــرین فــرم ارگانیزاســیون در تاریخ ،کنفدرالیســم
بــوده اســت .جهــت تشــکیل کنفدرالیســم بیشــر از دو واحــد فدرالــی الزم اســت .فــدرال دارای دو واحــد مرکــز ـ
پیرامــون اســت ،امــا کنفدرالیســم رنگهــای متفــاوت را حفــظ و مرکزگرایــی را از میــان میبــرد .بــه همیــن دلیــل
از ســه جــزء بیشــر اســت و هیــچ جزئــی جــزء دیگــر را حــذف منیکنــد .کنفدرالیســم در اصــل دورمنایــی از نظــم
جهــان (گیتــی) اســت ،زی ـرا گیتــی دارای رنگهــا و ویژگــی متفاوتبــودن و تنــوع بــا همزیســتی میباشــد .ایــن
مفهــوم در حــوزه سیاســت هــم معنــا مییابــد .دولتهــا بــا حفــظ اســتقالل خــود میتواننــد سیســتم کنفــدرال
را بپذیرنــد .روابــط آنهــا هــم نــرم و منعطــف اســت .کنفدرالیســم دموکراتیــک بــا دیگــر مدلهــای کنفدرالــی
تفــاوت دارد .بایســتی توجــه داشــت وقتــی کــه دولتهــای قدرمتنــد بــا یکدیگــر تشــکیل سیســتم کنفــدرال
میدهنــد ،در واقــع نیــروی حاکمیــت و اقتــدار خــود را توســعه دادهانــد و دموکراتیــک نیســتند .لــذا بایســتی
میــان کنفدرالیســم دموکراتیــک و ســایر کنفدرالهــا متایــز قایــل بــود.
در ســال  2005ک.ج.ک پــس از تکویــن و پیدایــش کــه از  2003آغــاز شــده بــود بــه هویتیابــی نویــن رســید

و مـیرود کــه بــا تحقــق حیــات آزاد ،مانــدگاری تاریخــی بیابــد .ایــن سیســتم ،عمــا کوردهــا را از حالــت
ابژهبــودن بــه موقعیــت برتــر و آزادانــه ســوژگی رســانده اســت .زی ـرا کوردهــا رصفــا اب ـزار و بیدفــاع
بودنــد .ابژگــی ،یــک حالــت ارزشــی بــد بــود و موجودیــت تلقــی منیگردیــد .ک.ج.ک هویــت کــوردی
و حیــات آزاد را بازگردانــد .کــودار هــم دقیقــا چنیــن رونــدی را در رشق کوردســتان بــا لحــاظ ویژگیهــای
متفــاوت آن بخــش کوردســتان ،ادامــه میدهــد .متامــی ایــن رونــد بدونشــک خــارج از حــوزه «دولــت ـ
ت ـ ملــت .در واقــع «جامعــه دموکراتیــک» را جایگزیــن «دولــت ـ
ملــت» صــورت میگیــرد .گــذار از دولـ 
ملــت» ســاخت و خلــق دقیقــا متامــی هســتی و غنــای آن میباشــد .مدرنیتــه دموکراتیــک هــم چارچــوب
نظــری آن بجــای مدرنیتــه رسمایــهداری اســت .ک.ج.ک و کــودار دارای چنــان شــیرازهای هســتند کــه
سوسیالیســم را بــه مرحلــه حقیقتــی خــود رســانده و آن ،عــاری بــودن کامــل سوسیالیســم از بروکراتیســم
وحشــتناک و فلجکننــده رسمایــهداری اســت .اوجــاالن رشط رســیدن بــه ایــن نــوع سوسیالیســم را
دموکراســی غیــر دولتگ ـرا ق ـرار داده اســت .اتوریتــه دموکراتیــک را در ایــن ســیر ،جایگزیــن اتوریتــه
دولتــی ســاخته تــا جامعـهای سیاســی بســازد .زیـرا دولــت یعنــی نفــی جامعــه سیاســی .ک.ج.ک نیــروی
«اندیشــه ،تصمیمگیــری و کنــش» را بــه فــرد میبخشــد .مدرنیتــه دموکراتیــک و ک.ج.ک یعنــی گــذار از
ت ـ ملتگرایــی و صنعتگرایــی» .مبــارزات ک.ج.ک هــم محــدود
«انباشــت ســود و رسمای ـهداری ،دول ـ 
بــه اکونومیســم نیســت ،بلکــه متامــی عرصههــای سیاســی ،اجتامعــی و فرهنگــی را بــه مثابــه یــک
مدرنیتــه نویــن دربرمیگیــرد .ایــن اســت کــه آمــال حیاتــی آن ،مبــارزه تئوریــک ـ عملــی همــگام ب ـرای
«مبدلشــدن بــه ملــت دموکراتیــک ،پیشــرد صنعتگرایــی اکولوژیــک و ترویــج بــازار سوسیالیســتی»
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 میشــود و پ.ک.ک بـرای برقـراری سیســتم
کنفدرالیســم دموکراتیــک دســت بــه مبــارزه و پیشــاهنگی میزنــد و در ایــن راســتا مســئولیتهای
ایدئولوژیــک ،سیاســی ،ســازمانی و اخالقــی دارد .دیگــر جنــگ پارتیزانــی نیمهگریالیــی گذشــته کنــاری
گذاشــته و متامــی حوزههــای گریالیــی و خلــق را دربرمیگیــرد .مرحلــه کنونــی یــا صلــح متــام عیــار و
دموکراتیــک یــا جنــگ متــام عیــار و نهایــی اســت .یــک نــوع تســویه حســاب کامــل تاریخــی بـرای حصــول
آزادی .ایــن رونــد موجــب ترسیــع درگیریهــا و مشــاجرات قدرتجویانــه در ترکیــه شــد ،زیـرا پ.ک.ک از
 2005بدینســو بــر مبنــای ک.ج.ک بــه حالــت یــک نیــروی شــفافیتیافته درآمــده اســت .نــوروز 2005
موقعیتــی مناســب بـرای محوریتیافــن کنفدرالیســم دموکراتیــک در میــان خلــق بــود .ک.ج.ک و کــودار
ســازمان نیســتند ،بلکــه سیســتم اجتامعــی هســتند کــه توســط خــود مــردم بنیــان نهــاده میشــوند .کل
سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک پــروژهای جهانشــمول اســت و ک.ج.ک بخــش کوردســتانی آن میباشــد
و کــودار بـرای رشق کوردســتان.
اوجــاالن کنفدرالیســم دموکراتیــک را بــه یــک تســبیح تشــبیه منــوده اســت کــه هریــک از اعضــای آن بــه
ماننــد دانههــای تســبیح در عیــن حــال کــه اســتقالل وجــودی دارنــد ،توســط نــخ تســبیح بــه همدیگــر
وصــل شــدهاند .اوجــاالن میگویــد ایــن سیســتم ،خــاص مــن اســت و هرچنــد ریشـههای تاریخــی دارد،
امــا بــه لحــاظ شــناخت مــدل ،منیتــوان در کتابهــا بــه دنبــال آن گشــت .جامعــه بــا توســل بــه ایــن
مــدل ،یکپارچگــی و انســجام خــود را حفــظ میمنایــد .در ایــن سیســتم هــر بخــش و یــا ســازمانی بــه
صــورت مســتقل امــکان تصمیمگیــری و تحــرک دارد ،امــا در هــان حالــت ایــن اعضــا بصــورت دلبخــواه
و بیبرنامــه حرکــت منیکننــد؛ زی ـرا چنیــن رفتارهایــی موجــب از هــم گسیختهشــدن جامعــه میگــردد.
آنهــا همزیســتی اجتامعــی را اســاس گرفتــه و خــود را در حفــظ انســجام اجتامعــی مســئول دانســته و
بدیــن صــورت حرکــت میمناینــد .چنانچــه بدرســتی از مفهــوم و ذهنیــت سیســتم کنفدرالیســم درکــی
صــورت نگیــرد ،احتــال ســیر بــه ســوی ایجــاد دولتهــای کوچــک و درســت شــدن مراکــز قــدرت وجــود
دارد کــه در ایــن صــورت امــکان توســعه جامعــه و روح همگرایــی وجــود نخواهــد داشــت ،لــذا نــه تنهــا
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نرشیهیاجتامعی،فرهنگیوسیاسی
KODAR
جامـعهیدموکراتیکوآزادشـرقکوردســتان

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

موجــب نیرومندســاخنت همدیگــر منیشــوند ،بلکــه ســبب تضعیــف یکدیگــر هــم خواهنــد شــد.
کنفدرالیســم مســئلهای علمــی میباشــد .یعنــی کوانتومیــک اســت و بــه ماننــد موجــود زنــدهای اســت .لــذا امــکان
آگاهییافــن بــه همــه ابعــاد آن وجــود نــدارد چــون در کوانتــوم مــا بــا قانــون عــدم قطعیــت روبــرو هســتیم ،لــذا رســیدن
بــه قانــون قطعــی ممکــن نیســت .انرژیهــا تنهــا مــوج منیباشــند ،بلکــه در ذرههــای دیگــر نیــز وجــود دارنــد .چــون
طبیعــت میــل بــه آزادی دارد و میخواهــد بــه انــرژی تبدیــل شــود ،بطــور مــداوم در حــال تغییــر و تحــول میباشــد.
بــه همیــن دلیــل طبیعــت موجــود زنــدهای اســت کــه منیتــوان آن را بــه متامــی تحــت کنــرل درآورد .طبیعــت نیــز
مفعولبــودن رصف و یــا فاعلبــودن رصف را قبــول نــدارد .در سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک هــم نــه فاعــل انســانی
رصف وجــود دارد نــه مفعــول بــودن رصف و هریــک از اعضــای آن بصورتــی مســتقل خــود را ســازماندهی میمناینــد.
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 میشــوند .در طبیعــت ،متامــی روابــط
حالــت ســمبیوتیک دارد یعنــی از یکدیگــر اســتفاده میبرنــد .در کنفدرالیســم دموکراتیــک نیــز همــه بــا هــم مرتبــط
میباشــند .بــه عبارتــی بــه چــه می ـزان اعضــاء دارای اســتقالل و ابتکارعمــل باشــند بــه هــان می ـزان هــم بــا یکدیگــر
مرتبــط هســتند و تأثیرپذیــری متقابــل دارنــد .تنــوع و گوناگونــی در سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک یــک فرصــت اســت
نــه نقــص .لــذا وقتــی میگوییــم کنفدرالیســم دموکراتیــک کوردســتان(ک.ج.ک) یعنــی سیســتمی کــه بــه ماننــد چــری کلیــه
تنوعــات جامعــه کوردســتان را در خــود جــای میدهــد .در ایــن سیســتم ،هژمونــی ،بویــژه هژمونــی ایدئولــوژی معنــی
نــدارد .بایــد بدانیــم کــه در درون جوامــع در طــول تاریــخ تــا بــه امــروز گروههــای معــرض وجــود داشــتهاند و دارنــد ولــی
نتوانســتهاند بــا همدیگــر متحــد شــوند و خــود را ســازماندهی مناینــد .لــذا اوجــاالن از یــک اتحادیــه دمکراتیــک بحــث
میمنایــد 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
دارد ،لــذا ملــت دموکراتیــک ،روح و کنفدرالیســم هــم کالبــد آن میباشــد .بایســتی کالبــد بــه انــدازه روح منــزه باشــد.
چــون روح ملتهــا ،رنگهــا و صداهــای متفــاوت میباشــد ،بایســتی کالبــد هــم تداعیکننــده ایــن روح متنــوع باشــد.
کنفدرالیســم کوردســتان تنهــا متعلــق بــه کوردهــا منیباشــد ،بلکــه متعلــق بــه متامــی آن ملتهایــی اســت کــه میــل بــه
همزیســتی مســاملتآمیز دارنــد .آن ملتهــا هــم میتواننــد بصــورت مســتقل کنفدرالیســم دموکراتیــک خــود را تشــکیل
دهنــد.
ک.ج.ک بعنــوان یــک تشــکل اتونــوم دموکراتیــک ،ایدهآلتریــن پــروژه زندگــی مســاواتطلبانه ،آزاد و مشــرک در گســره
دولــت ـ ملتهــای ترکیــه ،ای ـران ،ع ـراق و ســوریه ،همچنیــن در برابــر حکومــت فدرالــی کــورد ع ـراق اســت .اوجــاالن
تــاش بــه خــرج داد تــا نشــان دهــد کــه دیدگاههــای نشــأتگرفته از مارکــس و انگلــس مبنــی بــر اینکــه سوسیالیســم تنهــا
بــر پایــه دولــتـ ملتهــای مرکــزی قابــل برســاخت میباشــد ،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
عــاری از ملیگرایــی اســت و نــه تنهــا ب ـرای کوردهــا ،بلکــه ب ـرای متامــی اجتامعــات اتنیکــی و ملــی مصــداق و اعتبــار
دارد .تدویــن «قانــون اساســی دموکراتیــک جهانشــمول» از دیگــر رهیافتهــای سیســتم کنفــدرال اســت کــه اگــر دولتهــا
آن را رد کننــد ،راهــی کــه باقــی میمانــد ایــن اســت کــه ک.ج.ک ،کــودار و دیگــر سیســتمهای بخشهــای مختلــف
کوردســتان بصــورت یکطرفــه و بــه شــیوهای انقالبــی اتوریتــه دموکراتیــک خویــش را برســاخته و از آن دفــاع مناینــد .ایــن
راه انســداد نــدارد چــون ک.ج.ک ،کــودار و دیگــر سیســتمها همیشــه هــم ب ـرای صلــح و هــم جنــگ حــارض هســتند.
ک.ج.ک و کــودار در زمینــه مســئله کــورد بیانگــر تفســیر دموکراتیــک غیردولتگ ـرا از «حــق تعییــن رسنوشــت ملتهــا
بــه دســت خودشــان» هســتند .در ایــن سیســتم خــود دولــت ـ ملتهــا بــه یکبــاره رد منیشــوند ،بلکــه بعنــوان آکتــور یــا
بازیگــر اصلــی چارهیابــی بــه آنهــا نقــش داده میشــود .رسمایـهداری کــه خــود یــک ســاختار بحرانــی اســت ،نجاتیافــن

از مانــع دولــت ـ ملــت را در صــدر مباحــث روز خویــش ق ـرارداده اســت ،لــذا دولتهــا میتواننــد بازیگــر اصلــی ب ـرای
حــل مســایلی باشــند کــه خــود مســبب آن بودهانــد و مســئله کــورد چنیــن ماهیتــی دارد .اوجــاالن تأکیــد میکنــد کــه مــدل
ت ـ ملــت تکســاخت یــا یونیــر نیســت .میتــوان
رهیافــت دموکراتیــک شــکل تحولیافتــه اشــکال فــدرال و کنفــدرال دولـ 
اشــکال فــدرال و کنفــدرال را بــه منزلــه ابزارهــای چارهیابــی میــان نیروهــای مــدل رهیافــت دموکراتیــک و نیروهــای دولــت
ـ ملتگـرا آزمــود .مســلام مــدل چارهیابــی دموکراتیــک بــه کلــی مســتقل از دولــت ـ ملــت نیســت .دموکراســی و دولــت
ـ ملــت بعنــوان دو اتوریتــه ،میتواننــد در زیــر یــک ســقف سیاســی ایفــای نقــش مناینــد .در واقــع نوعــی روابــط سیاســی
برق ـرار میشــود نــه اتحــاد ایدئولوژیــک .قانــون اساســی هــم حوزههــای هــر دو طــرف را تعییــن میکنــد.
ک.ج.ک ،کــودار و دیگــر سیســتمهای بخشهــا منــود ملمــوس چارهیابــی دموکراتیــک در مســئله کــورد هســتند و بــا
رویکردهــای ســنتی تفــاوت دارنــد .چارهیابــی را دریافــت ســهم از دولــت هــم منیداننــد .در پــی ایجــاد دولــت ب ـرای
کوردهــا هــم نیســتند ،حتــی اگــر فدرالــی یــا کنفدرالــی باشــد .لــذا طلــب اساسیشــان :حــق خودمدیریتــی کوردهــا از
طریــق اراده آزادشــان و عــدم مانعتراشــی در مقابــل مبدلشدنشــان بــه جامعــه ملــی دموکراتیــک اســت .چارهیابــی را
نبایــد از دولتهــا انتظــار داشــت ،بلکــه بایــد بدســت خــود نیروهــای اجتامعــی حاصــل گــردد.

موانع و راه برونرفت

کنفدرالیســم دموکراتیــک بــه روی تشــکلهای سیاســی متفــاوت و چنــد الی ـهای هــم افقــی و هــم عمــودی بــاز اســت.
تشــکلهای سیاســی مرکــزی ،منطق ـهای و بومــی را در درون یــک تــوازن مــداوم بــا هــم حفــظ میکنــد .هــر تشــکلی
پاســخگوی رشایطــی خــاص اســت ،لــذا ســاختارهای سیاســی کرثتگــرا در یافــن راهحــل بــرای معضــات اجتامعــی
نزدیکترنــد .ابـراز وجــود هویتهــای فرهنگــی ،اتنیکــی و ملــی از طریــق تشــکلهای سیاســی ،طبیعیتریــن حــق اســت
و ایــن ،الزمــه جامعــه اخالقــی و سیاســی میباشــد .کنفدرالیســم بــه روی دولــت ـ ملــت ،جمهــوری و حتــی دموکراســی
بورژوایــی بــاز اســت و میتوانــد بــر پایــه صلــح اصولــی بــا آنهــا همزیســتی داشــته باشــد.
کنفدرالیســم متکــی بــر جامعــه اخالقــی و سیاســی اســت .همچنیــن مهندســی جامعــه در راســتای پروژههــای قالبگرایانــه
جامعــه رسمای ـهداری ،سوسیالیســتی ،فئودالــی ،صنعتگ ـرا و مرصفگ ـرا را رد میکنــد ،زی ـرا اینهــا در گســره انحصــارات
رسمایـهداری قـرار دارنــد .چهبســا چنیــن جوامعــی بــه لحــاظ ماهــوی وجــود ندارنــد ،بلکــه مشــتی تبلیغــات رصف اســت.
جوامــع اساســا سیاســی و اخالقــی هســتند .انحصــارات اقتصــادی ،سیاســی ،ایدئولوژیکــی و نظامــی دســتگاههایی هســتند
کــه طبیعــت سیاســی ـ اخالقــی جامعــه را از میــان بــرده و رصفــا بــه دنبــال باجگیــری هســتند .حتــی انقالبهــا هــم
جامعــه نویــن منیآفریننــد ،بلکــه عملیاتهایــی ب ـرای بازگردانــدن نقــش سیاســی و اخالقــی بــه جامعــه هســتند .مابقــی
راه بــا اراده آزاد هــان جامعــه پیمــوده میشــود.
کنفدرالیســم دموکراتیــک بــر سیاســت دموکراتیــک متکــی میباشــد .در واقــع مدیریــت ذاتــی جامعــه اســت کــه در
برابــر نگــرش مبتنــی بــر اراده و مدیریــت بروکراتیــک ،خطـ ی ـ مســتقیم و مطلقــا مرکــزی دولــت ـ ملــت ،بــا تشــکلهای
سیاســی خــود مناینــده گروههــای اجتامعــی و فرهنگــی اســت .مدیـران از طریــق انتخابــات بــر رس کار آورده میشــوند نــه
انتصابــات .اســاس تصمیمگیــری ،مجلــس و بحــث مــداوم اســت .بــه مدیـران خــودرأی و خودمحــور نیــازی نیســت .مدیریت
در کنفدرالیســم از هیــأت عمومــی کوردیناســیون مرکــزی (مجلــس ،کنگــره و کمیســیون) گرفتــه تــا هیأتهــای محلــی و
غیــره مدیریــت و نظــارت دموکراتیــک امــور را انجــام میدهــد .ایجــاد وحــدت در عیــن تفاوتمندیهــا 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 ،زیـرا وظیفــه اصلــی نظامیها،
تأمیــن امنیــت داخلــی و خارجــی برحســب نیازهــا اســت .ایــن نیروهــا تحــت نظــارت شــدید ارگانهــای دموکراتیــک قـرار
دارنــد .وظیفــه اینهــا بازکــردن راه بـرای تحقــق اراده سیاســت دموکراتیــک در جامعــه اخالقــی و سیاســی اســت کــه ســاختار
تصمیمگیــری ایــن جامعــه هــم مبتنــی بــر تفاوتهــا ،برابریهــا و آزادی میباشــد .همچنیــن علیــه نیروهــای اشــغالگر
داخلــی و خارجــی میایســتند .هــم ارگانهــای سیاســت دموکراتیــک و هــم فرماندهــی نیروهــای نظامــی بصــورت دوجانبــه
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بــر عملکــرد نیروهــا نظــارت میکننــد .تغییــر در آنهــا هــم بــا پیشــنهاد و تأییدهــای متقابــل انجــام میگیــرد.
هژمونیگرایــی ،بویــژه هژمونــی ایدئولوژیــک در کنفدرالیســم دموکراتیــک محلــی از اعــراب نــدارد .هژمونیگرایــی
خصیصــه متدنهــای کالســیک اســت .در کنفدرالیســم و مدرنیتــه دموکراتیــک ،نیروهــا و ایدئولوژیهــای هژمونیــک دوســت
داشــته منیشــوند .وقتــی ایــن نیروهــا و ایدئولوژیهــا زیــادهروی کننــد و بخواهنــد از مرزهــای مدیریــت دموکراتیــک پــا
را فراتــر نهنــد ،بــا برخــورد قاطــع مدیریــت ذاتــی روبــرو میشــوند .در مدیریــت جمعــی جامعــه آنچــه اســاس کار اســت:
درک متقابــل ،اح ـرام بــه پیشــنهادات متفــاوت و پایبنــدی بــه بنیانهــای تصمیمگیــری دموکراتیــک میباشــد .اینهــا رشط
الزم هســتند .در ایــن تفاوتهــا دو نــوع مدیریــت «بروکراتیــک و خودمحــور» و «اخالقــی دموکراتیــک» نهفتــه اســت.
کرثتگرایــی متشــکل از دیدگاههــا و ایدئولوژیهــای متفــاوت اســاس کار اســت .مدیریــت نیــاز بــه اســتتار ایدئولوژیکــی
خویــش نــدارد .ایــن مدیریــت گذشــته از اینکــه بــه ایدئولوژیهــای ملیگ ـرا ،افراطگرایــی دینــی ،علمگ ـرای پوزیتیویســتی
و جنســیتگرا نیــاز نــدارد ،بــا برق ـراری هژمونــی آنهــا مخالفــت میکنــد .هــر دیــدگاه و اعتقــادی تــا زمانــی کــه ســاختار
اخالقــی و سیاســی جامعــه را ضایــع نکنــد و بدنبــال هژمونیخواهــی نــرود ،از حــق اب ـراز وجــود برخــوردار اســت.
کنفدرالیســم دموکراتیــک در برابــر نگــرش مبتنــی بــر اتحــاد دولــت ـ ملتهــا بــه شــکل ســازمان ملــل کــه تحــت ســیطره
قدرتهــای ابرهژمونیــک ق ـرار دارد ،طرفــدار برق ـراری اتحــاد «کنفــدرال دموکراتیــک جهانــی» ب ـرای جوامــع ملــی اســت.
برقـراری اتحــاد میــان اجتامعــات وســیع بــا توســل بــه معیارهــای سیاســت دموکراتیــک در کنفدراســیون دموکراتیــک جهانــی
بـرای صلــح و امنیــت و حفــظ اکولــوژی رشط حیاتــی اســت .راهــکار کنفدرالیســم بـرای صلــح اصولــی میــان دو مدرنیتــه
رسمایـهداری و دموکراتیــک روشــنفکرانه ،سیاســی و اخالقــی اســت.
کنفدرالیســم دموکراتیــک گذشــته از داشــن اســتعداد گــذار از بــای دولــت ـ ملــت ،بهرتیــن اب ـزار ب ـرای سیاس ـیمنودن
جامعــه اســت .ســاده و قابــل اجراســت .هــر اجتــاع ،اتنیســیته ،فرهنــگ ،جامعــت دینــی ،جنبــش روشــنفکری ،واحــد
اقتصــادی و نظایــر آنهــا میتواننــد بــه مثابــه یــک واحــد سیاســی خــود را بــه شــکلی اتونــوم ســازماندهی مناینــد .بایــد
اصالحــی را کــه فــدره و یــا خودگردانــی و ســامانه ذاتــی نامیــده میشــود نیــز در همیــن چارچــوب و شــمول ارزیابــی کــرد.
هــر ســامانه ذاتــی از نــوع بومــی گرفتــه تــا گلوبــال ،شــانس تشــکیل کنفدراســیون را داراســت .بنیادیتریــن عنــر بومــی،
حــق بحــث و تصمیمگیــری آزادانــه میباشــد .هــر واحــد ذاتــی و یــا فــدره بــه ســبب اینکــه شــانس اج ـرای دموکراســی
مســتقیم را داراســت و دموکراســی مشــارکتی میباشــد بیهمتاســت .متــام نیــروی خــود را از تــوان اجــرای دموکراســی
مســتقیم کســب میکنــد .واحدهــای فــدره بــه مثابــه ســلولهای بنیادیــن دموکراســی مشــارکتی مســتقیم ،از نظــر انعطــاف
بـرای تحــول بــه اتحادیههــای کنفــدره مطابــق رشایــط ،بیهمتــا و ایــدهآل میباشــند .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
میشــود .دولــت ـ ملــت قفــس آهنیــن اســت ولــی کنفدرالیســم دموکراتیــک آزادهکننــده اســت.
مــوارد مهــم ایجــاد واحدهــای ذاتــی و فــدره در گســرهای ف ـراوان و غنــی اســت .بایــد دانســت کــه حتــی در یــک محلــه
شــهر و یــا روســتا نیــز نیــاز بــه اتحادیههــای کنفــدره وجــود دارد .هــر روســتا و یــا محلــه بــه راحتــی میتوانــد یــک اتحادیــه
کنفــدره باشــد .مثــا 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 واحدهــای دموکراســی مســتقیم پرشــار تشــکیل و در یکجــا
بــه نــام مجلــس گردآینــد .ایــن مجلــس را میتــوان اتحادیــه کنفــدره یــا واحــد واحدهــای فــدره نیــز نامیــد .ایــن سیســتم از
ســطح بومــی آغــاز و تــا مراتــب منطقـهای ،ملــی و گلوبــال ادامــه مییابــد.

ماهیت آلترناتیو کنفدرالی

بــرای درک و فهــم از نظــام کنفــدرال قبــل از هــر چیــز بــه ایــن نیــاز داریــم کــه دیدگاهــی را کــه نســبت بــه تاریــخ
داشــتهایم و زاوی ـ ه دیدمــان نســبت بــه جامعــه را عــوض مناییــم .احتیــاج بــه زاوی ـ ه دیــد وســیع بــا افقهــای متفــاوت
داریــم .خــود نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک برآینــد همیــن تغییــرات در زوایــای دیــد تاریخــی و اجتامعــی اســت.
در ایــن بیــن بایــد جریــان تاریــخ را مــورد بررســی مجــدد قـرار داد .اوالً تاریــخ یــک جریــان ســیال و زنــده و پویاســت .تنهــا
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داســتانواره نیســت .بایــد ایــن دیــدگاه کــه تاریــخ را آنهایــی مینویســند کــه پیــروز شــدهاند را فرامــوش مناییــم؛ زیـرا در
ایــن حالــت هــر پیروزیــی را مــروع و هــر انحـراف را شــاخص و معیــار خواهیــم دانســت .پــس آنــان کــه رسکــوب شــدند
و رنجشــان بــه یغــا رفــت چــه؟ اص ـاً تاریــخ پیــروزی در مقابــل کــدام جریــان شــکل گرفــت؟ آیــا تاریــخ از کیومــرث
نخســتینش آغــاز میشــود؟ تاریــخ مــا از جنــوب ســیربی میآیــد ،ســالهای قبــل از آن چــه؟
آثــار برجــای مانــده ،چیــز دیگــری میگوینــد .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 میآینــد .جریــان دیگــری بــه ســان یــک رود جــاری
اســت کــه ســیر متــدن دموکراتیــک یــا هــان ســیر جامعـ ه طبیعــی اســت کــه نهادهــای قــدرت و ســلطه بــر روی آن بنــا
شــدهاند .قدمــت و تاریــخ آن ،بــه نخســتین تالشهــای انســان جهــت همزیســتی برمیگــردد .بــه نخســتین مقاومتهــا
در برابــر برهـمزدن ایــن همزیســتی .تــاش جهــت حفــظ و باهمبــودن تنوعــات و رنگهــا در برابــر تــاش بـرای زدودن و
نابودیشــان .قصــد نداریــم بــه مباحــث تاریخــی وارد شــویم .فقــط بســیار ســاده بیــان میداریــم کــه خــود نظــام طبیعــی
زندگــی اجتامعــی کنفــدرال اســت ،جریــان تاریخــی پالودهشــده از نظامهــای قــدرت و ســلطه ،تاریــخ طبیعــی جوامــع
است.
دوم اینکــه تشــکیل و توســعه جامعـ ه انســانی را یــک جریــان خــارج از طبیعــت یــا گیتــی ندانیــم .اینطــور فــرض نکنیــم
کــه همــه چیــز در حــال دگرشــد(تکامل) اســت و یــک ســیر توســعهای مســتقیم را میپیامیــد .جامعـ ه انســانی و حتــی
خــود انســان جوهــر ه ایــن تکـ ّون و دگرشــد را در خــود دارد .یعنــی بــه نوعــی آینــد ه ســیر دگرشــد طبیعــت اســت .نــه
برگزیــده اســت و نــه برتــر .جامعـ ه انســانی تشــکل و تک ّونیافتــه در دامــان طبیعــت یــا محیطزیســت اســت .یعنــی یــک
دنبالــه از آن در یــک امتــداد و طــول .پــس اگــر بخواهیــم ،منیتوانیــم ســیر آن را از طبیعــت جــدا کنیــم .شــاید تنهــا راه
ایــن اســت کــه آنهــا را طبیعــت اول(میحطزیســت) و طبیعــت دوم(جامعـ ه انســانی) بنامیــم .قـرار گرفــن در امتــداد ســیر
طبیعــی رشــد ،یعنــی دربرداشــن متــام مراحــل قبلــی توســعه و برخــورداری از یــک موضــوع مهــم و آن هــم تنوعپذیــری و
تفاومتنــدی اســت .جریــان طبیعــی دگرشــد تنــوع میآفرینــد و امــکان انتخــاب آزاد و متفاوتشــدن را بهوجــود مـیآورد.
جامع ـ ه انســانی هــم همیــن رونــد را طــی میکنــد .هرچــه جامعــه انســانی رشــد کــرده و بــزرگ شــده ،دســتاوردهای
آن و تولیداتــش متنوعتــر و فزایندهتــر گشــتهاند .ایــن تنــوع هــم از لحــاظ مــادی و هــم معنــوی بــه خوبــی مشــهود
اســت .دســتاوردهایی ارزنــده کــه در مقطــع خــود هــر کــدام انقالبــی بــزرگ بودهانــد ،بهرتیــن و ملموستریــن تنــوع کــه
هرکــس قــادر بــه درک آن اســت .تفاومتنــدی و تنــوع فرهنگــی اســت .فرهنگهایــی کــه جوامــع در آن میزینــد و شناسـه
آنهاســت .فرهنگهایــی کــه درهمتنیــده و بــه هــم وابســتهاند .ضمــن متــام ویژگیهــا و خودویژگیهایشــان ،آنقــدر
عنــارص مشــرک دارنــد کــه از آنهــا بــه عنــوان ارزشهــای مشــرک و دموکراتیــک جامعــه انســانی نــام میبریــم .چ ـرا
دموکراتیــک؟ زی ـرا ،مشــتمل بــر متامــی تنوعهاســت .همــه جــور خودســوژگی ،بیــان ،منایانــدن ،اصالــت ،هســتییابی،
ماشــدن و جاودانهشــدن همزیســتی وجــود دارد ،امــا بــدون طــرد ،انــکار ،انحصــار ،تقبیــح و تحاکــم و بــه بیــان امــروزه
تــرور و خشــونت .ایــن جریــان اجتامعــی یــک تــاش مشــرک بســیار مهــم دارد و آن حفــظ تنوعهــا و آفریــدن آنهاســت.
شــاید بهــر اســت بگوییــم حفــظ تنوعــات از طریــق ایجــاد بیشــر تنــوع و تفاومتنــدی .نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک
تالشــی نظاممنــد اســت ب ـرای احیــا و جریانیابــی هــان سیاســت تاریخــی کــه بحــث شــد.
در متامــی دورانهــای تاریخــی جریانهــای قدرتگــرا در تــاش بــرای تصاحــب دســتاوردهای جامعــه و از بینبــردن
تفاوتمندیهــا بودهانــد و جامعــه نیــز همــواره بــا ســازماندهی ویــژه بــه مقابلــه برخاســته تــا از ایــن دســتاوردهای
کمونــال و مشــرک انســانی صیانــت بــه عمــل آورد .پــس متامــی مقاومتهایــی کــه جهــت حفــظ ایــن ارزشهــا و رســاندن
آنهــا بــه نس ـلهای بعــدی در برابــر قــدرت صــورت گرفتهانــد را بــه عنــوان رودخان ـهای از مســیر متــدن دموکراتیــک
برمیشــاریم کــه بزرگتریــن و برجســتهترین ادامهدهنــد ه ایــن پیــک و حافــظ ارزشهــای جنبــش آپویــی میباشــند.
امــروزه جنبــش آپویــی حافــظ ارزشهــای دموکراتیــک انســانی و بنیادگــذار نظــام کنفدرالــی اســت کــه جهــت حفــظ و
ســازماندهی ارزشهــا اقــدام بــه برســاخت ایــن نظــام منــوده.
در بــاب لــزوم نظــام کنفــدرال الزم اســت بدیــن موضــوع اشــاره مناییــم کــه در حــال حــارض ایــن ارزشهــای دموکراتیــک
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و مشــرک انســانی در معــرض تهدیــد بــوده و نظــام جهــان رسمایــهداری در قالــب نئولیربالیســم بزرگتریــن
هجومهــای خــود را بــه مرکــز و مهــد ارزشهــای دموکراتیــک یعنــی خاورمیانــه آغــاز منــوده و نظــام جهانــی
نئولی ـرال خــود را مدافــع دموکراســی ،حقــوق بــر ،آزادی و عدالــت جلــوه میدهــد .امــا بایــد واقعبیــن بــود.
بــه هــان انــدازه کــه مــوارد ذکــر شــده صادراتــی و وارداتیانــد ،بــه هــان انــدازه هــم نئولیربالیســم در رأس آن
اســت.
آنچــه تــا بــه حــال تزریقشــده ،صــادر شــده و شــاید بتــوان گفــت تحمیــل شــده ،تنهــا جنــگ و خونریــزی و
نابــودی فرهنگــی در خاورمیانــه بــود .خاورمیانــه مکانــی بـرای پیــاده و تزریقمنــودن دموکراســی تقلبــی نیســت؛
بلکــه بـرای آنهــا یــک ارزش تغذیـهای متامناشــدنی اســت کــه جهــت برقـراری رونــد هژمونــی میباشــد .ناچارنــد
بــه آن چنــگ بیاندازنــد .اصــوالً نئولیربالیســم یعنــی قالبکــردن و بیمعنیکــردن آنچــه کــه داریــد بــه شــا؛
کاالییکــردن ،بــه بــازار کشــاندن همــه چیــز و نرخگــذاری و کدگــذاری آنهاســت .حتــی دموکراســی را هــم کاالیــی
کردنــد .بــر ایــن باورنــد کــه میشــود آن را بــه افغانســتان ،عـراق ،ایـران و از همــه مهمــر کوردســتان صــادر کــرد.
فقــط همیــن صادرکننــدگان دموکراســی و حقــوق ،هامنهایــی هســتند کــه تکههــای هویتشــان را از مــوزه
بغــداد در ســال  2003میدزدیدنــد .متامــی اینهــا نشــان از یــک موضــوع دارد و آن اینکــه صــادرات آنهــا هــر چــه
باشــد ،آزادی نیســت .درســت اســت کــه میخواهنــد خــود را پیــامآوران دموکراســی نشــان دهنــد؛ امــا آنهــا تنهــا
مبعوثــان انتخابــات کشــور خــود هســتند نــه هــر رسزمینــی.
در حالحــارض خاورمیانــه در اوج آشــوب و بحرانــی اســت کــه قســمت اعظــم آن بــا هدایــت از بیــرون صــورت
میگیــرد .طــرح خاورمیانــه بــزرگ غــرب کــه بــه خاورمیانــه نویــن تغییرنــام و اس ـراتژی داد ،در راســتای تغییــر
تـ ملتهــای بــزرگ دیگــر بــا
تـ ملــت بعنــوان پــروژ ه آینــد ه ایــن منطقــه اســت .دول ـ 
کارکــرد و ظاهــر دول ـ 
سیاســت جهانیشــدن ســنخیت ندارنــد .دولتهــا بایــد کوچــک شــوند .بــا کمتریــن امکانــات ،کمتریــن قــدرت
دفاعــی ،کمتریــن اســتقالل ،بــدون توانایــی عرضــه و عــرض انــدام .بــا بیشــرین میـزان وابســتگی بــه همــه چیــز،
حدأکــر واردات (مــادی و معنــوی) ،نئولیربالیســم میخواهــد همــه دولتمــردان را بــه مغــازهداران کوچــک تبدیــل
منایــد کــه در بــازار رسمای ـ ه جهانــی بــه جلیق ـ ه نجــات آنهــا دلخــوش کننــد .در واقــع ایــن اح ـرام بــه تنوعــات
یــا بومیبــودن نیســت .ایجــاد دولتچههــا ،تقســیم وظایــف و راســتهبندی بــازار جهانــی رسمایــه اســت .ب ـرای
تـ ملتهــای ضعیفشــده یــا
تنظیــم ،توزیــع و عرضــه بیــن آنهــا اســت .بـرای ســهولت در ایــن کار پــروژ ه دولـ 
کوچکشــده ،پــروژه غــرب بـرای خاورمیانــه اســت .ایــن عمــل یعنــی ایجــاد یــک بســته فعــال بـرای مداخلــه دائــم
و میشــود آن را بــه سیاس ـتهای تنظیــم بــازار توســط یــک دولــت تشــبیه کــرد کــه در طــول ســال همیشــه در
حــال انجــام اســت .در آینــده شــاهد رسبــرآوردن دولـتـشــهرهای رسمایـهداری خواهیــم بــود کــه تحــت عنــوان
تـ پــول هــدف
مناطــق آزاد گــردش رسمایــه و پــول بــا هــم بــه رقابــت میپردازنــد .جایگزینــی همــه چیــز بــا هویـ 
تـ شــهر اربیل(هولیــر)! شــهرها
بــزرگ غــرب اســت .ایــن موضــوع شــامل کوردســتان هــم خواهــد شــد .مثــل دولـ 
بــه بورسهــای بــزرگ تبدیــل میشــوند .همــه چیــز پــول و همــ ه پولهــا هــم دالر .ایــن یعنــی جهانیشــدن
رسطانــی .تبدیلشــدن بــه یــک شــار ه چنــد رقمــی .نوعــی از جهانیشــدن کــه در آن حضــور نخواهیــم داشــت.
امــا مــا میخواهیــم بــا فرهنــگ و هویــت خــود اب ـراز 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 بـرای اداره و مدیریــت جامعــه اســت؛ بلکــه بـرای
اهــداف تجــاری اســت .آنچــه مــا از آن بحــث میمناییــم ،مدیریــت جامعــه بــرای توســعه و مانــدگاری آن بــا
تکیــه بــر ارزشهــای دموکراتیــک اســت کــه تجــارت و اقتصــاد یکــی از کانالهــای توســعهای آن اســت نــه همـه
آن .نبایــد پــروژه دولــت میکــرو را کــه میخواهنــد بــه همــه اعطــا مناینــد بــا پــروژه خودمدیریتــی دموکراتیــک
اشــتباه گرفــت .در پــروژ ه خاورمیانـ ه نویــن مــا بــه عنــوان یــک تفاوتمنــدی و تنــوع بــا نابــودی روبـهرو خواهیــم
شــد .ارزشهایــان بــه یغــا رفتــه و از آن تغذیــه خواهنــد منــود .بـرای همیــن درک ایــن موضــوع بــا توجــه بــه

توضیحــات نخســت مــا در بــاب خودمدیریتــی دموکراتیــک ،مبــارزهای نویــن را پیــش پــا میگــذارد .مبــارزهای بـرای
رهایــی از مــرگ و نابــودی جامعــه ،بـرای حیــات و زندگـ ی بامعنــا.
پــروژه دوم بــه نوعــی ادامــه رونــد قبلــی حکومتهــا در منطقــه بــود .نظامهــای حکومتــی مســتبد منطقـهای در
برابــر کوچکشــدن مقاومــت میمناینــد .یعنــی منیخواهنــد قــدرت و تــوان دفاعــی ،سیاســی و اقتصادیشــان کــم
شــود .اینهــا نیــز یــک پــای درگیریهــا و نزاعهــای منطق ـهای میباشــند .خصوص ـاً آنهایــی کــه خواســتار تجدیــد
نفــوذ (هژمونیخواهــی) هســتند .برخــی از کشــورها میخواهنــد در بــازار جهانــی ســهم داشــته باشــند .یعنــی
بــا اصــل نظــام مخالــف نیســتند؛ بلکــه از نحــو ه تقســیم ناراضیانــد .بحــث آنهــا مالکیتــی اســت نــه هویتــی.
هویــت را تنهــا وقتــی کــه احتیــاج بــه پشــتوان ه اجتامعــی دارنــد ،مطــرح میمناینــد وگرنــه آنهــا هــم میخواهنــد
حــوز ه فرهنــگ قــدرت مخصــوص خــود را دامــن گســرند .مقیاســی کوچــک از نظــام جهانــی یــا ماکتــی از آن
میباشــد .ایــن پــروژه نیــز بــا مســئل ه خودمدیریتــی دموکراتیــک رس ســودا و آشــتی نــدارد .شــاید ســوال شــود
چ ـرا؟ زی ـرا بقــای آنهــا هــم در هــان نابــودی تنوعــات نهفتــه اســت .جالــب اینجاســت کــه خودشــان خواهــان
هــان یکدستســازی لیربالــی میباشــند.
ب ـرای مثــال ،کشــورهای ترکیــه و ای ـران منــاد بــارز ایــن واقعیتنــد .هــر دوی آنهــا بــه دنبــال نفــوذ گســرده در
خاورمیانهانــد .هــر دو میراثخــواه دو امپراتــوری کهــن میباشــند .یکــی عثامنــی و دیگــری صفــوی یــا ساســانی.
تـ ملــت کــه بــا ظهــور خانــدان پهلــوی در ایـران آغــاز شــد ،هــان پــروژ ه قبلــی نظــام جهانــی بـرای
خــود دولـ 
مداخلــه در خاورمیانــه بــود .آنوقــت نیــروی مداخلــه انگلیــس بــود و حــال پیشقــراول آن آمریــکا .در اصــل
تـ ملــت کــه ســاخت
میشــود اینگونــه هــم معنــا منــود :درگیــری بیــن دو پــروژه ،یکــی پــروژ ه قدیمــی دول ـ 
انگلیــس بــود و حــال هــم پــروژ ه دولتهــای کوچــک کــه پیامنــکار آن ،آمریکاســت البتــه بــا همــکاری رشکتهــای
چندملیتــی و نهادهــای بیناملللــی و فرامنطقـهای کــه بــا هــم رس و رسی دارنــد و بعــد آن را بیــن خودشــان بـرای
ساختوســاز تقســیم میمناینــد .شــبیه همیــن کارهــای بســاز و بفروشهــا و زمینخــواران و نوســازان کــه در
شــهرهایامن کــم نداریــم.
الزم اســت ایــن واقعیــت را ملــس کنیــم کــه پــروژه قبلــی هــم متعلــق بــه خاورمیانــه نبــود .پــروژه قبلــی هــم
تنهــا بــه نابــودی تنوعــات انجامیــد .تفاوتهــا را کشــت .ایــران و ترکیــه و افغانســتانی یکدســت بــرای نظــام
جهانــی هدفــی بــزرگ بــود .اگرچــه دولتهــای نامــرده خــود را اصیــل و بومــی مینامنــد ،امــا واقعیــت چیــز
تـ ملــت هــر جــای جهــان شــکل بگیــرد ،بـرای نظــام جهانــی رسشــار از خیــر و ســود اســت.
دیگــری اســت .دولـ 
حتــی در دوران امپراتــوری وضعیــت فرهنگهــا بهــر بــود ،حداقــل نابودشــان منیکردنــد .درســت اســت کــه متــام
امپراتورهــا رسکوبگــر بودنــد و تاراجگــر ،امــا بــه مادیــات احتیــاج داشــتند و میبردنــد .امــا دولتهــا امــروز از
فرهنــگ تغذیــه میکننــد و فرهنگهــا را میبلعنــد .یعنــی فرهنــگ تولیــد منیکننــد ،تنهــا تغذیــه میکننــد.
تـ ملــت انگلیــس و در نتیجــه پیامننامههــای
بــه فرهنگهــا و خلقهایــی بیاندیشــید کــه بــا پــروژه دولــ 
ســایکسپیکو و لــوزان و غیــره از بیــن رفتنــد مثــا رسیانــی ،کلدانــی ،آشــوری و حــال هــم نوبــت کوردهاســت .اگــر
ایــن پــروژه و ایــن دولتهــا بومــی بودنــد و اصیــل ،بــه زیربنــای خــود رضبــه منیزدنــد .اگــر اصیــل بودنــد بایــد
بــه فرهنگهــا اهمیــت میدادنــد ،امــا آنهــا بــه ریشــه تیشــه میزننــد.
اصــوالً معضــل ایــن پــروژه ،در پــروژه جدیــد اســت کــه از قضــا آنهــم دیکتــه میشــود .قضیـ ه کهنــه و نــو اســت.
ب ـرای همیــن هــم شــاهد چانهزنــی بیــن کهنــه و نــو هســتیم .مرزهــای دولتــی فراهمکننــده پــروژه هســتند.
ماننــد طرحهــای شــهرداریها کــه برخــی از اماکــن بایــد خ ـراب شــوند تــا طرحــی جدیــد پیــاده شــود .مرزهــای
دولتــی خیلــی خشــک و نامنعطفنــد ،بـرای تغییــر بــاز نیســتند .دیگــر مرزهــای ســایکسپیکو و لــوزان دردرسســاز
شــدهاند .الزم اســت مرزهــا منعطــف گردانــده شــوند .مرزهــای طوالنــی و ارتشهــای بــزرگ نبایــد وجــود داشــته
باشــند .بایــد کشــورهای کوچــک بــا پلیــس شــهری بهوجــود آینــد.
تـ ملــت پــروژهای بـرای تنوعــات نــدارد ،زیـرا بــر مبنــای نابــودی تنوعــات بنــا شــده ،منیتوانــد بــا ضــد خــود
دولـ 
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از در ســازش در آیــد .اگــر تنوعــات را قبــول منایــد و دموکراتیــزه شــود ،الزم اســت بــه خیالهــای خــود ب ـرای افزایــش
نفــوذ دســت بــردارد.
و امــا خــط ســوم یــا پــروژه ســوم کــه خــارج از نظــم غــرب و نظــم دولتهــای منطقـهای قـرار 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(رشقشناســی) بــه ارائ ـ ه برنام ـ ه همزیســتی خلقهــای خاورمیانــه همــت میگــارد .متامــی
برنامههــا و پروژههــای غــرب بــر ایــن مبنــا اســتوار اســت کــه انســان رشقــی قــادر بــه اداره و مدیریــت نبــوده و
بـرای مدیریتشــدن مســتعد اســت .هــان نــگاه خردگرایانـ ه اروپامحــور کــه همــه چیــز را بــا مرکزیــت اروپــا میبینــد
و رشق را عقبمانــده و اســتبدادزده و ناتــوان؛ معتقــد بــه مهندســی اجتامعــی هســتند .یعنــی براســاس فرمولهــای
مشــخص و از قبــل تعیینشــده میخواهنــد بــه جوامــع خاورمیانــه شــکل بدهنــد .پش ـتپرد ه متــام تهاجــات غــرب
و حتــی یکدستســازیهای منطق ـهای توســط قدرتهــای منطق ـهای همیــن تفک ـرات خفتــه اســت .ارائ ـ ه پــروژه و
داشــن برنامـهای خودویــژه ،قیــام در برابــر ایــن تفکــر غربــی اســت .بــدون گــذار از ذهنیــت اوریانتالیســتی ،امــکان
یــک حیــات همزیســتانه در خاورمیانــه مشــکل خواهــد بــود .جســتجوی چارهیابــی و انتظــار حــل معضــات از
نهادهایــی کــه خــود در پدیــدآوردن معضــات کنونــی نقــش داشــتهاند ،بــدون دیــدن نقــش آنهــا خطایــی جــدی اســت.
یکــی از مشــکالت مــا در حــل مشــکل و معضــل خاورمیانــه ندیــدن نقــش معضلســاز غــرب اســت .بایــد و الزم اســت
کــه آنهــا هــم بــه خطــای خــود اعـراف مناینــد .همــه بایــد ایــن موضــوع را بداننــد کــه مــا بــا مســئل ه کــورد روبروییــم
نــه یــک مســئله بیاهمیــت .گــذار از ایــن دیــدگاه بــا انجــام وظیف ـهای تاریخــی ممکــن اســت .بــه چالشکشــیدن
نقــش نیروهــای فرامنطق ـهای در عــدم چارهیابــی مســئلهی کــورد بــه مدتــی طوالنــی و بعــد از آن هــم نشــاندادن
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 مییابــد؟ وقتــی کــه از خــط ســوم بحــث بــه میــان میآوریــم ،در واقــع رویــش و تجلــی
گفتامنــی اســت کــه دیگــر خطــوط فکــری را بــه چالــش میکشــد .همیــن موضــوع پایــان کار تاریــخ ،بــه عنــوان جهانی
تکطرفــه بــه نفــع غــرب معرفــی میشــود کــه بایــد بــه خوبــی ترشیــح گــردد .چگونگــی آن را بیــان میکنیــم .جهــان
و کیهــان عبارتنــد از تنوعــات و تنوعپذیــری ،در همــه چیــز تقابــل و همگرایــی ،همآوایــی ،ترکیبشــدن و بــاز هــم
تنــوع آفریــدن اســت .حــال اگــر ایــن جدایــی و تفاوتمنــدی راکــد شــود چــه؟! یعنــی اینکــه متامــی تنوعــات یکــی
شــوند ،مثــل اینکــه همــه درختــان چنــار شــوند و یــا همــه گُلهــا اللــه و متــام حیوانــات شــیر و در دنیــای انســانی هــم،
انســانها 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 انتخابکــردن و انتخابشــدن و رد عدالــت و برابــری.
وقتــی کــه ایــن مســاله را بــه فرهنــگ تعمیــم میدهیــم ،موضــوع روش ـنتر میشــود .وقتــی کــه آن همــه تنوعــات
فرهنگــی کــه برســاخته توســط رنــج آدمیــان میباشــند ،توســط یــک فرهنــگ بلعیــده شــوند و نابــود گردنــد یــا بــه
زور در آن ادغــام شــوند ،برهوتــی باقــی میمانــد کــه در آن تنهــا طراحــان مــد هــر روز ظاهــری دیگــر میتراشــند تــا
انســان قــرن بیسـتویکم نابــودی فرهنــگ و هویتــش را حــس نکنــد .در واقــع انســان پایــان تاریــخ از دیــدگاه آنــان
یــک چوبرختــی اســت و بــس کــه میشــود بــه آن هــر رنگــی را آویـزان 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 .ب ـرای همیــن ،از نظــر آنهــا ،در داســتان هجــوم آخــر بــه خاورمیانــه
بایــد موزههــا ،آثــار متدنــی ،خلقهــا و ملتهایــی کــه منــاد تنــوع و کلیــت فرهنگــی و ذهنیتــی خاورمیانهانــد ،از
میــان برونــد.
بحــث از ایــن نیســت کــه ســنتهای جامعــ ه ســنتی را نگــه داریــم .بحــث از ایــن اســت کــه آنهــا منیخواهنــد،
هویتــی مســتقل و رسپــا وجــود داشــته باشــد .همیــن نکتــه بــه خوبــی تضادشــان را بــا آزادی نشــان میدهــد.

مخالفتــی آشــکار بــا دموکراســی و حــق انتخــاب اســت .نظــام جهانــی از هــر کســی ســنتگراتر اســت زیـرا بــر ســنت
نابــودی تفاوتمندیهــا ارصار مـیورزد کــه یــک اصــل و ســنت قــدرت اســت در هــر زمــان و مکانــی .مــا مخالــف
آن هســتیم کــه هم ـ ه ارزشهــا تحــت عنــوان تقابــل ســنت و مدرنیتــه از میــان برونــد .ارزش را نبایــد ســنتهای
بازدارنــد ه اجتــاع در مســیر آزادی و حقیقــت پنداشــت.
پــروژ ه آخریــن هجــوم هامنــا داعــش اســت .جهــت از میانبــردن فرهنگهــا و از پــای درآوردنشــان اســت .بــه ایــن
صــورت ،تاریخــی را بــه کام مــرگ میبرنــد تــا در نهایــت از آنســوی ،رشوعــی را بــه نفــع خــود بیاغازنــد بــه نــام تاریــخ
آمریکایــی و غربــی .شــاید ایــن توصیــف بــه جــا باشــد کــه انســانها را بــه صحـرای بیهویتــی هدایــت کــرده و در
بهشــت کــذب مدگرایــی بــه هــر کدامشــان هویتــی ظاهــری میآویزنــد .جنبــش آپویــی تحــت عنــوان خــط ســوم
مبــارزهای 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 قـرار 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 منیبنــدد .در آن تغییــر مســیر ایجــاد منیکنــد .آن را در فرهنــگ
دیگــری غــرق منیکنــد .فرهنگــش را خشــک منیکننــد تــا هــاک شــود .اجــازه میدهــد تــا از رسشــاخهها و آبریزهــا
نوگرایــی و آفرینــش بــه حوزههــای فرهنگــی رسریــز شــوند تــا در نهایــت اقیانــوس بیکرانــی از تنوعــات و آزادیهــا
را داشــته باشــیم.
بعــد از ایــن بحــث الزم اســت کــه دیدگاهــان دربــاره دموکراســی را هــم تغییــر دهیــم .دموکراســی یــا هــان بــه
تعبیــر امــروزه مردمســاالری را بــه قــدری پیچیــده کردهانــد کــه هــر کســی براســاس وســعش از آن تعریفــی بــه
دســت میدهــد .یکــی آن را دولتــی میدانــد ،یکــی آن را براســاس مرک ـزـپیرامــون تعریــف میمنایــد ،یکــی آن را
پدرســاالرانه میشناســد و دیگــری جنســیتگرایانه و رسمایهدارانــه .یکــی آن را غربــی میدانــد و دیگــری آن را بــا
مفهومــی رشقــی میشناســاند .هــر جریانــی اعــم از لیربالهــا ،سوسیالیســتها ،دینگرایــان و اتیکگراهــا بــرای
خــود تعبیــری دارنــد.
خــود ایــن تعاریــف و دیدگاههــای فـراوان نشــان از شــمولیت آن بــر متامــی ابعــاد حیــات دارد .لــذا نخســت محــدود
کــردن آن بــه مکتبــی و شــخصی و جناحــی و گروهــی در واقــع بایــد بــه حســاب منفعتپرســتی و ســودجویی
گذاشــته شــود .مثـاً آنهایــی کــه متعهــد بــه نظــام فدرالنــد ،بــه وجــود مرکــز بــاور دارنــد و خــود یــا دیگـران را دوروبــر
یــا پیرامــون میداننــد .ب ـرای همیــن پیرامونیــان را از دموکراســی واقعــی دور میدارنــد .در واقــع قدرتهــا دیگ ـران
را بــا معیارهــای خــود میســنجند تــا بــا معیارهــای دموکراســی واقعــی و ب ـرای همیــن شــاهد یــک ن ـزاع بیپایــان
هســتیم.
در همیــن راســتا ،دولتیکــردن دموکراســی هــم بــه هــان می ـزان خطرنــاک محســوب میشــود .چــون بــه بــاور مــا
دولــت و ملــت از همدیگــر جــدا هســتند .دولــت را متعلــق بــه مــردم دانســن اشــتباه اســت ،زیـرا مفهومــی اســت در
دســتان حاکــان بــر مــردم و ملتهــا .در ایــن صــورت دموکراســی تبدیــل بــه رژیمــی دولتــی منیشــود .دموکراســی
متعلــق بــه ملــت اســت .اصــوالً بایــد آنهــا را از لحــاظ تاریخــی بــا هــم اشــتباه نگیریــم .تاریــخ دموکراســی کهنتــر از
دولــت اســت و عمــق تاریخــی بیشــری دارد .دولــت تنهــا بــه ایــن رونــد تاریخــی چنــگ انداختــه .مشــکل اساســی در
رابطــه بــا دموکراســی پدیــد ه محبوسکــردن آن اســت .محبوسمنــودن در مراکــز تحــت هــر عنوانــی کــه باشــد .ایــن
مرکزیــت میخواهــد ،مرکزیــت اروپــا ،آمریــکا ،اتحادیــه اروپــا ،فــان جبهــه یــا گــروه باشــد .حبــس آن در حکــم دولتی
یــا پارملانــی یــا هــر چیــز دیگــر .حتــی محبوسکــردن آن در تعاریــف خشــک و تکبعــدی هــم خطرنــاک اســت .مثـاً
دموکراســی را بــدون آزادی و عدالــت و اخــاق تصورکــردن نیــز یکــی از مشــکالت میباشــد .مشــکالت دموکراســی
تــا بــه جایــی رســیده کــه برخــی از اندیشــمندان اصطــاح دموکراتیزهکــردن دموکراســی ،پیــش کشــیدهاند .زیــرا
همچنــان کــه گفتیــم شــمولیت و ابعــاد پوشـشدهند ه آن را منیشناســند .فــرض آنهــا بــر ایــن اســاس اســتوار اســت:
دیگ ـران وظایــف خــود را در قبــال مــا در چارچوبــی دموکراتیــک بــه جــای آورنــد؛ ولــی مــا بــا دیگ ـران هامنطــوری
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کــه خواســتیم رفتــار منائیــم .ایــن دیگریســازی یــا ایجــاد «م ـاـ دیگ ـران» صدم ـ ه بزرگــی بــه پیکــر ه دموکراس ـیخواهی زد.
بیشــرین تثبیــت آرا در میــان جناحهــا و گروههــا بــه همیــن اندیشـ ه «ماـآنهــا» یــا بــه تعبیــری دوسـتـ دشــمن برمیگــردد.
طــوری کــه بــه نــام دموکراســی جنگافروزیهــا صــورت میگیــرد .در صورتــی کــه وقتــی دموکراســی و دموکراتیزاســیون
تحقــق یابــد ،گــذار بــه مرحلــه آشــتی آغــاز میگــردد .مشــکل امــروز و فضــای جنگــی دائــم برآمــده و منویافتــه از هــان
بســر غیردموکراتیــک و جنـگزده اســت کــه در آن انســان ،خودابـزار اســت و نظــم گفتامنــی وجــود نــدارد .آســتان ه تحمــل
آن قــدر پائیــن اســت کــه دیگــری را ب ـرای همزیســتی قابــل منیداننــد و کمــر همــت بــه نابــودی هــم میبندنــد .فضــای
ابـراز دیــدگاه و بیــان خــود اگــر وجــود نداشــته باشــد ،طبیعــی اســت کــه افراطیگــری قطــب مخالــف خواهــد شــد .فضــا،
فضــای رد و انــکار میشــود.
موضــوع دیگــر در بــاب دموکراســی ،بیــش از حــد فردیکــردن آن و بریــدن آن از اجتــاع اســت .حقــوق فــردی در متــام
زمینههــا یعنــی اینکــه همــه چیــز فــردی شــود و گردهامیـیای صــورت نگیــرد .در حالــی کــه دموکراســی از لحــاظ لغــوی هــم
جمــع اســت .چـرا فــردیاش کردهانــد؟! بــه بــاور مــا ایــن بخشــی از تجهیــز فــرد تشــن ه قــدرت ،در برابــر جامعــه اســت .بــدون
شــک جامع ـ ه دموکراتیــک از اف ـراد دموکراتیــک پدیــد میآیــد .امــا قبوالنــدن اینکــه دموکراســی اجتامعــی از دموکراســی
فــردی پدیــد میآیــد ،بســیار نابهجــا خواهــد بــود .ایــن بــاور مــا مخالفــت بــا حقــوق فــردی یــا تاریــخ اجتامعگرایــی در
مقابــل فردگرایــی نیســت؛ بلکــه ایجــاد برتریــن حالــت روابــط بیــن فــرد و اجتــاع اســت کــه در ایــن میــان حقــی ضایــع
نگــردد .واقعیــت دیگــری کــه نبایــد از چشــم دور بداریــم ،قائلشــدن یــا تعییــن ســطحی مشــخص بـرای دموکراســی اســت.

خودمدیریتی

میتــوان در چارچــوب دو مفهــوم «امــت ـ ملــت مشــرک خلقهــا» رونــد مبــدل شــدن کوردهــا بــه ملــت را ابتــدا در
دو بعــد تصــور منــود .اولــی ،بعــد ذهنیتــی میباشــد .از ابعــاد وجــودی سهیمشــوندگان جهــان ذهنیتــی (جهــان مشــرک
ذهنیتــی) بحــث میمناییــم کــه حــاالت آگاهانــه مربــوط بــه حوزههــای اساســی زبــان ،فرهنــگ ،تاریــخ ،اقتصــاد و مناطــق
تراکــم جمعیتــی خویــش را بــدون اهــال ورزیــدن از آنهــا ،از طریــق احســاس همبســتگی مشــرک بــه وحــدت میرســانند.
معیــار اصلــی هــم تســهیم ذهنــی و پــروژه دنیــای آزاد و برابــر متکــی بــر تفاوتمندیهاســت .ایــن بعــد را در بخــش ملــت
دموکراتیــک و ابعــاد نهگانــه آن بیشــر توضیــح میدهیــم .امــا بعــد دوم ،جســم و پیکــر اســت کــه جهــان ذهنیتــی بــر آن
اســتوار خواهــد بــود .مقصــود از آن هــم بازتنظیــم و ســاماندهی مجــدد هســتی اجتامعــی بــر طبــق جهــان ذهنیتــی اســت
کــه هامنــا محیطزیســت و طبیعــت اجتامعــی را دربرمیگیــرد .در بنیــان بعــد جســانی و بدنــی ،خودگردانــی دموکراتیــک
نهفتــه اســت .ملــت دموکراتیــک بــا اســتفاده از ابعــاد نهگانــه آن تعریــف میگــردد کــه خودگردانــی دموکراتیــک بعد سیاســی
آن را تشــکیل میدهنــد کــه بــه معنــای اتوریتــه یــا مدیریــت دموکراتیــک اســت .دولــت ـ ملتهــا عمومــا خودگردانــی
دموکراتیــک را انــکار میکننــد ،امــا بایــد دانســت کــه کوردهــا در ایــن حــوزه هیــچ سازشــی بــا دولــت ـ ملتهــا ندارنــد و
دولتهــا مجبــور بــه پذیــرش ایــن حداقلیتریــن رشط هســتند .رهیافــت خودگردانــی بــه دو طریــق قابــل اجراســت :اولــی،
سازشــی بــا دولــت ـ ملتهاســت کــه مبتنــی بــر قانــون اساســی دموکراتیــک اســت کــه طــی آن هــر دولــت بایــد راهــکار
ت ـ ملــت»
انــکار موجودیــت و خودگردانــی ملتهــا را کنــاری نهــد و ملتهــای ســتمدیده هــم فکــر تأســیس خــرده «دولـ 
خــاص خویــش را نداشــته باشــند .دومیــن راه هــم عملیســازی یــک طرفــه پــروژه خویــش بــدون تکیــه بــر ســازش بــا دولــت
ـ ملتهــا .ایــن راهــکار بیشــک درگیــری بــا دولــت ـ ملتهــای حاکمــی کــه ایــن راه یــک طرفــه مبــدل شــدن بــه ملــت
دموکراتیــک را نخواهنــد پذیرفــت ،شــدت خواهــد بخشــد.
خودمدیریتــی یــا مدیریــت بومــی از جملــه مباحثــی اســت کــه در حــال گســرش بــوده و جــای خــود را در نــزد افــکار
عمومــی ،روشــنفکران ،مدی ـران ،سیاس ـتمداران ،دانشــجویان ،جوانــان ،زنــان و ســاکنین شــهر و روســتاها مییابــد .متامــی
اقشــار جامعــه بــه لــزوم وجــود یــک نیــروی بومــی کــه دارای شــناخت و فهــم از مســائل موجــود باشــد و بــه رسعــت نســبت
بــه چارهجویــی اقــدام منایــد ،پــی بردهانــد .ایــن امــر ریشــه در یــک واقعیــت تاریخــی دارد .جوامــع تــا قبــل از شــکلگیری
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دولتهــای مــدرن ،بــه صورتهــای گوناگــون از ایــن حــق طبیعــی برخــوردار بودهانــد .جامعـ ه مــا بــه طــرق مختلــف و
بــدون مراجعــه بــه دولــت در اعصــار گذشــته معضــات خــود را حــل منــوده یــا از طریــق رهنمودهــای فرزانــگان جامعــه
یــا از طریــق تشــکلهای ســاد ه مدیریتــی بــه رفــع و رجــوع امــور خــود پرداختـ ه اســت .علیرغــم اینکــه همــواره ایــن
نیــروی خودمدیــر در جامعــه مــا تضعیــف شــده؛ امــا هرگــز نتوانســتهاند ،آن را نابــود مناینــد.
در طــول تاریــخ شــاهد انــواع خودمدیریتــی در مقیاسهــای گســردهتر و بزرگتــری بودهایــم کــه میتــوان بــه
کنفدراســیونهای بــزرگ و چندمنظــوره عشــایر اشــاره کــرد کــه در نــوع خــود نیروهــای سیاســی توانایــی بودهانــد.
البتــه ایــن نیروهــا در توازنــات سیاســی بــه شــدت تأثیرگــذار بودهانــد .منیشــود گفــت کــه در ایــن حــد باقیمانــده و
نتوانســتهاند پیرشفــت کننــد .ایــن گفتــه درســت نخواهــد بــود .چــون بــه طــور کلــی بـرای اینکــه جامعــه بــه زیــر ســلطه
نیروهــای قدرتطلــب 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 قدرتطلبــی داخلــی و هــم از هجــوم قــدرت خارجــی
جلوگیــری کــرده و ایــن موضــوع در مقاومتهــای تاریخــی خلقمــان بــه خوبــی منایــان اســت .اگــر بــه تاریــخ
رخدادهــا دقــت شــود ،یــک نکتــه بــارز خودمنایــی میکنــد و آن اینکــه همیشــه خواســتهاند ،جوامــع را بــدون مدیــر و
خودمدیریتــی باقــی بگذارنــد .زی ـرا راحتتــر در برابــر اقتدارگرایــان رس خــم میکننــد و تســلیم میشــوند .ایــن ب ـرای
مــا کوردهــا نیــز یــک واقعیــت بــوده .همــه مبارزاتمــان بـرای ایــن بــوده کــه جامعهمــان 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 میباشــد.
بــر زبــانآوردن ایــن مباحــث بــه معنــای آن نیســت کــه در ایــن جوامــع هیــچ معضلــی وجــود نداشــته و مــردم دچــار
ناراحتــی نشــدهاند .امــا همیــن کــه خــود از نیــروی چارهجویــی و توانایــی ادارهکــردن بهرهمنــد بودهانــد ،باعــث رفــع
مشــکل میگردیــد .بــدون شــک خودمدیریتــی امــری راحــت هــم نیســت؛ امــا امــری پیچــده هــم منیباشــد .وقتــی
میگوییــم در جوامــع گذشــته از ایــن نــوع مدیریتهــا داشــتهایم ،هــدف ،بازگشــت بــه ایــن نــوع جوامــع نیســت،
بلکــه میخواهیــم خوداندیشــی در آن مــورد را بـرای احیــای فرمــی نوینتــر فعــال ســازیم .در دوران دولتهــای مــدرن،
دملشــغولی اساســی قدرتمنــدان ایــن اســت کــه بــه همــه جــای زندگــی مــردم رسک بکشــند و در هم ـ ه امــور آنهــا
دخالــت مناینــد .حتــی بــه تفکـرات آنهــا هــم شــکل دهنــد ،یعنــی بــه جــای مــا بیاندیشــند ،بــه جــای مــا تصمیــم بگیرنــد،
نیازهایــان را مشــخص کننــد و بــه جــای مــا دوســت داشــته باشــند یــا نفــرت کننــد .در یــک کالم مــا را راه بربنــد کــه بــه
زبــان دولتیهــای امــروز مــا را مدیریــت مناینــد.
جامعــه پــر از تفاوتهاســت .یعنــی رنگهــای گوناگونــی بــه هــم پیوســته و رنگینکامنــی را بهوجــود آوردهانــد .در
خودمدیریتــی هیــچ تفاوتــی انــکار منیشــود ،هیــچ رنگــی بــه رنــگ دیگــری تبدیــل منیگــردد ،چــون خودمدیریتــی
جوامــع زبــانِ بیــان رنگهاســت .فضــای اب ـراز وجــود تنوعــات میباشــد .در مدیریــت قدرتگ ـرا یــک مشــکل عمــده
وجــود دارد .آنهــا مدیریتشــان خشــن اســت ،یعنــی انعطــاف نــدارد ،یعنــی یکطرفــه مدیریــت میکننــد .البتــه
خودشــان میگوینــد ،مدیریــت میکنیــم ،امــا مــا آن را ســلطه مینامیــم .بــر جســم و روح و د م و بــازدم انســانها
ســلطه برق ـرار کــردن آرزوی دولــت مــدرن اســت .ایجــاد ســلطه تنهــا یــک راه دارد ،رسکــوب .امــا جامعــه ب ـرای ســلطه
نیســت ،ب ـرای مدیریــت اســت .دولتهــا همــه رنگهــا را بــه خاکســری تبدیــل میکننــد .شــاید تــا بــه حــال بــه ایــن
تهدیــد بــزرگ توجــه نکــرده باشــیم :دولــت و دولتمــردان آنهــا کــه نبایــد بــه آنهــا مســئول گفــت میخواهنــد همــه
مثــل هــم بیاندیشــند .آنهــا تنهــا در برابــر دولــت مســئولند و خــود را اربــاب و حاکــم میپندارنــد .از قدیــم گفتهانــد
وقتــی همــه مثــل هــم میاندیشــند ،در اصــل کســی منیاندیشــد .اص ـاً هــدف همیــن اســت کــه مــا فکــر نکنیــم ،از
اندیشــه خالــی باشــیم ،رویــا و فکــر زیبــا نداشــته باشــیم ،آرمــان نداشــته و ایدهآلــی بـرای آینــده تعییــن نکنیــم .آنهــا از
ســکوت مــا لــذت میبرنــد .میخواهنــد برایشــان همــه کاری انجــام دهیــم ،چــون بــر مــا ســلطه دارنــد.
در هیــچ دورانــی بــه انــدازه دوران دولـ ِ
ـت مــدرن انســان ،جامعــه ،زن ،جــوان ،کارگــر ،کشــاورز ،تولیدکننــده و حتــی
طبیعــت و حیــوان تحقیــر نشــدهاند .اینهــا بــا خــود ،معضــات و مشــکالتی را بــه همـراه آورده .امــا چـرا بایــد ایــن همــه
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بـرای ایــن نــوع از ســلطه دســت و پــا شکســت .اصـاً چـرا بایــد همــه تکرنــگ بــوده و از تفاوتهایــان دســت برداریــم؟
طــوری بــه مــا قبوالندهانــد کــه هرآنچــه بـرای آنهــا محبــوب و متــرک اســت بایــد بـرای مــا هــم باشــد ،امــا ارزشهــای مــا
ضــدارزش بــه حســاب میآیــد .در متــام شــبانهروز از راه مدرســه ،رســانه ،بیامرســتان ،رسبازخانــه و غیــره مــا را آمــوزش
میدهنــد کــه متفــاوت نشــویم .هامنــی باشــیم کــه آنهــا ،یعنــی دولتهــا میخواهنــد .اصــوالً دولــت خیلــی بیقــواره
بــزرگ شــده ،حجمــش تــا داخــل خانههایــان آمــده و در خــوراک و زاد و ولــد هــم دخالــت میکنــد .رژیــم غذایــی را
مینویســد ،بــه مــادران حکــم میکننــد چنــد بچــه بــه دنیــا بیاورنــد .البتــه بچــه کــه نــه ،چنــد کارمنــد ،چنــد رسبــاز ،چنــد
مواجببگیــر ،خدمتــکار و غیــره ،چــون بــه آنهــا نیــاز دارنــد.
امــا مــا کجــا ایســتادهایم؟ وقتــی کــه ایــن سیاسـتها (ناسیاســت) اجـرا میشــوند و بســیار آرام و خزنــده بــه حریمهــای
خصوصــی ارزشــی ،اخالقــی ،هســتی و روحیمــان وارد میشــوند ،مــا پیرامونیهــا توســط مراکزشــان در حــال بلعیدهشــدن
هســتیم .از نظــر دولــت ،پیرامونیهــا کــه متامــی خلقهــا و جوامــع دولتینشــده و همرنگنشــده را شــامل میشــود،
موجوداتــی هســتند بیتعقــل .یعنــی فکــر و خــرد و احســاس ندارنــد و بــر روی هــم تلنبارنــد .میشــود آنهــا را در انبارهــای
اجتامعــی نگــه داشــت ،مرصفشــان کــرد و یــا بــه تولیدشــان واداشــت .در مقابــل بــه آنهــا یارانــه و غذایــی ناچیــز بخشــید.
مناینــده ،فرمانــدار ،رئیــس جمهــور ،اســتاندار ،بخـشدار و شهردارشــان شــد و بــر آنهــا منــت گذاشــت.
آنهــا از یــک مســئله بــه خوبــی آگاهنــد کــه مــا از آن بیاطالعیــم ،آن هــم ایــن اســت کــه چقــدر برایشــان ســودآوریم.
فکــر میکنیــد چ ـرا بــا ارصار و دقــت مواظبمــان هســتند کــه خطــا نکنیــم .نکنــد کــه منافعشــان دچــار رضر و زیــان
شــود .همهجــور تســهیالت آمــاده اســت راه ،مدرســه ،پــادگان ،رســانه ،مخابـرات بــا ســهام  51درصـ ِـد ســپاه و دانشــگاههای
دولتیســاز و از همــه مهمتــر پایگاههــای بســیج تــا بــه رسعــت دولتــی شــویم .شــهروند درجــه اول گردیــم و بــه عنــوان
ســتون جدیــد تحکیــم قــدرت شــانه و پش ـتمان را خــم کنیــم.
واقعیــت ایــن اســت کــه در طــول ایــن ســالها البتــه دوران جمهــوری اســامی را منیگوییــم؛ بلکــه از رشوع بــکار تــاش
ِ
دولــت مــدرن یعنــی ســاخنت دولــتـ ملــت از زمــان رضاخــان ،خیلــی از چیزهــا عــوض شــده ،چهــره شــهرها و
بــرای
روســتاهایامن و در کنــارش چهــر ه خودمــان بــه کلــی دگرگــون شــده .در ایــن مســأله تردیــد داریــم کــه پیرشفــت اســت یــا
خیــر؟ اگــر پیرشفــت اســت پــس چـرا تنهــا ماکــت آن اســت .یــا بهــر بگوییــم چـرا معنایــی دربــر نــدارد .مــا دیگــر صاحــب
چهرههــای خودمــان هــم نیســتیم.
اص ـاً 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 خانههایــان بودیــم .امــا آنهــا پیشــنهاد
دموکراســی در مرکــز را میمنودنــد .البتــه پیادهکــردنِ دموکراســی زجــرآور بــود .متــام عــذاب آن را هــم پیرامونیهــا تقبــل
کردنــد .یــک صنــدوق بـرای هــر روســتا و حــوزه آوردنــد و همــه چیــز را بردنــد.
مناینــده ب ـرای چــه چیــز انتخــاب میشــد .هنــوز ب ـرای مــا ســؤال اســت .هــر چنــد ســال در یــک منایــش ،انگشـ ِ
ـت ســبابه
خویــش را بـرای تأییــد رشکــت و متامیــت و حاکمیــت دولــت کبــود میکردیــم تــا در مقابــل خدمــت ،مهــری بــر شناســنامه
مــا بزننــد کــه تنهــا زادروزمــان و مرگمــان در آن نوشــته خواهــد شــد .متامــش همیــن اســت .دولــت چــه میخواهــد؟
ریخــن متــام تفاوتهــا و تنوعــات ،ارزشهــای فرهنگــی و هویتــی و هــر آنچــه کــه داریــم در یــک جلــد یــا هــان
شناســنامه .اس ـمها شــبیه هــم هســتند؛ چــون منیشــود برخــی اســامی را در آن ق ـرار داد .آخــر بــار معنایــی و هویتــی و
فرهنگــی و ضدارزشــی دارنــد .حتــی مــا بــدون ایــن برگ ـ ه هویــت دولتــی ،هیــچ محســوب میشــویم ،هیــچ!
هم ـ ه اینهــا یــک جنــگ بــوده ،جنگــی ب ـرای اینکــه بــه مــا بقبوالننــد کــه شــا توانایــی خودمدیریتــی نداریــد .مناینــده
شــا بایــد بیایــد در ته ـران در هــان بهارســتان از مــا کســب تکلیــف کنــد و مــا او را بــه عنــوان مناینــد ه مــورد تأییــد
ـاب
خودمــان ،تفویــض اختیــار کنیــم .اســم ایــن کار را گذاشــتهاند مشــارکت سیاســی ،ایــن کاری بســیار عبــث اســت .انتخـ ِ
فــرد انتخابشــده ،تأییــد فــرد تأییدشــده ،دموکراســی تحــت امــر مدیریــت دولــت .ایــن یعنــی نظــام پدرســاالری .مــا هرگــز
احتیــاج بــه دولــت نداشــتهایم .بــه زور ،خــود را قیــوم مــا کردهانــد .چــه کســی ایــن حــق کفالــت را بــه آنهــا داده ،معلــوم
نیســت.

نرشیهیاجتامعی،فرهنگیوسیاسی
KODAR
جامـعهیدموکراتیکوآزادشـرقکوردســتان

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

وقــت آن اســت بــه یــک موضــوع بــا چشــم بازتــری نــگاه کــرد .اصــوالً در ای ـران یــک مشــکل اساســی وجــود دارد ،آنهــم
دولتیبــودن اســت .یعنــی خیلیهــا بــه راحتــی در قانــون دســت میبرنــد .خیلیهــا هــم جایــی ق ـرار دارنــد کــه قانــون
شــامل آنهــا منیشــود .طبقــه فرادســت اگــر خیلــی باتقــوا هــم باشــد ،یــا بــه متامــی تقــوا و پرهیــزکاری جمهــوری اســامی هــم
از آن آنهــا باشــد؛ چــون باالتــر از قانــون اســت ،خودکامــه خواهــد شــد.
اصـاً قانــون تنهــا بـرای کســانی اســت کــه در طبقــات دولــت جــای میگیرنــد و تعــداد آن کســان هــم بســیار زیــاد اســت.
اگــر هــم در بطــن ایــن قانــون جــای نگیریــم ،در الب ـهالی آن آنقــدر امــا و اگــر گذاشــتهاند کــه در نهایــت یق ـهی فــرد را
میگیرنــد .جالــب اســت کــه بــا ایــن منیشــود از خــود دفــاع کــرد .ایــن قانــون آنقــدر یکطرفــه اســت کــه فقــط میتــوان
محکــوم شــد .قانونــی کــه از لحــاظ جزایــی بســیار دقیــق طراحــی شــده ،همــه جــور ریــزهکاری انجــام شــده تــا هیــچ حقــی از
فراقانونیــان ضایــع نشــود .قوانیــن جزایــی هــر روز تغییــر میکنــد ،دو دلیــل عمــده دارد؛ اول اینکــه اخــاق جامعــه را آنقــدر
ضعیــف کردهانــد و ســقوط دادهانــد کــه رمقــی بـرای آن باقــی منانــده .یعنــی جمهــوری اســامی  35ســال ســقوط اخالقــی
داشــته ،ب ـرای همیــن جــرم و جنایــت ب ـیداد میکنــد .بیشــر از همــه در کوردســتان ،جامعــه را فاســد کردهانــد و هــرکاری
کردهانــد ،امــا موفــق نشــدهاند .دوم اینکــه مــا هــر روز مبــارزهای تــازه یــاد میگیریــم تــا ســکوت را بشــکنیم .در مقابــل،
آنهــا قوانیــن جزایــی تدویــن میکننــد .ایــن مبــارزه ماســت کــه بــر صفحــات قانــون و کتــاب قانــون آنهــا میافزایــد .حتــی
مناینــدگان انتخابشــده در هــان مجلــس بــه همیــن قوانیــن رأی میدهنــد .یعنــی هربــار بــا دســت خودمــان بــا انتخــاب
غلــط خودمــان در زمــان بــه عقــب پرتــاب میشــویم.
مجلــس در ایـران چــه کار میتوانــد بکنــد ،پــر از اصالحطلــب هــم باشــد .تــوپ محافظـهکاری همیشــه آمــاده اســت ،تــا آن را
بــا خــاک یکســان منایــد .بایــد بــه ایــن جنــگ پایــان داد .چـرا هــدف بایــد رفــن بــه جایــی باشــد کــه جامعــه در آنجــا نیســت.
اصـاً چـرا مناینــده در میــان مــردم نیســت .چـرا بایــد چهارســال یــک نفــر را تحمــل کــرد .چـرا بــا یــک رأی متــام حقــوق خــود
را از دســت میدهیــم .اگــر کارش خــوب نبــود چــه؟ چـرا مــا ناظــر بــر کار او نیســتیم؟ چـرا بــه مــا حســاب پــس منیدهــد؛
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 افـراد را بــرآورده میمناییــم .اصـاً شــدهایم مســئول
برآوردهســازی آرزوهــای یــک شــخص؛ پــس امیدهــای مــا را چــه کســی بــرآورده خواهــد ســاخت؟ تــا جایــی کــه میدانیــم،
سیاســت یعنــی مدیریــت امــور جامعــه ،اصـاً چـرا مناینــده انتخــاب کنیــم ،مــا خودمــان امورمــان را رســیدگی کنیــم .معتقدیــم
کــه هــر جامعـهای میتوانــد خــودش بــه اداره خــودش بپــردازد .پــس چـرا مناینــده ،آنهــم بـرای زمانــی طوالنــی ،بــدون نظــارت
و حســابخواهی .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 ب ـیکاران ،متامــی آنهایــی کــه رأی میدهنــد و منیدهنــد و بیتأثیــر میشــوند .چ ـرا ایــن امتیــاز ارزشــمند
بـرای خودمــان نباشــد .سیاســت از طریــق فرما نرانــدن نیســت .بایــد یــاد بگیریــم کــه بــا هــم مقــوالت را آمــاده کنیــم و بــا
هــم اجرایشــان مناییــم .آنچــه کــه مــا میگوییــم ،چیــزی غریــب نیســت ،بســیار ســاده بــه زبــان میآوریــم .میخواهیــم
مــردم از جایــگاه متاشــاچیان پائیــن آمــده و بازیگــر شــوند .مگــر بازیگــر بــودن ســخت اســت؟ اص ـاً هــدف خودمدیریتــی
همیــن اســت .نقشهــای خودمــان را تعریــف کنیــم .خودمــان بــازی کنیــم .ســناریوهای خودمــان را دســتهجمعی بنویســیم.
ش و جلوههــای ویــژه میبخشــد.
دولــت تنهــا از ســتارهها درد میجویــد و بــه آنهــا نق ـ 
چـرا بایــد دیگـران بیاینــد؛ یــا مناینــده بیایــد از پیرشفــت و ترقـیای صحبــت کنــد کــه خــودش هــم بــه آن معتقــد نیســت.
مناینــدهای اگــر خیلــی زرنــگ باشــد اندکــی از داشــتههایامن را در قالــب بودجــه پــس بگیــرد .میخواهیــم خودمــان شــاهد
پیرشفتهــا باشــیم .بــا آنهــا زندگــی کنیــم و آنهــا را بیافرینیــم .آنچــه در مجلــس انجــام میشــود ،چانهزنــی بــازاری اســت.
جامعـهی مــا عمیــق اســت و پــر از اســتعداد ،میخواهیــم سیاســت را دوبــاره بــه ایــن عمــق برگردانیــم .بایــد دروغ بــزرگ این
چنــد ســال را برمــا 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 میخواهنــد تنهــا مــال آنهــا باشــیم .هیچکــس نبایــد در
مقابــل آزادی مــا مانــع برتاشــد .ب ـرای آزادزیســن اجــازه الزم نیســت .مشــارکت سیاســی الزم اســت .میخواهیــم وقتــی بــه
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هــم گــوش میدهیــم و بــا هــم صحبــت میکنیــم ،نــه بــاال را نــگاه کنیــم و نــه پائیــن را ،بلکــه بــه یــک نقطـ ه مشــرک خیــره
شــویم ،شــانههای همدیگــر را ملــس کنیــم و باهــم بــودن را .منیخواهیــم محصــول خطــای مشــرک مــا یــک مناینــده باشــد در
مرکــز ،اصالحطلــب و یــا نومحافظـهکار.
هرچــه میاندیشــیم آنچــه کــه انجــام گرفتــه مشــارکت نیســت .مــا خلقهــا رسنوشـ ِ
ـت خــود را ترســیم نکردهایــم .رسنوشــت مــا
را مهندســی کردهانــد ،آنطــور کــه خواســتهاند .مــا تابعیــت داریــم تــا وقتــی کــه تابــع هســتیم ،یعنــی مطیعیــم ،رس منیپیچانیــم.
مشــارکت سیاســی مــا تابــع تابعیــت ماســت ،یــا بهــر بگوییــم تابــع تبعیــت مــا اســت .از سیاسـتهای رسارس امنیتــی ـ جنگــی ـ
پلیســی در وضعیــت قرمــزی قـرار داریــم کــه بــا ســیلی روی خــود را رسخ نگــه داشــتهایم .بایــد از مــواردی پیــروی کــرد و مطیــع
آنهــا بــود کــه ارزش محســوب گردنــد .بایــد تابــع جامعــه بــود ،پیــرو فرمــان مــردم و مســئول ســاخت اجتــاع .مــا مشــارکت
را نقشایفاکــردن ،ناظــر بــودن ،حســابخواهی ،مدیریتکــردن و احســاس مفیــد بــودن میدانیــم .شناســنامه مهــر کــردن،
معاملـهای اداری اســت .نهایــت خوشــبختی و آزادی در مشــارکت اســت.
بایــد از سیاسـ ِ
ـت امنیتــی هــم غافــل نبــود .گوشــان پــر اســت از پرتوپــای دولتهــا در بــاب امنیــت ،هــر دولــت خــود را
مســئول ایجــاد نظــم و امنیــت میدانــد .هــر دولتــی خــود را ناظــم میدانــد .ترکــه در دســت میخواهــد بــه مــا یــاد دهــد
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 .چـرا تنهــا یــک تعریــف ارائــه شــده .قرارگرفــن امــر و کار سیاســی زیــر
ســایه امنیــت تنهــا اســتبداد اســت .گفتیــم کــه کار سیاســی یعنــی کار ب ـرای آزادشــدن و ســاخ ِنت جامعــه .ب ـرای ای ـنکار هــم
بایــد آزادی انتخــاب وجــود داشــته باشــد .فرهنــگ انتخابکــردن را در جامعــه مــا دســتکاری کردهانــد .براســاس مشــارکت
تعریفشــده توســط آنهــا همــه چیــز یکطرفــه اســت .همــه چیــز از طــرف آنهــا کنــرل میشــود .مقصــد را معیــن میکننــد،
شــیوه راهپیمــودن را همینطــور ،رسعتــی را کــه بایــد بــا آن مســیر را طــی مناییــم و رضبآهنــگ را هــم خودشــان تعییــن
میمناینــد .بایــد بگوییــم کــه حتــی حــق تعییــن همســفر را نیــز در ایــن راه نداریــم .چ ـرا بایــد بــه ایــن انتزاعیگــری و عمــلِ
خنــدهدار و فانتــزی بگوییــم مشــارکت .در یــک کالم آنچــه انجــام میپذیــرد ،تحمیــل اندیشـ ه آنهاســت .هرچیــزی مخالــف ایــن
رونــد باشــد و در ایــنطریــق مشــارکت نکنــد ،چــوب امنیتیبــودن و ضدامنیتبــودن را میخــورد.
الزم اســت هــر کســی مســئله امنیتــی در کوردســتان و ســایر جاهــای ایـران را بــه خوبــی درک منایــد .خیلــی ســاده مــا میخواهیم
خودمــان باشــیم تــا در کنــار ســایر آنهایــی کــه خودشــان هســتند ،یــک مــا را تشــکیل دهیــم .امــا نظــر سیاسـتمردان این اســت
ـب خودبــودن ،مســاوی اســت بــا دیگریشــدن .هــر وقــت میخواهیــم خودمــان باشــیم ،بــه مــا میگوینــد دیگــری .امــا
کــه طلـ ِ
هرکــس ایــن واقعیــت را میدانــد« ،مــا» وقتــی تشــکیل میشــود کــه ارادههــا دور هــم جمــع شــوند .ایــن را زیربنــای برخــورد
قـرار دادهانــد و خشــونت را بــه کار میبرنــد .مــا را عامــل خشــونت میداننــد ،در حالــی کــه خودشــان مســتوجب خشــونتاند.
ِ
بزرگتریــن ســاح آنهــا نــه تــوپ و نــه تانــک اســت نــه ِ
موشــک دوربــرد نــه رژههــای ســالیانه ،بلکــه
ارتــش پرشــار و
مخربتریــن ســاح آنهــا محرومیــت اســت ،محرومیــت .در یــک کالم مــا از همــه چیــز محرومیــم .طلــب مــا وام خوداشــتغالی
و ازدواج نیســت .مــا را از همــه چیــز محــروم کردهانــد و اعـر ِ
اض مــا را خشــونت ،تروریســم ،جداییخواهــی ،ایــادی اســتکبار،
برهمزننــد ه امنیـ ِ
ـت ملــی ،محــارب بــا خــدا و غیــره نــام مینهنــد.
ِ
خشــونت آنهــا مــروع اســت و اعــر ِ
وقــت
اض مــا نــاروا .انگهــا و مهرهــای آنهــا رواســت و خواســتهای مــا نــاروا.
آن رســیده کــه همــگان ایــن خشــونت عریــان را ببینــد .میخواهنــد ایــن خشــونت را بــا لباسهایــی کــه بــر تــنِ مــا زار
میزنــد ،بپوشــانند .شــاید ســؤال ایــن باشــد کــه از چــه چیــزی محرومیــم؟ از هویــت ،فرهنــگ ،تاریــخ ،جامعهمــان ،ســبکهای
زندگیمــان ،سیاس ـتکردن ،از مدیریــت منــودن ،از اراده ،واقعیاتمــان ،از انتخــاب ،از احساســامتان ،از باهمبــودن ،از آمــوزش
بــه زبــان مــادری و فرهنـ ِ
ـگ مــادری و از خودمــان در یــک کالم ،محرومیــم .اعـراض مــا هــم دقیقـاً ایــن اســت :مــا از دســت آنها
امنیــت نداریــم و آنهــا مســئله کوردســتان را خــوب فهمیدهانــد .آنهــا فهمیدهانــد کــه مــا فــرق زنــدان و امنیــت را میدانیــم.
سالهاســت در اضطـراب زندگــی میکنیــم ،در اضطـراب بـرای همــه چیــز .آنچــه برقـرار شــده نظــم تــرس و اضطـراب اســت.
امنیــت ب ـرای آنهــا ،یعنــی اینکــه از تــرس ،خودمــان را ببازیــم ،دســتپاچه شــویم ،ناتــوان گردیــم .شــاید بپرســید اضط ـراب در

نرشیهیاجتامعی،فرهنگیوسیاسی
KODAR
جامـعهیدموکراتیکوآزادشـرقکوردســتان

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

کــدام الیههــا پنهــان اســت .میگوییــم تــرس و دلهــر ه کودکــی و نوجوانــی را کــه بــه تخــت و نیمکــت رسد مدرســه از گنگــی
زبــان فارســی و پرتابشــدن از میــان فرهنــگ و زبــان مــادری بــه یــک جهــان جدیــد رنــج میبــرد ،آزرده میشــود ،آمــوزش
منیبینــد را امنیــت میداننــد .آغــاز ســال تحصیلــی ،آغــاز هویتزدایــی ،دورشــدن از آغــوش فرهنــگ مــادری و آشــنا شــدن بــا
پدرســاالری همــه چیــزداد اســت .کــه در نهایــت از دولـ ِ
ـت پــدر اســت میرســد .بایــد گفــت دیــدن ایــن زخمهــا فریــاد هویــت
رس میدهنــد .مــدارس اضطـراب و تــرس ،مــدارس منــرهی دلهــره و تردیــد .مــدارس آمــوزش تــک رنگشــدن .آمــوزش هــر بالیــی
بــر رس او مـیآورد.
امنیــت اقتصــادی یــک کولــر را چــه مینامنــد .او خشــونت محرومیــت را بــا متــام بافتهایــش حــس کــرده .او بــه خاطــر اینکــه
مرزنشــین اســت ،انتزاعیتریــن ترســیم انســانی بــر طبیعــت جهــان ،مــرزی کــه ب ـرای دولــت مقــدس اســت و رشف و ب ـرای
او بریــدن از خویشــانش در اضط ـراب اســت .روزی دوبــاره مــرگ را ملــس میکنــد .یکبــار اضط ـراب مینوشــد ایــن را درک
میکنــد .ایــن تــرور نیســت؟ پایاملکــردن کرامــت یــک انســان تــرور نیســت؟
اضط ـراب یــک جــوان را کــدام مســئول در مییابــد .او کــه همــه چیــز را میگــذارد و خشــونت محرومیــت پیرامــون ،او را بــه
آغــوش شــهرهای صنعتــی میکشــاند .در تــورم دســتمزد دسـتو پــا میزنــد .آنچــه او بدســت مـیآورد بـرای زندهمانــدن اســت
نــه زندگیکــردن .متــام عمــرش در اضط ـراب و تردیــد اینکــه دســتمزدش را میگیــرد یــا در پشــت درهــای پروژههــای نامتــام
میمانــد ،بــر میبــرد .دســت خالــی او را تنهــا خشــونت میگــزد .چنــد بــار مرکــز متامــی دار و نــدار او را بلعیــده ،چقــدر
بــه مرکزآمدههــا و برنگشــتهها داریــم .آیــا ایــن تــرور نیســت؟ خشــونت نیســت؟ (مــرگ و میرهــای ســاالنه کــه در شــهرها
اتفــاق میافتــد).
مــا هــم از ایــن خشــونت و محرومیــت ســهم میبریــم .چوپــان و دهقــان و دامــدار ،بــا واســطه و بیواســطه هــم ســهیم
هســتیم .چــه کســی دلهــر ه شــخصی را کــه هویــت ،روســتا ،تاریــخ ،نیمــی از وجــودش زیــر دریاچــه یــا ســد مدفــون میگــردد را
میفهمــد .ســدی کــه آبــش بــه کام ابرشــهرها ریختــه میشــود .زمینهــای او را خشــکی خشــونت میترکانــد.
تلواس ـهها و تردیدهــا و آشــوب درونــی پیــروان ادیــان و مذاهــب را چــه کســی میفهمــد .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 ،زیـرا هــم از مناینــد ه خــدا میترســند .مناینــدهی خــدا بــر زمین(مناینــدهی خودخوانــده) پیــروان متــام ادیــان
و طریقتهــا را از رحمــت و عطوفــت خداونــدی بیبهــره گردانیــده .بــرای عبادتکــردن امنیــت الزم داریــم؟! .ایــن تــرور
نیســت؟ تــرور روح و معنویامتــان؟ «قضیــ ه یارســانها و بهاییهــا»« ،وضعیــت ســنیها»« ،شــیعههای کرماشــان و ایــام» و
«جنــگ مذهبــی» از ایــن دســت ترورهــا بســیار زیــاد اســت .کســی در امــان نیســت .اینجــا حکومــت بســیار فــرق میکنــد .اول
همــه را بــه فــرد بریــده از جامعــه مبــدل میکنــد ،بعــد میخواهــد بــر آنهــا حکومــت منایــد .میتوانیــم نــام آن را حکومــت بــر
طردشــدهها بنامیــم .بایــد بــه ایــن تــرور و خشــونت دولتــی پایــان داد و امنیــت برقـرار کــرد .نبایــد ایــن خشــونت را مــروع
دیــد .تــا بــه حــال متــام تــاش بـرای حرکــت بــه داخــل نظــام بــود .مــا میخواهیــم 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 ســازماندهی جدیــدی ایجــاد کنیــم.
هــر جامعـهای 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 قـرار دارد .در مقابــل ویرانــی و تحقیــر و فقــری
کــه تقدیممــان کردهانــد ،میخواهیــم اینبــار بــه آبادانــی بیاندیشــیم.
بـرای رهایــی از متامــی اضطرابهــا ،تردیدهــا و ترسهــا و بـرای بازگشــت بــه خویــش ،یــک مشــارکت جدیــد و یــک کار سیاســی
دیگــر را پیــش میکشــیم .مشــارکت انجامشــده تــا بــه حــال ذوبشــدن بــود .یعنــی اســتحالهمان میکردنــد .مشــارکتی کــه
مــا از آن ســخن میگوییــم ربطــی بــه انتخابــات نــدارد .اگــر هــم داشــته باشــد ،تکلیــف رشعــی و فریضـ ه 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 بـرای گروهــی خــاص
نیســت .هــدف نحــوه اســتفاده از نیــروی جامعــه ب ـرای جامعــه اســت .ایــن یــک مبــارزه جدیــد اســت .مبــارزهای ب ـرای بهــر
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زیســن ،مفیدبــودن.
بایــد قدرتگرایــی را بکلــی حــذف کــرد .هــدف مــا بهوجــود آوردن یــک نیــروی سیاســی ورزیــده ،کارآمــد و جدیــد اســت ،نــه
مثــل جناحهــای سیاســی و نظامــی کــه در انتخابــات برگزیــده شــدهاند .نیــروی سیاسـیای کــه بــه بهرتیــن شــکل وظایــف خــود را
انجــام دهــد ،مشــکالت مــردم را از هــر نــوع کــه باشــند ،چارهیابــی میمنایــد .ایجــاد یــک فضــا یــا بســر بـرای مشــارکت جمعــی.
فضایــی وســیع ،نــه از نظــر پهنــا و جغرافیــا ،بلکــه از نظــر تنــوع مشــارکت و کار سیاســی .نیرویــی سیاســی کــه بــدون دخالــت
احـزاب و دولــت بتوانــد کارهــای جامعــه را انجــام دهــد و مشــکالت را برطــرف گردانــد.
بدنبــال ایجــاد و ســاخنت فضایــی هســتیم کــه هــم آزادانــه بــا صــر و بردبــاری و تحمــل ،احـرام متقابــل ،پــر از تعامــل و گفـتو
گــو ،همگــی کار سیاســی یعنــی اراده جامعـ ه 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 بیبهــره ســاختهاند و امــکان و فرصــت آن را از مــا گرفتهانــد ،امــا
امــکان و فرصــت بازگشــت وجــود دارد .از ایــن بــه بعــد ایــن شــعار مــا خواهــد بــود :جامعــه خودمدیــر ـ جامعـهی آزاد.
تــا وقتــی کــه بــه تــوان مدیریتــی یــا خودمدیریتــی دســت نیابیــم همچنــان قربانــی خشــونت و تــرور خواهیــم بــود .خودمدیریتی
مبــارزهای نویــن در مقابــل متــام اشــکال ترور و خشــونت اســت.
شــاید مفهــوم خودمدیریتــی برایــان ناآشــنا بیایــد ،حــق داریــم .تــا بــه حــال همــه چیــز را از احـزاب و دولــت طلــب کردهایــم.
حــال میگوییــم کــه بــا اتــکا بــر اراد ه ذاتــی خــود و تــاش جمعــی ایــن کارهــا را انجــام دهیــم .ایــن تنهــا راه موجودیــت و هســتی
اســت .مطرحمنــودن ایــن پــروژه بـرای چارهیابــی همزمــان اســت بــا گســرش روزافــزون خودمدیریتــی در ســطح جهانــی ،حتــی
منونههــای بســیاری در ســطح جهــان وجــود دارنــد کــه بــه معرفــی آنهــا خواهیــم پرداخــت .قبــل از آن بایــد بگوییــم ،هــدف
از خودمدیریتــی رسعتبخشــیدن بــه تغیی ـرات اســت .بــا ایــن اوضــاع فعلــی ،کوچکتریــن تغییــر در گــرو مشــارکت رسیــع و
در زمــان و مکانهــای متفــاوت اســت .یعنــی بــا کمکــردن فواصــل .فواصــل بیــن منتخــب و انتخابکننــده .مســئول و مأمــور،
فرمانــدار و فرمانپذیــر و در نهایــت یکیکــردن آنهــا طــوری کــه از هــم قابــل تشــخیص نباشــند .یکیکــردن متامــی دوگانگیهــای
ایجــاد شــده و دردرسســاز و باالبــردن تعهــد .میخواهیــم نظامــی بهوجــود آوریــم کــه در آن معیــار ،می ـزان مســئولیتپذیری
اســت .بــه همــه فرصــت انتخابشــدن 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 تک ـرار اشــتباهات را از خاطــی بگیریــم .بــدون شــک مــا خلقــی
برخــوردار از عمقــی اجتامعـیـ تاریخــی هســتیم .متامــی رنجهــا و آرزوهــا ،امیدهــا ،دســتاوردها ،آزمونهــا ،تجــارب ،فرزانگیهــا،
ســازندگیها و حتــی بیمهایــان در ایــن عمــق تاریخــی نهفتــه اســت .بــا همیــن پشــتوان ه عظیــم میخواهیــم دســت بــه کار
و سیاســتی جدیــد بزنیــم .مــا ثابــت کردهایــم کــه اگــر بخواهیــم یــاد میگیریــم .همچنانکــه اگــر نخواهیــم ،منیتواننــد بــه مــا
یــاد دهنــد کــه تنهــا ســبک زندگــی آنــی اســت کــه آنهــا پیشــکش میمناینــد .بیــان مــا ســاده اســت .در حــال حــارض یــک قــدرت
در کار اســت کــه منیگــذارد رابطــه بیــن جامعــه و مســئول آن شــکل بگیــرد ،چیــزی یــا سیاســتی بیــن آنهــا رد و بــدل شــود .ایــن
مســئله انــکار نیــروی جدیــدی اســت کــه منیخواهنــد ظهــور منایــد .منظــور مــا نیــروی افــکار عمــوم اســت .جمــع اندیشـهها یــا
جمــع مصلحتاندیش ـیها ب ـرای جامعــه ،خــود جمعــی کــه مدبّــر اســت.
متــام تــاش مــا ب ـرای اجرائیتــر کــردن اســت .از بینبــردن فواصــل ایجــاد شــده بیــن اقشــار جامعــه اســت .البتــه دولــت بــه
وســیل ه دولتیکــردن ،ســازمان اطالعــات ،بســیج ،امنیتیکــردن ،ایجــاد دلهــره و تــرس و در یــک کالم افزایــش حجــم دولــت بــا
دخالــت در همــه چیــز ایــن امــکان را ســلب کــرده .کمکــردن و از بینبــردن فاصلـهای کــه مــا میگوییــم ،یعنــی ایجــاد حاکمیــت
مــردم و مدیریــت مــردم بــه صــورت بومــی.
هرچــه حــوز ه انتخابــات یــا منایندگــی بــزرگ و گســرده باشــد و بــه هــان انــدازه مــدل یــا روابــط بیــن مناینــده و منایندگیشــونده
اســت ،نامــوزون ،مشــکل و غیرپاسخگوســت .در کل بایــد ایــن سســتی را اســتحکام ببخشــیم .پاســخگویی ایجــاد کنیــم .یــک
تــوازن کــه تعــاون داشــته باشــد .چیدمــان یــا چینشهــای مدیریتــی خیلــی از هــم فاصلــه دارد .بـرای همیــن فــرو میریزنــد .بــا
بــن و ســیامن امنیتــی هــم منیشــود مــات درســت کــرد .زیـرا هامنــی میشــود کــه االن داریــم .یعنــی چیــزی نداریــم ،رسپنــاه
سیاســی نداریــم .چطــور میشــود رسپنــاه درســت کــرد؟ جامعــه همیشــه دارای روابــط ویــژه بــوده .روابــط اجتامعــی خــود را
تنظیــم کــرده ،یعنــی در برقـراری پیوندهــا و راسـتو ریسـتکردن آنهــا مســتقل بــود .روابــط اجتامعــی هــم بــا روابــط حاکــان
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فــرق داشــته و دارد ،حتــی جامعــه از ایــن روابــط حاکمیتــی بینیــاز اســت .اصـاً روابــط حاکــان پیوندهــای اجتامعــی را از بیــن
میبــرد .زیـرا تــا ایــن روابــط را از بیــن نــرد ،منیتوانــد حاکــم شــود .مــا یــک حــق طبیعــی را بــه میــان میکشــیم .حــق طبیعــی
برقـراری روابــط اجتامعــی بــه صــورت خودمدیــر و بــدون دخالــت دیگـران .حاکــان هــم بایــد ایــن حــق را بــه رســمیت بشناســند
و بــا آن مخالفــت ننامیــد .تــا شمشــیر بــدون دســت ه امنیــت کــه هــم آنهــا را میبــرد و هــم مــا را ،از دستشــان خــارج شــود.
بایــد تفاوتهــا ظهــور مناینــد .هیــچ قدرتــی اجــازه ظهــور تفاوتهــا را منیدهــد .بایــد بــرای نشــاندادن حقیقــت بــه آنهــا
مبــارزه کــرد .متامــی مدلهــای موجــود هــم حاصــل مبارزهانــد .تنوعــات اجتامعــی بـرای بیــان خــود بایــد مبــارزه مناینــد تــا همــه
بــه تنوعــات احـرام بگذارنــد .مدلهــای خودمدیریتــی بیــان عملــی مبــارزات صــورت گرفتهانــد .حــال ایــن رونــد گریــز و گــذار از
مغناطیــس مرکزگرایــی جهانیشــده ،یعنــی جهانیشــدن خودمدیریتــی ،در اینجــا بــه برخــی از ایــن مبــارزات و مدلهــا اشــاره
خواهیــم کــرد.

نمونههای جهانی خودمدیریتی

واقعیــت امــر ایــن اســت کــه در دوران قــرن بیســتم ،بیشــر مناطــق جهــان بــا کودتــا ،انقــاب و ضــد انقــاب روبـهرو مانــده بــود.
مناقشــات و جنگهایــی خامنانســوز و بنیانبرانــداز در جریــان بودنــد .در متامــی قارههــا و کشــورها درگیریهایــی از ایــن
دســت دیــده میشــد .از اواخــر قــرن بیســتم و اوایــل قــرن بیس ـتویکم رونــد جنــگ گریالیــی شــدت کمــری یافتــه و کمکــم
جــای خــود را بــه چارهیابــی سیاســی میســپارد .ایــن رونــد مصــادف بــود بــا فروپاشــی و نابــودی حکومتهــای دیکتاتــور کــه
خــود از شــدت جنگهــا میکاســت .رشوع یــک مرحل ـ ه ســازش اجتامعــی باعــث میشــد کــه در یــک فضــای سیاســی بتــوان
بــه حــل منازعــات پرداخــت .ایــن رونــد را میتــوان در کشــورهایی ماننــد نیکاراگوئــه ،بولیــوی و غیــره دیــد .در نیکاراگوئــه
سانوئیس ـتها وارد مرحلــه ســازش اجتامعــی شــده و در نهایــت هــم در انتخابــات پیــروز شــدند .در بولیــوی از راه چارهیابــی
دموکراتیــک نیروهــای گریــا در مدیریتهــای حکومتــی جــای گرفتنــد.
در برخــی کشــورها هــم دوران گــذار از یــک جنــگ گریالیــی بــه رونــدی صلحآمیــز و مذاکــرهای ماننــد مکزیــک و پــرو و کلمبیــا
رشوع گردیــده .حدأقــل اینکــه آتــش جنــگ فروکــش کــرده .همزمــان بــا آن شــاهد ســازماندهیهای جدیــدی جهــت گــذار از
دول ـتـ ملتهــای واحــد و یکپارچــه میباشــیم .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 منون ـ ه وحشــتناک آن در ســودان در جریــان بــود ،امــا ایــن جنــگ هــم بــا برجــای گذاشــن  500ه ـزار کشــته ،بیــش از
 3میلیــون آواره و تخریــب متامــی زیرســاختهایش در نهایــت ایــن رسزمیــن را بــه دو قســمت تقســیم کــرد .جنگــی کــه نتیجـه
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 تراژیکتریــن
رویدادهــای معــارص در جهــان برشیــت اســت .در نهایــت قبــول کردنــد کــه در یــک رسزمیــن و بــا هــم زندگــی مناینــد.
هــر چنــد کــه جنگهــا اکــرا ً عوامــل خارجــی در آن دخیــل میباشــند ،امــا میتــوان بــه از بینبــردن بســر داخلــی بســیار
امیــدوار بــود .یعنــی بــا تــاش و تفاهــم گروههــا و تنوعــات میتــوان راه را بــر تک ـرار خطــا بســت.
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 میتــوان از راهحــل دیپلامتیــک چارهیابــی منــود .وقــت آن رســیده کــه
کشــورها بــه یــک نهــاد جدیــد بیاندیشــند .مــا آن را پیشــنهاد میکنیــم .نهــاد دیپلامســی داخلــی ،چـرا 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 اح ـرام بــه تنوعــات ،زمینهســاز توســعه و همزیســتی مســاملتآمیز میباشــد .منطقــه تبــت در چیــن و کشــمیر مابیــن
هنــد و پاکســتان بــا تالشــهای دیپلامتیــک قابــل چارهیابــی اســت ،امــا هنــوز بــه قــوت خــود باقیســت .هــر دو کشــور دارای ســاح
امتــی هســتند و ایــن تهدیــدی بـرای حــل مســئله میباشــد.
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هندوستان

هندوســتان از نقطهنظــر رهیافتهــای متنــوع بـرای چارهیابــی مشــکالت مختلــف حائــز اهمیــت اســت .از  27ایالــت ایــن کشــور
 2ایالــت از طــرف حکومــت مرکــزی اداره میشــود و  18ایالــت نیــز حالــت خودمدیــر دارنــد .دارای نظــام مدیریتــی مســتقل
بــر  2پارملــان اســت .پارملــان یــا مجلــس ملــت بــا  508مناینــده و مجالــس ایــاالت هــر کــدام  250مناینــده دارنــد یــک جمهــوری
فدراتیــو بــا  27ایالــت.
ایــن کشــور از ســال  1956دســت بــه تقســیامت فرهنگــی و اتنیکــی جهــت حــل کشــمکشها زد .اتحادیههــای نوینــی بهوجــود
آوردنــد .ایــن اتحادیههــا از نفــوذ و ابتــکار عمــل کمــری نســبت بــه ایالتهــا برخوردارنــد و دارای مجالــس ویــژه بــا حــق
قانونگــذاری محــدود هســتند .هــر چنــد زبــان رســمی ایــن کشــور هنــدی و انگلیســی اســت .امــا  27زبــان رســمی دیگــر در کنــار
ایــن دو زبــان در مــدارس ایــاالت تدریــس میشــوند .در کل ایــن کشــور  850زبــان وجــود دارد کــه همگــی از حــق یادگیــری و
تدریــس برخوردارنــد و قانونــی وضعشــده خشــن وجــود نــدارد.

فرانسه و کورسیکا

کورســیکا از قــرن هجدهــم زیــر حاکمیــت فرانســه اســت .موقعیــت ایــن منطقــه کــه مرشوعیــت خــود را از قانــون  1982کــه رأی
بــه غیرمتمرکزبــودن فرانســه میدهــد ،میگیــرد .ب ـرای کورســیکا هــم قانــون ویــژه تصویــب کردنــد .البتــه در نتیج ـ ه مبــارزهای
طوالنــی حاصـ ل شــده .مجلــس آن از  51عضــو تشــکیل شــده و متامــی احـزاب میتواننــد در ایــن مجلــس حضــور یابنــد .اولیــن
قانــون اتونــوم زبانــی و فرهنگــی در ســال  1951تصویــب شــد.
جمعیت کورسیکا  240هزار نفر و یکی از  22منطقه فرانسه بود.
توســعهی اقتصــادی ،آمــوزش ،حم ـلو نقــل و خدمــات شــهری و بهرهبــرداری از منابــع طبیعــی و حفاظــت از آنهــا بــه عهــدهی
مجلــس ایــن ایالــت اســت .از ســال  1999ایــن خودمدیریتــی قانومننــد شــد.

انگلستان ـ اسکاتلند

نرشیهیاجتامعی،فرهنگیوسیاسی
KODAR
جامـعهیدموکراتیکوآزادشـرقکوردســتان

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

رســیدند کــه جنــگ مســلحانه نتیجـهای بـرای طرفیــن در بــر نخواهــد داشــت .لــذا مذاکـرات آغــاز شــد .نخســت ،مذاکـرات پنهانــی
بــود امــا در ســال  1985پیامننام ـهای میــان ایرلنــد شــالی و انگلســتان امضــا شــد کــه از لحــاظ بیناملللــی معتــر اســت .مــورد
مهــم در ایــن پیامننامــه ایــن اســت کــه اســتاتوی ایرلنــد توســط رأی مــردم تعییــن شــود .همچنیــن کنفرانــس بیــن هــر دو ایرلنــد
برگـزار شــود .پروتســتانها و شــینفن اعــام کردنــد کــه ایــن پیــان مطالبــات آنهــا را بــرآورده نخواهــد کــرد لــذا ایــن پیــان در ســال
 92ملغــی شــد .شــینفن بــه دلیــل یــا بهانــه پشــتیبانی از خشــونت از مذاکـرات کنــار گذاشــته شــد و درگیــری رونــد فزونــی یافــت.
مذاکـرات دوبــاره آغــاز شــد و در مــاه ســپتامرب بــه معاهــد ه جمعــه مقــدس در ســال  1998انجامیــد .براســاس ایــن معاهــده خلــق
ایرلنــد شــالی آینــده خــود را تعییــن مناینــد ،انگلســتان از ادعــای خــود دســت بــردارد و انتخــاب مدیریــت برعهــده مــردم اســت.
همچنیــن آســیبدیدگان ،خســارت دریافــت کردنــد.

اسپانیا

از  27ســپتامرب  ۱۹۳۶کــه فرانکــو بــه قــدرت رســید ،فاشیســم باعــث بهوجــود آمــدن و بــاال گرفــن تضادهــا و جنگهــای داخلــی
شــد .ایــن دوران بــا مــرگ فرانکــو در  1975پایــان یافــت و در ســال  ۱۹۷۷انتخابــات برگـزار شــد 78 .قانــون اساســی جدیــد تصویــب
شــد .برایــن اســاس اســپانیا از  17منطقـ ه خودگــردان و  2شــهر اتونــوم تشــکیل شــد .ســاختار سیاســی اســپانیا بــه صــورت دولــت
ـ ملــت نیســت .در ایــن کشــور زبانهــای منطق ـهای بــه عنــوان زبــان دوم در کنــار زبــان اســپانیایی حــق تدریــس دارنــد .تنــوع
زبانــی میـراث ملــی بــه حســاب میآیــد و بایــد حفــظ گــردد .خلقهــای ایــن کشــور در  14منطقـ ه اتونــوم حضــور دارنــد ماننــد
کاتالونیهــا ،گالیســیها و باســک.
باســک :آنهــا مجلــس ،دادگســری ،نیــروی انتظامــی و نظــام اداری و مالــی ویــژه خــود را دارنــد .البتــه ایــن جریــان ،نتیجــه مبــارزات
آغــاز شــده از ســال  1959توســط حــزب ناسیونالیســت باســک و ســازمان اتــا اســت .کــه در نهایــت بــه قانــون تصویبــی ســال 1978
انجامیــد کــه شــامل اســپانیایی بــا مناطــق خودمدیــر اســت .البتــه درگیریهــا ادامــه یافــت و مبــارزه ،رسکــوب شــدید و شــدیدتر
شــد .ایــن درگیریهــا تــا ســال  2006ادامــه یافــت .در نهایــت ،ایــن منطقــه دارای مجلــس مســتقل شــد .بــا پیــروی از قانــون عــدم
تجزب ـ ه میهــن مشــرک هــر منطق ـ ه اتونــوم از حــق وضــع مالیــات و جم ـعآوری ،تأســیس تشــکیالت پلیــس و اداره آن ،تأســیس
رســانههای همگانــی بــه زبــان محلــی و تنظیــم فعالیتهــای آموزشــی برخــوردار اســت .البتــه در اســپانیا ،کاتالونهــا از حــق
خودمدیریتــی برخوردارنــد.

اســکاتلند در شــال انگلســتان متشــکل از  5جزیــره و جمعیــت  5میلیــون نفــری اســت بــا درآمــد رسانــه ملــی  40هـزار دالر بـرای
هــر نفــر .ایــن کشــور تــا قــرن دوازدهــم مســتقل بــود .بــه دلیــل منازعــات و کشــمکشهایی کــه بــا انگلســتان داشــت در ســال
 1707پارملــان 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  2000حــق مدیریــت یــا رشایــط فرهنگــی آمــوزش بــه زبــان مــادری را پذیرفــت .براســاس ایــن قوانیــن زبانهــای
اســکاتلندی و گالر(ولــز) توســعه مییابنــد و در رســانهها و مکانهــای عمومــی مــورد اســتفاده ق ـرار میگیرنــد .در ســال  99بــا
ایــن مضمــون کــه اســکاتلند برخــوردار از پارملــان مســتقل باشــد و قانــون مالیــات را خــود تنظیــم منایــد ،رفراندومــی برگـزار شــد.
بــه ایــن حقــوق دســت یافــت.
مجلــس اســکاتلند در مســائل ورزشــی ،فرهنگــی ،بهداشــتی ،آموزشــی ،مدیریــت محلــی ،خدمــات عمومــی دارای قابلیــت و تــوان
قانونگــذاری 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 نخسـتوزیری مدیریــت میشــود .در ســال  2014نیــز رفرانــدوم جهــت اســتقالل بــا رأی منفــی
مواجــه شــد و متامــی احـزاب انگلیســی متعهــد شــدند ک اختیــارات بیشــری بــه اســکاتلندیها بدهنــد.

مبــارزات بومیــان از ســال  1912رشوع گردیــد و در ســال  1923عنــوان کنگــر ه ملــی آفریقــا( )ENCرا برگزیــد .از ســال 1940
وظیفـ ه پیشــاهنگی ایــن مبــارزه را برعهــده گرفــت .از ســال  1960بــه بعــد اقــدام بــه جنــگ مســلحانه منودنــد .بعــد از دســتگیری
مانــدال و ســایر ره ـران رونــد مبــارزات تغییراتــی جــدی پیــدا کــرد .از ســال  1990وضــع موجــود تغییراتــی را بــه خــود دیــده و
دوران مذاکـرات آغــاز شــد کــه در ابتــدا بــه صــورت پنهانــی و ســپس از ســال  1993آشــکارا ادامــه یافــت .ایــن مبــارزات کــه بــه
رهــری مانــدال از بزرگتریــن رهــران جهــان در مبــارزه علیــه بیعدالتــی و تبعیــض و آپارتایــد از هــر نــوع آن انجــام گرفــت.
تاریخــی گرانمایــه از مبــارزه بـرای شــأن و منزلــت و همزیســتی تنوعــات اســت .مبــارزهای طوالنــی کــه در نهایــت بــه یــک نظــام
دموکراتیــک کــه تنوعــات را در خــود جــای میدهــد و ب ـرای فرهنگهــا نظامــی خودمدیــر را لحــاظ گردانیــد ،منتهــی شــد .در 4
فوریــه  1997قوانیــن نهایــی تصویــب شــد و آمــوزش زبــان تحــت ضامنــت قانــون درآمــد .همـراه با زبــان انگلیســی  9زبــان قبیلهای
هــم بــه زبــان رســمی تبدیــل شــدند و آمــوزش براســاس تنــوع زبانــی و کــرت فرهنگــی بنــا نهــاده شــد .تالشهــای رهــر فقیــد
آفریقــا ،نلســون مانــدال تــا پایــان عمــر بـرای زدودن آثــار اســتعامر ادامــه یافــت.

انگلستان ـ ایرلند شمالی

بلژیک

بعــد از جنگــی  38ســاله هــم حکومــت انگلیــس و هــم «ارتــش آزادیبخــش ایرلنــد» و شــینفن «شــاخه سیاســی» بــه ایــن نتیجــه

آفریقای جنوبی

مــدل ایــن کشــور  3+3=1میباشــد ،یعنــی ســه منطقــه و ســه قــوم .در  30ســال گذشــته نظــام فــدرال خــود را گســرش داد و
قانــون یکــم اساســی ایــن کشــور فــدرال اســت کــه از جوامــع و مناطــق جداگانــه تشــکیل شــده اســت .بعــد از ســال  1993تغییراتــی
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اساســی در قانــون آن روی داد و نظــام آن منعطفتــر گردیــد .در ایــن کشــور فالماندیهــا ،والونهــای فرانســوی و آملانیتبــاران
زندگــی میکننــد .مدیریــت محلــی براســاس جدایــی منطقــه ،فرهنــگ و زبــان حکومــت فــدرال را اداره میکنــد.
هــر منطقــه دارای حکومــت و مجلــس ویــژه اســت .از لحــاظ آمــوزش ،امنیــت ،تــا حــدودی سیاســی ،بهداشــتی ،ارتباطــات و
محیطزیســت خودگرداننــد .حتــی مناطــق میتواننــد تــا حــدی در سیاســت خارجــی هــم دخالــت مناینــد .ایــن کشــور وزیــر
کشــاورزی نــدارد و هــر منطقــه در ارتباطــی مســتقیم بــا اتحادیـ ه اروپاســت .حکومــت فــدرال در مــوارد اسـراتژیک ماننــد روابــط
خارجــی ،اقتصــادی ،امنیــت خارجــی قانــون دارد.

ساردنیا در ایتالیا

ایــن بخــش از ســال  1948دارای خودگردانــی اســت و از ســال  1999حکومــت رســمی ســاردنیا از طــرف دولــت ایتالیــا اعــام شــد.
امــروزه یکــی از مناطــق اتحادیـ ه اروپاســت .بــا اقتصــادی رونقیافتــه و صنعــت توریســم موفــق ،البتــه ســاردنیا یکــی از مناطــق
خودگــردان ایتالیاســت .شــایان ذکــر اســت ایــن منطقــه در تاریــخ اخیــر ایتالیــا نقــش پیشــاهنگی برعهــده داشــته ،خصوصـاً جنــگ
جهانــی اول .ســایر مناطــق خودگــردان یــا خودمدیــر ایتالیــا عبارتنــد از :والــه آوســتا ،ترنتینــو آلتــو ،ونیتــز ،فریویــی ،گویــا ،سیســیل.
والــه آوســتا :بــا مســاحت  3263کیلومــر مربــع و 120هـزار جمعیــت ،دارای نظــام کمونــی مشــتمل بــر  24کمــون در ســال 1948
بــه اتونومــی وســعت یافــت .انتخاباتــی دموکراتیــک در جریــان اســت .رئیــس مجلــس ،هــان رئیسجمهــور اســت .نظــام آن چنــد
حزبــی اســت و حکومــت محلــی ،قــو ه مجریــه بــه حســاب میآیــد .قانونگــذاری حــق حکومــت و مجلــس اســت.
سیســیل :بزرگتریــن جزیــر ه مدیرتانــه و از مناطــق خودگــردان ایتالیاســت .دارای دموکراســی منایندگــی اســت .نظــام چندحزبــی
دارد .قانونگــذاری را حکومــت و مجلــس منطقــه انجــام میدهنــد .دارای  9اســتان اســت.
تیــرول جنوبــی116 :شــهرداری دارد 74 .هـزار کیلومــر مربــع اســت .جمعیــت آن  476هـزار نفــر اســت .رضبــات بزرگی از سیاســت
آسیمیالســیون و فاشیســم منتقلشــده خصوص ـاً در دوران موســیلینی خــورد .در ایــن منطقــه آملانیتبــاران و ایتالیاییهــا ،یعنــی
آنهایــی کــه بــه زبــان ایتالیایــی کهــن ســخن میگوینــد ،میزینــد .از ســال  1946جــدا از کنفرانــس صلــح پاریــس بــا حضــور حــزب
خلــق تیــرو ل جنوبــی ایــن حقــوق بــه ایــن منطقــه واگــذار شــد .آمــوزش زیربنایــی ابتدائــی و راهنامیــی بــه زبــان مــادری اســت.
زبــان ایتالیایــی و آملانــی در مکانهــای عمومــی کاربــرد دارد .نامهــای تغییریافتــه بــه حالــت قبلــی درآمدنــد .در مســئله اســتخدام،
برابــری رعایــت شــد .نظــام قانونگــذاری محلــی و اتونــوم شــد .دارای دو مجلــس بـرای هــر دو منطقـ ه ایتالیایــی و آملانــی اســت.
از ســال  1972در ایــن منطقــه خودمدیریتــی اعــام شــد .ارگانهــا و نهادهــای آن عبارتنــد از :مجلــس تیــرول جنوبــی کــه هــر پنــج
ســال یــک بــار انتخابــات برگ ـزار میکنــد .رئیــس حکومــت و شــهردار یکــی اســت .وزرا او را منصــوب میمناینــد .هــر اتنیســیته
یــک معــاون همـراه رئیــس حکومــت دارد .عــزل و انتصــاب ایــن معاونیــن برعهــد ه رئیسجمهــور اســت.

اندونزی

بعــد از بحـران ســال  ۱۹۸۱و ســقوط حکومــت ســوهارتو ســقوط کــرد و ایــن کشــور بــه مرحلـ ه سیاســی نوینــی پــا گذاشــت .در
اصطالحــات ســال  99بــه ســه والیــت از  33والیــت 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 قبــا در آنجــا جنــگ روی داده بــود پــس از مذاکـرات ســال  2005بــه اتونومــی رســید.

فیلیپین

جزیــر ه میندانائــو کــه ســاکنین آن مســلامن هســتند از حــق خودمدیریتــی و قانــون رشیعــت برخــوردار اســت .مســلامنان مــورو بــا
مســیحیان مشــکل داشــتند .بــه علــت تبعیــض حکومــت ،جبهـهی آزادیبخــش ملــی مــورو را تأســیس کردنــد و از  1960اقــدام بــه
مبــارز ه گریالیــی کردنــد .در ســال  1970دولــت مجبــور بــه اصطالحــات شــد .در نهایــت منطق ـ ه خودگــردان میندانائــو بهوجــود
آمد.

نرشیهیاجتامعی،فرهنگیوسیاسی
KODAR
جامـعهیدموکراتیکوآزادشـرقکوردســتان

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

روسیه

از  21جمهــوری خودگــردان برخــوردار اســت .اقلیتهایــی کــه روس منیباشــند از ســایر مناطــق روستبــار آزادی عمــل بیشــری
دارنــد هم ـ ه آنهــا زبــان رســمی خــود را دارنــد .از ایــن  21جمهــور ،چچــن بیشتریــن 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
مناطــق خودگــردان و خودمدیــر پرشــارند .نیــازی بــه ذکــر نــام آنهــا منیبینیــم ،ولــی بایــد بــه نکت ـهای اشــاره مناییــم کــه
بســیار مهــم اســت و آن اینکــه جریــان خودمدیریتــی تنهــا یــک موضــوع اتنیکــی یــا قومــی منیباشــد .یعنــی مناطــق بســیاری
وجــود دارنــد کــه بــا حکومــت مرکــزی یــا اتنیــک حاکــم از لحــاظ نــژادی یکــی بــوده ،امــا برخــوردار از خودمدیریتــی هســتند.
زیـرا موضــوع خودمدیریتــی در متــام ابعــاد فرهنگــی ،سیاســی ،اقتصــادی ،دفاعــی و غیــره میتوانــد مطــرح باشــد و بـرای آن
نهادهایــی را ایجــاد کــرد .بســیاری از شــهرها و مناطــق در جهــان از ایــن حــق برخوردارنــد .برخیهــا 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 اتحادی ـ ه اروپــا اســت و بُعــد بســیار گســردهای در جهــان یافتــه ،ب ـرای همیــن بــه برخــی از جوانــب آن بــه طــرز
اختصــار اشــاره میمناییــم.
یکــی از ارگانهــای اتحادی ـ ه اروپــا ـ کنگــر ه مدیریتهــای محلــی و بومــی اســت .چــون منطقهایشــدن و بومیکــردن جهــت
دموکراســی مشــارکتی یــک منبــع میباشــد و هــم بح ـران مرشوعیــت و عــدم ثبــات را ب ـرای ایــن کشــورها ایجــاد میکنــد،
بهویــژه در کشــورهایی کــه فرهنــگ و یــا آیینهــای مختلفــی دارنــد.
ســیر بومیگرایــی و منطقهایشــدن بــه حــدی رشــد منــوده کــه در دادگاه حقــوق بــر در روابــط بیناملللــی جایــی بــاز
کردهانــد و تبدیــل بــه بحثــی جهانــی شــدهاند.
ت مناینــدگان دولـتـ ملــت ،مدیریتهــای مناطــق آن دولتهــا منایندگانــی در اتحادیـه
بــا ایجــاد ایــن ارگان در اســاس بــه مــوازا 
اروپــا دارنــد .ایــن ارگان تــاش میکنــد تــا اختیــارات خــود را افزایــش دهــد .بــه همیــن دلیــل بعــد از دهـ ه  80برخــی رشوط
را بــه امضــای اعضــای اتحادیــه رســانده اســت .کنگــر ه مدیریــت مناطــق اتونــوم بــا فعالیتهایــش فرصتهــای خودمدیریتــی
در اروپــا را افزایــش داده .از ســال  94تحــت عنــوان کنگــره بــه فعالیــت خــود ادامــه داد .از دو مجلــس بــا نامهــای مجلــس
مدیریتهــای محلــی و مجلــس مدیریتهــای بومــی.
کنگــره ســالیانه در اسرتاســبورگ تشــکیل میشــود .در آن  572عضــو کــه منایندگــی مناطــق خودگــردان و خودمدیریتــی بومــی را
برعهــده دارنــد ،رشکــت میمناینــد .فلســف ه مدیریتــی در ایــن نهــاد جهــت توســع ه خودمدیریتــی ،بهرهگیــری از خــرد ارتباطــی
میباشــد.
مجالــس منطقــهای و بومــی بــرای انجــام فعالیتهایشــان کارگروههایــی را بهوجــود آوردهانــد ،فعالیتهایــی ماننــد
ساختوســاز ،تأمیــن هزینــه فعالیتهــای اجتامعــی و فرهنگــی ،مشــکالت منطق ـهای ،برنامهریــزی منطق ـهای ،برنامهریــزی
شــهری و زیســتمحیطی را انجــام میدهنــد.
ایــن کنگــره توافقــات بســیاری داشــته کــه مهمتریــن آنهــا «رشوط اتونومــی مدیریتهــای محلــی» اروپاســت .کــه در 1980
تصویــب شــد و ســال  1985بــه اج ـرا درآمــده .ســتون فق ـرات ایــن ق ـرارداد اصطالحــی اســت تحــت عنــوان «بومیبــودن»؛
چــون مــواد فکــری آن ایــن اســت کــه خودمدیریتــی بومــی را توســعه دهــد .میتــوان بومیبــودن را اصــل نزدیکــی مــردم
در ارائــه خدمــت و خدمتگــذاری معنــی کــرد یــا بــه عبــارت دیگــر خلــق بومــی از طریــق محســوسترین و نزدیکتریــن
نهــاد مدیریــت یــا خودمدیریتــی خــود را انجــام دهنــد .متامــی خدمــات صورتگرفتــه از طریــق مدیریتهــای بومــی صــورت
میگیــرد .یعنــی عملــی بســیار ارزنــده در راســتای مترکززدایــی و تقســیم وظایــف.
اهمیــت ایــن طــرح از ایــن نکتــه رسچشــمه میگیــرد کــه در ســطح جهانــی جریانهــای لی ـرال و نئولی ـرال بــه دنبــال بــازار
آزاد و کوچککــردن دولــت و افزایــش خصوصیســازی هســتند .در مقابــل ایــن تــاش لیربالهــا ،خودمدیریتــی تالشــی اســت
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ب ـرای حفــظ جامعــه و فرهنــگ و هویــت در برابــر تهاجــات نئولیربالــی و تجاریشــدن همهچیــز ،در واقــع جلوگیــری
از اســتحاله یــا ذوب در جریــان جهانیشــدنی اســت کــه همهچیــز را در معــادالت تجــاری نابــود میمنایــد .ایــن طــرح
تالشــی اســت در راســتای ادغــام روابــط شــهرداری و مدیریتــی و نابــودی شــهروندی ارزشهــای دموکراتیــک ســنتی و
خودمدیریتــی .ایــن قـرارداد میتوانــد واکنــش بــه جهانیشــدن در مســیری درســت باشــد .همیــن امــر بـرای باهمبــودن
خلقهــا حیاتــی اســت .زیـرا مــا ارزشهــای دموکراتیــک و خودمدیریتــی ارزنــدهای از نظــر تاریخــی داریــم کــه بایــد در
برابــر جریانــات لیربالیســتی جهانــی و منطقـهای حفــظ گــردد.
نئولیربالیســم دام بزرگــی اســت کــه تحــت عنــوان مرکززدایــی و تفویــض قــدرت در پــی نیرومندکــردن قدرتهــای محلــی
اســت و ایــن بــه معنــای مدیریتهــای بومــی نیســت ،بلکــه تشــدید منــودن ملیگراییهایــی کوچــک و قدرمتندتــر
منــودن رسمایـهداری اســت .توســع ه خودمدیریتــی و آوردن قــدرت تصمیمگیــری بــه مجالــس یعنــی ایجــاد ســدی بــزرگ
در برابــر خصوصیســازی دولتــی و ادغــام مناطــق در معــادالت رسمای ـهداری جهانــی و دولتــی.
بیانی ه سازمان ملل برای حقوق خلقهای بومی
متامــی ملتهــا حــق متفاوتبــودن را دارنــد .خــود را متفــاوت تعریفمنــودن یــک حــق اســت و در ایــن چارچــوب
حقــوق ملتهــا محفــوظ اســت .برایــن اســاس ملتهــای بومــی از حقــوق برابــری برخوردارنــد.
اصــول بیانیــه ایــن موضــوع را پیــش میکشــد کــه همــه ملتهــا در ســاخنت می ـراث انســانی مشــرک و غنــای متدنهــا
نقــش دارنــد و ســهیم میباشــند .در ذیــل بــه مــواد مهــم بیانیــه اشــاره میکنیــم:
مــادهی  :3ملتهــای محلــی حــق تعییــن رسنوشــت خــود را دارنــد ،بــا توجــه بــه ایــن حقــوق ،اســتاتوی سیاســی خــود
را بــه صــورت آزادانــه ایجــاد میمناینــد و بــه شــیو ه آزادانــه توســع ه اقتصــادی و فرهنگــی خــود را بــه پیــش میبرنــد.
مــادهی  :4ملتهــای محلــی در تعییــن رسنوشــت خــود در چارچــوب روابــط داخلــی و منطق ـهای خــود دارای حــق
ق داشــن رشایــط و امکانــات خودمدیریتــی محلــی را دارنــد.
خودمدیریتــی یــا عــدم مرکزیــت هســتند .یعنــی ح ـ 
مــادهی  :5ملتهــای محلــی در صــورت انتخــاب در کلیــه عرصههــای سیاســی و اجتامعــی و فرهنگــی دولــت مشــارکت
منــوده ،همزمــان حــق تــداوم و تقویــت نهادهــای قانونــی اقتصــادی ،اجتامعــی و فرهنگــی متفــاوت یــا خودویــژه را
دارنــد.
مادهی  :6هر فرد حق داشنت یک ملیت (شهروندبودن در کشوری) را دارد.
مــادهی  :7هــر فــرد بومــی حــق حیــات ،متامیــت فکــری و فیزیکــی ،امنیــت و آزادی شــخصی را دارد .ملتهــای بومــی
بهمثابــه ملتــی جــدا حــق دارنــد در آزادی ،صلــح و امنیــت زندگــی کننــد ،کســی منیتوانــد فرزندانشــان را بــه زور از
آنهــا بگیــرد و بــه کــس دیگــری واگــذار منایــد و هیچکــس منیتوانــد از راهــکار خشــونت و قتلعــام علیــه آنهــا اســتفاده
کند .
مادهی  :8نباید علیه ملتهای بومی با توسل به زور از راهکار آسمیالسیون استفاده شود.
دولتها الزم است از موارد زیر پیشگیری به عمل آورند و به این منظور مکانیسمی مؤثر وضع منایند.
الـفـ مامنعــت از هرگونــه عملــی در راســتای ایجــاد گسســت میــان ملتهــا یــا ملیتهــای جــدا از متامیــت ارزشهــای
فرهنگــی و هویــت اتنیکیشــان.
بـ مامنعــت از هــر گونــه عمــل یــا مجموعــه کــرداری کــه بــا هــدف محروممنــودن آن خلــق از خــاک ،منابــع و منطقـه
سکونتشــان صــورت گیــرد.
جـ مامنعت از هر گونه نقل و انتقال جمعیتی (تغییر در دموگرافی) با هدف تضعیف آن ملتها.
دـ مامنعت از هر گونه آسیمیالسیون و ادغام و ضمیمهمنودن اجباری.
وـ مامنعت از هر نوع تبلیغات که مبنای نژادپرستانه و تبعیضآمیز در برابر ملتها دربرداشته باشد.
مــادهی  :11ملتهــای بومــی حــق احیــاء و اج ـرای عادتهــای فرهنگــی خــود را دارنــد .ایــن حقــوق در بطــن خــود
دربرگیرنــد ه حــق حفــظ ،تــداوم ،توســعه و طرحریــزی در امــروز ،آینــده و گذشــته فرهنگــی مناطــق باســتانی و تاریخــی،
مراســم ،صنایــع دســتی ،تکنولــوژی ،تصویــر ،هرنهــای منایشــی و ادبیــات اســت.
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ابعاد نُهگانه

ملتدموکراتیک

ک.ج.ک بعنــوان نظــام مدیریــت دموکراتیــک خلــق از طــرف
پ.ک.ک اعــام گشــت .هــدف ،برســاخت ملــت دموکراتیــک
بــا ارایــه  9بعــد جهــت ترشیــح ماهیــت آن نظــام اســت .ایــن
ابعــاد ،ماهیــت ضدسوسیالیســتی و ضددموکراســی دولــتـ
ت را اثبــات میکنــد .اتوریتــه سیاســی نظــام مدیریــت
ملــ 
خلــق ،مدیریــت اتونــوم دموکراتیــک اســت کــه ک.ج.ک،
کــودار و سیســتمهای دیگــر بخشهــای کوردســتان ســهم
کوردهــا از ایــن مــدل میباشــند .اتوریتــه سیاســی مشــرک و
داوطلبانــه خلقهاســت .لــذا بروکراســی ،ملیگرایــی و دولــت
ـ ملتگرایــی را رد میکنــد .چارهیابــی دموکراتیــک ماهیتــا
عبــارت اســت از :پدیــده مبدلشــدن بــه ملــت دموکراتیــک و
خودبرســاخنت جامعــه بصــورت جامعــه ملــی دموکراتیــک .نــه
عبــارت اســت از «مبدلشــدن بــه ملــت توســط دولــت» و نــه
«خارجشــدن از حالــت ملــت بــه دســت دولــت»؛ لــذا اســتفاده
جامعــه از حــق «برســاخنت خــود بصــورت ملــت دموکراتیــک»
اســت.
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حــال ،در ایــن مــوازات بــه بازتعریــف ملــت نیــاز هســت .ملــت تنهــا یــک تعریــف نــدارد« .ملـ ِ
ـت دولتــی» هــان اســت کــه
بدســت دولــت ـ ملــت ســاخته شــده اســت .اگــر در برســاخنت ،عامــل اقتصــاد دخیــل باشــد ،آن را ملـ ِ
ـت بــازار ،اگــر حقــوق
ـت سیاســی و اگــر فرهنــگ دخیــل باشــد ،ملـ ِ
ـت حقوقــی ،اگــر سیاســت ،ملـ ِ
دخیــل باشــد ،ملـ ِ
ـت فرهنگــی مینامنــد .دیــن هــم
میتوانــد یــک جامعــه را گردهــم آورده و ملــت تشــکیل دهــد .امــت ،اجتــاع متــام ملتهــای منســوب بــه یــک دیــن اســت.
امــا ملـ ِ
ـت دموکراتیــک نیــز جامعــه مشــرکی اســت کــه افـراد و اجتامعــات آزاد بــا اراده ذاتــی خودشــان آن را تشــکیل دادهانــد.
نیــروی متحدکننــده در ملــت دموکراتیــک ،اراده آزاد افـراد و گروههــای جامعـهای اســت کــه تصمیــم گرفتهانــد در درون یــک
ملــت بزینــد .نگرشــی کــه تشــکیل ملــت را مقیــد بــه «زبــان ،فرهنــگ ،بــازار و تاریــخ» مشــرک میگردانــد ،معــرف ملـ ِ
ـت
دولتــی اســت کــه منیتوانــد تعمیــم بخشــیده شــود ،یعنــی بعنــوان نوعــی نگــرش مبتنــی بــر ملــت یگانــه منیتوانــد قطعــی
و محــض انگاشــته شــود .ایــن برداشــت موردپذیــرش سوسیالیســم رئــال و ضدملــت دموکراتیــک بــود .چنیــن تعریفــی را اساســا
مدرنیتــه رسمایـهداری مطلقیــت بخشــیده بــود .ملــت دموکراتیــک را از طریــق ایدئولوژیهــای ملیگـرا ،دینگـرا ،جنســیتگرا
ت دموکراتیــک بــر مرزهــای نامنعطــف سیاســی تکزبــان ،تکفرهنــگ ،تکدیــن
و پوزیتیویســتی منیتــوان برســاخت .ملــ 
و تفســیر یگانــه از تاریــخ اتــکا نــدارد ،بلکــه برعکــس ،بیانگــر نوعــی اشـراک اســت کــه در همزیســتی آکنــده از همبســتگی
شــهروندان و اجتامعــات متکــر برابــر و آزاد شــکل گرفتــه اســت .تنهــا بــا توســل بــه چنیــن الگویــی از ملــت میتــوان جامعــه
دموکراتیــک را تحقــق بخشــید .در ملــت دموکراتیــک ،شــهروند ،تکتیــپ گردانــده منیشــود .ملــت دموکراتیــک واقعیتهــای
بومــی و جهانشــمول را دوبــاره برمیســازد.
میتــوان تعاریــف متعــددی در مــورد ملــت داشــت ،امــا تعریــف جامــع آن اســت کــه در ارتبــاط بــا ذهنیــت ،آگاهــی و
اعتقــاد باشــد .در ایــن وضعیــت ،ملــت عبــارت از اجتــاع انســانهایی اســت کــه در یــک جهــان ذهنیتــی مشــرک ســهیماند.
لــذا در ایــن نــوع ملــت ،مقــوالت زبــان ،دیــن ،فرهنــگ ،بــازار ،تاریــخ و مرزهــای سیاســی تعیینکننــده نیســتند و تنهــا نقشــی
پیکــروار دارنــد .لــذا در بنیــان ،وضعیــت ذهنیتــی حیاتــی میباشــد .آگاهــی بــه «آزادی و همبســتگی» اســاس کار اســت.
ت دموکراتیــک نیــز پیکــره ذهنیــت ،اتونومــی دموکراتیــک اســت ،زیـرا
ذهنیــت بایــد یــک پیکــره و جســم داشــته باشــد .در ملـ 
مبتنــی بــر «آزادی و همبســتگی» اســت .اجتامعاتــی کــه بــا توســل بــه اراده آزاد بــر محــور یــک ذهنیــت مشــرک ،خویــش را
مدیریــت میکننــد ،اتونومــی دموکراتیــک بدســت آوردهانــد .مبنــای ک.ج.ک و کــودار بـرای تشــکیل چنیــن ملتــی ،خودگردانــی
ت کــورد بــا ملــت تــرک متحــد شــوند،
دموکراتیــک اســت .یــک ملــت ،ملــت تکپیکــره اســت امــا اگــر همیــن ملــت مثــا ملـ 
مســیری «فراملــت» دربرگرفتهانــد .فراملــت یعنــی اتحــاد بســیاری از ملتهــا کــه تعریــف ملــتدموکراتیــک بــه روی آن بــاز
اســت.
بســیاری ایــن پرســش را مطــرح میکننــد کــه :آیــا یــک ملــت میتوانــد مطابــق اندیشــههای اوجــاالن ملــت دموکراتیــک
محســوب شــود یــا خیــر؟ بایــد در پاســخ گفــت کــه مطابــق اندیشـههای رهــر ملــت کــورد ،هــر گــروه و اجتــاع انســانی کــه
گردهــم آینــد و در راه «آزادی» همبســتگی یابنــد ،ملــت دموکراتیــک محســوب میشــود؛ همچنیــن چنــد ملــت اگــر متحــد
ت دموکراتیــک محســوب میگردنــد .پــس هــم یــک ملــت و هــم چنــد ملــت میتواننــد
گشــته و فراملــت باشــند ،بازهــم ملـ 
ملــت دموکراتیــک تشــکیل دهنــد .ولــی مطابــق اندیشـههای دولــت ـ ملتگـرا ،یــک ملــت یعنــی اجتامعــی از انســانها کــه
اجبــارا بایــد یــک زبــان ،تاریــخ ،فرهنــگ و پرچــم واحــد داشــته و یکتیــپ باشــند کــه ملــت دموکراتیــک محســوب منیشــوند.
ملــت دموکراتیــک مــورد نظــر اوجــاالن تکتیــپ نیســت ،متکــر و متنــوع اســت و بــه زبــان و فرهنــگ و غیــره بعنــوان تنهــا
عامــل اهمیتــی پرســتشوار منیدهــد .دول ـتـ ملتگرایــی نافــی تفاومتندیهــا اســت .ملــت دموکراتیــک مــورد نظــر اوجــاالن
دارای دو بعــد ذهنیتــی و جســانی اســت کــه بایــد بازتنظیــم و از حالــت دولــت ـ ملتگرایــی خــارج گردانــده شــود .بعــد
ذهنیتــی ملــت کــورد بــدون اهــال زبــان ،فرهنــگ ،جغرافیــا و غیــره دارای احســاس همبســتگی مشــرک اســت و متکــی بــر
تفاوتمندیهــا میباشــد .بعــد دوم ،جســانی اســت .در ایــن بعــد ،معــاری مناســب اج ـرا میشــود کــه هامنــا بازتنظیــم
محیطزیســت و طبیعــت اجتامعــی اســت کــه بهشــکل میــراث بــه آن ملــت رســیده اســت .در کوردســتان مســتعمره و
اشغالشــده ،بعــد جســانی غصــب شــده میباشــد کــه بعنــوان طبیعــت اول در کنــار اجتــاع کــه طبیعــت دوم اســت ،بایــد
احیــاء شــوند ،زیـرا بدســت رسمایـهداری تبــاه گردانــده شــدهاند .توســعه آمــوزش اولیــن گام اســت .آمــوزش علــم ،فلســفه ،هــر
و حتــی دیــن ،یعنــی پیبــردن بــه موجودیــت تاریخــی و اجتامعــی خویــش .پایبنــدی کامــل بــه «آزادی اندیشــه و بیــان» مقولــه
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بنیادیــن ایــن رونــد اســت .خودگردانــی دموکراتیــک ،هامنــا بازتنظیــم بعــد جســانی و پیکــروار ملتهــا اســت .حیاتیتریــن
مقولــه ایــن اســت کــه ملــت دموکراتیــک دارای ابعــاد نهگانــه فرهنگــی ،اقتصــادی ،اجتامعــی ،حقوقــی ،دیپلامتیــک و غیــره
اســت .پذیــرش خودگردانــی از ســوی دولتهــای حاکــم ،رشط عمــل بــه ابعــاد نهگانــه اســت:
1ـ شیوه حیات کمون دموکراتیک و فردـ شهروند آزاد در ملتدموکراتیک
اوجــاالن میگویــد :بــه هنــگام بیــان ابعــاد حیــات ملــت دموکراتیــک ،جهــت درنیفتــادن بــه یــک اشــتباه بایــد از قبــل یــک
هشــدار داد؛ در حیــات ملــت دموکراتیــک یــا هــر نــوع دیگــری از ملــت ،همیشــه کلیتمنــدی ذهنــی و نهــادی وجــود
دارد .هیچیــک از تقســیامت ابعــادی بــه تنهایــی و بــه شــکل «گسســته از کلیــت» منیتواننــد وجــود داشــته باشــند .یــک
ملــت دموکراتیــک دارای ارگانیســمی اســت کــه حوزههــا و ابعــاد آن بــه همدیگــر ارتبــاط تنگاتنــگ دارنــد .ابعــاد از یکدیگــر
جداشــدنی نیســتند.
هــر فــرد یــا شــهروند ملــت دموکراتیــک بــه انــدازهای کــه آزاد اســت ،ناچــار اســت کمونــال نیــز باشــد .ایــن فــرد بــا فــرد
حاصــل از تفــرد محــض رسمای ـهداری کــه ضــد جامعــه اســت ،تفــاوت دارد .هیــچ فــردی قــادر نیســت آزادیهــای بیپایــان
داشــته باشــد .در لیربالیســم ،فــردی کــه بــرده کار دســتمزددار و بیشــینه ســود اســت ،بــرده نظــام هژمونیــک اســت .چــون فــرد
اســت کــه در کمــون عضــو میشــود ،پــس بایــد جامعــه شــاکلهبندی شــده را بپذیــرد نــه همچــو لیربالهــا آن را رد منایــد ،زیـرا
لیربالیســم میگویــد جامعـهای 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 منیگیــرد .هــر فــرد ملــت دموکراتیــک
میتوانــد عضــو چنــد کمــون شــود .اصــل اخالقــی ،مســئولیتپذیری در برابــر کمــون مربوطــه اســت .ایــن خصلــت
دموکراتیکبــودن اســت کــه «کمــون یــا اجتــاع سیاســی» را تحقــق میبخشــد .سیاس ـیبودن ناشــی از دموکراتیکبــودن
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 دولـتـ ملــت هــم باشــد ،شــهروند آن هــم هســت و تعریــف
وســیعتر میشــود .عضویــت در ک.ج.ک ،فــرد ـ شــهروند آزاد محســوب میشــود 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 دولــت ـ ملــت .حتــی بــا عضویــت در ســازمانی جهانــی میتوانــد معنایــی سـهگانه
یابــد .هــر کمــون میتوانــد روســتا و یــا شــهر ،محلــه و منطقــه را دربرگیــرد .یــک کئوپراتیو(تعاونــی) ،کارخانــه ،وقــف ،بنیــاد
خیریــه ،انجمــن و ســازمان مدنــی نیــز میتوانــد 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
اتوریتــه یــا مدیریــت دموکراتیــک اســت .خودگردانــی در واقــع جهــت ایجــاد یــک ســقف سیاســی مشــرک بــا دولــت ـ
ملتهــای دارای اتنیســیته حاکــم اســت .پــس بعــد سیاســی برســاخت ملــت دموکراتیــک ک.ج.ک ،خودگردانــی دموکراتیــک
اســت .ایــن یعنــی مدیریــت ذاتــی .اگــر جامعـهای از مدیریــت ذاتــی خویــش محــروم باشــد ،از حالــت ملــت نیــز خارج اســت.
مدیریــت ذاتــی ب ـرای ملتهــای تحــت ســتم ،جایگزینــی جهــت مدیریــت بیگان ـ ه دولــت زورمــدار و حاکــم اســت .هــان
مدیریــت بیگان ـهای کــه فروپاشــی جامعــه را مدیریــت میکنــد .ک.ج.ک بــا پیشــاهنگی پ.ک.ک ایــن رونــد نابــودی مل ـت
کــورد را متوقــف ســاخته اســت .کــودار هــم در رشق کوردســتان دقیقــا چنیــن نقشــی را ضمــن لحــاظ ویژگیهــای متفــاوت
ایــران و رشق کوردســتان ،برعهــده دارد .مدیریــت ذاتــی ،جامعــه را شــدیدا سیاســی میکنــد تــا از میــان نــرود .مدرنیتــه
رسمایـهداری و مدرنیتــه دموکراتیــک دو مســیر تکویــن ملــت هســتند .اولــی بــه قهقـرا میبــرد و شوونیســتی اســت و دومــی
آزاد میگردانــد و دموکراتیــک میباشــد .ایــن دو ،فرمهــای جامعــه سیاســی هســتند .اولــی دولـتـ ملــت میســازد و دومــی
ملــت دموکراتیــک .رسمای ـهداری معمــوال بــا اســتفاده اب ـزاری از دیــن و ملیگرایــی ،دول ـتـ ملــت خــود را میســازد .نبایــد
«نیــروی سیاســی طبیعی»جامعــه را بــا «قــدرت دولتــی» یکــی دانســت .سیاســت خصیصــه ملــت دموکراتیــک و قــدرت
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خصیصــه دولــت اســت .خودگردانــی ،نگهداشــن جامعــه در موقعیــت سیاســی دامئــی علیــه قــدرت میباشــد .سیاسینشــدن بــه
معنــی تســلیم شــدن در برابــر هــرج و مــرج و کائــوس اســت .البتــه بحرانهــا و کائــوس اساســا دورهای و کوتاهمــدت هســتند .در
ایــن میــان ،سیاســت نظــم میبخشــد .مخالــف تنظیــم رسکوبگرانــه دولــت اســت .یــک خلــق تنهــا از طریــق سیاسیشــدن میتوانــد
بــه تضعیــف دولــت بپــردازد .ارگان سیاســت دموکراتیــک موجــب میشــود کــه خودگردانــی دموکراتیــک را بــا ملــت دموکراتیــک
مــرادف بدانیــم .تحریفهــای عامدانــه آن اســت کــه ایــن ارگان را هــان پدیــده دولــت بداننــد .دولــت ـ ملــت کال از اصــول
ک.ج.ک و کــودار حــذف شــده اســت .اگرچــه ک.ج.ک و کــودار دارای چــارت ســازمانی هســتند و ویژگــی نهادینهشــدگی شــبیه
دولـتـ ملــت دارنــد ،امــا تفــاوت ماهــوی بــا آن دارنــد .در بعــد سیاســی ملــت دموکراتیــک کــه خودگردانــی اســت ،کنگــره خلــق
باالتریــن ارگان تصمیمگیــری یــک ملــت اســت کــه در سیســتم ک.ج.ک و کــودار قـرار دارد .بعبارتــی مجلــس خلــق اســت و بــا نظــام
پارملانــی بــورژوازی دولــت ـ ملــت تفــاوت کامــل دارد .امــروزه بخاطــر تحــت ســتمبودن ملــت کــورد ،ک.ج.ک ،کــودار و سیســتمهای
دیگــر بخشهــای کوردســتان نیــز تحــت فشــار مضاعــف قـرار دارنــد ،لــذا بایــد مطابــق ایــن موقعیــت بــه ســاماندهی خــود بپردازنــد
کــه شــورای اجرایــی آنهــا هــان 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
مدنیــت سیاســی را بهعنــوان هــدف برمیگزینــد .از جملــه نهادهــای ک.ج.ک «نهــاد ریاســت کل» اســت کــه مســتقیام توســط
خلــق انتخــاب میشــوند .کار آن هــم نظــارت بــر فعالیتهــای شــورای اجرایــی و واحدهــای فعالیتــی میــان خلــق اســت کــه البتــه
مرکزگرایانــه نیســت ،بلکــه هامهنگســازی میباشــد .اگــر دولــت ـ ملــت مانــع ایــن فعالیتهــا شــود کــه بایــد قانونــی باشــد،
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 یکطرفــه اعــان میکنــد .ک.ج.ک در ایــن راســتا نــه تنهــا خلقکــورد ،بلکــه
دیگــر خلقهــای ســاکن کوردســتان را هــم بــه قیــام برمیخیزانــد .در ایــن مرحلــه رصفــا جنگکــردن مطــرح نیســت ،بلکــه در کنــار
آن بایــد مدیریــت ذاتــی در شــهرهای کوردســتان بعنــوان خودگردانــی عملــی تشــکیل داده شــود .ایــن مدیریــت بایــد بــه هــر  9بعــد
ملــت دموکراتیــک عمــل منایــد.
3ـ ملت دموکراتیک و زندگی اجتماعی
بعــد زندگــی اجتامعــی در ملــت دموکراتیــک بـرای ایــن اســت کــه در نــوع زندگــی کالســیک ســنتی جامعــه و مدرنیتــه رسمایـهداری
تغییــر رادیــکال صــورت گیــرد .نوگرایــی رونــدی اســت کــه هرگــز در جوامــع متوقــف منیگــردد و مدرنیتــه کالســیک حیــات اجتامعــی
را بــه شــیوه قــرن بیســتمی شــکل داده اســت .مــد و مدلگرایــی نوعــی مریضــی اجتامعــی شــده .در واقــع متامــی حیــات اجتامعــی
تاکنــون مطابــق ذهنیــت متدنمرکزگ ـرا شــیرازه گرفتــه .ایــن مرکزگرایــی بصــورت شــیوههای توســعه و تحــول در «شــهر ،طبقــه و
دولــت» تنهــا ظاهرگرایــی اســت و بــا ماهیــت مرتبــط نیســت .ایــن ســه ســاختار جامعــه رسطانــی شــده ،زیـرا رسمایهدارانــه اســت.
بحرانهــای ایــن ســاختار مریــض چنــان ماهیتــی نــدارد کــه موجــب پیرشفــت جامعــه گــردد ،لــذا رشــد اجتامعــی بصــورت رشــد
رسطانــی اجتامعــی منــود مییابــد .کالنشــهرهای بــا انفجــار بیســت میلیونــی جمعیــت تنهــا میتواننــد رسطانــی باشــند و زندگــی
اجتامعــی را تبــاه ســاخته و مختــل کننــد .چنیــن رونــد اجتامعــی یکدستســاز رسمایهدارانــه و بــورژوازی دیگــر عــادی جلــوه داده
میشــود .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 میشــود .چنیــن
جمعیتــی تنهــا محیطزیســت را نابــود و غیرقابــل زیســت میکنــد .عامــل اصلــی ایــن رونــد هــم لویاتــان مدرنیتــه رسمای ـهداری
اســت.
بویــژه ایــن نــوع حیــات ،زن را کــه کهنتریــن مســتعمره اســت نیســت میکنــد .کاالییشــدن زن و مبدلشــدنش بــه ملکــه
کاالهــا ،کار هــان مدرنیتــه اســت .زن یــا اصــا دســتمزد نــدارد یــا اینکــه نصــف مــردان دســتمزد دارد و بــه کنیــزک کــره خاکــی
مبــدل گردانــده شــده .هیــچ قانونــی اساسـیای یافــت منیشــود 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 سیاهیلشــکر کارخانههــای صنعتــی اســت ،اســتفاده
میگــردد .اب ـزار قــدرت مــر ِد خانــه و دولتمــرد کشــور میباشــد .بردگــی زنــان وحشــتناکتر از بردگــی کــودکان و مــردان اســت.
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شــیوه انباشــت ســود رسمایـهداری ،حیــات خانــواده را هــم نابــود کــرده اســت.
حیــات اجتامعــی چنــان تبــاه شــده کــه دیگــر بیامریهــای جســانی در مــوازات بیامریهــای عصبــی و روانــی ایجــاد میشــوند .در
دوران معــارص قریــب ســه هـزار بیــاری ،بخاطــر فشــارهای روانــی وارد شــده بــر فــرد در جوامــع رسمایـهداری بــه وجــود میآینــد.
اوجــاالن میگویــد حتــی ملیگرایــی ،دینگرایــی ،قدرتگرایــی و جنســیتگرایی هــم از نظــر نهــادی و هــم فــردی ،ژنهــای
ذهنــی و عاطفــی رسمایـهداری بیــار یزا هســتند .همچنیــن در حیــات اجتامعــی ســاختگی رسمایـهداری ،نظــام آموزشــی نوعــی
فــرد تکتیــپ و یکدســت کــه ضداجتــاع اســت را بــه عنــوان ایندیویدوالیســم یــا فردگرایــی محــض ،آمــوزش و پــرورش میدهــد.
حیــات شــهروند لیـرال ،بــاب میــل دولــت ـ ملــت و رسمایـهداری تنظیــم گشــته اســت .در بخــش آمــوزش ایــن دولتهــا ،عــدهای
قدرتگ ـرا را مطابــق نیــاز حــوزه سیاســی دولــت بــا قوانیــن ســخت تربیــت میکننــد و مابقــی جمعیــت مردمــی را بــه مثابــه
سیاهیلشــکری کــه از ایــن حــوزه رانــده شــده بـرای عــادت بــه هــوا و هــوس فــردی روزانــه تربیــت میدهنــد .فــردی کــه تنهــا
میـراث او ،غرایــزش باشــد .شــیرازه طبیعــت اجتامعــی اینگونــه از هــم فروپاشــیده شــده .امــروزه بــه انــدازهای کــه سوسیالیســم
از چشــم مردمــان جهــان انداختــه شــده ،اجتــاع هــم نابــود گشــته و بــه انــدازهای کــه رسمایـهداری دوستداشــتنی جلــوه داده
شــده ،پوچگرایــی ترویــج یافتــه اســت .جامعــه و انســان دو پدیــده جداناشــدنی هســتند در حالــی کــه رسمای ـهداری بــا پیشــرد
«شــهر ،طبقــه و دولــت» آن را جــدا ســاخته .برســاخت ملــت دموکراتیــک هــم آشــتیدادن انســان و جامعــه اســت .امــروزه
فردگرایــی را جایگزیــن جامعــه کردهانــد .اوجــاالن جامعــه را خانــوادهای بــزرگ تلقــی میکنــد کــه بایــد زنــده گردانــده شــود.
ملــت دموکراتیــک بــا زندهســاخنت جامعــه ،فرهنــگ پوچگرایــی را از جامعــه میزدایــد .جامعــه و فــرد ســامل هــدف اساســی آن
اســت .هکــذا علــوم دوبــاره بــه خدمــت جامعــه درآورده میشــود 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
توســط رسمای ـهداری بــه مــرز نابــودی رســانده شــده .خودآگاهــی هــم رویــه آنهــا میباشــد.
شــاید برآوردکــردن حیــات اجتامعــی بــا حیــات کل کائنــات تعاریفــی ســخت بدســت دهنــد و بویــژه حیــات تعریفناپذیــر باشــد،
امــا اوجــاالن متوجــه شــده کــه نــوع حیــات انســانی و اجتامعــی را میتــوان بــا فرمولهــا و الگوهــای ســادهای کــه بــه انــدازه
فرمــول جامعــه طبیعــی گذشــته بــاارزش اســت ،توجیــه و تبییــن منــود .لــذا بــا الگوبــرداری از فیزیــک کوانتــوم و علــوم کیهانــی،
حیــات تعریفناپذیــر را توجیــه آزادیخواهانــه میکنــد .مســلام بــا توجــه بــه اندیش ـههای ایشــان در بــاب حیــات ،فعــا تنهــا
ایشــان توانســتهاند در ایــن حــد بــه توجیهــی کلیتمندتــر دســت بزننــد و جنبـهای جهانــی بیابنــد .زیـرا رسمایـهداری بــه وســعت
جهانــی زندگــی را تبــاه کــرده اســت و اوجــاالن هــم حیــات اجتامعــی توجیهپذیــر را جایگزیــن حیــات فردگرایانــه پوچگـرا ســاخته
اســت .لیربالیســم در نهایــت بــه فردگرایــی ختــم میشــود ،امــا ملــت دموکراتیــک مــورد نظــر اوجــاالن بــه متــدن دموکراتیــک .بعــد
حیــات اجتامعــی هــان فــرم ویــژه ملــت دموکراتیــک جامعــه بــه لحــاظ ســاختاری اســت.
4ـ زندگی مشترک آزاد در فرم ملت دموکراتیک
زندگــی مشــرک آزاد هــم جوهــره فــرم حیــات اجتامعــی میباشــد .حیــات بیولوژیکــی جانــداری و حیــات هســتیمحور کیهانــی دو
نــوع حیــات هســتند کــه در نــوع بیولوژیکــی ،ســه مقولــه «تغذیــه ،امنیــت و تــداوم نســل» بســیار اساســی هســتند .نقــش حیــات
در انســان ســطحی متفاوتتــر دارد .امــروزه کیهــان جانــداران بــا خطــر نابــودی بدســت رسمایـهداری روبــرو اســت و نســل انســان
احســاس خطــر میکنــد .لیربالیســم 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 میشــود کــه غلــط اســت .ایــن
اســت کــه زندگــی مشــرک آزاد افـراد اجتــاع بــا بیهودگــی رویاروســت .در میــان متامــی کیهانهــا ،تنهــا کیهــان انســان قــادر بــه
شــناخت از خــود اســت .ایــن شــناخت هــم در مکانــی فیمابیــن مــرگ و زندگــی ایجــاد میشــود .احســاس خوشــبختی امیدوارانــه
انســان هــم در ایــن مــکان شــکل میگیــرد و تــداوم مییابــد .ولــی امــروزه جوامــع مختلــف را میبینیــم کــه چگونــه زندگــی را
بــه ســیاهینشــاندهاند .زن و مــرد دو قطــب مکمــل زندگــی اجتامعــی هســتند کــه بخوبــی میبینیــم چگونــه پدیــده زن بــه فنــا
بــرده میشــود .زن بعنــوان یــک جنــس ،مکمــل زندگــی انســانی اســت .بردهســاخنت زن منجــر بــه گسســت دو قطــب زندگــی
معنــوی ـ مشــرک شــده .وجــود زن بــه مقــام یــک ابـزار رصف بـرای ارضــای غریــزه ســقوط یافتــه اســت .جامعــه بعنــوان طبیعــت
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دوم و زن بهمثابــه طبیعــت ســوم هــر دو در خطــر هســتند .زندگــی آزاد بســتگی بــه پایــداری جامعــه و زن دارد .جوامــع
امنیــت و تغذیــه ندارنــد ،لــذا نســل انســان را هــم رو بــه نیســتی میبرنــد .در مرحلــه نخسـ ِ
ـت ایــن نیستشــدن ،زن قربانــی
اول اســت .رهایــی و دس ـتیافنت جامعــه بــه آزادی تنهــا بــا تحلیــل پدیــده زن و آزادی زن ممکــن میگــردد .ســلطه مــرد بــر
زن ،بزرگرتیــن معضــل در زندگــی آزاد اســت .زندگــی مشــرک آزاد در گام اول بــا رد مالکیــت بــر زن حاصــل میشــود .نــگاه
آزادانــه زن و مــرد نســبت بــه یکدیگــر یعنــی رهایــی از عشــق افراطــی مالکیتســاز کــه نوعــی بردگــی اســت .عشــق واقعــی
یعنــی دستبرداشــن از بردگــی .ملــت دموکراتیــک تنهــا بــا چنیــن ذهنیتــی آزادیخواهانــه قابــل تحقــق اســت .تکثیــر معنــوی ـ
ذهنــی اعضــای خانــواده مهمــر از تکثیــر فیزیکــی میباشــد .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 مشــرک آزاد در ملــت دموکراتیــک بــه ترشیــح روابــط آزادانــه زن و مــرد در اجتــاع ســامل میپــردازد .لــذا نخســت
روابــط بیــار جوامــع کالســیک را آسیبشناســی میکنــد ،ســپس دســتورالعمل حیــات کمونــی مشــرک از هــر لحــاظ را ارایــه
ک جنســی توجــه منیکنــد ،اشـراکی کــه لیربالیســم آن را رصفــا در حــد غریــزه
میدهــد و بایــد توجــه داشــت کــه رصفــا بــه اشـرا 
باقــی گذاشــته و در دیگــر حدودهــا ،زن و مــرد را از اجتامعیــت خــود دورگردانیــده اســت .متامــی روابــط زن و مرد در لیربالیســم
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 انســانهای
آن ،تحقــق ملــت دموکراتیــک میباشــد .در جامع ـهای کــه ملــت و میهــن آن مســتعمره باشــد ،عشــق فــردی منیتوانــد در
مقابــل عشــق جمعــی و کلکتیــو منــو کنــد .زیـرا تنهــا عشــق جمعــی میتوانــد مبــارزه و زمینــه آن را مهیــا ســازد .بـرای 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 ابـزاری بـرای قــدرت اســت تــا متامــی حــوزه اقتصــاد از ســوی مدرنیتــه رسمایـهداری قبضــه شــود .معنــی
اقتصــاد ب ـرای آن هــم فقــط «ســود بیشــر» و تلانبارکــردن رسمایــه روی هــم اســت .در طــول تاریــخ تاکنــون رسمای ـهداری
ضــد اقتصــاد بــوده .دول ـتـ ملــت یــک یــا چنــد الیت(نخب ـه) وابســته بــه خــود را بــه مثابــه کانونهــای انحصــار قــدرت و
رسمایــه میســازد و بــا اســتفاده ابـزاری از آنهــا ،آنچــه بــه اقتصــاد و جامعــه تعلــق داشــته باشــد را بــه زور و یــا حیلــه غصــب
میمنایــد .حتــی راههــای مرشوعیتبخشــی بــه ایــن حاکمیــت بالمنــازع خــود را بــا مقدسگردانــدن دولــت ملــی و متامیــت
ارضــی آن ،طــی میکنــد .مخالفــان بــا ایــن راههــا را تروریســت خوانــده و بــا ظاملانهتریــن شــیوه مجــازات و تنبیــه میکنــد.
بویــژه مفاهیــم ،نظریههــا و نهادهایــی در حــوزه حقــوق ،اقتصــاد سیاســی ،دیپلامســی و ســایر حوزههــا را جهــت ایــن
مرشوعیتبخشــی بخدمــت میگیــرد .شــیوه اقتصــاد دولــت ملــی ،تــرور همهچیــز ،بویــژه اکولــوژی اســت .دســتمزد هــم
بهرتیــن اب ـزار ب ـرای دولــت اســت تــا اف ـراد جامعــه را اســیر خــود ســازد و بــه گدایــی نــزد خــود بکشــاند .بیــکاری را ترویــج
میدهــد تــا خیــل عظی ـ م بیــکاران کــه نیــروی کار ارزان هســتند ،شــکل گیــرد .حیــات اقتصــادی دولــت را جایگزیــن حیــات
اقتصــادی جامعــه میکنــد .بویــژه ،زنــان یــا بیدســتمزدند یــا کمدســتمزد.
جامعــه کــورد بدتریــن قربانــی رسمای ـهداری اســت کــه اوج آن ،نسلکشــی میباشــد .کوردســتان منبــع عظیمتریــن ذخایــر
اقتصــادی و ثــروت اســت .ایــن رسزمیــن ثرومتنــد در دوران معــارص از حالــت میهــن پربرکــت خــارج گردانــده شــده ،زیـرا بــه
عنــوان مزوپوتامیــا اولیــن مهــد شــکلگیری اقتصــاد کمونالــی در تاریــخ برشیــت بــوده .وقتــی چنیــن بالیــی بــر رس کوردســتان
میآیــد ،مســلم اســت کــه فــرد کــورد هــم بــا نابــودی جامع ـهاش یعنــی بــا نسلکشــی و رسکــوب ،از حالــت جامعــه خــارج
گردانــده میشــود .پدیــده کولــری داســتان غمانگیــز و اســفبار تنهــا قــر کمــی از ارتــش بیــکاران کوردســتان میباشــد.
جامعــه کــورد گرفتــار مثلــث تباهــی رسمایـهداری یعنــی «بیشــینه ســود ،دولــت ملــی و صنعتگرایــی مخــرب» اســت .اشــغال،
غــارت و نسلکشــی فرهنگــی تنهــا نصیــب کوردهاســت .اشــغال اقتصــادی بــه آسمیالســیون منجــر میشــود .ابزارهــای اقتصــادی
کوردهــا بــه تــرف دشــمن درآمــده .کولــری منــاد ســقوط وحشــتناک بــازار کــوردی اســت کــه ابزارهــای تولیــد و تجــارت را از
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کــف داده .انــکار هویــت و محرومیــت آزادی پــس از نابــودی زیربنــای هســتی جامعــه ،یعنــی اقصــاد حاصــل میگــردد.
هــدف اصلــی نظــام اقتصــادی ملــت دموکراتیــک ،احیــای اقتصــاد کمونالــی و جامعــه آن اســت .زی ـرا زمینــه ســیطره مجــدد
جامعــه بــر اقتصــاد را مهیــا میســازد .خودگردانــی اقتصــادی کــه در مــوازات خودگردانــی سیاســی میآیــد ،حداقلتریــن حــق
طبیعــی یــک ملــت اســت .سازشــی ب ـرای حــل اســت کــه میــان ملــت دموکراتیــک و دولــت ـ ملــت صــورت میگیــرد و راه
گــذار کامــل بــه کنفدرالیســم دموکراتیــک میباشــد .خودگردانــی بــا اســتقالل تفــاوت دارد .شــاید اســتقالل کامــل اقتصــادی
راهــکار کالســیکها بــرای ایجــاد دولــت ـ ملــت خــودی اســت ،امــا اقتصــاد ملــت دموکراتیــک از نــوع اســتقاللی نیســت،
بلکــه بــازار مشــرک بــا روابــط بســیار گســرده روزانــه ملتهــا و خلقهاســت کــه در قدیــم بصــورت فرهنــگ هدیــه و شــیوه
مبادلــه پایاپــای عادالنــه خودمنایــی میکــرد .رسمایـهداری خصوصــی و دولتــی هــر دو در راهکارهــای اقتصــادی کنفــدرال حــذف
میشــوند .ایــن اقتصــاد ،اکولوژیــک اســت و صنعــت را بــا اقتصــاد کمونــی ،اکولوژیــک میگردانــد .دموکراســی بصــورت ســتون
فقـرات ایــن اقتصــاد اســت .صنعــت ،راهکارهــای توســعه و عمـران ،تکنولــوژی ،تأسیســات بهرهبــرداری و نــوع مالکیتهــا 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 .بـرای رســیدن بــه اقتصــاد ســامل و خودگــردان،
نخســت نیــاز بــه تغییــر ذهنیــت وجــود دارد .لــذا بـرای انجــام انقــاب در جوامــع ،نخســت ،مبــارزه ایدئولوژیــک کــه از کانــال
دموکراســی میگــذرد ،الزم اســت ســپس در مرحلــه دوم ،مبــارزه اقتصــادی .خودگردانــی اقتصــادی هــان کانــال دموکراســی اســت
کــه زیربنــا را ایدئولــوژی ق ـرار میدهــد نــه اقتصــاد تــا اشــتباه مارکسیس ـمـ لنینیســم تک ـرار نگــردد .حتــی اگــر شــیوه اقتصــاد
جامعــه کمونالــی گــردد ،ولــی ذهنیــت کار و رنــج در آن دولتــی باشــد ،میتوانــد بزرگتریــن شکســت از نــوع شــوروی را موجــب
گــردد .ســود بیشــر ،انحصــار کاال و نیــروی کار ابزاریشــده و رسمایــه در اقتصــاد ملــت دموکراتیــک محلــی از اع ـراب نــدارد.
کســب پــول از طریــق پــول ،شــیوه اقتصــادی نیســت ،اســتثامر متــام عیــار اســت ،زیـرا هیــچ نــوع تولیــد کاالیــی در آن نیســت تــا
جامعــه را تغذیــه کنــد .پــول فقــط صاحــب پــول را تغذیــه رسمایـهای میکنــد .در ملــت دموکراتیــک ،انســان بــه خدمــت کار در
منیآیــد ،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 بیحــد و مــرز
کنــد .خودگردانــی در واقــع بــه یکبــاره رس بــر نیــاورده ،بلکــه ریشـههای آن بــه اقتصــاد کمونالــی جامعــه نوســنگی برمیگــردد.
لــذا احیــای جامعــه طبیعــی اســت .هــان 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 ،نیسـتگردانیدن تاریــخ و محیطزیســت اســت.
عامــل ســوم دیگــری کــه منــاد فاجعــه در کوردســتان اســت ،جنگلســوزی اســت و هــر درخــت بلــوط منــاد یــک فــرد کــورد یــا یــک
کولــر میباشــد .سـهگانه «کولــر ،چشــمه(کانی) ـ کــوه و بلــوط» منادهــای مظلومیــت کوردســتان هســتند کــه بایــد خودگردانــی
اقتصــادی ملــت دموکراتیــک برنامههــای احیاگرانــه خــود را ب ـرای آنهــا تنظیــم و آزادی را جایگزیــن مظلومیــت کنــد .نابــودی
کانــی بــل بــا احــداث ســد داریــان ،کشــتار کول ـران در مرزهــا و بــه توبــره کشــیدن خــاک کوردســتان در معــادن ســنگ و نیــز
ســکته رشیانهــای خونــی کوردســتان یعنــی سدســازی بــر روی رودخانههــا ،همــه و همــه الزمــه یــک اقتصــاد خودگــردان را
فریــاد میزننــد .بیــکاری ،بیآبــی و بیخاکــی ،یعنــی نابــودی یــک ملــت.
اقتصــاد کمونــی در خودگردانــی دموکراتیــک را نبایــد بــا رسمایـهداری دولتــی یــا اقتصــاد دولتی اشــتباه گرفت .حتــی جمعیمنودن
کامــل اقتصــاد بــه شــیوه سوسیالیســم رئــال هــم نیســت .اصــل اساســی در خودگردانــی ،ســازگاری برنامههــای واحدهــای
اقتصــادی کمونــی بــا طبیعــت انســانی و محیطزیســتی اســت کــه ممکــن اســت در هــر روســتا ،منطقــه و شــهری شــیوههای
متفــاوت را بطلبــد .موجــودی پــول بایــد رصف حصــول آزادی شــود نــه ســود بیشــر ،لــذا احتیاجــات روزانــه در برابــر احتیاجــات
بیهــوده اهمیــت مییابنــد .خودگردانــی اقتصــادی در کنــار خوددفاعــی (دفــاع ذاتــی) از اصــول پای ـهای ملــت دموکراتیــک و
سیســتم کنفدرالــی اســت .بــا حفــظ کمــون ،انســان تــداوم مییابــد بــا حفــظ خــاک ،کوردســتان بقــا پیــدا میکنــد و بــا حفــظ
جنــگل ،اکولــوژی تــداوم مییابــد .هامنطــور کــه در بعــد سیاســی ملــت دموکراتیــک ،مرکزگرایــی وجــود نــدارد ،در بعــد اقتصــادی
آن هــم خالقیــت تولیــدی بــر اســاس نیازهــا و شــیوه تولیــد صنعتــی اکولوژیــک در برابــر صنعتگرای ـ ی جــای تولیــد ملــی را
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میگیــرد .اقتصــاد دیگــر بــر واحدهــای خــاق بومــی تکیــه میکنــد .البتــه بــازار ملــی مشــرک رد منیشــود ،ولــی بــازار بومــی
حیاتبخشتــر گردانــده میشــود تــا مانــع از مرکزگرایــی بــازاری شــود .خودگردانــی موجــب میشــود کــه درآمدهــای ناشــی از
تولیــدات بومــی بـرای ســاکنان آنهــا خــرج شــود نــه رصفــا بـرای الیتهــای اقتصــادی ســاکن تهـران ،آنــکارا ـ اســتانبول ،بغــداد و
دمشــق .بایــد متامــی مــوارد فــوق در قوانیــن اساســی جدیــد دولتهــای حاکــم بــر کوردســتان گنجانــده شــود.
ک.ج.ک و کــودار مدیریــت اقتصــادی اســت کــه واحدهــای دموکراتیــک مدرنیتــه دموکراتیــک را جایگزیــن مدرنیتــه رسمایـهداری
میکنــد ،زیـرا مدیریــت رسمایـهداری بــه بحرانهــای اقتصــادی ،بیــکاری و گرســنگی دامــن میزنــد .هکــذا یــک انقــاب بــدون
مدیریــت اقتصــادی منیتوانــد موجــب برســاخت ملــت دموکراتیــک شــود.
6ـ ساختار حقوقی ملت دموکراتیک
ایــن نــوع حقــوق بیشــر سیاســی اســت و بــر قالــب قانونــی تأکیــد منیکنــد .تنــوع راهکارهــا را بجــای یــک راهــکار نوشتهشــده
مــن قانــون اســاس کار قـرار میدهــد .تنظیــات حقوقــی دولــت ،راهکارهــای متنــوع را رهــا و فقــط بــه یــک راهکار میچســبد.
هــدف آن هــم برق ـراری حاکمیــت از راه ســادهگرداندن یکدســت جامعــه و از میــان بــردن تنوعــات اخالقــی ـ سیاســی اســت.
حقــوق ،معمــوال ابـزاری بغــرج و پیچیــده دولتــی اســت کــه ضدتنظیــات اخالقــی اســت .اخــاق ،یعنــی گذشــت ،فروتنــی ،گریــز
از قالــب و دگــم .حقــوق دولتــی نوعــی عدالــت کاذب و فرمالیتــه را جایگزیــن عدالــت اجتامعــی میکنــد .حقــوق عبــارت
اســت از :هــر مدیریــت از طریــق قوانیــن پرشــار و افراطــی کــه عدالــت کاذب را بـرای مرشوعیــت دســتگاه قــدرت جایگزیــن
میکنــد .بــورژوازی بــا ایــن ابـزار بــه اوج قــدرت سیاســی ـ رسمایـهای رســید .ابـزاری بـرای قضــاوت و حکمیــت یکطرفــه دولــت
علیــه خلقهاســت .ملــت دموکراتیــک ،بیشــر از اینکــه ملــت حقوقــی باشــد ،ملــت اخالقــی و سیاســی اســت .تنهــا بـرای ایجــاد
یــک ســقف سیاســی مشــرک اســت کــه میتــوان بــه ســازش قانونــی بــر مبنــای حقــوق رســید .قوانیــن محلــی و بومــی اساســا
انعطافپذیــر و متنــوع هســتند کــه اخالقمــدار اســت .بروکراتیســم دولتهــا بــا توســل بــه حقــوق یونیــری ایجــاد میشــود
کــه بــه کشــتار موزائیــک فرهنگــی میپــردازد .بروکراتیســم ،انحصــار قانونــی و اقتصــادی را موجــب میگــردد حتــی اگــر نظــام
حاکــم فدرالــی یــا فــدره باشــد.
کوردهــا تاکنــون نتوانســتهاند حقــوق مختــص بــه خــود داشــته باشــند و امــروزه هــم علیرغــم احیــای موجودیتــش ،امــا هنــوز
تعریــف قانونــی نشــده اســت .ایــن تعریــف بــه معنــای بــه رســمیت شــناخنت از ســوی دولــت ـ ملتهاســت .ســازش بــا دولــت
ـ ملــت بــا اتــکا بــه قانــون اساســی دموکراتیــک آن و قوانیــن ملــی دموکراتیــک خودگردانــی تضمیــن میگــردد ،ولــی نــوع
مدیریــت خودگردانــی از جنــس دولــت ـ ملتــی نیســت .خصوصیــت بومــی ـ منطقـهای در آن برجســتهتر اســت .حقــوق دولتــی
همیشــه ســاختار یــک نظــام و عملکــرد نهادهــای آن را خشــن میســازد و تصمیمگیریهــا را در انحصــار مرکــز درم ـیآورد.
7ـ فرهنگ ملت دموکراتیک
بســیاری از جریانهــای فکــری و مکاتــب تاکنــون تعاریفــی متنــوع و گاه متضــاد از فرهنــگ بدســت دادهانــد .غالبتریــن تعریفی
کــه از ســوی حــوزه قــدرت صــورت گرفتــه ،آن اســت کــه فرهنــگ را در چارچــوب متــدن قـرار میدهــد و یکدســت میگردانــد.
بســیاری هــم مقولــه تعیینکننــده متــدن را صنعــت میداننــد و فرهنــگ را خــارج از آن تعریــف میمناینــد ،امــا از نظــر
عبداللــه اوجــاالن «فرهنــگ در معنــای محــدود کلمــه ،بیانگــر ذهنیــت ســنتی و حقیقــت عاطفــی جوامــع اســت .دیــن ،فلســفه،
میتولــوژی ،علــم و حوزههــای مختلــف هــری ،از منظــری محــدود ،فرهنــگ یــک جامعــه را تشــکیل میدهنــد ،زی ـرا بازتــاب
وضعیــت روحــی و ذهنیتــی جامعــه هســتند» .دولــت ـ ملــت کــه بــه یکدســتی جامعــه همــت میگــارد و یــک فرهنــگ ،یــک
پرچــم و یــک دولــت را قبــول دارد ،فرهنــگ را تکســاختی کــرده و آن را متشــکل از یــک زبــان ،یــک تاریــخ ،یــک لبــاس و غیــره
میدانــد کــه دیگــر واحدهــای متنــوع ملتهــای مختلــف قربانــی یــک فرهنــگ حاکــم گردانــده میشــوند .تحریــف فرهنگــی
و آسمیالســیون ،گام بــه گام اســت و در نهایــت یــک ملــت را بــا هویــت آن نابــود میکنــد .تنوعــات فرهنگــی بــه دلیــل اینکــه
بــر بارزبــودن فرهنگهــای بومــی تأکیــد میکننــد ،مراکــز قــدرت و انحصــار را هــم فرومیپاشــند و دیگــر مدیریتــی یونیــر
از ســوی دولــت ـ ملــت شــکل منیگیــرد .تحریــف فرهنگــی توســط دولــت بــه منظــور حــذف کامــل آن فرهنــگ در آینــده
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صــورت میگیــرد .ملــت دموکراتیــک بعــد فرهنگــی را ب ـرای احیــای فرهنگهــا بعنــوان موزائیــک خلقهــا مدنظــر دارد .تولــد
دوبــاره تاریــخ و فرهنــگ اســت .در ملــت دموکراتیــک گرایــش دموکراتیــک بــر گرایــش طبقاتــی غلبــه میکنــد .دولــت ـ ملــت در
رسارس جهــان بــه قتلعــام فرهنگهــا دســت زد و رسمایــه گلوبــال را هــم در منتهاالیــه هــدف آن قـرار داد .تکــر فرهنگــی یعنــی
حــذف هژمونــی جهانــی مرکزگـرا و تغییــر ذهنیــت تنهــا راه آن اســت .ســیطره یــک فرهنــگ واحــد ،بقــای جامعــه را بــه مخاطــره
میانــدازد .یــک فرهنــگ حاکــم یعنــی دولــت ـ ملتگرایــی ضدانقــاب .تاریــخ جمهــوری اســامی ایـران و جمهــوری ترکیــه حــذف
فیزیکــی و فرهنگــی ملتهــای دیگــر در قالــب دولـ ِ
ـت ملــی تکفرهنگــی بــوده و هســت.
ملــت دموکراتیــک مــد نظــر ک.ج.ک و کــودار ،در واقــع تعریــف صحیــح تاریــخ و فرهنــگ کوردســتان اســت تــا موجودیــت
اجتامعــی ملــت کــورد حفــظ گــردد .دشــمنان کوردهــا ابتــدا از نابــودی عنــارص فرهنــگ معنــوی رشوع و بــه نابــودی عنــارص
فرهنــگ مــادی دســت زدهانــد .آگاهــی فرهنگــی از آگاهــی تاریخــی جداشــدنی نیســت .حتــی متوسلشــدن بــه جنــگ و مبــارزه
مســلحانه ب ـرای حفــظ موجودیــت فرهنگــی اســت .ملــت دموکراتیــک بجــای فرهنــگ ســنتی دولــت ـ ملتهــا بــه موجودیــت
تاریخــی و فرهنگــی ملتهــا توجــه میکنــد .حتــی بــا منونــه ملتســازی احـزاب کالســیک کــوردی تفــاوت دارد .ک.ج.ک و کــودار
در برســاخت ملــت دموکراتیــک تنهــا بــه فرهنــگ کــوردی توجــه ندارنــد ،بلکــه متامــی فرهنگهــای خلقهــای ســاکن کوردســتان را
هــم در مرکــز توجــه قـرار میدهنــد .ایــن اســت کــه همــه نــوع ناسیونالیســمی را حــذف و رصفــا ناســیونالیته فرهنگــی تنوعگـرا
را قبــول دارنــد .اشـراک فرهنگــی میــان خلقهــا مهمــر از حاکمیــت یــک فرهنــگ اســت .لــذا سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک
ب ـرای پذیــرش دیگــر خلقهــا بــاز اســت .بــدون فرهنــگ و از آ ن مهمــر بــدون تکــر فرهنگــی ،یــک ملــت دموکراتیــک شــکل
منیگیــرد.
احیــای فرهنــگ ســنتی دیــن؛ مســئله دیــن در خاورمیانــه و ایـران بســیار مهــم اســت و در هیــچ مبــارزهای منیتــوان آن را فرامــوش
کــرد .ایــن پرســش مطــرح اســت کــه جایــگاه دیــن در مدرنیتــه دموکراتیــک و برســاخت ملــت دموکراتیــک چیســت؟ آیــا دیــن
را بایــد رد کــرد و افیــون تودههــا دانســت یــا آن را پذیرفــت؟ بویــژه کــه مســئله دیــن در خاورمیانــه بســیار پرقدمــت اســت.
در معــارص دو جریــان اساســی در خصــوص مســئله دیــن وجــود دارد1 :ـ الئیســم2 .ـ دینگرایــی .دیــن ه ـزاران ســال در جوامــع
در قالــب ادیــان مختلــف بــه موجودیــت خــود ادامــه داد ،امــا بــه یکبــاره در قــرون وســطی بــا ظهــور رنســانس و رسبــرآوردن
جریانهــای ضددیــن بــا گرایــش الئیســم(حذف دیــن) روبــرو گردیــد .فراماســونهای یهــودی الئیســم را رایــج ســاختند و مارکسیســم
هــم دیــن را افیــون تودههــا عنــوان و بــه ایــن گرایــش بزرگتریــن خدمــت را کــرد .امــروزه جنبشهــا و اندیش ـهها بایــد ایــن
ســؤال را از خــود بپرســند کــه موافــق احیــای ســنت دینــی در چارچــوب فرهنــگ هســتند یــا خیــر .تــا بــه امــروز هــر جنبــش و
اندیش ـهای کــه بــا دیــن ضدیــت کــرده ،دچــار شکســت فلســفی ـ سیاســی شــده اســت و جوامــع آنهــا را طــرد کردهانــد.
ماجـرای دشــمنی بــا دیــن از قــرون وســطی تاکنــون از آنجــا رشوع شــد کــه الئیســم و دولــت ـ ملــت بــه مثابــه دو همـزاد همزمــان
رسبرآوردنــد .دولــت ـ ملــت بــا توســل بــه الئیســم در صــدد مســتعمرهمنودن ســنتدینی در رسارس جهــان اســت .ســنت دینــی
هــم هامننــد اتنیســیته در حــال احیــاء اســت .احیــاء یعنــی نوگرایــی در دیــن بـرای جلوگیــری از نابــودی آن و نیــز وفقدادنــش بــا
دموکراســی جهــت برقـراری صلــح و عدالــت .در واقــع نقــش اجتامعــی ادیــان احیاشــده مثــل گذشــته نخواهــد بــود .مشــکل بــزرگ
اینجاســت کــه هژمونــی جهانــی بــا ذهنیــت مدرنیتــه رســمی خــود تــاش میکنــد جلــوی رونــد احیــاء را بدســت گرفتــه و بــه نفــع
خــود متــام کنــد .ایــن اســت کــه جریانهــای تنــدرو و میانـهرو رسبرمیآورنــد .الئیســیته میگویــد بایــد دیــن در سیاســت دخالــت
نکنــد ،بــه امــور اوخــروی بپــردازد و از دخالــت در امــور دنیــوی دســت بشــوید .درحالــی کــه خــود الئیســم بزرگرتیــن دیـ ن افراطــی
شــده اســت و متامــا دنیــوی نیســت .حتــی دولتهــا کــه خــود را الئیســیته مینامنــد ،کامــا 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 میباشــد زیـرا منیتوانــد اجتــاع را کنــاری نهــد چــون خــود در بطــن آن اســت.
الئیســم قدرتــی بــود در برابــر قــدرت کاتولیــک .دربردارنــده ماهیــت ایدئولــوژی یهــودی اســت و برخــاف ادعاهــا صبغــه آنهــا
کامــا بــا علــوم پوزیتیــو منیخوانــد .دینگرایــی الئیســم کامــا پنهانــی صــورت میگیــرد .دولــت را چنــان در دســت گرفتهانــد
کــه دســتیابی بــه آن و تعریفــش خیلــی ســخت اســت .آنهــا دولــت پنهــان و لــذا دیــن پنهــان هســتند .رســانهها و حــوزه آمــوزش
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را هــم در انحصــار خــود دارنــد .الئیســیته دینــی اســت کــه بــه قیمــت تضعیــف ســنت ادیــان دیگــر میتوانــد رسبــرآورد ،امــا بــا
کماهمیتشــدن ادیــان او هــم نقشــش کمرنــگ میشــود .آنچــه میــان الئیســم و ادیــان در کشــورها رومیدهــد چیــزی جــز
نــرد قــدرت ایدئولوژیــک و سیاســی نیســت .نــرد دیــن راســتین آن اســت کــه هــم بــا الئیســم و هــم دولــت ضدیــت میکنــد
و مدنــی اســت کــه امتگرایــی هــدف اساســی آن میباشــد .خاورمیانــه میــدان رقابــت قدرتمدارانــه میــان اســام ـ موســوی
از نــوع اروپایــی و آمریکایــی اســت .میانهروهــا میخواهنــد بــا اروپــا و آمریــکا ســازش کننــد و تندروهــا کامــا ضدســازش و
ســتیز هجو هســتند.
آنچــه بـرای خاورمیانــه بویــژه ایـران اهمیــت دارد ایــن اســت کــه بــه احیــای فرهنــگ ســنتی دیــن ،خــارج از رقابــت قدرتهــای
جهانــی دســت بزنــد .احیاگــری را نبایــد واپسگرایــی دانســت .هــر دینــی هرانــدازه علیــه مدرنیتــه رسمایـهداری مبــارزه کنــد،
دموکراتیــک اســت .نبایــد از یــاد بــرد کــه ادیــان دربردارنــده قویتریــن مبانــی قــوی اخالقــی هســتند .رسمای ـهداری دیــن را
بازیچــه دســت خــود قـرار میدهــد و اســتعامری میکنــد ،امــا مدرنیتــه دموکراتیــک بســیار بــه موضــوع فرهنــگ ســنتی دیــن
و احیــای آن اهمیــت میدهــد .مبــارزات احیاگرانــه اگرچــه امــروزه رسکــوب میشــود ،امــا مســئله؛ ضدیــت بــا ادیــان نیســت،
بلکــه قدرتگرایــی پشــتپرده دولــت ـ ملتهــا اســت.
ملتدموکراتیــک بــه انــدازه زندهســاخنت اتنیســیتهها بــه احیــای ســنتهای فرهنگــی دینــی هــم اهمیــت میدهــد و درصــدد
دموکراتیکســاخنت آن اســت .در خاورمیانــه بــدون دیــن منیتــوان دموکراســی را برقـرار 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.
مدرنیتــه دموکراتیــک بــا جنبشهــای دینــی احیاگــر و دموکراتیــک ســازش میکنــد و آن وظیفــه را در راه زندهســاخنت نظــام
خــود انجــام میدهــد .ســنتز تــرک ـ اســام دیگــر در ترکیــه کارســاز نیســت؛ هــال شــیعی هــم منیتوانــد در جریــان وضعیــت
جنــگ جهانــی ســوم شــکل گیــرد .حتــی شــیعهگرایی کــه هامننــد پدیــدهای بســیار بومــی و تاریخــی تحمیــل میشــود ،نوعــی
ملیگرایــی اســت ،مشــتقی از مدرنیتــه رسمایــهداری اســت و انقــاب اســامی ایــران را بــا همیــن نقــاب از اهدافــش دور
منودهانــد .ایــن نــوع از اســام سیاســی از ســوی خلقهــا طــرد میشــود و تنهــا اســام فرهنگــی پذیرفتــه اســت.
8ـ سیستم دفاع ذاتی ملت دموکراتیک
دفــاع مقولـهای بـرای حفــظ موجودیــت خویــش اســت و هیــچ جانــداری فاقــد سیســتم دفاعــی وجــود نــدارد .هــر جانــدار و
حتــی ذرهای در ایــن جهــان دارای تشــکل خــاص خــود اســت کــه بـرای عــدم تغییــر حالــت و یــا نابودنشــدن بــه دفــاع از خــود
دســت میزنــد .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 اجتــاع خــود بازیافتــه و محفــوظ م ـیدارد .امنیــت کــه در ســایه دفــاع ذاتــی حاصــل
میشــود در کنــار مقــوالت «تغذیــه و تولیــد مثــل» مثلــث حیــات آزاد را تشــکیل میدهــد .اســتعامر و اســتثامر ،موجودیــت
جنــگ را بــه میــان م ـیآورد .وقتــی جامعــه طبقاتــی گشــته و ســاختارهای «طبقــه ،شــهر و دولــت» مییابــد ،جنــگ بخاطــر
برنامههــای اســتثامری ایــن ســاختارها ناگزیــر میگــردد .ایــن رونــد اســتثامری بـرای اولیــن بــار در تاریــخ از ســوی مزوپوتامیــای
ســفلی علیــه اجــداد کوردهــا در مزوپوتامیــای علیــا آغــاز شــد .لــذا قدمــت تجــارب کوردهــا ب ـرای دفــاع ذاتــی طوالنیمــدت
بســیار زیــاد اســت .کیفیــت جنگهــا و حمــات بــه کوردســتان از زمــان اســتقرار کمپانــی هنــد رشقــی یعنــی از دویســت ســال
گذشــته بــا کل تاریــخ فــرق دارد .زیـرا دیگــر واحدهــای عشــیره و قبیلــه در نظــام دفــاع ذاتــی پاســخگوی جنگطلبــی مدرنیتــه
رسمایـهداری نبــوده اســت .پــس از هـزاران ســال مقاومــت ،میرفــت کــه موجودیــت کوردهــا بــه یکبــاره نیســت گــردد .همــه
زبانهــا ،ملتهــا و وطنهــا بعنــوان واحدهــای مقاومتگــر متکــر از در جنــگ علیــه سیســتم رسمای ـهداری درآمدنــد .دیگــر
پاکســازی و نابــودی کوردهــا وســعت جهانــی داشــت و بــا چندیــن دولــت ـ ملــت توطئهگــر روبــرو گشــتند .دشــمنان کوردهــا
وقتــی دیدنــد کــه جنگشــان بــرای حــذف فیزیکــی مهــار شــده ،در صــدد آسمیالســیون و نسلکشــی فرهنگــی برآمدنــد؛
بعبــارت دیگــر پیشــرد جنگــی نــرم و حیلهگرانــه ب ـرای حــذف کامــل .جنــگ رژیــم ای ـران علیــه پــژاک تــا ســال  2011کــه
جنــگ قندیــل بــا حملــه متوالــی ســپاه و ارتــش ای ـران روی داد ،ادامــه یافــت و مرحل ـهای بــود کــه در آن ،دفــاع مســلحانه
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پــژاک در برابــر سیاســت پاکســازی رژیــم شــکل گرفــت .ایــن جنــگ ،جنــگ دفــاع ذاتــی بــود .پــس از آن ،کــودار تأســیس شــد.
جنــگ قندیــل در ســال  2011و کنــرل شــهر روانــر در ســال  2010بــه منــاد شکســت سیاســت انکارگرایانــه رژیــم ایـران مبــدل
شــد .اکنــون کوردهــای رشق کوردســتان پــس از جنــگ قندیــل اگرچــه متایــات ای ـران ب ـرای پاکســازی فیزیکــی کوردهــا بطــور
کامــل بــه پایــان نرســیده ،امــا وارد مرحلــه پذیرفتهشــدن هویــت کــوردی و احـرام بــه حیــات اتونــوم شــده کــه تأســیس کــودار
شــانس بزرگــی بـرای اتحــاد کوردهــای رشق اســت .حتــی پــژاک هــم از طریــق کــودار بــه دفــاع ذاتــی خــود در وضعیــت نویــن
و متفــاوت بــا گذشــته ادامــه میدهــد و در چارچــوب کنفدرالیســم دموکراتیــک کوردســتان در هــر چهــار بخــش کوردســتان
وســعت مییابــد .ایــن ســاختار دفــاع ذاتــی بـرای همیشــه مانــدگار اســت و حتــی اگــر آزادی ملــت کــورد حاصــل گــردد بــاز بــه
آن نیــاز هســت .ایــن مانــدگاری ،اقتضــای موجودیــت و تــداوم آن میباشــد .چــون قبــول دفــاع ذاتــی کوردهــا در قانــون اساســی
کفایــت منیکنــد ،بایــد دولــت ـ ملــت در ضامنتــی فراتــر از آن تــن بــه مقوالتــی از قبیــل خودگردانــی و سیســتمهایی چــون
کنفدرالــی بـرای کوردهــا ،بدهنــد .اگــر خودگردانــی نباشــد ،خوددفاعــی هــم ناممکــن اســت زیـرا یــک ملــت فقــط خــودش توان
دفــاع ذاتــی از خــود و تأمیــن امنیــت بـرای خــود را دارد .ایــن اســت کــه سیاسـتهای امنیتــی داخلــی ایـران در متامــی نهادهــای
ســپاه ،ارتــش ،بســیج و نیــروی انتظامــی بایــد تغییــر کنــد .در ایــن راســتا ،وقتــی صلــح در ایـران تحقــق یافــت «یگانهــای رشق
کوردســتان(ی.ر.ک)» هــم مطابــق نیازهــای مرحلــه صلــح از نــو ســازماندهی خواهــد شــد .همچنیــن دولــت ایـران بایــد بســیج
محلــی و نیروهــای موســوم بــه مــزدور کــه خــود آن را پیشــمرگه مســلامن مینامــد و نامــی فریبنــده اســت را منحــل کنــد .ایــن
مســایل در هنــگام ســازش بــا دولــت ـ ملــت ایـران بــا ایجــاد مکانیســم امنیتــی نویــن حــل خواهــد شــد .در صــورت عــدم تحقــق
صلــح ،جنــگ راهــکار اجبــاری اســت و نیروهــای دفــاع ذاتــی کــودار شــکل متفاوتتــری خواهنــد داشــت .زی ـرا دیگــر ی.ر.ک
ملــزم بــه برق ـراری اتوریتــه ملــی دموکراتیــک و برســاخت ملــت دموکراتیــک خواهــد بــود .جلوگیــری از نسلکشــی وظیفــه
ی.ر.ک بــه لحــاظ دفــاع ذاتــی اســت.
9ـ بعد دیپلماسی ملت دموکراتیک
هامنطــور کــه دولتهــای حاکــم ای ـران ،ترکیــه ،ع ـراق و ســوریه مــدام بــه دنبــال پیشــرد فعالیتهــای دیپلامتیــک بیناملللــی
ب ـرای نابــودی کوردهــا هســتند و حتــی روابــط نظامــی بــا یکدیگــر و بــا قدرتهــای جهانــی دارنــد ،بعــد دیپلامســی ب ـرای
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 دولتهــا رصفــا کارش تــدارک جنــگ ب ـرای کســب ســود و قــدرت بیشــر آن هــم بــه
قیمــت توطئــه بــرای نابــودی کامــل ملتهــا بــوده اســت .دیپلامســی دولتهــا هیچــگاه صلــح را مدنظــر نداشــته ،بلکــه
تنهــا آخریــن حــد توانشــان توقــف جنــگ بــوده و هســت .زیـرا خــود دولــت یعنــی جنــگ و بحـران .ولــی ملــت دموکراتیــک
دیپلامســی را یکــی از ابعــاد خــود قـرار داده تــا آن را بــه جوهــر واقعــی زمــان پیشــادولت بازگردانــد و صلــح را برقـرار منایــد.
ایــن اســت کــه در ملــت دموکراتیــک ،دیپلامســی ابـزار صلــح اســت نــه جنــگ .همچنیــن دارای ارزش اخالقــی و سیاســی برتــر از
قانــون و حقــوق دولــت ـ ملتــی اســت .آشــتیدادن خلقهاســت نــه حفــظ موجودیــت دولتهــا و تــداوم آنهــا .میتوانــد دو
یــا چندیــن ملــت را کنــار هــم آورده و اجتامعــات عظیــم مشــرک در ســطح جهانــی شــکل دهــد .در کنفدراســیون جهانــی کــه
برتــر از نقــش ســازمان ملــل کنونــی اســت ،دیپلامســی جایگاهــی متعالــی مییابــد .خطــوط سیاســی بعــد دیپلامســی از ســوی
باالتریــن ارگان تصمیمگیــری کنفدرالیســم دموکراتیــک ،یعنــی کنگــره خلــق تعییــن و نهادهــای اجرایــی آن را اج ـرا میکننــد.
امــروزه کار کوردهــا مبــارزه بــا کانونهــای دیپلامتیــک دولتهــای حاکــم بــر کوردســتان اســت ،چراکــه همیشــه قربانــی بازیهــای
دیپلامتیــک منطقـهای و جهانــی از قبیــل ســعدآباد ،قرصشــیرین ،لــوزان و غیــره شــده اســت .بعــد دیپلامســی موجب مدرنشــدن
مقاومــت کوردهــا بــا شــیوههای نویــن میگــردد .نــه دیپلامســی دولــت ـ ملتهــا ب ـرای نابــودی کوردهــا کارســاز بــوده و نــه
دیپلامســی اح ـزاب کــوردی ب ـرای تشــکیل دولــت کــوردی .حتــی نقــش منفــی داشــته اســت .دیپلامســی ملــت دموکراتیــک
متفــاوت از آن دو اســت و دیگــر کوردهــا را میــان منگنــه قطبهــای جنگــی رشق ـ غــرب ق ـرار 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 بـرای متامــی
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احـزاب و نیروهــای هرچهاربخــش کوردســتان اســت.
اگــر اح ـزاب رشق کوردســتان موفــق بــه همگرایــی شــدند و موجودیــت یکدیگــر را رد نکردنــد ،میتواننــد بعنــوان یــک کلیــت
منســجم در کنگــره دموکراتیــک ملــی جــای گیرنــد ،امــا تجزیــه حــوزه دیپلامســی بــا جبههگیــری احـزاب دیگــر علیــه پــژاک بخاطــر
منافــع سیاســی و دیپلامســی خودرسانــه تنهــا ســوخته شدنشــان بعنــوان مهــرهای تجزیهگـرا 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 میمنایــد.
2ـ انتخاب شورای اجرایی دایمی برای پیشربد دیپلامسی داخلی و خارجی.
3ـ تشــکیل نیــروی دفــاع ذاتــی مشــرک پیشــمرگ ـ گریــا بــا فرماندهــی مشــرک و حــق اختیــار عمــل متناســب بــا شــار نیروهــای
هــر ســازمان.
4ـ تأسیس دفرت یا کمیته روابط خارجی واحد برای متامی سازمانها.
پیکارگر ملت دموکراتیک
بــا توجــه بــه اینکــه کوردســتان از ســوی چهــار دولــت تکهپــاره 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
میـزان شــدت ظلــم و ســتم رواداشتهشــده بــر کوردهــا و کوردســتان ،خلقهــای تحــت ســتم خاورمیانــه و جهــان ،از ارادهای بــزرگ
و خطمشــی فداییگــری نیرومنــد برخــوردار باشــد .بــدون وقــف لحظــه بــه لحظــه زندگــی بـرای فعالیتهــای ملــت دموکراتیــک
منیتــوان کاری از پیــش بــرد .ملــت دموکراتیــک ارزشــی اســت کــه بــا گــذار از دول ـتـ ملــت و مدرنیتــه رسمای ـهداری حاصــل
شــده و تکاملیابــی آن بهشــکل یــک رونــد مســتمر ادامــه مییابــد .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 میکنــد کــه وقفمنــودن خویــش در حــد یــک عشــق واقعــی را الزامــی
میگردانــد .هامنگونــه کــه در ایــن راه جایــی ب ـرای هیــچ عشــق متقلبان ـهای وجــود نــدارد ،جایــی ب ـرای 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 بیلــزوم اســت کــه کار برســاخت ملــت دموکراتیــک چــه زمــان
بــه پایــان خواهــد رســید .زیـرا برســاخت یــاد شــده ،برســاختی اســت کــه تازمانیکــه انســانیت وجــود داشــته باشــد ،کامــل نخواهــد
شــد .انســان مــدام بــه آفرینــش خــود بــا اســتفاده از آگاهــی میپــردازد .بازآفرینــی و دیالکتیــک بــودن از رشوط ملــت دموکراتیــک
اســت ،زیـرا دگامتیــک و جزماندیــش نیســت .هیــچ واقعیــت اجتامعـیای برتــر از ایــن وجــود نــدارد .تنهــا رشف ،گسســت از دولــت
ـ ملــت و خــدای آن ،رسمایهپرســتی اســت .اجتــاع آنقــدر زیباســت کــه اگــر هــر انســانی بــه آن پــی بــرد ،بیدرنــگ عاشــق آن
خواهــد شــد .هیــچ تشــکلی نیرومندتــر از اجتــاع وجــود نــدارد و وقتــی اجتامعــات گردهــم میآینــد و ملتــی دموکراتیــک تشــکیل
میدهنــد ،بــه اوج نیرومنــدی خویــش میرســند .ملــت دموکراتیــک متامــی غنــای تاریخــی را دربــردارد .چــون ملــت دموکراتیــک
حاصــل مبــارزات آزادیخواهانــه کل تاریــخ برشیــت اســت ،پــس حقیقتهــا را یکجــا در خــود دارد و منــودی از کل ذهــن و کالبــد
برشیــت اســت .اگــر فــرد نتوانــد بصــورت آزادانــه خــود را اجتامعــی منایــد ،منیتوانــد 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
دربرمیگیــرد کــه کــاکان جایگزیــن مدرنیتــه رسمای ـهداری اســت .کوهســتان و گریــا جایــی ب ـرای گــذار فــرد بیــکار و رسگــردان
کــورد بــه عرصــه مبــارزه اســت .ملــت دموکراتیــک هــم بـرای گریــا و هــم تــک تــک افـراد 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 میرســد .ایــن ،آرزوی
برشیــت بــوده و مـیرود کــه امــروزه تحقــق یابــد.

بخش هفتم

مل.کمدانور
ب..نک

نرشیهیاجتامعی،فرهنگیوسیاسی
KODAR
جامـعهیدموکراتیکوآزادشـرقکوردســتان

سالسوم شامرهی ششم  /شهریور ماه 1396

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

م
د
ر
ن
ی
ت

ه
ی
د
م
م
د
و
ر
ک
ن
ی
ر
ت
ا
ه

ت
مدرنیتهیی دموکراتی یک

مد

راتیکک
تهیددممورکواکرتایتیک
ی
ی
ک
ن
ک
و
ر

ه
م
د
ت
ی
د
م
ی
ت
ک
ن
ا
ر
ی
ر
د
ک
ی

ه
ت
م
و
ک
ا
ت
م
ر
ی
ن
ک
د
ی
ر
ت
و
مددمررنندییتتهتههیییدمددممووککررااتیراکتیک
ممدررننییتهی دموک
مد نیت هی
ر

م
د
ر
ن
م
ی
ت
د
ر

ه
ن
ی
ت
ی

ه
س
ی
ر
ی
س
م
ر
ا
ی
م
مدرنیت هی اسیرهدار هیداریدار ری
مای هداراییه هدا
رم ای

ت هییسسررمای
مدرمندیرنیت ه

مدر
نیت ه
ی دم

و
کرات

یک

د
ک
م
و
ک
ر
ا
ت
ی
ک
ر یی
م
م
د
م
د
ر
ر
ا
م
د
ن
د
ن
د
ر
ی
ن
ر
ی
ی
ر
ت
ت
ت
ه

م
ن
ا
یمدممددورکنیراتتههییهی
مایهایی هدداریری
د
ک
ر
ر سررم ی ه هدا
د
ی
ن
م
ت
د
م
ی
ی
و
ت
ر
و

ه
م
رییسهیدا رمارمیای
ک
ن
ک
د

ه
م
ی
د
ر
ر
ا
ی
ت
م
ا
د
ر
ت
ن
یت ه هدا نمیاتی ه هیی سیداسر
ت
ی
ی
ر

ی
ی
ه
و
ن
د
ت
ی
ک
ت
د
ه

ک
م
ی
ک
م
ر
ه

م
م
سرمنای سمدررهرندایترمناییت هه
ا
و
ی
د
ت
د
د
ی
ک
و
ی
د
ر
ر
م
م
ک
ن
ر
د
ن
ی
م
ا
د
ی
هیمد ی مامیدسمردر
ر
و
ت
م
و
ت
ت
ا
ر
ک
د
ک
ی
ک
و
ه

ن
ت
م
ی

ک
ر
ه
ر
ی
ر
ت
ا
ر
ی
ن
ه

م
ا
ر
تدیرنیم
کدررمنییت ه ایتیدیهک
د
مدرنیترنیت هی سهی
ک
ی
ن
و
د
ت
ی
ک
ک
م
ت
م
ی
ه

ت
کت هی هرایتییدددموکراوکرا مددرنی رنیت
دموممکووککروراکراتی تیک م مد
مدرنیــته
کراتایتتییکتکیک
دموکراتیک
ک
مدرنیــ

ـتهو

سرمایهداری

ک

د
رنیت هی

س سرم
یت هیهی
درنرنیت
م مد

مدر
مد نیت هیسر
مرنیت هیسرمای هداری
مدرنیدرنیت هیسمرای هداری
ت هیسرمای مهادیا رهداری
ی
م

86

تقابل

سرمای
هداری

مایهدهاردایری

87

سالسوم شامرهی ششم  /شهریور ماه 1396

مل.کمدانور
ب..نک
88

نرشیهیاجتامعی،فرهنگیوسیاسی
KODAR
جامـعهیدموکراتیکوآزادشـرقکوردســتان

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

مدرنیته سرمایهداری
بخاطــر اینکــه نظــام متــدن مرکــزی بــا بح ـران در وجــود دول ـت ـ ملتهــای منطق ـهای و جهانــی بــه مثابــه
مدرنیتــه رسمایـهداری بــه بنبســت رســیده ،مدرنیتــه دموکراتیــک میــاد خــود را آغــاز کــرده اســت .ایــن بحران
در وجــود قطبهــای قــدرت 1ـ ترکیــه2 .ـ ایــران3 .ـ دولتهــای عربــی ـ ارسائیــل4 .ـ عــراق ،افغانســتان،
پاکســتان و ســوریه5 .ـ حــاد و برجســته شــدن مســئله کــورد ،بــه مرحلــه نهایــی خــود رســیده اســت .در ایــن
میــان ،ترکیــه و ای ـران بــر رس هژمونــی منطق ـهای رقابــت میکننــد ،عربســتان و مــر بــه دنبــال هژمونــی و
حاکمیــت بــر دنیــای دول عربــی هســتند و دیگــر دولتهــا یکــی پــس از دیگــری قربانیانــی هســتند کــه زیــر
دندانــه ماشــین ارسائیــل ـ آمریــکا و دول محافظ ـهکار نابــود میشــوند .ماهیــت قدرتطلبانــه ایــن رقابــت،
هویــت بحرانــی مدرنیتــه رسمایـهداری را افشــا منــوده اســت .وقتــی نــام مدرنیتــه رسمایـهداری بــرده میشــود،
بالفاصلــه بحـران و کائــوس در خاورمیانــه بــه یــاد میآیــد ،جایــی کــه گردابــی بـرای نابــودی مدرنیتــه شــده.
قــدرت مرکــزی کانــون بحـران اســت و بــه مثابــه یــک پدیــده مســتلزم تحلیــل اســت .نیروهایــی کــه در ایــن
کانــون ،مرکــز ـ پیرامــون ایجــاد کردهانــد بــا رسبــرآوردن رقبایشــان ،بــه دلیــل یافــن فناوریهــای جدیـ ِـد تولیــد
ب ـرای ســود بیشــر ،نزاعهایشــان تشــدید میگــردد .مراکــز قــدرت همیشــه و در دورههــای مختلــف پــس از
جنگهــای شــدید ،فناوریهــای تولیــد مــادی و مالکیتهایشــان و ســاختارهای ایدئولوژیــک و سیاسیشــان
بازتنظیــم میشــوند و نظ ـم نوینــی حاکــم میگــردد .مرکزیــت قــدرت در برابــر تنوعــات بوم ـی دموکراتیــک
شــکل میگیــرد .خاورمیانــه همچنــان مرکــز هژمونیــک اســت بــه همیــن خاطــر غــرب جنگهایــش را در ایــن
منطقــه پیشــرد میدهــد .دولتهــای محافظ ـهکار منطق ـهای و ســنت ملــت دموکراتیــک بعنــوان دو عامــل
مشکلســاز خاورمیانــهای همیشــه غــرب را بــا چالــش و بحــران روبــرو میســازند .هــر دو ،مانعــی بــزرگ
در برابــر رسمای ـهداری هســتند .سیاس ـتهای ســازش مقطعــی و یــا جنــگ بــا دولتهــای خاورمیان ـهای کــه
هــم از فرهنــگ بومــی دورگشــتهاند و هــم ضــد ملــت دموکراتیــک هســتند ،رویــه مدرنیتــه رسمای ـهداری را
تشــکیل میدهنــد .رویکــرد سیاســی هژمونــی رسمای ـهداری ایــن اســت کــه «دولــت ـ ملتهــای وابســته»
را کــه هــر از گاهــی درصــدد اســتقالل از هژمونــی برمیآینــد ،بازهــم مینیمیــزه کــرده و خــرده دولــت ـ
ملتهــای پرشــار و ضعیــف تشــکیل دهــد .ایــن ،تنهــا راه برونرفــت از بحــران تشــخیص داده شــده.
انقــاب فرانســه ،انقــاب اکتــر شــوروی ،انقــاب ایـران و تأســیس جمهــوری ترکیــه همــه در راســتای مبــارزه
ب ـرای برســاخت ملــت دموکراتیــک بودنــد ،امــا هژمونــی اســتعامر انگلیــس ـ آمریــکا و نیروهــای واپســگرای
منطقــهای آن را رسکــوب و دولــت ـ ملــت را بجــای ملــت دموکراتیــک شــکل دادنــد .امــروزه هــم بهــار
خلقهــا بویــژه در کشــورهای ســوریه ،عــراق ،افغانســتان و کشــورهای دیگــر عربــی بــا چنیــن معضلــی
روبــرو اســت .متامــی تغیی ـرات رژیمــی و حکومتــی در خاورمیانــه در راســتای طــرح مدرنیتــه رسمای ـهداری
انجــام میگیــرد .تنــش بــا ایــران تنــش میــان دو نیــروی نظاممنــد هژمونیخــواه اســت و بــه دو دولــت ـ
ملــت رصف محــدود منیشــود .اگــر مدرنیتــه رسمای ـهداری بــه لحــاظ سیاســی و نظامــی موفــق بــه شکســت
ایــن رقیــب منطق ـهای نگــردد و فرهنــگ سیاســی ـ اجتامعــی ای ـران را آســیمیله نکنــد ،نخواهــد توانســت
در کل خاورمیانــه بــر رس پــا مبانــد ،زی ـرا خطــر از دســت دادن اســتیال بــر دولتهــای عربــی را هــم دارد.
مدرنیتــه دو حــوزه سیاســت و فرهنــگ را هــدف قـرار میدهــد .ایـران بزرگرتیــن هــدف اســت کــه بــا چالــش
کوردســتان هــم روبــرو میباشــد .ای ـران مینیــال در دوران رضاشــاه از ســوی انگلیــس بــه مثابــه «دولــت
حائــل» علیــه روســیه تشــکیل داده شــد کــه همچنــان ایــن نقشــش ادامــه دارد .رژیــم کنونــی ایـران در برابــر
رسکردگــی هژمونــی بانیــان خــود قــد علــم کــرده و فراتــر از آن درصــدد تشــکیل هــال شــیعی اســت .ایــن

خطــر رصفــا یــک خطــر سیاســی نیســت ،بلکــه کل ســنت مدرنیتــه رسمایـهداری را بــه خطــر انداختــه اســت.
انقــاب ایــران حاصــل همپیامنــی ملــت دموکراتیــک از ســوی خلقهــای آن بــود و میرفــت فرهنــگ
خاورمیانــه را از هــر لحــاظ بــر مدرنیتــه رسمایـهداری چیــره ســازد ،امــا نیــروی هژمونــی شــیعی بــه غصــب
آن پرداخــت و بــه مثابــه یــک قطــب هژمونــی جــای ملــت دموکراتیــک را گرفــت .نــه ملــت دموکراتیــک
چیرگــی سیاســی یافــت و نــه هژمونــی رسمایــهداری و ایــن بحــران امــروزه بخاطــر دو فشــار مضاعــف
رو بــه تحلیــل اســت و بحــث بــر رس ایــن اســت کــه کــدام مدرنیتــه را بــرای مبــارزه انتخــاب میکنــد:
مدرنیتــه دموکراتیــک یــا مدرنیتــه رسمای ـهداری؟ یــا اینکــه بــا رد هــر دو خــود را نابــود خواهــد ســاخت.
انقــاب ایـران هــم سیاســی بــود هــم فرهنگــی ،امــا رژیــم حاکــم جنبــه فرهنگــی آن را پــس زد و بــا ملــت
دموکراتیــک از در ســتیز درآمــد .برجام(برنامــه جامــع اقــدام مشــرک دربــارهی مســئله هســتهای) هامنــا
نشــانه تــاش رژیــم بـرای ســازش بــا هژمونــی جهانــی اســت تــا موجودیــت خــود را حفــظ منایــد .چانهزنــی
برجــام چانهزنــی بـرای مانــدن بــر رس قــدرت بــوده و هســت .چانهزنیهــا قطعــا بــه نفــع نظــام هژمونــی
رسمایـهداری متــام خواهــد شــد .آنچــه ملتهــای ایـران میطلبنــد ،چارهیابــی ملــت دموکراتیــک اســت کــه
در قالــب فرهنــگ مدرنیتــه دموکراتیــک بــا ناکاممانــدن ایــران و ارسائیــل در منطقــه در راه برجســتهتر
شــدن اســت .مدرنیتــه رسمای ـهداری بیچــاره گشــته و تنهــا بــه مرمــت بســنده میکنــد ،امــا بح ـران فراتــر
از آن اســت و قطعــا بــه شکســت میانجامــد .بحـران ،جهانــی اســت و مســئله دیگــر ایــن نیســت کــه دولــت
ـ ملتهــا و بنابرایــن مدرنیتــه رسمای ـهداری دچــار بح ـران ســاختاری هســتند یــا نــه؛ مســئله ایــن اســت
کــه بعــد از بح ـران ،چــه چیــز چگونــه انجــام داده خواهــد شــد .گــذار از بح ـران چگونــه خواهــد بــود؟
نظــام مدرنیتــه رسمای ـهداری خــود دولــت ـ ملتهــای کنونــی خاورمیانــه را شــکل داده ،امــا بــه بح ـران
مبــدل شــدهاند و دیگــر منیتوانــد دوبــاره آنهــا را همچــون راهحــل نشــان دهــد ،لــذا مباحــث مربــوط بــه
مدرنیتــه دموکراتیــک اهمیــت بس ـزا مییابــد .در پــس بح ـران هــر دولــت ـ ملتــی در خاورمیانــه مســئله
کــورد وجــود دارد و خــود رسمای ـهداری مســبب آن اســت .ارسائیــل هســته نیروهــای هژمونیــک اســت و
مســئله کــورد و رسنوشــت کوردهــا را هــم دربرمیگیــرد .هــدف مدرنیتــه رسمای ـهداری ژرفابخشــیدن بــه
چالــش کوردهــا بــا خلقهــای عــرب ،تــرک و ایرانــی اســت کــه در طــول تاریــخ بــا همدیگــر زیســتهاند و
بینشــان یــک موقعیــت کامبیــش مــروع وجــود داشــته ،لــذا برهـمزدن آن موقعیــت و ســوقدهیاش بــه
ســمت آشــوب و ناآرامــی؛ همچنیــن نگهداشــن 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 هم ـراه بروکراتهــای تــرک ،پیشمــدل ارسائیــل را
بهعنــوان هــدف برگزیــد .از ســوی دیگــر یهودیــان کــورد ع ـراق کــه از مدتهــا پیشــر در منطقــه بــر
میبردنــد را مبنــای کار خویــش قـرار مـیداد ،بنابرایــن در پــی آن برآمــد تــا مــوردی مشــابه دولــت ـ ملــت
تــرک ســفید را همچــون یــک تشــکل اسـراتژیک دوم متکــی بــر کوردهــا (اساســا متکــی بــر حــزب دموکـرات
کوردســتان) طراحــی و تأســیس منایــد .همــواره دولــت ـ ملــت در خاورمیانــه بــه دســت نیروهــای مدرنیتــه
رسمای ـهداری طراحــی و کوردســتان هــم در آن جــای داده شــده اســت .تــا وقتــی کــه پارادایــم مدرنیتــه
رسمایـهداری بــا متامــی وجــوه خویــش مــورد گــذار واقــع نشــود ،آن مدرنیتــه و نیروهــای هژمونــش نیــروی
تعیینکننــده اساســی خواهنــد بــود .مدرنیتــه دموکراتیــک هدفــش رفــرم در ســاختار مدرنیتــه رسمایـهداری
نیســت ،بلکــه تنهــا میتوانــد سازشــی مبتنــی بــر قانــون اساســی دموکراتیــک بیــن آن دو ایجــاد شــود .در
ایــن حالــت ،بایــد بـرای جامعــه دموکراتیــک احـرام قایــل شــده و یکدیگــر را بــه رســمیت بشناســند .دولــت
ـ ملــت کــورد مــورد نظــر رسمای ـهداری در نقش ـههای هژمونیــک ارسائیــل کــه معطــوف بــه ای ـران ،ع ـراق،
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ســوریه و ترکیــه اســت ،نقــش بســیار مهمــی بــازی میکنــد .امــروزه دولــت ـ ملــت کــوردی در عـراق از منظــر نظــم
رسمای ـهداری حداقــل بــه انــدازه ارسائیــل اهمیــت دارد و الزامــی تلقــی میشــود.
پیــان کوردســتیزانه اخیــر ای ـران بــا ترکیــه هــم شــانس پیــروزی نــدارد ،زی ـرا در مغایــرت بــا حســاب و کتابهــای
نظــام رسمایـهداری هــم هســت .رشوع و تــداوم ملــت دموکراتیــک بــه لحــاظ سیاســی ایــن اســت کــه بـرای اولیــن
بــار قــوه جامعــه دموکراتیــک و قــوه دولــت ـ ملــت را کنــار هــم آورد تــا هم ـراه بــا هــم ایفــای نقــش مناینــد.
ک.ج.ک(کنفدرالیســم جوامــع کوردســتان) مدرنیتــه دموکراتیــک و حــزب دموکـرات کوردســتان عـراق هــم مدرنیتــه
رسمایـهداری را رسلوحــه خــود قـرار دادهانــد .بــا توجــه بــه برنامههــای ک.ج.ک دیگــر کوردســتان نــه ارسائیــل دوم
خواهــد شــد و نــه شــبیه بــه دول ـت ـ ملتهــای رایــج .کوردهــا پیشــاهنگ «ســنتز نوینــی از مدرنیتــه» خواهنــد
شــد .درگیریهــا در خاورمیانــه نــه در چارچــوب هژمونــی متــدن بلکــه در چارچــوب فرهنگــی صــورت میگیرنــد.
فرهنــگ خاورمیانــه در مقابــل هژمونــی قــدرت غربــی ـ اروپایــی مقاومــت میکنــد و دولتهــای منطق ـهای تنهــا
میخواهنــد رسپــا مباننــد .فرهنــگ اروپایــی پذیرفتــه منیشــود .آنچــه میــان اســام فرهنگــی اجتامعــی و مدرنیتــه
رسمایـهداری بــه مثابــه درگیــری در دوران معــارص روی میدهــد بــا نــوع اســام سیاســی فــرق دارد .سیاســیون اســام
سیاســی بــزودی تحلیــل رفتــه و مــزدور میگردنــد .تقابــل ،تقابــل دو فرهنــگ مدرنیتــه رسمایـهداری و فرهنــگ ســنت
اســامی اســت نــه دو قــدرت هژمونیــک .بخــش دیگــر رویارویــی فرهنگــی ،از ســوی الئیکهــا و چپهــا صــورت
میگیــرد .فرهنــگ خاورمیانــه بــا مهــد آن یعنــی کوردســتان قدمتــی دههــا هـزار ســاله دارد ،امــا قدرمــت فرهنــگ
هژمونیــک رسمایـهداری تنهــا دویســت ســال اســت در خاورمیانــه حضــور دارد .بــه احتــال بســیار ،تقدیــر و فرجــام
مدرنیتــه رسمای ـهداری کــه آخریــن نظــام متــدن مرکــزی میباشــد ،بــه گون ـهای متناســب بــا رضباملثــل «هــر گیــاه
بــر ریشــههای خــود میرویــد و میخشــکد» خواهــد بــود و بــه رغــم متامــی بیــم و نگرانیهایــش ،از طریــق
منازعاتــی تعییــن خواهــد شــد کــه در خاورمیانــه رخ میدهنــد .ایــن مدرنیتــه یــک گمراهــی اجتامعــی اســت .ایــن
اســت کــه فرجــام آن ،زوال در خاورمیانــه اســت ،زیـرا بــا فرهنــگ و جامعــه آن ســنخیت نــدارد .ســنتهای «بیشــینه
ســود ،دولــت ـ ملــت و صنعتگرایــی» بــا فرهنــگ و ســنت خاورمیانــه همســنخ نیســتند و غریــب و بیگانــه اســت
کــه کــاکان انحرافــی هــم هســتند .زی ـرا ورشکســتگی اقتصــادی ،فروپاشــی ملــی و نابــودی زیس ـتمحیطی را بــه
دنبــال دارد .آمــار تخریبــات جنگهــای صــد ســاله اخیــر رسمای ـهداری بیشــر از آمــار تخریبــات جنگهــای متامــی
طــول تاریــخ اســت .ســودگرایی ،ملیگرایــی و صنعتگرایــی رسمای ـهداری هــر ســه در خاورمیانــه رو بــه شکســت
اســت و پذیرفتــه نشــدهاند .نقشــه خاورمیانــه بــزرگ کــه هــدف آن تغییــر مرزهــای دولتهــا و ایجــاد دولتهــای
کوچکتــر ب ـرای کنــرل آســان اســت ،دیگــر راهــکار معقــول ب ـرای رسمای ـهداری بــه حســاب منیآیــد .شکســت آن
در عـراق و ســوریه هــم بخوبــی مشــاهده میشــود .ترکیــه و ایـران هــم بــا محافظـهکاری میــان آمریــکا و روســیه
دیگــر تــوان حفــظ و تــداوم موجودیــت سیاســی خــود را ندارنــد .ســنتز تــرک ـ اســام دیگــر در ترکیــه کارســاز
نیســت؛ هــال شــیعی هــم منیتوانــد در جریــان وضعیــت جنــگ جهانــی ســوم شــکل گیــرد .حتــی شــیعهگرایی
کــه هامننــد پدیــدهای بســیار بومــی و تاریخــی تحمیــل میشــود ،نوعــی ملیگرایــی اســت ،مشــتقی از مدرنیتــه
رسمای ـهداری اســت و انقــاب اســامی ای ـران را بــا همیــن نقــاب از اهدافــش دور منودهانــد .هیــچ دول ـتـ ملتــی
در خاورمیانــه وجــود نــدارد کــه تــوان مقاومــت داشــته باشــد .بویــژه ای ـران بــا اســتفاده از ســنت دولتــی بســیار
قدیم ـیاش ،تصــور میکنــد کــه بــه اصطــاح از پــس مدرنیتــه رسمای ـهداری برخواهــد آمــد و بعبــارت صحیحتــر
بــا ایجــاد چنیــن ایــاژ و تصویــری ،از طــرف نظــام پذیرفتــه خواهــد شــد .ایــن یعنــی زوال یافــن .بــه همیــن دلیــل
خاورمیانــه آینــده نزدیــک شــاید هــم از طریــق ایـران شــاکلهبندی گــردد .ایـران مرکــز مدرنیتهگرایــی در خاورمیانــه
اســت امــا گفتــان آن گســرش داده نشــده .خلقهــای ایـران بــه نســبت ســایر خلقهــا شــناخت بیشــر از مدرنیتــه
رسمایـهداری دارنــد و در گــردن ننهــادن بــدان مصمــم دیــده میشــوند .خلقهــا جــدا از منازعــات ارسائیــل ـ آمریــکا
ـ غــرب ،بــه دنبــال مدرنیتــه متناســب بــا خــود هســتند .ملیگرایــی شــیعه هــم قــادر بــه جلوگیــری از آن نیســت.
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FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

مدرنیته دموکراتیک
چارهیابــی پدیدههــای اجتامعــیِ بحرانــی هــدف اساســی مدرنیتــه دموکراتیــک اســت .راهحلهــا بایــد کثیــر باشــد.
همچنیــن هــر طــرح ارایهشــده ب ـرای حــل بایــد بــا حقیقــت اجتامعــی همخــوان و مرتبــط باشــد .منیتــوان از
قوانیــن فیزیکــی و شــیوه رفتــار مــواد شــیمیایی بـرای پدیدههــای جامعــه اســتفاده منــود .ایــن جامعــه اســت کــه
فــرد را میســازد و حقیقتهایــی بــه او ارایــه میدهــد .بــرای درک یــک جامعــه بایــد حقیقتهــای آن را درک
کــرد .از نظــر اوجــاالن حقیقــت ایــن اســت :میـزان بیــان یــا ابـراز نیروهــای «معنایــی و حیاتــی»ای کــه پدیدههــای
اجتامعــی دربردارنــد .و بــه عبــارت دیگــر ،حقیقــت را زندگــی اجتامعــی آزادی میشــارد کــه بهطــور آزادانــه بیــان
میشــود و ســاختاربندی میشــود.
برخــی نیروهــا خــود را مناینــده حقیقتهــای اجتامعــی نشــان میدهنــد .از جملــه آن نیروهــا ،مدرنیتــه
رسمایـهداری اســت .ایــن منایندگــی اگرچــه بــد باشــد ،امــا اگــر بخوبــی خــود را بــه همــگان نشــان دهــد و بفریبــد،
میتوانــد منایندگیهــای خــوب را شکســت دهــد .خودمنایــی رسمای ـهداری در خاورمیانــه بعنــوان برتریــن مناینــده
حقیقــت اجتامعـی ،نیروهــای منطقـهای را بــه حاشــیه رانــد .مناینــدگان اجتامعیبــودن خاورمیانــه در برابــر مدرنیتــه
رسمای ـهداری غــرب در موضــع جامعــه ســنتی واپسگ ـرا ق ـرار گرفتنــد و چــون قــدرت نوگرایــی را از خــود ســلب
کردنــد ،ضعیــف و محکــوم بــه شکســت شــدهاند .شکس ـتخوردگان مناینــدگان قــدرت و دولــت هســتند نــه کل
جامعــه .اینجــا ،بحــث از نوعــی حقیقــت اســت کــه ســلطه یافتــه .بعبارتــی شکســت در نهادهــای زیرســاختی
و روســاختی روی داد .ایــن نیروهــای واپسگــرا دیگــر حــق ندارنــد و منیتواننــد رسنوشــت جامعــه را تعییــن
کننــد .ذهنیــت نویــن و دموکراتیــک نیروهــای پیشــاهنگ خاورمیانــه ،حقیقتــی نویــن و نیرومندتــر از حقایــق
مدرنیتــه رسمایـهداری را منایندگــی میکننــد .میـزان حقیقــت آن نیرومندتــر اســت ،زیـرا همیشــه در ادوار تاریخــی،
ایدئولوژیهــای نویــن و نیرومنــد ،ایدئولوژیهــای کالســیک و ســنتی ارتجاعــی را دچــار شکســت ســاختهاند؛ هامننــد
منونــه رنســانس کــه ایدئولــوژی علمــی در برابــر کلیســا بــه برتــری رســید .تنهــا یــک مدرنیتــه نویــن میتوانــد بــا
علــم ،فلســفه ،هــر ،ایدئولــوژی و تولیــد اقتصــادی نویــن خــود در برابــر مدرنیتــه رسمایـهداری بــه پیــروزی برســد.
دلیــل شکســت سوسیالیســم رئــال ایــن بــود کــه نتوانســت مدرنیتـهای نویــن و متفــاوت را صــورت بخشــد .مدرنیتــه
نویــن ب ـرای گــذار از ســه عنــر رسمای ـهداری یعنــی «ســود بیشــر ،دولــت ـ ملــت و صنعتگرایــی» اســت .اگــر
می ـزان حقیقــت در ســاختارهای اجتامعــی هــر مدرنیتــه ضعیــف باشــد ،محکــوم بــه شکســت اســت .دولتهــای
منطقــه خاورمیانــه در دوران معــارص بــه صــورت رسمای ـهداری بروکراتیــک و خشــن در برابــر رسمای ـهداری لی ـرال
قــد علــم کردنــد و نتوانســتند از مدرنیتــه آن متفــاوت گردنــد .نــوع و می ـزان حقیقتــی کــه از ســوی سوسیالیســم
رئــال در مســکو ،مدرنیزاســیون تســنن در دانشــگاه «ااالزهــر» و تشــیع در حــوزه علمیــه قــم عرضــه گشــتند در
برابــر مدرنیتــه رسمایـهداری کوتولــه ماندنــد .ارایــه ســنت فرهنگــی اســام بــه شــکل یــک مدرنیتــه متفــاوت ،کاری
اســت کــه فرقــی بــا تهیــه کپــی آثــار قدیمــی توســط جعلکننــدگان و فــروش آنهــا نــدارد .بویــژه ادعــای داشــن
مدرنیتـهای اینچنینــی از طــرف قــدرت رســمی ایـران در روزگار کنونــی ،آن هــم بــا وضــع و حــال موجــودش ،بیانگــر
معنایــی فراتــر از جعــل و تقلــب نیســت و هیــچ شــانس حیاتــی را ارایــه منیکنــد.
مدرنیتــه دموکراتیــک میتوانــد بــا انتقــاد از انــوع نســخههای مدرنیتــه ،بویــژه بــا رشوع انتقــاد از سوسیالیســم
رئــال ،از متامــی دگامهــا گــذار منایــد .ایــن مدرنیتــه در واقــع حقیقــت «ضدرسمایهدارانــه» سوسیالیســم را برجســته
میســازد .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 ریشـههایش در ســنت فرهنگــی
ه ـزاران ســاله دویــده و از هــم اکنــون عملیشــدنی میباشــد .بخاطــر همیــن فرهنــگ کهــن اســت ک جامعــه
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خاورمیانــه واقعیتهایــی دارد و لــذا حقیقــت آن نیرومنــد اســت .ســنت بــا محافظـهکاری فــرق دارد .پــس مدرنیتــه
دموکراتیــک دارای ریش ـههای ســنتی اســت و بــدون آن قابــل تصــور نیســت .محافظ ـهکاری یعنــی تک ـرار روشــهای
شکســتخورده در برابــر رسمایــهداری .نــه جامعــه بــدون تاریــخ اســت و نــه مدرنیتــه دموکراتیــک .جنبشهــای
اکولوژیســتی و فمینیســتی علیرغــم مــوارد ناکافیشــان ،امــا از رسچشــمههای بنیادیــن مدرنیتــه دموکراتیــک هســتند.
پیــروزی مدرنیتــه دموکراتیــک بصــورت تقدیــری و خــود بــه خــود حاصــل منیشــود ،بایــد بــا طرحهــای مدرنیتــه
آلرتناتیــوی کــه ایدههــای حقیقــت آن قویتــر از حقیقــت مدرنیتــه رسمای ـهداری اســت ،گــذار صــورت دهــد .بــدون
انتقــاد از عنــارص س ـهگانه رسمای ـهداری تــوان گــذار بدســت نخواهــد آمــد.
«ملــت دموکراتیــک»« ،اقتصــاد کمونــی» و «صنعــت اکولوژیــک» ســه عنــر رسآمــد مدرنیتــه دموکراتیــک هســتند
کــه بعنــوان طرحــی بـرای حــل ،در برابــر ســه عنــر مدرنیتــه رسمایـهداری یعنــی «بیشــینه ســود ،دولــت ـ ملــت و
صنعتگرایــی» ارایــه میگردنــد.
ملــت دموکراتیــک :هیــچ نظریــه اجتامع ـیای بــه انــدازه ملــت دموکراتیــک جهــت حصــول آزادی ب ـرای خلقهــا
نیرومنــد نیســت .نظریــه لیربالیســم تنهــا حکــم دارویــی بــا تأثیــر کوتاهمــدت را دارد کــه بــر عمــر رسطــان
رسمای ـهداری میافزایــد .مدرنیتــه دموکراتیــک کارش طرحریــزی جهــان ذهنیتــی نویــن جهــت جلوگیــری از نابــودی
کلیــت فرهنگــی خلقهــای خاورمیانــه اســت .انــرژی اندوختــه فرهنگــی خاورمیانــه چندیــن برابــر فرهنــگ لیربالــی
رسمایــهداری اســت .فرهنگهــای خاورمیانــه بــا توســل بــه ملــت دموکراتیــک ،اتحادیــه ملتهــای دموکراتیــک
تأســیس منــوده و پایــدار میگردنــد .ایــن اتحادیــه ،تجزیــه و تکهپارهکــردن ملتهــا و رسزمینهــای آنهــا توســط
رسمایـهداری را متوقــف میســازد .اســتعامرگری لیربالیســم را مهــار میکنــد .نظریــه ملــت دموکراتیــک جهــت تکویــن
ملــت ،نگرشــی را مبنــا میگیــرد کــه متکــی بــر مرزهــای قاطــع سیاســی نیســت و در مکانهــای یکســان و حتــی
شــهرها ،همزمــان برســاخت ملتهــای مختلفــی را در چارچــوب کلیتهــای متنــوع و بــه حالــت اجتامعــات ملــی
فوقانیتــری امکانپذیــر میگردانــد .بدیــن ترتیــب اجتامعــات ملــی بزرگــی کــه بــه ســبب مرزهــا پیوســته وادار بــه
جنگیــدن بــا هــم میشــوند ،اجتامعــات کوچکتــر ملــی و اقلیتهــا را در چارچــوب یــک متامیــت ملــی مشــرک،
«برابــر ،آزاد و دموکراتیــک» میگردانــد .لــذا سیاســت «تفرقــه بیانــداز و حکومــت کــن» رسمایـهداری دچــار هزیمــت
خواهــد شــد .دولــت ـ ملتگرایــی ب ـرای کشــوری همچــون ای ـران کــه پتانســیل مســاعدی جهــت تقسیمگشــن و
تجزیهشــدن در هرلحظــه دارد ،هامننــد مبــب امتــی اســت کــه در عمــق آن جاســازی شــده باشــد .دولــت ـ ملــت
شــیعی ایـران نــه تنهــا قــادر بــه مامنعــت از تجزیــه خــاک ایـران نیســت ،بلکــه رونــد آن را نیــز ترسیــع میســازد ،لــذا
ملــت دموکراتیــک تنهــا راهحــل بـرای ایـران اســت .تــا زمانــی کــه مســایل اجتامعــی از نظــر ذهنــی تحلیــل نشــوند ،از
نظــر ســاختاری نیــز منیتــوان راهحلــی برایشــان یافــت .ذهنیــت مبتنــی بــر ملــت دموکراتیــک مناسـبترین راهحــل
بــرای خلقهاســت.
ایــده کوردهــا «کوردســتان کنفــدرال دموکراتیــک» اســت کــه جایگزیــن «جمهــوری مســتقل و متحــد کوردســتان»
شــده اســت؛ کوردســتان کنفــدرال دموکراتیــک مدلــی اســت کــه نــه تنهــا مرزهــای موجــود را برهــم منیزنــد ،بلکــه
بلعکــس ایــن مرزهــا را بصــورت توجیهــی ب ـرای اتحــاد دموکراتیــک ملــی خاورمیانــه درم ـیآورد .در چارچــوب ایــن
مــدل ،گروههــای فرهنگــی و خلقــی بســیاری میتواننــد خــود را بصــورت اتحادیههــای فــدرال ســازماندهی کننــد.
در یــک ســطح بومــی مشــرک و در یــک شــهر ،همزمــان همــه نــوع گــروه «برابــر ،آزاد و دموکراتیــک» از نقطهنظــر
جنسهــا ،اتنیکــی ،دینــی و مذهبــی میتواننــد بصــورت صلحآمیــز در همزیســتی بــر برنــد .کوردســتان کنفــدرال
دموکراتیــک هرچــه مــدل ملــت دموکراتیــک خویــش را پیشــرد دهــد ،هــر بخــش آن نیــز میتوانــد بــا جوامــع
همجــوار کــه بــا همدیگــر بــر میبرنــد براحتــی اتحادیههــای مشــابهی را تشــکیل دهــد .اگــر چنیــن در نظــر
بگیریــم کــه تشــکلهای مشــابهی در ترکیــه ،ایران،ع ـراق و ســوریه نیــز تشــکیل شــوند ،آنــگاه آشــکار اســت کــه
کوردســتان کنفــدرال دموکراتیکــی کــه ســعی بــر بیــان آن داشــتیم بــه هســته اتحــاد دموکراتیــک ملــی خاورمیانــه
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تبدیــل خواهــد شــد.
پــروژه خاورمیانــه بــزرگ از ســوی آمریــکا شــانس موفقیــت در برابــر ملــت دموکراتیــک نــدارد .ذهنیــت ملــت
دموکراتیــک و ســاختاربندی خودگردانــی دموکراتیــک مدرنیتــه دموکراتیــک ،در حکــم پارادایــم نویــن و مناس ـبترین
مــدل آزادیخواهانــه جهــت رهایــی از بح ـران اســت.
اقتصــاد کمونــال دموکراتیــک :خطمشــی اقتصــاد کمــون ب ـرای گــذار از گرایــش بیشــینه ســود رسمای ـهداری اســت.
اقتصــاد پدیــدهای اســت کــه در طــول تاریــخ همیشــه از طریــق کمــون تحقــق یافتــه اســت .بنمایــه اقتصــاد،
اکونومــوس بــه معنــای «قانــون کمــون خانــواده» میباشــد .تاریــخ بــا فــرد آغــاز نشــده ،امــا اقتصــاد رسمای ـهداری
اقتصــاد خصوصــی و بشــدت فردگرایانــه و ضدجامعــه اســت .ایــن نــوع اقتصــاد مقولـهای رسمایهدارانــه و دارای هویتــی
ســلطهگرایانه میباشــد .نوعــی انحصارگــری بــا هــدف کســب ســود و ســلطه اســت .کمــون اولیــن ســازمانبندی
جامعــه انســانی اســت کــه فــرم آن توســط رسمای ـهداری ضایــع گردانــده شــد .ایــن یعنــی بزرگرتیــن بــای نــازل بــر
جامعــه و کمــون .بحـران در ســاختار مدرنیتــه رسمایـهداری روی میدهــد و بــا منفعــل کــردن نقــش کارکــردی آن ،بــازار
را بــا تزریــق ســود بیهــوده فلــج میکنــد کــه خــود موجــب وقــوع بحرانهــای دورهای میگــردد .خاورمیانــه قرنهــا
عقــل خــود را ب ـرای پیشــرد اقتصــاد کمــون بــکار گرفــت ولــی بــا تباهســاخنت آن بخاطــر تحریکهــای رسمای ـهداری،
آن را بــه هژمونیــک رسمایـهداری تغییــر داد .تاریــخ رسمایـهداری  400ســال جنــگ و غــارت اســت .بیــکاری ،از دســت
رفــن کلیتمنــدی اخالقــی و سیاســی جامعــه ،تخریــب محیطزیســت و بره ـمزدن تــوازن جهــان بیولوژیــک ،تخلیــه
منابــع زیرزمینــی ،آلودهســازی زمیــن و بالیــای اقلیمــی یــا آب و هوایــی همــه و همــه از جملــه تخریبــات چهارصــد
ســاله رسمای ـهداری اســت کــه آمــال اقتصــاد کمونــی برطرفســاخنت ایــن فجایــع میباشــد .اقتصــاد کمونــی را نبایــد
ابداعــی یــا دکرتینــی نویــن انگاشــت .حتــی یــک برنامــه و پــروژه نویــن نیــز منیباشــد ،بلکــه یــک شــیوه هســتی
اغامضناپذیــر جامعــه انســانی اســت کــه انســان بــدون آن قــادر بــه تــداوم حیــات نیســت .اقتصــاد کمونــی نابودکننــده
یکبــاره رسمایـهداری خصوصــی و دولتــی نیســت ،بلکــه رسآمــد و صدرنشــین گردانــده میشــود .خاورمیانــه از جــذب و
درونیســازی رسمایـهداری اروپایــی بــدور اســت و از در صلــح بــا آن درمنیآیــد .اقتصــاد کمونــال مدرنیتــه دموکراتیــک
از پشــتیبانی علــم و فنــاوری برخــوردار اســت کــه ضمــن تغییــر در گرایشــات علمــی مخــرب ،حوزههــای اجتامعــی را
احیــا میکنــد .اقتصــاد احیاگــری اســت .انقالبــی اجتامعــی ب ـرای متحــول ســاخنت فــرد ولگــرد ،بیــکار و ضداجتامعــی
میباشــد .همــه تغیی ـرات بــا آمــوزش ذهنیتــی و اخالقــی آغــاز میگــردد .سیاســت دموکراتیــک ایــن حــوزه را آمــاده
میســازد .حوزههــای کشــاورزی تــا صنعــت ،خدمــات ،علــم و صنایــع بویــژه صنایعدســتی همــه و همــه بایــد
بازتنظیــم و احیــا شــوند .رسمایـهداری 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 منیشــود .جداســازی
شــهر از روســتا نوعــی انح ـراف ســاختگی اســت.
تاکنــون ایدئولوژیهــا و سیاس ـتهای انقالبــی دربــاره اقتصــاد کمونــی بســیار انــدک ســخن راندهانــد .اقتصــاد کمونــال
بــا اســتفاده از شــیوههای رسمایهدارانــه و دولتــی قطعــا ممکــن منیگــردد و عاقبــت آن هامننــد سوسیالیســم رئــال
خواهــد بــود کــه در رونــد آن ،وجــدان کار ســقوط میکنــد .کمــون نبایــد بــه شــیوه کلکتیویســم دولتــی مدیریــت
شــود .گرایــش انحصــاری در اقتصــاد کمــون کامــا مــردود اســت .زیـرا انحصارگــری ،کلکتیویســم کمونــی بــا محوریــت
وجــدان کار را نابــود میکنــد .رسمای ـهداری هــم امــروزه در صــدد ایجــاد کمونهــای رسمای ـهداری ـ لیربالــی بعنــوان
آلرتناتیــوی ب ـرای کمونهــای ملــت دموکراتیــک اســت .هولدینگهــا و رشکتهــای ســهامی را بــه ایــن شــیوه احیــا
میکنــد .اقتصــاد لیربالــی و هولدینگــی مــدام جامعــه را یکدســت و همــوژن میگردانــد تــا بعنــوان نیــروی کار ارزان
و قابــل خریــد و فــروش در رسارس جهــان جامعــه را مســتعد ســازد .جامعــه ایــدهآل «دولــت ـ ملتگرایــی» عبــارت
اســت از کُپــه انبــوه انســانهای بــرده بیهویــت و بیشــخصیتی کــه متامــی هویــت تاریخــی کمونــی و جامعتــی
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خویــش را از دســت داده و هامننــد مورچههــا کار میکننــد .اقتصــاد کمونــی واحــد بنیادیــن ملــت دموکراتیــک
میباشــد .رشــد ملــت و مدرنیتــه دموکراتیــک تنهــا بــر بســر اقتصــاد کمونــی تحقــق مییابــد .میتــوان از کمــون
یــک خانــواده گرفتــه تــا یــک ملــت دموکراتیــک ،واحدهایــی را مطابــق نیازهــا برســاخت کــه از نظــر کمــی بــزرگ
و از نظــر کیفــی نیــز بیشــار باشــند .کمونهــای کارخانــهای و زراعــی ایــدهآل ،رسآمدتریــن آنهــا میباشــند.
همچنیــن کمونهــای چندمنظــوره کئوپراتیــو ،حمــل و نقــل ،بهداشــت و آمــوزش از انــواع رسآمــد کمــون هســتند.
مســئله مهــم تعییــن پیشــاپیش کمونهــا نیســت ،بلکــه مهــم ایــن اســت کــه بــر پایــه نیــاز و کاربــرد ،انــواع
واحدهــای کمونــی بــا شــار و کیفیتــی مناســب تأســیس شــوند و هیــچ فــردی بــدون کمــون باقــی منانــد .ملــت
دموکراتیــک از طریــق کمونهــا خــود را ســازماندهی میکنــد .فــرد بیکمــون ،فــرد بیــار محســوب میگــردد.
هــر فــرد میتوانــد عضــو فعــال یــک یــا چنــد کمــون شــود .ایــن شــیوه ملــت دموکراتیــک مناس ـبترین راهــکار
ب ـرای گــذار از بحرانهــای خاورمیانــه اســت .حتــی بــدون کمونالیســم منیتــوان ســنتهای تاریخــی و فرهنگــی
خلقهــا را احیــا منــود .کمونهــای اقتصــادی ب ـرای متامــی کشــورها الزم میباشــند .هامنگونــه کــه «فدرالیســم
دموکراتیــک و خودگردانــی دموکراتیــک» ســازمانبندی و نهادینهســازی حیــات سیاســی ملــت دموکراتیــک اســت،
«فدراســیون واحدهــای اقتصــادی کمونــال» نیــز ســازمانبندی و نهادینهگشــن حیــات اقتصــادی میباشــد .ایــن
فدراســیون بیانگــر بنیــان اقتصــادی اتحــاد ملــت دموکراتیــک خاورمیانــه در ســطح بومــی ،ملــی و منطقـهای اســت.
بـرای ســنتهای اقتصــادی کمونــال کــه در کوردســتان هنــوز هــم بــه شــیوهای هرچنــد دشــوار ســعی دارنــد رس پــا
باقــی مباننــد ،انبــوه بیکارانــی کــه بــه واســطه فروپاشــاندن جامعــه از ســوی دولــت ـ ملــت تشــکیل شــده و کســانی
کــه بــه ســبب بردگــی کمدســتمزد و عملگــی ،معنــا و رشافــت زندگــی را از دســت دادهانــد ،حیــات اقتصــادی
نوسازیشــده کمونــال تنهــا راه نجــات زندگــی اســت.
صنعــت اکولوژیــک :ســومین عنــر رسآمــد رهیافــت مدرنیتــه دموکراتیــک در برابــر صنعتگرایــی رسمای ـهداری
اســت .صنعتگرایــی یعنــی کاربســت نامحــدود فنــاوری از طــرف رسمایـهداری در راســتای تحقــق بیشــینه ســود،
امــا بــه قیمــت نابــودی محیطزیســت .ســود زیــاد یعنــی قــدرت زیــاد کــه جامعــه زنــده و عاطفــی را بــه گورســتان
ابــزار مکانیکــی بیرحــم مبــدل میکنــد و انســان هــم رباتگونــه میگــردد .جوامــع همیشــه مجبورنــد بــرای
حفــظ خــود و محیطزیســت ،مرزهــا و محدودههایــی بــرای صنعتگرایــی تعییــن کننــد .جامعــه مکانیکــی
حاصــل ذهنیــت ماشــینی نهــاد ســلطه اســت کــه از جنــگ نظامــی خطرناکتــر اســت .رشــد رسطانــی کالنشــهرها
کــه مـیرود محیطزیســت را ببلعنــد و بــه خرابههــای کارخانههــا مبــدل ســازند ،حیــات اجتامعــی را بــا مخاطــره
روبــرو کــرده .ایــن رشــد بیرویــه بــر حســب نیــاز نیســت .ابزارهــای تولیــد ،حمــل و نقــل ،تبــادل اطالعــات
یعنــی دنیــای مجــازی تصویــری و نوشــتاری و زبالههــای فضایــی همــه انســان را از حقیقــت دور میســازند.
نباتــات و جنگلهــا و آبهــا منابــع حیاتــی تغذیــه و حفــظ بقــای نســل انســان هســتند کــه مــیرود بوســیله
ماشــینهای غولپیکــر نابــود شــوند .امــا رویکــرد مدرنیتــه دموکراتیــک در قبــال صنع ـت بــه متامــی اکولوژیــک
اســت .صنعــت بــدون گرایــش اکولوژیکــی بــه انــدازه رسمای ـهداری تخریبگــر اســت .صنعــت الزمــه پیرشفــت
انســانی اســت تــا بــا توســعه دموکراتیــک و اقتصــادیاش تــوان اخالقــی و سیاســی خــود را افزایــش دهــد .امــروزه
در خاورمیانــه ،انقــاب اکولوژیــک بــه انــدازه انقــاب سیاســی رضوری اســت .عم ـران اکولوژیــک رضوریتــر از
توســعه صنعتگرایــی ثروتمحــور اســت .رسمای ـهداری امــروزه عنــارص تخریــب انســانیت را بــه حالــت گلوبــال
درآورده .مدرنیتــه دموکراتیــک نــه صنعتپرســتی و نــه انــکار صنعــت ،بلکــه نیــروی حفــظ حیــات میباشــد.
کوردســتان بــه لحــاظ برخــورداری از صنعــت ،محــروم اســت کــه البتــه یــک امتیــاز مثبــت میباشــد؛ لــذا میتوانــد
صنعــت اکولوژیــک را بصــورت صحیــح پیریــزی منایــد.
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پیدایش مسایل اجتماعی
اینکــه چگونــه بایســتی اقــدام بــه تعریــف معضــل (مســئله) اجتامعــی منــود ،پرسشــی اســت کــه انســان را بــه
تفکــر وام ـیدارد .برخــی اندیش ـهها فقــر اجتامعــی ،برخــی بیدولتــی و بخــش دیگــری ضعــف نظامــی ،برخــی
هــم اشــتباهات نظــام سیاســی و بعضــی دیگــر اقتصــاد و انحطــاط اخالقــی را معضــل محســوب میمناینــد .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 ارزشهایــی اســت کــه جامعــه
را تعییــن میگرداننــد ،اقــدام بــه ایجــاد موجودیــت اجتامعــی میکننــد و آن را طرحریــزی و مجســم میمناینــد.
اوال ،از مــواردی ســخن میگوییــم کــه آن را خــو ِد موجودیــت مینامیــم .دوم اینکــه از رویدادهایــی بحــث
میمناییــم کــه ایــن موجودیــت را دچــار خودباختگــی میســازند و بنیانهــای موجودیــت را از میــان برمیدارنــد.
اگــر ایــن دو مــورد بــه گونـهای مختلــط وجــود داشــته باشــند ،بــدان معناســت کــه معضــل اجتامعــی وجــود دارد و
حتــی معضــل بــزرگ میباشــد .بالیــای طبیعــی هامننــد یخبنــدان در دوران کالنهــا و ســیل و زلزلــه بخاطــر اینکــه
خــارج از اراده مــا هســتند ،معضــل اجتامعــی محســوب منیشــوند .یــک معضــل اجتامعــی ،آفتــی اســت کــه بدســت
انســان پدیــد آیــد .بنابرایــن نســبت دادن معضــل اجتامعــی بــه نیروهایــی کــه جامعــه را فرومیپاشــند ،تعریــف
صحیــح را بدســت میدهــد .مثــا نیروهــای انحصــار رسمایــه و قــدرت از آن دســت هســتند.
جامعــه بــدون معضــل آن اســت کــه بــه گون ـهای آزادانــه ســاختار اخالقــی و سیاســتش را پدیــد آورد؛ ایــن یعنــی
جامعــه بههنجــار و طبیعــی .میتــوان آن را جامعــه بــاز و دموکراتیــک نیــز نامیــد .محــروم نگهداشــن جامعــه از
سیاســت و اخــاق ،رسآغــاز شــکلگیری معضــل اســت .آغازگــر معضــات از ابتــدای تاریــخ تــا بــه امــروز ،انحصــار
اســت .انحصــار قــدرت ،رسمایــه ،تولیــد ،اقتصــاد ،مدیریــت ،جامعــه؛ همچنیــن انحصــار زراعــی ،تجــاری ،صنعتــی،
نظامــی و غیــره .متــدن مرکــزی پنجهــزار ســاله نتیجــه و دلیــل رشــد زنجیــروار و تسلســلی انحصــار میباشــد.
ســاختاربندی «شــهر ،طبقــه و دولــت» عوامــل زاینــده معضــل اجتامعــی بــر اثــر انحصــار هســتند .منطــق آن ســاده
اســت :هــر چــه بــر امکانــات ارزش افزونــه اضافــه میشــود ،انحصــارات روبــه ازدیــاد نهــاده و ســاختارهای نویــن
شــهر ،طبقــه و دولــت پیدرپــی ایجــاد میگردنــد .نیروهــای انحصارگــر از ســاخنت خدایــان شــهری و جنــگ گرفتــه
تــا مخلوقــات شــیطانی و جــن ،از تصــورات مربــوط بــه بهشــت ـ جهنــم تــا داســتانهای ادبــی ،حــوزهای باقــی منانــده
کــه جعــل نکــرده باشــند .ســازههای هراسانگیــز مقابــر ،کاخهــا ،معابــد ،تئاتــر و اســتادیومها کــه از مــازاد کار
و زحمــت انســانها بــه وجــود آمدهانــد ،گویــی منــود نیــروی انحصارنــد .طــی جنگهایــی کــه بــه هــان انــدازه
وحشــتناک میباشــند نابــودی کامــل یــک خلــق ،قبیلــه و همــه جمعیــت شــهر و روســتا ـ بجــز اســیران مفیــد ـ
یکــی از ســنتهای انحصــار اســت.
متــدن مرکــزی پنجه ـزار ســاله انحصارگــر بــوده و هســت کــه پــس از انقــاب زراعــی بــا مشــتقاتش یعنــی شــهر،
طبقــه و دولــت معضــات اجتامعــی بــه بــار آورده اســت .ایــن پرســش مطــرح اســت کــه آیــا بعــد از مرحلــه
جامعــه نئولتیــک (جامعــه طبیعــی) ،پیدایــش مرحلــه متــدن کــه شــامل بــردهداری ،فئودالــی و رسمایـهداری اســت،
اجبــاری و جــری بــود؟ خیــر ،جامعــه طبیعــی میتوانســت بــدون ایــن مراحــل بــه مراتــب باالتــر صعــود کنــد.
مــا پارادایمهــا را بصــورت خــط مســتقیم درک منیکنیــم و مجبــور هــم نیســتیم اینگونــه درک کنیــم .شــکلگیری
معضــات اجتامعــی ســه مرحلــه تاریخــی دارد کــه پرداخــن بــه آن مهــم اســت:
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1ـ از سومر تا روم.
2ـ از فروپاشی روم تا شکلگیری آمسرتدام.
3ـ از آمسرتدام تا به امروز.
1ـ اولیــن مرحلــه بــزرگ معضــل انحصارگــری متــدن در فاصلــه تقریبــی بیــن ســالهای  3000ق.ب تــا 500
ب.م میباشــد .انحصــار ،ســازمانی اســت کــه ارزش افزونــه عظیمــی را از جامعــه میربایــد .از ســه ه ـزار
قبــل از میــاد جوامــع ســومر ،مــر و هاراپــا بــا روشهــای ســازمانیافته خــود تحــت عنــوان سوسیالیســم
فرعونــی ،محصــول مــازاد فراوانــی بــه غــارت بردهانــد .ایــن جوامــع مســئول ایجــاد معضــات و مســایل
دوازدهگانــه اجتامعــی هســتند .جامعــه بــه اربــاب ـ بــرده تقســیم میشــود .ایــن اولیــن حلقــه از اســتثامر
«مرکــز ـ پیرامــون» امروزیــن اســت .ایــن یعنــی فروبــردن خنجــر در قلــب جامعــه .ســلطه ایدئولوژیــک هــم
از اینجــا آغــاز میشــود .اینهــا تنهــا منجــر بــه بــروز معضــل اجتامعــی نشــدهاند ،بلکــه معضــات را بــا
هراسانگیزتریــن شــکل خویــش پدیــده آوردهانــد .اخــاق و سیاســت کــه ســنگ بناهــای اساســی جامعــه
کمونــال هســتند اولیــن رضبــات مرگبــار را بــه واســطه معضــل ناشــی از انحصــار دریافــت کردنــد .جامعــه
را بــرده ســاختند کــه ســابقه آن ریشــه در دوره هیرارشــیک دارد .جامعــه طبیعــی و زنمحــور کنــار زده و
حاکمیــت مردســاالری آغــاز گشــت کــه گذشــته از جامعــه ،زن را بــرده ســاخت .نظــام متــدن مرکــزی ایــن
دوران ،جهــت حــل معضــات حــادی کــه منجــر بــه آنهــا گشــته ،دو راه مهــم را آزمــود :اولــی؛ پراکنــش
خویــش بســوی خــارج اســت .مرحلــه مستعمرهســازی و امپریالیســتی شــدن کــه بعدهــا مکــررا بــا آن رویــارو
میشــویم ،تنهــا راهحلهایــی موقتــی را بــرای مســایل بــا خــود بــه همــراه آورد ولــی بازهــم معضــات
حــاد شــدند .دوم؛ دومیــن راه گــذار از بح ـران ،از طــرف بابلیــان و آشــوریان آزمــوده شــده اســت .بابلیــان
از راه توســعه علــم و صنعــت و آشــوریان نیــز بــا برق ـراری انحصــار تجاریشــان بطــور الینقطــع تالششــان
را جهــت اشــاعه و نیــز رهایــی از معضــات ســختی کــه متــدن ســومر بدانهــا دچــار بــود ،ادامــه دادنــد،امــا
بازهــم موفــق نشــدند ،زیـرا بحـران را بــا بحرا نزایــی دیگــر حــل میکردنــد .دوران روم نقطــه اوج معضــات
اجتامعــی اســت.
2ـ دومیــن مرحلــه بــزرگ معضــات اجتامعــی را میتــوان در فاصلــه زمانـیای کــه از فروپاشــی روم تــا ترقــی
آمســردام ادامــه مییابــد ،جــای داد؛ دوران حــدودا  500الــی  1500بعــد از میــاد .ویژگــی برجســته مرحلــه
مذکــور ایــن بــود کــه ادیــان ابراهیمــی ظهــور یافتــه ،بــه منزلــه پیامهایــی جهــت حــل مســئله ،مهــر خویــش
را بــر آن زدنــد .ایــن ادیــان تــاش کردنــد ،امــا منجــر بــه معضــات و مســایل اجتامعــی بیشــری شــدند .متــدن
ســومری ســاختار معضـلدار مــادی متــدن بــود ،امــا ادیــان ابراهیمــی ســاختار معضـلدار معنــوی در چارچوب
فرهنــگ مــادی و معنــوی .ادیــان انقالبهایــی عظیــم بودنــد و عربانیــان اساســا میتولــوژی ســومر و مــر
را بــه شــکل دیــن بــه گفتار(وعــظ و خطــاب) متحــول منودهانــد .یهودیــان هــم رسمایــه و پــول اندوختــه
کردنــد هــم قویتریــن ایدئولــوژی و شــگرفترین علــم ـ معرفــت را کــه معضــات اجتامعــی زیــادی در
کنــار پیرشفتهایشــان بــه بــار آورد ،امــا مشــکالت هراسانگیــز 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 پیامربانــی نظیــر شــائول ،داوود و ســلیامن پدیــد آمــد کــه پــس از مدتــی
کوتــاه بعــد از جدالهایــی بــر رس قــدرت و اشــغال نــوادگان خــود فروپاشــید .ســه هـزار ســال بعــد ارسائیــل
امــروزی شــکل گرفــت .هــردو شــکلگیری شــبیه هــم هســتند و معضــات ف ـراوان دارنــد .بــا اســتفاده از
ایدئولــوژی و رسمایــه پولــی همیشــه بــر قدرتهــای متــدن مرکــزی تأثیــر گذاشــته و میگــذارد .ســنت قبیلــه
هــم در مســیحیت ،دومیــن دیــن مهــم ابراهیمــی بــه متامــی تضعیــف شــد ،لــذا طبقاتــی شــدن ،شهرنشــینی
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و عجیــن شــدن بــا قــدرت ،ارزشــهای کمونــال را مخــدوش کــرد .جنگهــای آن دوران هــم موتــور تاریــخ متــدن
انحصارگــر میگــردد .حــرت عیســی صلــح را میجویــد امــا موفــق منیگــردد .وی میگویــد« :اگــر بــر یــک
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 معضــات اجتامعــی کــه در درگیــری کاتولیــک ـ ارتدکــس ،انگیزاســیون و جنگهــای
صلیبــی بــه اوج رســید .اســام هــم بعنــوان ســومین نســخه مهــم ســنت ابراهیمــی اســت کــه همچــو آخریــن و
قدرمتندتریــن شــیوه تشــکل دینــی کاهنــان ســومری ظهــور کــرد .امپراتوریهــای ساســانی و بیزانــس را منشــأ
معضــات اجتامعــی دانســت و دیــد کــه جامعــات موســوی و رسیانــی هــم قــادر نیســتند مشــکالت جامعــه را حــل
کننــد .کهنهشــدن بتهــای مکــه را هــم حــس کــرد ،لــذا برنامههــای ایدئولوژیــک ،سیاســی ،اقتصــادی و اخالقــی
نوینــی ارایــه داد .بیــش از ادیــان دیگــر متدنگراســت ،طــی دهســال اول وارث متــام متدنهــای خاورمیانــه شــد.
از  650ب.م هــم نیرومندتریــن قــدرت هژمونیــک منطقــه را تشــکیل داد .اســام 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 اخــاف اســام نتوانســتند بعــد از حــرت محمــد برنامههــا و شــیوههای 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 .اســامگرایی رادیــکال امــروز هــم نوعــی بیــاری قــدرت اســت .ایــن اســامها
بــا اســام حــرت محمــد تفــاوت زیــادی دارنــد .ایــن اســامها در رده «جامعــه متــدن انحصارگــر» قـرار گرفتنــد نــه
«جامعــه متــدن دموکراتیــک» .دولتــی و قدرتیشــدن نــه تنهــا اجــازه نــداد اســام منشــأ حــل معضــات شــود ،بلکــه
آن را هــم معضلســاز ســاختند .انحصــار نظامــی تحــت نــام فتوحــات خاندانهــا و خلفــای امویــان و عباســی و
انحصــار تجــاری منبــع معضــات حــاد اجتامعــی میباشــد .اســام آخریــن مناینــده قــدرت هژمونیــک در خاورمیانــه
شــد کــه از آن پــس در قــرن  15ب.م مرکــز قــدرت بــه غــرب ـ اروپــا یعنــی آمســردام ـ لنــدن منتقــل گردیــد.
ســنت ابراهیمــی نتوانســت قــدرت را محــدود کنــد؛ حجــم دولــت کــم نشــد بلکــه افزایــش یافــت؛ جنگهــای
انحصارگرانــه افزایــش یافــت؛ دموکراســی و جمهوریــت شــناخته نشــد؛ حکمرانــی خانــدان ســنتی افزایــش یافــت؛
اهمیــت جامعــه در مقابــل دولــت و قــدرت کاهــش یافــت؛ اخــاق و سیاســت اجتامعــی محــدود گشــتند؛ ســلطه
مردســاالری بــر روی زنــان و جوانــان افزایــش یافــت؛ روی دادن ژنوســاید بــه واســطه برتــری ملیگرایــی قبیلـهای
و قومــی در ایــن ســنت بیشــر شــد.
3ـ آخریــن مقطــع حادشــدن معضــل اجتامعــی ،مرحلــه قــدرت هژمونیــک متــدن روبــه رشــد اروپامحــور اســت.
ایــن دوره از  1500ب.م رشوع شــد و بعنــوان حقایــق پوزیتیــو یگانــه و بیهمتــا ارایــه گشــت .اروپامحــور
اســت .هویــت آن مدرنیتــه رسمای ـهداری اســت کــه «دولــت ـ ملــت ،صنعتگرایــی و رسمایــه» از ســتونهای آن
هســتند .دگامهایــش نویــن اســت .کاپیتــال بــا مرکزیــت اروپــا آخریــن و ذروهایتریــن شــکل انحصــار اســت .ونیــز،
جنــوا ،فلورانــس ،آمســردام ،لنــدن و واشــنگنت مراکــز انحصارگــر متــدن رسمای ـهداری بــوده و هســتند .گذشــته
از روشهــا و ســاختارهای بنیادیــن متــدن مرکــزی خاورمیانــه ،معضــات جامعــه هــم بــه آن متــدن انتقــال داده
شــد .متامــی تباهیهــای متــدن غــرب ردپــای هــم پیرشفتهــا و هــم تباهیهــای متــدن رشق را برخــود دارد.
معضــات نسلکشــی ،ذهنــی ،ایدئولوژیــک ،سیاســی ،اقتصــادی ،نظامــی ،جمعیتــی ،جنســیتگرایی ،ملیگرایــی،
دینگرایــی و اکولوژیــک از جملــه معضــات حــاد متــدن اروپــا هســتند کــه جنگهــای آن در چهــار قــرن گذشــته
بیــش از کل تاریــخ اســت .ایــن جنگهــا انفجــار مســایل تلنبارشــده جامعــه دوران نئولتیــک و متــدن پنــج ه ـزار
ســاله اخیــر بــر رس جامعــه شــبهجزیره اروپــا بــوده و هســت .ب ـرای گــذار از معضــات اجتامعــی بــه رنســانس،
رفرماســیون و روشــنگری دسـتزد ،کشـفهای علمــی عظیمــی انجــام داد ،مکاتبــی فلســفی ایجــاد منــود و پروســه
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قانــون اساســی دموکراتیــک را تجربــه کــرد ،امــا موفــق بــه حــل و گــذار نشــد .بیــکاری ،جنــگ و تخریــب اکولــوژی
حادتــر شــد .معضــات و مســایل دوازدهگانــه امــروزی حاصــل متــدن رسمای ـهداری اروپــا ـ آمریــکا اســت کــه بــر
ریشــه متــدن مرکــزی رشق روئیــده اســت.

دوازده مسئله جامعه

ب ـرای ارایــه تفاســیر بامعنــا در جامعهشناســی ،بایــد مفاهیــم و نظریــات اساســی تعریــف گــردد .ب ـرای اینکــه
جامعــه را بشناســیم ،بایــد تاریــخ را آسیبشناســی کنیــم .در هزارتوهــای تاریــخ هــم انــواع سیســتمها ،مدلهــا،
ســاختارها و کارکردهــای حاکمیتــی و اجتامعــی نهفتــه اســت .تاریــخ انســانیت  98درصــد از مدتزمــان خــود را
در بســر دموکراســی طــی کــرده کــه جامعــه طبیعــی نــام دارد و تنهــا  2درصــد بــه متــدن مرکزگـرا اختصــاص دارد.
شــناخت کل جامعــه طبیعــی و آسیبشناســی متامــی متــدن مرکزگ ـرا کــه پدیــده دولــت متــدن را فراگرفتــه کار
خطیــر جامعهشناســی اســت .امــروزه جوامــع جهانــی بطــور مشــرک از درد ناشــی از  12مســئله و معضــل پیچیــده
و ظاه ـرا الینحــل مینالنــد کــه در جامعــه طبیعــی مســئلهدار محســوب منیشــدند .ایــن رونــد نشــان میدهــد
هامنطــور کــه بیولــوژی انســان تکامــل (البتــه واژه تکامــل درســت نیســت و بهــر اســت واژه مناســب دگرشــد را
بــکار بربیــم) پیرشفــت و گاه پرسفتــی داشــته ،جامعــه هــم دارای پیرشفتهــا و پرسفتهایــی میباشــد .وجــود
دوازده مســئله پیچیــده کــه بــه حــد اشــباع رســیدهاند در واقــع نوعــی پرسفــت در دگرشــد جامعــه میباشــند.
جامعهشناســی اوجــاالن حــل ایــن موجهــای بحرانــی دامنــهدار جامعــه را رسلوحــه رویکــرد آزادیخواهانــه
خــود ق ـرارداده و برخــاف اندیش ـههای جامعهشــناختی دیگــر کــه یــا توجهــی بــه مســایل ندارنــد و یــا نگاهــی
کجاندیــش دارنــد ،حــل هــر دوازده مســئله پای ـهای را رسآغــاز گشــودن پنجــرهای نــو رو بــه ســوی جهــان آزادی
و برابــری میدانــد .ایــن اندیش ـه ،چارچوبهــای مفهومــی و نظــری را بــه زبانــی ســاده و پرمعنــی تعریــف و
آســیبهای ناشــی از متــدن مرکزگــرای بیــار را میمنایانــد .کــاکان در چنــد قــرن اخیــر کــه جامعهشناســی
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 بح ـران اســت .کار اساســی ،تعریــف صحیــح پدیــده اجتامعــی بــدور
از قطعیــت در حــوزه جامعهشناســی اســت .جامعــه ،پارادوکســی اســت کــه هــم عامــل پیرشفــت و هــم پرسفــت
در رشایــط مختلــف اســت .پارادوکــس گرایشهــای «فــرد ـ جامعــه» بــه پارادوکــس بحرانــی «پیرشفــت ـ پرسفــت»
مبــدل گشــته کــه لیربالیســم آخریــن زمــان بحرانــی آن میباشــد .هــم فــرد در فردگرایــی افراطــی و هــم فــرد
در کمونیتــه یــا اجتــاع افراطــی ،گم ـراه و منحــرف گشــتهاند و از حیطــه حیــات بدورنــد .ایــن نــوع فــرد بیــار
پارادوکــس اجتامعــی هســتند .انســان از طریــق هــوش خــود میتوانــد پیرشفــت کنــد و آن هــم تنهــا در بســر
جامعــه رشــد میکنــد نــه رصف فــرد .لــذا پارادوکسهــا هــوش جمعــی را بســوی حــوزه بحرانــی لیربالیســم ســوق
میدهنــد کــه بیجامعهگــی اســت .مثــا زبــان توســط فــرد بــدون جامعــه و گــروه انســانی اصــا پیرشفــت
منیکنــد و تنهــا جامعــه میتوانــد بــه وجــود آن معنــا بخشــد؛ پــس دیگــر ادعــای لیربالیســم چــه معنایــی دارد!
بخاطــر تعریفناپذیــری حیــات ،گــذار کامــل از پارادوکــس اجتامعــی ناممکــن اســت ،ولــی حیــات توجیهپذیــر
اســت و گــذار محــدود از پارادوکــس اجتامعــی و رســیدن بــه ســطح دانــش ممکــن میباشــد .پــس «آگاهییابــی
بیشــینه» بــه جــای «آگاهییابــی کامل»میتوانــد حــال مشــکالت مــا باشــد .نتیجــه بنیادینــی کــه بایــد کســب
منــود ،خصلــت نســبیبودن شــناخت و ارتبــاط تنگاتنــگ آن بــا طبیعــت اجتامعــی اســت .بنابرایــن بحـران موجــود
در جهــان علــم بویــژه علــم جامعهشناســی ،تنهــا بــا ژرفاندیشــی و تعمــق بــر روی طبیعــت اجتامعــی و برقـراری
ارتبــاط «زیباییشناســانه ،صحیــح و اخالقــیِ » آن بــا طبیعتهــای اول و ســوم اســت کــه آن هــم بصــورت نســبی
قابلگــذار میباشــد.
در بخــش حــارض پرســش اساســی ایــن اســت کــه کنفدرالیســم دموکراتیــک بعنــوان یــک سیســتم گســرده و
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خلقدوســت کارش چیســت و بایــد چــه مســایلی را حــل کنــد؟ پاســخ ایــن اســت کــه حــل ریشـهای  12مســئله
مشــرک جوامــع جهانــی در افــق برنامههــای کنفدرالیســم دموکراتیــک ق ـراردارد؛ امــا نخســت بایــد تعریفــی
صحیــح از مفاهیـم هــان مســایل دوازدهگانــه بدســت دهــد تــا راه روشــن شــود .در جامعـهای کــه هــر دوازده
مســئله بــه قــوت خــود باقــی مبانــد و نگرشهــا و راهکارهــا تکــرار ادوار تاریخــی گذشــته و معــارص متــدن
مرکزگ ـرا باشــد ،مســلام گــذار بــه ملــت دموکراتیــک صــورت نخواهــد گرفــت .لــذا قــدم نخســت ایــن اســت
کــه قبــل از کار اجرایــی نهادهــای سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک ،بایــد تعاریــف مفاهیــم بــه لحــاظ لفظــی
و تعبیــری تصحیــح گردانــده شــود ،ســپس دســتورالعمل الزم ب ـرای کار در حــوزه اجرایــی ارایــه گــردد .تئــوری
و ایدئولــوژی صحیــح راهگشــای قــدم نخســت اســت .ایــن یعنــی آگاهییابــی بیشــینه علیرغــم نســبیبودن
شــناخت .در خاورمیانــه هــم هامننــد دیگــر قارههــا ،جوامــع بــه واســطه دخالتگــری و ســلطه دولتهــا
اســیر تعاریــف و رهیافتهــای کالســیک مدرنیتــه رسمای ـهداری گردانــده شــدهاند .لــذا مفاهیــم دوازدهگانــه
«فرهنــگ ،زبــان ،متــدن ،قــدرت ،مدیریــت ،سیاســت ،اخــاق ،حقــوق ،دموکراســی ،اقتصــاد ،آسمیالســیون و
نسلکشــی» بازهــم در قالــب اندیشــههای سیاســی ـ ایدئولوژیــک و ذهنیــت دولــت ـ ملتگــرا تعریــف و
تحریــف میشــوند .در کنفدرالیســم دموکراتیــک نیــاز بــه تعاریــف نوینــی در مــورد ایــن مســایل دوازدهگانــه
داریــم تــا شــناختی کلــی از بحرانهــای سیســتامتیک کشــورها داشــته باشــیم و پــس از آن ،رونــد تشــکیل
کمونهــا ،مجالــس ،شــهر و روســتا ،کنگرههــای خلــق و اتحادیــه ملتهــای دموکراتیــک را آغــاز مناییــم و ملــت
دموکراتیــک را بجــای دولــت ـ ملــت پیــروی کنیــم .پــس اولیــن گام در برســاخت ملــت دموکراتیــک در کوردســتان
تعریــف و آسیبشناســی مفاهیــم دوازدهگانــه و تحقــق عملــی سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک اســت .شــاید
برخــی فکــر کننــد کــه ایــن گامهــای فکــری و عملــی پــس از آزادی کوردســتان رشوع میشــود ،امــا ایــن طــرز
فکــر اشــتباه اســت .زی ـرا از هماکنــون آغــاز شــده و ک.ج.ک در ســطح چهاربخــش کوردســتان و نیــز کــودار ـ
پــژاک در رشق کوردســتان مراحلــی را هــم طــی کردهانــد .ملــت دموکراتیــک بـرای ایــن نیســت کــه یــک دولــت
حاکــم بــر کوردســتان ســقوط کنــد ،ســپس گریــا بــه داخــل شــهرها بازگــردد آنــگاه آغــاز بــه عملیشــدن 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 خلقهــا برعهــده دارد .انقــاب هماکنونــی اســت و تصــور زمانــی بــا عنــوان «پــس
از انقــاب» دیگــر مــوردی اشــتباه و کالســیک شــده .در بطــن انقــاب کوردســتان و رونــد اجرایــی آن یعنــی
کنفدرالیســم و ملـت دموکراتیــک خــود خلــق کــورد مشــارکت دارنــد .ایــن مشــارکت هنــوز هــم ادامــه دارد و
بــه آزادی نزدیــک شــده اســت .هماکنــون کنفدرالیســم دموکراتیــک مقولــه رشوع یــا عــدم رشوع را پشــت رس
گذاشــته و در مرحل ـهای ق ـرار دارد کــه بصــورت اجرایــی انقالبــی مســایل دوازدهگانــه اجتامعــی را گام بــه گام
از رس راه بــردارد .ایــن مرحلــه بویــژه در غــرب(روژآوا) کوردســتان بــه مراتبــی قابــل توجــه رســیده و م ـیرود
ســوریه ،ســپس خاورمیانــه را هــم در احاطــه خــود بگیــرد .متامــی کمونهــا ،شــهرداریها ،مجالــس و کنگرههــای
خلــق بعنــوان بخشهایــی از سیســتم کنفــدرال بایــد بــر روی مســایل دوازدهگانــه فوقالذکــر کار و مبــارزه
کننــد .بــا برطــرف ســاخنت ایــن مســایل ،جوامــع دموکراتیــک میگردنــد و الگــوی جامعــه طبیعــی بصــورت
پیرشفتــه و امــروزی احیــا میشــود .پــس در ایــن بخــش وظایــف اجرایــی بخشهــای مختلــف سیســتم کنفــدرال
را برمیشــمریم.
الف ـ چارچوب مفهومی
در پرداخــن بــه چارچــوب مفهومــی مفاهیــم دوازدهگانــه« ،فرهنــگ و متــدن» را بعنــوان دو مفهــوم بنیادیــن
تعریــف میکنیــم ســپس دیگــر مفاهیــم را ،زی ـرا فهــم مفاهیــم بعــدی را آســان میگردانــد.

1ـ فرهنگ
اندیشــمندان و صاحبنظــران جامعهشناســی تاکنــون بصــورت متفــاوت و گاه متضــاد فرهنــگ و متــدن را
تعریفکردهانــد .برخــی یــک تعریــف واحــد ارایــه دادهانــد و هــر دو مفهــوم را یکــی دانســتهاند ،امــا برخــی
هــم تعاریفــی جداگانــه ارایــه داده و جوانبــی مشــرک بــرای آن دو در نظــر گرفتهانــد .حتــی نگــرش آنهــا
نســبت بــه تاریــخ تعیینکننــده نبــوده یــا آن را بیاهمیــت جلــوه دادهانــد .اوجــاالن هــر دو مفهــوم فرهنــگ
و متــدن را در بســر تاریــخ و جامعهشناســی تعریــف میکنــد .در ایــن تعریــف آمــده :کلیتــی متشــکل از همــه
«حیثیتهــای ســاختارین و معنایــی» کــه جامعــه انســانی طــی رونــدی تاریخــی تشــکیل داده اســت .نهادهــای
ســاختاری فرهنــگ بطــور کلــی بــه روی تحــول بــاز هســتند .حیثهــای معنایــی هــم محتــوای هامهنــگ،
متنــوع و غنیشــده نهادهــای تحولیافتــه هســتند .فراتــر از آن میتــوان حیــث ســاختاری را چارچــوب مــادی
و ملمــوس و معنــا را هــم قانــون آن دانســت.
تعریــف فرهنــگ در معنــای محــدود کلمــه نیــز بســیار فـراوان مــورد اســتفاده قـرار میگیــرد .در اینجــا بیشــر
ســعی میگــردد تــا فرهنــگ بصــورت «معنــا» و «محتــوا» و «قانــون و رسزندگــی ســاختار» تعریــف گــردد.
اوجــاالن در معنــای وســیع کلمــه فرهنــگ را بصــورت «دنیــای معنایــی ،قانــون اخالقــی ،ذهنیــت ،هــر و علــم»
جامعــه تعریــف میمنایــد .بــا افــزودن نهادهــای سیاســی ،اقتصــادی و اجتامعــی بــر معنــای محــدود کلمــه ،در
معنــای وســیع کلمــه بــه تعریــف عمومــی فرهنــگ میرســیم .جامعــه بایــد هــم نهادیــن و هــم معنایــی باشــد،
زیـرا بــدون هریــک از ایــن دو موجودیــت منییابــد .هنگامــی کــه یــک جامعــه از نظــر نهــادی فروریــزد ،دیگــر
منیتــوان از معنــای آن و فرهنــگ محــدودش بحــث منــود .نهــاد بــه مثابــه کاســه و معنــا هامننــد آب اســت کــه
بــا شکســن کاســه ،آب میریــزد .پیامــد از دســت رفــن ذهنیــت بـرای یــک خلــق ناگوارتــر اســت .زیـرا معنــا،
ذهنیــت و جنبــه زیباییشــناختی خــود را میبــازد .پــس تعریــف فرهنگــی یــک جامعــه بصــورت چارچــوب
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 نسلکشــی
فرهنگــی کــه از جملــه مســایل کائوتیــک در جوامــع جهانــی اســت .کنفدرالیســم دموکراتیــک یعنــی سیســتمی
عملــی ـ اجرایــی ب ـرای حفــظ فرهنــگ یــک خلــق و لــذا تقویــت ذهنیــت جهانــی .نسلکشــی هــم بصــورت
فیزیکــی اســت هــم فرهنگــی .حــذف فرهنگــی کوردهــا در هــر چهاربخــش کوردســتان از ســوی دولتهــای
حاکــم دیگــر بــه یکــی از مســایل حــاد جهانــی مبــدل شــده اســت .یــک ملــت فقــط خــود بــا خودگردانــی
میتوانــد فرهنگــش را از گزنــد حمــات نابودگــر نجــات دهــد و نبایــد منتظــر یــک منجــی خارجــی باشــد.
کنفدرالیســم دموکراتیــک ،خلــق را بــه منجــی خــودش مبــدل میکنــد.
2ـ زبان
بســیاری زبــان را در کنــار تاریــخ و لبــاس جــزو فرهنــگ هــر ملتــی بــه حســاب میآورنــد .اساســا جــدا از ایــن
نــوع نگــرش ،زبــان ارتبــاط تنگاتنگــی بــا فرهنــگ دارد و پایــه آن میباشــد .اندیشــه ،رفتــار ،اخــاق و احســاس
یــک ملــت در زبــان انعــکاس مییابــد و اندوختـهای از همــه آنهاســت .موجودیــت ذهنــی بـرای ابـراز هویــت
یــک ملــت اســت کــه در بیــان بــه تجلــی میرســد .معنــا و احســاس در قالــب زبــان ریختــه میشــود .زبــان
بـرای یــک ملــت ،چیــزی فطــری اســت کــه قــادر بــه ابـراز مســایل خــاص در کنــار مســایل عمومــی اســت کــه
در دیگــر زبانهــا قالــب و ســبک آن مســایل وجــود نــدارد یــا متفاومــت اســت .بســیاری چیزهــا را مثــا بــا
توســل بــه زبــان کــوردی میتــوان بــر زبــان رانــد کــه بــا زبانهــای دیگــر نــه .ایــن ،خاصیــت زبــان اســت.
زبــان ،گذشــته از اینکــه تشــابههای ســاختاری و معنایــی بــا زبانهــای دیگــر ملتهــا 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 میدهــد و از دســت رفــن یــک زبــان خرسانــی جهانــی اســت .می ـزان توســعه زبانــی ،ســطح پیرشفــت
حیــات اجتامعــی را نشــان میدهــد .زبــان مــادری همیشــه بســته بــه آزادیای کــه دارد ،میـزان آزادی حیــات یــک
جامعــه را هــم میمنایانــد .وقتــی یــک جامعــه مــورد اســتعامر قرارگیــرد ،زبــان آن هــم تحــت ســیطره هژمونــی
اســت .در رونــد نسلکشــی فرهنگــی اولیــن پدیــدهای فطــری کــه از ســوی اشــغالگر ممنــوع اعــام میگــردد،
زبــان مــادری اســت .ممنوعیــت زبــان بــه معنــای فقــدان ذهنیــت ،اخــاق و زیبای ـی اســت .محرومیــت از زبــان
مــادری محرومیــت مــادی را نیــز بــه دنبــال دارد ،لــذا حیــات اجتامعــی بــدون زبــان حیاتــی اشــتباهآمیز ،خائنانــه و
کریــه اســت و تنهــا راه ،رهایــی از ایــن وضــع میباشــد .در تاریــخ معــارص هـزاران زبــان و گویــش محلــی بخاطــر
سیاس ـتهای یکدستســازی دولــت ـ ملــت از میــان رفتهانــد و تنهــا قریــب  6ه ـزار زبــان زنــده باقــی مانــده .از
ایــن میـزان قریــب دو هـزار زبــان دیگــر بــا خطــر نابــودی روبــرو هســتند .ایــن وضعیــت نشــان میدهــد کــه زبــان
بــه نوعــی معضــل اجتامعــی مبــدل شــده .بــا توجــه بــه اینکــه زبــان از تنوعــات هســتی اجتامعــی اســت و فطــری
میباشــد نــه اکتســابی ،در طبیعــت دوم یعنــی اجتــاع ،از کــف دادن آن چنــان آســیبی جربانناپذیــر اســت کــه
رونــد بردگــی ـ هژمونــی بــا نابــودی آن ،تقویــت میگــردد.
3ـ تمدن
مفهــوم متــدن ،عمومــا جامعـهای را تعریــف میمنایــد کــه مفهــوم فرهنــگ عمومـیاش در مقطــع طبقــه ،شــهر و
دولــت قـرار دارد« .تکویــن طبقاتــی ،شهرنشــینی و دولتیشــدن» مقــوالت و ردهبندیهــای اساســی جامعــه متمــدن
میباشــند .ایــن ســه از ویژگیهایــی هســتند کــه مفهــوم متــدن را بــه لحــاظ ردهبنــدی بــا مفهــوم فرهنــگ متفــاوت
میســازند .کاراکــر متــدن بــا توســل بــه «شــهر ،طبقــه و دولــت» شــناخته شــدنی اســت .جامعــه زراعــی روســتایی
بســر شهرنشــینی ،جامعــه هیرارشــیک بســر دولــت و طبقــه هســتند .جامعــه متمــدن عــاوه بــر تخریــب رابطــه
همزیســتانه موجــود در بطــن طبیعــت اجتامعــی و مبــدل شــدن بــه تضــاد و چالــش بــه تدریــج شــدت یابنــده،
خــود را ملمــوس میگردانــد .متــدن در واقــع نــوع ســاختارها ،معناهــا ،اخــاق و احساســات زیباییشناســانه را در
یــک جامعــه متفــاوت میگردانــد .آیــا متــدن بــا ایــن ویژگیهایــش پیرشفــت اجتامعــی محســوب میشــود یــا
خیــر؟ ب ـرای آنهایــی کــه تاریــخ را از پنجــره قــر فرادســت مینگرنــد ،متــدن یــک پیرشفــت بــزرگ و حتــی خــود
تاریــخ اســت .ولــی از نظــر ســتمدیدگان ایــن نــوع متــدن ،یعنــی اســتعامر ،اســتثامر و بردگــی .چهبســا چنیــن
متدنــی بــه معنــای از دســترفنت رویــای بهشــت اســت کــه صحیــح میباشــد .در ایــن نــوع متــدن ،ســاختار و
معنــا فرومیپاشــند و نظــم طبیعــت اجتامعــی را برهــمزده و رسطانــی میکنــد .جنگهــا هــم حاصــل ایــن
چالشهــا و تضادهــا میباشــند .متــدن مرکزگـرا کــه هـزاران 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
متــدن اســت .جناحهــای متضــاد جامعــه متمــدن ،از یــک ســو تفاوتهــای خــود را بــا جنگهــای ایدئولوژیــک،
فیزیکــی و نهــادی مطــرح میمناینــد و از ســوی دیگــر خــود را شــکلی ســاختاری و معنایــی فرادســت بــرای
همیشــه جلــوه میدهنــد .ایــن رونــد متــدن از ســوی بســیاری جریانهــا حتــی مارکسیســم جــری تلقــی شــد.
متــدن هرچقــدر هــم خــود را در داخــل بصــورت دورههــا ،نهادهــا و معانــی متفــاوت نشــان دهــد ،واقعیــت
بنیادینــش هژمونگرایــی و اســتعامر اســت .جامعــه پدیــدهای اســت کــه از ســوی متــدن بــا دســتگاههای زور
و اســتثامر بلعیــده میشــود .جامعــه اساســا رابطــهای اکولوژیــک ـ همزیســتی بــا طبیعــت دارد چــون خــود
طبیعــت دوم محســوب میگــردد ،ولــی متــدن ایــن رابطــه را ضایــع میکنــد .هــر بالیــی کــه دامنگیــر طبیعــت
اول شــود ،دامنگیــر جامعــه هــم خواهــد شــد و برعکــس .متــدن ،جامعــه و محیطزیســت را مــدام بــا بالیــای
بــزرگ روبــرو ســاخته اســت .ارزیابیهایــی از نــوع «جوامــع بــدون متــدن قــادر بــه حیــات نیســتند» و «جوامعــی
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کــه متمدنانــه زندگــی میکننــد جوامعــی غنــی و قــوی میباشــند» ایدئولوژیــک بــوده و عمدتــا بازتابــی از
پارادایــم قــر نخبــه حاکمیتگـرا و انحصارجــوی اســتثامرگر میباشــند .علــم هــم طبقاتــی شــدن ،شهرنشــینی
و دولتــی شــدن را رسطــان اجتامعــی عنــوان میکنــد .نشــانههای نابــودی جامعــه از ســوی متــدن رسطانــی:
جنــگ افزارهــای هســتهای ،نابــودی محیطزیســت ،بیــکاری ،رشــد بیرویــه جمعیــت ،افزایــش بیامریهــای
خطرنــاک جنســی و بیولوژیــک ،نسلکشــی و غیــره .ایــن اســت کــه متدنــی نویــن الزم اســت .متــدن مدرنیتــه
دموکراتیــک مناسـبترین راه خــروج جوامــع امــروزی از وضعیــت رسطانــی متــدن مرکزگـرا و رسمایـهداری اســت.
نــوع برخــورد متــدن دموکراتیــک ،فروپاشــی متــدن مرکزگـرا نیســت ،بلکــه متحــول ســاخنت آن اســت .تنهــا عامــل
نیرومنــد ب ـرای تغییــر جامعــه متمــدن مرکزگ ـرا ،فرهنــگ اجتامعــی غیرمتمرکــز بــا تنوعهــای حیاتــی میباشــد.
متــدن رسطانــی میتوانــد فرهنــگ را بــه نابــودی و اضمحــال برســاند و ویژگیهــای ســاختاری و معنایــی را
نابــود کنــد .فرهنــگ بایــد رسآمدتــر از متــدن مرکزگ ـرا شــود تــا تنوعــات بومــی ،محلــی و ارزشهــای پرقدمــت
اجتامعــی حفــظ گــردد .ارتبــاط فرهنــگ و متــدن متقابــل اســت .متــدن مرکزگـرا انحـراف در فرهنــگ اســت که در
دوره گلوبالیزاســیون رسمایــهداری معــارص بــا یکدستســازی فرهنگــی بــه اوج میرســد.
4ـ قدرت
مفهــوم قــدرت در رونــد تاریــخ طبقاتــی و دولتــی واقعیتهــای اجتامعــی را غیرقابــل درک کــرده اســت .بــه
همیــن دلیــل خــود مفهــوم قــدرت نوعــی دشــواری در تعریــف خــود ایجــاد منــوده و راه بــر اشــتباهات خطرنــاک
گشــوده اســت .در رسشــت قــدرت ،ســلطه نهفتــه اســت کــه اجــازه منیدهــد تعریفــی واقعگرایانــه صــورت
گیــرد .از قــدرت ،پدیــدهای هــم خنثــی و هــم الوهــی ســاخته شــده کــه مطلــق و مقــدس اعــام گشــته اســت.
قــدرت اجتامعــی در اســاس ،مترکــز نیــروی اســتثامرگری اســت .نیروهــا و ابزارهــای زور از ســوی عامــان قــدرت
بـرای ســلطه انحصــار میگــردد .گویــی تــا ســطح ژنتیــک جامعــه نفــوذ کــرده .پدیــدهای کــه از مفهــوم قــدرت
بـرای اســتثامر طبقــات اجتامعــی اســتفاده میکنــد ،دولــت اســت .ایــن دولــت اگــر از نــوع ملــی باشــد ،قــدرت
را متمرکزتــر میکنــد و پایتختهــای چندمیلیونــی ،کانونهــای اعــال فشــار بــه پیرامــون از ســوی صاحبــان
دولــت میباشــند .در طــول متــدن مرکزگــرا همیشــه «طبقــه ،شــهر و دولــت» موجــب ذخیرهســازی بیشــر
قــدرت بــه دســت حاکمیــت مرکــزی شــدهاند .طبقــات بــردهدار ،فئــودال و بــورژوا مشــخصا قــدرت را بصــورت
مفهومــی کــه میتواننــد بیشــر آن را بصــورت پتانســیل انبــار کننــد ،مینگرنــد .پتانســیل آن ،هــم بــه دو صــورت
فیزیکــی (ارتشهــا) و هــم بصــورت فکــری (نهادهــای دولتــی) وجــود دارد .قــدرت همیشــه چنــان خــود را
جلوهگــر 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 ،زیـرا قــدرت نوعــی غــده رسطانــی در بدنــه اجتــاع میباشــد.
قــدرت بــا دولــت تفــاوت دارد .قــدرت در جامعــه شــایعتر و فراگیرتــر اســت و دولــت نوعــی قــدرت محــدود
و قاعدهمنــد اســت .دولــت در واقــع شــکلی از قــدرت اســت کــه کنــرل بیشــری روی آن ایجــاد کــرده و از
طریــق قانونهــای اساســی ،مقرراتــی خشــک ب ـرای قــدرت وضــع کــرده ،آن را حقوقــی ســاخته و مرشوعیــت
میبخشــد .قــدرت ،ســلطه عمومــی و دولــت ،ســلطه خصوصــی اســت .دولــت بــا ســلب قــدرت از جامعــه آن
را بردهمیســازد .قــدرت و دولــت نقطــه مقابــل آزادی هســتند .در یــک جامعــه ،قــدرت حتــی نبایــد بصــورت
پتانســیل هــم وجــود داشــته باشــد ،زی ـرا عامــل محرومیــت از آزادی خواهــد شــد .دولــت ،خودکامــگان بــزرگ
و قــدرت عمومــی هــم خودکامــگان کوچـ ِ
ـک اجتــاع را بــه وجــود میآورنــد .میــل بــه قــدرت یعنــی حــذف
دموکراســی .در طــول تاریــخ بیــاری قــدرت ،ســلطهگرانی هامننــد هیتلــر را بــه روی صحنــه م ـیآورد .مفهــوم
قــدرت در نظامهــای مختلــف ســلطه همچــو رسمایـهداری بــا رویــه نفــوذ در متامــی عرصههــای اجتــاع اشــکالی
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FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

از مدیریــت را عرضــه میکنــد کــه فوقالعــاده توتالیتــاری اســت .دولــت ـ ملــت هامنــا شــاکلهبندی قــدرت در
نظــام رسمایـهداری اســت .کار بــر روی مفهــوم قــدرت ،وظیفــه آزادیخواهانــه اســت و عــدم توجــه نســبت بــه آن
خــأ سیاســی ،اجتامعــی و اقتصــادی را موجــب میشــود کــه ج ـران آن مشــکل خواهــد بــود.
5ـ مدیریت
تعریــف صحیــح مفهــوم مدیریــت ،از نقطهنظــر برطرفســازی مــوارد نامطلــوب و کجبینیهــای ناشــی از مفهــوم
قــدرت ،حائــز اهمیــت اســت .مدیریــت ،پدیــدهای اســت کــه جامعــه را بــا تغذیــه فرهنــگ ،ســامان میبخشــد و
منیتــوان هیــچ جامعـهای بــدون مدیریــت را تصــور منــود .بــا تعمیــم کیهانــی میتــوان مدیریــت را معــادل رشــد
ذهنــی دانســت .هامنــا هــر حفــظ اجتــاع اســت .در کیهــان بیولوژیــک هــم همط ـراز مترکــز عصبــی اســت.
جوامــع همیشــه بینظــم و بحرانــی هســتند ،زی ـرا پیچیدهتــر شــدهاند ،امــا مدیریــت آن را نظاممنــد کــرده و
از کائــوس و بحــران نجــات میدهــد .دولــت ،بحرانــی میکنــد ولــی مدیریــت ،نجــات میدهــد .هــر جامعــه
معمــوال دارای قــوه مدیریتــی اســت کــه در حــوزه هــوش تحلیلــی بــا توســل بــه آن قــوه خــود را منعطــف ســاخته
و پیشــرد میدهــد .مدیریــت هــر تنظیــم انســانی ســه رونــد تولیــد مثــل ،تغذیــه و بقــا اســت .مدیریــت هــان
هــوش جمعــی اســت کــه از کلیــت جامعــه بـرای رســیدن بــه ســطح پیرشفــت عالــی اســتفاده میکنــد و در حــوزه
حقیقــت اجتامعــی توســط اوجــاالن بســیار مــورد توجــه قـرار گرفتــه اســت .مدیریــت بیگانــه مــروع نیســت و بــه
معنــای حــذف مدیریــت ذاتــی اســت کــه بــر اثــر آن قــوه طبیعــت اجتامعــی از میــان مـیرود .مدیریــت بیگانــه
نقطــه مقابــل خودگردانــی و اراده جامعــه تحــت اســتثامر اســت کــه مــدام انح ـراف ایجــاد میکنــد و نهایــت
آن شــکلگیری یــک مســتعمره اســت .قــدرت بیگانــه تنهــا بــه مستعمرهســازی بســنده منیکنــد ،بلکــه آخــر رس
آن جامعــه و فرهنگــش را بــا آسمیالســیون و نسلکشــی نابــود میکنــد .مدیریتهــای بیگانــه ،ظاملانهتریــن
هســتند .بنابرایــن حیاتیتریــن ،اخالقیتریــن ،علمیتریــن و زیباتریــن وظیفــه ب ـرای یــک جامعــه ،دس ـتیافنت
بــه نیــروی خودمدیریتــی اســت .در صــورت شکســت ایــن جامعــه ،توســعه سیاســی و اقتصــادی هــم ناممکــن
میگــردد .یــک جامعــه دو وظیفــه دارد :نخس ـت اینکــه مانــع از تبدیــل قــوه مدیریــت بــه شــکل قــدرت شــود
و دوم اینکــه بایــد تــاش کنــد هیچــگاه بیمدیریــت باقــی منانــد .امــروزه کــه کوردســتان اشــغال شــده ،مدیریــت
ذاتــی بایــد از قــدرت حاکــم امتیــاز بگیــرد .قــدرت پدیــدهای ضداجتامعــی و ابـزار اســتعامرگری میباشــد .در هیــچ
مدیریــت اجتامع ـیای ،اســتعامرگری محلــی از اع ـراب نــدارد .جامعــه بیمدیریــت محــروم از اخــاق ،سیاســت
و علــم اســت .کار مدیریــت ذاتــی توســعه مــداوم فرهنگــی بــر بنیانهــای رشــد سیاســی و اقتصــادی اســت،
اگــر نــه از آسمیالســیون و نابــودی نجــات نخواهــد یافــت .مدیریتــی کــه بــه قدرتگرایــی مرکــزی میــل دارد،
ضددموکراتیــک اســت .چــون دولــت قطــب مخالــف خلــق اســت ،پــس قــدرت دولتــی خالــص بــه معنــای ســلب
مدیریــت از خلــق اســت کــه از رشــد دموکراســی جلوگیــری میکنــد .دموکراســی هــان خودمدیریتــی اســت کــه
عــاری از مفهــوم قــدرت اســت .ایــن نــوع مدیریــت رصفــا از آن جامعــه اســت و شــیوه آن ،مشــارکت مردمــی
میباشــد.
در طــول تاریــخ ،جوامــع بــا گــذار از ســاختار کالن و قبیلــه پیچیدهتــر شــدهاند و بــه حالــت کالنجوامــع
پانهادهانــد .در دوران جوامــع کالنــی ـ قبیلـهای ،مدیریــت ،ذاتــی بــود ،ولــی بــا پیچیدگــی اجتامعــی ،دموکراســی
بــه مثابــه یــک مفهــوم گســرده رضوری تلقــی شــد .مدیریــت ذاتــی فراتــر از دموکراســی هــم جوامــع کوچــک
کالنــی و هــم جوامــع وســیع ملــی را دربرمیگیــرد .جامعهشناســی هنــوز نتوانســته ایــن معضــل را تشــخیص دهــد
و آشــوب ناشــی از درهــم برهمــی مفهــوم قــدرت و مدیریــت را حــل کنــد .تــداوم بحـران بــه همیــن دلیــل اســت.
مدیریــت دولتــی یعنــی بیمعناســاخنت دموکراســی و بخشــیدن حالتــی فرمالیتــه بــه آن .ایــن بیمعنایــی ،جامعــه
و محیطزیســت را بخاطــر راهکارهــای ســود بیشــر و قــدرت افزونتــر نابــود میکنــد .تنهــا بــا جداســاخنت
مفاهیــم قــدرت و مدیریــت از یکدیگــر میتــوان بحرانهــای اجتامعــی را حــل کــرد کــه ایــن رســالت از آن علــم

جامعهشناســی اســت .قــدرت ،فــرد را در جامعــه بــه نفــع ســلطه دولتــی عقیــم میســازد ،امــا مدیریــت بــا مشــارکت
دادن فــرد در اداره مســتقیم جامعــه وجــود او را برجســتهتر میکنــد.
6ـ سیاست
مفهــوم سیاســت(پولیتیکا) نیــز بازمنــود پدیــدهای اجتامعــی اســت کــه درک آن حداقــل بــه انــدازه درک مفهــوم قــدرت
دشــوار میباشــد .پولیتیــکا هــم تداعیکننــده مفهــوم مدیریــت و هــم قــدرت اســت کــه ریشــه آن یونانــی میباشــد.
معنــای ریشـهای آن «مدیریــت شــهر» اســت .سیاســت درواقــع بـرای جامعــه بــه معنــای مدیریــت آزادانــه و ارادهمنــد
اســت کــه فــرد و جامعــه را توأمــان دربرمیگیــرد .سیاســت ،پدیــده مدیریــت را در کنــه خــود دارد ،امــا منیتــوان آن
را بــه «مدیریــت» تقلیــل داد .بــا هیــچ یــک از مدیریتهــای ذاتــی و قدرتمحــور یکســان نیســت .سیاســت ،حــوزه
آزاد جامعــه بــا آفرینــش معنایــی و ارادی اســت کــه توســعه و پیرشفــت از آن حاصــل میگــردد .چــه بســا سیاســت
ب ـرادر دوقلــوی آزادیســت .هــری اســت کــه شــیوه صحیــح رســیدن بــه آزادی را نشــان میدهــد .هامنــا سیاســت
پیبــردن جامعــه بــه وجــود خویــش یــا خودآگاهــی از طریــق اندیشــه و عمــل ذاتــی اســت .هنگامــی کــه سیاســت
بصــورت قــوه خودمدیریتــی درمیآیــد ،بــه مثابــه سیاســت دموکراتیــک کســب هویــت میمنایــد .نــوع مدیریــت
قدرتمحــور بــه معنــای انح ـراف سیاســت از مفهــوم انســانی آن اســت کــه هــم انــکار مفهــوم خــود میباشــد هــم
جامعــه .قــدرت یعنــی نفــی سیاســت کــه کــاکان بدســت دولــت تحمیــل میشــود و لیربالیســم اوج آن اســت .شــاید
قــدرت بصــورت نســبی در دســت یــک شــخص انحصــاری شــود ،امــا سیاســت چنــان خصیصـهای 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 منونههــای بــارز آن اســت .اداره دولتــی ،سیاســت نیســت ،بلکــه سیاس ـتمنایی اســت .سیاسـ ِ
ـت
دولتــی در واقــع قدرتــی هنجاریافتــه اســت کــه البتــه خــود قــدرت هــم نفــی سیاســت اســت.
حــوزهای کــه در جامعهشناســی بیــش از هــر چیــز اغتشــاش و آشــفتگش مفهومــی در آن رخ میدهــد ،حــوزه روابــط
قــدرت ،مدیریــت و سیاســت میباشــد .ایــن مفاهیــم آنچنــان بصــورت مختلــط و همســانانگارانه بــه کار میرونــد
کــه ســقف متامــی علــوم اجتامعــی بــه شــیوهای زنجیــروار بصــورت اشــتباه چیــده میشــود .در ایــن میــان ،ایدئولــوژی
لیربالیســم مغلطهانــداز اســت و موجــب آشــوب ذهنــی بیحدومــرز میگــردد .تاکنــون متامــی سیاس ـتهای دولتــی،
مــروع و واقعــی جلــوه داده شــدهاند و مدیریتهــای حقیقــی مردمــی بــا برچســبهای ابتدایــی ،محلــی و
تنگنظرانــه ،عقبمانــده عنــوان گشــتهاند .ایــن یعنــی آشــفته ســاخنت ذهــن اجتــاع در زمینــه درک سیاســت.
قدرتمنــدان امــروزه ادعــای سیاســتی مــدرن و متمــدن دارنــد ،درحالــی کــه مدتهاســت جامعــه و سیاســت را از هــم
دور ســاخته و قــدرت را جایگزیــن آنهــا کردهانــد .امــروزه نیــز تــرس افـراد اجتــاع از سیاسیشــدن حاصــل فشــارهای
دولــت میباشــد کــه هامنــا تــرس از دولــت اســت .تنهــا سیاســت خلقمحــور میتوانــد منافــع حیاتــی جامعــه را
حفــظ و مدیریــت کنــد ،غیــر از ایــن ،انحـراف خواهــد بــود .دو عامــل «طبقــه اســتثامرگر و نخبــه قدرتمــدار» نقــش
سیاسـتزادیی 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
میتــوان اخــاق را بدیــن صــورت تعریــف منــود :اخــاق ،شــکلی از سیاســت اســت کــه حالــت ســنت نهادینــه
تاریخــی بخــود گرفتــه اســت .سیاســت عمدتــا نقــش خــاق ،محافظتکننــده و تغذیهگــر روزانــه بــرای جامعــه
دارد و اخــاق نیــروی نهادینــه و قاعدهمنــد هــان خدمــت اســت .میتــوان اخــاق 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 .ملتهایــی کــه دچــار ایــن وضعیــت
میشــوند ب ـرای اســتثامر و ســلطهگری مســتعد میشــوند .حقــوق همیشــه بعنــوان قوانیــن اخالقــی فرادســتان بــر
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جوامــع تحمیــل شــده کــه فــرم اخالقــی جوامــع را نابــود میکنــد تــا زمینــه قــدرت و تشــکل دولتــی را فراهــم
آورد .از دســت دادن نیــروی مدیریــت و سیاســت ذاتــی بزرگرتیــن بیاخالقــی اســت .تاریــخ دولتــی همیشــه
جوامــع طبیعــی و ســنتی را بــا برچسـبهای منفــی ابتدایــی و بربــر ،بـیارزش جلــوه داده در حالــی کــه ارزش
اخالقــی آن مدیریتهــای ســنتی بیشــر از نــوع دولتــی اســت .اخــاق در کنــار سیاســت میـزان آزادی ،مســاوات
و دموکراســی را تعییــن میکنــد .اخــاق پدیــدهای اســت کــه جامعــه را در مقابــل دولــت و قــدرت مقــاوم
میگردانــد .دماگــوژی و عوامفریبــی روش خــاص دولتپرســتان ب ـرای مــروع جلــوهدادن نهادهــای لیربالــی
اســت کــه فروپاشــی اخالقــی اســت و از علــوم در ایــن راه هــم اســتفاده اب ـزاری میشــود.
8ـ حقوق
ادعــا میشــود کــه حقــوق بــا حــق و عدالــت رابطــه تنگاتنــگ دارد ،امــا در اصــل نقــش اصلــی آن تحکیــم
قــدرت دولتــی بــه قیمــت محدودکــردن حــوزه اجتامعــی اســت .بخاطــر تبلیغــات گســرده روزانــه دولــت،
مفهــوم حقــوق در هال ـهای از ابهــام باقــی مانــده .حقــوق جایگزیــن حیــات قاعدهمنــد اجتامعــی شــده کــه
ســلب انتخــاب آزاد و مدیریــت ذاتــی اســت .اداره دولتــی مســاوی بــا حقــوق اســت کــه در رأس هــرم قرارگرفته
و اراده جامعــه را بــه حاشــیه میرانــد .دولــت بــا توســل بــه حقــوق جامعــه را تحــت فشــار قرارمیدهــد و
طبقــات آن را ب ـرای اســتثامر مهیــا میگردانــد .مفهومــی اســت کــه تعریفــی مبهــم شــده و در برابــر قوانیــن
اخالقــی قـرار دارد .چــون مــدام انواعــی از حقــوق را بـرای طبقــات مختلــف تنظیــم میکنــد ،مســتمرا موجــب
درگیــری طبقاتــی میشــود .عامــل فشــار قانونــی بــر خلــق اســت .تنظیــات ریــز و پرجزئیــات حقوقــی،
برعکــس آنچــه بســیار ادعــا میشــود ،نــه تنهــا بازمنــود عدالــت و نیــروی حــق نیســت ،بلکــه بازتابدهنــده
منافــع انحصــارات اســتثامری و رسکوبگرانــهای اســت کــه بصــورت نظاممنــد رمزگــذاری شــدهاند .توســعه
وحشـتآور حقــوق در شــبکه اســتثامر رسمایـهداری در راســتای متایــل بــه ســود بیشــر اســت .حقــوق در طــول
تاریــخ هــان حــق ســلطه در هیــأت خــداـ شــاه اســت .همسانســازی مفاهیــم حــق ،خــدا و اللــه و پرداخــت
آنهــا بدیــن صــورت ،بیانگــر واقعیــت ســلطهگری مذکــور اســت.
حقــوق در مقابــل اخــاق اجتامعــی ،اخــاق انحصــار قــدرت اســت و جامعــه را بــه «حــوزه کنــش قاعدهمنــد
قــدرت دولتــی» درم ـیآورد .حــوزه جامعــه هــم مــدام محــدود میگــردد .در دولــت بجــای اخــاق از حقــوق
بـرای قضــاوت اســتفاده میشــود .بــه همیــن دلیــل اخالقمــداری ســنتی و مــدرن ،واپسگرایــی تلقــی گشــته.
حقــوق در غصــب حــق و عدالــت اجتامعــی مــرزی منیشناســد .هرچنــد ابــزاری بــرای رسپوشگــذاری و
الپوشــانی ناحقیهــای دولــت اســت ،امــا حتــی از تئوریپــردازی بـرای آن در علــوم اجتامعــی حــذر نکردهانــد.
حقــوق ،نوعــی حیــات کاذب مقرراتــی در برابــر حیــات ســیال و اخالقــی شــکل میدهــد .بزرگرتیــن ابــزار
رسکــوب در دســت مدرنیتــه رسمایـهداری اســت کــه هــر نــوع تعرضــی را مــروع جلــوه میدهــد .تنهــا کاری
کــه بایــد کــرد ایــن اســت کــه از جنبههایــی اخالقــی کــه ناچــارا در حقــوق گنجانــده شــده ،اســتفاده کنیــم تــا
مســئله معضـلدار 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 لیربالیســم حیاتــی اســت و هــان تعریــف و تفســیر اســت کــه ماهیــت حقیقــی یــک مــدل از
دموکراســی خلقمحــور را جلوهگــر میســازد .موضــوع دموکراســی تقریبــا در رسارس کشــورها و مناطــق دنیــا
مطــرح اســت ،لــذا هــر جریانــی فکــری تعاریفــی گاه محــدود و گاه وســیع ارایــه دادهانــد .در معنــای وســیع
کلمــه میتــوان دموکراســی را خودمدیریتــی اجتامعاتــی تعریــف منــود کــه بــا دولــت و قــدرت آشــنا نشــدهاند.
ماهیــت خودگردانــی جوامــع کالن ،قبیلــه و عشــیره در دســتهبندی فوقالذکــر جــای میگیــرد .امــروزه در

رسارس کشــورهای جهــان پدیدههــای قــدرت و دولــت بشــدت حاکــم شــدهاند ولــی ایــن بــدان معنــا نیســت کــه
مبــارزات خلقهــا ادامــه نــدارد .ســازمانها و مدیریتهــای ذاتــی محل ـیای کــه علیــه قــدرت و دولــت مبــارزه
میکننــد را میتــوان نیروهــای دموکراتیــک نامیــد .در هــر جامعـهای کــه دولــت حاکــم اســت ،نــه دموکراســی و نــه
مدیریتهــای مســتبد هیچکــدام بطــور خالــص و صددرصــد حاکــم منیباشــند ،چهبســا مدیریــت ،مختلــط اســت،
لــذا دموکراســی هــم در قالــب مدیریتهــای مختلــط بــه انح ـراف کشــانده میشــود .مدلهــای موجــود فاســد
میگردنــد .دولــت و دموکراســی مــدام در تــاش ب ـرای محدودســاخنت حاکمیــت یکدیگرنــد .چهبســا دو شــیوه
دموکراســی جلــوه میکنــد یکــی دولــت اســت کــه نقــاب دموکراســی بــر چهــره میزنــد و دیگــری مدیریتهــای
ذاتــی کــه منایندگــی دموکراســی خلقمحــور را برعهــده دارنــد .دموکراســیها تاکنــون تــاش کردهانــد دولــت
خــاص خــود ایجــاد کننــد تــا بــا حاکمیــت آن کارشــان را رشوع مناینــد .مختلطشــدن دولــت و دموکراســی در اروپــا
و آمریــکا بشــدت صــورت گرفــت و حتــی سوسیالیسـتها دچــار ریوزیونیســم شــده و بــا دولــت و لیربالیســم از
در ســازش درآمــده و مــدل دموکراســی تســلیم شــده بــه دولــت ،لیربالیســم و بروکراســی آنهــا را شــکل دادهانــد.
در خاورمیانــه بــه دلیــل وجــود ســنت تاریخــی ،تفــاوت میــان طبیعــت جامعــه و دولــت عمیقتــر اســت .در
کشــورهای جهــان کــه دولــت ـ ملــت حاکــم اســت ،مــدل دموکراســی از نــوع منایندگــی اســت کــه دولــت خــود را
مناینــده قاطــع میدانــد .البتــه درگیــری میــان ایــن نــوع دموکراســی و دولتهــا در اروپــا جهــت محدودکــردن
نقــش دولتهــا بــا توســل بــه قانــون اساســی هنــوز ادامــه دارد .ایــن درگیــری ،نوعــی ســازش و همزیســتی را بــه
میــان آورده .دولتهــا معمــوال از تضادهــای طبقاتــی ب ـرای رویارویــی بــا جریانهــای واقعــی دموکراس ـیخواه
تغذیــه میکننــد .چراکــه مدرنیتــه رسمایــهداری متوجــه شــده کــه بــدون اســتفاده از روکشهــای دموکراســی
منیتوانــد جوامــع را فریــب دهــد .اســتفاده محــدود از مقــدار کمــی دموکراســی در پارملانهــای ترشیفاتــی
راهــکاری معمولــی بـرای کنــرل مبــارزات خلقهــا شــده اســت .در ایــن روش ،دموکراســی را از بدنــه سوسیالیســم
جــدا ســاخته و بــا لیربالیســم عجیــن میســازند کــه البتــه چیــزی بــه نــام دموکراســی لیربالــی وجــود نــدارد و تنهــا
یــک اصطــاح اســت و بــس.
بــرای مبــارزه بــا ایــن عوامفریبــی بایــد مدیریــت خــودی را چیــره گردانیــم .مدیریتهــای ذاتــی را نبایــد
بــا قــدرت دولتــی و دیکتاتوریهــای خلقــی و پرولتاریایــی همســان دانســت .نــه اقــدام بــه تأســیس دولــت
کنیــم و نــه ضمیمــه دولــت شــویم .انحرافــات راســت و چــپ دموکراســی لیربالــی موجــب شــده کــه گذشــته از
بدنامکــردن سوسیالیســم ،نوعــی بروکراتیســم وحشــتناک رواج داده شــده و مدلهــای دموکراســی غلــط تحــت
عناویــن دموکراســی منایندگــی ،دولتــی ،واســطهای و لیربالــی در مقابــل دموکراســی رادیــکال ـ مســتقیم قــد علــم
کننــد .ریوزیونیســم دموکراســی بــه ایــن معناســت کــه سوسیالیسـتهای دموکـرات از قواعــد بنیادیــن دموکراســی
رادیــکال دســت برداشــته و آن را بــا قواعــد لیربالــی ادغــام کردهانــد .بخاطــر مــدل و نــوع دموکراســی اســت کــه
میتــوان مدرنیتــه دموکراتیــک را از مدرنیتــه رسمایـهداری تشــخیص داد .حتــی شــیوه مبــارزه دموکراسـیخواهان
یــا بشــدت دولــت را رد میکردنــد و بدنبــال برانــدازی آن بودنــد یــا اینکــه دچــار ریوزیونیســم شــده و بــا آن
ادغــام میشــدند ،امــا مدرنیتــه دموکراتیــک امــروزه نــه بدنبــال برانــدازی بــه یکبــاره دولــت اســت و نــه در درون
دولــت ذوب میشــود ،بلکــه مســتقال حوزههــای اجتــاع را بســر خــود قرارمیدهــد و ســاختارها و نهادهایــش را
بصــورت خودگــردان ایجــاد میکنــد .البتــه دموکراســی قواعــدی اســت کــه بــه کل یــک سیســتم بســتگی دارد ،ایــن
سیســتم اگــر دولــت ـ ملــت باشــد ،فاجعــه را بدنبــال دارد ،امــا اگــر کنفــدرال ـ فــدرال باشــد ،حقیقــی خواهــد بــود.
10ـ اقتصاد
تعریــف اقتصــاد و تعییــن جایــگاه آن در انقــاب پارادایمــی حقیقیبــودن یــک مبــارزه را بخوبــی نشــان خواهــد
داد .مثــا بســیاری از جریانهــا از جملــه مارکــس و مارکسیســم اقتصــاد را زیربنــا و ایدئولــوژی را روبنــا عنــوان
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کــرده و شــیوه مبــارزات خــود را مطابــق آن تنظیــم منودهانــد .عواقــب ایــن اشــتباه را در شکســت سوسیالیســم
رئــال و نیــز مبــارزات سوسیالیس ـتهای چیــن و کوبــا دیدیــم .هــم سوسیالیســم رئــال و هــم لیربالیســم دچــار
اشــتباه تقلیلدهــی مدیریتهــا و خوشــبختیهای جوامــع بــه اقتصــاد شــدند .لیربالیســم کــه بــه واســطه
تقلیلدهــی هرچیــزی بــه اقتصــاد ،تعریــف آن را بیمعنــی کــرده ،هــر پدیــده مغایــر بــا اقتصــاد را نیــز اقتصــاد
محســوب میمنایــد .اقتصــاد در معنــای عــام کلمــه یعنــی «عمــل برآوردهســازی نیازهــای مــادی رضوری جامعــه
و حالــت نهادینــه و مقرراتــی آن» .در معنــای محــدود کلمــه هــم «مبادلــه نیازهــای مــادی پیرامــون بــازار»
اســت .ایــن نــوع اقتصــاد ،بجــای ارزش کاربســتی ،ارزش مبادل ـهای را مبنــا قرارمیدهــد کــه صحیحتــر اســت.
مدرنیتــه رسمایـهداری بــا ســیطره بــر اقتصــاد و فاســدکردن آن متامــی حوزههــای اجتــاع و دموکراســی را فاســد
میگردانــد .اقتصــاد را از ماهیــت آن خــارج ســاخته .بازارهــا از ســوی دولــت ـ ملــت تصاحــب شــده و هــدف
آن برطرفکــردن نیازهــای جامعــه نیســت ،بلکــه ســود و رسمایــه بیشــر اســت .نظــام ســود افراطــی «تجــاری،
صنعتــی و مالــی» تنهــا هــدف رسمای ـهداری اســت .ایــن یعنــی ضداقتصادبــودن .علــم اقتصــاد بــر پایههــای
انحصارگــری ترویــج داده و مــروع گردانیــده شــده .ایــن رونــد بــه قیمــت نابــودی جامعــه و تــداوم بحـران بــازار
متــام میشــود .نوعــی تــرور اقتصــادی اســت .کســب پــول از طریــق پــول ،فاجعــه اجتامعــی اســت.
عــر رسمایــه مالــی ،اوج فروپاشــی اقتصــاد و جامعــه اســت .ایــن نــوع اقتصــاد ،جامعــه و محیطزیســت را
تــا مــرز نابــودی بــرده .نیمــی از جامعــه بیــکار و ســهم آنهــا از اقتصــاد را رصف تســلیحات جنگــی میکنــد.
بخشــی از بــازار بــه بــازار تســلیحات بــا ســود هنگفــت مبــدل شــده کــه اصــا نیــاز اجتامعــی نیســت .در ایــن
میــان ،زنــان و جوانــان بعنــوان نیروهــای کار ارزان یــا بیــکاری بزرگرتیــن آســیبها را دیدهانــد و قربانــی نظــام
ســود شــدهاند .هیأتهــای مدیرعامــل کــه ســاخته و پرداختــه دســت دولــت ـ ملــت هســتند ،مدیریــت اقتصــاد
خانــه را کــه در طــول تاریــخ از آن زنــان بــوده ،کنــاری زده و خــود را بنیانگــذاران اقتصــاد معرفــی کردهانــد
درحالــی کــه همــه آنهــا گــرگ مدیریتــی هســتند .اقتصــاد لیربالــی یعنــی چیرگــی گروهــی انــدک بــر کل جامعــه
و اقتصــاد .کار آنهــا انحصــارات اســتثامری مغایــر بــا جامعــه اســت .ایــن نــوع اقتصــاد ،رسطــان اجتامعــی را
موجــب شــده و نفــی اقتصــاد اســت .علــم اقتصــاد سیاســی امــروزه منافــع نیروهــای خــارج از جامعــه را بصــورت
اســطوره درمیآورنــد .هیأتهــای مدیرعامــل رشکتهــا و هولدینگهــا هــم از جنــس آن عامــان متقلــب
هســتند .دانشــگاه تئوریپــردازی میکنــد ،هیأتهــای مدیرعامــل اجرایــی میکننــد و دولــت ـ ملــت هــم
سیســتم زورمــدار آنهــا اســت .کتــاب «کاپیتــال» اثــر مارکــس بــه نوعــی زمینــه سیســتم دولــت ـ ملــت را بــه
لحــاظ اقتصــادی مــروع تلقــی میکنــد ولــی بایــد بازتفســیر منــود .خــود مارکــس رسمایـهداری را بــه مثابــه یــک
دوره تاریخــی جــری و ناگزیــر عنــوان کــرده کــه دلیــل ذوبشــدن سوسیالیســم رئــال در رسمای ـهداری همیــن
اســت .آنهــا جامعهشناســی را بــه اقتصــاد تقلیــل داده و حــوزه اقتصــاد را هــم رصفــا بــه تحلیــل رسمای ـهداری
اختصــاص دادنــد کــه هــم بح ـران اقتصــاد را دامــن زد هــم علــوم اجتامعــی را .چــون در مبــارزه ایدئولــوژی و
تغییــر ذهنیــت زیربنــا اســت ،پــس بـرای 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 همگونســازی عمــل یکطرفــه مدرنیتــه رسمایـهداری بـرای تغییــر هویــت گروههــای اجتامعــی
بــه قیمــت قبــول هویــت زورمــداران اســت .ایــن گروههــا و ملتهــا در گروههــا و ملتهــای حاکــم ذوب
گردانــده شــده و ضمیمــه میشــوند .گروههــای آســمیله شــده ب ـرای ســازوکار قــدرت بــکار بــرده میشــوند و
کمتریــن هزینــه را دربردارنــد .گــروه آســمیله شــونده کــه مقاومتــش درهــم شکســته و هویــت ذاتیــش را از
کــف داده ،بــه چنــان موقعیتــی تنــازل داده میشــود کــه مناسـبترین بردههــا جهــت خدمــت بــه قــر نخبــه

حاکــم در آن گــردآوری شــوند .ایــن گروههــا دیگــر بعنــوان رسکوبشــدگان ،نیــروی کار ارزان بـرای رسمایـهداری
هســتند .در اینجــا نقــش اساســی بــرده آسمیلهشــده ،شــباهت یافــن مطلــق بــه اربابــش ،ضمیمهشــدن بــه
نظــام حاکــم و دنبالـهروی از آن جهــت اثبــات صداقـتاش اســت .ایــن بــرده بیهویــت مــدام در تــاش بـرای
دســت و پــا کــردن جایگاهــی هرچنــد نــازل در سیســتم زورمــدار اســت و چــارهای دیگــر نــدارد .تنهــا راه
باقیمانــده بـرای او ،وفـقدادن خــود بــا فرهنــگ اربابــش اســت .افـراد یــک جامعــه آسمیلهشــده دیگــر شــبه
انســانهای بیوجــدان ،بیاخــاق و فاقــد ذهنیــت هســتند ،زی ـرا مطیعتریــن اف ـراد ب ـرای نظــام میباشــند.
حتــی در نوکــری بــا یکدیگــر رقابــت میکننــد .تصمیــم و عمــل آزادانــه ندارنــد .در چنیــن جامعـهای هــر فــردی
بــه خــود خیانــت کــرده و ارزشــهای اجتامعــی را هــم زیرپــا گذاشــته اســت .چهبســا حیوانــی در پوســتین انســان
اســت .جوامــع بیهویــت تنهــا چیــزی کــه برایشــان باقــی میمانــد ،ســیرکردن شکمشــان اســت .دولــت ـ ملــت
و اقشــار زورمــدار همیشــه از دو اســلحه «زور و خشــونت فیزیکــی عریــان و رویــارو ســاخنت بــا گرســنگی و
بیــکاری» اســتفاده میکننــد و هــر قیامــی از ســوی خلقهــا را بــا کشــتار فیزیکــی پاســخ میدهنــد.
همــه خلقهــای رویــارو بــا آسمیالســیون بــدون مبــارزه نیســتند و مــدام جریانهــا و جنبشهــای انقالبــی
آنهــا ســعی در احیــای فرهنــگ خــود دارنــد .زی ـرا حفــظ هویــت فرهنگــی اســاس بقــای یــک ملــت اســت.
نابــودی فیزیکــی و گرســنگی مــداوم هــم تنهــا ترفنــد اربابــان بـرای تسلیمشــدن خلقهاســت .دولتمــردان بـرای
جلوگیــری از احیــای فرهنگــی ،متامــی راههــای پیرشفــت فرهنگــی ســاختاری و ذهنــی را مســدود میکننــد.
جوامــع متعلــق بــه خلقهــا دیگــر جوامــع مدنــی نیســتند ،بلکــه دولتــی هســتند و هــر فــردی رسپیچــی
کنــد ،اخــراج میگــردد .یــک دولــت بــه همهنــوع ترفنــد پنهــان و آشــکار ،نــرم یــا ســخت دســت میزنــد.
گروههــای فرهنگــی فعــال خلقهــا هــم دو راه بیشــر ندارنــد :یــا بــه جامعــه دولــت ـ ملــت آســمیلهگر حاکــم
میپیوندنــد یــا تغییــر روش داده و راه مبــارزه انقالبــی را انتخــاب و خــود را ســازماندهی میکننــد .در متامــی
دولــت ـ ملتهــای جهــان ایــن روندهــا مشــاهده میشــود.
خلــق کــورد بعنــوان بزرگرتیــن قربانــی آسمیالســیون ،جالبتریــن منونــه اســت .کوردهایــی کــه بــر فرهنــگ
خــود ارصار میورزنــد از گرســنگی و بیــکاری گرفتــه تــا نسلکشــی ،تهدیدشــان میکنــد .دو راه «مقاومــت»
و «خیانــت» پیشــاروی هــر فــرد کــورد ق ـرار دارد.
 12ـ نسلکُ شی
نسلکشــی تــداوم پدیــده آسمیالســیون اســت و وقتــی بحــث از نسلکشــی فرهنگــی باشــد ،هــان آسمیالســیون
اســت امــا وقتــی بحــث از حــذف فیزیکــی باشــد ،معنــای حقیقــی مییابــد .روش نسلکشــی بـرای ایــن اســت
کــه خلقهــا ،اقلیتهــا و انــواع گروههــای دینــی ،مذهبــی و اتنیکــی کــه توانســته نشــده بــا روش آسمیالســیون
ذوب گردانــده شــوند ،بصــورت فیزیکــی و فرهنگــی کامــا پاکســازی میشــوند .نسلکشــی نابــودی کامــل
اســت .دولتهــا بنــا بــه خصلتهــا و موقعیتهــا یــا بــه نسلکشــی فیزیکــی دســت میزننــد یــا فرهنگــی.
هــر فرهنــگ ضعیــف وقتــی در برابــر یــک فرهنــگ قــوی قــدرت را بدســت میگیــرد ،بنــا بــه قانــون دولــت ـ
ملــت ،فرهنــگ قــوی را کــه برتــر اســت دچــار نابــودی میســازد .قــوی بــدان معنــا اســت کــه یــک فرهنــگ هــم
بــه لحــاظ مــادی و هــم معنــوی رشــد زیــادی کــرده اســت .نسلکشــی یهودیــان از آن نــوع اســت.
روش دیگــر نابــودی کامــل ،نابــودی فرهنــگ یــک گــروه یــا ملــت اســت .خلقهــا ،اتنیکهــا و گروههــای
مذهبــی معمــوال بــا قتلعــام فرهنگــی روبــرو میشــوند .از ایــن روش در برابــر یــک فرهنــگ رسکــوب شــده
کــه مجــال رشــد بــه آن داده نشــده ،اســتفاده میگــردد .معمــوال دولــت ـ ملتهــا در دوران چهارصــد ســاله
حاکمیــت رسمایــهداری اجــازه رشــد بــه ایــن فرهنگهــا ندادهانــد و نسلکشــی فرهنگــی از نسلکشــی
فیزیکــی بــه مراتــب بدتــر و دردناکتــر اســت .مدتزمــان ایــن نــوع ،طوالنیتــر اســت .قدرتهــای حاکــم
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ملــت یــا گــروه و اتنیــک ســتمدیده را وادار میکننــد کــه از موجودیــت ،هویــت و عنــارص فرهنــگ مــادی و معنوی
خــود دســت بکشــد .مدرنیتــه رسمایـهداری کــه بــای نــازل بــر ملتهاســت ،در راه قــدرت و رسمایــه بیشــر متامــی
خلقهــا را بــه صلیــب میکشــد .رسمای ـهداری در ایــن روش نسلکشــی نــه تنهــا جامعــه بعنــوان طبیعــت دوم،
بلکــه زنــان را بعنــوان طبیعــت ســوم و محیطزیســت را بعنــوان طبیعــت اول بــه قت ـلگاه میکشــاند.
وضعیــت کوردهــا در خاورمیانــه منونــه بــارز نسلکشــی فرهنگــی اســت .فرهنــگ مــادی و معنــوی کوردهــا کــه از
دوران نئولتیــک بــه یــادگار مانــده و بــه متامــی انســانیت و متدنهــا خدمــت کــرده ،امــروزه در ذبـحگاه مدرنیتــه
رسمایـهداری ذبــح میشــود .حتــی منابــع و ثروتهــای زیرزمینــی و روزمینــی کوردهــا بــه غــارت بــرده میشــود.
گاهــی بــا حــذف فیزیکــی روبــرو میگردنــد ،گاه بــا آسمیالســیون و نابــودی فرهنگــی .ملــت کــورد تنهــا دو راه
دارد :یــا بایــد اســتحاله فرهنگــی را بــا تسلیمشــدن بــه دشــمن بپذیــرد کــه در ایــن صــورت مســئله نسلکشــی
بــاز الینحــل میمانــد و بــا بالیــای دیگــری هــم روبــرو میشــود؛ یــا اینکــه راه مبــارزه و مقاومــت را بـرای احـراز
هویــت و احیــای موجودیــت انتخــاب و مدرنیتــه رسمایـهداری را بــه کلــی رد منایــد.
ب ـ چارچوب نظری
ب ـرای اینکــه ملــت دموکراتیــک کــه روح کنفدرالیســم دموکراتیــک اســت بخوبــی تفهیــم گــردد ،پــس از مفاهیــم
دوازدهگانـهای کــه بازتفســیر منودیــم ،پرداخــن بــه چارچوبهــای نظــری ملــت و کنفدرالیســم دموکراتیــک حائــز
اهمیــت اســت .در ایــن مبحــث بــه روشنســازی موضوعــات و مســایلی دســت میزنیــم کــه اهمیــت حیاتــی
دارنــد ،لــذا نیــازی نیســت کــه همهچیــز روشنســازی گــردد ،زیــرا ایــن یــک رضورت منطقــی جامعهشناســی
اســت .پــس مهمرتیــن پدیدههــای اجتامعــی را تفســیر میکنیــم کــه تعیینکننــده هســتند .بـرای اینکــه افــق کار
بــر روی کنفدرالیســم دموکراتیــک روشــن گــردد ،الزم اســت تزهــا و آنتیتزهــا را ترشیــح کنیــم تــا مطابــق نظریـهای
روشــنگر ،ســنتز حاصــل شــود .در اینجــا پدیدههــای «قــدرت هژمونیــک و رسمایــهداری» را تــز و «مدیریــت
دموکراتیــک و سوسیالیســم» را آنتیتــز در نظــر میگیریــم کــه ســنتز «کنفدرالیســم و ملــت دموکراتیــک» را در
قالــب مدرنیتــه دموکراتیــک هویــدا میگردانــد .ایــن چارچــوب نظــری بـرای ایــن اســت کــه نشــان دهیــم چگونــه
مدرنیتــه رسمای ـهداری بــا توســل بــه دولــت ملــت هــر دوازده مســئله اجتامعــی را بعنــوان معضــات الینحلتــر
میکنــد و در مقابــل ،چگونــه مدرنیتــه دموکراتیــک بــا توســل بــه کنفدرالیســم و ملــت دموکراتیــک آن مســایل را
حــل ریشـهای میکنــد .ایــن مســایل را در پنــج بــاب تفســیر نظــری میکنیــم 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 رسمایهداری
5ـ زندگی مشرتک آزاد
1ـ قدرت هژمونیک مرکزی
چــه چیــزی مســبب و بانــی بــروز مســایل بحرانــی دوازدهگانــه اجتامعــی ـ سیاســی شــده و از رسآمــدی متــدن
دموکراتیــک در جهــان مامنعــت میکنــد؟ قــدرت هژمونیــک مرکــزی نقطــه مقابــل قــدرت و مدیریــت دموکراتیــک
اســت .تعریــف نظــری ایــن قــدرت مانعســاز ،رســانیدن یــک خلــق بــه آســتانه نسلکشــی را روشــن میگردانــد.

قــدرت را کــه یکــی از مســایل بحرانــی دوازدهگانــه اســت ،بــه لحــاظ مفهومــی تعریــف کردیــم؛ اکنــون بــه
بســط نظــری آن میپردازیــم .خصلتهــای هژمونیــک قــدرت کــدام اســت؟ ابتــدا کانونهــای قــدرت شــکل
میگیرنــد ،ســپس بــه ناچــار وارد رقابــت و جنــگ میــان خویــش میشــوند .خصیصــه آنهــا ایــن اســت کــه
همــه حوزههــا را بــاب میــل خــود یکدســت میگرداننــد ،لــذا ابتــدا بــه جنگافــروزی متوســل میشــوند .ایــن
کانونهــا هــرگاه از طریــق جنــگ موفــق منیشــوند ،ب ـرای حفــظ موجودیــت خــود میــان بــد و بدتــر یکــی
را انتخــاب و تحــت هژمونــی قویتریــن مرکــز قــدرت درمیآینــد .قدرتهــا بیشــر متفــق هــم هســتند و
قدرتهــای خالــص نوعــی مــوارد اســتثنایی در تاریــخ هســتند .مهمرتیــن مســئله ،خصلــت هژمونیــک قــدرت
اســت .یــک قــدرت زمانــی میتوانــد مرکــزی شــود کــه مرکــزی اقتصــادی ایجــاد کنــد .یــک قــدرت مرکــزی
تحــت تأثیــر قــدرت مرکــزی بزرگــری کــه مرکــز اقتصــادی رسآمــدی دارد ،قرارمیگیــرد .اقتصــاد مرکــزی ناچــار
اســت در طــول قــدرت مرکــزی حرکــت کنــد .هــر قــدرت مرکــزی بــا فعالســاخنت روزانــه حاکمیــت اقتصــادی
از مرکــز بســوی پیرامــون ،شــانس کنــرل بــر همــه امــورات را دوچنــدان میکنــد .گاهــی مرکــز و پیرامــون
برحســب برخــورداری از ســود و رسمایــه بیشــر ،جــا عــوض میکننــد .پــس نتیجــه میگیریــم کــه هــر اقتصــاد
مرکــزی یــک پیرامــون وابســته دارد و وضعیــت بحرانــی ناشــی از آن مســتمر اســت .اگــر نظــام حاکــم پُــرکار
باشــد ،جاعــوض کــردن روی منیدهــد .تاریــخ نشــان داده هــرگاه مرکــز تضعیــف گــردد ،یــک نیــروی پیرامونــی
پتانســیلدار و مســتعد قــدرت از بحـران اســتفاده کــرده و هژمونــی را بدســت میگیــرد .فناوریهــای نویــن ایــن
رونــد را ترسیــع میکننــد .جابهجایــی قــدرت اســتعامری در چنــد قــرن اخیــر بویــژه جایگزینــی آمریــکا بــا
انگلیــس موجــب ایجــاد تشــکل مرکــزی و پیرامونــی جدیــد شــد .قــدرت و اقتصــاد مرکــزی هژمونــی مرکــزی را
توأمــان بــه وجــود میآورنــد.
هیچــگاه جایــگاه قــدرت هژمونیــک خالــی منیمانــد و بــا رفــن یکــی ،دیگــری جــای آن را میگیــرد .ایــن یعنــی
اینکــه خــأ برمنیتابــد و شــکلگیری قدرتهــای مرکــزی زنجیــروار اســت .وقتــی یــک قــدرت هژمونیــک
دچــار بح ـران شــد و بنیانهایــش سســت گردیــد ،قدرتهــای پیرامونــی مســتعد از فرصــت اســتفاده کــرده
و حاکمیــت هژمونیــک را بدســت میگیرنــد .از بزرگرتیــن مرکــز امپراتــوری گرفتــه تــا یــک واحــد خانــوادهای
وابســته ،در همگیشــان قواعــد و مقــررات هژمونیــک مشــابهی برق ـرار میباشــد .قــدرت هژمونیــک گذشــته
از اقتصــاد ،از طریــق هژمونــی ایدئولوژیــک هــم اهمیتــی مشــابه دارد .نظامــش را تکمیــل میکنــد .بــدون
ایدئولــوژی هیــچ هژمونــیای شــکل منیگیــرد .بویــژه جریانهــای میتولوژیــک و دینــی یــا بــا هژمونــی
دشــمنی میکنــد و یــا بــه رسعــت هژمونیــک میگردنــد .مثــال بــارز آن ادیــان تکخدایــی هســتند کــه بــه
گون ـهای مختلــط بــا هژمونــی مرکــزی نشــو و منــا یافتهانــد و ظهورشــان بــا هژمونــی مطلــق مرتبــط اســت.
یــک دیــن یــا جایگزیــن هژمــون رسآمــد اســت و خــود جــای آن را میگیــرد یــا خــود هژمــون را مقــدس
میســازد و بازتابدهنــده نظــام هژمونیــک مرکــزی میگــردد .تاریــخ ادیــان را بــدون موشــکافی هم ـراه بــا
قــدرت مرکــزی منیتوانیــم درک کنیــم .هیــچ دینــی از اقتصــاد و قــدرت محــروم نبــوده .دیــن ،خــدا ،هژمــون،
قــدرت و اقتصــاد رابطــه تنگاتنــگ دارنــد .حتــی تاریــخ را هــم در برگرفتهانــد .ایــن رونــد از ســومر تــا معــارص
ادامــه یافتــه اســت .بــا توجــه بــه خصلــت متــدن مرکزگ ـرا ،قــدرت هژمونیــک مرکــزی هامننــد جریــان یــک
رودخانــه مادر(اصلــی) اســت .هژمونیهــای ســومر ،آکاد ،بابــل ،آشــور ،هیتیــت ،میتانــی ،اورارتــو ،مــاد ،پــارس،
اســکندر ،روم ،ساســانی ،بیزانــس ،عــرب ـ اســام ،تــرک ـ مغــول ،عثامنــی ،بریتانیــا و آمریــکا رودخانــه مــادر و
امپراتوریهــای مــر ،عیــام ،هاراپــا ،چیــن ،هنــد ،روس ،فرانــک و ژرمــن در حکــم شــاخههای فرعــی رودخانــه
مــادر هســتند .پیرشفــت تاریخــی قــدرت بصــورت ازهمگســیخته نبــوده و بجــز میــان دورههــای گــذار ،قــدرت
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مســتمر بــوده اســت .قطــب دیگــر جهــان مــا را نیروهــای هژمونیســتیز تشــکیل میدهنــد کــه در مقابــل نظــام
متــدن مرکــزی و نیروهــای هژمونیــک آن همیشــه مبــارزه کردهانــد و قطــب دیگــر جهــان یعنــی جهــان متــدن
دموکراتیــک را تــا بــه روزگار مــا آوردهانــد .جهــان هیچــگاه از مبــارزه خالــی نبــوده .بدیهــی اســت کــه جوهــره
اصلــی ایــن جهــان دموکراتیــک «اخالقــی و سیاســی» اســت و از طریــق کنفدراســیونهای بیپایــان و متامنشــدنی
همیشــه خــود را نوســازی کــرده و نیرومنــد ســاخته اســت .نیروهــای هژمونیســتیز عمومــا از دل ادیــان برخاســته
و ایدئولــوژی و اقتصــاد خــود را ســاختهاند.
مدرنیتــه رسمای ـهداری هــم امــروزه درصــدد اســت جهــان را تجزیــه و بــه دول ـتـ ملتهــای کوچــک و ضعیــف
مبــدل کنــد تــا بعنــوان پیرامــون بــه خــود کــه هژمونــی مرکــزی اســت ،وابســته گردانــد ،امــا قــادر نخواهــد بــود
پیرشفــت تاریخــی و جهانگســر هژمونــی مرکــزی را رسکــوب کنــد .نظریــه اساســی ایــن اســت کــه تاریــخ از طریــق
تغذیــه متقابــل جزئــی و جهانشــمولی توســعه مییابــد .هــر قدرتــی ســعی میکنــد خــود را خاتــم هژمونیهــا اعــام
کنــد تــا بــا ایــن فریــب از شــکلگیری قــدرت دیگــر جلوگیــری کنــد .تاریــخ لی ـرال بــا ایــن هــدف پایــان تاریــخ
را اعــام کــرده اســت .همــه بــه چنیــن ترفندهایــی دســت میزننــد .تاریــخ ادامــه مییابــد و قــدرت هژمونیــک
مدرنیتــه رسمای ـهداری بــه پایــان میرســد .ایــن نظــام هژمونــی متامــی ذخایــر خویــش را مــرف منــوده و پیوســته
دچــار بحــران میشــود.
2ـ قدرت و مدیریت دموکراتیک
بـرای حــل مســایل دوازدهگانــه اجتامعــی بایــد مدیریــت اجتامعــی چنــان باشــد کــه میــان قدرتگرایــی و اتونومــی
یــا خودگردانــی دموکراتیــک متایــز قایــل شــود .مدیریــت دموکراتیــک و قــدرت هژمونیــک دو پارادایــم مدیریتــی
متفــاوت هســتند .اگــر مدیریــت اجتامعــی آزادانــه انتخــاب نشــود مســایل بحرانــی حــل منیگردنــد .مثــا چــون
شــوروی نگاهــی قدرتگـرا بــه مدیریــت داشــت ،فروپاشــید ،زیـرا مســایل حادتــر شــدند .انقــاب نــاکام ایـران هــم
دچــار ایــن اشــتباه شــد .ریشــه بحرانهــای اجتامع ـی ایــن اســت کــه پدیــده مدیریــت توســط قــدرت هیرارشــیک
و دولتگــر مــورد تجــاوز ق ـرار گرفتــه اســت .مثــا مدیریــت هیرارشــیک نظــم جامعــه طبیعــی را بهــم زد ،لــذا
طبیعــت و جامعــه را بحرانــی کــرد .آغــاز درگیریهــا میــان کالنهــا و قبایــل ناشــی از وجــود مســایل بحرانــی بــود.
علیرغــم اینکــه ایــن مدیریــت قدرتگ ـرا بــود کــه در رونــد زمــان غالــب از کار درآمــد ،ولــی جامعــه هیچــگاه
از آرزوی خودمدیــری دســت برنداشــته و در مقابــل مدیریــت قدرتگــرا مقاومــت میکنــد .در طــول تاریــخ
قبایــل و عشــایر کــه رایجتریــن شــاکله جامعــه هســتند ،حالتــی خودمدیــر داشــتهاند .آنهــا ترجیــع دادهانــد بجــای
تسلیمشــدن بــه مدیریتهــای بیگانــه قدرتگــرا ،بصــورت کوچنشــین باقــی مباننــد .حــق خودمدیریتــی یــک
نیــاز بنیادیــن طبیعــت اجتامعــی اســت .بــدون خودمدیریتــی هویــت از دســت مـیرود .جنــگ قبایــل بـرای حفــظ
هویــت بــوده؛ مثــا جنــگ قبایــل آرامــی کــه عــرب اولیــه بودهانــد از غــرب و نیــز قبایــل هــوری (کــورد اولیــه) از
شــال و رشق علیــه جامعــه ســومری از ایــن دســت اســت .وقتــی قبایــل و عشــایر بــه ملــت و خلــق متحــول شــدند،
پدیــده دموکراســی(خودمدیری) رضورت حیاتیتــر یافــت .دموکراســی را بایــد از طریــق دو خصوصیــت مهــم آن
تعریــف منــود :اول اینکــه ،در برگیرنــده مخالفــت بــا «نهادینهشــدگی قــدرت و شــکلگیری دولــت علیــه خلــق»
اســت .دوم اینکــه؛ مدیریــت ذاتــی یــا خودمدیــری بازمانــده از جامعــه ســنتی را مشــارکتیتر میمنایــد ،آن را بــا
فرهنــگ بحــث و جلســه نهادینــه میکنــد و بــا تشــکیل پیشمنونــه پارملــان آن را تحکیــم میبخشــد .مشــارکت
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
بــدی در حــق دموکراســی ایــن اســت کــه از آن بعنــوان جــای مرشوعیتبخــش ب ـرای قــدرت و دولــت اســتفاده
شــود .دموکراســی بــا قــدرت و دولــت همســان نیســت .دموکراسـیها شــعور سیاســی و هوشــیاری اخالقــی جوامــع

را پیوســته رسزنــده نگهمیدارنــد .هیــچ رژیمــی بــه انــدازه دموکراســی اســتعداد حــل مســایل اجتامعــی بــدون
توســل بــه جنــگ را نــدارد.
امــروزه بزرگرتیــن دشــمن دموکراســی ،دولــت ـ ملتهــا هســتند ،زی ـرا از دموکراســی بعنــوان جــا اســتفاده
میکننــد .یــک دموکراســی بایــد موفــق شــود متایــز خــود بــا مدرنیتــه رسمایــهداری را نشــان دهــد و علیــه
لیربالیســم قــد علــم کنــد .مســئلهای اجتامعــی نیســت کــه دموکراســی نتوانــد آن را حــل کنــد .رئــال سوسیالیســم
یــک مــدل دموکراســی مدیریتــی را نــه بلکــه یــک دولــت ـ ملــت مخالــف بــا دولــت ـ ملــت رسمایـهداری تشــکیل
داد .تــازه ،مــدل دولــت ـ ملــت را چنــد برابــر دولــت ـ ملــت رسمای ـهداری قدرمتنــد ســاخت .لــذا فروپاشــی آن
هــم گســرده و وحشــتناک بــود.
حقــوق بــر ،حقــوق اقلیتهــا و جامعــه مدنــی ،مســایل مدیریــت بومــی و متامــی مســایل ملــی کالســیک
روزگار مــا نشــأت گرفتــه از رسکــوب دموکراسـیها و خودگردانیهــا اســت و عامــل رسکوبگــر هــم دولــت ـ ملــت
میباشــد .تنهــا راهحــل برطرفســازی زمینــه غصــب حقــوق بــر توســط دولــت ـ ملــت اســت .پیشــرد نســبی
دموکراســی در آمریــکا و اروپــا نشــانه دســت برداشــن تدریجــی آنهــا از دولــت ـ ملــت بحـرانزا اســت .جنــگ و
غــارت در چنــد قــرن گذشــته تنهــا میـراث دولــت ـ ملــت میباشــد .اروپــا در صــدد گــذار از مــدل دولــت ـ ملــت
بــه دموکراســی اســت ،ولــی هنــوز بــا مشــکالت عدیــده دســت و پنجــه نــرم میکنــد .ولــی چنــان کــه پیداســت
دموکراســی رادیــکال اصلــی ،در دیگــر قارههــای جهــان توســعه خواهــد یافــت.
رسزمیــن متــدن مرکــزی ،خاورمیانــه اســت کــه دولــت ـ ملــت و قــدرت در آن دچــار کائــوس شــده .مســایل
فلســطین ،کوردســتان و بحرانهــای ع ـراق ،افغانســتان و غیــره بــه اوج رســیده و صدمــات ناشــی از آن هــم
بســوی صاحبانــش یعنــی هژمونــی جهانــی برگشــته اســت .در ایــن اثنــا ،تــوان چارهیابــی دموکراســی رادیــکال و
کنفدرالیســم دموکراتیــک آشــکار شــده اســت .کوردســتان کــه مهــد متــدن اســت ،اینبــار مهــد متــدن دموکراتیــک
میشــود و خورشــید کنفدرالیســم دموکراتیــک و دموکراســی رادیــکال در آن طلــوع میکنــد .دموکراســی بــر
روی ریش ـههای کهــن انقــاب نوســنگی میرویــد .مدرنیتــه دموکراتیــک جلــوه نظاممنــد دموکراســی راســتین،
خودگردانــی دموکراتیــک و کنفدرالیســم دموکراتیــک مـیرود کــه در کوردســتان نضــج گیــرد و در مقابــل مدرنیتــه
رسمایــهداری هامننــد ســتارهای رو بــه اوج شــود .مســئله بنیادیــن میــان دولــت و خودگردانــی دموکراتیــک
ایــن اســت کــه چگونــه تفاوتهایشــان را نشــان داده و مســئله صلــح اجتامعــی را حــل مناینــد .نابــودی
یکدیگــر راهــکار نیســت و تاریــخ ایــن درس را بــه همــه داده اســت .جوامــع بــر اثــر جنــگ بیشــر دچــار
اختنــاق میشــوند .هدایــت و مدیریــت مطلــق بدســت دولــت هــم ممکــن نیســت .پــس رهیافــت خودگردانــی
دموکراتیــک بــا دو روش میتوانــد از پــس ســاختارهای غولآســا برآیــد :روش انقالبــی و روش رفرمیســت .روش
انقالبــی کــه رسنگونــی کامــل رسمایـهداری اســت .هــر روشــی کــه مــورد اســتفاده قـرار گیــرد ،مــورد اصلــی ایــن
اســت کــه گزینههــای نهادیــن و عقل ـیای کــه نظــام مدرنیتــه دموکراتیــک را توســعه دهنــد ،بصــورت مســتمر
مطــرح گردیــده و اجـرا شــوند .هــر دو مدرنیتــه دموکراتیــک و رسمایـهداری شــاید صدهــا ســال کنــار هــم ناچــارا
بزینــد و بــا توســل بــه قانــون اساســی دموکراتیــک از ســطح روابــط و چالشهــای موجــود بیــن خویــش گــذار
مناینــد.
3ـ ملت دموکراتیک
بحــران اساســی امــروز کــه گســرده جهانــی دارد ،گردهــم آوردن قــدرت ،دولــت و ملــت در یکجــا اســت
و شــالوده عــر مدرنیتــه رسمایــهداری را تشــکیل میدهــد .ملــت هیچــگاه بــا پدیــده دولــت همخــوان و
همجنــس نیســت ،امــا در ایــن عــر ســعی شــد ِ
ملــت دولتــی ایجــاد گــردد .دولــت ـ ملــت کــه یکــی از
بغرنجتریــن موضوعــات علــوم اجتامعــی میباشــد ،همچــون عصــای ســحرآمیز نشــان داده میشــود کــه متامــی
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مســایل ضــد مدرنیتــه را چارهیابــی میکنــد .در واقــع دولــت ـ ملــت بــه دلیــل شــیوع دســتگاه قــدرت هــر مســئله
اجتامعــی را ه ـزار برابــر بحرانیتــر میکنــد .ســازماندهی رسمایــه در دســتگاه مذکــور بــا توســل بــه جــر و زور
انجــام گرفتــه لــذا فشــار و اســتثامر را چنــد برابــر کــرده و مســئلهدار اســت .در دولــت هیچــگاه تنوعهــا تحمــل
منیشــوند ،لــذا حقوقــی مصنوعــی و متقلبانــه ارایــه و شــهروندان را کپــی هــم میگرداننــد کــه بایــد هامننــد هــم
فکــر کننــد و یــک دولــت ،یــک پرچــم و یــک ملــت را قبــول داشــته باشــند .هرچنــد یکدستســازی شــعار اساســی
آن اســت ،امــا نابرابــری در حــوزه جمعــی بیــداد میکنــد .دولــت ـ ملــت کــه چیــزی فراتــر از انحصــار اقتصــادی
اســت ،رسکوبگــری و اســتثامر را دوچنــدان میســازد.
ملــت بــه مثابــه یــک مفهــوم ،شــاکلهبندی جامعـهای اســت کــه بعــد از تشــکلهایی بــه فــرم کالن ،قبیلــه ،عشــایر
خویشــاوند ،قــوم ،خلــق یــا ملیــت میآیــد و خصلــت خویــش را بیــش از هرچیــز بــا تشــابه زبانــی و فرهنگــی
متبلــور میســازد .جوامــع ملــی در مقایســه بــا جامعــه قبیلــهای و قومــی نوعــی اجتامعــات انســانی هســتند
کــه فراگیرندهترنــد و دارای حجمــی وســیعتر ،بــه همیــن دلیــل بــا پیوندهایــی منعطــف بــا همدیگــر مرتبــط
میباشــند .ایــن جامعــه حاصــل عــر مــا اســت .اجتــاع انســانهایی اســت کــه یــک ذهنیــت مشــرک دارنــد،
زیـرا خــود پدیــدهای اســت کــه بطــور ذهنــی وجــود دارد .ایــن نــوع ملــت بــر مبنــای فرهنــگ تعریــف میشــود .از
نظــر جامعهشناســی ،تعریــف صحیــح نیــز همیــن اســت .بــه رغــم وجــود ریشـههای مختلــف طبقاتــی ،جنســیتی،
اتنیســیتهای ،رنــگ و حتــی خاســتگاههای متفــاوت ملــی ،رصفــا شــکلگیری یــک جهــان ذهنیتــی و فرهنگی مشــرک
کــه عمومیتریــن حالــت را داشــته باشــد ،جهــت ملتبــودن کافــی اســت .گرایشهــای ملتمحــور از نــوع ملـ ِ
ـت
دولتــی ،ملــت حقوقــی ،ملــت اقتصــادی و ملــت نظامی(ملــت ـ ارتــش) کــه جهــت هرچــه سفســطهآمیزکردن ایــن
ملــت دارای تعریــف کلــی ایجــاد شــدهاند و ملــت عمومــی را تحکیــم میبخشــند ،ردهبندیهــای متفاوتتــری
میباشــند .میتــوان اینهــا را ملــت نیرومحــور نیــز نامیــد کــه آرمــان اساســی مدرنیتــه رسمای ـهداری اســت .زی ـرا
ملــت نیرومنــد «امتیــاز رسمایـهای ،بــازار وســیع ،امــکان اســتعامر و امپریالیســم» را ایجــاد میکنــد و شوونیســتی
اســت .لــذا ایــن ملتهــا منبــع اصلــی مســایل و معضــات اجتامعــی هســتند .مــدل ملتــی کــه میتــوان آن را
از ملــت فرهنگــی پدیــد آورد ،ولــی مانــع اســتثامر و رسکــوب میگــردد ،مــدل ملــت دموکراتیــک اســت .آزادی و
برابــری را در افــق خــود دارد و ملــت ایــدهآل جوامــع آزادیطلــب اســت.
ملــت دموکراتیــک ،ملتــی اســت کــه تنهــا بــه اشـراک ذهنیتــی و فرهنگــی بســنده منیکنــد و متامــی اعضایــش را
در نهادهــای اتونــوم دموکراتیــک گــردآورده و مدیریــت میمنایــد .رشط اصلــی مبــدل شــدن بــه ملــت دموکراتیــک،
روش مدیریتــی دموکراتیــک و اتونــوم اســت .از ایــن لحــاظ آلرتناتیــو دولــت ـ ملــت میباشــد .جامعهشناســی
لی ـرال ،ملــت را اساســا یــا بــا دولتــی کــه تأســیس شــده همســان میانــگارد یــا بــا جنبشــی کــه در پــی تأســیس
دولــت اســت .مدرنیتــه آلرتناتیــو مدنظــر ملــت دموکراتیــک ،مدرنیتــه دموکراتیــک اســت .اقتصــاد غیرانحصــاری،
اکولــوژی و فنــاوری طبیعتدوســت از پایههــای نهادیــن مدرنیتــه دموکراتیــک هســتند .مســلام پدیدههــای
وطــن و بــازار مشــرک کــه بعنــوان رشط جهــت جوامــع ملــی پیــش کشــیده میشــوند ،هرکــدام بــه مثابــه یــک
عنــر مــادی از کیفیــات تعیینکننــده ملــت بــه شــار منیرونــد .وطــن و بــازار ب ـرای ملــت دولتــی بزرگرتیــن
ابــزار حاکمیــت هســتند کــه جنگهــای خونینــی در راه آنهــا صــورت گرفتــه .وطــن بــه عنــوان ملــک و بــازار
نیــز بــه عنــوان حــوزهای کــه ســود در آن کســب میشــود ،ارزشــمند اســت .دیــدگاه ملــت دموکراتیــک در مــورد
وطــن متفــاوت اســت ،وطــن را ارزشــمندی میشــارد ،زیــرا امــکان بزرگــی بــرای توســعه ذهنیــت و فرهنــگ
ملــت اســت؛ امــا نبایــد فرامــوش شــود کــه بــا هــر ســودبری اســت کــه اصطــاح کشــور ـ وطــن ب ـتواره شــده
توســط مدرنیتــه رسمایـهداری بــر جامعــه اولویــت داده میشــود .نبایــد وطــن را مبالغــه کــرد .نگرشــی مبتنــی بــر
«فداکــردن همهچیــز در راه وطــن» برخاســته از ملــت فاشیســتی اســت .فداکــردن همهچیــز در راه یــک جامعــه
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آزاد و ملتــی دموکراتیــک بامعناتــر اســت .وطــن رصفــا یــک اب ـزار ب ـرای ملــت اســت نــه ایــدهآل .دولــت ـ ملــت
بدنبــال جامعــه همــوژن اســت ،امــا ملــت دموکراتیــک بــه دنبــال تنــوع و تفاوتهــا .همچنیــن ب ـرای ملــت بــودن،
زبــان بــه انــدازه فرهنــگ مهــم اســت ،امــا رشط اجبــاری نیســت .داشــن زبانهــای متفــاوت مانــع ایجــاد منیکنــد.
یــک ملــت مجبــور نیســت یــک گویــش یــا یــک زبــان واحــد داشــته باشــد .گویشهــای متفــاوت غنــا هســتند.
در رشایطــی کــه اجــازه داده نشــده ملــت دموکراتیــک بــه وجــد آیــد و «دولــت ـ ملت»گرایــی نیــز قــادر بــه حــل
مســایل اجتــاع نشــده ،میتــوان از «ملــت حقوقــی» بــه مثابــه نوعــی ســازش و نگــرش بحــث منــود .مقصــود از
راهحــل «شــهروندی بــر مبنــای قانــون اساســی» در اصــل رهیافتــی بــر پایــه ملــت حقوقــی اســت .در ایــن نــوع
ملــت ،هامننــد دولــت ـ ملــت تفــاوت نــژادی ،اتنیســیته و ملیــت مانــع دیــده منیشــود .بویــژه ملــل اروپــا رفتــه
رفتــه از حالــت ملتهــای ملیتمحــور بــه ســوی ملتهــای حقوقــی تکامــل مییابنــد .در ملــل دموکراتیــک،
مدیریــت اتونــوم مبناســت ،ولــی در ملــت حقوقــی ،حقهــا در رسلوحــه ق ـرار دارنــد .در دولــت ـ ملــت ،مدیریــت
قدرتمحــور تعیینکننــده اســت .خطرناکتریــن نــوع ملــت ،ملــت متکــی بــر ذهنیــت «ملــت ـ ارتــش» اســت.
ملــت اقتصــادی هــم نزدیــک بــه دولــت ـ ملــت اســت ،هامننــد آنچــه در آمریــکا ،آملــان و ژاپــن مشــاهده میشــود.
ملــت سوسیالیســتی هــم یــک ردهبنــدی دیگــر هامننــد ملــت کوبــا اســت کــه موفــق عمــل نکــرده اســت .نبایــد ملــت
را مقــدس ســاخت .ایدئولــوژی ملیگرایــی امــروزه دیــن دولــت ـ ملــت اســت.
ملــت دموکراتیــک برخــاف دولــت ـ ملــت ،مدیریــت خــود را تقــدس منیبخشــد .مدیریــت یــک پدیــده ســاده اســت
کــه در خدمــت حیــات روزانــه میباشــد .تعلــق بــه یــک ملــت ،نــه امتیــاز و نــه نقــص اســت .میتــوان عضــو بیــش
از یــک ملــت هــم شــد .اگــر ملــت حقوقــی بــا ملــت دموکراتیــک ســازش مناینــد ،براحتــی میتواننــد بــا همدیگــر بــر
برنــد .بدونشــک اگــر چــه ملــت دموکراتیــک روابــط اســتثامریای کــه درونمایــه آنهــا آکنــده از خشــونت گردیــده
را کامــا از میــان برمنـیدارد ،امــا آنهــا را بســیار کــم کــرده و امــکان شــکلگیری یــک جامعــه مســاوات برتــر و آزادتــر
را فراهــم میســازد.
4ـ سوسیالیسم و سرمایهداری
دفــاع از اجتامعــی بــودن در برابــر فردگرایــی تحمیلــی مدرنیتــه رسمایــهداری و پیونددهــی ایــن امــر بــا مطالبــه
آزادی و برابــری ،ایدهآلهــای بنیادیــن اتوپیــای سوسیالیســتی کالســیک میباشــند .هرچــه هژمونــی ایدئولوژیــک لیـرال
توســعه یافــت ،اتوپیاهــای اجتامعــی بــا تأثیرپذیــری از علــم در حــال پیرشفــت ،خویــش را سوسیالیســت اعــان
منودنــد .مســئله مهــم ایــن اســت کــه غــرب و اروپــا بــا توســل بــه چــه ســاختارهایی پیرشفــت کــرد؟ و مبــارزات
سوسیالیســتی جنگهــای رسمایــهداری چگونــه مســیر را تغییــر دادنــد؟ بــر عکــس آنچــه تصــور میشــود ،متــدن
اروپــای غربــی از نیــروی فرهنــگ مســیحیت و چارهیاببــودن آن نشــأت منیگیــرد ،بلکــه بــا جســتجوی فرهنگــی
نویــن پیونــد دارد .اســام خاورمیانــه و متــدن چیــن و هندوســتان ،منابــع اصلــی برآوردهســازی نیــاز فرهنگــی بودنــد
کــه در اواخــر ســده  15منتــج بــه انقــاب اقتصــادی انگلیــس و انقــاب سیاســی ـ اجتامعــی فرانســه گردیــد .بعبارتــی
انتقــال فرهنگــی از مراکــز قدیمــی متــدن بــه مراکــز نویــن یعنــی اروپــا صــورت گرفــت .از منظــر موضــوع مــا نکتــه
مهــم ایــن اســت کــه ایــن متــدن نویــن یعنــی مدرنیتــه رسمایــهداری ،پارادایــم علمــی جدیــد را تحــت هژمونــی
خویــش درآورده اســت .علــم پراگامتیــک نویــن جایگزیــن ذهنیــت دینــی و فلســفی شــد .علــوم هــم شــاخه شــاخه
شــده و هژمونــی ایدئولوژیــک لی ـرال ،بــه رسعــت مهــر خویــش را بــر علــوم اجتامعــی زد .نتایــج مثبــت انقالبهــا
هــم بــه انحصــار لیربالیســم درآمــد .اتوپیــای سوسیالیســتی در حــدود اواســط ســده  19بــه پیشــاهنگی کارل مارکــس و
فردریــک انگلــس تحــت عنــوان سوسیالیســم علمــی ابـراز وجــود منــود کــه تحــت تأثیــر علمگرایــی لیربالیســم صــورت
گرفــت .مارکــس و انگلــس هــم اعــام کردنــد کــه سوسیالیســم علمــی آنهــا ســنتزی از فلســفه آملــان ،اقتصــاد سیاســی
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انگلیــس و سوسیالیســم فرانســه میباشــد .ایــن سوسیالیســم علیرغــم ادعــای علمــی بودنــش نتوانســت از
ســاختارهای فرهنــگ مــادی و ذهنــی (اقتصــاد ،اجتــاع و سیاســت) مدرنیتــه رسمایـهداری گــذار کنــد ،ولــی
میـراث بزرگــی بجــا گذاشــت .انقالبهــای سوسیالیســتی قــادر نگشــتند تفــاوت متــدن و مدرنیتــه آلرتناتیــو
خویــش را قطعــی منــوده و تحکیــم بخشــند ،لــذا بــه نســبت فراوانــی در درون مدرنیتــه رسمایـهداری ذوب
گشــتند .ایــن یــک تقدیــر نبــود ،ناتوانــی در حــل بــود.
مســئله حــاد ،مســئله رسمای ـهداری اســت کــه در دویســت ســال گذشــته اندیشــه روشــنگری کــه گسســت
از گذشــته و ســنت و ایجــاد پدیــده مجــزا از آنهــا بــود ،رشــد رسطانــی یافــت .بنــا بــه پارادایــم نویــن
خــود ،واقعیتهــای اجتامعــی را تحریــف منــود .در ایــن عــر ،اندیشـهها 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 ایدهآلیســتی هــگل گــذار
میمنایــد درحالــی کــه متایــز ایدهآلیســم ـ ماتریالیســم مهــم نیســت و هــر دو خصوصیــات متافیزیــک
ایدهآلیســتی را در خــود میپروراننــد .مارکــس بیشــر تحــت تأثیــر روشــنگری بــود و سوسیالیســم او هــم
همینطــور .او هــم گذشــته را کمرنــگ ســاخت کــه بعدهــا پشــیامن شــد .خطمشــی روشــنگریمدار در
طــول تاریـ ِخ 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 بســر رسمایـهداری بــه
شــکل گــذار از جامعــه رسمای ـهداری تحقــق خواهــد یافــت و حتــی تحــت عنــوان «سوسیالیســم علمــی»
ارزشــی در ســطح علــم بــه ایــن اعتقــاد عطــف گردیــد .برخــورد قطعــی صــورت گرفــت امــا «قطعیــت
علمــی» ناممکــن اســت .طبیعــت اجتامعــی هــم قطعیتپذیــر نیســت .درک نکردهانــد کــه «اکنــون»
اجتامعــی بــه نســبت عظیمــی عبــارت از تاریــخ اجتامعــی اســت .در ایــن بحبوحــه ،چیــزی کــه باقــی
میمانــد ،ارزیابیهایــی دربــاره رسمای ـهداری اســت کــه بــر پایــه یــک جهانبینــی محــض پوزیتیویســتی
کــه لیربالیســم درونمایـهاش را تهــی کــرد ،بــه عمــل میآینــد .در ایــن ارزیابــی ،بجــای اینکــه رسمایـهداری
همچــون شــکلی از اســتثامر ارزیابــی شــود ،بــا جامعـهای نویــن همســان تلقــی شــده اســت .رسمایـهداری،
همچــون رســیدن جامعــه بــه پیــروزی محســوب شــده اســت در حالــی کــه متــدن بــری را بــه غــارت بــرده
اســت .سوسیالیســم رئــال و مارکسیســم ایــن امــر را بخوبــی درک نکردنــد.
سوسیالیســم از نظــر مفهومــی خــود را جامعهگرایــی عنــوان میکنــد کــه صحیــح اســت ،ولــی مــورد غلــط،
مفهــوم «جامعــه رسمای ـهداری» و انــگاره «گــذار از ایــن شــکل جامعــه بــه عنــوان تنهــا راه رســیدن بــه
کمونیســم» میباشــد .بایــد رسمای ـهداری را رسطــان دانســت ،حتــی متامــی جوامــع پیشــارسمایهداری و از
جملــه فرمهایــی کــه بــردهداری و فئودالــی نامیــده میشــوند ،هــر شــکل اســتثامری از نــوع رسمای ـهداری
را بــه عنــوان بزرگرتیــن بیاخالقــی تلقــی منــوده و مجبــورش کردهانــد تــا در شــکافهای اجتامعــی خــود
را پنهــان منایــد و در حاشــیه بــر بــرد .فعالیتهــای ذهنیتــی رسمای ـهداری نوعــی فعالیــت ایدئولوژیــک
بیــار بــود کــه عوامفریبانــه قداســت بخشــیده شــده .رسمایـهداری اصطالحــات و مفاهیــم را اســتادانه بــه
شــکل ســازوکارهایی (اعــم از علــوم اقتصــادی و سیاســی) تحریــف میمنایــد و چنــان ارایــه میکنــد کــه
گویــی علــم هســتند .علمــی بشــدت پوزیتیویســتی .جامعــه نتیجــه تکامــل میلیونهــا ســاله و محصــول یــک
دنیــای عالــی عقــل و احســاس اســت ،لــذا جامعهآفرینــی اســتثامر رسمای ـهداری تنهــا ادعایــی متقلبانــه و
فرعونــی میباشــد .رسمای ـهداری نوعــی بیــاری 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 رسمایـهداری دارد ،رویکــردی درکپذیرتــر و اخالقــی خواهــد بــود .جنگهــای

پانصــد ســاله رسمایـهداری و مبــب هســتهای افزایــش رسطانی جمعیــت و تخریــب محیطزیســت ،از بالیای
رسمایـهداری هســتند .رسمایـهداری لیـرال و سوسیالیســم رئــال کالنهــا ،قبایــل ،قومهــا ،امتهــا و حتــی
موجودیتهــای اجتامعــی دارای کیفیــت ملــی را کــه دولــت ـ ملــت نیســتند ،بعنــوان پسماندههــای
اجتامعــی عقبمانــده میبیننــد .ولــی ملــت دموکراتیــک عکــس ایــن میاندیشــد .بنابرایــن ،اقتضــای
حقیقــت جامعــه سوسیالیســتی ایــن اســت کــه بعنــوان جامعـهای ارزیابــی گــردد کــه پادزهــر رسمایـهداری
اســت .ایــن جامعــه،آزادانــه و برابــر اســت و هی ـچگاه بــر بســر مدرنیتــه رسمای ـهداری رشــد منییابــد.
سوسیالیســم خــود را از پسماندههــای انحصــارات اســتثامری و رسکوبگــر رسمایـهداری پــاک کــرده و هــم
بــا توجــه بــه تاریــخ گذشــته هــم دســتاوردهای معــارص خــود جامع ـهای منســجم شــکل میدهــد .اگــر
توجــه شــود ،در ایــن رویکــرد ،روشــی میانبــر و یــا پیرشویانــگار نظیــر جامعــه کهــن و نــو یــا جامعــه
بــردهدار ،فئــودال ،رسمای ـهداری و سوسیالیســتی را بــکار منیبریــم .زی ـرا چیــن جوامــع خالصــی وجــود
ندارنــد .مفاهیمــی نظیــر «پیرشفــت ،ترکیــب شــدن و کلیتیابــی؛ برابــری مبتنــی بــر تفاوتمندیهــا و آزاد
شــدن اجتامعــی» را مبنــا ق ـرار میدهیــم .مهمتــر اینکــه سوسیالیســم را بــه شــکل «حالتــی از جامعــه
کــه در آینــده ،بعــد از انقــاب بــا تکامــل تدریجــی برقـرار خواهــد شــد» ارزیابــی منیکنیــم .نــوع انســان
همیشــه اجتامعــی اســت و گذشــته ،حــال و آینــده را بــا تفکیکمنــودن از یکدیگــر ،منیتــوان زیســت.
حیاتــی کــه نزدیکتریــن واقعیــت بــه حقیقــت اســت ،چنیــن میباشــد :همیشــه ماالمــال از واقعیــت
اجتامعــی زیســن ،در قلــب متــام اندوختــه گذشــته آن بــر بــردن ،بــا شــور و هیجــان تشــکل لحظـهای کــه
میگــذرد زندگــی کــردن و بــا امیــد بــه بیکرانــی آینــده زیســن اســت .اینکــه تحقــق چنیــن شــیوهای از
حیــات بعنــوان مســئله بنیادیــن تئــوری و پراکتیــک سوسیالیســتی نگریســته شــود ،بســیار ارزشــمند اســت.
نبایــد در دیــدگاه اجتامعــی خویــش رسمایــهداری را اغراقآمیــز مناییــم .بویــژه ادعــای اینکــه «عــر
مــا عــری اســت کــه امپریالیســم و رسمایــهداری بصــورت مطلــق بــر آن حاکــم میباشــد و شــکل
حیــات روزانــه آن اســت» بخشــیدن معنایــی بــه رسمای ـهداری اســت کــه مســتحق آن نیســت؛ صحیــح
نیســت و اشــتباهی اســت کــه بیــش از حــد تحــت تأثیــر تبلیغــات شــکل گرفتــه .رسمای ـهداری همیشــه
محکــوم بــه در حاشــیهماندن اســت .راهزنــی و رسقتــی اجتامعیســتیز اســت کــه همیشــه زورگــو و
فاشیســت میباشــد .همچنیــن از ســوی دیگــر تلقــی سوسیالیســم بعنــوان جامعــهای کــه همیشــه از
طریــق انقالبهــا و جنگهــا میتــوان بــه آن رســید نیــز اشــتباه اســت .هــم جنــگ و هــم انقــاب در
رشایــط خــاص خــود کارســاز هســتند ،امــا سوسیالیســم تنهــا بــه معنــای انقــاب نیســت ،بلکــه مشــارکت
دموکراتیــک در جامعــه و حیــات آگاهانــه و کنشمنــد در برابــر رسمایـهداری میباشــد .پــس هــر لحظــه
مــا را سوسیالیســم در برمیگیــرد و از هماکنــون آن را عملــی میکنیــم و منتظــر آینــده منیمانیــم.
5ـ زندگی مشترک آزاد
در ترشیــح و تفســیر ابعــاد نهگانــه ملــت دموکراتیــک مبحــث «زندگــی مشــرک آزاد» را مفصــل آوردهایــم،
لــذا اینجــا بــه برخــی مســایل مهــم و غیرتکـراری بســنده میکنیــم.
بــدون درک روابــط میــان زن و مــرد ،منیتــوان هیــچ مســئله اجتامع ـیای را نــه بــه انــدازه کافــی درک
منــود و نــه تحلیــل و چارهیابــی کــرد .در بنیــان مســایل اجتامعــی ،حالــت پرســانی و مســئلهدار بــودن
موجــود در روابــط زن و مــرد نهفتــه اســت .نهــاد تأهــل و ازدواج کــه در جامعــه هیرارشــیک و جامعــه
متدنــی بطــور یکجانبــه بــر زن تحمیــل میشــود ،مردســاالری را بصــورت چندجانبــه درمــیآورد و از
ایــن طریــق نوعــی نهــاد بردگــی و وابســتگی را پایهگــذاری میمنایــد کــه ایــن وضعیــت مختــص بــه
جامعــه انســانی اســت .در چنیــن جامع ـهای همیشــه رسکوبگــر و رسکوبشــونده وجــود دارنــد .بردگــی
زن همیشــه تشــدیدتر شــده و در مدرنیتــه رسمایـهداری رسپــوش نهــاده شــده اســت .ایــن بــرده بصــورت
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کارگــر خانگــی بــدون دســتمزد و مــادر زاینــده بچــه اســت.
جامعهشناســی تــا کنــون نتوانســته روابــط اربــاب ـ بردگــی مــرد حیلهگــر ـ زن بــرده را تحلیــل منایــد .مبــارزات
آزادیخواهانــه زنــان مبنــای متامــی مبــارزات آزادیخواهانــه و برابریطلبانــه در همــه حوزههــای زندگــی اســت.
دلیــل ناکاممانــدن مبــارزات انجــام گرفتــه علیــه مدرنیتــه رسمایــهداری ،عــدم درک کافــی از نهادهــا و ذهنیــت
بردگــی و اســتثامری علیــه زنــان اســت .یــک روش تحقیقــی فاقــد واقعیــت زن و یــک مبــارزه آزادیخواهانــه و
برابریطلبانــه کــه زن را در مرکــز خویــش ق ـرار ندهــد ،نخواهــد توانســت بــه حقیقــت واصــل گــردد و برابــری
و آزادی را برقــرار منایــد .مفهــوم زن بــه مثابــه موجودیــت ،حائــز اهمیــت اســت نــه بیولوژیــک .منیتــوان در
مــوازات مفهــوم مــرد ،زن را تعریــف کــرد ،زیـرا موجودیــت طبیعــی زن ،موقعیــت مرکزیتــری دارد .مــرد بــا نیــروی
زورگویانــه و نابودکننــدهاش بــا حملــه بــه زن در اصــل بــر زندگــی یــورش میبــرد .ایــن اســت کــه روابــط زن و
مــرد در طــول تاریــخ متــدن مرکزگ ـرا مطابــق ایــن ذهنیــت تنظیــم شــده اســت .زن و مــرد هســتیهای هســتند
کــه مقــدار انــرژی در آنهــا متفــاوت اســت .مقــدار انــرژی هــر فــرم مــاده ،متفــاوت میباشــد .انــرژی موجــود در
مــاده مــرد بــا انــرژی موجــود در مــاده و فــرم زن فــرق دارد .انــرژی از مــاده اساس ـیتر اســت و در موجودیــت
زن ســیالیت دارد .انــرژی مــرد در طبیعــت اجتامعــی بــه دســتگاههای قــدرت متحــول میگــردد .امــا در شــخص
زن انــرژی عمدتــا حیــث شــکلی منییابــد و بــه حالــت فــرم درمنیآیــد؛ انــرژیاش حالــت ســیال خویــش را حفــظ
میمنایــد .اگــر بردگــی تحمیلــی از ســوی مــرد نباشــد ،انــرژی حیــات زنــان بــه ســیالیت خویــش ادامــه میدهــد.
وجــود انســان در حیــات بــرای رســیدن بــه معنــا اســت ،امــا اگــر روابــط و شــییوههای زندگــی ناقــص باشــد،
ایــن معنایابــی ممکــن میگــردد؟ مســلام بردگــی زنــان نشــان میدهــد کــه معنــای حیــات کنونــی ناقــص اســت
و بایــد نقــص برطــرف شــود .مــا انســانها شــاید نتوانیــم کل کائنــات را بویــژه در حوزههــای فیزیــک کوانتــوم و
زیستشناســی 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 پاسـخهای الزمــه در بــاره حیــات اجتامعــی عادالنــه،
زیبــا و صحیــح آرزو شــده را بیابیــم .هنگامــی کــه بــا ایــن رهنمــود فلســفی دربــاره واقعیــت زن تأمــل میمناییــم،
بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه بایــد از جوانــب «نیــک ،صحیــح و زیبــا» پیونــد حیــات معنامنــد را بــا زن ایجــاد
منــوده و پیشــرد دهیــم .هــدف اصلــی زندگــی بــا زن منیتوانــد تولیــد مثــل و تکثیــر باشــد .حتــی تکثیــر را بایــد
بــه شــکل تغییــر و تحــول درک منــود نــه تولیدمثــل عــادی ،زی ـرا تکثیــر ،هدفمحــور و معنایــی نیســت ،اب ـزاری
اســت .نبایــد زن را ماشــین تکثیــر تلقــی کنیــم اگــر نــه از تکامــل عظیــم جانــداری زن ،معنــای الزمــه را اســتخراج
و درک نکردهایــم .متأســفانه امــروزه مســئله ازدیــاد جمعیــت انســانی بــه حــد بحرانــی رســیده و زن بــرده را
عامــل ابـزاری آن ســاختهاند .ایــن یعنــی فشــار و اســتثامر علیــه زن کــه بـرای زن منفــی اســت .زن بســیار زایــا زود
میمیــرد .زندگــی بامعنــا بــا زن یــا از طریــق «زایشــی بســیار انــدک» امکانپذیــر اســت و یــا اگــر در دورانهایــی
ازدیــاد جمعیــت بــه حــد بح ـران برســد ،آنــگاه زندگــی بــا زنــی میــر میگــردد کــه هیــچ زایشــی انجــام ندهــد.
امــروزه خلقهــای ســتمدیده مســئله ازدیــاد اوالد را نوعــی خوددفاعــی ب ـرای حفــظ موجودیــت میداننــد ،زی ـرا
تــوان پیشــرد روشــنفکرانه و سیاســی را ندارنــد .ایــن بـرای ملتــی کــه شــانس حیــات آزاد نــدارد ،مهــم اســت امــا در
دیگــر جوامــع و ملتهــا منفــی میباشــد .پــس مســئله ،خــود زندگــی مشــرک نیســت ،بلکــه معنــای آن اســت کــه
اهمیــت دارد .مردســاالری از طریــق تکامــل بیولوژیــک نــه بلکــه از طریــق برقـراری قــدرت هژمونیــک خــود ســیاره
مــا را غیرقابلزیســت ســاخته اســت .پــس بایــد زن را از دام مردســاالری نجــات داد .وجــود زن ،حیــات اجتامعــی
و اکولــوژی مــدام بــه هــم ربــط دارنــد و بح ـران در یکــی دیگــری را هــم دربرمیگیــرد .بــا زنــی کــه فاقــد قــوه
حفاظــت از خویــش شــده و بــه حالــت ملــک درآورده شــده ،زندگــی آزاد منیتوانــد میــر باشــد .بایــد از رونــد
انحرافــات جنســی و اســتفاده اب ـزاری ب ـرای 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 مشــرک اکولوژیــک» نیــاز هســت کــه تــداوم نســل و تکثیــر را مبنــا قـرار
منیدهــد .سوسیالیســم بــا زندگــی آزاد بــا زن تحقــق مییابــد.
2ـ مبارزه با قدرت هژمونیک مردساالر به لحاظ ذهنیتی و نهادی برای زندگی آزاد.
3ـ زندگــی را اب ـزاری ب ـرای مســتمرگردانیدن غریــزه جنســی و اف ـراط نابودگرانــه آن ق ـرار ندهیــم کــه امــروزه
مدرنیتــه رسمای ـهداری دچــار چنیــن کائوســی اســت .زن ابــژه جنســی نباشــد.
4ـ زن را ملک محسوب نکنیم.
5ـ خارج ساخنت زن از حالت ابژگی و سوژهشدن زنان تا بیکار و بیدستمزد و ابزار نباشند.
زنــان و مردانــی کــه در رشایــط مثبــت اجتامعــی ،ارزش ســاختارین و ذهنــی خویــش را توســعه داده باشــند،
میتواننــد زندگــی مشــرک آزاد داشــته باشــند .رابطــه زن و مــرد امــروزه قدرتگرایانــه اســت کــه در اینصــورت
عشــقی تحقــق منییابــد .زندگیهــای مشــرک نبایــد در خدمــت اقتصــاد ،دولــت و دیــن ،بلکــه بایــد ایــن ســه در
خدمــت زندگــی باشــند .نیروهــای قــدرت در عــر مــا زندگــی مشــرک را دچــار فروپاشــی و انحطــاط کردهانــد.
زندگــی مشــرک بایــد رصف حیــات جمعــی و ملــت شــود نــه حــوزه رصف خصوصــی .بایــد رسافرازانــه جامعــه
سوسیالیســتی دموکراتیــک را تحقــق بخشــید .نبایــد اجــازه داد بــا جنســیتگرایی افراطــی مدرنیتــه رسمایـهداری،
رونــد اعــال قــدرت ادامــه یابــد.

نتیجه

نیروهــای مخالــف نظــام رسمایــهداری و مدرنیتــه آن بایــد در مبــارزات خــود بــه میراثهــای
جامعــه طبیعــی بویــژه کالنهــا ،خانــواده ،قبایــل و عشــایر ،اقــوام و ملــل و روســتاها و شــهرهای
اکولوژیــک کــه همــه از عنــارص ملــت دموکراتیــک هســتند ،توجــه کننــد ،ســپس تاریخهــای مبــارزات
سوسیالیســتی بویــژه جوانــب مثبــت سوسیالیســم انقــاب اکتــر و نیــز آنارشیســمی کــه ارزیابــی
مجــدد شــده ،فمینیســم ،جنبشهــای اکولــوژی و جنبشهــای فرهنگــی کــه انتقــام ســنت از دولــت
ـ ملــت هســتند ،توجــه کننــد .در ایــن مبــارزات ســه جنبــش حیاتــی هســتند1:ـ جنبشهــای اتنیســیته
و ملــت دموکراتیــک2 .ـ جنبشهــای فرهنــگ دینــی بــرای احیــای ســنت دینــی3 .ـ جنبشهــای
خودگردانــی شــهری ،بومــی و منطق ـهای .در ایــن رونــد ،منطــق حــذف و نیــز انتخــاب بــا منطــق
ســیاه یــا ســفید جایــی نــدارد .هامننــد دموکراســی و اندیشــه دوران یونــان و رنســانس بــه بعــد تــا
امــروز نبایــد بحثهــا بــر رس حــذف دیــن ،جریــان سیاســی ،احـزاب و اندیشـههای متفــاوت باشــد،
بلکــه کنــار هــم آوردن تفاوتمندیهــا در مجالــس ،کنگرههــا و کمونهــا اســت حــال چــه دینــی
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 قـرار 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
نقشه راه کودار

برای مسئله دموکراسی در ایران و حل مسئله کورد
چشمانداز نظری
جامعــه ایـران در وضعیتــی بــه رس میبــرد کــه تــداوم وضــع موجــود ،نــه تنهــا بـرای
اکرثیــت جامعــه رنجآلــود و مصیبتبــار اســت ،بلکــه بــه شــکل روزافزونــی ب ـرای
نیروهــای حاکــم هــم بــه شــدت هزینهبــردار خواهــد بــود .از یــک ســو بحرانهــا،
معضلهــا و شــکافهای داخلــی و از طــرف دیگــر صفبندیهــای خارجــی،
وضعیتــی ایجــاد کردهانــد کــه امــکان سیاس ـتورزی بــه ســبک و ســیاق گذشــته
و تنهــا بــا اتــکا بــر داشــتههای فعلــی را هــم ب ـرای نیروهــای حاکــم و هــم ب ـرای
بخشــهایی از نیروهــای تحولخــواه ،بغرنــج و حتــی ناممکــن خواهــد کــرد .رشط
الزم بــرای گــذار از بنبســتهای سیاســی ،حقوقــی ،اقتصــادی و اجتامعــی فعلــی،
نقــد رصیــح انحرافهــای ذهنیتــی -سیاســی گذشــته و نیــز رویکردهــای فعلــی
اســت .در کنــار ایــن رضورت ،تصحیــح انحرافهــا بــه نفــع یــک دگردیســی بنیادیــن و
دموکراتیــک ،حیاتــی اســت.
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ایــن دگردیســی یــک تدبیــ ِر چندمنظــوره اســت .عــاوه بــر اینکــه ایجــاد یــک «مــدل دموکراتیــک»
بــر طبــق نیازهــای گذشــته و واقعیتهــای موجــود را اســاس قرارمیدهــد ،در مقابــل مداخلههــای
خارجــی نیــز بازدارندگــی ایجــاد میکنــد و فراتــر از هــردوی اینهــا ،امــکان تنفــس ،همزیســتی ،برابــری
و رضایــت حداکــری را نیــز مهیــا میکنــد .وضــع فاجعهبــار و مخاطرهانگیــز کنونــی ،محصــول
هوشهــای تخریبگــر و تهــی از وجــدان اســت.
ضرورتها
در حــال حــارض ،تنهــا در یــک حالــت امــکان تــوازن ،انطبــاق حداکــری و هــم عرضــیِ اراده جامعــه،
دولــت و حاکمیــت بــا یکدیگــر ممکــن اســت :اینکــه حاکمیــت آمــاده باشــد همســو بــا تحولخواهــان،
بــا یــک رویکــرد اســراتژیک بــه مســئولیتهایش در قبــال دموکراتیــزه کــردن سیاســت ،حقــوق و
اجتــاع 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 «اعـراف بــه وجــود
بحـران» ،پذیرفــن مســئولیت بـرای گــذار دموکراتیــک از بحـران و تضمیــن حقــوق و آزادیهــای فــردی و
جمعــی همــه بخشهــای جامعــه و در میانشــان مــردم کردســتان و خلقهــای ای ـران اســت.
هیــچ تغییــری بــدون «تغییــر قانــون اساســی فعلــی» و تضمیــن حقــوق موجودیتهایــی کــه «حقــوق»
کنونــی آنهــا را دربرمنیگیــرد ،ممکــن نیســت .قانــون اساســی بــه هیــچ وجــه منیتوانــد یــک مذهــب،
یــک اتنیســیته ،یــک زبــان و نیــز تنهــا مــردان را دربربگیــرد و ســایر تنوعــات را خــارج از شــعاع حقوقــی
خــود تعریــف کنــد .ایــن وضعیــت راه را بــر تبعیضهــای مخــوف و سیســتامتیک مذهبــی ،اتنیکــی،
زبانــی و جنســیتی خواهــد گشــود.
رســالتی کــه قانــون اساســی بایــد بــه عهــده بگیــرد ایــن اســت کــه رصاحتــا ایـران را بــه عنــوان رسزمیــن
مشــرک همــه خلقهــا ،جنســیتها ،مذاهــب و هویتهــا تعریــف کنــد .بــه عبارتــی ،قانــون اساســی،
بــه جــای اینکــه دغدغــه ایجــاد هویتهــای برتــر و یکدستســازی غیردموکراتیــک جامعــه را داشــته
باشــد ،بایــد بــه تنوعــات اح ـرام بگــذارد ،حقوقشــان را تضمیــن کنــد و روحــی را ایجــاد کنــد کــه از
بطــن همزیســتی عادالنــه و آزادانــه خلقهایــش «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 .عــاوه 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 گـزاره تاکیــد کــرد کــه دموکراتیــزه کــردن ایـران ،تنهــا برعهــده حکومــت
نیســت؛ بخــش عمــده مســئولیتها را جامعــه ،خلقهــا ،زنــان و روشــنفکران بایــد بــه عهــده بگیرنــد .الزمــه
مشــارکت و تاثیرگــذاری در فرآیندهــای دموکراتیــک ،جامعهمحوربــودن اســت.
ایــن جامعــه نیســت کــه تســلیم منطــق حاکمیــت خواهــد شــد؛ حاکمیــت اســت کــه بایــد زاویــه خــود
بــا جامعــه را کاهــش دهــد و اراده معطــوف بــه دموکراســی را بپذیــرد تــا بــه ایــن ترتیــب راه ب ـرای
ایجــاد یــک «ســنتز دموکراتیــک» همــوار شــود.

پیشنهادها
تشــکیل کمیســیون حقوقــی :ایــن کمیســیون چنــد هــدف را دنبــال خواهــد کــرد؛ از یکســو،
میتوانــد بحــث و تبــادل نظــر در خصــوص نقصانهــای قانــون اساســی فعلــی را در ســطح
عمومــی پیگیــری کنــد و نشســتها هامیشــهای حقوقــی و کارشناســانه را در راســتای آسیبشناســی
قانــون اساســی ترتیــب بدهــد .بعــاوه ایــن کمیســیون بایــد چگونگــی تغییــر قانــون اساســی فعلــی
بــه یــک قانــون اساســی دموکراتیــک کــه حقــوق سیاســی و مدنــی خلقهــا ،مذاهــب ،زنــان و
ســایر تنوعــات را تضمیــن میکنــد و زمینههــای تبعیــض و نقــض حقــوق فــردی و جمعــی را
مــورد مطالعــه و تحقیــق قراردهــد .ترکیــب ایــن کمیســیون میتوانــد متشــکل از حقوقدانــان
دموکراســیخواه ،قانونگــذاران و مناینــدگان تنوعــات اجتامعــی باشــد .در ایــن بیــن ،مناینــدگان
حاکمیــت نیــز میتواننــد در ایــن کمیســیون مشــارکت داشــته باشــند و دیدگاههــای خــود را بیــان
کننــد .هــدف نهایــی ایــن کمیســیون آمادهســازی جامعــه مدنــی و حاکمیــت ب ـرای تغییــر قانــون
اساســی و همســویی حقوقــی بــا «مرحلــه سیاســت دموکراتیــک» اســت.
کمیســیون بازتعریــف کــردن ســاختارهای مدیریتــی :یکــی از پیشرشطهــای گــذار بــه دموکراســی
در ایــران ،عبــور از منطــق و مــدل مدیریتــی مرکز-حاشــیه و همچنیــن مترکززدایــی از ســاختار
قــدرت اســت .کمیســیون مذکــور مــی توانــد مدیریتهــای شــهری ،منطقــهای و کشــوری را بــه
شــکلی بازتعریــف کنــد کــه اراده جمعــی در هــر کــدام از ایــن واحدهــا ،بــر ســایق سیاســی
محافــل قــدرت ارجحیــت داشــته باشــد .مخالفــت بــا خودمدیریتــی ،بــه معنــای بیاعتــادی بــه
نیروهــای بومــی و ارصار بــر رویکردهــای قیممآبانــه اســت .ایــن کمیســیون همچنیــن میتوانــد
بــه شــکل مســتندی ،ایــن محورهــا را بــه بحــث بگــذارد و بـرای آنهــا چارهاندیشــی کنــد :تخریــب
هــای سیاســی و اقتصــادی کــه ســاختار سیاســی -مدیریتــی متمرکــز ایجــاد کــرده؛ تبعـ ِ
ـات سیاســی
«بکارگیــری حداکــری نیروهــای غیربومــی» در مدیریتهــای شــهری و منطق ـهای؛ چگونگــی ایفــای
نقــش فعاالنهتــر و تاثیرگــذاری مســتقیم جامعــه در تصمیمگیریهــا و در حیــات اجتامعــی و
سیاســی .در نهایــت ،ایــن کمیســیون بــه مکانیســمهای مختلــف توامنندســازی جامعــه و کوچکســازی
دولــت میاندیشــد.
کمیســیون همزیســتی عادالنــه خلقهــا :هــدف از ایجــاد ایــن کمیســیون میتوانــد ایجــاد همگرایــی
بیشــر و اتحــاد آزادانــه و دموکراتیــک بیــن خلقهــای ایـران باشــد .رویکردهــای متامیــت خواهانــه
اتنیکــی -زبانــی تهدیــدی بـرای همزیســتی تنوعــات سیاســی اســت .کمیســیون همزیســتی عادالنــه
خلقهــا ،میتوانــد بــا برگ ـزاری کنفرانسهــا و نشس ـتهای موضوعــی ،روی ایــن مســئله متمرکــز
شــود کــه چــه نیروهایــی از وجــود اختــاف ،تضــاد و فضــای ملتهــب بیــن خلــق هــا ســودمند
میشــوند و بــرای انســجام و تحکیــم مناســبات خلقهــای ایــران چــه مســئولیتهایی متوجــه
جامعــه ،روشــنفکران ،دولــت و حاکمیــت میشــود.
کمیســیون زنــان :محــور کار ایــن کمیســیون بررســی موانــع تبعیــض زدایــی از زنــان در حوزههــای
حقوقــی ،سیاســی ،اقتصــادی و مدیریتــی اســت .تبعیــض علیــه زنــانِ ایـران ،دوالیــه اســت .بخشــی
از آن ناشــی از نهادینــه شــدن ذهنیتهــای مردســاالرانه در ســطح اجتــاع اســت و مکمــل آن
نیــز ،وجــود قوانیــن و قرائتهــای زنســتیزانه از آن اســت .رفــع تبعیــض از زنــان ،پیـشرشط گــذار
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بــه دموکراســی در ایـران اســت .کارویــژه کمیســیون زنــان ،بهرهگیــری حداکــری 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 تصمیمســازی در خصوص سیاســتهای امنیتی
متعهــد بــه اراده دموکراتیــک جامعــه اســت .هــدف از ایجــاد ایــن کمیســیون ،یافــن مکانیس ـمهایی
بـرای تطبیــق حداکــری 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 بحـران 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 جامعهمحــور باشــد.
کمیســیون محیطزیســت :صنعتگرایــی و انحصــار ســود-رسمایه ،تخریبــات اکولوژیکــی عظیمــی را
ایجــاد کردهانــد .ایــن تخریبــات ،جامعــه و امــکان حیــات اجتامعــی را بــا تهدیدهــای فاجعهبــاری مواجــه
ســاخته اســت .کمیســیون محیطزیســت ،تــاش خواهــد کــرد کــه مســئولیتپذیری اجتامعی-دولتــی
و رویکــرد اخالقــی نســبت بــه محیطزیســت را اســاس قــرار دهــد و جنبههــای ذهنیتــی -کاربــردی
همســو بــا «پارادایــم دموکراتیــک -اکولوژیــک» را برجســته کنــد.
کمیســیون زبــان و فرهنــگ :حفــظ و صیانــت و بکارگیــری زبانهــای کــردی ،آذری ،عربــی ،بلوچــی در
همــه ســطوح و در کنــار زبــان فارســی ،بــه غنیترشــدن جامعــه ایـران منجــر خواهــد شــد .در ایــن راســتا،
کمیســیون زبــان و فرهنــگ میتوانــد مکانیســمهای ممکــن ب ـرای امــکان آمــوزش بــه زبــان مــادری را
مــورد بررســی ق ـرار دهــد .تــاش ب ـرای مهــار خطرهایــی کــه موجودیــت فرهنگــی جوامــع و خلقهــای
ای ـران را تهدیــد میکنــد ،حیاتــی اســت.
فرصتها
در صورتــی کــه دولــت و حاکمیــت ،حــارض باشــند گشــایش دموکراتیــک را اولویــت قــرار بدهنــد و
در راســتای دموکراتیــزه کــردن حقــوق و سیاســت بــه مســئولیتهای خــود عمــل کننــد و از جملــه
بــه پیشــنهادهای مطــرح شــده در ایــن «نقشــه راه» پاســخ مثبــت بدهنــد ،کــودار ،دینامیســمهای
دموکراتیــک و بســیاری از نیروهــای تحــول خــواه در داخــل و خــارج نیــز بــه وظایــف خــود عمــل خواهند
کــرد .طبعــا ایــن وضعیــت ،خردمندانهتریــن حالــت بـرای گــذار از بحرانهــای انباشتهشــده داخلــی اســت.
عــر «سیاســت دموکراتیــک» در عیــن حــال میتوانــد بــه مثابــه خــروج تاریخــی از ســیکل بســته
انحصارطلبــی ،متامیــت خواهــی و خودکامگــی تلقــی شــود.
تهدیدها
در صورتــی کــه حاکمیــت و دولــت ،متایــل ،آمادگــی و یــا تــوان ورود بــه دوره «چارهیابــی دموکراتیــک»
را نداشــته باشــند ،رسعــت حرکــت ای ـران بــه ســمت فاجعــه و انفجــار بحرانهــای سیاســی ،اقتصــادی و
اجتامعــی چندبرابــر خواهــد شــد .نیروهــای مداخلهگــر منطقـهای و فرامنطقـهای ،بــه خوبــی میداننــد
کــه پاشــنه آشــیل حاکمیــت ایــران ،موضــوع دموکراتیزاســیون و حقــوق خلقهــا و زنــان اســت .گام

برنداشــن حکومــت در راســتای «گــذار دموکراتیــک» ،بــه معنــای دعــوت از نیروهــای خارجــی
ب ـرای مداخلــه در ای ـران اســت .بنابرایــن میتــوان رصاحتــا اعــام کــرد کــه جامعــه ای ـران بــا خطــر
فروپاشــی ،جنــگ و فاجعــه روبــرو اســت .عــاوه بــر ایــن ،تضــاد حاکمیــت و مــردم ،ممکــن اســت
بخشــهایی از مــردم و بخشــهایی از نیروهــای مخالــف را بــه همســویی بــا ائتــاف هــای شــکلگرفته
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
نشــانههایی دال بــر آمادگــی حاکمیــت بــرای گشــایش دموکراتیــک مشــاهده شــود ،کــودار
میتوانــد موضعــی ایجابــی داشــته باشــد .برعکــس؛ در صورتــی کــه حاکمیــت آمادگــی یــک «رفتــار
سیاســی متفــاوت» را نداشــته باشــد ،کــودار تحــت هیــچ رشایطــی در فرآیندهــای غیردموکراتیــک
مشــارکت نخواهــد کــرد.
موضع کودار در خصوص انتخابات شوراهای شهر و روستا
کــودار در خصــوص انتخابــات شــوراها معتقــد اســت کــه انتخــاب افــراد شایســته و دموکــرات
بــرای بــه عهــده گرفــن مدیریتهــای شــهری و روســتایی ،یــک رضورت اساســی اســت .تجربــه
ســالهای گذشــته نشــان داده کــه شــوراها ،بــه جــای اینکــه جایگاهــی بـرای دخیــل کــردن جامعــه در
مدیریــت امــور شــهری باشــد ،بــه مکانــی بـرای باندبــازی ،پارتیبــازی ،فســاد اداری و زمینخــواری
مبــدل شــده اســت .دقیقــا بــه همیــن دلیــل رضوری اســت کــه مــردم ،ایــن قلمــرو را از افــراد
فرصتطلــب بازپــس بگیرنــد و بــا دقــت و حساســیت ،افـرادی را انتخــاب کننــد کــه زمینــه فســاد
و رانتخــواری نداشــته باشــند .جامعــه ،تنهــا نبایــد بــه انتخــاب افـراد اکتفــا کنــد .بلکــه نظــارت بــر
عملکــرد آنــان و حســابخواهی از آنــان نیــز رضوری و حیاتــی اســت .در ایــن بیــن ،کــودار خــود
را متعهــد میبینــد کــه بــه شــکل مســتقیم بــر عملکــرد شــوراهای شــهر و روســتا در کوردســتان
نظــارت کنــد .کــودار در صورتــی کــه منــودی از فســاد ،ناکارآمــدی و ناپاســخگویی شــوراهای منتخــب
را مشــاهده کنــد ،راســا ب ـرای برخــورد بــا نیروهایــی کــه از اعتــاد مردمــی سواســتفاده کردهانــد،
مداخلــه میکنــد.

نتیجه

کــودار ،ایــن «نقشــه راه» را بــه عنــوان یــک نســخه اولیــه کــه قابلیــت تکمیــل ،تصحیــح و تدقیــق
دارد ارزیابــی میکنــد و در ایــن چهارچــوب ،مشــارکت همــه اقشــار جامعــه ،روشــنفکران ،زنــان و
جوانــان ب ـرای غنیتــر کــردن ایــن نقشــه راه ،امــری مفیــد و رضوری اســت.
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تقســیمات فدراســیون دمکراتیــک شــمال ســوریه و ســه
منطقــه فــدرال

فوزا یوسف
رئیس مشرتک
فدراسیون شامل
سوریه

انتخابات کمونهای شــمال ســوریه
در ســپتامبر برگزار میشــود

نظــام فــدرال دمکراتیــك شــال ســوریه از تقســیامت تــازه اداری و جغرافیایــی برخــوردار
شــد .طبــق ایــن تقســیامت ســه منطقــه فــدرال جزیــر ،فـرات و عفریــن شــکل گرفتــه که
هــر یــک از آنهــا شــهرها و کانتونهــای مختلفــی را در بــر میگیرنــد.
نظــام فــدرال دمکراتیــك شــال ســوریه طبــق قوانیــن جدیــد مدیریــت مناطــق بــه ســه
منطقــه تقســیم شــده اســت.
بنــا بــه اطالعیـهای کــه فدراســیون دمکراتیــك شــال ســوریه منترش کــرده ،ایــن تغییرات
بــر پایــه اصــول دمکراتیــك بـرای تقســیم امــور خدمــات عمومــی ،اقتصــادی و فرهنگی و
دیگــر نیازهــای اجتــاع صــورت گرفته اســت.
مناطــق فــدرال بخشــی از خودمدیریتـ ی دمکراتیــك هســتند کــه از کانتونهــا و مناطــق
جغرافیایــی شــکل گرفتهانــد.
مناطق فدرال شامل سوریه به این ترتیب اعالم شدهاند:
«منطقه فدرال جزیر متشکل از کانتون حسکه و کانتون قامشلو»
کانتــون حســکه متشــکل از مناطــق حســکه ،دربســی ،رسکانــی و تلمتــر ،و کانتــون
قامشــلو متشــکل از مناطــق قامشــلو و ِدرِک اســت.
«منطقه فدرال فرات متشکل از کانتون کوبانی و کانتون گرِسپی یا تلابیض»
کانتــون کوبانــی متشــکل از شــهر کوبانــی و شــهرکها و دهســتانهای اط ـراف آن و
کانتــون گرِســپی متشــکل از منطقــه گرِســپی ،دهســتانهای اطـراف آنهــا و شــهرکهای
عینعیســی و ســلوک اســت.
«منطقه فدرال عفرین که از دو کانتون عفرین و شهبا شکل میگیرد»
مناطــق عفریــن ،جنــدرس و راجــو بخشــی از کانتــون عفریــن ،و نواحــی تلرفعــت،
احــرز ،فافیــن و کفرنایــا بخشــی از کانتــون شــهبا بــه حســاب میآینــد.
قوانیــن مربــوط بــه اداره ایــن مناطــق طــی روزهــای بیس ـتوهفتم و بیستوهشــتم
مــاه ژوئیــه در نشســت مجلــس موسســان فدراســیون دمکراتیــك شــال ســوریه بــه
تصویــب رســیده اســت.

نظــام فــدرال دموکراتیــك شــال ســوریه در حــال تــدارک
مقدمــات انتخابــات پــس از تقســیامت جغرافیایــی اخیــر و
شــکلگیری ســه منطقــه فــدرال اســت .فــوزا یوســف رئیــس
مشــرک ایــن فدراســیون اطالعــات بیشــری در مــورد ایــن
انتخابــات ارائــه کــرده کــه ب ـرای اولیــن بــار در شــال ســوریه
برگــزار خواهــد شــد.
کمونهــای شــهری و روســتایی در فدراســیون دموکراتیــک
شــال ســوریه از اهمیــت زیــادی برخوردارنــد و آن ـرا هســته
اصلــی فدراســیون میداننــد.
طبــق مــاده  ۵٧قرارداداجتامعــی فدراســیون شــال ســوریه کــه
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نقــش قانــون اساســی را بــازی میکنــد ،کمونهــا هســته ســازمانیافته
اِعــال دموکراســی مســتقیم هســتند کــه در متامــی تصمیمگیریهــا
دخالــت دارنــد.
فــوزا یوســف رئیــس مشــرک شــورای رهــری فدراســیون شــال ســوریه
میگویــد کمونهــا کــه بــر اســاس نیازهــای اجتــاع طراحــی شــدهاند
کمیتههایــی ماننــد اقتصــاد ،آمــوزش ،بهداشــت ،دفــاع ،دادگــری و
خدمــات عمومــی و فرهنــگ را درون خــود تأســیس کردهانــد .در همــه
کمونهــا الگــوی ریاســت مشــرک یــک زن و یــک مــرد عملــی شــده کــه
وظیفــه نظــارت بــر امــور و پاســخگویی در مــورد آن را دارنــد.
همچنیــن فعالیتهــای مربــوط بــه مــدارس ،کارگاههــا ،تعاونیهــا،
ســندیکاها و امــور کشــاورزی و تجــاری در رابطــه تنگاتنــگ بــا کمونهــا
و شــوراها قـرار دارنــد.
فــوزا یوســف نیــز کمونهــا را بلــوک اصلــی بنــای فدراســیون دموکراتیــك
شــال ســوریه میدانــد و میگویــد از ایــن طریــق ســاکنین شــهرها و
روســتاها موفــق بــه ســازمانیافتگی و تصمیمگیــری در مــورد امــور
مربــوط بــه زندگــی خویــش شــدهاند.
طبــق اعــام وی ،انتخابــات کمونهــا در روزهــای بیســتوهفتم و
بیستوهشــتم مــاه ســپتامرب  ٢٠١٧برگــزار خواهــد شــد.
رئیــس مشــرک فدراســیون شــال ســوریه بــا یــادآوری آنکــه وظیفــه
تأســیس کمونهــا در آغــاز انقــاب روژاوا بــا جنبــش جامعــه دموکراتیــك
موســوم بــه " تَــوَ -دم" بــود میگویــد کــه بــا گســرش انقــاب بــه مناطــق
دیگــر ،اکنــون ایــن وظیفــه بــا نظــام فــدرال اســت.
از هماکنــون ثبتنــام بـرای نامــزدی در کمونهــای شــهری و روســتایی
در ســه منطقــه فــدرال آغــاز شــده و داوطلبــان فرمهــای مربوطــه را
دریافــت کردهانــد.
فــوزا یوســف بــا اعــام اینکــه کاســتیهای موجــود در فعالیتهــا
کمونهــا بایــد رفــع شــود از عمــوم ســاکنین منطقــه میخواهــد کــه بــا
رشکــت در انتخابــات روســای مشــرک کمونهــا ،بــه کارایــی آن کمــک
کننــد.
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