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      ایــران در کــوران بحران هــای فاکت بــار خاورمیانــه، امــروزه بــه کانــون متامــی مســایل و معضــات حیات 
ملــل و جوامــع از هــر ســنخی مبــدل گشــته. قاطبــه ایــن نظــام کــور، کــر و الل، سیاســت و اجتــامع را بــه مذبــح 

واقعــی مقلــوب منــوده و مراحــل ـ نسل کشــی فرهنگــی و ســتم اجتامعــی بــا عریانــی هرچــه  زمخت تــر ســیان 

دارد. ایــن رشایــط کشــنده بــه انقابــی راســتین نیــاز دارد کــه کوکبــه و هیمنــه نظــام خودکامــه را فروپاشــد. بــه 

همیــن دلیــل یــک انقــاب، نیازمنــد پارادایــم، اســراتژی، برنامــه و تاکتیــک مخصــوص و منحرصبه فــرد هــزاره 

نویــن اســت، امــا بســی دریغــا کــه ناچــار شــدیم در پســتوهای هزارتــوی طوفــان تبلیغــات پوپولیســتی نظــام 

ــا آن جــام زهــری  ــم ت ــی بزنی ــای برنامه هــا و مــرام سیاســی احــزاب نقب خوکامــه و برخــی حزب مناهــا، در ژرف

ــه کام  ــاب را ب ــیرینی انق ــه ش ــم ک ــلطه گرانی بریزی ــس س ــد را در کام نح ــم می آی ــه چش ــور ب ــه رشاب الطه ک

امــم و ملــل تلــخ کرده انــد. 

نخســت نیــاز بــود کــه بــه تدقیــق تاریخچــه تحــزب از اوایــل مرشوطــه تــا بــه امــروز بپردازیــم و رهیافت هــا 

ــم، ســپس در بخــش بعــدی  و دســتاوردهای احــزاب تاریخــی را آسیب شناســی سیاســی و جامعه شــناختی کنی

ــت  ــیر آزادی و حقیق ــات مس ــات و رضوری ــت ملزوم ــده را ملتف ــا خوانن ــم ت ــته گردانی ــزب را برجس رشوط تح

ســازیم،  آنــگاه بــه تفســیر برنامــه ای، نقــاط قــوت و ضعــف آن همــت گامریــم. تحــزب در ایــران ای بســا بــه 

ــل  ــی از قبی ــی انقاب ــا هــزار فدای ــداکاری دهه ــه و ف ــه خون ریخت ــک مبدل گشــته ک ــود و کمی ــه ای طنزآل ملعب

ــران و رشق کوردســتان  ــه در ای ــی ک ــه هــدر می دهــد. چه هــزاران فرزندان ــش را ب خــرسو گلرسخی هــا و رفقای

بــا امیــد بــه آینــده ای روشــن و آزاد، بــه کاروان مبــارزان نســتوه پیوســتند ولــی دریغــا کــه رسقافلــه و کاروانــی 

ــاه بســیاری رهــران و  ــزل مقصــود برســاند. گن ــه رسمن ــا مســئوالنه ب ــا را رهــری نکــرد ت ــق آنه شایســته و الی

احــزاب در ایــن مســیر پــر خــار، نابخشــودنی و یادمــان خیلــی از آن فرزنــدان و نیــز گلرسخی هــا، کامنگرهــا، 

ــامن اســت.  ــراروی راه دشــوار آزادی بهرنگی هــا، عاکف هــا و ســمکوها همیشــه چــراغ ف

ــرا  ــد؟ چ ــدل نش ــارزه مب ــنگاخ مب ــراغ راه س ــه چ ــی ب ــزب حقیق ــران، تح ــز ای ــور انقاب خی ــرا در کش چ

ــا از ســوی  ــران مرتب ــات ای ــن انقاب خیــزی خیــزش نکــرد؟! چــرا انقاب ــد؟ چــرا حزبــی الیــق ای ــران عقب مان ای

ســلطه گران تابــع هوس هــای شوونیســتی، قدرت پرســتی و اســتبدادهای شــاهی و دین پرســتی مصــادره 

و بــه انحــراف کشــانده می شــود. چــرا علی رغــم متامــی ایــن تجــارب مرگبــار و نابودگــر، درس عرتــی از 

ــه  ــام ب ــا دلســوزی مت ــه ب ــی ک ــه منی شــود. کجاســت تحزب ــران و کوردســتان برگرفت ــخ پرتاطــم معــارص ای تاری

تفســیر و جــرح و جراحــی جامعه شــناختی و آسیب شناســانه ایــن تاریــخ کــه بســی انقابــات در الیه هــای آن 

فروخفته انــد، بپــردازد. کجاســت حزبــی راســتین کــه بــا التفــات بــه حقایــق انقــاب، ملــل ایــران و کوردســتان 

ــن  ــن هــزاره نوی ــه رسزمی ــگ و نسل کشــی ب ــزی و جن ــر از خون ری ــک هــزاره تکــراری و پ را از مخمصــه تراژی

کــه مامــن متــدن دموکراتیــک اســت، وارد بگردانــد. مــرصح اســت کــه ملــل بــا کــامل میــل و نیــات نیــک آمــاده 

ایــن پیوســن و رهایــی از ارتجــاع هســتند امــا اســتبداد آنهــا را پشــت دروازه هــای دموکراســی هــزاره از وصــول 

بــه آینــده آزادانــه منــع و راهشــان را بی رحامنــه ســدمنوده. قانــون دیالکتیــک تاریــخ و جامعــه انســانی امــر 

می کنــد کــه ایــن خــروش ملــل بــرای پیوســن بــه هــزاره ناگزیــر اتفــاق خواهدافتــاد، ســدهای ســتم خواهنــد 

ــت.  ــض آزادی آرام خواهدگرف ــت عری ــا در دش ــام ملت ه ــیلی از قی ــت و س شکس

ــت.  ــد اس ــزاره مقص ــم انداز ه ــه چش ــم ب ــام و ه ــت قی ــه اکنونی ــم ب ــا، ه ــگاه م ــش رو، ن ــگارش پی در ن

تاش کرده ایــم برنامــه احــزاب اپوزیســیون ایــران و کوردســتان را در چشــم انداز تدقیــق آسیب شناســانه 

ــعی کردیم  ــم. س ــی کنی ــا را رومنای ــه ای آنه ــت برنام ــک، ماهی ــاع هری ــدن اوض ــته از منایان ــا گذش ــم ت قراردهی

احــزاب خــارج از کشــور را کــه دارای ســه وضعیــت متفــاوت هســتند در تیــررس این مقــال قراردهیــم. »وضعیت 

»
پیشگفتار

تاریخچه، برنامه سیاسی، پارادایم و تفسیر
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کوهســتان، وضعیــت کمپ نشــینی و وضعیــت دیاســپورا)درآمریکا و اروپــا(«. رصفــا 

ــتان از  ــورد رشق کوردس ــزاب ک ــرد و اح ــرس می ب ــتان ب ــت کوهس ــژاک در وضعی پ

ــزاب  ــت کمپ نشــینی و دیگــر اح قبیــل دموکــرات، کوملــه و خبــات در وضعی

ــت و  ــر کیفی ــز ب ــای متامی ــن وضعیت ه ــد. ای ــپورا برسمی برن ــم در دیاس ــران ه ای

ــراتژیک و  ــت اس ــارغ از رهری ــی ف ــق دارد ول ــر عمی ــارزه اث ــزب و مب ــوه  تح نح

تاکتیکــی، برنامــه هــر حــزب بــرای ســاخن ایــران اهمیــت می یابــد زیــرا توده  هــای 

خلــق، روشــنفکران و فعــاالن مدنــی بــا توجــه بــه انتظــارات خویــش ایــن پرســش 

ــه: ــازند ک ــرح می س ــر را مط خطی

ــفاف و  ــدازه ش ــه  ان ــا چ ــوده و ت ــی ب ــه محتوای ــزب دارای چ ــر ح ــه ه »برنام

اســت؟« خلق پســند 

پیرشفــت جوامــع و تغییــر شــیوه های حیــات مــدرن، انتظــارات خلقــی را 

ــا  ــل ب ــن دلی ــه همی ــد. ب ــکل می ده ــارض ش ــرص ح ــن ع ــه جایگزی ــق مدرنیت مطاب

ــه  ــی ب ــتی های جزی ــم و کاس ــم ک ــی، علی رغ ــه راه حزب ــه و نقش ــر برنام ــز ب مترک

دلیــل کمبــود منابــع و ماخــذ آرشــیوی کــه آن هــم بخاطــر کــم کاری خــود احــزاب 

ــت  ــه بدس ــزب و برنام ــر ح ــیرپردازانه از ه ــا تفس ــی و رصف ــری کل ــت، تصوی اس

داده ایــم. در ایــن اثنــا بــه احــزاب داخــل ایــران کــه بــه اصطــاح رســمی هســتند، 

نپرداخته ایــم، زیــرا بگذریــم از رشوط تحــزب، ماهیــت اپوزیســیونی را ندارنــد 

ــت  ــام والی ــک و نظ ــی آنتی دموکراتی ــون اساس ــرای قان ــع بی چون وچ ــون تاب و چ

مطلقــه فقیــه هســتند، آنهــا را بــا توجــه بــه نــگاه غالــب خلقــی،  مــردود شــمردیم. 

از میــان آنهــا، پرداخــن بــه جریــان اصاح طلبــی کــه متشــکل از چنــد حــزب اســت، 

بــه ایــن قصــد اســت کــه آرای مردمــی مخالــف نظــام بــه امیــد دموکراتیزاســیون 

فعــا بســوی آنهــا رسازیــر می شــود و ایــن مخالفــت مردمــی بایــد تقویــت 

ــی و  ــل سیاس ــی تحلی ــد خلق ــن امی ــا ای ــان ب ــار اصاح طلب ــرد و رفت ــود و عملک ش

ــک  ــزش دموکراتی ــات خی ــه راه مطالب ــم ک ــن باوری ــر ای ــردد. ب ــناختی گ جامعه ش

ــت.  ــی سواس ــان اصاح طلب ــی از جری مردم

هــدف از تفســیر پارادایمــی برنامــه سیاســی احــزاب، تشــویق آنهــا بــه رســاندن 

آن بــه یــک برنامــه مــدون و جامــع و پاســخگوبودن بــه رضوریــات هــزاره متــدن 

دموکراتیکــی اســت کــه باالخــره ایــران نیــز در جریــان آن ادغــام خواهــد شــد. در 

تفســیرات و اشــارات بــه نقــاط ضعــف و قــوت، تــاش کرده ایــم منهجــی رادیــکال 

ــم. هــدف، هموارکــردن مســیر تحقــق شــیوه ای کارآمــد از تحــزب  را در پیش گیری

ــار امــراض کشــنده و چه بســا مــرسی  ــه حــال گرفت ــا ب اســت کــه از مرشوطیــت ت

ــران  ــزب در ای ــاخن تح ــته. خارج س ــری خودگش ــت ج ــلیم رسنوش ــد و تس می باش

ــکال رشط  ــی رادی ــد دموکراس ــا قواع ــب ب ــاص آن و متناس ــای خ ــه معیاره ــا ب بن

ــه، بلکــه  ــوع انقــاب اســت. آن انقــاب کامــا مجــزا و گسســته ن ــر وق گریزناپذی

تــداوم انقــاب ســال ۱۳۵۷ اســت کــه مصــادره و بــه انحــراف کشــانده شــده. امیــد 

ــه  ــود ب ــان تر می ش ــر روز خروش ــه ه ــان را ک ــاب نامتام ش ــران انق ــل ای ــت مل اس

پیــروزی حقیقــی دموکراتیــک واصــل گرداننــد. 

کجاست حزبی 

راستین که با 

التفات به حقایق 

انقالب، ملل ایران 

و کوردستان را از 

مخمصه تراژیک 

هزاره تکراری و 

پر از خون ریزی و 

جنگ و نسل کشی 

به رسزمین هزاره 

نوین که مامن متدن 

دموکراتیک است، 

وارد بگرداند.
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هیئت محققین
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جغرافیایــی بســیار وســیع و بــه قــول امروزی هــا چهــار فصــل، پراكندگــی بســیار گســرده  ی امكانــات طبیعــی و فرصت هــای 
زیســتی، وجــود كوهســتان های بــزرگ و صعب العبــور، كویر هــای پهنــاور و غیرقابــل زیســت. نبــود دریاچه هــا و رودخانه هایــی بــا 

قابلیــت اســتفاده بــه عنــوان راه آبــی و ارتباطــی، محیــط خشــك و نیمــه خشــك در كنــار بارندگــی از متوســط بــه پاییــن، باعــث بــه 

وجــود آمــدن چندپارگی هــای طبیعــی در جغرافیــای ایــران شــده اســت. در كنــار ایــن مــوارد وجــود چندپارگــی فرهنگــی كــه ماحصــل 

ــان  ــن مردم ــوده اســت شــكاف هایی را در بی ــان ب ــد ســنتز های خواســته و ناخواســته ایرانی ــن برآین برخوردهــای تاریخــی و همچنی

ایــران بــه وجــود آورده اســت. امــا بــا وجــود ایــن نبایــد از كلیــت ذهنیتــی و تاریخــی خلق هــای ایــران بــه كلــی غافــل مبانیــم. ایــن 

ــكاف های  ــن ش ــود ای ــا وج ــت؟ آی ــته اس ــراه داش ــه هم ــا را ب ــی خلق ه ــد از هم دورافتادگ ــه ح ــا چ ــا ت ــا و چند پارگی ه پراكندگی ه

طبیعــی و تقســیم منابــع و امكانــات زیســتی بــه هــامن میــزان منابــع قــدرت را نیــز تقیســم منــوده و تــوازن را بــه هــم زده اســت؟ 

یعنــی مــا شــاهد یــك ناهامهنگــی در تــوازن منابــع برداشــت نیــرو و قــدرت در ایــران هســتیم؟

ــد. اینكــه چقــدر جوامــع  ــران رهنمــون می منای ــام توســعه ی سیاســی در ای ــه ن ــه موضــوع مهمــی ب ایــن دســت ســواالت مــا را ب

ایــران یــا خلق هــای آن از میــزان برابــری از توســعه ی سیاســی برخوردارنــد. توســعه  ی سیاســی در هــر كشــوری و در میــان هــر خلقــی 

بــدون شــك بــا میــزان آگاهــی و هویت منــدی آن خلــق در ارتبــاط اســت. میــزان خودآگاهــی از لحــاظ تاریخــی و اجتامعــی و بــه 

ــدم  ــی مق ــعه  سیاس ــر توس ــای سیاســی در ام ــوان موجودیت ه ــه عن ــه ب ــی نحــوه ی هســتی یابی، در درك از خــود و جامع طــور كل

بــر ســایر گزینه هاســت. اگــر سیاســت عرصــه ی تــاش جامعــه بــرای رســیدن بــه آزادی اســت، پــس توســعه  ی سیاســی هامنــا تــاش 

بــرای گســرش و نهادینــه كــردن امــر سیاســی و ایجــاد برآینــد نیــروی سیاســی بــرای رســیدن بــه آزادی و  اهــداف و آرمان هــای یــك 

ــی جهــت برســاخت جامعــه  ــن حزب جامعــه می باشــد. بخشــی از توســعه ی  سیاســی در مســیر دموکراســی، تحــزب و رشــد و تکوی

ــه صــورت مســاوی  ــرای متامــی تنوعــات ب ــر ب ــی و مشــارکت مســتقیم آن اســت. مشــاركت در برســاخت جامعــه ی آزاد و براب مدن

ــت و  ــه باعــث پیرشف ــك جامع ــرای ی ــی ب ــی عرصه هــای فعالیت ــودن متام ــد. بازب ــه شــكوفایی توســعه ی سیاســی بینجام ــد ب می توان

توســعه ی سیاســی متــوازن،  پویــا،  پایــا و همــه جانبــه خواهــد شــد. اگــر تکویــن حزبــی بصــورت حقیقــی صــورت نپذیــرد، هیچوقــت 

ــران همــواره توســعه ی سیاســی  ــد. متاســفانه در ای ــت مردمــی تحقــق منی یاب ــذا مشــارکت و حاکمی دموکراســی برقرارمنی گــردد و ل

بــا موانــع و مشــكاتی همــراه بــوده اســت و خــود احــزاب و رونــد تحــزب در کاتاگــوری مســیر رشــد منفــی بــر ضــد دموکراســی و 

آزادی ســیرمنوده. از مهمریــن عوامــل بازدارنــده در ایــن بــاب وجــود متركــز قــدرت و منابــع قــدرت در ایــران می باشــد. هــر نظــام 

ــن ظلمــت وارد می گــردد. پدیدآمــدن ســاختار و  ــه چــاه ای ــی از تحــزب ب ــه ریســامن مدل ــا توســل ب حاکــم هــم در دوران مــدرن ب

هســته ی ســخت قــدرت بــه انحصــار كامــل منابــع قــدرت در میــان جامعــه می پــردازد و وجــود هیــچ نیــروی دیگــری را در راســتای 

ســهیم شــدن در قــدرت برمنی تابــد. ایــن دقیقــا در تاریــخ معــارص ایــران پدیــده گســرده ســلطه و اســتثامر بــوده و هســت. منونــه ی 

تاریخــی ایــن متركــز قــدرت در دســتان یــك فــرد یــا نهــاد هــامن تفكــر موجــود در اندیشــه ی ایران شــهری اســت. در واقــع ایــن تفكــر 

منــاد بــارز فردگرایــی و مركز یــت در قــدرت اســت. در اندیشــه ی ایران شــهری قــدرت در دســتان شــاه بــوده و او دارای فــره ایــزدی و 

جلــوه  خداونــدی اســت. ایــن فــره ایــزدی بــه صــورت عطیــه یــا موهبــت یــا امانــت الهــی اســت كــه بــه فــرد رســیده و در نســل های 

بعــدی او هــم وجــود خواهــد داشــت. تنهــا ایــزد می  توانــد ایــن فــره را از شــخص شــاه بســتاند. یــا بــه قولــی نظــر از شــخص برگردانــد. 

وجــود یــك راس مرشوعیــت در خــارج از جامعــه و حتــی در خــارج از حیطــه ی تصــور مــردم و اجتــامع، قــدرت را بــه متامــی در یــد 

اختیــار یــك فــرد بــه اصطــاح برگزیــده قــرار می دهــد. یــک فــرد دریافــت فــره را نشــان بــر لیاقــت، پاكــی، درســتی و تجلــی اختیــار 

و اراده ی خداونــد یــا ایــزد در شــخص خــود می دانــد. ایــن تفكــر محصــول عــرص خدایــان نقابــدار و شــاهان پوشــیده می باشــد. در 

ــا  ــه ســنتز های متعــددی ب ایــن اندیشــه كــه بعــد از آمــدن اســام در یــك ســیر تحــول توســط شــعوبیه و متفكریــن ایــن جنبــش ب

اندیشــه ی اســامی دســت زد و بــا تركیــب كامــل تفكــرات حكومــت اســامی و مظاهــر اندیشــه ی ایران شــهری نســبت بــه بازتولیــد آن 

تحزب در تاریخ معارص ایران و کوردستان

»
از مرشوطیت تا انقالب ۵۷ و پایان جنگ ایران و عراق
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ــیده  ــعت بخش ــه وس ــن اندیش ــه ای ــت نامه ها ب ــا و سیاس ــا، رشیعت نامه ه ــا، حكمت نامه ه ــب خدای نامه ه ــد. در قال ــدام منودن اق

و آن را زنــده نــگاه داشــتند. 

آیــا در ایــن تفكــر جایــی بــرای مــردم وجــود دارد؟ چه بســا احــزاب خــود را صاحبــان انواعــی از تفکــرات می بیننــد. زمانــی كــه 

مرشوعیــت نظــام یــا حاكــم از مــردم گرفتــه شــده باشــد می تــوان گفــت كــه یــك رابطــه بیــن مــردم و حاكمیــت وجــود دارد. میــزان 

پاســخگویی نظــام حاكمیتــی بــه مــردم بــه میــزان وابســتگی آن از لحــاظ كســب مرشوعیــت و روایــی وابســته اســت. وقتــی كــه فــرد 

تاییــد شــده و اعــامل او از نیــك و بــد مظهــر و تجلــی اراده ی خداونــدی و مشــیت او بــه حســاب می آیــد،  جامعــه هرگــز اجــازه ی 

حســاب خواهی را نخواهــد داشــت. مــردم بایــد بــه متامــی تســلیم مشــیت و خواســت راس مرشوعیتــی باشــند كــه فــرد اول نظــام 

یــا هــامن شــاه، منایندگــی او را بــه عهــده دارد. جــان، مــال و حیــات و مــامت فــرد در دســتان شــاه بــوده و اعــراض در ایــن رابطــه 

بــه معنــای قیــام در برابــر ایــزد می باشــد. امــروزه در نظــام جمهــوری اســامی ایــران ایــن مــورد بــه صــورت حكــم قانونــی »بغــی« 

ــن  ــه ای ــس موضــوع ب ــی می باشــد. پ ــر نظــام اســامی و گردنكشــی و راهزن ــام در براب ــای قی ــه معن آمــده اســت. بغــی در لغــت ب

صــورت حالــت قانونــی پیــدا می كنــد كــه در حــال حــارض در جمهــوری اســامی اجــرا می شــود. بــرای منونــه در ســال های گذشــته 

ــون  ــم بغــی صــادر شــد. در قان ــد حك ــد آورده بودن ــی را بن ــن راســتا جاده هــای اصل ــرده و در ای ــه اعتصــاب ك ــی ك ــرای رانندگان ب

مجــازات اســامی حكــم ایــن مــورد تــا بــه اعــدام هــم پیــش مــی رود. اندیشــه ی ایران شــهری بــه صــورت تثلیــث ) خــداـ شــاه ـ میهــن( 

ــاالی رس  ــوی ب ــی اســت. در دوران حكومــت پهل ــی جامعــه خال ــا حت ــه در آن جــای كلمــه مــردم ی ــد ك ــردازی شــده و می بینی مناد پ

ــا  ــی ب ــك تابلوی ــن روســتاها و دهــات كشــور هــم ی ــی در دورافتاده تری ــی در پاســگاه ژاندارمــری محــل خدمتــش، حت هــر گروهبان

ــده.  ــا قــرارداد محــدود و مــرشوط كنن ــون ی ــه قان ــود. منــاد قــدرت مطلــق و رهایــی آن از هــر گون همیــن مضمــون نســب شــده ب

بــرای همیــن موضــوع قــدرت مطلقــه و خودكامگــی نظــام حكومتــی در ایــران از یــك ریشــه ی دیرینــه  برخــوردار بــوده و هســت. 

ــی اســت در اندیشــه ی باســتانگرایان و طــرف داران ایران شــهری كــه مــدت 25 قــرن مــردم و جوامــع را در  ــن تثلیــث نقــر ذهنیت ای

اســتیصال فروبــرده اســت.

متركــز قــدرت در دســتان یــك نفــر و بــه وجــود آمــدن قــدرت مطلقــه كــه ماحصــل یــك تفویــض اختیــار الهــی اســت در مرحلــه ی 

بعــد متركــز یــا انحصــار منابــع اســتحصال قــدرت را هــم در پــی دارد. هــر چنــد گفتــه می شــود كــه )یداللــه مــع الجامعــه( یــا اینكــه 

دســت خــدا از آســتین جامعــه بیــرون خواهــد زد، امــا ایــن زمانــی درســت اســت كــه امــكان ظهــور یــا بــروز یــك اراده ی اجتامعــی 

وجــود داشــته باشــد. اهمیــت مســاله در ایــن اســت كــه اگــر كنــرل یــا  متركــز بــر منابــع، قبــل از گســر ش یــا پیدایــش مشــاركت 

حتــی بسر ســازی بــرای مشــاركت سیاســی و رقابــت سیاســی بــه وجــود آمــده باشــد،  بــه راحتــی امــكان و فرصــت توســعه ی سیاســی 

را یــا از میــان برمــی دارد یــا اینكــه آن را بســیار محــدود می كنــد. ایــن موضــوع بــه راحتــی قابــل فهــم می باشــد. وقتــی كــه در یــك 

جامعــه، توســط یــك نیرویــی بــا هــر راس مرشوعیتــی كــه باشــد،  انحصــار منابــع قــدرت و الگــوی اعــامل قــدرت متمركــز پیــاده گــردد؛ 

در واقــع فرصت هــا از میــان برداشــته شــده و تنهــا گزینــه ای كــه باقــی خواهــد مانــد اطاعــت و بندگــی اســت یــا در مقابــل قیــام 

و رسپیچــی كــردن. نبــود مــردم یــا بودنــی ضعیــف در معنــای مضیــق كلمــه ـ منظــور از مــردم بــه عنــوان نهــاد اســت نــه یــك تــوده 

ــع نویــن قــدرت  ــا اســتیفای مناب ــرای ایفــای یــك نقــش ی برســاخته شــده توســط نهــاد قــدرت از طریــق یــك مطالبــه ی ســاختگی ب

ــوان  ــه عن ــر را ب ــوارد زی ــوان م ــق می باشــد. می ت ــدرت مطل ــای وجــود خشــونت و ق ــه معن ــم ـ ب ــدار توســط خــود نظــام حاك و اقت

خصوصیــات توســعه ی سیاســی در نظــر گرفــت.

1. امكان و فرصت سازماندهی و سازمان یابی برای متامی نیروهای اجتامعی بر اساس قرارداد فی مابین.

2. فرصت برابر جهت مشاركت سیاسی و رقابت سیاسی و حضور در صحنه های مدیریت، نظارت و حساب خواهی.

3. وجود مكانیزم های نهادینه شده برای داوری و برطرف كننده ی مشكات و منازعات در ساختار سیاسی.

ــه  ــك كام كاهــش هزین ــا در ی ــده و خشــونت آفرین از زندگــی سیاســی ی ــا تحلیل برن ــده ی 4. برداشــن بارهــای اضافــی و خرد كنن

مشــاركت سیاســی بــه صورتــی كــه هــر فــرد بــا هــر بضاعــت بتوانــد در عرصــه ی سیاســی حضــور بهــم رســاند و از الیتیســیته شــدن 

سیاســت جلوگیــری كنــد.

5. وجود ساختار قانونی و اتیكال برای حفظ مرشوعیت نهاد ها و سازمان های حارض در رقابت سیاسی.

ــق  ــت و عم ــاد ذهنی ــودن مشــاركت و ایج ــدت من ــی و بلندم ــرای بازآفرین ــی مناســب ب 6. فراهــم آوردن بســر آموزشــی و تربیت

ــن رابطــه. ــی در ای شــخصیتی و اجتامع

ــدارد.  ــی ن ــكار عمل ــوده و از خــود ابت ــی ب ــده ی سیاســت اعامل ــه پذیرن ــی و سیاســتی در سیاســت نامه، جامع در الگــوی حكومت

نظام امللــك بــه صــورت متــامدی از جملــه ی »ایشــان را سیاســت بنمودنــد« اســتفاده می كنــد. یعنــی بــه وجهــه ی تنبیهــی و غالبیــت 
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سیاســت توجــه ویــژه داشــته و جامعــه یــا مــردم در ایــن نظــرگاه همــواره خاطــی و رسكــش اســت. امــا وقتــی كــه تنبیــه و تغالــب 

حاكــم اســت دیگــر جایــی بــرای امــر سیاســی باقــی منی مانــد. آنچــه كــه مــا از آن صحبــت بــه میــان می آوریــم،  نــه سیاســت پذیری 

ــف از خــود و گام  ــر اســاس تعری ــا و ب ــه اهــداف و آرمان ه ــرای رســیدن ب ــه اســت، ب ــه سیاســت ورزی و سیاســت گذاری جامع بلك

نهــادن در عرصــه ی آزادی و ابتیــاع مطالبــات و نیاز هایــش بــا كمریــن هزینــه. آنچــه كــه در سیاســت نامه از ایــران ترســیم می  گــردد 

یــك ســازه ی متكــر بــا شــكاف ها و پار گی هــای متعــدد و فرصت هــای بســیار بــرای سیاســت منــودن اســت. امــا همیشــه از چگونگــی 

سوءاســتفاده از ایــن شــكاف ها صحبــت بــه میــان می آیــد نــه از میــان برداشن شــان یــا ترمیــم و پــل زدن و ارتبــاط  برقــرار كــردن بــر 

ــای تنبیهــی آن پنداشــته می شــوند. درســت اســت كــه  ــه معن روی آنهــا، چــون ایــن شــكاف ها طبیعــی و الزم و زمینــه ی سیاســت ب

چند پارگی هــا جامعــه می تواننــد فرصتــی باشــند بــرای ایجــاد ســاختار دموكراتیــك امــا بــه هــامن انــدازه هــم امــكان سوءاســتفاده 

ــن  ــدون داش ــان ب ــت داری قاجاری ــال حكوم ــه 150 س ــوان ب ــه می ت ــرای منون ــود دارد. ب ــه وج ــدرت مطلق ــت ق ــت تقوی ــا جه از آنه

ــران اشــاره منــود. در  ــن تنوعــات ای ــه در بی ــی و ایجــاد تفرق ــر دوبهم زن ــكا ب ــا ات ــا ب ــه و تنه ــد و دیوان ســاالری پیرشفت ارتــش نیرومن

اصــل سیاســت عرصــه ای بــرای ترمیــم ایــن شــكاف های بــه وجــود آمــده اســت. نبایــد هــر نــوع تنــوع و تفاوت منــدی را بــه صــورت 

ــان تفاوت مندی هــای موجــود در یــك  ــه وجــود آمــدن شــكاف های آشــتی ناپذیر در می ــا یــك گســل مشــاهده كــرد. ب یــك شــكاف ی

جامعــه از هجــرت امــر سیاســی و نبــود تضــارب آرا در آن جامعــه خــر می دهــد. یــا بــه زبــان دیگــر امــكان باهم بــودن و هم پذیــری 

ــان برداشــته شــده اســت. خصوصــا در ایــران شــكاف های بســیاری وجــود دارد. در چیدمــان فعلــی ایــران وجــود شــكاف های  از می

متعــدد جــای بحــث اســت كــه برخــی از آنهــا از لحــاظ سیاســی فعــال می باشــند و برخــی دیگــر بــه صــورت غیرفعالنــد. ایــران دارای 

شــكاف های قومــی، محلــی و  منطقــه ای، فرهنگــی و طبقاتــی اســت و همــه ایــن شــكاف ها كــه ماننــد موضــوع فرهنگــی طبیعــی 

اســت توســط نظــام بــه انحــاء مختلــف و در راســتای منافــع حاكمیــت بــه كار برده شــده اند. در ایــران همچنیــن شــاهد ســه  الیــه ی 

ــام بــرد. نخســت متــدن باســتانی ایران زمیــن كــه هنــوز هــم  متدنــی هســتیم كــه می تــوان از آنهــا بــه عنــوان شــكاف های متدنــی ن

در ایــران و در جریانــات سیاســی طرفــداران و منایندگانــی را دارد. دوم، متــدن اســامی، كــه بــا متــدن باســتانی در كشــاكش و برخــورد 

ــه تشــكل یابی می منایــد و در  ــه آغــاز ب ــا غــرب از دوران صفوی ــان ب دائــم بــه رس می بــرد. متــدن غربــی كــه در طــول آشــنایی ایرانی

دوران قاجــار و خصوصــا پــس از شكســت های متــامدی از روســیه ی تــزاری هرچــه بیشــر مشــتاقانی را در داخــل ایــران پیــدا می منایــد. 

ــر  ــه ب ــر مدرنیت ــا تاثی ــته اند. مث ــا برهــم تاثیرگذاش ــازی، متقاب ــدی و گفتامن س ــاء و مفهوم بن ــی در رشــد و ارتق ــای متدن ــن الیه ه ای

تفكــرات نواندیشــی دینــی و یــا تركیــب باســتانگرایی و اســامی شــیعی بــرای برســاخت هویــت ایرانــی امروزیــن را می توانیــم بیــان 

كنیــم. شــایان توجــه اســت كــه ایــن الیه هــا خــود بــه صــورت طیف هــای زیرمجموعــه درآمده انــد. بــرای منونــه جریانــی كــه معتقــد 

بــه یــك مدرنیتــه ی ایرانــی در مقابــل مدرنیتــه ی غربــی اســت. هــر كــدام از رویدادهــای اخیــر اعــم از مرشوطــه،  تجــدد آمرانــه ی 

پهلــوی و انقــاب اســامی بــه ســطح آمــدن یكــی از ایــن الیه هــای متدنــی و حضــور آن در ســپهر سیاســی ایــران بــوده اســت. در كل، 

همــه ی ایــن مــوارد گفتــه شــده باعــث پدیــدار شــدن یــك فرهنــگ سیاســی خــاص شــده اســت. فرهنــگ سیاســی ای كــه بســیاری از 

ــی،  ــكاف ها ی اجتامع ــدام از ش ــر ك ــد. ه ــدت می كاه ــه ش ــری ب ــزان پیش بینی پذی ــا از می ــد و بعض ــن می منای ــا را تعیی جهت گیریه

ــر در زندگــی سیاســی روزمــره ی  ــن ام ــد. ای فرهنگــی و الیه هــای متــدن، ارز شــها و ســمبل ها و باورداشــت های خــاص خــود را دارن

آنهــا منــود  می یابــد. امــا وجــود فضــای غیــر رقابتــی بــه خاطــر تقــدس نهــاد قــدرت همیشــه فضــای سیاســی ایــران را بــه صــورت یــك 

فضــای خاكســری یــا نهایتــا ســیاه و ســفید منایــان می ســازد كــه هیــچ گونــه رقابتــی در میــان نبــوده و تنهــا بــه میــدان آمــدن مــردم 

بــه جهــت تجدیــد بیعــت و پیــامن بــا آرمان هــای مقــدس نهــاد قــدرت بــوده و الغیــر. هامنطــور كــه در ســطور قبــل هــم ذكــر آن 

رفــت، اگــر بــه هــر صــورت معلــوم گــردد كــه از حاكمیــت تقدس زدایــی شــده یــا مرشوعیــت از دســت رفتــه، در ایــن صــورت قیــام و 

حتــی جهــاد در برابــر نهــاد قــدرت یــك واجبــه ی اعتقــادی و سیاســی می باشــد. یعنــی اینكــه شــورش مــرشوع تلقــی می گــردد. ایــن 

یكــی از مشــكات مشــغله ی سیاســی در ایــران بــوده و هســت. زیــرا سیاســت، كاری خصامنــه بــوده و ناپســند بــه شــامر می آیــد. 

قــدرت و نهــاد حاكمیــت یــك بدنــه ی متحــد و یكپارچــه بــوده و منی شــود آن را تقســیم منــود و بــا دیگــران رشیــك گردیــد. هامنطــور 

كــه گفتیــم،  ایــن قــدرت بــه صــورت امــری مقــدس، واحــد و تفكیك ناپذیــر تصــور می شــود كــه هیــچ گونــه رشاكــت یــا مســامحه و 

تســاهل را برمنی تابــد. لــذا بــرای بــه دســت آوردن آن بایــد بــه منازعــه و جنــگ اقــدام منــود. یعنــی اگــر بیــش از چنــد طــرف واجــد 

رشایــط بــرای احــراز مســند قــدرت وجــود داشــته باشــند،  الزم اســت كــه در بیــن آنهــا منازعــه صــورت گیــرد و بــه نــرد بپردازنــد. هــر 

كــدام از ایــن مناینــدگان خودخوانــده كــه در ایــن نردهــا موفــق شــدند بــه عنــوان تنهــا فــرد تكیه دهنــده بــر مســند قــدرت برگزیــده 

شــده اســت. دقــت مناییــم در پایــان هــر دوره ی ســلطنت یــا سلســله ی پادشــاهی در ایــران متامــی كاندیدهــای تصاحــب كرســی قــدرت 
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بــه منازعــه  پرداخته انــد. گاهــا ایــن منازعــات ســالهای متــامدی بــه طــول انجامیــده. خصوصــا در نظــام پدرســاالری موجــود بــا داشــن 

حرمــرسا و وفــور فرزنــدان ذكــور متعــدد، ایــن امــر یــك رویــداد عــادی تلقــی شــده اســت. حتــی ایــن منازعــات بــه عنــوان یــك آزمــون 

قلمــداد گردیــده اســت. ظفرمنــدی در ایــن آزمــون نشــان از حامیــت و پشــتیبانی یــك امــداد غیبــی دارد. بــار منفــی كلمــه ی »ســازش« 

در فرهنــگ سیاســی ایرانــی هــم از همیــن مــورد رسچشــمه  می گیــرد. وجــود احــزاب و گروه هــای سیاســی متعــدد و ســازمان های 

متفــاوت نشــان از ســهم خواهی از قــدرت داشــته و حاکمیــت ایــن مــورد را برمنی تابــد. ایــن مــورد را هــم اکنــون در فضــای سیاســی 

جمهــوری اســامی ایــران شــاهد هســتیم. وجــود چنیــن نگرشــی باعــث تــداوم وجــود شــکاف های بحــث شــده می گــردد و در نهایــت 

نظــام توتالیــر از وجــود ایــن شــکاف ها و گســل ها نهایــت اســتفاده را می منایــد. زیــرا بــا تضعیــف و ایجــاد منازعــه در میــان آنهــا، 

از بــه وجــود آمــدن رقبــای احتاملــی جلوگیــری خواهــد منــود. در متــام دوران تاریخــی بعــد مادهــا تــا بــه حــال بــه غیــر از برهه هــای 

كوتاهــی همــواره شــاهد سیاســت تفرقــه بینــداز و حكومــت كــن بوده ایــم. خصوصــا در دوران قاجــار در رابطــه بــا ایجــاد انشــقاق 

در بیــن عشــایر و ایــات در لرســتان شــاهد ایــن نــوع از سیاســی كاری هســتیم. پــس سیاســت در ایــران بــه صــورت از میــدان بــه در 

كــردن رقبــا معنــا می یابــد. سیاســت حــذف در اولویــت قــرار دارد. جــای اجــامع و  و تفاهــم و همگرایــی بــه شــدت خالــی می مانــد. 

ــن  ــی ای ــت. چــه چیزهای ــد در نظــر گرف ــم و جدی ــران قدی ــان ای ــزر می ــوان م ــه عن ــوان ب ــاب مرشوطــه را می ت ــدون شــك انق ب

مرزبنــدی را ایجادمی منایــد؟ كشــوری كــه توســط نیروهــای خارجــی و قدرت هــای اســتعامرگر بــه اشــغال درآمــده بــود و در طــول 

ــر  ــورهای دیگ ــه كش ــده و ب ــدا ش ــا از آن ج ــدات و پیامن نامه ه ــا معاه ــران ب ــاور ای ــور پهن ــی از كش ــا بخش های ــت قاجاره حكوم

واگــذار گردیــد. رنجــش و خســتگی و ناامیــدی ایرانیــان یــا بهــر بگوییــم خلق هــای ایــران از ضعــف مفــرط نظــام حكومتــی قاجــار و 

برفنــا رفــن كشــور و رشــد اندیشــه های حكومتــی غربــی زمینــه ی مقایســه و تطبیق دهــی را بــرای ایرانیــان فراهــم آورد. هــر چنــد 

ــان تنهــا  ــن می ــاورد، امــا در ای ــران بی ــه ای ــود كــه دســتاوردهای صنعتــی و علمــی غــرب را ب ــن شــاه بســیار مشــتاق ب كــه نارصالدی

آنهایــی را طالــب بــود كــه می شــد از آنهــا بــرای كنــرل جامعــه اســتفاده منــود. ایــن خــود نشــان از پایــداری و خدشــه ناپذیری تفكــر 

ــر  ــه نوعــی تغیی ــران و ب ــه هــر حــال نفــوذ اندیشــه های غربــی در ای ــه اندیشــه ی پدرســاالری می باشــد. ب الیــت سیاســی معتقــد ب

در جهان بینــی انســان ایرانــی كــه بیشــر آن ماحصــل انقــاب ترجمــه در آن دوران بــود زمینه ســاز مرشوطه خواهــی گردیــد. امــا بــا  

توجــه بــه وضعیــت سیاســی و اجتامعــی نابســامان و آشــوب زده، می تــوان یكــی از اهــداف انقــاب مرشوطــه را ایجــاد یــك حكومــت 

ــزی  ــام مرك ــك نظ ــتار ی ــه خواس ــه عین ــه ب ــون مرشوط ــه انقابی ــد ك ــن عقیده ان ــر ای ــیاری ب ــت. بس ــخگو دانس ــد و پاس كارا و توامنن

ــوان  ــد. می ت ــاكارا بودن ــیخته و ن ــم گس ــار از ه ــت قاج ــین حكوم ــا جانش ــن ی ــوان جایگزی ــه عن ــه ب ــت و یك پارچ ــد، یك دس نیرومن

همچــون تصــوری داشــت. زیــرا نظــام معرفتــی مرشوطــه،  برخاســته از نظــام دانایــی و  ارزشــی ایرانیــان نبــوده و ماحصــل انتقــال 

تجربیــات و اندیشــه ی اروپاییــان از طریــق ترجمــه و نــرش كتــب و روزنامــه بــود. در اروپــای آن دوران حكومت هــای قانونــی، متمركــز 

ــذار از  ــزوم گ ــد، ل ــع می ش ــتانبول( طب ــاپ اس ــون و اخر)چ ــای قان ــه در روزنامه ه ــه ك ــد. آنچ ــده بودن ــكیل ش ــدار تش و دارای اقت

ســنت گرایی و اجــرای قانــون بــود. الزم بــه ذكــر اســت كــه ایــن بُعــد از انقــاب مرشوطــه قابــل انــكار نیســت. یعنــی قانون گرایــی و 

وجــود اقتــدار، امــا مســاله ی متركــز كــه حكومت هــای بعــدی هــم در راســتای هرچــه بیشــر كــردن آن گام برداشــتند جــای ســوال دارد. 

بــر ایــن باوریــم كــه بــدون متركــز نیــرو و انحصــار هــم می شــد حكومتــی كارا و مقتــدر بــه وجــود آورد. هامنگونــه كــه تــا كنــون هــم 

در راســتای متركز گرایــی حركــت صــورت گرفتــه امــا بــه ســمت كارایــی قدمــی برداشــته نشــده. یعنــی ســاختار قــدرت در ایــران تجدیــد 

شــد و نوگرایــی در آن روی داد امــا در موضــوع مشــاركت سیاســی و رقابــت و فضــای آزاد و همزیســتانه گرهــی بــاز نگردیــد. یــك 

قــدرت ســنتی و منــدرس بــه قدرتــی مدرن تــر، مركزی تــر و بــا مفصل بنــدی محكم تــر تبدیــل شــد. اگــر لفــظ مرشوطــه را بشــكافیم، 

ــن  ــا ای ــون و پاســخگو كردنــش اســت. آی ــه قان ــد قــدرت و مــرشوط كــردن آن ب ــا تحدی ــدون شــك یكــی از اهــداف انقــاب هامن ب

تحدیــد بــه معنــای تغییــر در شــیوه ی اجــرا و اعــامل قــدرت اســت یــا بــه معنــای ایجــاد جامعــه   ی مدنــی قــوی و آمــاده كــه خشــونت 

ــه هــر حــال  ــد. ب ــه وارد منای دولتــی و حاكمیتــی را تلطیــف می منایــد و اجــازه منی دهــد كــه بــه جامعــه و موجودیت هــای آن رضب

انقــاب مرشوطــه نتوانســت از ادامــه ی حكومــت خودكامــه در ایــران جلوگیــری منایــد. یــا بهــر اســت كــه بگوییــم مرشوطــه اجرایــی 

نشــد و اهــداف انقــاب بــه محــاق رفــت. اگــر در یــك دســته بندی اهــداف انقــاب مرشوطــه را بــه چهــار بخــش تقســیم مناییــم كــه 

می بایســت ایــن انقــاب نســبت بــه ایجــاد تحــول در ایــن بخش هــا بــه صــورت انقاب هــای درهم تنیــده و هم راســتا اقــدام منایــد، 

می توانیــم بــه ایجــاد هویــت ملــی و فرهنگــی بــا مشــاركت متامــی موجودیت هــا، ایجــاد اقتــدار سیاســی و ســاخت قــدرت مــرشوع، 

توزیــع ثــروت و منابــع بــر مبنــای عدالــت اجتامعــی و ایجــاد بســر مشــاركتی بــرای ورود بــه زیســِت سیاســی بــرای همــه ی تنوعــات 

اشــاره كــرد. در كل ایــن اهــداف، تنهــا بــه ســاخت قــدرت سیاســی البتــه نامــرشوع دســت یافتــه اســت. ایــن یعنــی یــك مدرنیتــه ی 

ارتجاعــی كــه رنســانِس مرشوطــه را بــه نابــودی كشــاند. متامــی اهــداف فــدای ســاخت قــدرت منســجم و خدشــه ناپذیر شــد.
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دولــِت نیرومنــِد مركــزِی دارای ارتــش،  بوروكراســی و تشــكیات سیاســی بوجــود آمــد. امــا متامــی اصاحــات سیاســی و اقتصــادی و 

اجتامعــی تنهــا در راســتای متركــز بیشــر و بیشــر ســاخت قــدرت انجــام گرفــت. یــك جهــان سیاســی رســمی بــه وجــود آمــد كــه جایــی 

ــه داشــته و دارد.  ــان ادام ــی و عــدم اســتقرار سیاســی همچن ــف نشــده و بی ثبات ــرای نهادســازی و مشــاركت مردمــی در آن تعری ب

ایــن جهــان سیاســی و حاكمیــت موجــود در آن بــر متامــی منابــع قــدرت و ثــروت،  یعنــی ابزارهــای رسكــوب و اجبــار و قــوه ی قهریــه، 

امكانــات اقتصــادی و اجتامعــی، ارتباطــات و اطاعــات و نظــام توزیــع ســلطه برقــرار كــرده و بــا وجــود شــبه  دموكراســی هایی در 

ایــران، انتظــار مشــاركت و رقابــت سیاســی در چنیــن فضایــی دور از ذهــن می باشــد. در چنیــن رشایطــی جامعــه امــكان نهاد ســازی و 

تــداوم را بــه صــورت فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی نخواهــد داشــت و همیشــه بــه صــورت یــك جامعــه ی كوتاه مــدت باقــی خواهــد 

مانــد. ایــن امــر یعنــی نبــود نهادسیاســی یــا نهادینگــی امــور در متامــی ابعــاد مانــع اساســی در رشــد شــخصیت سیاســی و فرهنگــی و 

بلــوغ سیاســی فــرد اســت. متامــی دیوارهــای مصونیتــی و محافظتــی فــرد فروریختــه و بــا عریانــی متــام در برابــر نظــام سیاســی دارای 

انــواع زره قــرار می گیــرد. بــه نظــر ایــن گفتــه بســیار درســت می منایــد كــه نظــام حكومتــی بعــد از مرشوطــه از یــك نظــام خودكامــه 

و اســتبداد رشقــی بــه یــك نظــام مطلقــه تبدیــل شــد. هنــوز هــم در ایــران وحــدت ملــی در گــرو متركــز منابــع قــدرت اســت. هــر 

گونــه تــاش بــرای تقســیم قــدرت و ایجــاد انعطــاف در ســاخت قــدرت و ایجــاد مشــاركت در آن بــا مهــر تجزیه طلبــی و جــدارسی و 

اســقال طلبی روبــه رو خواهــد شــد. ایــن امــر یكــی از مشــكات اساســی در فعالیــت سیاســی و بــرای هــر كنش گــر سیاســی خواهــد 

ــا درآمــده و در حــال  ــك فوبی ــه صــورت ی ــی از شــكافت برداشــن قــدرت و تقســیم آن ب ــرس و واهمــه ی نظام هــای حكومت ــود. ت ب

حــارض هــم شــاهد هســتیم كــه علی رغــم وجــود هــر ســه قــوه ی مجریــه، مقننــه و قضائیــه امــا تفكیــك قــوا بــه صــورت شــكلی بــوده 

و بهــر اســت كــه آن را تفكیــك و تقســیم كار و درآمدهــا بنامیــم تــا تفكیــك قــوا .

بــا پیــروزی انقــاب مرشوطــه و تشــكیل مجلــس، طبقــات شــش گانه ی مــردم یعنــی، شــاهزادگان، ارشاف، روحانیــون، بازرگانــان، 

زمینــدران و كشــاورزان و پیشــه وران منایندگانــی را بــه مجلــس فرســتادند. البتــه از یــاد نریــم كــه در نبــود جامعــه مدنــی و نهاد هــای 

اجتامعــی دیرپــا و مجــرب نحــوه ی منایندگــی ایــن افــراد بــه خوبــی گویــای وضعیــت بــود. مهمریــن قوانیــن تصویــب شــده در مجلــس 

ــی و  ــای ایالت ــون انجمن ه ــی، قان ــات مال ــی از اصاح ــی و برخ ــازات ارشاف ــول داری و امتی ــام تی ــن نظ ــد از: برداش ــارت بودن اول عب

والیتــی و پیش بینــی تشــكیل مجالــس و انجمن هــای محلــی، پیشــنهاد نظــام وظیفــه ی عمومــی و توزیــع امــاك اربابــی و تفكیــك 

ــان بعــد از مرشوطــه و در  وظایــف دینــی و  سیاســی از همدیگــر. اینهــا مــوارد بســیار حیاتــی و مهمــی در زیســت سیاســی ایرانی

نهایــت بــه شــكل دهی فضــای سیاســی و تغییــر در آن انجامیــد. قبــل از انقــاب و در دوران مظفرالدیــن شــاه برخــی گشــایش ها بــه 

منظــور كنــرل خشــم عمومــی و ایجــاد فضــای بــاز سیاســی صــورت گرفــت. كــه در نهایــت كمكــی بــود بــه ســازماندهی های مخفــی 

ــی و  ــه ی انقاب ــون، مجمــع آدمیــت، كمیت ــون عامی ــی، حــزب اجتامعی ــن ســازمانها، مركــز غیب ــان متامــی ای و نیمه مخفــی كــه در می

ــه  ــوارد رســیدن ب ــن م ــان ای ــا از بی ــت انقــاب مرشوطــه داشــتند. هــدف م ــا و در نهای ــی نقــش مهمــی در رویداده انجمــن مخف

ــرد. زمینه هــای  ــم گــذار صــورت می گی ــران قدی ــی ای ــم حاكمیت ــار از پارادای ــرای نخســتین ب ــران ب ــخ ای ــه اســت كــه در تاری ــن نكت ای

مشــاركت و رقابــت سیاســی فراهــم می آیــد. ورود انجمن هــا و احــزاب جدیــد بــه فضــای سیاســی كشــور و تــاش بــرای ایجــاد یــك 

نظــام دموكراتیــك، امــكان و فرصــت خودابــرازی،  بیــان خواســت و مطالبــات و تــاش بــرای بدســت آوردن آنهــا را فراهــم می منــود. 

بــا توجــه بــه مقدماتــی كــه بیــان شــد می توانیــم نتیجه گیــری مناییــم كــه وجــود نظــام خودكامــه و اســتبداد رشقــی مانــع از بــروز 

ــته اند و  ــور نداش ــكان حض ــدت ام ــی بلند م ــازه ی زمان ــك ب ــات در ی ــده و تنوع ــات ش ــه ی مطالب ــن ارائ ــه و همچنی ــات جداگان متای

ــه مــرور زمــان  ــان آمــد،  ب ــه می ــده. ایــن وضــع و نحــوه ی مدیریــت نظــام كــه از آن بحــث ب ــان مســكوت مان مطالبات شــان همچن

ــه اش  ــه و نفرت پراكنان ــت های نفاق افكنان ــا سیاس ــده و ب ــیع تر گردان ــادی را وس ــی و اقتص ــی،  فرهنگ ــای اجتامع ــكاف ها و ترك ه ش

همــه ی تنوعــات را بــه ســوی همســتیزی ســوق داده اســت. دوران مرشوطــه و حضــور احــزاب و انجمن هــای متفــاوت از الیه هــای 

ــون  ــا كن ــه ت ــد نشــان داد ك ــوع سیاســی برآمــده از فضــای مفاهمــه ی جدی ــد و متن ــر شــده و نیروهــای جدی ــی ســه گانه ی ذك متدن

مســائل كانــی در رابطــه بــا خلق هــا و تنوعــات الینحــل مانــده و تلــی از مشــكات قابــل چاره یابــی را برهــم انباشــته شــده اســت. 

خــود انقــاب مرشوطــه نشــان داد كــه بــا كنــار رفــن نظــم شاهنشــاهی كــه سیاســت های منازعه آمیــزش پایانــی نداشــت، خلق هــا 

ــران چــه در دوران شاهنشــاهی قاجــار و چــه  ــه در ای ــی و همــكاری گام برداشــتند. اینك ــه ســوی همگرای ــات بســیار زود ب و تنوع

ــران  ــران مســائل خلق هــا و ملت هــای ای ــوری اســامی ای ــن در دوران جمه ــوی و همچنی ــان حكومــت پهل ــد از آن و چــه در زم بع

همچنــان الینحــل مانــده را منی  تــوان انــكار منــود. امــا مــورد مهمــر كــه بایــد بــه آن اشــاره منــود ایــن اســت كــه خــود خلق هــا بســیار 

ــا،  ــا،  راهكاره ــات، تاش ه ــه نظری ــی ب ــك بررس ــن در ی ــرای همی ــد. ب ــدام می مناین ــان اق ــی مسائل ش ــه چاره یاب ــبت ب ــه نس توامنندان
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ــا و  ــائل خلق ه ــی مس ــتای چاره یاب ــران در راس ــود در ای ــای موج ــا و جنبش ه ــزاب و جریان ه ــات اح ــا و اقدام ــا،  پروژه ه برنامه ه

ــم پرداخــت. ــرد دموكراســی و همزیســتی خواهی پیش ب

ــون  ــون عامی ــان نظــرگاه و برنامه هــای آن پرداخــت حــزب اجتامعی ــه بی ــد ب ــه بای ــی ك ــن بحــث نخســتین حزب در ادامــه ی همی

می باشــد. ایــن حــزب كــه مهاجــران ایرانــی فعــال در حــزب سوســیال دموكــرات روســیه اقــدام بــه تاســیس آن منودنــد در ســال 1283 

شمســی مصــادف بــا 1904 میــادی در باكــو پایتخــت فعلــی آذربایجــان كار خــود را رشوع كــرد. در آن دروان بــا رشوع بــه كار رشكــت 

نفــت باكــو، ســیل عظیمــی از كارگــران ایرانــی جویــای كار و اشــتغال بــه ایــن منطقــه مهاجــرت منودنــد كــه زمینــه و بســر تبلیغــی 

و ســازماندهی مناســبی را بــرای ایــن حــزب فراهــم آورده بــود و  توانســتند كــه از طریــق احــداث باشــگاه »همــت« بــرای كارگــران 

ایرانــی در باكــو فعالیــت خــود را آغــاز مناینــد. ایــن ســازمان تحــت تاثیــر سوسیالیســم انقابــِی ماركسیســِم روســی قــرار داشــت و ایــن  

اندیشــه را ترویــج می منــود. رهــری ایــن حــزب بــر عهــده ی نریــامن نریامنــف بــود. ایشــان آمــوزگاری آذربایجانــی بودنــد كــه بعدهــا 

بــه ریاســت  جمهــوری سوسیالیســتی آذربایجــان شــوروی رســید. اعضــای ایــن حــزب از روشــنفكران آذربایجانــی بودنــد. برنامــه حــزب 

ــا  ــن درخواســت ها و برنامه هــای آنه ــه برخــی از مهمری ــود از خواســته های اقتصــادی مكتــب دموكرات هــای روس. ب مجموعــه ای ب

می تــوان اشــاره منــود، ماننــد: حــق تشــكل و ســازماندهی و اعتصــاب بــرای كارگــران، هشــت  ســاعت كار روزانــه، حقــوق بازنشســتگی، 

ــرای  ــه مســكن ب ــد. تهی ــر روی آن كار می كنن ــر درآمــد تصاعــدی، توزیــع زمیــن در بیــن كســانی كــه ب ــات ب تدویــن یــك نظــام مالی

افــراد بــدون رسپنــاه، مــدارس و آمــوزش رایــگان، كاهــش مالیــات بــر مــرصف، آزادی بیــان،  قلــم و گردهامییهــای عمومــی و مــدارا بــا 

همــه ی مذاهــب »مــورد قبــول رشیعــت«.

ــروژه ی ملت ســازی  ــا آن پ ــد همراســتا ب ــزی نیرومن ــت مرك ــرای برســاخت دول ــاش ب ــد از انقــاب مرشوطــه و ت ــدون شــك بع ب

ــوان  ــی می ت ــه نوع ــد. ب ــران كردن ــای ای ــگ  خلق ه ــودی فرهن ــه ناب ــا آن رشوع ب ــی همســو ب ــت. یعن ــرار گرف ــتور كار ق هــم در دس

ــای  ــا و ملت ه ــرای خلق ه ــا ب ــد، ام ــاب می آی ــه حس ــد ب ــم و جدی ــران قدی ــان ای ــرز می ــه م ــر چ ــه اگ ــاب مرشوط ــه انق ــت ك گف

ــم  ــاراتی خواهی ــه آن اش ــد ب ــه بع ــه ك ــی مرشوط ــون اساس ــرا در قان ــد. زی ــت می باش ــران هوی ــا رشوع بح ــر از فارس ه ــران غی ای

داشــت فضــای مشــاركتی بــرای تنوعــات بســیار محــدود گردانــده شــد و انتظــارات خلق هــای ایــران بــرآورده نشــد. در برنامــه حــزب 

اجتامعیــوِن عامیــون بیشــر بــه حقــوق شــهروندی اشــاره شــده و نگاهــی طبقاتــی بــر برنامــه تدوینــی حاكــم اســت. البتــه بــا توجــه 

بــه گرته بــرداری از حــزب سوســیال دموكــرات روســیه طبیعــی بــه نظــر می رســد. تنهــا بنــد مــدارا بــا همــه ی مذاهــب مــورد قبــول 

رشیعــت تــا حــدودی جنبــه ی دموكراتیــك دارد كــه آنهــم بــا توجــه بــه تفكــرات حــزب سوســیال دموكــرات روســیه در مــورد مذهــب 

و نــوع برخــورد بــا دیــن نشــان از نوعــی مامشــات و تســاهل در آذربایجــان دارد. كــه می توانــد راهــكاری بــرای رشــد ســازماندهی و 

مشــمولیت بیشــر ســازمان باشــد. مركــز غیبــی هــم كــه در تریــز تشــكیل شــده بــود و از نهادهــای تاثیرگــذار در جنبــش مرشوطــه 

بــه حســاب می آیــد روابــط دوســتانه ای را بــا ایــن حــزب برقــرار منــود. مجمــع غیبــی هــم هــامن برنامــه را در دســتور كار خــود قــرار 

ــران  ــی از خلق هــای ای ــی بحث ــا حت ــود رویكــرد ی ــدام كــرد. نب ــه مناطــق اق ــران و بقی ــج آن در آذربایجــان ای ــه تروی داد و نســبت ب

ــوژی و بضاعــت سیاســی و اندیشــه ای آنهــا  ــه چارچــوب ایدئول ــاد ب ــه احتــامل زی ــن نیروهــا ب ــان ای و فرهنگ هــای متفــاوت در می

برمی گــردد. 

ســازمان بعــدی مؤثــر در دروان مرشوطــه، مجمــع آدمیــت اســت. ایــن ســازمان بــه شــدت تحــت تاثیــر اندیشــه های ســن ســیمون 

و آگوســت كنــت قــرار داشــت. یعنــی تركیبــی از مهندســی اجتامعــی الهــام گرفتــه شــده از پوزیتیویســم ســن ســیمون و اومانیســم 

لیــرال كنــت. میــرزا قلی خــان قزوینــی كــه بعدهــا بــه آدمیــت شــهره گردیــد مؤســس ایــن جمعیــت بــود. او از اعضــای مهــم وزارت 

ــام دروان مرشوطــه می باشــند، جمعیــت ســه هــدف  ــن بن ــد ایشــان كــه از مورخی ــه ی فریــدون آدمیــت، فرزن ــه گفت ــود. ب ــه ب عدلی

عمــده را در دســتور كار خــود قــرار داده بــود. 1ـ بــه كار بــردن مهندســی اجتامعــی جهــت دســت یابی بــه توســعه ی ملــی. 2ـ كســب 

آزادی فــردی بــه منظــور شــكوفایی عقــل و اندیشــه ی بــرشی. 3ـ  دســت یابی بــه برابــری حقوقــی بــرای همــگان بــدون در نظــر گرفــن 

اصــل و نســب و مذهــب بــه منظــور حفــظ و تضمیــن شــأن و منزلــت همــه ی شــهروندان. همچنیــن در ســوگند نامه ی آنهــا آمــده 

اســت كــه » برابــری در حقــوق و وظایــف تنهــا اســاس واقعــی روابــط بــرشی اســت و تنهــا برابــری می توانــد وحــدت منافــع ملــی را 

مســتحكم و پایــدار ســازد. تنهــا برابــری می توانــد تعهــدات و حقــوق قانونــی افــراد را تضمیــن كنــد«. اعضــای مجمــع بیشــر از میــان 

دولت مــردان برجســته و عالی رتبــه بودنــد، در میــان آنهــا از شــاهزادگان قاجــار كســی حضــور نداشــت. زیــرا آنهــا از نظــام موروثــی 

و امتیــازات ویــژه  ی شــاهزادگان خســته شــده بودنــد. بــرای همیــن وجــود بنــد برابــری حقوقــی بــرای كاركنــان و كارمنــدان دولتــی 

كــه تــا بــه مغــز اســتخوان ایــن نابرابری هــای را حــس منــوده بودنــد بســیار جــذاب بــود. همچنیــن مفهــوم مهندســی اجتامعــی كــه 

در تفكــر آنهــا بــرای توســعه اجتامعــی و در نهایــت توســعه ی ملــی یكــی از نــكات مهــم می باشــد. ایــن رونــد توســعه بــر مبنــای 
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ــان آن محســوب  ــاش از مدافع ــزود و كســانی همچــون تیمورت ــر رسعــت خــود اف ــوی ب مهندســی اجتامعــی خصوصــا در دوران پهل

می شــدند. مهندســی اجتامعــی كــه ریشــه در پوزیتیویســم دارد از نحله هــای بســیار خطرنــاك در جامعه شناســی اســت. پوزیتیویســم 

منطقــی كــه یكــرسه بــا فلســفه درگیــر اســت، عبــارت از نوعــی رمانتیسیســم اعــداد كــه درپــی اثبــات هــر چیــز بــا اعــداد بــه صــورت 

ــا توجــه بــه تاثیــرات علــوم اروپا محــور  متقــن و ریاضــی وار اســت. بــرای همیــن بــه مســلخی بــرای فلســفه تبدیــل شــده اســت. ب

ــود  ــه اوج خ ــال 1882 ب ــه در س ــیكاگو ك ــب ش ــه های مكت ــد اندیش ــوان فهمی ــی می ت ــه راحت ــران ب ــه در ای ــه ی مرشوط ــر اندیش ب

رســیده بــود چگونــه در ذهــن روشــنفكران آن دوران ریشــه دوانــده اســت. پوزیتیویســم در پــی فروكاســت همــه چیــز بــه عــدد و 

از بیــن بــردن وسوســه ی درك فلســفی جهــان می باشــد. یــك نكتــه ی جالــب توجــه در مــورد ایــران ایــن اســت كــه بعــد از كودتــای 

28 مــرداد 1332 مؤسســه ی تحقیقــات اجتامعــی تاســیس می گــردد كــه ســنگ بنــای تحقیقــات و مطالعــات اجتامعــی عــدد محــور و 

ــه قالــب مهندســی اســت. پوزیتیویســتی می باشــد. هــدف ریخــن جامعه شناســی ب

كمیتــه ی انقالبــی: از دیگــر ســازمان های تاثیرگــذار در دروان قبــل از مرشوطــه بــود. متشــكل از 57 نفــر از طیف هــا و طبقــات 

ــام  ــدازی نظ ــی بران ــه در پ ــی ك ــنفكران رادیكال ــد. روش ــم می آمدن ــی گرده ــه ی مل ــه در كتاب خان ــی ك ــی و دین ــف اجتامع مختل

ــا در تفكــرات و اندیشــه ی  ــه اشــراك آنه ــد. نكت ــداری می منودن ــت طرف ــون و عدال ــه جــای آن از حكومــت قان ــد و ب ســلطنت بودن

ســكوالر بــود. زیــرا اكــر آنهــا غیــر مذهبــی بودنــد. هــر چنــد در میــان آنهــا برخــی از روحانیــون)14 نفــر( حضــور داشــتند امــا آنهــا 

هــم بــا علــوم جدیــد آشــنا بودنــد. اعضــای ایــن كمیتــه بــه طــور اخــص اســكندری ها بــه شــدت تحــت تاثیــر تفكــرات ژان ژاك روســو 

و ســن ســیمون و كنــت قــرار داشــتند. شــاید مهمریــن ویژگــی كمیتــه ی انقابــی را تركیــب وســیع و پردامنــه ی روشــنفكران از همــه 

نقــاط ایــران دانســت.

ــد  ــارت بودن ــان عب ــه خواسته هایش ــران، ك ــنتی در ای ــط س ــه ی متوس ــته از طبق ــود برخاس ــازمانی ب ــع س ــی: در واق ــن مخف انجم

از: تدویــن مجموعــه  قوانیــن ملــی، تاســیس عدالت خانــه، بررســی ثبــت زمین هــای زراعــی، ایجــاد نظــام مالیاتــی عادالنــه، اجــرای 

اصاحــات در ارتــش،  وضــع مقــررات بــرای نصــب و عــزل حكمرانــان ایالتــی، تشــویق بازرگانــی داخلی، تاســیس مــدارس و ســازماندهی 

مجــدد گمــرك، تحدیــد قــدرت مجریــان دولتــی، بازرســی حقــوق و مســتمری های دولتــی و اجــرای قوانیــن رشع، معمــوال طبقــه ی 

متوســط آن زمــان در پــی رفع ورجــوع مشــكات خــاص خودشــان بــود و نــه تغییــر در ســاختار سیاســی و حــل مشــكات اجتامعــی 

بــه وجــود آمــده. در ســیاهه ی مطالبات شــان هــم مشــهود بــود كــه نهایــت محافظــه كاری گنجانــده شــده اســت. جنبــه ی رفرم خواهــی 

ــه  ــه ك ــن طبق ــه ای ــی كشــور اســت. البت ــت مدیریت ــی و در نهای ــك رسی از اصاحــات اجرای ــر ی ــی ب بســیار برجســته ای دارد و مبتن

بــه رسعــت در حــال رشــد بــود، بــه یــك طبقــه ی گســرده ی ملــی تبدیــل شــده بــود. بــه شــدت بــا نظــام حاكــم فاصلــه پیــدا كــرده 

ــرار داشــت.  ــان در مركــز تحــوالت سیاســی ق ــا ســال 57 همچن ــه متامــی از آن جــدا شــود. هــامن طبقــه ای كــه ت و می رفــت كــه ب

ــا 1906 رضبــه ی نهایــی را بــر پیكــر نظــام شاهنشــاهی قاجــار وارد  آورد. در دور دوم  بحران هــای اقتصــادی ســال 1285 مصــادف ب

اعراضــات بــه وضعیــت اقتصــادی كــه در مخالفــت بــا بــه فلك بســن چنــد تــن از تجــار رسشــناس بــازار تهــران رشوع شــد. پــس از 

ــه در خاطــرات  ــی ك ــه ی ناظم االســام كرمان ــه گفت ــران، ب ــه دســت آوردن برخــی از مطالبات شــان در راه بازگشــت ته ــروزی در ب پی

خــود بیــان می منایــد، در اســتقبال از متحصنیــن فریــاد »زنده بــاد ملــت ایــران« رس داده شــد. ایــن بــرای اولیــن بــار بــود كــه از ایــن 

عبــارت اســتفاده می شــد. ایــن مــورد خــود نشــان از نبــود ذهنیــت یــا تفكــر ملت بــودن یــا شــدن در آن دوران حكایــت دارد. البتــه 

كــه ایــن نــوع تفكــر كامــا وارداتــی بــوده و ماحصــل انتقــال تجربیــات كشــورهای اروپایــی در ایــن زمینــه می باشــد. بعــد از امضــای 

اعامیــه ی تشــكیل مجلــس شــورای ملــی توســط مظفرالدیــن شــاه، مجلــس مؤسســان بــه رسعــت در تهــران تشــكیل شــد. تــا قانــون 

انتخابــات مجلــس شــورای ملــی آینــده را تدویــن منایــد. بــدون شــك بیشــر مناینــدگان از اقشــاری ماننــد روحانیــون، بــزرگان اصنــاف 

و تجــار بودنــد و بــرای همیــن عجیــب نخواهدبــود كــه در نظام نامــه ی انتخاباتــی خواســتگاه و عایــق آنهــا گنجانــده شــده باشــد.

ــور  ــه) منظ ــر طبق ــت. ه ــام می گرف ــه انج ــاالت در دو مرحل ــات ای ــد. انتخاب ــزار می ش ــوزه  برگ ــور در  156 ح ــات در كش انتخاب

طبقــات شــش گانه ای كــه در ســطور قبــل بــه آن اشــاره منودیــم( مناینــده انتخــاب می كــرد و بــه مركــز ایالــت می فرســتاد، ســپس آنهــا 

مناینــدگان ایالتــی را انتخــاب و راوانــه ی تهــران می منودنــد. رویدادهــای تابســتان هــامن ســال یعنــی 1285 باعــث بــه وجــود آمــدن و 

گســرش ســازمان های سیاســی و انتشــار روزنامه هــای رادیــكال در ایــران شــد. در ایــن مــدت مــردم ایــاالت هــم بــه رهــری بازاریــان 

ــا  ــی از آنه ــه برخ ــد. ك ــور رسبرآوردن ــز در كش ــیاری نی ــای بس ــن انجمن ه ــد. همچنی ــتقل پرداختن ــی مس ــس محل ــكیل مجال ــه تش ب

ماننــد انجمن هــای آذربایجانی هــا و ارامنــه و یهودیــان قومــی بودنــد. همیــن جــا بایــد یــك نكتــه را افــزود كــه در دوران مرشوطــه 

همچنــان کــه بیــان شــد ســه اندیشــه ی مرشوطه خواهــی، ناسیونالیســم و سكوالریســم بــر جامعــه تاثیرگــذار بودنــد. بــه هــامن انــدازه 
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كــه ناسیونالیســم بــر مركــز كارگــر افتــاده بــود بــه هــامن میــزان بلكــه بیشــر نیــز بــر پیرامــون و اقــوام ایــران مؤثــر افتــاد. رشــد و 

ــه  ــران می دانســتند ك ــه خلق هــای ای ــرار داد. نخســت، اینك ــورد بررســی ق ــد م ــوان در دو بع ــی را می ت توســعه ی انجمن هــای قوم

انقــاب هــم دارای فرصــت اســت و هــم تهدیــد. ایــن احســاس در میــان متامــی خلق هــای ایــران در دوران مرشوطــه مشــرك بــود كــه 

امــكان دارد كــه آینــده ی خلقــی آنهــا بــه محــاق نابــودی كشــانده شــود. زیــرا  اصطــاح ملــت ایــران كــه تــازه بــر رس زبان هــا افتــاده 

بــود،  بســیار گنــگ و مبهــم بــود. هنــوز ســازه ای كــه دربرگیرنــده ی آن باشــد و خصوصیاتــش را كســی بیــان نكــرده بــود. دوم اینكــه 

ــر اســاس آن را فراهــم آورده  ــی و ســازماندهی ب ــه ی رشــد هویت ــد كــه زمین ــن فضــای جدی ــه از ای ــران می خواســتند ك خلق هــای ای

بــود نهایــت اســتفاده را بنامینــد. بــرای منونــه در اعــراض بــه كارشــكنی های محمــد علــی شــاه در رابطــه بــا عــدم قبــول مرشوطــه و 

تاكیــد بــر مرشوعــه، تلگراف هــای متعــددی از متــام نقــاط كشــور بــه تهــران و دربــار فرســتاده شــد،  كــه تلگراف هــای تریــز بــا نــام 

ملــت آذربایجــان امضــا شــده بودنــد. 

مناینــدگان بــرای اینكــه قانــون اساســی بلژیــك بــا رشایــط ایــران تطبیــق داشــته باشــد دو تعدیــل در آن انجــام دادنــد. نخســت 

وجــود انجمن هــای ایالتــی را بــه رســمیت شــناختند. » اختیــار نظــارت تامــه در اصاحــات راجعــه بــه منافــع عامــه«  را » بــا رعایــت 

حــدود قوانیــن مقــرره« بــه آنهــا اعطــا كردنــد. در برخــی از مــوارد هــم بــه اهمیــت رهــران مذهبــی صحــه گذاشــته شــد. وجــود 

ایــن بنــد یعنــی اختیــار نظــارت تامــه در اصاحــات، در واقــع حركــت بــه ســمت بیــرون از دایــره مركز گرایــی بــوده و بــه نوعــی بــه 

ــل  ــا و مل ــای مناطــق، خلق ه ــد توامنندی ه ــت برســاخت و رش ــا جه ــه آنه ــی و توان بخشــی ب ــای محل ــناخن مدیریت ه رســمیت ش

ایــران اســت. افزایــش مشــاركت سیاســی و قبــول عاملیــت سیاســی و موجودیــت تنوعــات سیاســی و فرهنگــی در ایــران اســت. گامــی 

بســیار مهــم در دموكراتیزاســیون ایــران و حتــی منطقــه بــود. اینكــه اذعــان شــود كــه آنچــه در مركــز تصویــب می شــود متــام و كامــل 

ــی  ــوان مدیریت ــا ت ــای ب ــن نیروه ــی بی ــامن چند جانبه گرای ــن ه ــط دارد. ای ــا رشای ــق ب ــی و تطبی ــه اصــاح و بازبین ــاز ب ــت و نی نیس

اســت. دفــاع همه جانبــه اقــوام و ملت هــای ایــران از مرشوطــه و قیــام آنهــا و حركــت بــه ســوی تهــران بســیار مهــم بــود و نتیجــه ی 

ــر  ــه دموكراتیك ت ــث هرچ ــت باع ــن مقاوم ــای او. ای ــه ج ــود ب ــال ب ــاه خردس ــد ش ــاه و جانشــینی احم ــی ش ــد عل ــاری محم آن بركن

ــی هایی را در  ــم كرس ــی ه ــای مذهب ــش داد و اقلیت ه ــه 101 افزای ــاالت را  از 96 ب ــی های ای ــد و كرس ــات ش ــون انتخاب ــدن قان ش

ــار ســال از  ــس از چه ــرا پ ــود زی ــان بســیار تاریخــی ب ــرای ایرانی ــان ســال 1288 )1909( ب ــد. آب ــی بدســت آوردن ــس شــورای مل مجل

ــدند. ورود  ــدار می ش ــم پدی ــی اول كم ك ــواج جنگ جهان ــد. ام ــت یافتن ــه دس ــه مرشوط ــران ب ــای ای ــاه خلقه ــن ش ــای مظفرالدی امض

روس و انگلیــس بــه ایــران رشایــط را بــه طــور كلــی تغییــر داد. در بیشــر جاهــای ایــران از قبیــل گیــان و مازنــدران و آذربایجــان 

حكومت هــای خودمختــار اعــام شــد. مناطــق كوردســتان و خوزســتان و بلوچســتان و تركمنســتان در دســت رسان عشــایر و رهــران 

محلــی قــرار داشــت. چــون هــدف مــا نوشــن تاریــخ مرشوطــه نیســت در ایــن دوران مهمریــن مــورد یــا رویــدادی كــه بــه بحــث 

ــرارداد  ــن ق ــد. ای ــران می باش ــس و ای ــن انگلی ــال 1919 بی ــرارداد س ــد،  ق ــی آن می انجام ــكل حكومت ــران و ش ــده ی ای ــورد آین در م

ــن امــر باعــث  ــران برانگیخــت. ای ــه انگلیــس قــرار مــی داد مخالفت هــای بســیاری را در ای ــران را تحت الحامی ــی ای ــه طــور كل كــه ب

باز ســاماندهی ملی گرایــان و كمونیســت ها شــد. در ایــن رشایــط دموكرات هــای آذربابجــان بــرای مخالفــت بــا ایــن قــرارداد كــه آنهــا 

آن را توطئــه ای ماكیاولیســتی بــرای انحــراف راه هــای تجــاری بــه ســوی بغــداد تحــت حاكمیــت انگلیســی ها می دانســتند، خواســتار 

ــی كــه توســط حكومــت  ــی و تشــكیل جمهــوری شــدند. در اصــل متامــی قراردادهای ــی و والیت تشــكیل مجلــس و انجمن هــای ایالت

مركــزی بســته می شــد نهایــت رضر و زیــان را بــرای ایــاالت داشــت و متامــی هزینه هــای كشــور را بــر آنهــا تحمیــل منــوده و امــكان 

مشــاركت سیاســی را بــه متامــی از میــان برمی داشــتند. شــایان ذكــر اســت كــه در همیــن دوران در كوردســتان هــم شــاهد خیــزش 

ســمكو شــكاك هســتیم. 

ــه كار هامننــد حیدرخــان عمواوغلــی،   فرقــه ی عدالــت در آذربایجــان كــه از روشــنفكران طرفــدار بلشــویك و دموكرات هــای كهن

اســدالله خان غفــارزاده،  احمــد ســلطان زاده، میرجعفــر جــوادزاده تشــكیل شــده بــود، نخســتین كنگــره  ی خــود را در انزلــی برگــزار 

كــرد كــه بــه غیــر از چنــد عضــو ارمنــی متامــی مناینــدگان آن آذری بودنــد. در ایــن كنگــره، آنهــا عنــوان فرقــه ی كمونســت ایــران را 

بــرای خــود انتخــاب منودنــد. ســلطان زاده بــه دبیركلــی آن انتخــاب شــد. در پایــان كنگــره اعــام داشــتند كــه بــا جنگلی هــای گیــان 

ــش  ــت ارت ــا حامی ــان ب ــد داد. در ســال 1299 )1920( جمهــوری سوسیالیســتی گی ــران را تشــكیل خواهن جمهــوری سوسیالیســتی ای

رسخ آمــاده می شــد كــه بــا نیرویــی چریكــی متشــكل از 1500 مــرد جنگلــی، كــورد، ارمنــی و آذربایجانــی بــه تهــران حملــه منایــد. 

ایــن تحــوالت بعــد از انتخــاب حیدرخــان بــه جــای ســطانزاده و بــا توجــه بــه تحلیــات ایشــان در مــورد جامعــه ی ایــران بــه وقــوع 

پیوســت. در ایــن دوران متامــی فــرق نامــرده و احــزاب و دســته جات از لحــاظ پــروژه و برنامــه بــا توجــه بــه آبشــخور ایدئولوژیــك 

ــد. در  ــه منی دادن ــه صــورت شــفاف و روشــن ارائ ــران ب ــای ای ــت خلق ه ــرای وضعی ــی جــدی ب ــای بلشــویك، راه حل از ســوی نیروه

۱
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طــول نــوزده مــاه قبــل از ایــن واقعــه بــه صــورت متــامدی شــش كابینــه متفــاوت در ایــران حكومــت را از همدیگــر تحویــل گرفتــه 

ــون مرشوطــه و  ــب قان ــد. علی رغــم تصوی ــای صندوق هــا رای بیاین ــه پ ــه ب ــد ك ــد مــردم را متقاعــد مناین ــا نتوانســته بودن ــد ام بودن

تــاش بــرای متركز زدایــی هرگــز قانــون مرشوطــه بــه صــورت محــدود هــم اجــرا نشــد. می تــوان گفــت كــه بــه علــت عــدم وجــود 

زیرســاخت های اجتامعــی، فرهنگــی و آموزشــی حــدود اجــرا و مباحــث مربوطــه از تهــران و چنــد شــهر بزرگــر آن هــم در ســطح 

روشــنفكری فراتــر نرفــت. شــاید اگــر هــم عكس العمل هایــی را در ســطح وســیع در تقابــل بــا برخــی از رویدادهــا شــاهد بوده ایــم، 

هامنــا از روابــط طبقــه ی متوســط بــازار و تجــار و كســبه و روحانیــون در متــام مناطــق ایــران رسچشــمه می گیــرد. تغییــرات عمــده 

در كابینــه ی حكومــت بعــد از انتخــاب مجلــس ســوم و برداشــن َعلــم مخالفــت توســط نیروهــا و خلق هــای ایــران در اقصــی  نقــاط، 

نشــان از عــدم تبایــن و هامهنگــی در اجــرای فرامیــن مرشوطــه و ادامــه ی متركز گرایــی داشــت. انگلیســی ها از هــراس نفــوذ قــدرت 

تــازه ظهــور یافتــه ی بلشویســم، رضاخــان را وارد صحنــه رقابــت سیاســی منودنــد. در اصــل انگلیســی ها جهــت اجــرای پروژه هــای 

اســتعامرگرانه ی خــود در ایــران می بایســت ســدی جــدی را در برابــر حركــت رو بــه جنــوب روســها در منطقــه و احتــامل از دســت 

دادن هندوســتان ایجــاد مناینــد. تــرس از نفــوذ اندیشــه های سوسیالیســتی و اســتقال طلبانه كــه بــه گفتــه ی »لــرد كــرزن« هامننــد 

ســم مهلكــی بــرای مناطــق تحــت نفــوذ بریتانیــای كبیــر اســت. در اصــل متامــی كش وقوس  هــای اینكــه در نهایــت از دل مرشوطــه 

یــك حكومــت متمركــز بیــرون بیایــد یــا یــك نظــام نامتمركــز و ســازه ای دموكراتیــك بــه حكومــت متمركــز رضاخــان ختــم می شــد. اگــر 

همچنــان كــه گفتیــم یكــی از اهــداف مرشوطــه را ایجــاد یــك دولــت مركــزی نیرومنــد بدانیــم،  بایــد رضاخــان را ادامــه ایــن خواســت 

تصــور كنیــم. امــا ایــن در حالــی اســت كــه تصــور مــا از دولــت مركــزی قــوی بــه معنــای نفــی تفاوت مندی هــا،  نبــود مشــاركت و 

رقابــت سیاســی و انحصــار و متركــز قــدرت باشــد كــه بــه طــور كلــی بــا قانــون مرشوطــه در تضــاد قــرار داد. بــرای همیــن مرشوطــه 

از ایــن لحظــه منكــوب و مســكوت گذاشــته می شــود. رضاخــان بــا رشوع یــك دروه ی رسكــوب و قتل عــام در ایــران همــه ی تنوعــات 

ــع  ــا خل ــال 1305 ب ــت س ــید. در اردی بهش ــون كش ــاك و خ ــه خ ــود  ب ــری خ ــزار نف ــش چهل ه ــك ارت ــا كم ــران را ب ــای ای و خلق ه

ــه تنهایــی  ــران بناکــرد. البتــه رضاخــان ب ــای خو نهــای ریختــه شــده ی خلق هــای ای قاجــار پایه هــای تخــت ســلطنت خــود را در دری

موفــق بــه ایــن كار نشــد. او بــا كمــك و حامیــت گروه هــای بیــرون از مجلس هــای چهــارم و پنجــم توانســت كــه حامیــت مجلــس 

ــان حــزب تجــدد، رادیكال هــای حــزب  ــان، اصاح طلب ــد از: محافظــه كاران حــزب اصاح طلب ــن احــزاب عبارت بودن را بدســت آورد. ای

سوسیالیســت، انقابیــون فرقــة كمونســت.

حــزب تجــدد در اصــل توســط »علی اكــر داور، عبدالحســین تیمورتــاش و ســیدمحمد تدیــن« ســازمان یافتــه بــود. هــر ســه ی ایــن 

افــراد كــه از نظریه پــردازان دولــت ـ  ملــت در ایــران می باشــند، از اقــوام مختلــف غیــر فــارس می باشــند. شــبیه هــامن چیــزی كــه در 

ــا  ــوری بریتانی ــت ـ ملــت جــزو برنامه هــای امپرات ــروژه ی دول ــداد. پ ــی روی ــوری عثامن مــورد اندیشــه ی پان تركیســم در اواخــر امپرات

ــن  ــی ای ــن متام ــرای همی ــیه. ب ــوب روس ــه جن ــت رو ب ــری از حرك ــه و جلوگی ــای خاورمیان ــو درآوردن امپراتوری ه ــه زان ــرای ب ــود ب ب

پــروژه بــه صــورت همزمــان در ســه كشــور ایــران، تركیــه و افغانســتان بــه اجــرا گذاشــته می شــد. هــر ســه ی ایــن افــراد معتقــد بــه 

مهندســی اجتامعــی و برســاخت ملــت بودنــد و ایــن امــر در نوشــته ها و بیانــات آنهــا مــوج می زنــد. بســیاری از فعــاالن رسشــناس 

مرشوطــه بــه حــزب تجــدد پیوســتند. برنامــه ی حــزب از ایــن قــرار بــود؛  جدایــی دیــن از سیاســت، ایجــاد یــك ارتــش منظــم و آمــوزش 

دیــده،  برســاخت یــك بوروكراســی كارآمــد،  پایــان دادن بــه امتیــازات اقتصــادی، صنعتــی كــردن كشــور، جایگزینــی رسمایــه داخلــی بــا 

رسمایــه ی خارجــی،  تغییــر زندگــی عشــایری بــه كشــاورزی،  وضــع قانــون مالیــات بردرآمــد تصاعــدی،  فراهــم آوردن امكانــات آموزشــی 

بــرای همــگان بخصــوص زنــان،  تــدارك مشــاغل حكومتــی بــرای افــراد مســتعد و گســرش زبــان فارســی بــه جــای زبــان اقلیت هــا در 

رسارس ایــران. حــزب تجــدد ماكــت یــا مدلــی بــود كــه می خواســتند در رسارس ایــران پیــاده مناینــد یــا جامعــه ای كــه خواســتار مهندســی 

آن بودنــد. ایجــاد یــك نظــام همــوژن و یك دســت كــه تفكــر دولــت ـ ملــت در همــه جــای آن مــوج می زنــد. پیــاده منــودن ایــن برنامــه 

یــك پیــروزی بــزرگ نــه بــرای ایرانیــان بلكــه بــرای بریتانیــا بــود. خصوصــا وجــود ارتــش و بوروكراســی، زبــان رســمی پایه هــای نظــام 

دولــت ـ ملــت هســتند. ایــن حــزب در مجلــس پنجــم بــا كمــك رضاخــان صاحــب اكریــت شــد. هامنطــور كــه گفتیــم اعضــای ایــن 

حــزب از اصاح طلبــان جــوان تحصیلكــرده ی غــرب تشــكیل شــده بــود كــه بــه شــدت بــه نظریــات آگوســت كنــت و سن ســیمون و 

روســو معتقــد بودنــد. هــر نــوع تفاومتنــدی در ایــران حكــم ارتجــاع و عقب ماندگــی را داشــت. مهمریــن ارگانــی كــه نظریــات آنهــا را 

بازتــاب مــی داد روزنامــه ی ایرانشــهر بــود كــه توســط حســین كاظــم زاده در برلیــن منتــرش می شــد. شــایان ذكــر اســت كــه بــر اســاس 

ــاب »ناسیونالیســم ایرانــی سیاســت بی جاســاز«  ــن اســناد موجــود در كت ــاب »فرقــه ی دموكــرات«،  همچنی ــه شــده در كت اســناد ارائ

هزینــه ی چــاپ و انتشــار ایرانشــهر توســط ســازمان جاسوســی آملــان پرداخــت می شــده. یكــی از موضوعــات مطــرح شــده در ایــن 

نرشیــه بــه صــورت مــداوم، پیامد هــا و عواقــب زیان بــار و مخــرب قوم گرایــی بــود) بــه قــول آنهــا(. عقایــد هموژن گرایانــه را در متــام  

۲
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ایــران  ترویــج می كــرد، زیــرا تقریبــا در متــام شــهرهای بــزرگ آن زمــان ایــران پخــش می شــد. حتــی برخــی از نوشــته ها و نظریــات 

آنهــا بــه ســوی فاشیســم میــل می كــرد. بــرای منونــه ســخن گفــن از یــك دیكتاتــور بــرای انجــام اصاحــات رادیــكال در ایــران كــه ماننــد 

موســولینی در ایتالیــا عمــل منایــد. بــا ایــن بضاعــت اندیشــه، تكلیــف خلق هــا بــه متامــی معلــوم اســت و نیــازی نیســت كــه بیشــر از 

ایــن حــزب ســخن گفــت. البتــه در كنــار ایــن نرشیــه و نویســندگان آن نبایــد احمــد كــرسوی را هــم از یــاد بریــم كــه در روزنامــه ی 

آینــده از ایرانــی متحــد و یك دســت و نابــودی تنوعــات دم مــی زد.

حــزب سوسیالیســت، ایــن حــزب كــه از دموكرات هــای پیشــین تشــكیل شــده بودنــد هنــوز بــه بســیج تــوده و اقشــار متوســط 

ــواده معــروف  ــن حــزب را ســلیامن اســكندری،  از خان ــد. رهــری ای ــدوار بودن ــن جامعــه امی ــول امروزی هــا دهك هــای پایی ــه ق و ب

اســكندری كــه از شــاهزادگان قاجــار بودنــد بــر عهــده داشــت. همچنیــن مســاوات و قاســم خان صــور هــم در مدیریــت آن حــارض 

ــا سوسیالیســت می شــوند. چــون در  ــا و آغازاده ه ــدان خان ه ــه شــاهزادگان و فرزن ــخ اســت ك ــرار تاری ــك تك ــن ی ــگار ای ــد. ان بودن

كوردســتان هــم مهتدی هــا و ایلخانی زاده هــا بعدهــا احــزاب سوسیالیســتی بنیــاد نهادنــد. از مهمریــن نــكات مربــوط بــه ایــن حــزب 

ــن صــورت  ــه ای ــوان ب ــن حــزب را می ت ــه ای ــود. برنام ــه در كرمانشــاه ب ــی در برخــی از شهرســتان ها از جمل ــر منایندگ تشــكیل دفات

خاصــه كــرد:» اســتقرار جامعــه ی برابــر،  ملــی كــردن ابزارهــای تولیــد من جملــه زمین هــای كشــاورزی، انجــام طرح هــای آبرســانی، 

تقویــت حكومــت مركــزی و تشــكیل انجمن هــای ایالتــی، عدالــت بــدون تبعیــض بــرای همــه ی شــهروندان بــدون توجــه بــه نــژاد و 

ملیــت،  آزادی بیــان،  اندیشــه،  مطبوعــات و اجتــامع و حــق تشــكیل اتحادیه هــا و اعتصــاب،  انتخاباتــی آزاد، عمومــی،  برابــر، مخفــی 

ــان،   ــان مــادری در ایــن مــدارس، آمــوزش زن ــرای همــه ی كــودكان در ســنین ابتدایــی، اســتفاده از زب ــاری ب و مســتقیم، آمــوزش اجب

ممنوعیــت كار كــودكان،  هشــت ســاعت كار روزانــه، پرداخــت حقــوق بــرای روزهــای تعطیــل،  اجــرای طرح هــای دولتــی بــرای از بیــن 

بــردن بیــكاری در شــهرها و روســتاها.«

آنچــه کــه بــه عنــوان برنامــه و اهــداف حــزب سوسیالیســت در ایــن قســمت بیــان شــد دارای نــکات مهــم و ارزنــده ای اســت. بــرای 

منونــه عدالــت بــرای همــه ی شــهروندان بــدون تبعیــض و لحــاظ گردانیــدن نــژاد و ملیــت. در اینجــا لحــاظ گردانیــدن واژه ملیــت و 

نــژاد نشــان از دقــت نظــر ایــن گــروه از سیاســت مداران و روشــنفكران دارد كــه برخــاف حــزب تجــدد قائــل بــه وجــود ملیت هــا و 

نژادهــای گوناگــون در داخــل ایــران می باشــند. همچنیــن حــق آمــوزش بــه زبــان مــادری هــم از اهــم مــواردی اســت كــه بــه آن اشــاره 

شــده اســت. بــا توجــه بــه اینكــه امــروز و در زمــان نظــام جمهــوری اســامی ایــران هــم هنــوز بــا ایــن موضــوع دســت بــه گریبانیــم، 

بیشــر بــه اهمیــت آن پــی می بریــم. خصوصــا بــرای ســنین پاییــن و در ســطح ابتدائــی ایــن امــر بســیار مهــم اســت. هنــوز هــم در 

ایــران بــه مقولــه ی زبان هــای مــادری بــه صــورت امنیتــی نگریســته می شــود. مســاله ی دیگــر حائــز اهمیــت كــه در برنامــه بــه آن 

اشــاره شــده ایجــاد انجمن هــای ایالتــی اســت. كــه می تــوان آن را بــا موضــوع انتخابــات آزاد، عمومــی،  برابــر و مســتقیم پیونــد زد. 

اینكــه چــه رابطــه ای را در تقویــت حكومــت مركــزی و ایجــاد انجمن هــای ایالتــی و والیتــی جســتجو می كردنــد و چگونــه ایــن دو 

موضــوع بــا هــم و در یــك راســتا قــرار می گرفتنــد از آن بی اطاعیــم. امــا امــروزه تجربیــات نشــان داده  كــه تقویــت مدیریت هــای 

محلــی و اســتفاده از پتانســیل های خلق هــا و تقویــت بنیانهــای مشــاركتی در امــور راهــردی كشــور،  نــه تنهــا بــه تقویــت مدیریــت 

مركــزی می انجامــد بلكــه بســیار مقــرون بــه رصفــه نیــز می باشــد. بــر روی ایــن كار مطالعــات فراوانــی انجــام شــده كــه جهــت بیــان 

ــن  ــه مســائل خلق هــا و ملیت هــای متفــاوت در ای ــد مثبــت نســبت ب ــه دی ــگاه و زاوی ــد. امــا وجــود ن خــود دفــری دیگــر می طلب

برنامــه همــراه بــا حقــوق شــهروندی مناســب كــه بــه كــودكان كار هــم توجــه دارد نشــان از مرقــی بــودن آن دارد. از برخــی لحــاظ 

بــرای احزابــی كــه امــروزه در ایــران فعالیــت دارنــد آموزنــده اســت. بســیاری از مفــاد بحــث شــده در ایــن برنامــه بــا مفــاد منــدرج در 

اعامیــه ی حقــوق بــرش منطبقنــد. امــا در كل بــرای چاره یابــی مشــكل خلق هــا و ارائــه ی رهیافــت و رابطــه ی بیــن حكومــت مركــزی 

و انجمن هــای ایالتــی ناكارآمــد اســت.

فرقــه  ی كمونیســت؛ بــا حــزب سوسیالیســت همــكاری متقابــل و نزدیكــی داشــت و آمــد و شــد اعضــاء در بیــن ایــن دو حــزب 

ــا هــم  اشــتباه می گرفتنــد.  بســیار عــادی می منــود بــه طــوری كــه بیشــر كنســول ها و اتبــاع خارجــی حــارض در ایــران ایــن دو را ب

پــس از رسكوبــی قیــام جنــگل و جمهــوری سوسیالیســتی گیــان، چرخشــی كامــل از لحــاظ رویكــردی انجــام داد و از شــورش مســلحانه 

رویگــردان شــد و قیام هــای مســلحانه در ایــاالت را تقبیــح منــود و بــرای برســاخت حكومــت مركــزی نیرومنــد بــه تــاش پرداخــت. بــه 

اتحــاد كشــور در برابــر امپریالیســم انگلیــس معتقــد بودنــد و در بیشــر شــهرهای ایــران شــعباتی را تاســیس منــود. ایجــاد اتحادیــه ی 

كارگــری نیرومنــد در رسارس ایــران را در برنامــه ی خــود گنجانــد. از ایــن بــه بعــد شــاهد رونــد رو بــه رشــد یــك نــگاه طبقاتــی در 

برنامــه ی ایــن حــزب هســتیم. تــاش بــرای ایجــاد یــك طبقــه ی كارگــری كــه تــوان انقــاب و تغییــر و تحــول را داراســت و در نهایــت 

۳
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بــه دیكتاتــوری پرولتاریــا می انجامــد. اكــر رهــران ایــن فرقــه از ارامنــه و آذری هــا بودنــد امــا هیــچ توجهــی بــه مســاله ی خلق هــا در 

ایــران نداشــتند. قــدرت گرفــن روزافــزون رضاخــان را از نزدیــك مشــاهده می كردنــد امــا چــون از روزنــه ی یــك جهانبینــی ماركسیســت ـ 

لنینیســتی بــه قضیــه می نگریســتند،  تــوان پیش بینــی رویدادهــا را  نداشــتند.

رضاخــان از مجلــس چهــارم خیــز خــود را بــرای تصاحــب متامــی ســاخت قــدرت در ایــران بــه كمــك مناینــدگان محافظــه كار آغــاز 

منــود. ارشاف زندانــی شــده توســط ســیدضیاء را آزاد كــرد،  از انتخــاب قــوام بــه جــای ســیدضیاء پشــتیبانی منــود،  علــامی شــیعه كــه 

از عــراق متــواری شــده بودنــد را بــا آغــوش بــاز پذیرفــت، روزنامه هــای چپــی را بــا مشــت آهنیــن بســت. در سیاســت خارجــی هــم 

بــا محافظــه كاران از در آشــتی درآمــد. تــا حــد زیــادی خــود را بــه آمریكایی هــا نزدیــك منــود، خصوصــا بــا دادن امتیــاز نفــت شــامل 

بــه رشكــت آمریكایــی »اســتاندارد اویــل نیویــورك« و انتخــاب »دكــر آرتــور میلســپو« بــه ســمت خزانــه دار كل، مناینــدگان محافظــه كار 

هــم در مجلــس نهایــت همــكاری را در تدویــن و تصویــب قانــون و بودجــه ی الزم بــرای رسكــوب قیــام  خلق هــا در رسارس ایــران بــا 

رضاخــان ابــراز داشــتند. 

رضاخــان از مجلــس پنجــم و بــا توجــه بــه اینكــه رس مســاله ی نظــام وظیفــه و رسبازگیــری جهــت ایجــاد بــه قــول خــودش یــك 

ارتــش ملــی بــا محافظــه كاران میانــه اش شــكرآب شــده بــود بــه ائتــاف بــا كمونســت ها و حــزب تجــدد پرداخــت، از ایــن مرحلــه 

ــه بعــد یعنــی از مجلــس پنجــم وضعیــت خلق هــای ایــران بیشــر بــه قهقــرا بــرده می شــود. تصویــب قانــون وظیفــه ی عمومــی،  ب

شناســنامه و تعییــن نام خانوادگــی،  اعطــای فرماندهــی كل بــه رضاخــان توســط مجلــس و بعــد از آن خلــع قاجــار و تقدیــم پادشــاهی 

بــه خانــدان پهلــوی بــه ظهــور لویاتــان ایرانــی انجامیــد. بــرای اولیــن بــار در ایــران قانــون،  حكومــت، زور و ســلطه جملگــی نهادمنــد 

ــت  ــان و در دس ــری رضاخ ــا قدرت گی ــدند. ب ــاح می ش ــع س ــدت خل ــه ش ــه ب ــی ك ــا و جوامع ــر خلق ه ــه در براب ــد. البت ــده بودن ش

گرفــن نظــام سیاســی دیگــر همــه چیــز را خــود تعییــن می منــود. از مجلــس ششــم تــا ســیزدهم متامــی چیدمــان مجلــس و نحــوه ی 

ــادی  ــه نه ــس ب ــه انجــام می رســید. مجل ــه ب ــر داخل ــس و وزی ــس پلی ــكاری رئی ــا هم ــدگان توســط او و ب ــش مناین ــات و گزین انتخاب

ــت رضاشــاه احــزاب را یكــی بعــد از دیگــری منحــل منــود. خصوصــا احــزاب  ــد. در نهای ــل گردی ــی تبدی ــاد و ترشیفات ــع و منق مطی

كمونیســت و سوسیالیســت بــه شــدت رسكــوب شــدند. فرقــه ی كمونیســت كــه در اواخــر ســال 1306 در اورمیــه تشــكیل شــد.  ایــن 

حــزب گرایــش شــدیدی بــه چــپ رادیــكال داشــت. ایــن حــزب كودتــای ســال 1299 را توطئــه ای انگلیســی می دانســت و رضاشــاه 

ــا چیانــگ كای شــك، عامــل كشــتار كمونیســت های چینــی در شــانگهای مقایســه  را دســت نشــانده ی امپریالیســم، همچنیــن او را ب

می كــرد و خواســتار انقــاب دهقانــان و كارگــران بــود. ایــن فرقــه قائــل بــه وجــود ملیت هــای متفــاوت در ایــران بــود و بــرای حفــظ 

و حامیــت از ایــن ملیت هــا در ایــران ـ عــرب،  تــرك، تركمــن، بلــوچ و كــورد  ـ خواســتار تشــكیل جمهــوری فــدرال بــود. می تــوان ایــن 

خواســت فرقــه ی كمونیســت را در آن دوران و حتــی بعــد از آن یكــی از شــفاف ترین پروژه هــا و برنامه هــا بــرای چاره یابــی و حــل 

مســائل خلق هــای ایــران دانســت. پــروژه ای كــه امــروزه بعــد از ســالها توســط نیروهــای هژمونیــك جهانــی و اپوزیســیون ایرانــی 

ــاد بســر موجودیتــی ایــن فرقــه كــه برخاســته از منطقــه ی اورمیــه  ــه احتــامل زی ــا دمیــده می شــود. ب مقیــم خــارج در بــوق و كرن

می باشــد و خــود یــك موزائیــك فرهنگــی و اجتامعــی اســت بــر تفكــرات آن فرقــه تاثیرگــذار بــوده. ایــن فرقــه بیــش از متــام احــزاب 

ــد. ــرق رسكــوب گردی و جنبش هــا و ف

رضاخــان هــم قبایــل و عشــایر را از میــان برداشــت و در راســتای تبدیــل امپراتــوری چندملیتــی بــه دولتــی بــا مردمــی واحــد و بــر 

مبنــای یــك قــوم گام برداشــت. او سیاســت یــك قــوم،  یــك فرهنــگ، یــك زبــان و یــك قــدرت سیاســی را پیــاده منــود. متامــی انتشــارات 

ــاری  ــد از بركن ــد. بع ــا ش ــان و فرهنگه ــن زب ــول ای ــث اف ــر باع ــن ام ــرد. همی ــود ك ــران را ناب ــای ای ــه ملیت ه ــوط ب ــدارس مرب و م

ــر آب شــده و متامــی  ــك ســازه ی همگــون نقــش ب ــه ی ــران ب ــل ای ــرای تبدی ــه او ب رضاشــاه در ســال 1320، تاش هــای صــورت گرفت

تنوعــات دوبــاره رسبرآوردنــد. ایــن بــار بــا توجــه بــه سیاســت های شــانزده ســاله ی رضاخــان در راســتای نابــودی و از میــان بــردن 

ایــن فرهنگ هــا، شــاهد رشــد آگاهــی ملــی بیشــری در میــان ایــن ملیت هــا بودیــم و تفكــرات ناسیونالیســتی و اســتقال طلبانه در 

همــه  جــای ایــران قابــل مشــاهد بــود. ارتــش تقریبــا شــیرازه اش از هــم پاشــیده و تــوان ایســتادگی نداشــت. كشــور بــه اشــغال روســها 

ــر رس كار آمــدن شــاه  ــا زمــان ب ــران تســلط داشــتند. ت ــر سیاســت گذاری در ای ــن دوران ب ــه متامــی در ای و انگلیســی ها درآمــده و ب

جدیــد، قــدرت در بیــن پنــچ قطــب دســت بــه دســت می گردیــد. مــردم، دربــار، مجلــس، كابینــه و ســفارت  خانه های خارجــی. بعــد 

از شــهریور 1320 احــزاب گوناگونــی وارد عرصــه ی سیاســی شــدند. مشــكالت موجــود در ســاختار اجتامعــی ای كــه بــه روز رسكــوب 

رسهــم شــده بــود دوبــاره رسبرآوردنــد. در ایــن ســالها در حــدود 42 حــزب در ایــران رسبرآوردنــد ولــی در دو ســال بعــد تنهــا شــش 

حــزب باقــی ماندنــد كــه عبــارت بودنــد از احــزاب همرهــان، ایــران، عدالــت، اتحــاد ملــی، تــوده و حــزب وطــن.
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ــوده   همــكاری مشــركی  ــا حــزب ت ــدرو كــه ب ــان ســال 1321 توســط گــروه كوچكــی از روشــنفكران تن    حــزب همرهــان در آب

داشــتند تشــكیل شــد كــه مخالــف پشــتیبانی بیــش از حــد تــوده از شــوروی بودنــد. شــخصیت برجســته آن مصطفــی فاتــح، اقتصاددان 

و از مقامــات رشكــت نفــت ایــران و انگلیــس بــود. همچنیــن عبــاس نراقــی یكــی از اعضــای 53 نفــر هــم عضــو حــزب بــود. از اهــداف 

عمــده  ی حــزب همرهــان عبــارت بودنــد از: » تامیــن برابــری سیاســی بــرای همــه ی شــهروندان«، ملــی كــردن ابزارهــای اصلــی تولیــد 

بــرای رســیدن بــه اصــل »بــه هــر كــس بــه انــدازه ی كارش«. ایــن حــزب اصــا در مــورد مســائل خلق هــای ایــران هیــچ گونــه اظهــار 

نظــری نداشــته و بیشــر نگاهــی طبقاتــی و ماركسیســتی بــه مســائل اجتامعــی داشــت.

حــزب ایــران كــه در مهرمــاه 1320 تشــكیل شــد و مهنــدس مهــدی بــازرگان هــم عضــو آن بــود. ایــن حــزب در ایــن دوران زمینــه ی 

انتخــاب مصــدق را فراهــم منــود. ایــن حــزب عــاوه بــر سیاســت های عمومــی هــوادار شــكل معتدلــی از سوسیالیســم فرانســوی بــود. 

خواهــان انقــاب ملــی علیــه زمینــداران فئــودال بــود. طرفــدار برنامــه ای بــرای صنعتــی كــردن ایــران و كاهــش وابســتگی به كشــاورزی 

و مالكیــت دولتــی صنایــع بــزرگ بودنــد. بــه شــدت طرفــدار اتحــاد ایــران و تشــكیل دولــت مركــزی قــوی و حفــظ یكپارچگــی كشــور 

بودنــد. بحثــی از حقــوق اقــوام و ملیت هــای ایــران بــه میــان نیاورده انــد. 

حــزب عدالــت، انشــعابی از فراكســیون عدالــت در مجلــس ســیزدهم و برآمــده از نســل روشــنفكران قدیمــی اوایــل 1300 بــود. 

ــرب  ــدار غ ــده و طرف ــكیل ش ــر تش ــازماندهی 53 نف ــداف و س ــا اه ــه ب ــدف مقابل ــا ه ــا ب ــذاران تنه ــه ی بنیانگ ــه گفت ــزب ب ــن ح ای

ــود. ــكا ب بخصــوص آمری

حــزب اتحــاد ملــی، از افــراد طرفــدار ســلطنت تشــكیل شــده و بــه دنبــال جلــب حامیــت آمریــكا می گشــت. در مســائل داخلــی 

حفــظ آشــتی و هامهنگــی بــا شــاه را در اولویــت كاری قــرار داده بــود. 

حــزب وطــن، بعــد از بازگشــت ســیدضیاء طباطبایــی بــه ایــران تشــكیل شــد. اهــداف آن، لغــو متامــی قوانیــن مخالــف و مغایــر 

بــا مرشوطیــت، تشــكیل شــوراهای ایالتــی مطابــق قانــون اساســی، ایجــاد كمیته هــای عشــایری در وزارت كشــور، حامیــت از صنایــع 

دســتی، تقویــت مذهــب و روحیــه ی میهن پرســتی از طریــق مــدارس عمومــی، باشــگاه های محلــی و روزنامه هــا، ممنوعیــت 

ــی و در نهایــت  ــه، تشــویق تجــارت داخل ــان، تشــكیل ارتــش داوطلبان ــن دهقان ــی بی ــع زمین هــای دولت ــی، توزی ــات ضدمذهب نرشی

ــل اســت  ــل تام ــه ی حــزب وطــن قاب ــه در برنام ــی، آنچــه ك ــودی بازمانده هــای اســتبداد شــخصی و بنیادهــای الیگارشــی طبقات ناب

ــی و  ــایی های سیاس ــع نارس ــه رف ــت ب ــه می توانس ــد. ك ــی می باش ــی و والیت ــای ایالت ــكیل انجمن ه ــت و تش ــه مرشوطی ــت ب بازگش

اجتامعــی در ایــران آن زمــان كمــك شــایانی بنامیــد. همچنیــن موضــوع جالبــی كــه در ایــن برنامــه بــه آن اشــاره شــده كــه البتــه از 

زیربنــای فكــری و چگونگــی آن بحثــی بــه میــان نیامــده ، تشــكیل ارتــش داوطلــب اســت كــه البتــه بــا انحــال ارتــش ســاختاربندی 

شــده توســط رضاخــان امكانپذیــر می شــد. در آن رشایــط دشــوار جنــگ جهانــی دوم و نابســامان ایــران آیــا امــكان ایــن چنیــن چیــزی 

وجــود داشــت و چقــدر زیرســاخت بــرای آن فراهــم بــود نامعلــوم اســت.

ــاه  ــل ش ــای او در مقاب ــوام و قدرت طلبی ه ــای ق ــرد برنامه ه ــرای پیش ــا ب ــه تنه ــلطنه، ك ــری قوام الس ــه ره ــرات، ب ــزب دموك ح

ایــران و از میــدان بــه در كــردن ســایر رقبــا تاســیس شــد. او هــدف عمــده ای كــه از تاســیس ایــن حــزب داشــت، پــر منــودن مجلــس 

از افــراد وابســته بــه خــود بــود. برخــی از مفــاد برنامــه  آن عبــارت اســت از: تجدیــد نظــر اساســی در نیروهــای امنیتــی كشــور،)پلیس، 

ارتــش و ژاندارمــری( توزیــع زمین هــای دولتــی، اعطــای حــق رای بــه زنــان، تشــكیل انجمن هــای ایالتــی و والیتــی مقــرر در قانــون 

اساســی، رفــع مشــكل بیــكاری، معمــول ســاخن دوبــاره ی انتخابــات كدخدایــان روســتاها، حــل مشــكات آموزشــی كشــور، پیشــرد 

درمــان و بهداشــت و آبرســانی. قــوام در مرحلــه ی بعــدی ایــن حــزب را بــه جنــاج راســت یعنــی كســانی كــه در ایــران از نفــوذ روســیه 

و حــزب تــوده می ترســیدند نزدیــك منــود. چــون خواهــان كمــك آمریكایی هــا بــود بــرای وضعیــت دشــواری كــه در آن قــرار داشــت 

و بــرای موازنــه ی مثبــت در مقابــل انگلیــس و روســیه ایــن سیاســت را برگزیــد. ماهیــت وجــودی ایــن حــزب چیــزی بــه جــز بــازی در 

سیاســت موازنــه ی مثبــت نبــود. بعــد از فراغــت یافــن از جریانــات چــپ در ایــران و كنــار گذاشــن حــزب تــوده و اطمینــان یافــن از 

همــكاری آمریكایی هــا، فرمــان حملــه بــه جمهوری هــای كوردســتان و آذربایجــان را صــادر كــرد. كــه در نهایــت بــه فروپاشــی هــر 

دو جمهــوری نوپــا انجامیــد.

بعــد از كناره گیــری قــوام و قــدرت گیــری دوبــاره ی شــاه در ایــران و بازگشــت ســلطنت رشایــط بــه كلــی تغییــر منــود. در دوران 

مصــدق جبهــه ی ملــی تشــكیل شــد. احــزاب ایــران، زحمت كشــان، ملــت ایــران و جامعــه ی مجاهدیــن اســالم بــه  جبهــه ی ملــی 

پیوســتند.

حــزب ایــران،  حــزب طبقــه ی متوســط حرفــه ای و جدیــد بــود بــا كادر رهــری ای كــه دیــدگاه سوسیالیســتی داشــت. بــا شــاخه های 

زنــان و جوانــان و دانشــجویان رشوع بــه كار كــرد. ایــن حــزب خواهــان تقویــت و حفــظ ســلطنت مرشوطــه، برقــراری اســتقال ملــی، 
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كوتــاه كــردن دســت ارشافیــت، اســتقرار جامعــه ی سوسیالیســتی، كوتــاه منــودن دســت شــاه ایــران از مداخــات سیاســی و محــدود 

ــران  ــی كــردن رشكــت نفــت ای ــا، مل ــت آنه ــان ماموری ــی و پای ــن خواســتار خــروج نیروهــای آمریكای ــود. همچنی ــدرت او ب كــردن ق

ــه  ــل ب ــد. قائ ــی تولی ــت اجتامعــی ابزارهــای اصل ــا مــردان و مالكی ــان ب ــری زن ــودال، براب ــردن خانواده هــای فئ ــن ب ــس، از بی و انگلی

ــه رســمیت می شــناخت. در  ــی را ب ــت مل ــوده و حقــوق مــرشوع مذهــب و هوی ــت ب ــت حقــوق اقلی ــا رعای ــت ب دموكراســی اكری

ــه حقــوق فــردی اشــاراتی دارد و  ــه نشــده و تنهــا ب ــران گفت برنامــه ی ایــن حــزب هــم چیــزی از مشــكات خلق هــا و ملت هــای ای

بــس.

حــزب زحمتكشــان، را بقایــی، دموكــرات پیشــین و خلیــل ملكــی، روشــفكر ماركسیســتی كــه حــزب تــوده را بــه دلیــل اختافــات 

ــه وجــود آورد. در برنامــه ی ایــن  ــود تاســیس منــود. او نخســتین انشــعاب را در حــزب تــوده ب ــا رهــران آن تــرك كــرده ب سیاســی ب

حــزب، ایجــاد ســلطنت مرشوطــه ی حقیقــی، از بیــن بــردن امتیــازات طبقــات بــاال، تشــویق صنایــع كوچــك، عــدم وابســتگی ملــی 

بــه همــه ی اشــكال امپریالیســم از جملــه روس، كاهــش تنش هــای طبقاتــی میــان كارگــران و كارفرمایــان خواســته شــده بــود. متامــی 

خواســته های ایــن حــزب در واقــع ســوی گیرهایی بــود در مخالفــت بــا حــزب تــوده و متامیت خواهــی ایــن حــزب در ایــران و اصــوال 

بــرای خلق هــای ایــران هیــچ برنامــه ای نداشــت.

حــزب ملــت ایــران، ایــن حــزب را دانشــجوی حقــوق جوانــی بــه نــام داریــوش فروهــر پایــه  گذاشــت. ایشــان بــرای ملــت كــورد 

ــت  ــارزات مل ــد و هــم بعدهــا از مب ــه كوردســتان آمدن ــات حســن نیت در دوران مذاكــرات ب شــناخته شــده می باشــند. هــم در هی

ــل  ــه قت ــه فروهــر ب ــه همــراه همــرسش پروان ــره ای ب ــان قتل هــای زنجی ــز در جری ــت نی ــه عمــل مــی آورد. در نهای ــت ب كــورد حامی

رســیدند. او از طرفــداران رسســخت مصــدق بــود. ایــن حــزب یــك اندیشــه ی ناسیونالیســتی محــض و ســازش ناپذیر را داشــت كــه تنهــا 

در بیــن دانش آمــوزان دبیرســتانی توانســت همراهانــی بیابــد. خواســتار اعــاده ی شــكوه و عظمــت دوران باســتان و معتقــد بــه نــژاد 

اصیــل آریایــی بــود. بــا ایــن اوصــاف معلــوم اســت كــه چــه ره آوردی بــرای خلقهــا هــم داشــت.

جامعــه ی مجاهدیــن اســالم، ایــن ســازمان را آیت اللــه كاشــانی و تجــار ثرومتنــد بــازار بنیــاد نهادنــد. ســاختار سســت و نامنســجمی 

داشــت. آنهــا خواســتار اجــرای رشیعــت، لغــو قوانیــن غیردینــی رضاشــاه، رعایــت حجــاب، حفــظ صنایــع ملــی و اتحــاد مســلامنان در 

برابــر غــرب بــود. متامــی هــم و غــم ایــن ســازمان نیــز تقویــت جایــگاه علــامی اســام از جملــه بنیانگــذاران آن بــود و بــس و هیــچ 

برنامــه و پــروژه ای بــرای ایــران و حتــی حقــوق شــهروندی نیــز در چنتــه نداشــت.

ــذار  ــود. بنیانگ ــی وابســته نب ــه ی مل ــه جبه ــی رســام ب ــكاری نزدیكــی داشــت ول ــا كاشــانی هم ــه ب ــان اســالم، ســازمانی ك فدائی

ــام ســیدنواب صفــوی. ســازمانی بنیادگــرا و متعصــب بــود كــه از نخســتین اقدامــات آنهــا،  ــا ن آن طلبــه ای بیســت و دو ســاله بــود ب

ــران. از مــوارد موجــود در  ــن و مذهــب تشــیع در ای ــا دی ــه علــت مخالفت هــای او ب ــود ب كشــن مــورخ معــروف احمــد كــرسوی ب

برنامــه ی آنهــا می شــود بــه ایــن مــوارد اشــاره منــود. منــع فــروش، تولیــد و مــرصف الــكل، ســیگار، تریــاك، فیلــم و قامربــازی. قطــع 

دســت جنایتــكاران و اعــدام متجــاوزان اصاح ناپذیــر، ممنوعیــت هــر نــوع لبــاس خارجــی؛ مجــازات رشــوه دهنده و گیرنــده؛ تنبیــه  

ــر اســامی از دروس مــدارس و مقرركــردن   ــد، حــذف رشــته های غی روحانیونــی كــه از موقعیت هــای مذهبــی سوء اســتفاده می مناین

حجــاب بــرای زنــان تــا جایــی كــه بتواننــد بــه نقــش ســنتی و منــزه خــود یعنــی كار در خانــه و اندرونــی بازگردانــده شــوند. آنچــه كــه 

در مــورد فدائیــان اســام در ایــن قســمت بــه عنــوان برنامــه و اهــداف آنهــا بــه صــورت كوتــاه آمــد هامنــی اســت كــه در ایــن چهــل 

ســال گذشــته ی عمــر نظــام جمهــوری اســامی ایــران مكــرراً بــه اجــرا گذاشــته شــده و حتــی در بســیاری جهــات خصوصــا در قانــون 

جــزای اســامی پــا را فراتــر از آن گذاشــته اند. ایــن قوانیــن كــه در آن زمــان توســط نــواب صفــوی در پهنــه ی جغرافیــای ایــران قــرار 

بــود اجــرا شــود بــا انقــاب ســال 57 بعــدی منطقــه ای یافــت و در متامــی جهــان شــیعه از آن تقلیــد صــورت می گیــرد. 

در ایــن قســمت الزم می بینیــم كــه مــواردی را در مــورد تركیــب جبهــه ی ملــی بــرای درك بهــر تحــوالت بعــدی و ریشــه ی برخــی 

از جریانــات بیــان داریــم. جبهــه ی ملــی دو جنــاح مختلــف داشــت: 1ـ طبقــه ی متوســط ســنتی ـ بــازار ـ متشــكل از تجــار خرده پــا، 

ــنفكران  ــران، روش ــص، مزدبگی ــراد متخص ــامل اف ــنفكرـ  ش ــه ی روش ــد ـ طبق ــط جدی ــه ی متوس ــاف. 2 ـ طبق ــزرگان اصن ــون و ب روحانی

تحصیلكــرده ی غیر مذهبــی. اعضــای جنــاح را نخســت كــه زیــر نظــر مدرســان و وعــاظ مســاجد بودنــد اســام را یــك شــیوه ی زندگــی، 

ــدارس  ــان م ــاح دوم فارغ التحصی ــتند. جن ــیعی می دانس ــه ش ــی جامع ــان واقع ــام را نگاهبان ــت، عل ــن درس ــع قوانی ــت را منب رشیع

دولتــی بودنــد كــه مذهــب را امــری خصوصــی، مجموعــه قوانینــی كــه ناپلئــون در دوران امپراتــوری خــود گــردآورده بــود و زیربنایــی 

ــی می دانســتند و  ــون مدن ــرای قان ــه و اســاس مناســبی ب ــی را پای ــد ناپلئون ــه ك ــود ب ــت و مشــهور ب ــت ـ مل ــن دول ــرای قوانی ــود ب ب

ــد  ــازار پیون ــار ب ــا تج ــت ب ــروه نخس ــد. گ ــداد می كردن ــه قلم ــازان جامع ــازمان دهندگان و نوس ــن س ــرب را بهری ــردگان غ تحصیل ك

داشــتند. در امــور تجــاری اشــتغال داشــتند. از اقتصــاد آزاد پشــتیبانی می كردنــد و مخالــف دخالــت دولــت در بــازار بودنــد. گــروه 
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دوم بــه درآمدهــای دولــت وابســته بودنــد. احتــكار تجــاری ناپســند دانســته،  از تــورم هــراس داشــتند و دولــت را نهــاد كارا و توامننــد 

ــق و پیرشفــت و نوســازی كشــور می دانســتند.  در رون

ــی  ــن دوران یعن ــان سیاســی آزاد شــده در ای ــاری او تشــكیل شــد. زندانی ــاه و بركن ــان حكومــت رضا ش ــد از پای ــوده، بع حــزب ت

گروهــی از 53 نفــر مشــهور بــا تشــكیل جلســه ای در تهــران ســیزده روز پــس از خلــع رضا شــاه حــزب تــوده را تاســیس منودنــد. نــام 

كامــل آن حــزب تــوده  ایــران بــود. بــا توجــه بــه اینكــه قانــون اساســی مصــوب ســال 1310 هــر گونــه مــرام اشــراكی را ممنــوع اعــام 

كــرده بــود و در بیــن مــردم نگــرش خصامنــه ای نســبت بــه سوسیالیســم و كمونیســم و اتحــاد شــوروی وجــود داشــت حــزب تــوده 

از بــه كار بــردن عنــوان یــا اصطــاح كمونیســیم خــودداری منــود. برنامــه ی مــدون تهیــه شــده توســط حــزب تــوده در ســال 1320 در 

واقــع چیــزی جــز حقــوق شــهروندی از نگاهــی ماركسیســتی نبــود و بــرای حــل مســائل موجــود در ایــران طرحــی ارائــه نشــده بــود. 

جانبــداری از مرشوطه خواهــی و سوسیالیســم و طــرد ناسیونالیســم بــه عنــوان ســه ایدئولــوژی اساســی در دوران انقــاب مرشوطــه 

ــدام می منــود و  ــن رابطــه اق ــه  كارهــای تبلیغــی در ای ــدار و وارث اساســی مرشوطــه  می دانســت و ب پذیرفــت. حــزب خــود را وام

ــی رسان  ــگاه طبقات ــود. انقــاب مرشوطــه و سوسیالیســم را همراســتا می دانســت. ن ــون اساســی مرشوطــه ب ــاده ی قان خواســتار اع

حــزب در اولیــن كنفرانــس كــه برنامــه در آن تدویــن شــد،  مانــع از آن بــود كــه اصــوال ایــن مشــكات دیــده شــوند. ســه ســال بعــد 

یعنــی در 1323 نخســتین كنگــره ی حــزب تــوده برگــذار منــود. در ایــن كنگــره دو مــاده بــه برنامــه ی قبلــی حــزب اضافــه شــد كــه بــه 

ــری كامــل اجتامعــی همــه ی  ــد. نخســت آزادی كامــل اقلیت هــای مذهبــی و فرهنگــی. دوم، براب ــز بودن ــدازه ی مهمــی، مبهــم نی ان

شــهروندان ایرانــی بــدون توجــه بــه مذهــب و نــژاد. كامــا محافظه كارانــه و ســطحی تدویــن شــده و از واقعیــت اجتامعــی و سیاســی 

ایــران آن زمــان هــم بــه دورنــد. برنامــه ی ایــن حــزب بــه طــور كلــی برنامــه ای بــود در چارچــوب قانــون اساســی مــدون و بــا یــك 

جــای سوسیالیســتی. ایــن برنامــه نشــان از خیــز حــزب تــوده بــرای تصاحــب قــدرت از طریــق پارملــان داشــت. هــامن چیــزی كــه 

ــه سوسیالیســم دســت یافــت«.  ــه شــدت آن را مــورد انتقــاد قــرار داده و می گفــت: »منی شــود كــه از راه پارملــان ب ــل ملكــی ب خلی

همچنیــن حــزب تــوده در ســال 1325 جبهــه ی مؤتلفــه ی احــزاب آزادیخــواه را بــا حــزب ایــران تشــكیل داد. ایجــاد ایــن جبهــه در 

راســتای "مبــارزه ی مشــرك در راه اســتقال ملــی، پیرشفــت اجتامعــی و شناســایی شــورای متحــده بــه عنــوان تنهــا ســازمان قانونــی 

طبقــه ی كارگــر" بــود كــه فرقــه ی دموكــرات آذربایجــان و حــزب دموكــرات كوردســتان هــم بــه آن پیوســتند. در كنگــره دوم حــزب 

ــه  ــوان ب ــه می ت ــت ك ــی داش ــورد مصوبات ــد در دو م ــذار ش ــزب برگ ــی ح ــكات داخل ــع مش ــد از رف ــه بع ــال 1327 ك ــوده در س ت

ــا فرقــه ی دموكــرات آذربایجــان و حــزب دموكــرات كوردســتان پذیرفتــه شــد همچنیــن پیشــنهاد داشــن  آنهــا اشــاره منــود. اتحــاد ب

مجلس هــای ایالتــی هــم مــورد قبــول واقــع گردیــد. البتــه در ایــن كنگــره بــه وفــاداری ایــن حــزب بــه قانــون اساســی تاكیــد شــد.  

ــه صــورت  ــرات در ســاختار تشــكیاتی و ســازماندهی و تحــول آن ب ــا تغیی بعــد از رسكوب هــای ســال 27 و 28 در ســال های 1329ب

ــه  ــود توانســت ب ــان می من ــگارد می دانســت و ردش ــه و آوان ــا آن را نخبه گرایان ــه قب ــه ك ــه آنچ ــش ب ــی و گرای ــبكه های نیمه مخف ش

عرصــه ی سیاســی بازگــردد. در ســال 1330 از ملــی منــودن صنعــت نفــت حامیــت بــه عمــل آورد. امــا در درون حــزب بــه طــور كلــی 

در مــورد حامیــت از مصــدق دودســتگی وجــود داشــت. در نهایــت مخالفــان مصــدق بــه پیــروزی دســت یافتنــد. ایــن امــر باعــث 

رضبــه ی ســنگینی هــم بــه مصــدق و هــم بــه حــزب تــوده گردیــد.

نخستین برنامه ی حزب توده در سال 1323:

»مبــارزه در راه اســتقرار دموكراســی و تامیــن كلیــه حقــوق فــردی، اجتامعــی از قبیــل آزادی زبــان، قلــم، عقیــده و اجتامعــات. 

مبــارزه بــر ضــد رژیــم دیكتاتــوری و اســتبداد. ســعی در گذرانــدن قانــون كار از مجلــس شــورای ملــی بــر اصــول زیــر:

ـ تقلیــل مــدت كار روزانــه در متــام كشــور بــه هشــت ســاعت و پرداخــت دســتمزد متناســب بــرای كارهــای اضافــی، ایجــاد بیمــه 

اجتامعــی كارگــران و كارمنــدان و مســتخدمین.

ـ واگــذاری باعــوض خالصجــات و امــاك قابــل كشــت دولتــی بــه دهقانــان بی ملــك، اصاحــات اساســی در مــورد تقیســم غیــر 

عادالنــه ی محصــول بیــن اربــات و رعیــت. 

ـ تجدید نظر در قانون استخدامی كشور به نحوی كه مخصوصا رشایط معاش و زندگی كارمندان جزء تامین گردد.

ـ كوشــش در توســعه ی حقــوق اجتامعــی و برقــرار حقــوق زنــان) انتخاب شــدن و انتخاب كــردن( در مجلــس مقننــه و انجمن هــای 

ایالتــی و بلــدی، بهبــود اوضــاع مــادی و تامیــن اســتقال اقتصــادی زنــان.

ـ تساوی كامل حقوق اجتامعی بین كلیه ی افراد ملت قطع نظر از مذهب و نژاد.«

در ایــن برنامــه اگــر چــه بــه صــورت بســیار حاشــیه ای بــه برخــی از مــوارد اشــاره شــده امــا از شــفافیت الزم برخــوردار نیســت. 
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آنچــه كــه از آن بحــث می شــود هــامن بــه رســمیت شــناخن قانــون اساســی آن موقــع اســت بــا اندكــی از اصاحــات بــرای بهــر شــدن 

رشایــط اجتامعــی. در مــورد خلق هــا تنهــا بــه بخــش بوروكراتیــك آن اشــاره شــده یعنــی انجمن هــای ایالتــی كــه در قانــون مرشوطــه 

هــم بــه آن اشــاره شــده بــود. مهمریــن مســاله در ایــن انجمن هــا تــاش بــرای متركززدایــی بــود كــه حــزب تــوده هــم بــرای ایــن كار 

ــری مشــخص و  ــع از موضع گی ــی مان ــت قانون ــظ موقعی ــات در سیاســت گذاری ها حف ــوال بیشــر اوق ــه ای نداشــت. معم ــچ برنام هی

حتــی انقابــی می شــد. ایــن مــورد را می تــوان در رفتــار حــزب بــا شــورش های افــرسان و یــا در برخــورد بــا جبهــه ی ملــی و دولــت 

مصــدق دیــد. ایــن حــزب دارای ســازمان نظامــی بــود كــه قبــل از ممنوعیــت ســال 1328 تشــكیل شــده بــود كــه در نهایــت بالــغ 

بــر 500 عضــو داشــت. مشــهورترین آنهــا خــرسو روزبــه بــود كــه از اهالــی مایــر می باشــد. در نهایــت ایــن ســازمان مخفــی توســط 

ســاواك و بــا همــكاری ارتــش نابــود شــد. ایــن حــزب بزرگریــن تشــكیات كارگــری را در ایــران راه انــدازی منــود و توانســت اعتصابــات 

ــان را  ــی می كشــاند و كارفرمای ــه تعطیل ــران را ب ــع ای ــه رشكت هــا و صنای ــدازد ك ــه راه بیان ــذاری در ســطح كشــور ب ــم و تاثیرگ عظی

بــه تســلیمیت وامی داشــت. حــزب تــوده در میــان طبقــات متوســط بــازار و طبقــه ی متوســط مرفــه چنــدان موفــق عمــل نكــرد و 

نتوانســت بــه ســازماندهی گســرده ای در بیــن آنهــا دســت یابــد. همچنیــن در امــر ســازماندهی روســتاییان و دهقانــان هــم دچــار 

ــاد، یعنــی نیمــی از جمعیــت  ــا توجــه بــه جمعیــت بســیار زی ــان ب ــه دهقان ــد. ناتوانــی در تنظیــم و تشكل بخشــی ب شكســت گردی

كشــور كــه شــامل روســتاییان و دهقانــان و قبایــل می شــد باعــث شــد كــه حــزب تــوده تنهــا بــه نیمــی از جمعیــت كشــور دسرســی 

داشــته و از نیــروی تاثیرگــذار روســتاها بی بهــره مبانــد. دو موضــوع اساســی هرگــز در گفتگوهــای درون حزبــی بــه بحــث گذاشــته 

ــن كشــور در شــامل و دوم  ــی درخواســت شــده توســط ای ــاز نفت ــی از امتی نشــد. نخســت حامیــت بی چــون و چــرا از شــوروی حت

مربــوط اســت بــه مســائل قومــی بخصــوص مســاله ی آذربایجــان. برخــی از روشــنفكران حــزب بخصــوص فارســی زبان ها بــا هــر گونــه 

خواســته ای از ســوی اســتان ها كــه دولــت مركــزی را بــه چالــش می كشــید، ماننــد زبان هــای ملت هــای دیگــر در برابــر زبــان فارســی 

و یــا قدرت هــای محلــی در برابــر حاكمیــت مركــزی، مخالــف بودنــد. در نهایــت بعــد از كودتــای 28 مــرداد 1332 حمــات گســرده ای 

بــه ایــن حــزب آغــاز شــد و بخــش اعظــم بدنــه ی مخفــی و آشــكار از میــان برداشــته شــد. 

حزب توده بعد ها در سال 1349 در مرام نامه ی خود به این شكل به موضوع ملیت های ایران اشاره می مناید:

ــه هــم  ــادی ب ــه واســطه ی ویژگی هــای مشــرك زی ــن ملیت هــا ب ــه ای ــی اســت متشــكل از ملیت هــای متعــدد. البت ــران دولت » ای

می پیوندنــد. آنهــا قرن هــا یــك رسنوشــت مشــرك داشــته  اند. آنــان همــكاری كرده انــد تــا یــك فرهنــگ غنــی و باشــكوهی بیافریننــد. 

همچنیــن بــرای حفــظ اســتقال و آزادی ایــران دوش بــه دوش هــم جنگیده انــد. علی رغــم ایــن ویژگی هــای مشــرك، بعضــی از آنهــا 

از حقــوق ملــی خودشــان محــروم شــده اند. ایــن عامــل،  یك پارچگــی ایــران را تضعیــف كــرده و مانــع از توســعه ی سیاســی، اقتصــادی 

و فرهنگــی كل كشــور شــده اســت. حــزب تــوده بــه تقویــت ایــن پیوندهــای میــان ملیت هــای متعــدد عاقه منــد اســت. از دیــدگاه 

ایــن حــزب، یك پارچگــی حقیقــی و بنیــادی هنگامــی بدســت می آیــد كــه میــان خلق هــای متفــاوت ایــران برابــری برقــرار شــده، هــر 

نــوع ســتم ملــی از میــان بــرود. بنابرایــن حــزب تــوده بــر ایــن بــاور اســت كــه یــك حكومــت دموكراتیــك بایــد ایــن مشــكل ملــی را 

بــه روش هــای زیــر حــل كنــد:

الف ـ شناسایی حق خودگردانی ملی.

ب ـ  اعطای حقوق اجتامعی، آموزشی و ملی كامل به همه ی اقلیت های ملی ایران.«

ــن ســازمان در جــذب و  ــا خــود ای ــون اشــاره شــده ام ــه موضــوع ملیت هــای گوناگ ــن حــزب ب ــه ی ای ــه در مرامنام ــد ك هــر چن

ســازماندهی ایــن ملیت هــا بــه جــز خلــق آذری موفــق عمــل نكــرده و در میــان ملیت هــای كــورد، بلــوچ، اعــراب و تركمن هــا كــه 

ســنی مذهــب هــم بودنــد نتوانســت پایــگاه محكمــی بدســت آورد. همچنیــن در بیــن بهائیــان، یهودی هــا و زرتشــتی ها نیــز موفــق 

نبــود. البتــه نبایــد فرامــوش مناییــم كــه از دیــد رهــران تهرانــی حــزب تــوده، ایــران یــك ملــت غیــر قابــل تقســیم بــود.

ــه كار  ــت محافظ ــه دول ــبت ب ــدی نس ــای تن ــوروی واكنش ه ــات ش ــال 1324 مقام ــهریور س ــان، در ش ــرات آذربایج ــه ی دموك فرق

ــد. در ایــن  ــد. بــرای همیــن تصمیــم گرفتنــد كــه از انقاب هــای آذربایجــان و كوردســتان حامیــت بــه عمــل آورن صــدر نشــان دادن

میــان جعفــر پیشــه وری در تریــز فعالیــت خــود را رشوع كــرد. او یكــی از كمونیســت های كهنــه كار بــود كــه بــرای مدتــی از حــزب 

تــوده دوری گزیــده و انتقاداتــی را متوجــه حــزب تــوده كــرده بــود. پیشــه وری تــوده را بــه عــدم قطعیــت و محافظــه كاری متهــم 

می منــود. خصوصــا در رابطــه بــا تامیــن مطالبــات خلــق آذربایجــان و ناتوانــی در منایندگــی مــردم ایــن خطــه بــه تــوده انتقــاد كــرد. 

او بــه همــراه دو تــن از دوســتان و همــكاران نزدیكــش در 12 شــهریور ســال 1324 فرقــه ی دموكــرات آذربایجــان را تشــكیل دادنــد.

ایــن ســازمان در نخســتین بیانیــه ی خــود چنیــن بیــان داشــت. آذربایجــان یــك ملــت جداگانــه اســت، متایــل خــود را بــه بخشــی از 

ایــران مانــدن نشــان داد، مبــارزات قهرمانانــه ی خیابانــی را ســتود و خواســتار تشــكیل انجمن هــای ایالتــی، اســتفاده از زبــان آذری در 

7
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مــدارس محلــی و ادارات دولتــی و نگهــداری و رصف درآمدهــای مالیاتــی بــرای توســعه و ترقــی منطقــه شــد. در نخســتین كنگــره ی 

ایــن فرقــه كــه در شــهر تریــز برگــزار شــد همیــن مطالبــات را دوبــاره تكــرار منــود. همچنیــن بــر متایــل مانــدن بــه عنــوان بخشــی از 

ایــران تاكیــد شــد و اعــام شــد كه» ملیت هــای مختلــف ایــران حــق دارنــد رسنوشــت خــود را تعییــن و بــه وســیله ی مجالــس ایالتــی 

و والیتــی امــور خــود را اداره كننــد.« در ایــن كنگــره اعــام شــد كــه آذربایجــان بایــد اســتاندار خــود را انتخــاب كنــد، زمیــن داران بایــد 

یك پنجــم محصــول خــود را بــرای خــود نگــه دارنــد و مــردم آذربایجــان بــا گرفــن درســی مهــم از شكســت خیابانــی بایــد فدایی هــای 

خــود را نگــه دارد. نبایــد ماننــد فرقــه ی پیشــین خلــع ســاح گــردد. كنگــره ی ملــی آذربایجــان در مــورخ 26 آبــان اعــام شــد و شــامل 

325 مناینــده بــود. وظیفــه ی اصلــی آن فرســتادن بیانیــه ی خودمختــاری بــرای حكومــت مركــزی بــود. خواســته های بیــان شــده در ایــن 

بیانیــه بــه ایــن رشح می باشــد.

ــه  ــا ب ــن ویژگی ه ــد. ای ــه دارن ــنتی جداگان ــی و س ــی، فرهنگ ــی، زبان ــای مل ــی ویژگی ه ــاظ تاریخ ــان از لح ــردم آذربایج »1ـ م

ــان كــه در منشــور آتانتیــك بــه همــه ی ملت هــا وعــده داده شــده اســت. آذربایجــان حــق آزادی و خودمختــاری می دهــد. همچن

2ـ ملــت آذربایجــان بــه جداشــدن از ایــران یــا صدمــه زدن بــه متامیــت ارضــی هیچ گونــه متایلــی نــدارد. زیــرا از پیوند هــای نزدیــك 

فرهنگــی آموزشــی و سیاســی كــه میــان ایــن اســتان و اســتانهای دیگــر وجــود دارد آگاه اســت و بــه قربانیانــی كــه در راه ایجــاد ایــران 

نویــن داده افتخــار می منایــد.

ــرده اســت،  ــدا ك ــه شــكل حكومــت مرشوطــه منــود پی ــران ب ــه در ای ــوان خــود از دموكراســی، ك ــا متــام ت ــت آذربایجــان ب 3ـ مل

حامیــت می كنــد.

4ـ ملــت آذربایجــان، هامننــد همــه ی شــهروندان ایــران، از طریــق انتخابــات منایندگانــی بــرای مجلــس و پرداخــت مالیــات در امــور 

حكومــت مركــزی مشــاركت خواهــد كــرد. 

ــای موجــود،  ــر ملت ه ــد دیگ ــران، هامنن ــی ای ــت ارض ــظ متامی ــا حف ــه ب ــد ك ــام می كن ــكارا اع ــام و آش ــان، رس ــت آذربایج 5ـ مل

ــد. ــی خــود را حــق خــود می دان ــی و مل ــور داخل ــرای خــود و اداره ی ام ــی ب تشــكیل حكومت

ــاد اســتوار  ــر بنی ــاری خــود را ب ــا خودمخت ــان بســیاری داده اســت مصمــم اســت ت 6ـ ملــت آذربایجــان، كــه در راه آزادی قربانی

دموكراســی بنــا كنــد. بنابرایــن خواهــان برگــزاری یــك گنگــره ی ملــی بــرای انتخــاب وزرای حكومــت خودمختــار آذربایجــان اســت.

7ـ  ملــت آذربایجــان، بــه زبــان ملــی و مــادری خــود وابســتگی خاصــی دارد و بــه ایــن نكتــه آگاه اســت كــه تحمیــل زبــان دیگــری 

ــا در  ــران دســتور می دهــد ت ــه وزی ــره ب ــن كنگ ــن،  ای ــرده اســت. بنابرای ــری ك ــت تاریخــی آن جلوگی ــردم آذربایجــان از پیرشف ــر م ب

مــدارس و ادارات دولتــی هــر چــه زودتــر از زبــان آذربایجانــی اســتفاده كننــد.

8ـ  ایــن كنگــره بــا پشــتیبانی 150 هــزار امضــا، خــود را مجلــس مناینــدگان اعــام می كنــد و تــا تشــكیل یــك مجلــس ملــی، كمیتــه ای 

را بــرای اداره ی آذربایجــان و عملــی ســاخن مــواد نامــرده تعییــن می كنــد.«

مجلــس ملــی در 21 آذر مــاه تشــكیل شــد كــه 180 مناینــده را شــامل می شــد و همــه ی  آنهــا از اعضــای فرقــه ی دموكــرات بودنــد. 

آنهــا برنامه هــای فرقــه را مــورد تاییــد قــرار دادنــد. البتــه شــایان ذكــر اســت كــه آنهــا بــا مداخــات شــوروی از برخــی از خواســته های 

خــود كاســتند. از مهمریــن اصاحــات انجــام شــده در دوران حكومــت فرقــه  دادن حــق رای بــه زنــان اســت.

ــرای سیاســیون ایجــاد  ــت سیاســی دوران بســیار مشــكل و طاقت فرســایی را ب ــرداد از لحــاظ فعالی ــای 28 م ــد از كودت دوران بع

ــه پســت های  ــا رشكــت داشــتند ب ــروزی رســاندن كودت ــه پی ــه در ب ــدام كــرد و كســانی را ك ــت قــدرت خــود اق ــه تثبی منــود. شــاه ب

كلیــدی گــامرد. همچنیــن اقــدام بــه تاســیس ســازمان اطاعــات و امنیــت كشــور بــا نــام اختصــاری )ســاواك( كــرد.  بــا اســتفاده از 

قانــون اساســی، حكومــت نظامــی و دادگاه هــای نظامــی بــرای رسكــوب نیروهــای مخالــف خــود نهایــت اســتفاده را بــرد و همــه ی 

نیروهــای را منكــوب كــرد. طرفــداران شــاه یــا هــامن درباریــان مجلــس را بــه دو حــزب تقســیم منودنــد. ایــن كار توســط درباریــان 

كهنــه كاری ماننــد منوچهــر اقبــال و اســدالله علــم انجــام شــد. اقبــال ریاســت حــزب ملیــون را بــر عهــده كرفــت و علــم نیــز ریاســت 

حــزب مــردم را داشــت. ایــن احــزاب در آن دوران بــه احــزاب »بله قربــان«  و »چشــم قربــان« مشــهور بودنــد. در دوران علــی امینــی 

كــه بــا فشــار آمریــكا در ایــران بــررس كار آمــد، یــك دروه ی سیاســت لیــرال در ایــران رشوع شــد كــه عمــر آن تنهــا چهــارده مــاه بــه 

طــول انجامیــد. در ایــن دوره تــاش شــد كــه متامــی جریانــات سیاســی در كشــور بــه صــورت هویت زدایــی شــده در قــدرت جــذب 

گردنــد. همچنیــن برنامه هــای ســنگین صنــدوق بین املللــی پــول بــه اجــرا گذاشــته شــد. بعدهــا در دوران حســن علی منصــور حــزب 

ایــران نویــن جایگــزن حــزب ملیــون شــد. كــه هــامن كارایــی را داشــت و یــك ســاختار شــبه دموكراتیــك را بــه وجــود آورده بــود. تــا 

اینكــه شــاه در ســال 1353 تصمیــم گرفــت كــه یــك حــزب رسارسی را تشــكیل داد بــه نــام حــزب رســتاخیز. بــا ایــن كار اعــام كــرد 

آنهایــی كــه عضویــت ایــن حــزب را قبــول منی مناینــد حتــام طرفــداران حــزب تــوده هســتند. بــه ایــن شــكل جامعــه را قطب بنــدی 
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منــود. اهــداف ایــن حــزب كــه از اندیشــه های ســاموئل هانتینگتــون ســود می جســت، تبدیــل دیكتاتــوری نظامــی از مــد افتــاده بــه 

یــك دولــت فراگیــر تك حزبــی بــود. ایــن حــزب اعــام منــود  كــه بهریــن وجه هــای رسمایــه داری و سوسیالیســم را تركیــب می منایــد و 

پیونــدی متقابــل بیــن مــردم و حكومــت و فرمانده)شــاه( برقــرار می كنــد. امیرعبــاس هویــدا بــه دبیركلــی آن برگزیــد، متــام مناینــدگان 

مجلــس را بــه عضویــت خــود درآورد. ســازمان زنــان تشــكیل داد. بــرای ســندیكاهای كارگــری در نظــارت دولــت كنگــره برگــزار منــود. 

هــدف عمــده ی حــزب از بیــن بــردن هــر نــوع صــدای مخالــف بــود. همچنیــن نفــوذ بــه درون طبقــه ی متوســط مرفــه و كنــرل آنهــا 

از برنامه هــای ایــن حــزب و در اصــل شــخص شــاه بــود. می تــوان گفــت كــه شــاه از طریــق حــزب رســتاخیز مدرنیزاســیون آمرانــه ی 

خــود را در جامعــه پیــاده می منــود و هــدف دیگــری نداشــت. مدرنیزاســیونی كامــا منطبــق بــا معیارهــای غربــی و بــدون در نظــر 

گرفــن رشایــط اجتامعــی و فرهنگــی ایــران و ایــن باعــث می شــد كــه در نهایــت شــكاف عظیمــی بیــن شــاه و مــردم ایجــاد شــود. 

یكــی دیگــر از مهمریــن كارهایــی كــه حــزب مزبــور در تــاش بــرای انجــام آن بــود، ملــی كــردن مذهــب از طریــق ســپاه دیــن بــود. 

بــرای همیــن بــه واكنــش شــدید روحانیــون انجامیــد. از جملــه آیت اللــه خمینــی از عضویــت مســلامن در حــزب انتقــاد منــود و آن 

را ســبب نابــودی اســام دانســت.

ــردم و  ــا م ــاط احــزاب ب ــی ارتب ــه طــور كل ــه دور حــوزه ی سیاســت كشــیده شــد. ب ــی ب ــرده آهنین ــرداد 32 پ ــای م ــس از كودت پ

پایگاه هــای اجتامعی شــان قطــع شــد و رهــران مخالــف در انــزوا خزیدنــد و مبــارزان بــدون عرصــه  و میــدان جــوالن ماندنــد. بعــد 

از كودتــا تــا ســال 57 بــه غیــر دوره ی 39 تــا 42 جــار و جنجــال سیاســی بــه ماننــد قبــل وجــود نداشــت. شــاه بــه تنهایــی و بــه صــورت 

یــك طرفــه مشــغول مهندســی و دیزایــن جامعــه و مــردم ایــران بــود. كســی را هــم بــه عنــوان رقیــب خــود منی شــناخت. ایــن وضعیــت 

تنش هــای اجتامعــی و مخالفت هــای ســازمان یافته را نابــود نكــرد بلكــه تنهــا باعــث شــد كــه بــه محــاق رفتــه و در انتظــار فرصــت 

و رشایــط بهــر مباننــد. نبــود فضــای خودابــزاری حتــی ایــن تنش هــا را در برخــی از مــوارد بــه حــد انفجــار رســاند. خــود ایــن فضــای 

رسكــوب و اختنــاق مســبب بــه وجــود آمــدن یــك نســل جدیــد از مبــارزان و روشــنفكران شــد كــه در پــی راه هــای جدیــد مبــارزه و 

روش هــای نویــن تقابــل بودنــد. بســیار رادیكال تــر از گذشــته و رسخت تــر از دوره هــای پیشــین.

جبهــه ی ملــی؛ رهــران ایــن جبهــه كــه در شــهریور ســال 32 دســتگیر شــده بودنــد در ســال 33 از زنــدان آزاد شــدند. برخــی از 

ــد. در  ــگام مــرگ او در 14 اســفند 1345 حفــظ منودن ــا هن ــا مصــدق ت ــز در خفــا روابــط خــود را ب ــد و برخــی نی ــران كــوچ كردن ای

اواخــر ســال 33 دوبــاره بــا عنــوان جدیــد نهضــت مقاومــت ملــی ، بــه عرصــه ی سیاســت بازگشــتند. نهضــت مقاومــت ملــی بــا تركیبــی 

از اعضــای حــزب ایــران، حــزب ملــت ایــران و ســازمان موســوم بــه خــط ســوم تشــكیل شــده بــود. بــا اعضــای رسشناســی از قبیــل، 

ســنجابی، حســیبی، زیــرك زاده، زنگنــه، پارســا و شــاهپور بختیــار، فروهــر، خلیــل ملكــی، مهــدی بــازرگان و آیت اللــه محمــود طالقانــی. 

ــا بــه عرصــه نهــاد امــا در ســال 34 بــه بهانــه ی اینكــه ســلطنت مرشوطــه را تضعیــف می منایــد،  ــا اهــداف بزرگــی پ ایــن نهضــت ب

تقریبــا متامــی رهــران و اعضــای مهــم آن دســتگیر شــدند.

ــد.  ــاره یافتن ــی دوب ــان شــاه جان ــد مخالف ــه بع ــران از ســال 39 ب ــا كاهــش نظارت هــا و رسكوب هــای نظــام شاهنشــاهی در ای ب

ســنجابی و فرهــر و خلیل ملكــی دوبــاره بــه ترتیــب احــزاب ایــران، ملــت ایــران و جامعــه ی سوسیالیســت ها را ســازمان دادنــد. بعــد 

از آن اقــدام بــه ســازماندهی دوبــاره ی جبهــه ی ملــی تحــت عنــوان جبهــه ی ملــی دوم منودنــد. همچنیــن طالقانــی، بــازرگان و چنــد تن 

از اصاح طلبــان همفكــر، نهضــت آزادی ایــران را تشــكیل دادنــد و آنهــا نیــز بــه جبهــه ی ملــی پیوســتند. نهضــت آزادی چنیــن اهــداف 

خــود را از پیوســن بــه جبهــه ی ملــی بیــان داشــت. ضمــن تقویــت جبهــه ی ملــی و پاســخ بــه نیازهــای دینــی و اجتامعــی و ملــی مــردم 

اســت. همچنیــن اعــام داشــت كــه» مــا مســلامن،  ایرانــی، مرشوطه خــواه و مصدقــی هســتیم«. مســلامنیم چــون منی خواهیــم اصــول 

عقایدمــان را از سیاســت جــدا مناییــم، ایرانــی هســتیم زیــرا بــه میــراث ملــی خــود احــرام می  گذاریــم؛ مرشوطه خــواه هســتیم چــون 

بــه آزادی بیــان و اندیشــه و اجتامعــات بــاور داریــم و خواســتاریم؛ مصدقــی هســتیم چــون اســتقال ملــی را می خواهیــم. جبهــه ی 

ملــی دوم مــدت ســه ســال فعالیــت منــود ولــی پــس از قیــام خــرداد 42 غیرقانونــی اعــام شــد و از هــم پاشــید. بعــد از غیــر قانونــی 

اعــام شــدن و بــروز مشــكات درونــی در نهایــت جبهــه  ی ملــی بــه دو جنــاح تقســیم شــد. در ســال 44 جنــاج نخســت كــه بیشــر 

اعضــای آن از حــزب ایــران بودنــد عنــوان جبهــه ی ملــی دوم را نگــه داشــته و در كنفدراســیون دانشــجویان ایرانــی مقیــم اروپــا بــه 

ادامــه فعالیــت پرداختنــد. جنــاح دوم كــه از نهضــت آزادی، حــزب ملــت ایــران و جامعــه ی سوسیالیســت ها تشــكیل می شــد خــود 

را جبهــه  ی ملــی ســوم نامیــد. آنهــا در فرانســه و آمریــكای شــاملی فعــال بودنــد. در تــاش بودنــد كــه بــا رهــران مذهبــی در تبعیــد، 

بــه ویــژه خمینــی رابطــه برقــرار مناینــد. 

سازمان های چریكی: 1350 تا 1356

ایــن ســازمانها كــه در نتیجــه ی رشایــط دشــوار فعالیــت سیاســی در ایــران و مســدود شــدن راه هــای قانونــی و فشــار روزافــزون 
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نهاد هــای امنیتــی از جملــه ســاواك و ارتــش و همچنیــن تاثیــر انقاب هــای آمریــكای التیــن، ویتنــام، الجزایــر و ســایر كشــورها بــه 

ایــن نتیجــه رســیدند كــه تنهــا راه مبــازره در برابــر شــاه عملیات هــای مســلحانه اســت. آنهــا ســازمان هایی ماننــد حــزب تــوده را بــه 

ــا  ــه درپیش گیــری روشــهای انقابــی و مســلحانه ب ــل ب ــد و در مقاب انفعــال و تســلمیت و خــروج از راه انقابیگــری متهــم می منودن

ــر دســته بندی منــود؛ ــه صــورت زی ــوان ب ــن ســازمان ها را می ت ــد. ای ــی معتقــد بودن ــام گرفــن از انقاب هــای جهان اله

1ـ سازمان چریك های فدایی خلق ایران)فدائیان ماركسیست(

2ـ سازمان مجاهدین خلق)مجاهدین اسامی(

3ـ  ماركسیست های منشعب از مجاهدین) مجاهدین ماركسیست(

ــد، گــروه شــیعیان راســین در همــدان، گــروه الله اكــر در اصفهــان  4ـ گروه هــای كوچــك اســامی محلــی؛ گــروه ابــوذر در نهاون

و گــروه الفجــر در زاهــدان

5ـ گروه هــای كوچــك ماركسیســت ماننــد ســازمان آزادی بخــش خلق هــای ایــران، گــروه لرســتان و ســازمان آرمــان خلــق و از ایــن 

قبیــل.

ــری  ــائل دیگ ــورد مس ــود و در م ــاهی ب ــم شاهنش ــر رژی ــلحانه در براب ــات مس ــان اقدام ــا هــدف مبارزاتی ش ــازمان ها تنه ــن س ای

ماننــد مســائل مربــوط بــه خلق هــای ایــران چیــزی بــرای بحــث و گفت وگــو ارائــه ندادنــد. از ایــن نظــر مبارزات شــان اگرچــه در آن 

زمــان بســیار الهام بخــش و تاثیرگــذار بــود امــا یكــی از نقــاط ضعــف آنهــا نیــز همیــن مــورد بــود.

1 ـ ســازمان چریك هــای فدائــی خلــق، بــا عملیــات ســیاهكل آغازگــر جنــگ چریكــی در برابــر نظــام شاهنشــاهی بــود. بزرگریــن 
دملشــغولی جزنــی از بنیانگــذاران ایــن ســازمان ایجــاد و ســازماندهی پیشــاهنگ و روشــنفكران انقابــی بــود و در كنــار آن بــه فعالیــت 

ــد  ــه داری وابســته می دانســتند و معتقــد بودن ــران را رسمای ــه داری ای ــده داشــت. آنهــا رسمای ــای دوم عقی ــوان پ ــه عن سیاســی هــم ب

كــه بــه یــك دیكتاتــوری دولتــی و طبقــه ی رسمایــه داری كمپــرادور متكــی اســت. معتقــد بودنــد كــه ایــن نظــام در راســتای پیونــد 

بــا نظــام جهانــی رسمایــه داری اســت و بــه شــدت بــه رضر مــردم اســت. شــعار ایــن ســازمان در آن دوران ایــن بــود، "رسنگــون بــاد 

دیكتاتــوری شــاه و حامیــان امپریالیســتش". آنهــا بــر ایــن بــاور بودنــد كــه ایــران در مرحلــه ی دموكراتیــك ملــی نبــوده و در مرحلــه 

دموكراتیــك خلــق قــرار دارد، بــرای همیــن پرولتاریــا بایــد بــرای یــك انقــاب سوسیالیســتی بــا دیگــر طبقــات متحــد شــود. مبــارزه 

طبقاتــی بــرای آنهــا در اولویــت قــرار داشــت. ایــن ســازمان هــر چنــد در دوران حمیــد ارشف گرایشــات مائویســتی داشــت امــا در متــام 

دوران مبــارزات مســلحانه ی خــود توانســت كــه اســتقال خــود را در برابــر چیــن و شــوروی حفــظ منایــد. ایــن ســازمان در برابــر شــاه 

بــه یــك مبــارزه مســلحانه جــدی پرداخــت و بــه یــك جنــگ روانــی بــا ســاواك دســت زد. رضبــه در مقابــل رضبــه هزینــه ی ســنگینی 

را بــه ســازمان وارد منــود. حتــی ایــن ســازمان در كمــك بــه انقابیــون ســایر كشــورها هــم كوتاهــی نكــرد بــرای منونــه در عــامن بــا 

انقابیــون ظفــار و در كنــار فلســطینی  ها هــم جنگیدنــد و كشــته شــدند. امــا بــه جــز نظریــات بیــژن جزنــی بــه تحلیــل جامعــه ی 

ایــران و مشــكات آن نپرداختنــد. می تــوان اذعــان منــود كــه ایــن ســازمان تنهــا یــك وجهــه از مبــارزه را در نظــر گرفتــه و عــدم تحلیــل 

جامعــه ی آنهــا از یــك پیشــاهنگی منطبــق بــا خواســت های مــردم دور گردانــده بــود. آنهــا بعــد از انقــاب بــه یــك نیــروی اجتامعــی 

ــن ســازمان ماركسیســتی و یكــی از مخالفــان نظــام  ــه پرطرفدارتری ــك گــروه كوچــك ب ــل شــدند و از ی ــام تبدی پرطرفــدار و صاحب ن

جمهــوری اســامی بــدل گردیــد. فدائیــان در 25 بهمــن 57 فهرســت خواســته های خــود را از دولــت موقــت بــازرگان بــه ایــن صــورت 

اعــام كردنــد؛ حقــوق برابــر بــرای زنــان، ملــی كــردن متــام كارخانه هــا، اخــراج مستشــاران نظامــی خارجــی و غیــره، آنهــا بــه ســفارت 

ــا تــاش دولــت موقــت بعــد از دو ســاعت ســفیر آمریــكا آزاد  آمریــكا در تهــران حملــه كردنــد و آن را بــه تــرصف درآوردنــد كــه ب

شــد. شــایان ذكــر اســت كــه فداییــان جــزو چنــد ســازمانی بودنــد كــه همه پرســی را تحریــم منودنــد و اظهــار داشــتند كــه مفهــوم 

جمهــوری اســامی مبهــم و روش انتخــاب نادموكراتیــك اســت. انشــعاب ســال 58 كــه بعدهــا بــه فداییــان ارشف دهقانــی مشــهور 

شــد و معتقــد بــه جنــگ مســلحانه بــود بــه زودی در برابــر جمهــوری اســامی موضــع تنــدی گرفــت و بــه صــورت فعاالنــه در جنــگ 

كوردســتان رشكــت جســت. وجــود دو جنــاح در ســازمان فداییــان كــه یكــی از آنهــا طرفــدار مســالحه بــا جمهــوری اســامی بــود و 

دیگــری خواســتار تقابــل بــه طــور كلــی متامــی مواضــع ســازمان را در اوایــل انقــاب بــه دو بخــش تبدیــل منــود. چــه در برابر شــوراهای 

ــه وجــود آمــدن انشــعاب هــر كــدام از جناح هــا  ــال جنــگ كوردســتان، ایــن مشــكل وجــود داشــت. پــس از ب تركمــن و چــه در قب

بــه تجدیــد ســازمان خــود پرداختنــد. ایــن جناح هــای تحلیل هــای متفاوتــی از جمهــوری اســامی و رشایــط اجتامعــی ارائــه منودنــد. 

اقلیــت، دولــت جمهــوری اســامی را ارگان ســازش بیــن بــورژوازی صنعتــی، بــه منایندگــی لیرال هــای اســامی)بازرگان و بنی صــدر(، 
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ــورژوازی ســنتی،  ــی خرده ب ــوری اســامی و قرشهــای باالی ــازار و  حــزب جمه ــت ـ ب ــی اتحــاد روحانی ــه منایندگ ــورژوازی تجــاری، ب ب

بــه منایندگــی آیت اللــه خمینــی و پیرامونیانــش دانســت. آنهــا همچنیــن اعــام منودندكــه انقــاب ناكامــل اســت و بــرای تضمیــن و تكمیــل 
ــد كــه حركت هــای ضــد آمریكایــی دولــت  ــان را جایگزیــن جمهــوری اســامی كــرد. معتقــد بودن ــد اتحــادی بیــن كارگــران و دهقان آن بای

ــه داری وابســته اســت. آنهــا هــم مكتبی هــا و هــم  از ماهیــت ضد امپریالیســتی برخــوردار نیســت و جمهــوری اســامی یــك دولــت رسمای

لیرال هــای اســامی را مــورد حملــه قــرار دادنــد. بــا عمیق تــر شــدن بحــران اجتامعــی، شــعارها و حمــات خــود را متوجــه حــزب جمهــوری 

اســامی كردنــد، هــر چنــد از لیرال هــای اســامی هــم هرگــز دفــاع نكردنــد. در خــرداد مــاه ســال 1360 شــعار اصلــی اقلیــت" مــرگ بــر 

حــزب جمهــوری اســامی بــود" كــه نشــان از میــزان دشــمنی آنهــا بــا جمهــوری اســامی داشــت. جنــگ ایــران و عــراق را جنگــی ضــد خلقــی 

دانســته و خواســتار پایان یابــی رسیــع آن بودنــد. هــر چنــد در ابتــدا از رشكــت در آن را بــه صــورت مســتقل حامیــت كردنــد. ســپس بــه 

تبلیــغ ایــن موضــوع پرداختنــد كــه بایــد  ایــن جنــگ را بــه جنــگ داخلــی تبدیــل ســاخت. الزم اســت از حــق خودمختــاری بــرای اقلیت هــای 

ملــی،  بویــژه كوردهــا دفــاع كــرد و بــرای ایــن منظــور بــه جنــگ در كوردســتان ادامــه داد. حــزب تــوده را حزبــی فرصت طلــب دانســته كــه 

شایســتگی منایندگــی طبقــه  ی كارگــر را نــدارد. اختافــات بیــن دولــت موقــت و مكتبی هــا را مشــكات بیــن دو بخــش مختلــف یــك جریــان 

بــورژوازی می دانســتند و در نهایــت نیــز بــه ایــن تحلیــل رســیدند كــه مرحلــه ی دموكراتیــك خلــق بــه پیشــاهنگی طبقــه ی كارگــر فرا رســیده 

اســت. حتــی اقلیــت ســعی منــود كــه بــه ســازماندهی جوخه هــای رزمــی بــرای مقابلــه و رشوع جنــگ مســلحانه بــا جمهــوری اســامی اقــدام 

منایــد. خصوصــا خــارج از كوردســتان و در شــامل كشــور كــه موفــق بــه ایــن كار نشــد.

ــد  ــی و ض ــن مرق ــورژوا و بنابرای ــت خرده ب ــك دول ــامی ی ــوری اس ــه جمه ــود ك ــكل ب ــن ش ــه ای ــز ب ــت نی ــل اكری ــار آن تحلی در كن

امپریالیســتی اســت و از منظــر سیاســت های ضــد دموكراتیــك و ضــد انســانی آن در درجــه ی دوم اهمیــت قــرار می گیــرد. حــزب تــوده را 

مناینــده ی كارگــران دانســتند و اتحــاد جامهیــر شــوروی را كشــوری سوسیالیســتی و انقابــی معرفــی منودنــد. از آنجــا كــه اقلیــت حــق تعییــن 

رسنوشــت را بــرای اقلیت هــای ملــی نســبت بــه سیاســت های ضدامپریالیســتی جمهــوری اســامی در مرتبــه ی دوم قــرار مــی داد،  نیروهایــش 

را از كوردســتان بیــرون كشــید. آنهــا تــا ســال 60 معتقــد بودنــد كــه بایــد بیــن جمهــوری اســامی و كوردهــا ســازش صــورت بگیــرد. اكریــت 

جمهــوری اســامی را در راه رشــد غیــر رسمایــه داری بــه ســوی سوسیالیســم می دیــد. آنهــا از حــق جمهــوری اســامی در دفــاع و مبــارزه بــا 

عــراق بــه ســبب تجــاوز ایــن  كشــور حامیــت می كردنــد و در ســه ســال اول در جنــگ مشــاركت داشــتند. آنهــا نگــرش خــود را بــه گذشــته 

رد كردنــد و تحلیــل حــزب تــوده از آن دوران را پذیرفتنــد. آنهــا در نهایــت بــا پیــروی از حــزب تــوده بــه حامیــت از جریــان مكتبی هــا یــا 

روحانیــون در برابــر لیرال هــای دولــت موقــت پرداختنــد. اكریــت كــه بــه طــور كلــی سیاســت تــوده را در مقابــل جمهــوری اســامی قبــول 

كــرده بــود، نهایــت همــكاری را در رسكــوب جریان هــای مخالــف نظــام ابــراز منودنــد. تنهــا بــرای اینكــه نظــام بــه آنهــا انــدك عنایتــی داشــته 

باشــد. آنهــا جنبش هــای مخالــف را ضــد انقــاب معرفــی منودنــد. 

۲ـ ســازمان مجاهدیــن خلــق؛ ایــن ســازمان چــه در دورانــی كــه مســلامن بودنــد و چــه زمانــی كــه تغییــر ایدئولــوژی دادنــد،  نخواســتند 
یــا نتوانســتند تحلیــل عمیقــی از اوضــاع و تحــوالت سیاســی و اجتامعــی ایــران و از همــه مهمــر مبــارزه ی مســلحانه ارائــه دهنــد. انــدك 

تحلیلــی هــم كــه وجــود داشــت مربــوط بــود بــه دوران اســامی ایــن ســازمان كــه از توانــی برخــوردار نیســت.
در نهایــت می تــوان گفــت کــه تحــزب و تکویــن حزبــی در ایــران معــارص کــه اقتباســی از اروپــا و شــوروی بــود، بــا معلولیــت ذهنــی همــراه 

شــد. گذشــته از معلولیــت ناشــی از لیرالیســم و رسمایــه داری، قطــب ضــد آن هــم تحــت نــام سوسیال دموکراســی مقلــد شــوروی شــکل گرفت و 

رقابــت میــان ایــن جریانــات حزبــی در مقابلــه بــا نظامی هــای پادشــاهی و دینــی رویــه ای سیاســی را آفریــد کــه عادتــی بــد از عرفی شــدن را در 

جامعــه پاتریمونیــال مرســوم ســاخت و رشــد جامعــه مدنــی و دموکراســی را بــا اختــال مواجــه ســاخت. آنچــه در مرکــز عمــل ایــن وقایــع تاریخــی 

بــود، مســلام حــزب و شــیوه های تحــزب پــس از مرشوطــه بــود. متامــی اقتباســات و تقالیــد از لیرالیســم و سوسیالیســم رئال بــه مثابــه مذاهــب 

راســت و چپ گــرای رسمایــه داری بودنــد. ایــن رونــد ســوای از رشــد سوسیالیســم دموکراتیــک در الیه هــای زیریــن جوامــع جهانــی بــود کــه مــدام 

زیــر پســتال ایــن جریانــات لــه می شــد. پــس از مرشوطــه، در دوران ســلطه پهلــوی، تحــزب و قوانیــن آن از ســوی رژیــم حاکــم دوره ای از خفقــان 

را طــی کــرد، ایــن خفقــان در دوران ســلطه اســتبدادی نظــام والیت مطلقــه فقیــه بــه اوج رســانده شــد و تحــزب ماهیتــی ضدجامعه مدنــی به خــود 

ــده شــدند.  ــود گردان ــه و ناب ــه طــرز وحشــتناکی تصفی ــه در پوســتین والیت مطلقــه رفــت و جریان هــای »غیرخــودی« ب ــه ظل الل گرفــت و به مثاب

از آن پــس »تحــزب در تبعیــد« بــه رسنوشــت اپوزیســیون انقابــی و اپوزیســیون لیــرال مبدل گشــته مگــر اینکــه بــا تغییــر و یــا فروپاشــی نظــام 

جمهــوری اســامی ایــران دوران مــدرن خــود را آغــاز منایــد. در ایــن بیــن امــا پــژاک کــامکان بــا رد تبعیــد، در میادیــن مبــارزه حضــور فیزیکــی دارد 

ــا ایــن اوضــاع و اوصــاف، بــرای احــزاب در تبعیــد و احــزاب در میهــن، برنامــه سیاســی  و ســنت های مبــارزه ی جامعــه مدنــی را حفــظ منــوده. ب

ــد بازگشــت و  ــع رون ــد در ترسی ــت برنامــه ای و مــرام سیاســی می توان ــده اســت. ماهی ــت بســته ی موجــود تعیین کنن جهــت برون رفــت از وضعی

حضــور در جامعــه نوبرآمــده، اصــل بنیادیــن باشــد. در بخش هــای بعــدی تاریخچــه احــزاب، برنامــه  و مرام سیاســی و آسیب شناســی پارادایمیــک 

آنهــا را در تیــررس تفســیر قرارمی دهیــم.
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ــاختار  ــا س ــرا ب ــام گرا و چپ گ ــی اس ــازمان سیاس ــران س ــق ای ــن خل ــازمان مجاهدی س

شــبه نظامی اســت. ایــن ســازمان در ۱۵ شــهریور ســال ۱۳۴۴بــه رهــری محمــد حنیف نــژاد، 

ــا بعــد از انقــاب ســال ۱۳۵۷،  ــذاری شــد؛ ام ــن پایه گ ســعید محســن و عبدالرضــا نیک بی

ــع زادگان  ــر بدی ــذف و علی اصغ ــذاران ح ــمِی بنیان گ ــِت رس ــن از فهرس ــا نیک بی عبدالرض

کــه از ســال ۱۳۴۵ بــه ســازمان پیوســته بــود، جایگزیــن او شــد. 

ــوی  ــان پهل ــه دودم ــلحانه علی ــدام مس ــه اق ــکل گیری، ب ــس از ش ــن پ ــازمان مجاهدی س

پرداخــت. در ســال ۱۳۵۱ ســازمان امنیــت و اطاعــات کشــور )ســاواک( موفــق بــه 

دســتگیری رهــران اولیــه ایــن ســازمان شــده و بــه حکــم دادگاه نظامــی وقــت، بــه ُجــرم 

»اقــدام علیــه امنیــت کشــور، اعــامل تروریســتی و تــرور اتبــاع ایرانــی و آمریکایــی«، بــه 

اعــدام محکــوم و برخــی نیــز زندانــی شــدند. در ســال ۱۳۵۴ خورشــیدی عــده ای بــه رهــرِی 

ــد  ــه مجی ــی از جمل ــای مذهب ــذف اعض ــرور و ح ــه ت ــدام ب ــرام آرام اق ــهرام و به ــی ش تق

ــا دســت گرفــن قســمتی از ســازمان، بیانیــه  رشیــف واقفــی در بیــرون زنــدان کردنــد و ب

ــد. پــس از آن؛ اعضــای  ــه مارکسیســم را منتــرش کردن ــوژی از اســام ب ــر ایدئول اعــام تغیی

ســازمان بــه دو دســته مارکسیســت بــه رهــری تقــی شــهرام و بهــرام آرام و مســلامن بــه 

ــی و… تقســیم شــدند.  رهــری مســعود رجــوی، موســی خیابان

در دوران حکومــت پهلــوی و جمهــوری اســامی از لقــب »مارکسیســت اســامی« بــرای 

ــران از ســازمان مجاهدیــن  ــاِت حکومتــی ای ایــن ســازمان اســتفاده می شده اســت. در ادبیّ

خلــق بــا عناوینــی چــون »ســازمان منافقیــن« یــاد می شــود. بســیاری از اعضــای جــدا شــده 

ــوان فرقــه  ــن ســازمان را دارای ماهیــت فرقــه ای دانســته و از عن ــن ای و همچنیــن محققی

رجــوی بــرای اشــاره بــدان اســتفاده می گــردد. 

علی اصغــر  و  محســن  ســعید  حنیف نــژاد،  محمــد  ســازمان،  ایــن  بنیان گــذاران 

بدیــع زادگان کــه از فعــاالن مســلامن جبهــه ی ملــی دوم ایــران بودنــد )کــه پــس از تشــکیل 

ــت  ــای نهض ــی از اعض ــدند( و یک ــازمان ش ــواداران آن س ــا ه ــاالن ی ــت آزادی، از فّع نهض

آزادی بــه نــام عبدالرضــا نیک بیــن رودرسی معــروف بــه »عبــدی«، گردهــم آمدنــد و 

ــش  ــن ۱۳۵۰ پخ ــه در ۲۰ بهم ــازمان ک ــه س ــتین بیانی ــد. در نخس ــان نهادن ــازمانی را بنی س

آمده اســت: گردیــد، 

ــم  ــاش می کنی ــام آن را ف ــار ن ــرای اولین ب ــون ب ــه هم اکن ــازمان ک ــه س ــته اولیّ ». . . هس

در ۶ ســال قبــل و بــا رشکــت برخــی از کادرهــای ســابق نهضــت آزادی ایــران … بــه شــکل 

مخفــی بنیــاد یافــت … «

حنیف نژاد در بازجویی های خود چنین گفت:

». . . حاصــل آنکــه کم کــم بــه فکــر حــل مســئله افتــادم. آن وقــت مّدتــی بــود کــه بــا 

ــا هــم قــرار گذاشــتیم کــه مطالعاتــی  ســعید محســن و عبدالرضــا نیک بیــن آشــنا شــدم ب

داشــته باشــیم … قــرار بــر ایــن گذاشــتیم کــه افــرادی را در دور خودمــان عضوگیــری کنیــم 

و آن هــا را بــه مطالعــه بکشــانیم. «

سازمان مجاهدین خلق ایران

رهرب:  مریم رجوی و مسعود 
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ــام  ــق« ن ــن خل ــازمان مجاهدی ــپس »س ــد و س ــده می ش ــران« خوان ــش ای ــازمان آزادی بخ ــی »س ــروه، در دوران ــازمانی گ ــام س ن

ــه بررســی ها نشــان می دهــد، از ســوی  ــا آن جــا ک ــق« ت ــن خل ــران« و »مجاهدی ــام »آزادی بخــش ای ــک از دو ن ــه هیچ ی ــت. البت گرف

ــانی  ــه کس ــوی چ ــازمان از س ــام و آرم س ــه ن ــن ک ــورد ای ــن در م ــت. لیک ــده نشده اس ــازمان برگزی ــزی س ــذاران و کادر مرک بنیان گ

پیشــنهاد، تصویــب و در چــه تاریخــی روی آن توافــق شــد، ســکوت شده اســت. تــا قبــل از شــهریور مــاه ۱۳۵۰ کــه بیــش از هفتــاد 

تــن از بنیان گــذاران، کادر مرکــزی و شــامری از اعضــای هــواداران ســازمان از ســوی رژیــم شــاه بازداشــت شــدند، هنــوز ســازمان دارای 

ــه: ــت ک ــام کرده اس ــاً اع ــود رصیح ــای خ ــت در بازجویی ه ــس از بازداش ــژاد پ ــت. حنیف ن ــی نبوده اس ــام و آرم ن

» گروه ما اسم نداشت، می گفتیم »سازمان««. 

علی میهن دوست در بازجویی های خود اظهار داشته است که:

ــراتژی  ــوز دارای اس ــا هن ــت. م ــا نیس ــازمان م ــام س ــران« ن ــش ای ــازمان آزادی بخ ــت. »س ــخصی نداش ــام مش ــا ن ــازمان م ». . . س

ــم. « ــخصی نبودی مش

برخــی از بنیان گــذاران ســازمان در بازجویی هــای خــود بــه نقــش قیــام ۱۵ خــرداد در گرایــش آنــان بــه مبــارزه ی مســلحانه اعــراف 

کرده انــد. محمــد حنیف نــژاد در بازجویی هــای خــود آورده اســت:

». . . چندیــن مــاه اول تصمیــم داشــتم کــه اگــر از زنــدان خــارج شــدم بــرای تحصیــل بــه اروپــا یــا آمریــکا بــروم و در ایــران نباشــم 

ــم و در نتیجــه از فکــر  ــن کشــتار بیشــر فکــر کن ــاره ای ــن واداشــت کــه درب ــر ای ــزده خــرداد مــرا ب ــی کشــتار عــام مــردم در پان ول

مســافرت بــه خــارج منــرصف شــدم … «

ــازرگان، یداللــه ســحابی و محمــود طالقانــی، تحــت  پــس از دســتگیری، محاکمــه و محکومیــت رهــران نهضــت ماننــد مهــدی ب

ــارزات مســاملت آمیز، پاســخ ها و  ــام ۱۵ خــرداد و شکســت مب ــان و رسکــوب قی ــا مخالف ــر برخوردهــای خشــن حکومــت شــاه ب تأثی

ــان  ــان در جری ــه حســاب منی آمــد و آن ــان، پاســخ های معقــول و راه گشــا ب ــن جوان ــگاه ای رویکردهــای سیاســی نهضــت آزادی در ن

تدویــن اســراتژی بــه مبــازره ی قهرآمیــز و تفســیری رادیــکال از اســام رســیده و بــه تدریــج بــا بهره گیــری از تئوری هــای انقابیــون 

آمریــکای التیــن، شــیوه جنــگ چریکــی شــهری و کار مخفــی ســازمانی و مســلح شــدن را در تاکتیــک پذیرفتنــد. 

ــس  ــتگیر و پ ــازمان دس ــر از رسان س ــال شاهنشــاهی، ۱۳ نف ــزاری جشــن های ۲۵۰۰ س ــتانه برگ ــال ۱۳۵۰ و در آس ــهریور س در ش

از شــکنجه ۱۲ نفــر از آنــان اعــدام شــدند. مســعود رجــوی از مجــازات اعــدام نجــات یافــت و بعدهــا رهــری ســازمان را در اختیــار 

ــا روز کشــته شــدنش در ۲۵  ــد و ت ــدان فــرار کن گرفــت. در آذر مــاه هــامن ســال رضــا رضایــی از کادرهــای ســازمان توانســت از زن

خــرداد ۱۳۵۲، نقــش مهمــی در رهــری و ســازماندهی مجــدد و عملیــات نظامــی مجاهدیــن ایفاکــرد.  بدیــن ترتیــب بقایــای ســازمان 

ــا مقابلــه  ــا چنــد عمــل مســلحانه در جامعــه ی ایــران شــناخته شــد. در دهــه ۱۳۵۰ ب ــت خــود ادامــه دادنــد و ســازمان ب ــه فّعالیّ ب

شــدید ســاواک بــا نیروهــای سیاســی مســلح، ســازمان مجاهدیــن نیــز در رشایــط دشــواری بــه فّعالیـّـت مخفــی خــود ادامــه مــی داد و 

از حامیــت بعضــی از روشــنفکران مذهبــی مســلامن و روحانیــون شــیعه برخــوردار بــود. 

ــدان ســاری صــورت گرفــت. در آن  ــرار تقــی شــهرام از زن ــن در ســال ۱۳۵۴ کمــی بعــد از ف ــوژی ســازمان مجاهدی ــر ایدئول تغیی

زمــان اکریــت اعضــای مرکزیــت »ســازمان مجاهدیــن خلــق« کــه خــارج از زنــدان بودنــد، تحــت تأثیــر تقــی شــهرام و بهــرام آرام بــه 

مارکسیســم گرویدنــد. آن هــا در نخســتین اعامیــه خــود پــس از تغییــر ایدئولــوژی آوردنــد:

ــم و  ــدون ماترئالیس ــخ را ب ــر تاری ــفه ی ج ــم و فلس ــب دهی ــام را ترکی ــم و اس ــم مارکسیس ــم می توانی ــامن می کردی ــاز گ »در آغ

دیالکتیــک بپذیریــم.  اینــک دریافتیــم کــه چنیــن پنــداری ناممکــن اســت… مــا مارکسیســم را انتخــاب کردیــم زیــرا راه درســت و 

ــر ســلطه اســت.« ــر زی ــه کارگ ــرای رها ســاخن طبق واقعــی ب

پــس از ایــن اعامیــه، مجاهدیــن مارکسیســت بــا حفــظ آرم ســازمان و تغییــر عائــم و نشــان های گذشــته، حــذف آیــات قــرآن و 

تاریــخ پیدایــش ســازمان و نیــز افــزودن مشــت گــره کــرده بــه نشــانه وابســتگی بــه طبقــه کارگــر، آرم جدیــدی را بــرای خــود تهیــه 

کردنــد. نرشیــه »جنــگل« را بــه جــای »مجاهــد« بــه عنــوان ارگان ســازمان منتــرش کردنــد و هــر ســه مــاه یکبــار نیــز نرشیــه ی »قیــام 

کارگــر« را انتشــار دادنــد. 

امــا اکریــت اعضــای ســازمان در داخــل زنــدان کــه در راس آن هــا افــرادی چــون مســعود رجــوی، مهــدی ابریشــمچی و موســی 

خیابانــی قــرار داشــتند در اصــول خــود و پایبنــدی بــه اســام باقــی ماندنــد. مســعود رجــوی اعــام گرایــش ســازمان بــه مارکسیســم 

ــز  ــد. بخــش خــارج از کشــور نی ــات راســت ارتجاعــی خوان ــه اعــام منــود و آن را زمینه ســاز رشــد متای ــک حرکــت فرصت طلبان را ی

به طــور جداگانــه مخالفــت خــود را بــا ایــن حرکــت فرصــت طلبانــه بــا صــدور اعامیــه ای بــا امضــای »تعــدادی از اعضــای ســازمان« 

اعــام منودنــد. 
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ــژاد و  ــف واقفــی، لبافی ن ــد رشی ــن مارکسیســت و مســلامن رخ داد. مجی ــات مجاهدی ــر اختاف ــر اث ــز ب ــی نی درگیری هــای خونین

مرتضــی صمدیــه لبــاف بــه دســت مارکسیســت های حاکــم بــر ســازمان تــرور شــدند. تــراب حق شــناس از بازمانــدگان جمــع اولیــه 

ــد: ــوژی می گوی ــر ایدئول ــن تغیی ــح ای ــد، در توضی ــه مارکسیســم گرایی تشــکیل دهنده ی ســازمان مجاهدیــن خلــق کــه در ســال ۵۴ ب

»بــه نظــر مــن خیلی هــا تغییــر ایدئولــوژی مجاهدیــن را عمدتــاً از زمینــه ای کــه داشــت جــدا می بیننــد. مجاهدیــن ســالهای ۴۰ 

و ۵۰ اول مبــارز بودنــد و ســپس مســلامن. بــرای مــا در درجــه ی اول ایــن مهــم بــود کــه بایــد بــا رژیــم شــاه مبــارزه کــرد. اهــداف 

مــا البتــه بــا معیارهــای مارکسیســتی منی خوانــد و طبعــاً مــا کمونیســت نبودیــم ولــی نظریه مــان شــکل متام خلقــی، عدالت جویانــه، 

ــرای پیشــرد  ــود، ب ــم ب ــا حاک ــر م ــه ب ــی ک ــگ مذهب ــرم از فرهن ــم. گی ــن هــم بودی ضدامپرئالیســتی و ضداســتبدادی داشــت و چنی

نظرمــان اســتفاده می کردیــم. مــا اگــر چنانچــه در آمریــکای التیــن بودیــم ممکــن بــود از انجیــل هــامن چیزهــا را بیــرون بیاوریــم و 

اســتفاده کنیــم. از طــرف دیگــر بــه همیــن دلیــل کــه مــا اول مبــارز بودیــم یعنــی بــا تضــاد فقــر و ثــروت آشــنا بودیــم و بــا ســلطه و 

حاکمیــت ایــن سیســتم قصــد مبــارزه داشــتیم طبیعــی اســت از چیــزی کــه بــه آن »علــم انقــاب زمانــه« می گفتیــم یعنــی مارکسیســم 

روی نتابیــم و نســبت بــه آن نظــر خوبــی داشــته باشــیم. بــه همیــن دلیــل انقــاب کوبــا یــا انقــاب چیــن برایــامن اهمیــت داشــتند؛ 

و نــه از ایــن جهــت بــود کــه سیســتم کســب قــدرت از طریــق حــزب یــا کانون هــای مســلح اهمیــت داشــت، بــرای مــا ایــن مســئله 

کمــر مطــرح بــود. نظرمــان بــر ایــن بــود کــه هــر طــور رشایــط خودمــان ایجــاب می کنــد عمــل کنیــم، نــه بــا دنبالــه روی از ایــن 

ــی از  ــا تکه بریده های ــه م ــت. بخاطــر اینک ــراه منی گف ــر بی ــت مارکسیســتهای اســامی پ ــم می گف ــه در ســال ۵۲ رژی ــز. اینک ــا آن ت ی

ــارزه ی اجتامعــی و رهــا شــدن از  ــردن امــر مب ــرای مــا پیــش ب ــار هــم می گذاشــتیم. ب ــی از اســام را کن مارکسیســم و تکه بریده های

آن چیــزی کــه مــا آن را خــاف عدالــت اجتامعــی و خــاف انســانیت می دانســتیم یعنــی امپرئالیســم، اســتعامر، اســتبداد و اســتثامر 

ــه انقــاب اکتــر کامــاً قابــل مطالعــه و  ــا، شــوروی و تجرب ــه نظرمــان راه هــای پیمــوده شــده در چیــن، کوب ــود؛ بنابرایــن ب مهــم ب

آموزنــده بــود.« 

انشــعاب ســال ۱۳۵۴ به طــور کلــی رضبــات مهلکــی را بــر ایــن ســازمان وارد کــرد. ســاواک طــی مــدت کوتاهــی توانســت تعــداد 

زیــادی از افــراد و گروه هــای پراکنــده مارکسیســت و مذهبــی وابســته بــه ســازمان مجاهدیــن را بــه تدریــج شناســایی کنــد و از بیــن 

ــن  ــر انشــعاب در ســازمان مجاهدی ــاً ســازمانی وجــود نداشــت. از طــرف دیگ ــر عم ــه از اواســط ســال ۱۳۵۵ دیگ ــرد؛ به طوری ک ب

باعــث شــد کــه برخــاف دوره هــای قبــل اتحــاد اســراتژیک بیــن نیروهــای مارکسیســت و مذهبــی در مقابلــه بــا شــاه از بیــن رفتــه و 

جــای خــود را بــه بدبینــی شــدید و مرزبنــدی دقیــق بیــن مارکسیســتها و مذهبی هــا بدهــد. گروه هــای مســلح مذهبــی جدیــد بــر 

خــاف قبــل، از همــکاری بــا نیروهــای مارکسیســت بــه خاطــر عقایــد ضــد دینــی و تــرس از خیانــت آن هــا پرهیــز می کردنــد. گفتــه 

شــده کــه رسخوردگــی مجاهدیــن از عــدم پشــتیبانی روحانیــون و ناتوانــی در جــذب روشــنفکران جدیــد کــه غیرمذهبــی بودنــد از 

جملــه علــل گرایــش نهایــی ســازمان بــه مارکسیســم می باشــد. 

ــی و  ــواری، الهوت ــی، ان ــدوی کن ــیرازی، مه ــی ش ــری، ربان ــی، منتظ ــه طالقان ــون )از جمل ــی از روحانی ــاق، برخ ــن اتف ــد از ای بع

ــه  ــاره ب ــا اش ــفند ۱۳۵۴ ب ــه ای در اس ــتند، در اطاعی ــت داش ــان مارکسیس ــا زندانی ــی ب ــدان درگیرهای ــل در زن ــه از قب ــنجانی( ک رفس

ــا مارکسیســتها )غــذا خــوردن، متــاس بدنــی،  نجاســت کفــار، اعــام کردنــد کــه متامــی زندانیــان مســلامن بایــد از هرگونــه ارتبــاط ب

ــد.  ــز کنن ــد، . . . ( پرهی ــان هم بن ــرک زندانی ــایل مش وس

پس از انقاب ایران، سازمان پیکار، راه موسی و چند گروه دیگر از مجاهدین انشعاب کردند. 

پــس پیــروزی انقــاب ۱۳۵۷ ایــران، مجاهدیــن خلــق ایــن واقعــه را بــه ســید روح اللــه خمینــی و ملـّـت ایــران تریــک گفتنــد و او را 

»امــام« نامیدنــد. مســعود رجــوی کــه مدتــی پیــش از انقــاب ۱۳۵۷ و رسنگونــی شــاه، در ۳۰ دی ۱۳۵۷ از زنــدان آزاد شــده و ریاســت 

ســازمان مجاهدیــن را بــه عهــده گرفتــه بــود، بــه همــراه موســی خیابانــی بــه دیــدار ســید روح اللــه خمینــی رفتنــد. مجاهدیــن بــا 

اســتفاده از فضــای آزادتــری کــه پدیــد آمــده بــود، بــا بــاال گرفــن تــب فّعالیت هــای سیاســی همچــون ســایر احــزاب بــه رسعــت رشــد 

ــات  کــرد. دیدگاه هــا و نگرش هــای مختلــف احــزاب و گروه هــا پیرامــون نــوع حکومــت پــس از رسنگونــی حکومــت پهلــوی، مطالب

قومــی و درخواســت فدرالیســم در میــان برخــی اقــوام ایــران، دخالــت برخــی دولت هــای خارجــی و نهایتــاً ضعــف نهادهــای مدنــی 

و فرهنــگ فعالیــت دموکراتیــک، تــب شــدید فعالیت هــای سیاســی در ایــران پــس از انقــاب را بــه ســمت تنــش و درگیــری مســلحانه 

پیــش بــرد. مــرگ ســید محمــود طالقانــی، باعــث افزایــش تنــش میــان دو طــرف گردیــد، چــرا کــه بــا توّجــه بــه محبوبیــت فــراوان او 

در میــان مجاهدیــن و مقبولیتــش در بیــن روحانیــون ســنتی و دیگــر گروه هــای مذهبــی، دعــوت او بــه آرامــش ممکــن بــود کارســاز 

واقــع شــود. 

پــس از انقــاب ســازمان مجاهدیــن خلــق بــا نــام رســمی جنبــش ملــی مجاهدیــن فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و در تراکت هــای 
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رســمی نیــز خــود را بــه همیــن نــام می خوانــد. 

ــد  ــوان کاندی ــه عن ــوی ب ــعود رج ــال ۱۳۵۸، مس ــت جمهوری در س ــات رياس ــن انتخاب ــای اولی ــت نامزده ــن صاحی ــی تعیی در پ

ســازمان مجاهدیــن، اعــام آمادگــی منــود کــه مخالفــت برخــی همچــون جمعیــت فدائیــان اســام را برانگیخــت. ایــن گــروه طــی نامــه 

رسگشــاده ای بــه شــورای انقــاب، خواســتار حــذف برخــی کاندیداهــا، کــه منحــرف نامیــده بــود، شــد و عنــوان داشــت کــه در غیــر 

ایــن صــورت، خــود وارد عمــل خواهــد شــد. متعاقبــاً در تاریــخ ۲۹ دی، از ســید روح اللــه خمینــی دربــاره انتخابــات رياســت جمهوری 

و اعتقــاد نامزدهــا بــه قانــون اساســی، پرسشــی بــه عمــل آمــد و وی در پاســخ نوشــت:

»کسانی که به قانون اساسی جمهوری اسامی ایران رأی مثبت نداده اند، صاحیت ندارند، رئیس جمهور ایران شوند.«

ــار رفــت و ســازمان مجاهدیــن خلــق تلویحــاً وزارت کشــور را در ایــن امــر  ــات کن ــا اعــام نظــر خمینــی، رجــوی از دور انتخاب ب

مقــرص قلمــداد کــرد. از آن روز بــه بعــد، مجاهدیــن بــه صــورت علنــی بــه محکوم کــردن حکــم خمینــی پرداختنــد و مقامــات دولتــی 

ــوری  ــزب جمه ــم )ح ــون حاک ــه روحانی ــر از روزنام ــر بیش ــروش آن ۱۶ براب ــه ف ــن، ک ــه مجاهدی ــف روزنام ــه توقی ــخ، ب ــز در پاس نی

اســامی( بــود، بازداشــت چندیــن تــن از رسان آن ســازمان و ممنــوع اعــام کــردن فّعالیّــت آن هــا پرداختنــد. اتفاقــات دیگــری همچــون 

ــه اتهــام جاسوســی، وضعیــت را وخیم تــر کــرد.  دســتگیری محمدرضــا ســعادتی، یکــی از مهم تریــن اعضــای ســازمان، آن هــم ب

ــی  ــاز سیاس ــه آن ف ــن ب ــه مجاهدی ــرداد ۱۳۶۰ ک ــل ۳۰ خ ــا رسفص ــلطنتی، ت ــام س ــی نظ ــد از رسنگون ــی بع ــه، یعن ــن مرحل در ای

ــه ارگان رســمی ســازمان  ــه ی مجاهــد ک ــام نرشی ــن ای ــود. در همی ــت افشــاگرانه سیاســی ب ــن فعالی ــه کار مجاهدی ــد، برنام می گوین

ــد.  ــرش می گردی ــور منت ــخه در رسارس کش ــزار نس ــه ۵۰۰ ه ــب ب ــراژ قری ــا تی ــود ب ــن ب مجاهدی

ــه در  ــود ک ــرده ب ــی ک ــاه ۵۹ پیش بین ــفند م ــه ای در اس ــرداد ۱۳۶۰ در مصاحب ــع خ ــش از وقای ــاه پی ــد م ــوی از چن ــعود رج مس

صــورت عــدم تشــکیل »یــک مجلــس واقعــاً ملــی فراگیــر« بــه معنــی مجلســی کــه شــامل اعضــای ســازمان باشــد، »خــری از زندگــی 

مســاملت آمیز در کار نخواهــد بــود. « بــه گفتــه ســعید حجاریــان، در اســنادی کــه ســال ۶۶ از ســازمان مجاهدیــن بــه دســت آمــد، 

مســعود رجــوی تحلیــل کــرده بــود کــه اگــر بــا بنی صــدر متحــد شــود »قطعــی اســت کــه می توانــد رژیــم را جــارو کنــد« و پیشــنهاد 

کــرده بــود کــه بــا ریخــن نیروهــا بــه خیابــان بنی صــدر را تحریــک بــه مقابلــه بــا رژیــم کننــد. ابراهیــم یــزدی، گفته اســت کــه رهــری 

ســازمان پیشــر از وقایــع خــرداد ۶۰ دچــار »تخیــات انقابــی« شــده بــود و در دیــداری بــه او گفتــه بودنــد کــه می خواهنــد »تجربــه 

انقــاب را تکــرار کننــد« امــا او بــه رصاحــت بــه آن هــا گفته اســت »شــام اشــتباه می کنیــد. امــروز بدنــه ی جامعــه بــا شــام نیســت. 

شــام یــک گــروه اقلیــت و کوچکــی هســتید و اگــر بخواهیــد ایــن کارهــا را بکنیــد… متاشــی خواهیــد شــد. « کیهــان در ۳۱ خــرداد ۶۰ 

نوشــت کــه مجاهدیــن خلــق انتظــار ســقوط بنی صــدر و عــدم حامیــت مــردم از او را نداشــتند و بــه همیــن دلیــل بــه شــیوه نهایــی 

خــود کــه جنــگ مســلحانه بــا نظــام بــود روی آوردنــد. بــه گفتــه یکــی از مســئوالن حفاظــت مرکــزی ســازمان، مســعود رجــوی از قبــل 

طــی ســفرهایی نظــر مســاعد دولت هــای خارجــی از جملــه عــراق، فرانســه و آمریــکا را بــرای قیــام مســلحانه بــه دســت آورده بــود. 

ــاش  ــامی و ت ــوری اس ــزب جمه ــا ح ــدر ب ــن بنی ص ــت، ابوالحس ــور وق ــای رئیس جمه ــاف نظره ــمکش ها و اخت ــال کش ــه دنب ب

ناموفقــش در جهــت ســلب اختیــارات آنــان و در نتیجــه از دســت دادن حامیــت خمینــی، از آن جــا کــه او بــه تنهایــی تــوان مقابلــه 

بــا مخالفانــش را نداشــت و پیش تــر هیــچ گاه بــه ایجــاد یــک حــزب یــا ائتــاف اقــدام نکــرده بــود، بــا مجاهدیــن خلــق کــه پیش تــر 

از آن هــا بــه شــدت انتقــاد کــرده بــود، متحــد شــد. در اواخــر مــاه خــرداد او کــه بــرای حفــظ جــان خویــش در اختفــا بــه رس می بــرد، 

مــردم را بــه قیــام فراخوانــد. مجاهدیــن خلــق نیــز در پــی تعارضــات شــدید بــا نظــام جمهــوری اســامی در ســال ۱۳۵۹، از بنی صــدر 

حامیــت کــرده و در تاریــخ ۲۹ خــرداد ۱۳۶۰ از هوادارانشــان خواســتند تــا علیــه نظــام بــه خیابان هــا بریزنــد. یــک روز پــس از آن، 

ــاد. در تهــران حــدود پانصــد هــزار نفــر در خیابان هــا بــه دادن  تظاهــرات خشــونت آمیزی در شــهرهای مختلــف کشــور بــه راه افت

شــعار و اعــراض و درگیــری بــا نیروهــای نظــام پرداختنــد. نظــام نیــز بــا اعــام خمینــی، مبنــی بــر اینکــه »آنــان کــه علیــه حاکــامن رشع 

ــا اســام بــه مبــارزه می پردازنــد«، بــه رسعــت عکس العمــل نشــان داد. چنان کــه تنهــا در اطــراف دانشــگاه تهــران  حــرف می زننــد، ب

حــدود ۵۰ نفــر کشــته، ۲۰۰ نفــر مجــروح و ۱۰۰۰ نفــر دســتگیر شــدند. روز بعــد، بنی صــدر برکنــار و دســتور بازداشــت او توســط 

خمینــی، بــه اتهــام خیانــت و توطئــه علیــه نظــام، صــادر شــد و بــه ایــن ترتیــب رقابت هــای سیاســی وارد عرصــه ی خشــونت آمیزی 

گشــت. 

ــود، مبــب  ــزاری ب ــوری اســامی، اجاســی از رسان آن در حــال برگ ــر حــزب جمه ــه در دف ــی ک ــر ۱۳۶۰ در حال ــم تی در روز هفت

ــی  ــوان عال ــس دی ــزب و رئی ــرکل ح ــه، دبی ــی از جمل ــه حکومت ــات بلندپای ــن از مقام ــاد ت ــش از هفت ــده و بی ــر ش ــدی منفج قدرمتن

کشــور بهشــتی، چهــار تــن از وزرای کابینــه دولــت، ۲۳ مناینــده مجلــس و چندیــن تــن از دیگــر مقامــات کشــته شــدند. مدتــی بعــد 

ــد. هــم  ــوری اســامی انتخــاب ش ــرکل حــزب جمه ــه ســمت دبی ــد و ب ــپرده ش ــی س ــی رجای ــه محمدعل کرســی رياســت جمهوری ب
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ــا  ــه در خف ــدر ک ــن بنی ص ــوی و ابوالحس ــعود رج ــد. مس ــش برگزی ــت وزیری خوی ــام نخس ــه مق ــر را ب ــواد باه ــن وی محمدج چنی

بــه رس می بردنــد، توســط خلبــان اختصاصــی شــاه ســابق ایــران، بهــزاد معــزی، طــی یــک عملیــات پــروازی از پایــگاه یکــم شــکاری 

مهرآبــاد بــه وســیله یــک هواپیــامی جــت از کشــور خــارج و در فــرودگاه پاریــس فــرود آمدنــد. رجــوی و بنی صــدر بــه همــراه برخــی 

ــد.  ــا نظــام جمهــوری اســامی اعــام کردن ــارزه ب ــرای مب گروه هــای دیگــر، آغــاز فعالیــت شــورای ملــی مقاومــت را ب

دو مــاه پــس از حادثــه مبب گــذاری مــاه تیــر، در انفجــار مهیــب دیگــری در دفــر رياســت جمهوری بــه تاریــخ ۸ شــهریور، رجایــی 

و باهــر کشــته شــدند. گرچــه هیــچ گروهــی مســئولیت مبب گذاری هــا را برعهــده نگرفــت، امــا جمهــوری اســامی، مجاهدیــن خلــق 

را عامــل ایــن اقدامــات اعــام منــود. بــا ایــن وجــود مجاهدیــن مســئولیت دیگــر ترورهــا را پــس از عــزل بنی صــدر پذیرفتنــد. 

ــه  ــی ب ــل حکومت ــا عوام ــلحانه ب ــری مس ــراض و درگی ــرای اع ــود را ب ــوان خ ــواداران ج ــن، ه ــهریور ۱۳۶۰، مجاهدی ــاه ش در م

ــداران  ــپاه پاس ــای س ــه نیروه ــی علی ــی ج ــک انداز آر پ ــار و موش ــان از تیرب ــاه ۱۳۶۰ آن ــر م ــخ ۵ مه ــتادند. در تاری ــا فرس خیابان ه

اســتفاده منــوده و برخــی از گروه هــای کوچکــر چپ گــرا همچــون چریک هــای فدایــی، دســت بــه اقدامــات چریکــی مشــابهی زدنــد. 

حکومــت وقــت در پاســخ بــه اقدامــات مســلحانه، نیروهــای ضــد اطاعاتــی ســپاه را بســط داد و در ابعــادی وســیع بــه دســتگیری 

بســیاری از اعضــای گــروه و افــراد مشــکوک بــه همــکاری بــا آنــان شــد. 

ــران در  ــن در ته ــران مجاهدی ــی ره ــای اصل ــل اختف ــف مح ــه کش ــق ب ــداران موف ــپاه پاس ــای س ــن ۱۳۶۰ نیروه در روز ۱۹ بهم

محلــه ی زعفرانیــه شــده و پــس از محــارصه آن محــل و چنــد ســاعت درگیــری مســلحانه آن را تــرصف کردنــد. در ایــن واقعــه ۲۳ نفــر 

از جملــه موســی خیابانــی مــرد شــامره ۲ ســازمان، آذر رضایــی همــرس موســی خیابانــی و ارشف ربیعــی، همــرس اول مســعود رجــوی، 

کشــته و پــرس خردســال مســعود و ارشف نیــز بــه اســارت درآمــد. ایــن واقعــه از ســوی مجاهدیــن »عاشــورای مجاهدیــن« نامیــده شــد. 

در ســپتامر ۱۹۸۰ ایــن ســازمان بــا انتقــال بــه عــراق، رشوع بــه مبــارزه علیــه ایــران بــا همــکاری ارتــش بعــث عــراق منودنــد. در 

ســال ۱۹۸۶ میــادی دولــت فرانســه مجاهدیــن را بــه خــروج از پاریــس مجبــور کــرد و از آن پــس مرکــز اســتقرار آن هــا شــهر بغــداد 

پایتخــت عــراق شــد. مجاهدیــن پــس از آن بــه تأســیس شــهری در شــامل بغــداد، در اســتان دیالــه اقــدام کردنــد. ایــن شــهر کــه شــهر 

ارشف نامیــده می شــد، مرکــز اقامــت مجاهدیــن بــود و پــس از اشــغال عــراق توســط نیروهــای ائتــاف ضــد تــرور از ســال ۲۰۰۳ تــا 

ــه ســال ۲۰۰۹ مســولیت اداره اردوگاه ارشف را  ــت عــراق از اول ژانوی ــه ۲۰۰۹ توســط آمریکائی هــا حفاظــت می شــد. دول اول ژانوی

بــه دســت گرفــت کــه ایــن موضــوع باعــث نگرانــی ســاکنین ایــن اردوگاه و حامیــان آن هــا شده اســت. 

پــس از بازگشــت مســعود رجــوی در ســال ۱۳۶۵ بــه عــراق، در ســال ۱۳۶۶ مجاهدیــن، ارتــش آزادی بخــش ملــی را بــه منظــور 

ــه نیروهــای جمهــوری  ــه تهاجــم علی ــران و عــراق، دســت ب رسنگونــی نظــام جمهــوری اســامی، تأســیس کــرده و در رسارس مــرز ای

اســامی زدنــد و تــا مــرداد ۱۳۶۷ بیــش از صــد رشــته عملیــات نظامــی علیــه ســپاه پاســداران و ارتــش جمهــوری اســامی انجــام دادنــد. 

ــه  ــد ک ــراق اســت. هرچن ــا و شــیعیان ع ــام کرده ــوب و قتل ع ــا صــدام در رسک ــکاری ب ــه هم ــم ب ــن مته ــازمان هــم چنی ــن س ای

ــد.  ــام را رد می کن ــن اته ــازمان ای س

ــه جنــگ کاســیک، در آخریــن  ــر اســراتژی جنــگ چریکــی ب ــه عــراق و تغیی چنــدی پــس از انتقــال اغلــب نیروهــای ســازمان ب

ســال جنــگ ایــران و عــراق و در رشایطــی کــه تــوان نظامــی ایــران در پــی چندیــن ســال جنــگ فرسایشــی و تــوان اقتصــادی و روحــی 

ایرانیــان بــا کاهــش بســیار شــدید درآمدهــای نفتــی شــدیداً تحلیــل رفته اســت، ســازمان مجاهدیــن، رویارویــی علنــی بــا نیروهــای 

ــد.  ــاز می کن ــا را آغ ــی در جبهه ه ایران

ایــن عملیــات بــرای اول فروردیــن ســال ۱۳۶۷ در اطــراف شــوش برنامه ریــزی شــده بــود، اّمــا درگیــری دو تــن از نیروهــای شناســایی 

ســازمان و دســتگیر شــدن آن هــا توســط نیروهــای ایرانــی، منجــر بــه تردیدهایــی پیرامــون لــو رفــن احتاملــی عملیــات و تعویــق یــک 

ــاً ایــن عملیــات در ۸ فروردیــن آغــاز شــد. در جریــان ایــن عملیــات و بــر اســاس اســناد ایــن گــروه تلفــات  هفتــه ای آن شــد. نهایت

وارده بــه لشــکر ۷۷ خراســان ۳۵۰۰ تــن کشــته و مجــروح و ۵۰۸ اســیر، بیــان می شــود و مقــدار زیــادی تجهیــزات جنگــی بــه غنیمــت 

آنــان درآمــد. مجاهدیــن تعــداد تلفــات خــود را ۱۲۳ نفــر گــزارش داده و پــس از اجــرای عملیــات منطقــه را تــرک و بــه خــاک عــراق 

بازگشتند. 

ــت سیاســی و تبلیغاتــی مناســبی قــرار داد، در ۲۸ خــرداد ۱۳۶۷،  ــن را در موقعیّ ــاب کــه مجاهدی ــات آفت ســه مــاه پــس از عملی

ــران  ــه شــهر مــرزی مه ــار محــور ب ــران از از چه ــه و تــرصف مه ــرای حمل ــن ب ــد. مجاهدی ــات چلچــراغ را اجــرا می کن ســازمان عملی

ــه پشــت مرزهــای عــراق برگشــتند.  ــد. و در ظــرف دو روز ب ــرده و شــهر را تــرصف کردن هجــوم ب

شــش روز پــس از قبــول قطعنامــه آتش بــس توســط ایــران و در رشایطــی کــه نیروهــای عراقــی بــا بهره بــرداری از ضعــف شــدید 

روحیــه نیروهــای ایرانــی، مجــدداً بــه خرمشــهر حملــه کــرده و تــا آســتانه تــرصّف آن پیــش می رونــد، ســازمان مجاهدیــن عملیاتــی 
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بــا نــام فــروغ جاویــدان را آغــاز می کنــد. 

مســعود رجــوی در شــب آغــاز عملیــات گفت:»براســاس تقســیامت انجــام شــده، ۴۸ ســاعته بــه تهــران خواهیــم رســید… کاری 

ــد کشــوری را  ــدرت می توان ــک ابرق ــط ی ــدرت اســت؛ چــون فق ــک ابرق ــوان و اشــل ی ــم در حــد ت ــم انجــام دهی ــا می خواهی ــه م ک

ظــرف ایــن مــدت تســخیر کنــد… از پایــگاه نــوژه هــم ترســی نداشــته باشــید؛ هــر ســه ســاعت بــه ســه ســاعت دســتور می دهــم 

هواپیامهــای عراقــی بیاینــد و آن جــا را مببــاران کننــد. پایــگاه هوایــی تریــز را هــم بــا هواپیــام هــر ســه ســاعت بــه ســه ســاعت مــورد 

هــدف قــرار خواهیــم داد… عــاوه بــر آن، ضدهوایــی و موشــک ســام ۷ هــم کــه داریــم… هوانیــروز عــراق تــا رسپــل ذهــاب بــه 

همــراه ســتون ها خواهــد بــود. از نظــر هوایــی ناراحــت نباشــید چــون هواپیامهــای عراقــی پشــتیبان مــا هســتند و متــام ماشــین ها 

ــد. «  ــه صــورت ســتون حرکــت می کنن ب

هــدف مجاهدیــن از ایــن عملیــات تــرصف تهــران اعــام شــد اّمــا بــر خــاف دو عملیــات قبلــی، بــه شکســت گســرده و تلفــات 

شــدید ســازمان منتهــی می شــود. ایــن آخریــن فرصتــی بــود کــه از ســوی صــدام بــه مجاهدیــن بــرای تجزیــه بخشــی از خــاک ایــران 

و ایجــاد یــک منطقــه خودمختــار داده شــده بــود. 

پــس از پذیــرش قطعنامــه ۵۹۸ شــورای امنیــت ســازمان ملــل در هجدهــم ژوئیــه ی ۱۹۸۸ میــادی، توســط ایــران اگرچــه عملیــات 

نظامــی مجاهدیــن بــه راحتــی توســط نیروهــای ایرانــی خنثــی شــد، اّمــا دســتاویزی بــرای مقامــات حکومتــی فراهــم کــرد تــا بســیاری 

از مخالفــان سیاســی از جملــه مجاهدیــن را کــه چندیــن ســال پیــش از آن دســتگیر و محکــوم شــده بودنــد را بــه صــورت فیزیکــی 

حــذف مناینــد. حســین علی منتظــری، کــه هنــگام اعدام هــا از مقامــات بلندپایــه جمهــوری اســامی و قائــم مقــام رهــری بــود، بعدهــا 

در خاطــرات خــود مطالبــی دربــاره آن اعدام هــا نگاشــت کــه نشــان می دهــد دســتور اعــدام متامــی زندانیــان سیاســی کــه تــا آن زمــان 

بــر عقیــده خــود پابرجــا بودنــد، توســط خمینــی، در اواخــر تابســتان ســال ۱۳۶۷ صــادر شده اســت. بنــا بــه گــزارش ســازمان دیده بــان 

حقــوق بــرش، ایــن اعدام هــا کــه در اقصــی نقــاط ایــران بــه انجــام پیوســت، اغلــب در نقاطــی بســیار دور از محــل حملــه و شــامل 

ــت.  ــد بوده اس ــه رس می برده ان ــدان ب ــال ها در زن ــر س ــه پیش ــی ک ــان عقیدت ــی زندانی ــداد نامعلوم ــه تع ــی از جمل ــان سیاس زندانی

بدیــن دلیــل ایــن افــراد منی توانســتند نقشــی در حملــه ی یــا جاسوســی ایفــا کــرده باشــند. بســیاری از آنــان پیــش از اعــدام، محاکمــه 

و بــه مدت هــای مختلفــی بــه حبــس در ســال های آغازیــن دهــه هشــتاد محکــوم شــده بودنــد و در فّعالیت هــای غیرخشــونت آمیز 

ــا دانش آمــوز و  ــا تظاهــرات رشکــت داشــتند و بســیاری نیــز در زمــان دســتگیری دانشــجو ی ــه ی ــا اعامی از جملــه پخــش روزنامــه ی

ــی اســت  ــا حاک ــت. گزارش ه ــت کرده اس ــا را ثب ــن اعدام ه ــال ۱۹۸۱ ای ــی س ــل ط ــو بین املل ــازمان عف ــد. س ــال بوده ان ــن و س ــم س ک

کــه محاکمه هــا در صورتــی کــه اصــاً محاکمــه ای در کار می بــود، شــتاب زده انجــام می شــد و بــه متهــامن امــکان تعییــن وکیــل یــا 

دفــاع از خــود داده منی شــد. در میــان قربانیــان آن ســال تعــداد زیــادی از نوجوانــان و زنــان وجــود داشــتند اکریــت اعدام شــدگان 

ــه ســازمان  ــا صدهــا عضــو و هــوادار گروه هــای سیاســی دیگــر از جمل ــد، ام ــق بودن ــن خل آن ســال از هــواداران ســازمان مجاهدی

چریک هــای فدایــی خلــق ایــران )جناحهــای مختلــف(، حــزب تــوده، حــزب دموکــرات کردســتان، راه کارگــر و دیگــران نیــز به همــراه 

آنــان اعــدام گشــتند. 

پــس از شکســت در عرصــه ی جنــگ بــا ایــران مســعود رجــوی دســتور انقــاب ایدئولوژیــک را صــادر کــرد. در انقــاب ایدئولوژیــک 

جدایــی اجبــاری اعضــای متأهــل، فرســتادن فرزنــدان ایــن افــراد بــه اروپــا و برگــزاری جلســات اعــراف بــه گناهــان در حضــور جمــع 

بــه اعضــای ســازمان تحمیــل شــد. 

بعــد از خامتــه جنــگ، مجاهدیــن 

کلیــه نیروهــای خــود را در شــهر 

مســعود  منودنــد.  متمرکــز  ارشف 

ــه  ــان ب ــروه از آن زم رجــوی رهــر گ

بعــد دیــده نشــده. ایــن ســازمان 

در ســال  ۲۰۱۲  بــه کمــپ تیرانــا 

بــا  شــدند.  منتقــل  آلبانــی  در 

زمــام داری محمــد خامتــی در پســت 

آمریــکا  ایــران،  ریاســت جمهوری 

نــام ســازمان مجاهدیــن را در لیســت 

قــرارداد.  تروریســتی  ســازمان های 
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ــدام  ــه اق ــا هــم ب ــرد و اروپ ــازمان تروریســتی تجدیدنظــر ک ــوان س ــن بعن ــذاری مجاهدی ــکا در نامگ ــر ۱۳۸۹، آمری ــخ ۲۷ تی در تاری

مشــابهی دســت زد. هم اکنــون ایــن ســازمان تنهــا در دو کشــور عــراق و ایــران بــه عنــوان ســازمان تروریســتی شــناخته می شــود و 

هیــچ کشــور دیگــری ایــن ســازمان را بــه عنــوان تروریســت ذکــر نکرده اســت. 

برنامه
ــای  ــازمان بج ــت های آن س ــیر خواس ــرای تفس ــران را ب ــی ای ــت مل ــورای مقاوم ــق و ش ــن خل ــازمان مجاهدی ــاده ای س برنامه۱۰م

ــم.  ــرای می دهی ــی ق ــورد بررس ــره آن را م ــه کنگ ــه مصوب ــنامه و برنام ــت اساس ــه کلی ــن ب پرداخ

ــی،  ــت فراقانون ــچ موقعی ــت و هی ــکوالر اس ــی س ــی دارای ماهیت ــاختار سیاس ــاده ای، س ــه ۱۰ م ــد:»در برنام ــن می گوی مجاهدی

انحصــاری و مبتنــی بــر تبعیــض جنســیتی، قومــی و دینــی در آن وجــود نــدارد. ایــن برنامــه همــه حوزه هــای سیاســی، اقتصــادی و 

اجتامعــی را پوشــش می دهــد. بعنــوان نیــروی تحول خــواه عمومــاً روی جنبــه ی ســلبی انقــاب متمرکــز نیســت بلکــه دارای وجــوه 

ایجابــی آشــکار اســت.«

مجاهدیــن مدعــی اســت کــه بــا ارایــه برنامــه ده   مــاده ای مــدرن، بدنبــال عرفی کــردن سیاســت و مدیریــت اســت. مــواد ده گانــه 

برنامــه بصــورت ذیــل اســت:

»ماده نخست، برقراری یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر آرای مردم. 

مــاده دوم، مکمــل مــاده نخســت و در واقــع توضیــح جزئیــات آن طــرح کلــی اســت کــه در مــاده  ی نخســت ارائــه شــده اســت، 

ــه  ــی دارد ک ــی و دین ــای سیاســی، اقتصــادی، اجتامع ــواع آزادیه ــه ان ــل ب ــدی کام ــا پایبن ــرا ب ــک نظــام کرت گ ــراری ی ــه برق اشــاره ب

ــد.  ــامر می رون ــک به ش ــوری دموکراتی ــک جمه ــارشط ی ــات ب جزئی

ماده سوم، لغو حکم اعدام. 

ماده چهارم، جدایی دین و دولت و عرفی سازی ساختار سیاسی. 

ماده پنجم، برابری کامل زن و مرد در کلیه حقوق و ساحتهای جامعه به ویژه ساحت سیاسی. 

ماده ششم، دفاع از عدالت و قانون. 

ماده هفتم، رفع تبعیض قومی و زبانی. ارائه طرح خودمختاری در چارچوب حاکمیت ملی برای کوردستان. 

ــت.  ــت از محیط زیس ــن حفاظ ــازار آزاد و هم چنی ــادی، ب ــبات اقتص ــد و مناس ــای تولی ــع و انحصاره ــذف موان ــتم، ح ــاده هش م

ــب و کار.  ــی و آزادی کس ــذاری خصوص ــخصی، رسمایه گ ــت ش ــه مالکی ــرام ب ــرصف. اح ــع و م ــد، توزی ــای تولی ــک بخش ه تفکی

مــاده نهــم، سیاســت خارجــی صلح آمیــز و مبتنــی بــر همزیســتی مســاملت آمیز و همکاریهــای بین املللــی و منطقــه ای و احــرام 

بــه منشــور ملــل متحــد. 

مــاده دهــم، یــک ایــران غیرامتــی و عــاری از ســاحهای کشــتار جمعــی و عــدم تهدیــد جهــان. تعهــد ایــران مــدرن بــه پیگیــری 

ــه.« ــی صلح طلبان ــت خارج سیاس

بــا توجــه بــه اینکــه بایــد در تغییــر بنیادیــن و رادیــکال ایــران،  رژیــم کنونــی بــه لحــاظ ســاختاری کامــا متحــول گــردد، ســازمان 

مجاهدیــن بــا نظــر رصف بــه کلیــت امــر، ســاختاری معتدل تــر از نظــام جمهــوری اســامی را ارایــه می دهــد و انــگار در نظــر نــدارد 

در برابــر مــدل خــاص رسمایــه داری اســامی نظــام والیــت و نیــز رسمایــه داری جهانــی، واکنشــی تنــد داشــته و آلرناتیــوی عکــس آنهــا 

ارایــه دهــد. وضعیــت بحرانــی کنونــی ســازمان نامــرده بــر ایــن تصمیامتــش تاثیــرات عمیــق دارد. در گام اول، ماهیــت جمهــوری 

ــه  ــاره ب ــا اش ــدی ب ــای بع ــی در ماده ه ــردازد، ول ــات آن منی پ ــه جزئی ــرده و ب ــام ارایه ک ــد ن ــود را در ح ــر خ ــک مطمح نظ دموکراتی

مقــوالت مالکیــت شــخصی و رسمایه گــذاری خصوصــی در چارچــوب اقتصــاد بــازار آزاد، رسمایــه داری را مجــددا بازتولیــد می منایــد. 

ایــن گرایــش ایدئولوژیــک و سیاســی و قرارگرفــن در شــاهراه رسمایــه داری غــرب، از هم اکنــون هویداســت. درحالــی کــه اکــر مســایل 

ــن  ــوی جایگزی ــن در تکاپ ــزد، مجاهدی ــه داری برمی خی ــی از ســاختارها و کارکردهــای مخــرب رسمای ــران کنون حــاد در فوق بحــران ای

کــردن مدلــی رصفــا متفــاوت امــا از هــامن ســنخ را دارد. ســپس بــرای عــادل نشــان دادن آن، صفــت دموکراتیــک را بــرای آن یــدک 

می کشــد. چنانچــه هویداســت، در طراحــی عملــی دچــار تشــتت افــکار و تــردد در پرداخــت بــه جزئیــات ریــز برنامــه خویــش اســت.   

ــه مشــخص نیســت در  ــی دارد ک ــت مبهم ــد، ماهی ــه از آن بحــث می کن ــی ک ــی و دین ــای سیاســی، اقتصــادی، اجتامع ــواع آزادیه ان

آینــده پرچالــش کــه تضــاد منافــع ملــل،  طبقــات و شــهرها بشــدت در جریــان اســت، ایــن انــواع چگونــه خواهنــد بــود. بطــور مســلم 

بــر نظامــی تکیــه دارد کــه آزادی هــای فــردی بــر آزادی هــای جمعــی و حیــات کمونالیســم اســتوار اســت. در هیــچ جــای ایــن برنامــه 

ده مــاده ای بــه طــرح ســاختار خــاص نزدیــک منی گــردد و جــرات طــرح برنامــه ســاختاری را نــدارد. حتــی در اشــاره بــه آزادی زنــان و 

»
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برابــری در حقــوق و قانــون، اشــکال آن برابــری را بــه  روشــنی منی منایانــد. چه بســا آزادی زن بــه طــرح یــک ایدئولــوژی کمونالیســم 

ــا  ــزد مجاهدیــن مشــاهده منی گــردد. ب ــاز دارد، امــا چنیــن رویکــردی در ن ــان نی دموکراتیــک جهــت حفــظ حقــوق و آزادی هــای زن

برخــی کلی گویی هــا درصــدد فیصلــه دادن بــه قضیــه اســت. در سکوالریســم و مســئله جدایــی دیــن و دولــت، محتــوای روابــط و 

ــا برابــری جنســیتی را ترشیــح منی منایــد و درواقــع آن را بــه حــوزه فــردی و بــرای انتخــاب خــود فــرد شــهروند  مناســبات جامعــه ب

رهاکــرده درحالــی کــه هــامن شــهروند در آینــده بــا خطــر مناســبات جمعــی و مدنــی کلکتیــو روبــرو خواهدشــد.

ــخصی و  ــت ش ــه مالکی ــت ک ــه نیس ــا متوج ــد، ام ــخن می گوی ــادی س ــای اقتص ــد و انحصاره ــع تولی ــذف موان ــن از ح همچنی

رسمایه گــذاری خصوصــی در هــر بعــد و حــوزه ای کــه باشــد، ذاتــا فســادآور اســت و انحصــارات کان را در چنــگال می گیــرد. بنابرایــن 

در صــدر متامــی ایــن برنامــه خــود، حاکمیــت پدیــده ی دولــت را در چارچــوب رسمایــه داری از نــوع حاکمیت هــای فــدرال اروپایــی و 

آمریکایــی احیــا می گردانــد کــه صدالبتــه بازتولیــد ســاختار انحصــارات قــدرت در کنــار انحصــارات مالــی و اقتصــادی اســت.

ــان  ــف ف ــا مخال ــه مث ــازد ک ــرصح منی س ــا م ــه، رصیح ــی کلی گویان ــر از جمات ــت از آن غی ــت و حفاظ ــئله ی محیط زیس در مس

ــا موافــق فــان برنامــه حافــظ آن اســت. ــه تخریــب محیط زســت می شــود و ی برنامــه  ی اقتصــادی اســت کــه منجــر ب

ــن هــم برمی گــردد و آن،  ــی مجاهدی ــاز مبارزات ــه دوره ای دیگــر از ف ــم، ب ــادی ذکــر کردی ــا منشــی انتق آنچــه در ســطور فــوق ب

وضعیتــی اســت کــه مجاهدیــن در آن قــرار دارد و فراتــر از یــک فکــت، در ایــن وضعیــت جــدی، دهه هاســت فــاز مبــارزه نظامــی 

را تــرک گفتــه و خــود را بــه جریــان امــواج هژمونــی جهانــی ســپرده و بــا اســتقرار در کمــپ لیرتــی در آلبانــی، مشــخص اســت کــه 

ــاظ  ــه لح ــزاب ب ــش از اح ــن بی ــد. مجاهدی ــوردار باش ــی برخ ــراتژیک و تاکتیک ــی اس ــت عمل ــد از رهری ــه ای منی توان ــت برنام ماهی

نظامــی علیــه جمهــوری اســامی جنگیــد، امــا ختم شــدن رسنوشــت او بــه محکومیــت در وضعیــت کنونــی منی توانــد روشــنگری کافــی 

را منایانگــر ســازد. زیــرا »چــه خواســن« مســتقیام متاثــر از »عمــل انقابی« مرتبــط اســت، امــا فقــدان عمــل مجاهدیــن را در مقولــه 

ــالهای  ــناخت س ــا ش ــم ب ــای آن را ه ــد خاه ــه منی توان ــاخته ک ــدل س ــی مب ــرداز سیاس ــازمانی رصف تئوری پ ــه س ــن« ب ــه  خواس »چ

ــل  ــه از تاریخچــه ای متامی ــا می شــود ک ــه ادع ــان ک ــران، تشــخیص دهــد. چــه، آنچن ــا ســال های دوران انقــاب ای ــاوت ب بســیار متف

بــه خاســتگاه های مدنــی چپ گرایانــه برخــوردار بــوده، امــا امــروزه کامــا رصیــح اســت کــه از ماهیــت چنددهــه پیــش خــود هــم 

ــوان گفــت  ــت می ت ــده. در نهای ــدل گشــته و منش هــای ارزشــی آن را برگزی ــه داری مب ــی راســت گرا از رسمای ــه مذهب دورگشــته و ب

کــه مجاهدیــن یــک جامعــه متحــول قــرن حــارض را کــه ســاختاری کامــا رادیــکال و مدنــی ـ عرفــی داشــته باشــد، پیشــاروی جامعــه 

ایــران ترســیم منی منایــد و اشــاره رصیــح بــه ایــن خصیصــه ســازمانی در ایــن مقــال، بــه لحــاظ شفاف ســازی برنامــه ای بســیار رضوری 

می منــود. امــا اینکــه آیــا مجاهدیــن پتانســیل تغییــر رادیــکال در ماهیــت ســازمانی خــود را دارد یــا نــه؟ بــه خــروج از وضعیــت کنونــی 

و اســارت بار غــرب و زندگــی آن ســازمان در تبعیــد بســتگی دارد و نیــز اینکــه از میــان کمونالیســم و لیرالیســم کدامیــن رهیافــت 

حیــات را انتخــاب خواهــد کــرد. آن هــم در مقــام ســازمانی خاورمیانــه ای و ایرانــی کــه هــر دو منطقــه بــه لحــاظ جامعه شــناختی 

ویژگی هــای مخــرب متــدن مــادی رسمایــه داری را بــه لحــاظ سیاســی و اخاقــی منی پذیرنــد و اثبات گــر ایــن امــر هــم جنــگ  جهانــی 

ســوم اســت کــه اخیــرا جریــان دارد. انتخــاب یکــی از ایــن دو راه، بــه اســتقال اراده ی سیاســی خــود ســازمان بســتگی دارد اگــر نــه 

بــه لحــاظ اراده ی ایدئولوژیــک خطــر آن بــرای هژمونــی جهانــی رفــع گردانــده شــده.

طرح خودمختاری کوردستان
ســازمان مجاهدیــن و شــورای ملــی مقاومــت ایــران طرحــی بــرای »خودمختــاری کوردســتان« در قالــب دوازده مــاده ارایــه داده انــد 

کــه در ذیــل بــه رشح و تفســیر آن می پردازیــم:

»۱- منطقــه خودمختــار، متامــی کوردســتان ایــران را شــامل می گــردد. قلمــرو جغرافیایــی ایــن منطقــه از طریــق مراجعــه بــه آرای 

عمومــی مــردم منطقــه ی کوردنشــین کشــور تعییــن می شــود. 

۲- ارگان قانونگــذاری در امــور داخلــی منطقــه خودمختــار، شــورای عالــی کوردســتان اســت کــه مناینــدگان آن از طریــق انتخابــات 

آزاد بــا رای عمومــی، مســتقیم، مســاوی و مخفــی انتخــاب می شــوند. 

۳- اداره کلیــه ی امــور منطقــه ی خودمختــار کوردســتان بجــز امــوری کــه ذیــا در صاحیــت دولــت مرکــزی شــناخته می شــود در 

صاحیــت ارگان هــای خودمختــاری اســت. 

۴- حفظ انتظامات داخلی منطقه ی خودمختار به عهده ی ارگان های خودمختاری است. 

۵- امــور مربــوط بــه سیاســت خارجــی و روابــط خارجــی امنیــت رسارسی جمهــوری و دفــاع ملــی در صاحیــت دولــت مرکــزی 

اســت ارتــش در منطقــه خودمختــار کوردســتان حــق دخالــت در امــور انتظامــی داخلــی را نــدارد. 
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۶- امــور مربــوط بــه تجــارت خارجــی و گمــرگات، تعییــن نظــام پولــی و مالــی کشــور،  انجــام وظایــف مربــوط بــه بانــک  مرکــزی،  تنظیــم 

بودجــه ی عمومــی و برنامه هــای اقتصــادی در صاحیــت دولــت مرکــزی اســت. اداره ســایر امــور اقتصــادی منطقــه خودمختــار در صاحیــت 

ارگان هــای خودمختــاری اســت. 

۷- زبــان کــوردی، زبــان رســمی تدریــس و مکاتبــه ی داخلــی در منطقــه ی خودمختــار اســت و در همــه ی مراحــل تحصیلــی حــق آمــوزش 

بــه زبــان کــوردی بــرای ســاکنان منطقــه بــه رســمیت شــناخته می شــود. 

۸- کلیــه حقــوق و آزادی هــای مــرصح در اعامیــه جهانــی حقوق بــرش و میثاقهــای بین املللــی مربــوط بــه آن، در کوردســتان خودمختــار 

هامننــد دیگــر نقــاط ایــران تضمیــن می شــود. 

ــن مصــوب  ــن قوانی ــن جمهــوری و همچنی ــق قوانی ــار دادگاه هــا طب ــی جمهــوری واحــد اســت و در منطقــه ی خودمخت ۹- نظــام قضای

ــه دعــاوی رســیدگی خواهــد منــود.  شــورای عالــی کوردســتان، ب

۱۰- ارگان هــای خودمختــاری موظفنــد از مداخلــه در امــوری کــه در صاحیــت ویــژه ی دولــت مرکــزی شــناخته شــده خــودداری منــوده 

و دولــت مرکــزی نیــز از مداخلــه در امــوری کــه در صاحیــت ویــژه ی ارگان هــای خودمختــاری شــناخته می شــود خــودداری می کننــد. 

۱۱- دولــت مرکــزی بــرای تامیــن رسیــع پیرشفــت مناطــق عقب افتــاده کشــور، موظــف اســت کــه از درآمدهــای عمومــی ســهم بیشــری 

را بــه رفــع عقب ماندگــی منطقــه خودمختــار کوردســتان تخصیــص دهــد. 

۱۲- مــردم منطقــه خودمختــار کوردســتان در رسارس ایــران از طــرق قانونــی و بــدون هیچ گونــه تبعیــض در اداره امــور کشــور مشــارکت 

خواهندمنود.«

آنچــه در بنــد ششــم طــرح خودمختــاری مــرصح گشــته، بطــور کامــل »اســتقال اراده سیاســی، اقتصــادی و تجــاری« را از خودمختــاری 

ــت  ــی از ماهی ــه حت ــت ک ــخص اس ــاری. مش ــرح خودمخت ــر کل ط ــت ب ــی اس ــع خط بطان ــد درواق ــن بن ــد. ای ــلب می منای ــا س ــورد ادع م

ــر فشــارهای اســتبداد رشقــی  ــان زی ــاری همچن ــوع خودمخت ــن ن ــه دارد. ای مدل هــای متعــارف فدرالیســتی در ســطح  جهــان بســیار فاصل

ــک  ــت دموکراتی ــژاک در چارچــوب سیســتم کنفدرالیســم و مل ــات پ ــا مطالب ــژه ب ــن مســایل بوی ــد. ای ــک دورمی باش ــت دموکراتی از ماهی

فرســنگ ها فاصلــه دارد. در یــک طــرح ارایــه شــده، اگــر در مناســبات ســاختاری یــک حکومــت محلــی و دولــت مرکــزی شــفافیت مبــدأی 

وجودنداشــته باشــد، دیگــر منی تــوان آزادی اراده را در مســایل سیاســی و اقتصــادی دیــد. مثــا اگــر یــک حکومــت محلــی در »گمــرکات، 

سیســتم بانکــی، سدســازی، موسســات اقتصــادی و تجــاری، پروژه هــای آبــی، پروژه هــای تولیــدی، بودجــه و تنظیــامت آن« نظــام مالــی 

ــود. ســاختار مدنظــر مجاهدیــن و شــورای  ــران دیگــر دموکراتیــک نخواهــد ب و عملــی مســتقل خــاص خــود را نداشــته باشــد،  ســاختار ای

ــه  ــا در مقول ــه پیرشفت ه ــم هم ــا علی رغ ــکا و اروپ ــروزه آمری ــه ام ــت ک ــاختارینی اس ــای س ــه ی بحران ه ــاوی هم ــی آن ح ــت مل مقاوم

دموکراســی، گرفتــار آن هســتند. حتــی اینکــه مــرصح کــرده کــه »قلمــرو جغرافیایــی ایــن منطقــه خودمختــار از طریــق مراجعــه بــه آرای 

عمومــی مــردم منطقــه کوردنشــین کشــور تعییــن می شــود.« خــود بزرگریــن مشــکل اســت کــه بارســنگین آن و بعبــارت دیگــر رش آن را بــر 

دوش مــردم گذاشــته. در مســایل کان اقتصــادی و اداری، تنهــا دولت مرکــزی را در قلمــرو خودمختــاری صاحیــت می بخشــد و رصفــا برخــی 

ــرل درآوردن مجــدد  ــا تحــت کن ــه هامن ــد ک ــذار می منای ــاری واگ ــرای حکومــت خودمخت ــت ب ــر از حاکمی ــازی پایین ت مســایل خــرد را در ف

مناطــق محلــی تحــت یــک رفتــار تعدیــل شــده ســلطه مرکــزی نویــن اســت.

ــاری اســت کــه اصــا بــه »حــق تعییــن رسنوشــت ملت هــا بدســت خودشــان  هکــذا ایــن طــرح، طــرح مدلــی خودســاخته از خودمخت

منی پــردازد« ولــی در یــک تعــارض آشــکار در بنــد بعــدی بــه پایبنــدی بــه حقــوق خودمختــاری مطابــق »کنوانســیون ها و اعامیــه جهانــی 

حقــوق بــرش« اشــاره دارد غافــل از اینکــه اعامیــه جهانــی »حــق تعییــن رسنوشــت ملتهــا« را بــه رســمیت می شناســد. ایــن تناقــض در بندهــا 

بخاطــر سســتی در بنیــان سیاســی آن بازمی گــردد.

بــه دلیــل اینکــه اداره ی امــور کان اقتصــادی و سیاســی از گمــرکات و بودجــه گرفتــه تــا پروژه هــای کان تولیــدی را در صاحیــت ویــژه 

ــم خــود  ــه زع ــی ب ــاظ قانون ــه لح ــای کان را ب ــاری در آن حوزه ه ــای خودمخت ــت ارگان ه ــم دخال ــد ده ــرار داده، در بن ــزی ق ــت مرک دول

مســتحکم ســاخته و بــه لحــاظ سیاســی هــم میــزان جایگیــری مناینــدگان حکومــت محلــی خودمختــاری در اداره دولــت مشــرک مرکــزی را 

ترشیــح ننمــوده. گذشــته از آن، بســیاری احــزاب بویــژه احــزاب چپ گــرا و سوسیالیســت، برنامه هایــی پیرشفته تــر و دموکراتیــک از برنامــه 

ــه  ــن ک ــن، بســوی طــرح مجاهدی ــد، بنابرای ــورد را جــذب می کن ــا و احــزاب ک ــه مســلام پشــتیبانی های کورده ــد ک ــن ارایه داده ان مجاهدی

مرکز گرایــی را بطــور کامــل از میــان نــرده، متایلــی آنچنانــی نشــان نخواهنــد داد. طــرح مجاهدیــن کــه رنــگ و لعابــی دموکراتیــک بــه آن 

بخشــیده شــده، اگرچــه از دموکراســی رادیــکال بــدور اســت،  امــا بــا تغییــرات رادیــکال می توانــد تحــوالت دیدگاهــی مجاهدیــن را موجــب 

گــردد تــا الگویــی شــود بــرای دیگــر ملیت هــا همچــو آذری، عــرب، بلــوچ و غیــره در ایــران.

طــرح خودمختــاری مجاهدیــن و شــورای مقاومــت تنهــا ماهیــت یــک خودمختــاری »فرهنگــی« رصف را دارد و ماهیت هــای خودمختــاری 

سیاســی، اقتصــادی و نظامــی در آن منی چربــد.
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تاریخچه
ــکیات  ــیس تش ــرای تأس ــا ب ــتین گفتگوه ــد. نخس ــوئد، برگزارگردی ــور س ــت کش ــر ۲۰۱۲ در پایتخ ــس ۲۷ و ۲۸ اکت ــره ی موس کنگ

ــار ۲۰۱۲ رشوع شــدند. موسســان  ــرد، از به ــرای آن انتخــاب ک ــک« را ب ــام اختصــاری »بیرلی ــه کنگــره ی موســس ن ــد ک سیاســی جدی

می گوینــد آنچــه آنهــا را گردهــم آورد، یــک ایــده بنــا بــه دو اشــراک بود:اشــراک در جمــع بنــدی از تجــارب تاکنونــی در عرصــه ی 

ســازمانیابی سیاســی، اســتنباط اولیــه مشــرک از مشــخصات عمومــی راهــی کــه بایســتی در پیــش گرفــت. بیرلیــک ترصیــح می کنــد 

کــه جمع بنــدی در نکتــه اول را می تــوان بــه ایــن شــکل خاصــه کرد:»دیــدن عــوارض منفــی ناشــی از تنــش میــان دو گفتــامن مــوازی 

جــاری حــول فدرالســیم و اســتقال، پاییــن بــودن ســطح همــکاری میــان داخــل و خــارج، بلنــد بــودن دیــوار هویت هــای تشــکیاتی 

و پاییــن بــودن میــل بــه همــکاری در بیــن آنهــا، نبــود دیــد روشــنی از فــرق رقابــت ســامل و رقابــت تخریبگــر منفــی، تأکیــد تشــکلهای 

موجــود بــر هویــت کولکتیــو تشــکیاتی و پاییــن بــودن ســقف آنهــا بــرای دادن امــکان رشــد بــه قــوه ی ابتــکار فــردی، خاقیــت و 

نــوآوری اعضــا. « 

بیرلیک در واقع، کار مشرکی که به تصویب بیانیه ی آمسردام منجر شده را بخشی از نقشه ی راه خود محسوب می مناید. 

ایــن حــزب تاکیــد می کننــد کــه روح حاکــم بــر ســند تنظیــم شــده و پاتفــورم مصــوب کنگــره ی موســس، »میللــی دٶولتچی لیــک« 

)بــه تقریب:»دولتمــداری ملی«(بــود و هســت. در مــدل مطمح نظــر آنهــا انتخــاب راه حــل فدرالیســتی، کنفدرالیســتی یــا اســتقال 

آذربایجــان بــر عهــده قــوه ی مقننــه منتخــب مــردم آذربایجــان اســت. 

ســند برنامــه مصوبــه ی کنگــره ی بیرلیــک بــه لحــاظ مضمونــی از ســه قســمت تشــکیل شــده اســت: مقدمــه ای در مــورد مبانــی 

قانونــی و حقوقــی تشــکیل دولــت ملــی در آذربایجــان و برخــورداری ملــت آذربایجــان از حــق تعییــن رسنوشــت. 

در ســند مصــوب کنگــره ی موســس بــه رصاحــت از دولــت حقوقــی، دولــت رفــاه، دفــاع از حقــوق فــرد و حقــوق اقلیتهــا، مســائل 

اکولــوژی در ســطح گلوبــال و ســطح لــوکال )محلــی(، دفــاع از جنبــش کارگــری و ســندیکایی ســخن رفتــه و از لــزوم مســئولیت دولــت 

در رســیدن بــه جامعــه هارمونیــک برخــوردار از عدالــت اجتامعــی به نحــو برجســته ای مطــرح گشــته اســت. 

حــزب بیرلیــک، آذربایجــان در ایــران را »آذربایجــان جنوبــی«، کشــور آذربایجــان را شــاملی و ترکیــه را آذربایجــان عثامنــی می دانــد. 

بیرلیــک بیانیــه ۱۲ شــهریور ۱۳۲۴ آذربایجــان را مــادر همــه تاشــهای مشــابه تــا بــه امــروز بحســاب مــی آورد. می گویــد ایــن بیانیــه 

از هــر جهتــی اهمیــت تاریخــی دارد. بیانیــه ۱۲ شــهریور )دوشــنبه دوم ســپتامر ۱۹۴۵( بــا ۱۲ مــاده کــه حکــم ســنگ پایــه تشــکیل 

حکومــت بــه رهــری حــزب دموکــرات آذربایجــان و ســیدجعفر پیشــه وری را دارد، هــامن بیانیــه می باشــد. بیرلیــک همچنیــن چنــد 

ــه صــدور مانیفســت »آذربایجــان ســخن  ــی آذربایجــان بحســاب مــی آورد. از جمل ــخ مل قطعنامــه و مانیفســت را نقطه عطــف تاری

می گویــد« )۷ تیــر ۱۳۸۲ در قلعــه بابــک( و پذیــرش »قطعنامــه نخســتین کنگــره ی روز جهانــی زبــان مــادری« در تریــز )۱۳۸۴( و 

ــت  ــا مضمــون خواســته های اساســی مل ــه ب ــد قطعنام ــک و چن ــی آذربایجــان در قلعــه باب قطعنامه هــای قورولتای هــای ســاالنه مل

تــرک آذربایجــان در آســتانه ی چنــد انتخابــات عمومــی در جمهــوری اســامی ایــران. در خــارج از کشــور بیانیــه آمســردام )۲۱ آذر 

ــه ای جنبــش ملــی آذربایجــان برمی شــمرد.  ۲۰۰۹( را مهمریــن ســند سیاســی حــاوی خواســت های پای

بیرلیک همچنین با »حزب دموکرات آذربایجان جنوبیGADP « کمیسیونی مشرک تشکیل داد. 

هیئت اجرایی در نشست مورخ ۵ نوامر ۲۰۱۲ خود به رشح زیر در بین خود تقسیم مسئولیت کرد:

ــئول  ــی و مس ــت اجرای ــر هیئ ــیخی. دبی ــارا ش ــیون زنان:س ــئول کومیس ــی.  مس ــا اردبیل ــی رض ــری و عل ــیمین ص ــخنگویان: س س

اتحاد دموکراتیک آذربایجان
)بیرلیک(

تاریخچه مرام سیاسی و تفسیرپردازی

»



سال چهارم شامره ی هشتم / مهر ماه ۱۳۹۹  ملت دموکراتیک38

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

ــئول  ــی.  مس ــامعیل جمیل ــه دیجیتال:اس ــات و کتابخان ــئول تبلیغ ــی.  مس ــواد قازانل ــور مالی:ج ــول ام ــیمی.  مس ــکیات:آراز نس تش

ــاملی.  ــایت:یونس ش س

مرام و برنامه سیاسی
جنبــش بیرلیــک در خصــوص ماهیــت تاریخــی موجودیــت ترکهــا در ایــران در مــن برنامــه ی سیاســی خــود آورده:»در هــزار 

ــو، آق  ــا، قاراقویونل ــلجوق ه ــوی، س ــرک )غزن ــای ت ــت دول و امپراتوریه ــت حاکمی ــا تح ــن، عموم ــن رسزمی ــته ای ــاله ی گذش س

قویونلــو، صفــوی هــا، افشــارها و قاجارهــا( قــرار داشــته اســت. افــول قــدرت ســاطین قاجــار، مداخلــه قدرتهــای امپرئالیســتی 

آن دوره و شــکل گیــری انقــاب اجتامعــی ـ سیاســی مرشوطیــت تحــوالت ناخواســته ای را نیــز بــا خــود بــه همــراه داشــت و بــر 

ایــران تحمیــل کــرد. از ســویی عــدم موفقیــت انقــاب مرشوطیــت بــا افــول خانــدان تــرک قاجــار همــراه بــود و از ســوی دیگــر 

بــه صعــود رضاخــان بــه قــدرت سیاســی انجامیــد. 

تاریــخ صــد ســاله ی اخیــر ایــران تاریــخ افــول خلــق تــرک از اریکــه قــدرت سیاســی تــا تبدیــل شــدن آن بــه یــک ملــت اســیر 

و تحــت ســتم در ایــن کشــور اســت. «

هامنطــور کــه در پرداخــت فــوق مشــاهده می گــردد، بیرلیــک پیــش زمینــه تاریخــی ملــت تــرک در ایــران را بــه 

ــت  ــد اس ــژاک معتق ــد پ ــم هامنن ــک ه ــه بیرلی ــد. البت ــی می منای ــد، تلق ــار رسبرآورده ان ــا قاج ــوی ت ــه از غزن ــاهی هایی ک پادش

کــه جنبــش مرشوطــه بــه نوعــی افــول خلــق تــرک اســت هامنطــور کــه پــژاک اذعــان مــی دارد کــه ایــن افــول بــا دموکراســی و 

دولــت ـ ملــت وارداتــی از غــرب، پایانــی شــد بــرای خودمختاری هــای ســنتی محلــی ملیت هــای ایــران. بیرلیــک هکــذا برآمــدن 

ــان  ــم، بی ــه برخــی مفاهی ــا هجــوم ب ــد و ب ــرای زوال موجودیــت ملــت تــرک می دان ــه ای دیگــر ب ســتم شــاهی پهلــوی را مرحل

می دارد:»بــا کودتــای امپریالیســتها و بــه قــدرت رســیدن رضاشــاه زمینه هــای تاســیس دولــت ـ ملــت ایــران امــا بــر بنیــاد نــژاد 

موهــوم آریایــی، قومیــت فــارس، زبــان فارســی و مذهــب شــیعه بــا ماهیتــی ناسیونال شوونیســتی فراهــم گشــت. بــا بــه قــدرت 

رســیدن رضاشــاه رسکــوب خشــن خلقهــا و اعــامل سیاســت آسیمیاســیون علیــه خلق هــای غیرفــارس بــه برنامــه اصلــی دولــت 

ــج در مســیر محــو و  ــه تدری ــان ترکــی ب ــکار، هویــت ملــی تــرک و زب ــان ترکــی ممنــوع، خلــق تــرک ان ــران تبدیــل شــد. زب ای

ــر و تبعیــض علیــه خلــق تــرک، در دوره ی محمدرضــا پهلــوی دامنــه ی پیچیــده و  ــکار، تحقی نابــودی قــرار گرفــت. سیاســت ان

وســیعری یافــت. «

بیرلیــک در دوره پهلــوی تجربــه ی از رسگذارانــدن »جمهــوری آذربایجــان)1945/1324(« بــا رهریــت جعفــر پیشــه وری)فرقه 

دموکــرات آذربایجــان( مدلــی مشــابه »جمهــوری کوردســتان« را خمیرمایــه ی برنامه هــای مبارزاتــی خــود قــرارداده و کــامکان 

برنامــه ی سیاســی ایــن جنبــش پیــرو مشــی هــامن جمهــوری می باشــد. 

ــاب  ــی انق ــد. حت ــی می منای ــرک تلق ــت ت ــوب مل ــذا دوران رسک ــرک و ل ــه را غیرت ــس از قاجاری ــم پ ــای حاک ــک نظامه بیرلی

ــران  ــی در رسارس ای ــی و اتنیک ــی، دین ــی، طبقات ــتبداد سیاس ــاع و اس ــداوم ارتج ــود و ت ــت خ ــوب مل ــت رسک ــران را در جه ای

برمی شــمرد. در خصــوص نظــام جمهــوری اســامی ایــران مــی نویســد:»انکار و حتــی تحقیــر خلق هــای غیرفــارس و جریانــات 

ناسیونال شوونیســتی کــه مــدت کوتاهــی بعــد از رسنگونــی شــاه کم رنــگ شــده بــود بــه ریــل اصلــی حکومــت جدیــد تبدیــل 

شــد و جمهــوری اســامی بــا تکیــه بــر مافیــای قــدرت و رسمایــه بــه دشــمنی بــا فرودســتان جامعــه و ســتمگری علیــه خلــق 

تــرک و دیگــر خلقهــای غیرفــارس پرداخــت و بــه رسعــت همــه مردمــان ایــران، حتــی خلــق فــارس نیــز خــود را اســیر یــک دولــت 

ــرد. « ــده اش فــرو ب ــره درک بغایــت عقب مان ــران را در چن ــی ایدئولوژیــک و اســتبدادی یافــت کــه میخواســت جامعــه ای دین

برنامه
ــران  ــرک در آذربایجــان و رسارس ای ــک ت ــی ـ دموکراتی ــد که:»جنبــش مل ــد می کن ــوب خــود تأکی ــک در برنامــه ی سیاســی مکت بیرلی

ــه  ــق علی ــه بی عدالتی هــای عمی ــان بخشــیدن ب ــرای پای ــرک، ب ــق ت ــات خل ــوب مطالب ــتبداد سیاســی و رسک ــه اس ــان دادن ب ــرای پای ب

طبقــات و اقشــار تحتانــی و زحمتکــش جامعــه و عمــوم خلــق و بــرای مبــارزه بــا آپارتایــد جنســیتی و رسکــوب زنــان و… در صــدد 

ســازماندهی اعراضــی همــه جانبــه بــرای رســیدن بــه آرمانهــای دموکراتیــک خلــق تــرک و در صــدر آنهــا دســتیابی بــه حــق تعییــن 

رسنوشــت ملــی خــود اســت. «

برنامه سیاسی »جنبش اتحاد دموکراتیک آذربایجان ـ  بیرلیک« منترش شده در 20ـ9ـ   2018 بصورت ذیل می باشد:

»مبانی فکری و سیاسی ما:

جمهوری فدرال ایران

ــر و  ــن، ل ــوچ، ترکم ــرب، بل ــرد، ع ــارس، ک ــرک، ف ــران )ت ــاکن در ای ــای س ــه خلق ه ــاد داوطلبان ــران از اتح ــدرال ای ــوری ف 1ـ جمه

»

»
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ترکمــن…( و عمــا بــا اتحــاد جمهوری هــای داخلــی برپــا شــده در مناطــق ملــی متعلــق بــه ملــل ســاکن در آن، اتونومــی کانتون هــای 

محلــی و اداره ی ویــژهی کان شــهر تهــران بــه عنــوان یــک شــهر چنــد زبانــه تاســیس می گــردد. جمهــوری فــدرال ایــران بــر پایــه ی 

دموکراســی پارملانــی و براســاس تفکیــک و اســتقال قــوای ســه گانهء اجرایــی، مقننــه و قضائیــه و اســتقال مطبوعــات و رســانه های 

گروهــی و جمعــی و جدایــی نهــاد دیــن از نهــاد دولــت، الئیســیزیم یــا سکوالریســم، تاســیس می شــود. 

2ـ »جمهــوری فــدرال ایــران« نظامــی دموکراتیــک، فدراتیــو، الییــک و کرت گراســت کــه برپایــه ی دموکراســی  پلورالیســتی و احــرام 

بــه حقــوق فــردی )شــهروندی( و حقــوق جمعــی )اتنیکــی، زبانــی، دینــی و…( و بــر پایــه منشــور جهانــی حقــوق بــرش، بــا متامــی 

کنوانســیونهای الحاقــی آن، اعامیــه جهانــی حقــوق زبانــی، منــع مجــازات اعــدام و مجازاتهــای مغایــر بــا شــان انســان، منــع اعــامل 

ــا می گــردد.  ــان و… برپ ــه زن خشــونت علی

3 ـ امــور مربــوط بــه سیاســت خارجــی، دفــاع در مقابــل تعــرض خارجــی، سیاســت کان اقتصــادی، سیاســت پولــی و مالــی، حفــظ 

ــه امــور در حیطــه مســئولیت جمهوری هــای  ــت فــدرال مرکــزی اســت. بقی ــر عهــده دول محیط زیســت و امــور ارتباطــات رسارسی ب

ــی  ــه جمهوری هــای داخل ــوط ب ــه تصمیــامت مرب ــران اســت. طبیعــی اســت کــه کلی ــت فــدرال در ای ــدهی دول ــی تشــکیل دهن داخل

ــا مشــورت و تفاهــم پارملــان و دولــت ایــن جمهوری هــا اتخــاذ گــردد.  ــد کــه ب تشــکیل دهنده بای

4ـ سیاســت داخلــی جمهــوری فــدرال ایــران برمبنــای همبســتگی میــان متامــی خلقهــا، تفاهــم متقابــل میــان جمهوری هــا، توســعه 

مــوازی )پارالــل( و پایــدار اقتصــادی، آزادی، عدالــت اجتامعــی، رفــع تبعیضــات، تضییقــات و محرومیت هــای اجتامعــی، اقتصــادی و 

فرهنگــی، زدودن فرهنــگ خشــونت از روابــط سیاســی، اجتامعــی و خانوادگــی و ایجــاد فرصت هــای برابــر و مــوازی بــرای دسرســی 

همــگان بــه مســکن، بهداشــت، تحصیــل، کار، امکانــات فرهنگــی و رفاهــی در متامــی جمهوری هــای داخلــی اســت. 

ــا ملتهــا و در تاکیــد بــه صلــح جهانــی شــکل  ــر منافــع ملــی و همبســتگی جهانــی ب سیاســت خارجــی جمهــوری فــدرال ایــران ب

ــایه و  ــورهای همس ــا کش ــی ب ــای داخل ــتانه جمهوری ه ــبات دوس ــان و مناس ــورهای جه ــا کش ــتانه ب ــط دوس ــرش رواب ــرد. گس می گی

ــد.  ــکیل می ده ــران را تش ــدرال ای ــت ف ــی دول ــه ای و جهان ــت منطق ــی سیاس ــای اصل ــوار پایه ه همج

5ـ جمهــوری فــدرال ایــران متامــی زبانهــای موجــود در کشــور را فــارغ از کمیــت اســتفاده کننــد گان آن بــه رســمیت می شناســد و 

مــورد اســتفاده قرارمی دهــد. 

جمهوری آذربایجان

1ـ “جمهــوری آذربایجــان” یکــی از جمهوری هــای داخلــی تشــکیل دهنــده ی »جمهــوری فــدرال ایــران« اســت. جمهــوری آذربایجــان 

دولتــی دموکراتیــک، الییــک و برآمــده از اراده ی آزاد مــردم ســاکن در آن اســت. 

2ـ »جمهــوری آذربایجــان« از خودمختــاری )آتانومــی( کانتــون افشــار در خراســان و کانتــون قشــقایی در فــارس و کانتــون تــرکان 

در اســتان اصفهــان و… حامیــت می کنــد و طرفــدار نظــام اداری ویــژه بــرای کان شــهر تهــران بــه مثابــه کان شــهر عمدتــا دو زبانــه 

ترکــی و فارســی اســت. 

ــا  ــه طــور تاریخــی، مراکــم، پیوســته و ب ــران رسزمینــی اســت کــه ملــت تــرک ب ــای جمهــوری آذربایجــان در ای 3ـ حــدود جغرافی

ــد، اســت.  ــی می کن ــا نســبی در شــهرها و روســتاهای آن زندگ ــق و ی ــت مطل داشــن اکری

ــوا  ــتقال آن ق ــی و اس ــه و قضای ــی، مقنن ــوای اجرای ــک ق ــه تفکی ــی و برپای ــه دموکراســی  پارملان ــر پای ــان ب ــوری آذربایج 4 ـ جمه

ــور  ــوری آذربایجــان ام ــی( خــود اســت. جمه ــان ترک ــان رســمی )زب ــی و زب ــون اساســی، پرچــم، رسود مل اداره می شــود و دارای قان

ــار دارد.  ــی را در اختی ــور اداری و فرهنگ ــات و ام ــات و ارتباط ــاد و مالی ــات، اقتص ــی، انتظام ــم قضای ــذاری، محاک قانونگ

5 ـ در جمهوری آذربایجان؛

الــف: حقــوق و آزادیهــای فــردی و جمعــی، کلیــه ی حقــوق مســتر در منشــور جهانــی حقــوق بــرش، کنوانســیونهای الحاقــی آن و 

مصوبــات ســازمان ملــل در خصــوص حقــوق مدنــی، سیاســی و فرهنگــی و دیگــر بیانیه هــای جهانــی را جــزو قوانیــن داخلــی خــود 

بــه حســاب مــی آورد. 

ب: بــرای توســعه ی اقتصــادی پایــدار، حفــظ محیط زیســت و برقــراری عدالــت و امنیــت اجتامعــی از مــدل سوسیالیســم 

دموکراتیــک پیــروی می کنــد. اقتصــاد آذربایجــان بــه خاطــر اعــامل سیاســت های تبعیض آمیــز و ســتم ملــی بــا کاهــش رسمایه گــذارى، 

ــرد. ایجــاد زیرســاخت هاى  ــج می ب ــه رن ــروى کار ماهــر آن، از عقب ماندگــى همــه جانب ــع رسمایه هــا و مهاجــرت وســیع نی فــرار رسی

الزم، جلــب رسمایــه، آمــوزش و تربیــت نیــروى کار ماهــر و مدرنیزه کــردن ســاختار آن بــا اســتفاده از آخریــن دســتاوردهاى علمــى و 

ــت.  ــان اس ــوری آذربایج ــاص جمه ــت خ ــه آن، اولوی ــى دادن ب ــدرت رقابت ــادى و ق ــاى اقتص ــردن بهره برداری ه بهینه ک

پ: متامــی شــهروندان جمهــوری آذربایجــان فــارغ از تعلــق اتنیکــی، زبانــی، دینــی، جنســیتی و شــیوه ی زندگــی فــردی در مقابــل 

قانــون برابرنــد و مســئولین ارگانهــای دولتــی برمبنــای رای مخفــی و مســتقیم شــهروندان بــاالی 18 ســال انتخــاب می شــوند. 
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ت: رشایــط زندگــی دشــوار مــردم، زحمتکشــان، مزدبگیــران و کارمنــدان، در چارچــوب گســرش عدالــت اجتامعــی بهبــود می یابــد 

و خدمــات اجتامعــی، تحصیــل رایــگان و بهداشــت و تامیــن کار و مســکن بــرای شــهروندان، تامیــن و بیمه هــای بیــکاری و خدمــات 

طبــی در اختیــار همــگان قــرار می گیــرد. 

ــوری  ــای جمه ــن اولویت ه ــی از مهمری ــردان یک ــا م ــان ب ــر زن ــوق براب ــی حق ــن قطع ــانی و تامی ــه ی انس ــک جامع ــی ی ث: برپای

ــی مشــارکت خواهندداشــت.  ــی و غیردولت ــاى دولت ــى ارگانه ــت خــود در متام ــه نســبت جمعی ــان ب ــان اســت و زن آذربایج

پیوست اول: مطالبات اسراتژیک ما:

 مطالبات سیاسی و اسراتژیک ما در رشایط کنونی به سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تقسیم می شود. 

مطالبات کوتاه مدت:

تاش و مبارزه برای تحقق آرمان های خلق ترک در آذربایجان و ایران، در دوره حاکمیت جمهوری اسامی است. 

ـ به رسمیت شناخته شدن هویت ملی ملت ترک

ـ رسمیت یافن زبان ترکی در قانون اساسی

ـ تحصیل به زبان ترکی از مدارس ابتدایی تا آخرین مدارج دانشگاهی

ـ ایجاد مطبوعات و رسانه های جمعی دولتی و غیردولتی رسارسی به زبان ترکی

مطالبات میان مدت:

ـ اداره ی مناطــق ســکونت ترکهــا توســط خــود آنهــا در آذربایجــان اتنیــک و کانتونهــای تــرک در منطقــه قشــقایی، خراســان، اصفهــان 

و هــر شــهر و روســتایی کــه ترکهــا در آن دارای اکریــت هســتند. 

ــک واحــد اداری در تقســیامت  ــوای ی ــران تحــت ل ــرب ای ــه هــم پیوســته ی ترک نشــین در شــامل غ ــی مناطــق ب ــردآوری متام ـ گ

ــام دارد.  ــه آذربایجــان ن کشــوری ک

ـ ایجــاد پارملــان محلــی در آذربایجــان اتنیــک )هامننــد ســایر ملیتهــا( کــه حــق اظهــار نظــر در قوانیــن مصوبــه ی مجلــس مرکــزی 

را دارد. 

مطالبات بلندمدت:

 بــا رشــد رونــد مبــارزات خلق هــای ســاکن در ایــران و همه گیرشــدن آن و بــروز بحران هــای سیاســی کــه در نتیجــه ی آن جمهــوری 

اســامی کنــرل خــود را بــر کشــور از دســت بدهــد، اســراتژی مــا تاســیس جمهــوری آذربایجــان در آذربایجــان اتنیــک بــا مختصــات 

برشــمرده در پاتفــورم و در لــوای جمهــوری فــدرال ایــران اســت کــه بــر اســاس دموکراســی  از پاییــن بــه بــاال تاســیس می گــردد. 

پیوست دوم:  راهی برای تغییر:

1ـ مــا بــر ایــن باوریــم کــه تغییــر رژیــم جمهــوری اســامی ایــران تنهــا و تنهــا از طریــق همبســتگی متامــی خلقهــای ســاکن در 

ایــران )تــرک، فــارس، کــورد، عــرب، بلــوچ، لــر، گیلــک، مازنــی و. . ( و اتحــاد عمــل متامــی جنبش هــای سیاســی در مرکــز و جنبــش 

هــای ملــی ـ دموکراتیــک در پیرامــون کشــور ممکــن و مقــدور اســت. 

2ـ مــا از امــروز تغییــر دموکراتیــک در فــردای جمهــوری اســامی را در تاکیــد بــه اســتقرار یــک نظــام سیاســی غیرمتمرکــز، از 

پاییــن بــه بــاال می دانیــم و متامــی احــزاب و تشــکل های سیاســی معتقــد بــه بدیــل سیاســی غیرمتمرکــز و فدراتیــو در ایــران را 

بــرای تحقــق ایــن هــدف بــه اتحــاد فرامی خوانیــم و بــرای آن تــاش می کنیــم. 

3ـ بــرای رسعــت بخشــیدن بــه رونــد تغییــرات مهــم سیاســی و از آن جملــه برداشــت مانــع اصلــی تطــور سیاســی در ایــران 

ــل  ــل سیاســی غیرمتمرکــز، خواهــان احــرام متقاب ــران و حراســت از اتحــاد عمــل، حــول بدی ــم جمهــوری اســامی ای ــی رژی یعن

ــوع ادعاهــای ارضــی  ــن از ن ــه مناقشــه برانگیز و تفرقه افک ــه مباحث ــر و دوری از طــرح هرگون ــه همدیگ اشــخاص و تشــکل ها ب

و… هســتیم. 

مــا حــل اختافاتــی از ایــن دســت را بــه بعــد از تغییــر رژیــم جمهــوری اســامی و تشــکیل مجالــس ملــی در جمهوری هــای 

ــا تکیــه بــر  داخلــی متعلــق بــه خلقهــای ســاکن در ایــران واگــذار می کنیــم و بــر ایــن باوریــم کــه اختافاتــی از ایــن نــوع را ب

دیالــوگ، تفاهــم متقابــل و در صــورت لــزوم ارجــاع بــه دادگاههــای صالحــه داخلــی و یــا بیــن املللــی حــل و فصــل مناییــم. هــر 

حرکتــی کــه در تعــارض بــا ایــن اصــل را بــه دلیــل ایجــاد تفرقــه در صفــوف متحــد جنبش هــای ترقی خــواه و اعراضــی، خدمــت 

بــه رژیــم جمهــوری اســامی ایــران ارزیابــی می کنیــم. 

4 ـ بــرای گســرش مبــارزات سیاســی و مردمــی در متامــی مناطــق ایــران و ســازماندهی وســیع جنبش هــای اعراضــی، 

ــان  ــتایی، جوان ــری و روس ــش کارگ ــن و تشــکل های جنب ــان، فعالی ــش زن ــن و تشــکلهای جنب ــی چــون فعالی ــای اجتامع جنبش ه

بیــکاران، مالباختــگان و الیه هــای ســتم کشــیده ی جامعــه را بــرای همــکاری در چارچــوب بدیــل سیاســی غیرمتمرکــز و فدراتیــو 
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ــم. « ــاد فرامی خوانی ــه اتح ــران ب در ای
ــوب  ــدل مطل ــوای م ــران و آذربایجــان اســت. اساســا محت ــرای رسارس ای ــدرال ب ــوری ف ــق سیســتم جمه ــک خواســتار تحق ــش بیرلی جنب

ــت  ــار اس ــد، زیان ب ــد باش ــه می خواه ــدل هرچ ــن م ــه ای ــاخت ک ــان س ــد خاطرنش ــا بای ــد، ام ــر می باش ــش مطمح نظ ــن جنب ــم ای فدرالیس

زیــرا دولت گرایــی تیشــه بــر ریشــه آن خواهــدزد. هکــذا نــوع دموکراســی  کــه در خیــال خــود پرورانــده، »دموکراســی  پارملانــی« اســت و 

ــه رادیکالیســم برخــوردار نیســت. بنابرایــن از مدل هــای ســنتی قــرن  ــو شــعار »دموکراســی  پلورالیســتی« را رسمی دهــد امــا از خمیرمای ول

ــون  ــی کانت ــت. حت ــاارزش اس ــک ب ــی دموکراتی ــا و اتونوم ــوص کانتون ه ــته هایش در خص ــت. خواس ــی اس ــم و دموکراس ــتمی فدرالیس بیس

ــدل  ــامن م ــع ه ــم تاب ــا الئیسیس ــندد ام ــی پس ــم را م ــوده. سکوالریس ــزی من ــک طرحری ــورت دموکراتی ــران را بص ــهر ته ــر کان ش موردنظ

جمهــوری فــدرال و دموکراســی خویــش را تنــگ آن می گــذارد. اساســا نظــام سوسیالیســم دموکراتیــک را بــرای آینــده ی ایــران و آذربایجــان 

ــش باشــد.  ــک آن جنب ــا ارزش ایدئولوژی ــب ب ــد از جوان ــت می توان ــه غای ــن ب ــده و ای ــک خــود برگزی ــات و بنیان هــای اتوپی ــه مطالب ــا ب بن

سیســتمی غیرمتمرکــز را بــا توســعه ی متــوازن در رسارس حوزه هــای سیاســی، اقتصــادی، اجتامعــی و فرهنگــی خواســتار اســت کــه مداخــات 

جمهــوری فــدرال مرکــزی در حکومت هــای محلــی را برمنی تابــد. اینهــا از محاســن فکــری ایــن جنبــش اســت. امــا ایــن مــوارد رصفــا و بــه 

مثابــه تحلیــات ســوبژکتیو و بــدور از واقعیت هــای آینــده ای کــه برخواهــد آمــد، فایــده ای چــه رسارسی و چــه داخلــی بــرای هیــچ ملتــی از 

ایــن ســنخ نخواهدداشــت. زیــرا حــوزه ی واقعیــت کنژکتــوری سیاســی و قدرت گرایانــه در کنــار تکــرار اشــتباهات ایدئولوژیــک، پارادایمــی و 

سیســتمی می توانــد انقابــی شکســت خــورده را تکرارمنایــد. چراکــه بیرلیــک اگرچــه بــه موجودیــت برحــق اتنیک هــا، ملیت هــا، زبان هــا، 

فرهنگ هــا و تاریخ هــای هــر ملیــت در چارچــوب ایــران و آذربایجــان اقــرار می منایــد کــه امــری دموکراتیــک اســت، امــا قــادر بــه پیدایــش 

ــی و  ــران، دموکراســی  پارملان ــاب مرزهــای مســدود ای ــاری بســته در ق ــی، فدارلیســم، خودمخت پارادایمــی خــارج از حوزه هــای »دولت گرای

ســاختار تکــراری قــوای ســه گانه)مقننه، مجریــه و قضائیــه( منی یابــد و ایــن بزرگریــن معضــل تاریخــی بــرای نظام هــای سوسیالیســتی بــوده 

اســت. فلــذا معیارمنــدی براســاس تفکیک هــای مبتنــی بــر اتنیــک، ملیــت، فرهنــگ، زبــان و دیــن ـ مذهــب از جملــه مــوارد تعیین کننــده 

جهــت داوری درخصــوص یــک جنبــش اســت. چــه بســا متامــی اینهــا تاکنــون در نظام هــای تاریخــی همچنــان مســئله ی بحرانــی هســتند 

و راه حلــی دموکراتیــک بــرای آنهــا یافــت نشــده. سوسیالیســم دموکراتیــک وقتــی می توانــد بــه عینــه بــه حفــظ محیط زیســت، برقــراری 

عدالــت و امنیــت اجتامعــی موفــق گــردد کــه عــاری از دولت گرایــی و مدل هــای فدرالــی و دموکراســی خواهی دولت گــرا باشــد. باوجــود 

اینهــا، مســائل پیچیــده و هــزاران ســاله ی اجتامعــی حــل نخواهنــد شــد. 

متامــی آنچــه در خصــوص مــوارد مذکــور در مــن برنامــه سیاســی بیرلیــک بــه مثابــه مرامنامــه بنیادیــن آمــده، مبهــم و الینحــل مانده انــد. 

در راســتای برپایــی یــک جامعــه ی انســانی مســایل مذکــور را کــه برشیــت گریبانگیــر آن اســت مــورد مداقــه پارادایمــی قرارنــداده. هریــک 

ــرای نظــام  ــی باشــند ب ــد غــده ای رسطان ــکال و بقــای بحــران ملیت هــا می توانن ــی، فدرالیســم دولت گــرا، دموکراســی غیررادی از دولت گرای

ــاال برشــمردیم، مبهــم و  ــی کــه درب ــات سیاســی و اســراتژیک بیرلیــک علی رغــم ارزش های سوسیالیســم دموکراتیــک. از ایــن حیــث، مطالب

غیرشــفاف اســت. پرداخــت آن بــه تعبیــر خویــش »آذربایجــان اتنیــک« و »کانتــون هــای ترک)منطقــه قشــقایی، خراســان، اصفهــان و غیــره(« 

بــر اســاس تفکیک پذیــری اقلیــت و اکریــت آنهــم بــدون توجــه بــه مبانــی یــک سیســتم فرافدرالــی کــه هامنــا کنفدرالیســم اســت، مســایل 

را بحرانی تــر می منایــد فلــذا رهیافتــی دموکراتیــک بــرای آن در مطالبــات خــود ترشیــح و تبییــن ننمــوده. اشــاره بــه بدیلــی تحــت عنــوان 

ــرای ادعاهــای  ــوی ای ب ــران باشــد. فدرالیســم پاســخگوی ق ــده ای ــی در آین ــل سیاســی عین ــد روشــنگر بدی ــو بصــورت رصف منی توان فدراتی

ــد »مــا حــل  ارضــی و تفرقه افکــن نیســت و تاریــخ معــارص جهــان ایــن را اثبــات منــوده. اینکــه بیرلیــک در برنامــه سیاســی خــود می گوی

ــه  ــق ب ــی متعل ــی در جمهوری هــای داخل ــس مل ــوری اســامی و تشــکیل مجال ــم جمه ــر رژی ــه بعــد از تغیی ــن دســت را ب ــی از ای اختافات

خلق هــای ســاکن در ایــران واگــذار می کنیــم . . . « در کنــه مبانــی پارادایمیــک خــود مســئله دار اســت و بــرای یافــن رهیافت هــای بنیادیــن 

ورود نکــرده. چنیــن مســایلی بــا ارجــاع بــه دادگاه هــای صالحــه ی داخلــی و یــا بین املللــی حــل و فصــل نخواهدشــد زیــرا دارای ریشــه های 

رسطانــی تاریخــی اســت. تنهــا رهیافــت البتــه سوسیالیســم دموکراتیــک اســت امــا ایــن نیــز بــه سیســتمی فرافدرالیســم و دولت گرایــی نیــاز 

ــه ملی گرایــی،  ــد. مســایل فــوق بــدور از سوسیالیســم و آغشــته ب ــد و منطــف گردان دارد کــه ســاختار کانتون هــا و فدره هــا را تعییــن منای

شوونیســم )اگرچــه ناخواســته( و مرکزگرایــی دولت گرایانــه خواهدبــود کــه خــود مــدل فدرالیســم بــا هــر مدلــی کــه باشــد، بــرای متامــی 

ایــن معایــب بــاز اســت. 

باتوجــه بــه برنامــه جنبــش بیرلیــک درکل جنبشــی اســت کــه می توانــد بــه فراخــور آرمانهــای تعیین شــده اش در راســتای بــرادری ملت هــا 

ــم کنونــی جنبــش نامــرده در تعییــن شــاخصه های درســت  ــردارد بــه رشطــی کــه متوجــه معایــب پارادایمــی خویــش باشــد. پارادای گام ب

جهــت رویارویــی بــا تضادهــای اتنیکــی، ملیتــی و اجتامعــی دچــار تناقــض هســتند. ایــن شــاخصه ها در رویارویــی بــا تشــکل های سیاســی 

ــی  ــراری دولت گرای ــاختار تک ــای دارای س ــا و نظام ه ــز از مدل ه ــت، گری ــا رهیاف ــذا تنه ــد ل ــری می انجام ــه جبهه گی ــران ب ــف در ای مختل

اســت. تضادهــا را مشــاهده می کنــد امــا از زاویــه دولت گرایــی و فراتــر از آن، راه حلــی بــرای مشــاهدات خــود نــدارد. 

»
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  انجمــن پادشــاهی ایــران، یــک انجمــن ســلطنت طلب ایرانــی اســت کــه توســط فــرود فوالدونــد، پایه گــذاری شــد. بنــا بــه رشوح 

وبســایت تنــدر، »فتح اللــه منوچهــری« ملقــب بــه »فــرود فوالدونــد« در قاهــره رشوع بــه فعالیــت سیاســی علیــه جمهــوری اســامی 

می کنــد و بعــد از ۱۴ ســال در ترکیــه اقــدام بــه تأســیس گــروه »گیــو وارگان« کــرد. هــدف ایــن گــروه بازگردانــدن رضــا پهلــوی بــه 

ــن انجمــن همــکاری  ــا ای ــدازی نشــان منی دهــد و ب ــارزه بران ــه مب ــه ای ب ــوی عاق ــا رضــا پهل ــود ام ــه ب ــزی و برنام ــا طرح ری ــران ب ای

ــر می دهــد و ۱۱ نفــر  ــران« تغیی ــه »انجمــن پادشــاهی ای ــام خــود را ب ــن گــروه در ســال ۱۳۸۳ خورشــیدی ن ــد. در نتیجــه ای منی کن

ــا ایــن انجمــن و سیاســت های آن همــکاری کننــد.  ــد کــه ب عضــو اصلــی ســوگند می خورن

ــد،  ــرود فوالدون ــس از ناپدیدشــدن ف ــرد. پ ــروه ک ــد گ ــغ عقای ــه تبلی ــدام ب ــدازی شــبکه »Your TV« اق ــا راه ان ــد ب ــرود فوالدون ف

رســانه های جمهــوری اســامی جمشــید شــارمهد را بــه عنــوان مســئول اصلــی ایــن گــروه معرفــی می کننــد امــا ایــن گــروه او را فقــط 

ســخران می دانــد. جمشــید شــارمهد در لس آنجلــس آمریــکا بــا ایــن انجمــن آشــنا می شــود و رشوع بــه همــکاری بــا آنــان می کنــد. 

ــد.  ــدازی می کن ــدر را راه ان ــو تن ــد و در ســال ۲۰۰۷ رادی ــدر را تأســیس می منای ــادی وبســایت تن او در ســال ۲۰۰۴ می

دیدگاه ها و برنامه

ــان  ــاز دودم ــرث و آغ ــاهی کیوم ــاهی، پادش ــال ۶۳۷۶ شاهنش ــدا س ــد، مب ــتفاده می کن ــن اس ــه انجم ــاهی ک ــخ شاهنش ــدا تاری   مب

ــران«  ــه شــیوه »پادشــاهی« و در »ای ــخ آغــاز اســتقرار سیســتم کشــورداری ب ــن تاری ــد کــه ای پیشــدادیان اســت. آنهــا ترصیــح می مناین

اســت و نــه مبــدا آریایــی و یــا میرایــی و یــا زرتشــتی. همچنیــن می گوینــد آنچــه کــه از ســوی مجلــس شــورای ملــی در زمــان پادشــاه 

ــان  ــاز دودم ــه هــم آن آغ ــران ک ــخ ای ــک سلســله از تاری ــا ی ــاز تنه ــت آغ ــام گرف ــاله ن ــخ ۲۵۰۰ س ــید و تاری ــب رس ــه تصوی ــر ب آریامه

هخامنشــی باشــد بــوده اســت و بــه غلــط تاریــخ شاهنشــاهی نــام گرفتــه اســت. 

سلســله های مادهــا و پیشــدادیان را هــم »ایرانــی« و هــم »پادشــاهی« می داننــد. انجمــن پادشــاهی علــت تصویــب تاریــخ ۲۵۰۰ 

ســاله در زمــان پهلــوی را حضــور »ناسیونالیســم شــیعه« در همــه ی   ارکان دولتــی ایــران می دانــد و اســتدالل می کنــد کــه آن جریــان در 

همــه ی زمینه هــا بــه جنــگ شــیعه و ســنی خــود ادامــه می دادنــد. از دیگــر اســتداللهایش چنیــن اســت:»از آنجــا کــه سلســله »مــاد« 

اجــداد کردهــای ســنی بوده انــد طراحــان ایــن تاریخ گــذاری بــا نفرتــی کــه از بــرادران ســنی خــود داشــتند از انتخــاب مبــدا درســت و 

واقعــی هــم »پادشــاهی« و هــم »ایرانــی« باشــد خــودداری کردنــد. «

انجمــن پادشــاهی ایــران از اســتفاده مبــدا تاریــخ ۱۳۹۱ خــودداری می کنــد و می گویــد »مبــدا ایــن تاریــخ نــه تنهــا کــوچ محمــد از 

مکــه بــه مدینــه نیســت بلکــه مبــدا ضدایرانــی آن بــه تخــت نشســن معاویــه اســت. امــا مــا در نوشــته های رســمی انجمــن پادشــاهی 

ایــران، ایــن تاریــخ را معاویــه ای می نامیــم و بــا کوتــاه شــده آن »معــا. « مشــخص می کنیــم. «

ــگ و  ــر آن فرهن ــم ب ــاهی را ه ــا پادش ــد ام ــف می منای ــگ« توصی ــک »فرهن ــد و آن را ی ــژاد منی دان ــی را ن ــن، آریای ــا انجم چه بس

ــد.  ــکل ده ــش را ش ــم ایرانی ــره ی ناسیونالیس ــا جوه ــد ت ــت می ده ــژادی ارجحی ــگ و ن ــه فرهن هرگون

ایــن گــروه معتقــد اســت کــه رضــا پهلــوی، فرزنــد آخریــن شــاه ایــران، صاحیــت الزم را بــرای پادشــاهی نــدارد و بــر طبــق آییــن 

ــن و  ــد از »پاکری ــد و بای ــاع می کن ــردم دف ــوق م ــه از حق ــت ک ــی اس ــاه کس ــران آزاد، پادش ــت ای ــک حکوم ــت ی ــه ای و سیاس ریش

شایســته ترین فرزنــدان ایــران باشــد«. همچنیــن ایــن گــروه اعتقــاد دارد اصــل و نســب فــرد اهمیــت نــدارد بلکــه دانایــی و توانایــی فــرد 

اســت کــه او را پادشــاه می کنــد چــون در تاریــخ ایــران پادشــاهان تنهــا بخاطــر لیاقــت بــه ایــن درجــه رســیدند نــه بــه دلیــل اصــل و 

ــران نویــن می نامــد.  ــدر ای نســب. ایــن انجمــن رضــا شــاه را پ

اعضــای انجمــن پادشــاهی ایــران: فتح اللــه منوچهــری بــا نــام مســتعار فــرود فوالدونــد )رهــر انجمــن(؛ جمشــید شــارمهد )ســخنگوی 

انجمن پادشاهی ایران

»

»



جامـعه   دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان نرشیه ی اجتامعی، فرهنگی وسیاسی
KODAR  

43

KODAR  

انجمــن پادشــاهی و مدیــر رادیــو و ســایت تنــدر(؛ الکســاندر ولــی زاده )بــا نــام مســتعار »کــورش لـُـر«(؛ ناظــم اشــمیت )بــا نــام مســتعار 

»سیمرغ«(. 

الکســاندر ولــی زاده و ناظــم اشــمیت همراهــان فتح اللــه منوچهــری در ســفر بــه ایــران بودنــد و بــه گفتــه ســازمان عفــو بین امللــل 

ــی از  ــاد در یک ــامل زی ــه احت ــده اند و ب ــد ش ــران ناپدی ــرز ای ــی م ــه و در نزدیک ــکاری ترکی ــتان ح ــه ی ۲۰۰۷ در اس ــخ ۱۷ ژانوی از تاری

بازداشــتگاه های وزارت اطاعــات در تهــران زندانی انــد. 

فعالیت های این حزب در ایران کارنامه ذیل را پیش رو می گذارد:

انفجــار کانــون رهپویــان وصــال:در تاریــخ ۲۴ فروردیــن ۱۳۸۷ )برابــر بــا ۱۲ آوریــل ۲۰۰۸(، انفجــاری در حســینیه ی شــهدا وابســته بــه 

کانــون رهپویــان وصــال در شــهر شــیراز رخ داد، کــه منجــر بــه کشته شــدن ۱۴ نفــر و دســت کم ۲۰۰ مجــروح شــد. 

ــه مبــب  ــه ای، انفجــار هرگون ــا صــدور اطاعی ــران، ب ــی ای ــی امنیــت مل ــل ۲۰۰۸( شــورای عال ــن ۱۳۸۷ )۱۶ آوری ــخ ۲۸ فروردی در تاری

یــا انتقــال مــواد انفجــاری از بیــرون توســط بــه تعبیــر خــود »عوامــل و عنــارص معانــد« اعــم از داخلــی و خارجــی در حادثــه انفجــار 

کانــون رهپویــان وصــال را منتفــی دانســت. امــا در تاریــخ ۲۴ اردیبهشــت ۱۳۸۷ )برابــر بــا ۱۳ مــه ۲۰۰۸( ســخنگوی قــوه قضائیــه ایــران 

از بازداشــت دوازده عامــل انفجــار خــر داد و گفــت کــه ایــن افــراد، وابســته بــه انجمــن پادشــاهی ایــران و از عوامــل آمریــکا و انگلیــس 

ــام علــی موســوی مطلــق مدعــی شــد کــه وی یکــی از  ــه ن ــا یــک زندانــی ب ــه ب ــد. در ســال 1389 شــبکه پــرس تــی وی در مصاحب بودن

عوامــل مبب گــذاری بــوده اســت و خــر از اعــدام وی داد. امــا بعدهــا مشــخص شــد کــه ایــن اعرافــات ســاختگی بــوده و ایــن زندانــی 

آزاد شــده اســت. 

در تاریــخ ۹ آذر ۱۳۸۷ )برابــر بــا ۲۹ نوامــر ۲۰۰۸(، شــعبه ی ۱۵ دادگاه انقــاب تهــران، بــا مجــرم شــناخن ۳ نفــر از متهــامن انفجــار 

کانــون رهپویــان وصــال، حکــم بــر محارب بــودن و اعــدام در ماعــام، بــرای »محســن اســامیان، علی اصغــر پشــر و روزبــه یحیــی زاده« را 

صــادر کــرد. نهایتــاً در تاریــخ ۲۱ فروردیــن ۱۳۸۸ )برابــر بــا ۱۰ آوریــل ۲۰۰۹( در محــل زنــدان عادل آبــاد شــیراز اعــدام شــدند. 

ــه وقــوع پیوســت. انجمــن پادشــاهی  ــه خمینــی ب انفجــار در آرامــگاه خمینــی: در ۲۲ دی ۱۳۸۸ انفجــاری در آرامــگاه ســید روح الل

ــام  ــا ن ــژن عباســی ب ــن انفجــار بی ــوان کــرد. در ای ــدر« را مســئول انفجــار عن ــکاوران تن ــوان »ت ــرادی تحــت عن ــه اف ــک بیانی ــران در ی ای

ــروز« ـ  یکــی از هــواداران انجمــن پادشــاهی ـ کشــته شــد.  »پی

اتهــام تــرور اســتاد دانشــگاه تهــران و تکذیــب آن: خرگــزاری فــارس مدعــی شــد انجمــن پادشــاهی ایــران، تــرور مســعود علی محمــدی 

از اســتادان دانشــگاه تهــران را بــه عهــده گرفته اســت. ایــن خــر از ســوی انجمــن پادشــاهی ایــران تکذیــب و بــر جعلی بــودن 

ــوی  ــرد وی از س ــن عنوان ک ــارس همچنی ــزاری ف ــد. خرگ ــد ش ــدر تأکی ــکاوران تن ــاً ت ــن، خصوص ــا انجم ــاط ب ــی ارتب ــایت های مدع وب س

ــم شده اســت.  ــاس شــخصی مته ــوان لب ــه عن ــت ب ــه فعالی ــدگان ب ترورکنن

ــراد  ــن اف ــه ای ــرد ک ــاهی عنوان ک ــن پادش ــا انجم ــط ب ــدگان مرتب ــدگان و کشته ش ــت دستگیرش ــورد وضعی ــرش در م ــوق ب ــاالن حق فع

زیــر شــکنجه های جســمی و روحــی و نیــز بــا وعــده آزادی، وادار بــه اعــراف علیــه خــود شــده اند. آن هــا همچنیــن قبــل از انتخابــات 

ــد.  ــدان بوده ان ــات در زن ــع بعــد از انتخاب دســتگیر شــده و در زمــان وقای

ــا فعالیــت در انجمــن پادشــاهی ایــران  ــه اتهــام عضویــت ی برخــی از افــرادی کــه در دادگاه متهــامن پرونــده ی کودتــای مخملــی، ب

ــدی  ــامیان؛ مه ــن اس ــور؛ محس ــی؛ آرش رحامنی پ ــا علی زمان ــد از: محمدرض ــده اند، عبارتن ــوم ش ــدام محک ــه اع ــناخته و ب ــارب ش مح

ــژن  ــی؛ بی ــژاد؛ داود میراردبیل ــد روحی ن ــو؛ حام ــه بان ــه کُردی ــب ب ــی ملق ــرا بهرام ــی زاده؛ زه ــه یحی ــر پشــر؛ روزب ــی اصغ اســامیان؛ عل

ــری.  ــادی نصی ــری زرزا؛ وحیدصی ــی؛ اســعد امی ــامن عارف عباســی؛ پی

پنج تن نخست توسط دستگاه قضائی حکومت جمهوری اسامی اعدام شدند. 

فــرود فوالدونــد و جشــمید شــارمهد هــردو از رهــران انجمــن هســتند کــه توســط نظــام ایــران دســتگیر و زندانــی شــده اند. شــارمهد 

در ســال 2020 دســتگیر شــد. وزارت اطاعــات جمهــوری اســامی در اطاعیــه ای اعــام کــرد جمشــید شــارمهد را طــی »عملیاتــی پیچیــده« 

در تاریــخ ۱۱ مــرداد ۱۳۹۹ دســتگیر کرده اســت. در ایــن اطاعیــه اشــاره نشــده کــه ایــن عملیــات پیچیــده در کجــا صــورت گرفتــه اســت. 

بعــد از صــدور اطاعیــه، گامنه زنی هایــی دربــاره احتــامل ربــودن او در خــارج از کشــور مطــرح شــد. بــه گفتــه فرزندانــش او آخرین بــار 

در عــامن حضــور داشــته اســت. 

تنــدر یــک گــروه ســلطنت طلب و ناسیونالیســت اســت کــه خواســتار فروپاشــی جمهــوری اســامی و نظــام والیــی آن اســت. متایــل 

بــه نظــام پادشــاهی بــر محوریــت ایران گرایــی خشــک آیین همچــو پــرده ای ضمخــت متامــی حــوزه فکــری و اندیشــگی اعضــای آن را 

پوشــانده و اجــازه منی دهــد بــه مــدل و نوعــی دیگــر از اندیشــه و طــرح موضوعاتــی از قبیــل حقــوق ملــل، مذاهــب و فرهنگ هــا 

بصــورت عقانــی پایــه بیاندیشــد. بنابرایــن آنچــه خاســتگاه کلــی تنــدر اســت، پادشــاهی واحــد و تبعیــت همــه ملــل ایــران از آن 

بــدون  هرگونــه دگراندیشــی اســت. 
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جاماح

ــش  ــش آزادیبخ ــف جنب ــی:Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı مخف ــی آذربایجان ــه ترک ــاح )ب    جام

ملــی آذربایجــان جنوبــی(، اولیــن حــزب منطقــه ای اســت کــه ایــران آن را تجزیه طلــب می دانــد و می گویــد کــه بــرای جدایــی آذربایجــان 

ایــران از ایــران و اتحــاد آن بــا جمهــوری آذربایجــان یــا تشــکیل »آذربایجــان واحــد« فعالیــت می کنــد. ایــن گــروه سیاســی در ســال ۱۹۹۱ 

توســط پیــروز دیلنچــی بنیان گــذاری شــد، فعالیــت جامــاح در ایــران ممنــوع اعــام شده اســت. پایــگاه اصلــی ایــن تشــکیات در باکــو 

پایتخــت جمهــوری آذربایجــان می باشــد.  فعالیــت ایــن حــزب در ایــران ممنــوع اعــام گشــته. 

از ســال ۱۹۹۱ تــا ۱۹۹۹ میــادی رهــری تشــکیات بــه عهــده پیــروز دیلنچــی بــود کــه پیــروز دیلنچــی بــه ســمت معاونــت نــزول و 

محمــود علــی چهرگانــی بعنــوان رهــر جامــاح انتخــاب شــد. 

پــس از نزدیــک بــه ســه ســال، در تاریــخ ۲۱ ژانویــه ۲۰۰۲ بــه دلیــل اختافــات درونــی هیئــت رهــری تشــکیات، چهرگانــی توســط 

پشــتیبانان دیلنچــی بــا اکریــت آرا از جامــاح بیــرون شــد و دیلنچــی بــرای بــار دوم بــه ســمت رهــری جامــاح برگزیــده شــد. 

متعاقبــاً چهرگانــی باتفــاق اقلیــت منشــعب شــده از جامــاح، ابتــدا گــروه قبلــی خــود را کــه »جبهــه ملــی اســامی آذربایجــان« نــام 

داشــت، انحــال و ســپس گــروه دیگــری را بــا نــام گامــوح تأســیس منــود. 

گاموح
»چهره گانــی« رهــر جامــاح پــس از اخــراج، ســازمان قبلــی خــود را کــه »جبهــه ملــی اســامی آذربایجــان« نــام داشــت، منحــل منــود و 

ســازمان دیگــری بــا نــام گامــوح را در ســال ۱۹۹۵تاســیس کــرد. 

ــی آذربایجــان میلــی اویانیــش حرکتــی« کــه بــه فارســی »جنبــش بیــداری ملــی آذربایجــان جنوبــی« خوانــده  گامــوح مخفــف »گونَ

می شــود، یــک تشــکیات سیاســی اســت کــه در اروپــا برآمــد و ایــران ادعــا دارد کــه بــرای جدایــی آذربایجــان ایــران از کشــور ایــران و 

اتحــاد آن بــا جمهــوری آذربایجــان یــا تشــکیل »آذربایجــان واحــد« فعالیــت می کنــد.  همچنیــن اضافــه می کنــد کــه جامــاح و گامــوح 

اهــداف مشــرکی دارنــد و توســط جریان هــا و حکومت هــای مشــرکی نیــز پشــتیبانی می شــوند. آن دو تشــکیات را بــه برخــورداری از 

ــد.  ــو در آذربایجــان رابطــه ی مســتحکم دارن ــا باک ــه ب ــد ک ــم می کنن ــه مته اهــداف پان ترکیســتی و تجزیه طلبان

گامــوح بــا مراکــز آمریکایــی، اروپایــی، ترکیــه ای و آذربایجانــی روابــط برقرارمنــوده. گامــوح و جامــاح هــردو خواســتار اجــرای مــواد 

معوقــه ی قانــون اساســی ایــران در خصــوص ملت هــا و زبــان مــادری یعنــی اصــول ۱۵ و ۱۹ هســتند. ایــن اصــول بــر برابــری ملت هــا و 

ــد.  ــران اندکــی و بصــورت مبهــم اشــاره می کن خلق هــای ای

قوانیــن  بــه  تکیــه  بــا  تنهــا  گامــوح  نظــر  از 

کنوانســیون های حقــوق بــرشی و بــه رشط دموکراســی 

اســت کــه می تــوان بیــن شــش ملــت ســاکن در 

ــه  ــن ب ــوچ و ترکم ــرب، بل ــرد، ع ــارس، ک ــرک، ف ایران:ت

شــکل فــدرال و کنفــدرال و برمبنــای حقــوق متســاوی 

بــه همزیســتی دموکراتیــک بــر مبنــای قوانیــن جهانــی 

ــکل دول  ــول ش ــدم قب ــورت ع ــت و در ص ــت یاف دس

مشــرک کــه از طــرف مناینــدگان سیاســی ملــت فــارس 

می توانــد زیــر ســوال بــرود و ایــن سیاســیون چــه در 

ــران  ــه ای ــث تجزی ــیون باع ــه در اپوزیس ــت چ حاکمی

گردنــد، بیعتــا حــق تشــکیل دولــت مســتقل نیــز حــق 

ــی  ــیون های جهان ــده در کنوانس ــناخته ش ــی ش طبیع

جاماح، گاموح، ینی گاموح، گاسپ، دیرینیشجاماح
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ــد.  ــرش می باش ــوق ب حق

گامــوح همچنیــن ملی گرایــی بــر پایــه تســاوی حقــوق بــا ملــل دیگــر، نوگرایــی و دموکراســی و سکوالریســم را ادعــا می کنــد و خــود 

ــد.  ــدار آزادی زن می دان را طرف

گاموح با این آرمانها بیشر در سال ۲۰۰۳ ابراز وجود کرد. و در مرامنامه ی خود خواستار »حق تعیین رسنوشت« شده. 

گامــوح در مرامنامــه ی خویــش ترشیــح کــرده کــه: »حرکــت بیــداری ملــی آذربایجــان جنوبــی بــر اســاس قطعنامه هــای ۱۶ دســامر 

۱۹۶۶ و ۱۵ دســامر ۱۹۴۸ و کنوانســیون حقــوق بــرش و حقــوق بین امللــل، در جهــت »حــق تعییــن رسنوشــت« ملــت آذربایجــان جنوبــی 

مبــارزه می کنــد و ایــن مبــارزه را بــر اســاس ســه اندیشــه »ترک گرایــی، عرصی بــودن، آزادی عقیــده و بیــان« ســامان می دهــد و بــا بــه 

دســت آوردن حامیــت ملــت آذربایجــان، ســازمان ملــل متحــد، اتحادیــه اروپــا و همچنیــن آذربایجانی هــای مهاجــر در کشــورهای دیگــر 

روز بــه روز شــکوفاتر شــده و قدرمتنــد می گــردد. «

ینی گاموح
ــی  ــه اختصــار »ین ــی«  ب ــش حرکت ــی اویانی ــی آذربایجــان میلل ــی گون ــی آذربایجانی:»ین ــوح« در ترک ــی گام ــوان »ین ــا عن تشــکیاتی ب

ــرآورد.  ــی« رسب ــان جنوب ــی آذربایج ــداری مل ــت نوبی ــی »حرک ــوح« و در فارس گام

در برنامه و اساسنامه آن تشکیات آمده:

ــاه  ــک شــدن، پیرشفــت و رف ــی، دموکراتی ــرای وحــدت، آزادی مل ــه ب »تشــکیات ینی گامــوح تشــکیاتی اســت سیاســی، اجتامعــی ک

ــه خــود  ــه گفت ــوده و ب ــی ب ــرارگاه مرکــزی ینی گامــوح در آذربایجــان جنوب ــد. ق ــارزه می کن ــی مب ــرک آذربایجــان جنوب عمومــی ملــت ت

ــردد.  ــی آدرس آن اعــام منی گ ــل امنیت ــه دالی ــا ب آنه

اهداف اساسی ینی گاموح:

»ـ اتحــاد تــرکان ســاکن در آذربایجــان جنوبــی و همچنیــن تــرکان مهاجــر آذربایجانــی و ایجــاد وحــدت ملــی و هدایــت مبــارزات ملــی 

در جهــت احــراز »حــق تعییــن رسنوشــت«. 

ـ ایجــاد جبهــه ی واحــد بــرای مبــارزات ملــت آذربایجــان جنوبی در مقابله با شوونیســم فارســی، فاشیســم دینــی، راسیسم)نژادپرســتی(، 

اســتثامر،  اســتبداد، تبعیضــات اجتامعــی،  اقتصــادی و فرهنگــی، نقــض حقوق و آزادیهای برش،  خشــونت، شــکنجه و تروریســم. 

ــن  ــراردادن ای ــات اجتامعــی و رسلوحــه ق ــن متــام طبق ــده بی ــه و آزادی عقی ــی، مدرنیت ــی آذربایجان ــردن ترک گرای ــغ و نهادینه ک ـ تبلی

خط مشــی و عملی ســاخن تئوری هــای آن. 

ـ کلیــه آذربایجانی هــا فــارغ از زبــان، دیــن، جنســیت و تابعیــت بــا قبــول اصــول ایــن نظام نامــه می تواننــد بــه عضویــت ینی گامــوح 

درآیند.«

دبیــرکل تشــکیات، دکــر لطیــف حســنی اســت کــه همــراه بــا اعضــای کمیتــه مرکــزی: محمــود فضلــی، شــهرام رادمهــر، آیــت مهرعلــی 

بیگلــو و بهبــود قلیــزاده در زمســتان ســال ۱۳۹۱ بازداشــت و بــه اتهــام »مشــارکت در فعالیت هــای تبلیغــی علیــه نظــام جمهــوری اســامی 

بــه نفــع گروه هــای غیرقانونــی، مشــارکت در اجتــامع و تبانــی بــه قصــد اقــدام علیــه امنیــت کشــور، عضویــت در گــروه غیرقانونــی بــه 

قصــد برهــم زدن امنیــت ملــی و همچنیــن جاسوســی بــه نفــع کشــورهای بیگانــه و یــا معاونــت در آن« در دادگاه بــدوی و تجدیدنظــر 

هرکــدام بــه نــه ســال زنــدان محکــوم شــدند و اکنــون دوران محکومیــت را می گذراننــد. 

حزب سوسیال دموکرات آذربایجان جنوبی: گاسپ
گاســپ مخفــف کلــامت ترکــی »جنوبــی آذربایجــان سوســیال دموکــرات پارتیســی« بــه فارســی »حــزب سوســیال دموکــرات آذربایجــان 

جنوبــی« اســت. 

در مرامنامه آمده:

»۱. مخفف و کوتاه شده نام حزب سوسیال دموکرات آذربایجان جنوبی »گاسپ« می باشد. 

۲. حــزب سوســیال دموکــرات آذربایجــان جنوبــی »گاســپ« در راه آزادی و اســتقال آذربایجــان جنوبــی بــر علیــه رژیــم جمهــوری 

ــد.  ــارزه می منای ــارس مب ــی شوونیســم ف ــه رسکردگ ــران ب اســامی ای

۳. هــدف »گاســپ« ایجــاد دولــت الییــک و ســکوالر و حقوقمنــد در آذربایجــان جنوبــی بــر اســاس دموکراســی و سیســتم 

پارملانتاریســتی بــا اتــکا بــه پلورالیســم )تکرگرایــی( می باشــد و کوشــش در جهــت ایجــاد آذربایجــان متحــد و واحــد کــه دشــمنان آن را 

ــد.  ــدا منوده ان ــم ج از ه

۴. زبــان: در آذربایجــان جنوبــی زبــان رســمی دولــت ترکــی آذربایجانــی خواهــد بــود. لیکــن دیگــر اقلیت هــای ســاکن در وطنــامن 

می تواننــد در کنــار زبــان ترکــی آذربایجانــی از حــق تحصیــل بــه زبــان مــادری خــود برخــوردار شــوند. . . 

5. پارملــان: پارملــان ارگان قانونگــذاری مــدرن در عــرص نویــن و یکــی از ارگان هــای دولت مــداری می باشــد. حــزب سوســیال دموکــرات 
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آذربایجــان جنوبــی بــا اتــکا بــه سیســتم فــدرال در کنــار پارملــان مرکــزی »مجلــس ملــی« تشــکیل پارملــان ایالتــی را در آذربایجــان هــدف 

خــود قــرار داده اســت. 

نظام نامــه ی حــزب: هــدف و مقصــد حــزب سوســیال دموکــرات آذربایجــان جنوبــی برقــراری آزادی، دموکراســی و عدالــت اجتامعــی 

ــامن از اســتعامر سیاســی،  ــی ملت ــا در رهای ــن هــدف را تنه ــه ای ــی می باشــد. راه رســیدن ب ــه به هم  پیوســگی مل ــکا ب ــا ات ــامن ب در وطن

مدنــی، فرهنگــی راسیســم فــارس و بــا تکیــه بــه اراده ی ملــت آذربایجــان می دانیــم. «

دیرنیش
ــی  ــت مل ــکیات مقاوم ــی »تش ــه فارس ــکیاتی« ب ــش تش ــی دیرنی ــان میلل ــر، »آذربایج ــزب دیگ ح

ــام  ــخ ۲۳ دی ۱۳۸۵ اع ــه تاری ــود را ب ــت خ ــام موجودی ــه اش اع ــه در بیانی ــام دارد ک ــان« ن آذربایج

ــی دارد.  م

تشکیات دیرنیش اهداف اصلی و راهکارهای خود را چنین اعام می دارد:

ــرای  ــود را ب ــکیاتی خ ــتامتیک و تش ــارزه ی سیس ــکیاتی« مب ــش تش ــی دیرنی ــان میل ۱ . »آذربایج

اعــاده ی حــق تعییــن رسنوشــت سیاســی و ملــی ملــت آذربایجــان و دفــاع از متامیــت ارضــی رسزمینامن 

آذربایجــان آغــاز منــوده اســت. 

۲. خــود را جزیــی از جنبــش ملی گــرای ملــت تــرک آذربایجــان دانســته و خــود را مقیــد بــه رعایــت 

اصــول و مبانــی اندیشــه های ملی گرایانــه بــرای دفــاع از منافــع ملــی ملــت آذربایجــان می دانــد. 

ــوده و  ــتوار ب ــونت آمیز اس ــک و غیرخش ــای دموکراتی ــا راهکاره ــی ب ــی و نیمه علن ــارزه مخف ــای مب ــر پایه ه ــی ب ــی مبارزات ۳. مش

اســراتژی اولیــه و بنیانــی ایــن تشــکیات جــذب، پــرورش و کادرســازی از نیروهــای جــوان در داخــل رسزمین مــان و ایجــاد هامهنگــی 

ــد.  ــر می باش ــارزه ی فراگی ــی و مب ــت مل ــارکت در مقاوم ــت مش ــه جه ــف جامع ــای مختل ــی در الیه ه دینامیک

ــه  ــامن آذربایجــان تشــکیل یافت ــوده در داخــل رسزمین ــارزه در درون ت ــاال و مب ــه ب ــن ب ــری از پاپی ــوری قدرت گی ــه تئ ــاد ب ــا اعتق ۴. ب

ــری تشــکیات شــود جــدا  ــه رضبه  پذی ــه منجــر ب ــری روش هــای معمــول ک ــی آن از به کارگی ــت مخفــی و نیمه علن ــت ماهی ــه عل ــی ب ول

خــودداری خواهــد منــود. 

۵. مشــی مبــارزه مخفــی نــه تنهــا ایــن تشــکیات را از مــردم جــدا نخواهــد منــود، بلکــه بســر الزم را بــرای آغــاز مبــارزه ی فراگیــر 

فراهــم خواهــد آورد. 

۶ . بــا انتشــار جــزوات تحلیلــی، آموزشــی، راهــردی و نرشیــات خــری رابطــه سیســتامتیک خــود را بــا مــردم و هــواداران خــود حفــظ 

خواهــد منــود. 

وضعیــت اســفبار کنونــی، ملــت تــرک آذربایجــان را مجبــور بــه دفــاع از خــود منــوده و حــق دفــاع مــرشوع را بــرای ملتــامن فراهــم 

ســاخته اســت. 

ــرک آذربایجــان و اســتفاده از اصــل »حــق  ــت ت ــک مل ــی و دموکراتی ــارزات مدن ــرای مب ــط ب ــل یادشــده رشای ــه دالی ــه ب ــا توجــه ب ب

تعییــن رسنوشــت« منــدرج در بیانیــه ی جهانــی حقــوق بــرش و حقــوق بین امللــل جنوبــی فراهــم آمــده اســت. »مــام میهــن آذربایجــان« 

ــا  ــی«  راســتای مجــادالت م ــوری »ملت ســازی، دولت ســازی و اتحــاد اراضــی مل ــوده و تئ ــا ب ــکار م ــی اف ــرک« دو رکــن اصل ــت ت و »ملی

خواهــد بــود. «

در ادامه ی اهداف آمده:

»تبلیــغ و ترویــج بیــداری ملــی در بیــن ملــت تــرک در آذربایجــان جنوبــی ایجــاد غــرور و اتحــاد ملــی در بیــن الیه هــای مختلــف 

اجتامعــی ملــت تــرک در آذربایجــان جنوبــی. 

تاش برای متوقف منودن هرگونه سیاست های شوونیستی اتخاذ شده بر علیه ملت ترک آذربایجان. 

تئوریزه کردن و بسرسازی برای اعاده ی حق تعیین رسنوشت ملی ـ  سیاسی ملت ترک در آذربایجان جنوبی. 

کادرسازی برای گذر به مرحله ی ملت سازی. 

پیشرد برد مبارزات دینامیک و آلرناتیو با توجه به مقتضیات روز. «

احزاب دیگر آذربایجان عبارتند از:

ــان  ــتقال آذربایج ــزب اس ــی)گادپ(، ح ــان جنوب ــرات آذربایج ــاد دموک ــزب اتح ــک(، ح ــک آذربایجان)بیرلی ــی دموکراتی ــه مل اتحادی

ــی  ــزب رهای ــاج(، ح ــان جنوبی)گام ــی آذربایج ــه آزادی مل ــدپ(، جبه ــان جنوبی)گال ــرات آذربایج ــرال دموک ــزب لی ــپ(، ح جنوبی)گای

ــپ(.  ــان جنوبی)آگ آذربایج
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جدال مدل ها
از جملــه اهــداف احــزاب آذری هــای تریــز کــه برخــی از آنهــا احزابــی مجــازی بــا فعالیــت اینرنتــی و بــدون منایــش حضــور فیزیکــی 

ــان و ترکمنســتان  ــه، آذربایج ــت کشــورهای ترکی ــی اســت. موقعی ــتقال ارضــی مناطــق آذری  و ترکمن نشــین و جدایی طلب هســتند، اس

ــامن  ــزاب در ه ــن اح ــت ای ــر فعالی ــا مق ــزا دارد. چه بس ــر بس ــران تاثی ــای ای ــتقال طلبانه آذری ه ــات اس ــن گرایش ــر ای ــه ب در خاورمیان

ــان »گرگ هــای  ــه و جری ــی ترکی ــه ی جنگ طلب ــد. روحی ــه قرارداده ان ــی را آذربایجــان و ترکی ــز اصل ــی مرک ــا می باشــد ول کشــورها و اروپ

خاکســری« بــر احــزاب ملی پرســت آذری ســیطره ی کامــل دارد. همیــن روحیــه در برابــر احــزاب سوسیالیســت آذری در جــدال می باشــد. 

از ســوی دیگــر تــاش ایــران بــرای تــداوم سیاســت انتگراســیون و آسمیاســیون، موجــب گشــته آن احــزاب بیشــر بــه جانــب دول ترکیــه 

ــه »گرگ هــای خاکســری« هســتند،  ــه »م.ه.پ« کــه مشــهور ب ــد. چه بســا مســئولین حــزب ملی پرســت ترکی و آذربایجــان متامیــل گردن

بارهــا آذربایجــان ایــران را بــه اشــغال و بــه تعبیــر خــود »آزادســازی« تهدیــد منوده انــد. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه از میــان خلق هــای 

ایــران، آذری هــا بیشــر از همــه بــا حاکمیــت فــارس در پروســه قــدرت درآمیخته انــد و ایــن یــک خصلــت تاریخــی آنهــا از دوران تــرکان 

غزنــوی تــا بــه امــروز اســت. همیــن درهــم آمیختگــی موجــب خنثی ســازی مبــارزات احــزاب سوسیالیســت و آزادیخــواه آذری در دوران 

ســلطه جمهــوری اســامی گشــته. 

احزابــی کــه در فــوق اســامی و تاریخچــه آنهــا ذکــر شــد، بــه زعــم خــود پیشــاهنگی بــرای »ملت ســازی آذری« را برعهــده دارنــد، امــا 

بــه طــرزی باورنکردنــی، پــس از جمهــوری آذربایجــان بــه رهریــت جعفــر پیشــه وری کــه رسکــوب شــد، دیگــر حزبــی رسبرنیــاورده کــه 

مبدأهــای سوسیالیســم و دموکراســی را رعایــت منایــد. بــه همیــن دلیــل گذشــته از بی برنامه گــی، ماهیــت تشــکیاتی احــزاب آنهــا خیلــی 

مشــخص نیســت و احــزاب سوسیالیســت بیشــر ماهیتــی متامیــل بــه مذاهــب چــپ رسمایــه داری دارنــد کــه حضــور فیزیکــی خــود را در 

میــان مــردم حتــی اگــر نیــاز بــه فــاز نظامــی باشــد، نشــان منی دهنــد. ایــن درحالــی اســت کــه در تاریــخ معــارص، احــزاب سوسیالیســت و 

کمونیســت ایــران ریشــه در مبــارزات نخبــگان آذری داشــته. چــه بســیار فرزندانــی کــه در آن مرزوبــوم برآمدنــد و بــا از جــان گذشــتگی 

و بــدور از گرایشــات ملی گرایــی نــام خــود را در تاریــخ سوسیالیســتی جــاودان ســاخته اند. 
امــروزه احــزاب آذری بیــش از آنچــه در تاریــخ آنهــا مشــاهده می گــردد، از همــه ی ابعــاد ضعیــف هســتند. بــه دلیــل ضعــف در عمــل،  تقریبــا 

فقــدان فعالیــت تئوریــک انقابــی هــم مســکوت گشــته. از احــزاب جامــاح گرفتــه تــا ینی گامــوح و ســایر احــزاب آذربایجــان، برنامــه ای مشــخص، 

ــل همجــواری و  ــه دلی ــخ معــارص ب ــورد در تاری ــه، رابطــه آذری ـ ک ــن مقول ــردد. مهم تری ــی مشــاهده منی گ ــارزه ای عمل ــرای مب مــدون و شــفاف ب

همســایگی و حتــی اشــراک برخــی مناطــق جغرافیایــی، می باشــد. بــا وجــود ایــن، هــم احــزاب آذری و هــم برخــی احــزاب کــورد راهــکار تنــش 

ــه  ــوده ک ــورد ب ــه زدوخ ــده همیش ــا راه باقیامن ــرک، تنه ــی مش ــه ی پارادایم ــدان برنام ــل فق ــه دلی ــه و ب ــعه طلبانه را دربرگرفت ــتی توس شوونیس

ــدل  ــک م ــه ی ی ــای دو طــرف، ارائ ــن حــد تاش ه ــد. در آخری ــرداری سیاســی منوده ان ــه از آن بهره ب ــی همیش ــوی و والی ــی پهل ــای حاکمیت نظام ه

فدرالیســتی آن هــم فاقــد معیارهــای مبتنــی بــر »حیــات مشــرک آزاد« مشــاهده گشــته. بــه دلیــل اینکــه همیشــه ایــن مدل هــا روح حاکمیــت 

دولــت و دولت گرایــی را شــکل داده، بازهــم در دور تسلســل بیهــوده ی توســعه طلبی ملــی گرفتــار آمده انــد. در مــدل فدرالیســتی تاکنــون رهیافتــی 

دموکراتیــک بــرای ایجــاد مشــارکت سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی مشــرک ملــل آذری و کــورد ارایــه نگشــته، اگــر هــم گشــته، بــه دلیــل خصلــت 

دولت گرایــی غالــب، همیشــه خودبه خــود مــردود گشــته. رهیافــت و گرایــش دیگــر، مــدل اســتقال طلبی اســت کــه ایــن مــدل نــه تنهــا راه حلــی 

دموکراتیــک بــرای حــل تضاد هــا میــان ملــل نــدارد، بلکــه رصفــا تنش هــا و ضدیت هــای فاشیســتی و شوونیســتی را تشــدید می منایــد. مــدل ســوم 

کــه مختــص بــه خط ســوم اســت، مــدل کنفدرالیســتی غیردولت گرایانــه پــژاک و کــودار بــرای وصــول بــه ملــت دموکراتیــک در برابــر ملت دولتــی 

ــزی  ــه طرح ری ــت یک طرف ــه و حاکمی ــی، تجزی ــیم جغرافیای ــر تقس ــکای ب ــا ات ــورد ب ــرک آذری و ک ــی مش ــت مردم ــدل، مدیری ــن م ــت. در ای اس

منی گــردد و بــر خــاف مــدل فدرالیســتی، متامــی جزئیــات روابــط و مناســبات حیــات مشــرک در فرضــا یــک شــهر و منطقــه مشــرک بصــورت برابــر 

و دموکراتیــک و بــا ارائــه ی معیارهــای شــفاف اخاقــی و سیاســی منایانــده شــده. ایــن ســه مدل در مناطــق آذری و کوردنشــین بــه مــوازات هــم در 

تکاپــو هســتند و آنچــه از ســوی جامعــه مدنــی و روشــنفکران سوسیالیســت هــر دو ملــت مقبولیــت بیشــر دارد، مــدل حیــات مشــرک جنگ ســتیز 

یعنــی مــدل ســوم اســت.

ــش  ــوح و دیرنی ــه از ســوی برخــی احــزاب ملی پرســت همچــو ینی گام ــت و ملت پرســتی ک ــوم مل ــه مفه ــان داشــت ک ــوان اذع ــان می ت در پای

ــی« را بصــورت خشــک آئینی  ــد »ملی گرای ــل اینکــه قی ــه دلی ــد، ب ــارزات سیاســی خــود قرار داده ان ــکای مب ــی را نقطــه ات ــی و ترک گرای ــه مل گرای ک

ملــزم داشــته اند، تنهــا بــا تضییــع رهیافت هــای دموکراتیــک، شــانس دموکراســی را بــر بــاد می دهنــد. اتــکای سیاســی و نظامــی بــر دول ترکیــه و 

آذربایجــان می توانــد اســتقال اراده ی سیاســی را از کــف آنهــا بربایــد. مســلام اگــر ایــن احــزاب بــا توجــه بــه روحیــه ی دموکراســی خواهی ملــت 

آذری و نیــز میــراث سوسیالیســتی خــود در تاریــخ معــارص بــر مفهــوم دموکراســی در درجــه ی اول تکیــه مناینــد، شــانس برقــراری ثبــات، آرامــش، 

رفــاه و پیرشفــت در مناطــق آذری و کوردنشــین بیــش از دیگــر مناطــق ایــران و خاورمیانــه خواهــد بــود و مســلام تنهــا راه بــرای مبــارزه بــا فاشیســم 

مرکــزی ایــران، اتحــاد دو ملــت آذری و کــورد بــا پیشــاهنگی احــزاب آنهاســت.



سال چهارم شامره ی هشتم / مهر ماه ۱۳۹۹  ملت دموکراتیک48

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

تاریخچه
حــزب مرز پرگهــر در هفدهــم تیــر مــاه ۱۳۷۷ بــا دبیــر کلــی روزبــه فراهانی پــور تأســیس شــد. منــاد مرزپرگهــر، مهــری از زمــان 

زوال امپراطــوری ساســانیان و آغــاز اشــغال ایــران بــه وســیله تازیــان، می باشــد. شــعارهایش »اســتقال، آزادی، جمهــوری ایرانــی« و 

»چــو ایــران نباشــد تــن مــن مبــاد« اســت. ایــن حــزب در جریــان تظاهــرات پــس از ۱۸ تیــر مــاه ۱۳۷۸ فعــال بــود کــه ایــن فعالیــت 

منجــر بــه دســتگیری مؤسســان و هیئــت مرکــزی حــزب در ۲۳ تیرمــاه گردیــد. اعضــای دستگیرشــده ایــن حــزب در تظاهرات هــای 

ــدی  ــی، داوود احم ــن قدیان ــور، حس ــه فراهانی پ ــد از: روزب ــارت بودن ــر ۱۳۷۸( عب ــران )۱۸ تی ــگاه ته ــوی دانش ــه ک ــه ب ــس ازحمل پ

ــا  ــی، آزیت ــا کاه ــادی، فریب ــم ت ــور، مری ــروغ بهمن پ ــا، ف ــس دان ــم رئی ــان، مری ــین تاجی ــش، افش ــدی زحمتک ــن(، مه ــس )آروی مون

ظهیریــان مقــدم، آناهیتــا نجفــی. بازداشــت شــدگان حــزب مرزپرگهــر بــه زنــدان توحیــد منتقــل شــدند. 

ــه  ــامل( و رحمت الل ــاِد ش ــِم اتح ــای نامنظ ــده جنگ ه ــگ )فرمان ــرال ملن ــر ژن ــرز پرگه ــزب م ــرکل ح ــتگیری دبی ــان دس در جری

بیژن پــور )وزیــِر امــوِر مهاجــراِن دولــِت ربانــی( دو عضــو دولــت افغانســتان )بــه رهــری برهــان الدیــن ربانــی( کــه در جلســه حــارض 

بودنــد نیــز دســتگیر شــدند. وزارت اطاعــات ایــران در اطاعیه هــای شــامره های ۵ و ۶ بــه نقــش مؤثــر حــزب مــرز پرگهــر و روزبــه 

ــر ۱۳۷۸( اشــاره کرده اســت.  ــه کــوی دانشــگاه تهــران )۱۸ تی ــه ب ــور در ماجراهــای پــس از حمل فراهانی پ

ایــن حــزب در ســال ۱۳۹۱ نــام خــود را بــه »جنبــش پایــداری مــرز پرگهــر« تغییــر داد. در گــزارش ســازمان مرکــزی اطاعــات آمریــکا 

اســامی ایــن افــراد و نــوع فعالیــت حــزب مــرز پرگهــر بــه عنــوان یــک حــزب اپوزیســیون قیــد شده اســت. در دهــه ۸۰ حــزب مــرز 

پــر گهــر تجمع هایــی را در برابــر ســازمان ملــل علیــه جمهــوری اســامی برگــزار کــرد. 

آرمان نامه مرزپرگهر
جنبــش مذکــور در ۷ بهمــن ۱۳۹۲ بــا شــعار ملی گرایانــه »چــو ایــران نباشــد تــن مــن مبــاد« مرام نامــه ی خــود را منتــرش منــود کــه 

بــا تحلیــل آن می تــوان بــه کنــه مبانــی دموکراتیــک و یــا ضددموکراتیــک آن پی بــرد. 

بندهای مرامنامه:

»۱ـ جنبــش پایــداری مرزپرگهــر افتخــار دارد کــه ملــت ایــران نخســتین اعامیــه ی حقــوق بــرش را صــادر کــرده اســت و بــا پیــروی 

از آن در قالــب منشــور آزادی کــورش بــزرگ مدافــع و پاســدار اعامیــه ی جهانــی حقــوق بــرش و آزادی هــای مــرصح در آن اســت. 

۲ـ جنبــش پایــداری مرزپرگهــر بــا احــرام بــه حقــوق ملت هــای دیگــر بــه هیــچ قدرتــی در جهــان اجــازه تجــاوز بــه حقــوق ملــت 

و رسزمیــن ایــران را منی دهــد. اســتقال، متامیــت ارضــی و همبســتگی ملــی کشــور از بنیادی تریــن حقــوق ملــت و محــور آرمان هــای 

جنبــش پایــداری مرزپرگهــر اســت. 

 ۳ـ جنبــش پایــداری مرزپرگهــر بــا آگاهــی از ســاختار نظــام بین امللــل، خط مشــی خــود را بــر پایــه ی ارزشــهای پذیرفتــه شــده ی 

جهانــی تنظیــم می کنــد و دوســتان و دشــمنان ایــران زمیــن را بــر پایــه منافــع و مصالــح ملــی شــناخته و هیــچ معیــاری را بــرای آن 

ــم.  ــح و تفاهــم بــرس می بری ــا همــه ی کشــورهای جهــان در صل ــرد و در راســتای آماده ســازی دفاعــی ب منی پذی

 ۴ـ جنبــش پایــداری مرزپرگهــر از حقــوق مســلم و تاریخــی ملــت و رسزمیــن خــود چشم پوشــی نکــرده و منی کنــد و تــا احقــاق 

حقــوق مزبــور از پــای نخواهــد نشســت و پاســدار میراث هــای فرهنگــی و تاریخــی ایــران زمیــن اســت. 

 ۵ـ جنبــش پایــداری مرزپرگهــر بــه جدایــی دیــن از سیاســت اعتقــاد راســخ داشــته و عقیــده دارد همــه ی شــهروندان ایــران زمیــن 

بــا هــر بــاور دینــی در برابــر قانــون برابــر هســتند و حــق مشــارکت در اداره ی امــور جامعــه را بــدون محدودیــت برخــوردار خواهنــد 

بــود. بــاور داشــن اکریــت بــه یــک بــاور و یــا دیــن هیــچ امتیــاز و برتــری و رســمیت دادن بــه بــاور و یــا دیــن در اداره ی کشــور، 

دســتگاه داوری و آمــوزش و پــرورش منــی آورد. 

 ۶ـ جنبــش پایــداری مرزپرگهــر بــه تســاوی حقــوق اقــوام، تیره هــای فرهنگــی و اجتامعــی در ایــران زمیــن بــاور دارد و بــاور بــه 

تســاوی کامــل اجــزای ملــت ایــران را از پایه هــای اتحــاد ملــی می دانــد. 

جنبش پایداری مرز پرگهر
حزب مرز پرگهر 

دبیرکل: روزبه فراهانی پور 

بنیان گذاری: ۱۷ تیر ۱۳۷۷ 

مرام سیاسی: سکوالر

ملی گرا. لیربال -دموکرات 

»



جامـعه   دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان نرشیه ی اجتامعی، فرهنگی وسیاسی
KODAR  

49

KODAR  

 ۷ـ جنبش پایداری مرزپرگهر رفاه اجتامعی را از حقوق اولیه هر ایرانی می داند. 

 ۸ـ جنبــش پایــداری مرزپرگهــر بــا اعتقــاد بــر اینکــه زبــان فارســی میــراث مشــرک و تاریخــی همــه ی ایرانیــان و ســاکنان حــوزه ی 

متــدن ایرانــی اســت آن را زبــان رســمی کشــور و مشــرک میــان همــه ی شــهروندان رسارس ایــران زمیــن دانســته کــه وســیله ی ارتبــاط 

همگانــی و اداره ی جامعــه اســت بــه زبانهــا و گویش هــای محلــی و قومــی احــرام گذاشــته و بــه حفــظ و بــاروری آن معتقــد اســت. 

۹ـ جنبش پایداری مرزپرگهر به پیوند جاودانه میان همه تیره های ایرانی و همه رسزمین های ایرانی نشین باور دارد. 

 ۱۰ـ جنبــش پایــداری مرزپرگهــر بــه متامــی باورهــای مذهبــی و اعتقــادی ملــت ایــران احــرام می گــذارد و بــاور دارد کــه هیچکــس 

را نبایــد بــه دلیــل مذهــب یــا ابــراز ایدئولــوژی مــورد پیگــرد یــا آزار قــرار داد. 

ــرش  ــت گس ــی در جه ــانه های گروه ــات و رس ــه آزادی مطبوع ــم و ب ــه و قل ــه آزادی اندیش ــر ب ــداری مرزپرگه ــش پای  ۱۱ـ جنب

ــاور دارد.  ــی ب ــالت مطبوعات ــی و رس ــعه ی دموکراس ــی و توس ــتگی مل ــی، همبس ــگ عموم فرهن

 ۱۲ـ جنبــش پایــداری مرزپرگهــر بــه آزادی احــزاب و گروههــای سیاســی، اجتامعــی و ســایر گروههــای مردم نهــاد و نیــز برابــری 

حقــوق زنــان در جامعــه بــاور دارد. «

مــرام سیاســی و پارادایمــی جنبــش پایــداری مــرز پرگهــر »ملی گرایــی، سکوالریســم و لیــرال ـ دموکــرات« اســت. ایــن حــزب کــه در 

رده ی احــزاب »ملی گــرا« قــراردارد، بــا پارامرهــای متضــاد و متناقــض پارادایمــی لیرالــی آغشــته بــا مدلــی از دموکراســی فردپرســتانه 

در ضدیــت بــا منافــع جامعــه آزاد قــراردارد. شــعارهایش اینهــا می باشــند:» چــو ایــران مباشــد تــن مــن مبــاد« و »اســتقال، آزادی، 

جمهــوری ایرانــی«. لــذا بــر ایران گرایــی تأکیــد مــرم دارد. آرمان نامــه ی جنبــش نامــرده در زمینــه ی گرایــش ریشــه ای بــه حقــوق بــرش 

بــه قوانیــن تاریخــی کــوروش تأســی می جویــد. 

»اســتقال، متامیــت ارضــی و همبســتگی« را در چارچوبهــای ملــی می بینــد درحالــی کــه در دموکراســی مــدرن و آزادیخواهانــه، 

ــا آن منافــات دارد.  ــا توســل بــه ملی کــردن مضامیــن، اســتحصال منی گــردد و حتــی ب اکــر حقــوق ملت هــا در داخــل یــک کشــور ب

ــن پرســش  ــد« امــا ای ــم می کن ــی تنظی ــه ارزش هــای پذیرفته شــده ی جهان ــر پای ــن اذعــان مــی دارد کــه »خط مشــی خــود را ب همچنی

مطــرح اســت کــه بــرای گــذار از جهــان مدرنیتــه ی رسمایــه داری کــه در متامــی کشــورهای جهــان قــدرت و ســلطه منفــی را تحمیــل 

ــر از مجــرای  ــا« اگ ــوق ملت ه ــه حق ــذا »احــرام ب ــه شــده؟! هک ــی پذیرفت ــت جهان ــا مقبولی ــی ب ــدام ارزش رســمی و عرف ــرده، ک ک

لیرالــی باشــد بــا مبانــی خــود در تضــاد می افتــد. همیــن اســت کــه جنبــش مذکــور همــه  چیــز را بــا معیــار »منافــع و مصالــح ملــی« 

در تــرازوی قضــاوت قرارمی دهــد. بخشــیدن صبغــه ی معنایــی »ملــی و ملی کــردن« منی توانــد بــه عینــه صلــح و تفاهــم را میــان ملــل 

بــه همــراه آورد. اینکــه مــرز پرگهــر چــه تصــوری از میراث هــای فرهنگــی و تاریخــی ایــران زمیــن دارد تــا حقــوق مســلم و تاریخــی 

ملــت و رسزمیــن ایــران را حفاظــت منایــد، در آرمان نامــه آن شــدیدا مبهــم اســت. 

حتــی در آرمان نامــه بــه تســاوی حقــوق اقــوام، مذاهــب و ادیــان بــاور دارد امــا ســاختار و فــرم سیســتمیک آن را اصــا 

بیان منــی دارد. وقتــی دم از حقــوق اقــوام زده و از حقــوق محلــی ملــل بحــث بــه میــان منــی آورد. لــذا مشــخص اســت کــه بــا ایــن 

ــوی  ــد جوابگ ــس منی توان ــا کنفدرالیســم. پ ــر، فدرالیســم ی ــت یونی ــول دارد؟ دول ــران قب ــرای ای ــرم را ب ــدام ســاختار و ف ــل، ک تفاصی

ملزومــات »اتحــاد ملــی« گــردد کــه خــود در بندهــای مرامنامــه از آن بحــث بــه میــان آورده. همچنیــن بــا اقــرار بــه اینکــه »زبــان 

فارســی میــراث مشــرک اقــوام، تیرهــای فرهنگــی و اجتامعــی در ایــران اســت« بــه نحــوی تحمیل گرایانــه برخــورد می کنــد درحالــی 

ــه ی تیره هــای  ــد جاودان ــه پیون ــردازد. ب ــه، منی پ ــا ن ــه رســمیت شــناخته شــوند ی ــد ب ــی و اینکــه بای ــه از زبان هــای مــادری و محل ک

ایرانــی بــاوردارد امــا حقــوق تیره هــا و نیازهایشــان را مطــرح منی ســازد. در مبحــث مذاهــب و ادیــان، ملیت هــا و ملــل، فرهنگ هــا، 

احــزاب سیاســی و زنــان دچــار »کلی گویــی و مبهم گویــی« اســت و نقشــه راهــی شــفاف نــدارد تــا متامــی طرف هــا و ملــل ایرانــی 

را قانــع ســازد. 

ــه از  ــد ک ــنتی از آن می باش ــی س ــد و مدل ــه می زن ــه داری« پرس ــه ی رسمای ــم و مدرنیت ــای »لیرالیس ــا در چارچوب ه ــن آرمانه ای

ــه داری هــم نیســت.  ــع رسمای ــی پاســخگوی جوام ــر طــرد شــده و حت ــاز بخاطــر گرایشــات نئولیرالیســتی و امپرئالیســتی دیگ دیرب

ــا خــون و ُخلــق فرهنگ هــای ایرانــی و خاورمیانــه ای متضــاد بــا رسمایــه داری نــدارد. بنابرایــن نقشــه راهی  همخوانــی و ســنخیت ب

ــد.  ــک منی باش ــدرن و دموکراتی م

»
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   تشــکل »جامعــت دعــوت و اصــاح« در ســال 1980 بنیــان گذاشــته شــد کــه بنیانگــذار آن »نــارص ســبحانی« اســت و بــا دبیرکلــی 

ــی  ــره ی احزاب ــی« می باشــد. از زم ــردم ســاالری اســامی و اصاح طلب ــی، م ــرام سیاســی »اســام گرای ــی« دارای م ــن پیران »عبدالرحم

ــری  ــا رسکوبگ ــران ب ــاب ای ــت انق ــالهای نخس ــبحانی در س ــارص س ــی دارد. ن ــتگی بین امللل ــلمین« وابس ــه »اخوان املس ــه ب ــت ک اس

نظــام والیــی روبــرو شــد و پــس از بازگشــت از ترکیــه بــه زنــدان افتــاد، هامنجــا جانــش را از دســت داد و تشــکلش بشــدت رسکــوب 

ــاتید و  ــل و از اس ــوق بین املل ــری حق ــه دک ــی دانش آموخت ــن پیران ــد. عبدالرحم ــود منای ــت ابرازوج ــال 1380 نتوانس ــا س ــد و ت گردی

شــخصیت های کــرد اهــل ســنت منطقــه روانــرس اســتان کرماشــان اســت. وی در هــر پنــج کنگــره ی جامعــت کــه در ســال های ۱۳۸۰، 

۱۳۸۵، ۱۳۸۹ ،۱۳۹۴و ۱۳۹۸ منعقــد شــد بــه اتفــاق آرای اعضــای شــورای مرکــزی بــه عنــوان دبیــرکل جامعــت انتخــاب شده اســت. 

»جامعــت دعــوت و اصــاح« تشــّکلی اســت مدنــی در چارچــوب اندیشــه ی اســامی اهــل ســنت کــه مدعــی اســت زمینه هــای 

رشــد و توســعه ی همه جانبــه ی زندگــی فــردی و اجتامعــی مــردم ایــران در پرتــو بــاور بــه کرامــت ذاتــی بــرش، آزادی، عدالــت، شــورا، 

دگرپذیــری و ارزش هــای بنیادیــن اخاقــی در ابعــاد مختلــف زندگــی را فراهــم می منایــد. می گویــد بــه تعامــل دموکراتیــک بــا ســایر 

ــد اســت.  احــزاب، جنبش هــا و تشــکل ها پایبن

ــه روی در تفکــر و  ــدال و میان ــه اعت ــرد و ب ــره می گی ــش و فناوری هــای روز به ــر، از دان ــده ای به ــرای ســاخن آین ــن تشــّکل، ب ای

ــد اســت.  ــا ســایر احــزاب، جنبش هــا و تشــکل ها پایبن ــک ب ــط و تعامــل دموکراتی ــراری رواب عمــل و برق

رویکردهــای فکــری جامعــت بــه قــول خــود چنــان اســت کــه در کنگــره ی چهــارم کــه مردادمــاه ســال ۱۳۹۴ تشــکیل شــد، شــعار 

خــود را »کرامــت انســانی، معنویــت اســامی و هویــت ایرانــی« تعییــن کــرد. دبیــرکل جامعــت در توضیحــی اجاملــی پیرامــون ایــن 

شــعار اظهــار داشــت:

ــی  ــی و مذهب ــای دین ــوق اقلیت ه ــرش، حق ــوق ب ــه آزادی، حق ــرام ب ــتلزم اح ــانی مس ــت انس ــه کرام ــد ک ــک می دانی ــام نی »ش

ــی،  ــت ایران ــت . . . هوی ــام اس ــن اس ــانی از دی ــت انس ــی کرام ــای مناف ــز از خوانش ه ــی و پرهی ــه دموکراس ــامم ب ــی و اهت و قوم

پیونددهنــده و نقطــه اشــراک متامــی هویت هــای متعــدد و متکــر فرهنگــی، دینــی، مذهبــی، قومــی و متدنــی ایــران اســت. ایــن 

هویــت، بــه صــورت برابــر متعلــق بــه همــه ی شــهروندان ایــن کشــور اســت. جامعــت بــه عنــوان یــک تشــکل مدنــی، دفــاع از حقــوق 

مذهبــی و قومــی را در چارچــوب همبســتگی مــردم و تحقــق بــرادری و وفــاق اجتامعــی وظیفــه خــود می دانــد. . . . جامعــت دعــوت 

و اصــاح از آغــاز شــکل گیری تــا بــه امــروز، دو هــدف عمــده را دنبــال کرده اســت: نخســت »پاســداری از باورهــای اســامی« و دوم 

ــی«.  ــی ـ  مذهب ــای قوم ــا و درگیری ه ــز از نزاع ه »پرهی

ــتگی،  ــی، همبس ــت، نوگرای ــرش، آزادی، عدال ــوق ب ــورا، حق ــت، ش ــت گانه ی »معنوی ــای هش ــد دارای رویکرده ــت می گوی جامع

ــزی « اســت.  خشــونت پرهی

اعتقادات و باورهای اساسی:

باور به جهان بینی توحیدی بر اساس ال اله اال الله و محمد رسول الله. 

ــه رسوری  ــاور ب ــر اســاس آن. و ب ــت ب ــه دعــوت و تربی ــزام ب ــی ســعادمتندانه و الت ــن راه زندگ ــوان بهری ــه عن ــه اســام ب ــاور ب ب

ــود و نصــارا  ــر یه مســلامنان ب

باور به دموکراسی و حقوق و آزادی های فردی و عمومی بر اساس اصل آزادی اندیشه و بیان در اسام. 

باور به اصل شورا و خرد جمعی و التزام به آن. 

جماعت دعوت و اصالح

»

دبیرکل: عبدالرحمن پیرانی 

بنیان گذار: نارص سبحانی 

بنیان گذاری: ۱۹۸۰ 

مقرها: تهران، ایران 

مرام سیاسی: اسام گرایی

مردم ساالری اسامی

اصاح طلبی

 دین: سنی 

وابستگی بین املللی: اخوان املسلمین  
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باور به هویت ایرانی، دگرپذیری، تکرگرایی و همبستگی ملی با رعایت حقوق اقلیت های دینی، مذهبی و قومی. 

باور به اعتدال و میانه روی در تفکر و عمل و اجتناب از تندروی و خشونت. 

تشــکل مذکــور »حامیــت از حقــوق و آزادی هــای دینــی، مذهبــی و قومــی« را یکــی از ارزش هــای بنیادیــن خــود می دانــد. ایــن 

درحالیســت کــه درصــدد اســت ایــن ارزش را بــا توســل بــه راهــکار متدیــک و میانه روانــه بــرای اســتحصال یــک ارزش بنیادیــن دیگــر 

یعنــی »تــاش بــرای ایجــاد تغییــر از طریــق ســازوکارهای قانونــی و مدنــی« اســت کــه در چالــش بــا واقعیت هــا و عینیت هــای ســلطه 

و قــدرت نظــام کنونــی ایــران اســت. اعتقــاد بــه رصف راهــکار مدنــی منی توانــد پاســگوی مطالبــات جامعــه در برابــر دسپوتیســم نظــام 

والیــی ایــران باشــد. لــذا شــدیدا یــک نظــام یکســویه و وصلــه پینــه ای می باشــد. همچنیــن داعیــه »اعتــای جایــگاه زنــان در جامعــه 

در ابعــاد فکــری، فرهنگــی، اجتامعــی و سیاســی« را دارد امــا رهیافت هــای اخوان املســلمینی بــه عینــه و عمــا در خاورمیانــه در ایــن 

مجــرا بــه بــن بســت رســیده. بنابرایــن قوانیــن و التزامــات آن تکــرار هــامن مــوارد ســنتی و مندرســی اســت کــه اگرچــه جامعــت بــه 

دموکراســی اعتقــاد دارد، امــا بــا آن در چالــش کامــل اســت. فلــذا بنیان هــای دموکراتیــک آن هــم زیــر ســوال مــی رود. پذیــرش هویــت 

ایرانــی کار اشــتباهی نیســت امــا پذیــرش نظــام سیاســی حاکمــی کــه قویــا آن هویــت را از کل جامعــه غیرحاکــم بویــژه ملیت هــا و 

اهل ســنت ســلب می منایــد، مــآال راهــکاری آلرناتیــو، مــدرن و دموکراتیــک می طلبــد کــه بــا توجــه بــه گرایشــات سیاســی جامعــت، 

آن مــورد هــم بــا ابهــام و شــبه روبــرو اســت. »قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران« را نیــز بــه تعبیــر خــود بــا الهــام از تعالیــم 

دیــن اســام، تعــدد و تکــر بــه رســمیت شــناخته و مشــارکت عمــوم شــهروندان و بهره منــدی آنــان از مواهــب کشــور را مــورد تأکیــد 

ــم، رسکوبگری هــا و سیاســت های آسمیاســیون  ــون اساســی رژی ــه قان ــن انتقــادی نســبت ب ــی کــه کوچک تری قــرارداده اســت درحال

آن نــدارد. 

جامعــت بــه مــدل »شــورا« اعتقــاد دارد امــا در یــک تضــاد مبانــی، قانــون اساســی نظــام والیــی ایــران را کــه شــدیدا اســتبدادی 

اســت، پذیرفتــه. اســتبداد، عکــس شــورا یعنــی قبضــه شــدن قــدرت و حاکمیــت در دســت یــک شــخص یــا گروهــی خــاص کــه بــه 

ســلب آزادی دیگــران، آســمیله منودن آنهــا و نابــودی فرهنگــی و سیاســی آنهــا می پردازنــد کــه رژیــم ایــران مصــداق بــارز و بــه متــام 

معنــای چنیــن اســتبدادی اســت. پــس رویکردهــا و راهکارهــای جامعــت گرفتــار چالش هــا و تضادهــای عمیــق درونــی اســت. حتــی 

شــورا را در چالــش کامــل بــا »کتــاب و ســنت« دیــن اســام قــرارداده زیــرا بنــا بــه تعالیــم آن، تنهــا مرجــع رفــع اختافــات می باشــند. 

ــدآل و  ــام ای ــه نظ ــاره ای ب ــچ اش ــا هی ــت ام ــد اس ــور« معتق ــدار کش ــوازن و پای ــعه مت ــه »توس ــود ب ــول خ ــه ق ــکل، ب ــن تش  ای

ــر  ــن ام ــاورد. ای ــان نی ــه می ــم ب ــم و کنفدرالیس ــی از فدرالیس ــود بحث ــه ی خ ــدارد و در مرامنام ــده ن ــرای آین ــود ب ــر خ مطمح نظ

می رســاند کــه بــا توجــه بــه پذیــرش کامــل قانــون اساســی جمهــوری اســامی، دولــت یونیــر آن را قبــول دارد. ایــن اســت کــه حــل 

ــد.  ــک می منای ــم، تاری ــای رادیکالیس ــل دوری از حیطه ه ــه دلی ــق آن ب ــه اف ــه ک ــیف پذیرفت ــنتی و پاس ــکاری س ــات را از راه مناقش

همچنیــن در چارچوب هــای امــت اســامی، بحثــی از حقــوق ملیت هــا و ملــت کــورد و نیــز کوردســتان بــه میــان منــی آورد. وقتــی 

داعیــه همبســتگی ملــی را دارد مشــخص نیســت کــه ایــن ملیــت بــه ملی بــودن رسارسی ایــران اشــاره دارد یــا ملیت هــای غیرفــارس 

هــم در آن شــفافا جــای دارنــد. ایــن اعتــدال و میانــه روی در اندیشــه و عمــل تشــکل جامعــت، ماهیتــی پاســیف بــدان بخشــیده و 

در برابــر نظــام شوونیســتی والیــی ناتــوان ســاخته اســت. رصف اشــاره بــه »احــرام بــه تنــوع قومــی و مذهبــی در کشــور« در افــق 

ــد.  ــی باش ــران کنون ــود در ای ــم موج ــق تظل ــخگوی عم ــنگر و پاس ــد روش ــت ها منی توان سیاس

ــی  ــی، مذهب ــای دین ــوق و آزادی ه ــت از حق ــور »حامی ــکل مذک تش

ایــن  می دانــد.  خــود  بنیادیــن  ارزش هــای  از  یکــی  را  قومــی«  و 

ــکار  ــه راه ــل ب ــا توس ــن ارزش را ب ــت ای ــدد اس ــه درص ــت ک درحالیس

متدیــک و میانه روانــه بــرای اســتحصال یــک ارزش بنیادیــن دیگــر 

ــی و  ــازوکارهای قانون ــق س ــر از طری ــاد تغیی ــرای ایج ــالش ب ــی »ت یعن

ــا واقعیت هــا و عینیت هــای ســلطه و  ــش ب ــی« اســت کــه در چال مدن

ــت. ــران اس ــی ای ــام کنون ــدرت نظ ,,,,ق
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تاریخچه

   اتحــاد جمهوری خواهــان ایــران کــه بــه اختصــار »اجــا« خوانــد می شــود بــر اســاس ایــده ی اولیــه ی آزادی و دموکراســی و اســتقرار 
ــی  ــرام سیاس ــود و دارای م ــت من ــه فعالی ــال ۱۳۸۲ رشوع ب ــران از س ــرش در ای ــوق ب ــی حق ــور جهان ــر منش ــی ب ــوری مبتن ــام جمه نظ

ــوری  ــام جمه ــتقرار نظ ــی و اس ــول آزادی و دموکراس ــه اص ــر پای ــران ب ــان ای ــاد جمهوری خواه ــت. اتح ــتی« اس ــی و سوسیالیس »دموکراس

مبتنــی بــر منشــور جهانــی حقــوق بــرش در ســال ۲۰۰۳ توســط برخــی از فعــاالن کــه پیشــینه ی بیشــر آنــان چــپ بــود و براســاس منشــوری 

کــه بیشــر از هــزار نفــر بــا امضــا از آن حامیــت کردنــد، رشوع بــه فعالیــت منــود در اولیــن هامیــش تأســیس آن در ســال ۲۰۰۴ )۱۳۸۲( 

ــود.  ــران ب ــد. حاصــل ایــن گردهامیــی ایجــاد گــروه اتحــاد جمهوری خواهــان ای بیــش از ۷۰۰ نفــر از اعضــا در برلیــن گردهــم آمدن

اتحاد جمهوری خواهان از بدو تأسیس تا کنون هفت کنگره )هامیش( برگزار کرده است. 

نخســتین هامیــش »اتحــاد جمهوریخواهــان ایــران« کــه در حقیقــت مجمــع مؤســس ایــن گــروه بــود در دی مــاه ۱۳۸۲ )۱۸ تــا۲۰ دی 

مــاه()2004 میــادی( در برلیــن برگــزار شــد. در ایــن هامیــش اساســنامه و منشــور اولیــه ی اتحــاد جمهوری خواهــان ایــران تأییــد شــد. 

دومین هامیش اتحاد جمهوری خواهان ایران در فرانکفورت )ژوئن ۲۰۰۵( برگزارشد. 

ســومین هامیــش در روزهــای ۲۵ تــا ۲۷ مــه ۲۰۰۷ در شــهر برلیــن برگــزار شــد. در ایــن نشســت اساســنامه ی اتحــاد جمهوری خواهــان 

مــورد بازنگــری قــرار گرفــت. 

چهارمیــن هامیــش ایــن مجموعــه بــا حــوادث بعــد از انتخابــات ۱۳۸۸ صــورت گرفــت و تحــت تأثیــر جنبــش ســبز بــود. در قطعنامــه ی 

پایانــی، جمهوری خواهــان خــود را »جزئــی از جنبــش ســبز ایــران« معرفــی کردنــد. ایــن هامیــش در شــهر کلــن و در مهــر ۱۳۸۸ برابــر بــا 

اکتــر )۲۰۰۹ میــادی( برگــزار کردیــد. 

ــن  ــن برگزارشــد. در ای ــد ســایر هامیش هــای اتحــاد جمهوری خواهــان در اکتــر ۲۰۱۲ در آملــان و شــهر کل ــز مانن پنجمیــن هامیــش نی

هامیــش طیف هــای متنوعــی از افــراد ماننــد جــواد خــادم وزیــر کابینــه ی بختیــار، شــهریار آهــی مشــاور ســابق رضــا پهلــوی تــا اردشــیر 

امیــر ارجمنــد از مشــاوران مهنــدس موســوی، رجبعلــی مزروعــی، عضــو جبهــه مشــارکت ایــران اســامی و ســخنگوی ســازمان مجاهدیــن 

انقــاب اســامی و فــرخ نگهــدار از فدائیــان خلــق رشکــت کردنــد و بــه تبادل نظــر و بیــان مســایل روز پرداختنــد. 

ششــمین هامیــش در تاریخ هــای هفتــم تــا نهــم آذرمــاه ۱۳۹۳، در برلیــن برگزارشــد. هامیشــی نیــز در مــاه مــه ۲۰۱۳ در برلیــن بــرای 

گرامیداشــت یــک دهــه فعالیــت اتحــاد جمهوری خواهــان برگــزار شــد. 

ــران،  ــی اتحــاد جمهوریخواهــان ای ــت سیاســی اجرای ــت( مســئول هیئ ــران )اکری ــق ای ــان خل ــور از اعضــای ســازمان فدائی مهــدی فتاپ

ــی آن هســتند.  ــه مســوالن و فعــاالن حزب ــی از جمل ــران برات ــی و مه ــا تهران مهــدی خانباب

اتحــاد جمهوری خواهــان ایــران، در دو بیانیــه ی انتخاباتــی پیشــین بــه تاریــخ دی و اســفند ۱۳۸۷، خواســتار وحــدت عمــل نیروهــای 

دمکــرات و آزادیخــواه کشــور، از طریــق معرفــی نامــزد مشــرک و ارائــه  برنامــه  مشــرک بــرای دهمیــن دور ی انتخابــات رياســت جمهوری 

در ایــران شــد. ایــن وحــدت عمــل گامــی مهــم در جهــت تحقــق خواســت آزادی انتخابــات و گشــایش در فضــای سیاســی کشــور اســت

.                                                                             برنامــه

 اتحــاد جمهوری خواهــان ایــران برنامــه ی  انتخاباتــی زیــر را در ســوم فروردیــن ۱۳۸۸در ســه عرصــه ی سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی 

پیشــنهاد کــرد کــه می تــوان آن را چارچــوب برنامــه ای در زمینه هــای دیگــر غیــر از انتخابــات هــم دانســت بــه همیــن دیــل آن را در ذیــل 

می آوریــم:

ــد. اتحــاد  ــات آزاد« می دان ــه دموکراســی  و تثبیــت آن را برگــزاری »انتخاب ــران مناســب ترین راه رســیدن ب » اتحــاد جمهوریخواهــان ای

جمهوری خواهــان ایــران بــر آن اســت کــه توســعه ی سیاســی و اســتقرار آزادی هــای فــردی، اجتامعــی، سیاســی و تامیــن حقــوق شــهروندی 

همطــراز بــا پیرشفــت اقتصــادی و رشــد و گســرش تولیــد و ایجــاد اشــتغال در کشــور از عوامــل اصلــی مبــارزه بــا فقــر و بیــکاری و دیگــر 

آفت هــای اجتامعی انــد. گشــایش سیاســی و توســعه ی اقتصــادی کــه مــورد تاکیــد ماســت دو ســویه ی یــک سیاســت اند، بــدون دموکراســی  

پایــدار و رعایــت مســتمر حقــوق شــهروندی، پیرشفــت اقتصــادی پایــدار غیرممکــن اســت. 

الــف: سیاســی: مبنــای باورهــا و سیاســت های اتحــاد جمهوری خواهــان ایــران در متامــی امــور مربــوط بــه حقــوق شــهروندان ایــران 

ــی  ــرش و منشــورهای بین امللل ــوق ب ــی حق ــه ی جهان ــن در اعامی ــن اصــول و موازی ــرش اســت. ای ــوق ب ــن حق اصــول دموکراســی و موازی

»
اتحاد جمهوری خواهان ایران



جامـعه   دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان نرشیه ی اجتامعی، فرهنگی وسیاسی
KODAR  

53

KODAR  

ــی  ــون مدن ــاده ۹ قان ــه موجــب م ــز رســیده اند و ب ــران نی ــوری اســامی ای ــه امضــای جمه ــه و ب ــی و سیاســی انعــکاس یافت ــوق مدن حق

ــد.  ــن الزم االجــرای کشــوری را دارن جمهــوری اســامی حکــم قوانی

۱ـ تامین آزادی بیان، تشکل، تحزب و اجتامعات مدنی به عنوان بخش جدایی ناپذیر حقوق اساسی مردم. 

ــه  ــر محدودیت هــای معطــوف ب ــان و دیگ ــو نظــارت اســتصوابی شــورای نگهب ــات، لغ ــون انتخاب ــر قان ــرای تغیی ــه ی الیحــه ب  ۲ـ ارائ

ــه.  ــه و قضائی ــه، مجری ــوای مقنن ــدرت در ق انحصــار ق

ــن آزادی کامــل  ــات، تامی ــی نامــزد و رشکــت در انتخاب ــرای معرف ــراد، احــزاب و جمعیت هــای سیاســی ب ــن حــق همــه ی اف  ۳ـ تضمی

ــات.  انتخاب

 ۴ـ تامین حق نظارت بر اجرای انتخابات از طرف نهادهای مرشوع ملی و نهادهای ذیربط سازمان ملل متحد. 

 ۵ـ تامیــن حــق تشــکیل آزادانــه ی ســندیکاهای مــزد و حقــوق بگیــران، کارفرمایــان، دیگــر اتحادیه هــای شــهروندی و نهادهــای مدافــع 

حقــوق آنــان. 

 ۶ ـ تدویــن لوایــح رضوری بــرای لغــو قوانیــن تبعیض آمیــز علیــه زنــان، تشــکیل وزارت زنــان و تســهیل حضــور زنــان در مشــاغل عالــی 

سیاســی، فرهنگــی و اجتامعــی. 

 ۷ـ لغــو کلیــه ی مقــررات مبتنــی برجداســازی جنســیتی، تثبیــت حــق انتخــاب آزادانــه ی پوشــش بــرای زنــان و مــردان و عــدم دخالــت 

در زندگــی خصوصــی شــهروندان. 

ــع متامــی  ــرای من ــه ی لوایحــی ب ــه شــکنجه و اعــدام، ارائ ــع هرگون ــون مجــازات عمومــی، لغــو قصــاص، من ــر قان ــرای تغیی  ۸ـ تــاش ب

ــان شــکنجه.  ــرد و مجــازات عام ــل سنگســار و قطــع عضــو، پیگ ــت انســانی از قبی ــا کرام ــر ب مجازات هــای مغای

 ۹ـ رفع تبعیض نسبت به اقلیت های مذهبی )از جمله دراویش و بهائیان( و سایر دگراندیشان. 

 ۱۰ـ تضمین حقوق کودک بر پایه ی کنوانسیون های بین املللی. 

 ۱۱ـ تــاش بــرای اســتیفای حقــوق تضییــع شــده قربانیــان نقــض حقــوق بــرش توســط دادگاه هــای انقــاب )مقیــم داخــل یــا خــارج از 

کشــور(؛ بســن پرونده هــای متهمیــن و محکومیــن سیاســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب، تضمیــن امنیــت قضایــی و عــدم پیگــرد ایرانیــان 

در داخــل و خــارج از کشــور بــه دالیــل سیاســی، مذهبــی و فرهنگــی و تضمیــن حــق رفــت و آمــد آزادانــه بــه کشــور. 

۱۲ـ مترکززدایــی و افزایــش قــدرت و اختیــارات اســتان ها، واگــذاری تصمیم گیــری مربــوط بــه توســعه ی اقتصــادی و اجتامعــی و اداره ی 

امــور محلــی و منطقــه ای بــه نهادهــای انتخابــی هرمنطقــه از کشــور. 

 ۱۳ـ بازســازی دســتگاه دولــت بــر مبنــای شایســته گزینی، منــع دخالــت نیروهــای نظامــی، انتظامــی و امنیتــی در امــور سیاســی کشــور 

و رفــع هرگونــه تبعیــض در صفــوف نظامیــان. 

 ۱۴ـ گشــودن بحــث و گفتگــوی ملــی پیرامــون قانــون اساســی بــرای رفــع تناقض هــای موجــود میــان ایــن قانــون و موازیــن حقــوق 

بــرش و اصــول دموکراســی از جملــه بــا هــدف:

ـ تضمین برابری حقوقی متام شهروندان و لغو امتیازات ویژه ی روحانیون. 

ـ گزینش مسئولین متام نهادهای قدرت از طریق انتخابات عمومی دوره ای. 

ب:اقتصــادی:از دیــدگاه مــا دولــت بایــد بــه ســوی یــک اقتصــاد رفاهــی بــا تکیــه بــر تشــویق و تســهیل ابتــکارات در بخــش خصوصــی 

بــرای تاســیس یــا تکمیــل بنگاه هــای تولیــدی کارآ و بدیــن وســیله افزایــش تولیــد داخلــی همــراه بــا توزیــع عادالنــه ی درآمــد ملــی گام 

بــردارد و رشایــط تغییــر جایــگاه ایــران را در اقتصــاد جهانــی فراهــم آورد. سیاســت های زیــر می توانــد راهنــامی یــک دولــت رفــاه قــرار 

گیــرد:

۱ـ قانونی کــردن توافقنامه هــا میــان اتحادیه هــا و ســندیکاهای آزاد مزدبگیــران و کارفرمایــان در زمینــه  ی رشایــط کار، حقــوق متقابــل 

و میــزان دســتمزدها در رشــته های مختلــف تولیــد و توزیــع و خدمــات. 

 ۲ـ افزایــش بودجــه ی بخش هــای آمــوزش و پــرورش، تحقیقــات و پژوهش هــای علمــی، ایجــاد بســر های مناســب بــرای آمــوزش فنــی 

در راســتای پــرورش نیروهــای متخصــص در زمینــه ی صنعــت، کشــاورزی و خدمــات. 

 ۳ـ متمرکز کردن رسمایه گذاری دولتی به امور زیربنایی، خدمات عمومی، آموزش و پژوهش و رشته نفت و گاز. 

اتحاد جمهوری خواهان ایران )اجا( 

انشعاب از:

سازمان جمهوری خواهان ایران اول مرداد ۱۳۹۰ 

مرام سیاسی: دموکرات . سوسیالیست 
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 ۴ـ آزادسازی تدریجی قیمت ها و تخصیص یارانه ها به دهک های کم درآمد جامعه. 

۵ـ فراهم کــردن رشایــط قانونــی بــرای تامیــن اســتقال بانــک مرکــزی از دولــت در تدویــن و پیشــرد سیاســت پولــی کشــور بــا هــدف 

حفاظــت از ارزش پــول ملــی و جلوگیــری از تــورم، احیــای ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور. 

 ۶ـ مبــارزه بــا فســاد در دســتگاه دولتــی، ملزم کــردن اعضــای هیــات دولــت، گرداننــدگان قــوه ی قضائیــه و مقننــه، رسان ســپاه و دیگــر 

قــوای نظامــی، انتظامــی و امنیتــی در ســی ســال گذشــته بــه اعــام میــزان دارایی هــای شــخصی و منابــع کســب آن. 

 ۷ـ  کنــرل مؤسســات و نهادهایــی کــه از بودجــه و اعتبــارت دولتــی اســتفاده می کننــد، جلوگیــری از تبعیض هــای سیاســی کــه 

رسمایه گــذاری در رشــته های ســودآور را بــه عنــارص و محافــل درون نظــام منحــرص کــرده اســت، قطــع دخالــت قــوای نظامــی و امنیتــی 

کشــور در امــور اقتصــادی. 

 ۸ـ فراهم آوردن رشایط سیاسی و تضمین امنیت رسمایه گذاری خارجی. 

 ۹ـ ایجاد رشایط اقتصادی و سیاسی پیوسن به سازمان تجارت جهانی. 

ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــرد ب ــکاران زن و م ــه بی ــان، کمــک ب ــرورش، بهداشــت و درم ــوزش و پ ــر در حــوزه ی آم ــات براب ــن امکان  ۱۰ـ تامی

ــراق.  ــا ع ــی ب ــگ تحمیل ــهدای جن ــدگان ش ــن و بازمان ــه مصدومی ــر ب ــک موث ــازار کار، کم ــا ب ــب ب ــای متناس حرفه ه

 ۱۱ـ کمک به توسعه ی مناطق و استان های محروم کشور از راه تشویق رسمایه گذاری و ایجاد امکانات زیربنایی. 

 ۱۲ـ تجدید حیات و نوسازی پیامن های منطقه ای به منظور ایجاد بازار مشرک تولید و توزیع و رسمایه گذاری. 

 ۱۳ـ بازنگری کارشناسانه سود و زیان اقتصادی تهیه ی انرژی به روش هسته ای فارغ از ماحظات سیاسی و امنیتی. 

ــی  ــه اســتانداردهای ایمن ــه و توجــه ب  ۱۴ـ بازســازی و گســرش راه آهــن، جاده هــا و بزرگراه هــای کشــور، کنــرل رسعــت وســائل نقلی

در تولیــد و عرضــه خودروهــا. 

ــا توســعه و گســرش وســائل حمــل و نقــل  ــه ب ــزرگ، از جمل ــران و شــهرهای ب ــک در ته ــرای حــل مشــکل ترافی ــدام عاجــل ب  ۱۵ـ اق

ــی،.  عموم

 ۱۶ـ کاهش گازهای گلخانه ای با استفاده از دستاوردهای علمی همچون سوخت های جایگزین و بهینه سازی سوخت خودروها. 

ــک  ــت ی ــا در جه ــا و دریاچه ه ــی رودخانه ه ــا و آلودگ ــب جنگل ه ــری از تخری ــت و جلوگی ــت و محیط زیس ــت از طبیع  ۱۷ـ حفاظ

توســعه ی پایــدار. 

 ج: فرهنگی:

۱ـ توسعه ی آموزش همگانی و حرفه ای. 

ــدارس و  ــا در م ــن زبان ه ــوزش ای ــه آم ــک ب ــران و کم ــف ای ــوام مختل ــای اق ــا و گویش ه ــگ، زبان ه ــت از فرهن ــتیبانی دول  ۲ـ پش

ــودکان.  ــه ی ک ــرای هم ــاری ب ــوادآموزی اجب ــران و س ــروم ای ــق مح ــی مناط ــعه ی فرهنگ ــی و توس ــات آموزش موسس

 ۳ـ تامیــن خودگردانــی دانشــگاه ها و موسســات علمــی و آزادشدنشــان از تصــدی دولــت، اســتقال دانشــگاه ها در اســتخدام و عــزل 

اســاتید و انتخــاب روســای دانشــکده ها و دانشــگاه ها و گزینــش مــواد درســی، بهینه ســازی نظــام آموزشــی در رابطــه بــا نیازهــای علمــی، 

صنعتــی، اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه، گســرش و تشــویق مــراوده ی دانش پژوهــان ایــران بــا مراکــز علمــی جهــان. 

 ۴ـ به رسمیت شناخن آزادی های آکادمیک، استقال و حقوق تشکل های سیاسی، اجتامعی و فرهنگی دانشجویان و استادان. 

 ۵ـ حامیــت دولــت از توســعه ی صنعــت نــرش و کتــاب و مطبوعــات از طریــق گســرش تنــّوع کــه پیامــدش افزایــش تقاضــا اســت و 

ــور.  ــی در رسارس کش ــای عموم ــعه ی کتابخانه ه ــن توس همچنی

 ۶ـ لغــو سانســور، تنظیــم قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه رســانه ها و وبــاگ نویس هــا بــا حضــور مناینــدگان مطبوعــات و رســانه ها، 

تغییــر قانــون مطبوعــات و ممیــزی کتــاب، حــذف سانســور مطبوعــات و انتشــارات. 

 ۷ـ لغــو تصدی گــری حکومــت در اداره ی رســانه های صوتــی و تصویــری و تامیــن بی طرفــی شــان از راه واگــذاری اداره و نظــارت بــر 

آن هــا بــه مناینــدگان منتخــب نهادهــا و ســازمان های مهــم انتخابــی، دولتــی و نهادهــای مهــم اجتامعــی. 

 ۸ـ حامیــت دولــت از توســعه ی صنعــت ســینام و ســایر هرهــای منایشــی و تجســمی و موســیقی، رفــع نابرابــری جنســیتی در حضــور 

اجتامعــی هرمنــدان، آزادی تشــکل های صنفــی و فرهنگــی هرمنــدان و واگــذاری امــور مربــوط بــه ایــن هرهــا بــه تشــکل های خودگــردان 

ــع  ــان صنای ــدگان منتخــب کارکن ــات مناین ــه هی ــش عمومــی فیلم هــا و منایشــنامه ها ب ــه ی منای ــدان، محول کــردن حــق صــدور پروان هرمن

منایشــی. 

ــش  ــویق بخ ــان و تش ــان و نوجوان ــت جوان ــات فراغ ــرای اوق ــور ب ــطح کش ــی در س ــی ـ فرهنگ ــز ورزش ــداث مراک ــتیبانی از اح  ۹ـ پش

ــه ی دولــت در انتخــاب روســای  ــارات بانکــی، منــع مداخل ــه رسمایه گــذاری در ایــن مراکــز از طریــق واگــذاری زمیــن و اعتب خصوصــی ب

فدراســیون ها و مربیــان تیم هــا و باشــگاه ها. 
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 سیاست خارجی

 سیاســت خارجــی کشــور مــا بایــد بــر مبنــای حفاظــت از حــق حاکمیــت ملــی و منافــع ملــی کشــور و ملــت ایــران در منطقــه و جهــان 

تنظیــم شــود و از هــر گونــه شــائبه ایدئولوژیــک مــرا باشــد. در سیاســت خارجــی مــا خواســتار اقدامــات زیــر هســتیم:

۱ـ تنش زدایی در سیاست خارجی و دوستی با متامی کشورهای دنیا براساس احرام متقابل و حفظ استقال و منافع ملی. 

 ۲ـ مذاکــرات ســازنده بــا کشــورهای منطقــه بــرای ایجــاد »ســازمان حفــظ امنیــت و همــکاری و توســعه در خاورمیانــه«، پایــان دادن بــه 

مســابقه ی تســلیحاتی و تولیــد ســاح های کشــتارجمعی در متامــی کشــورهای منطقــه زیــر نظــر نهادهــای ذیربــط ســازمان ملــل متحــد، 

بــه رســمیت شــناخن حــق موجودیــت دو کشــور مســتقل ارسائیــل و فلســطین و پشــتیبانی از راهــکار دو دولــت بــر اســاس »نقشــه ی راه« 

بــرای حــل مشــکل فلســطین و ارسائیــل. 

 ۳ـ عادی ســازی روابــط بــا ایالــت متحــده ی آمریــکا بــر پایــه ی دوســتی، همــکاری و احــرام متقابــل، حــل اختافــات و مطالبــات از راه 

مذاکــره و پذیرفــن داوری حقوقــی بین املللــی. 

 ۴ـ محکوم کردن و مبارزه با تروریسم. 

ــا افغانســتان بــر رسآب رودخانــه ی هیرمنــد )بــر اســاس قراردادهــای  ــا کشــورهای همســایه: ب  ۵ـ تضمیــن حقــوق ایــران در رابطــه ب

۱۹۷۲(، بــا انگلیــس و شــارجه بــر رس ســه جزیــره در خلیــج فــارس )قــرارداد ۱۹۷۱(، بــا عــراق بــر رس آبــراه شــط العرب، ارونــدرود )قــرار 

داد ۱۹۷۵ الجزیــره( و بــا کشــورهای شــوروی ســابق بــررس رژیــم حقوقــی دریــای مازنــدران )قراردادهــای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۱( بــا اســتفاده از 

ابزارهــای مناســب حقوقــی و دیپلامتیــک. 

 ۶ـ پایــان دادن بــه اختــاف بــا شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد بــر رس پــروژه ی امتــی و غنی ســازی اورانیــوم، شــفافیت رفتــاری و 

اعتامدســازی بــر اســاس پروتــکل الحاقــی معاهــده ی منــع گســرش ســاح های هســته ای و جلــب همــکاری آژانــس بین املللــی انــرژی امتــی 

بــرای انتقــال دانــش فنــی بــه ایــران. 

ــام  ــر مت ــی ب ــرژی امت ــی ان ــس بین امللل ــارت آژان ــتیبانی از نظ ــته ای« و پش ــاح های هس ــاری از س ــه ع ــت »خاورمیان ــری سیاس  ۷ـ پیگی

ــه. « ــته ای منطق ــای هس ــات و فعالیت ه امکان

ــا مشــی مســاملت آمیز  ــران را ب ــه و دموکراتیــک در ای ــه، تحــول جمهوریخواهان ــر اســاس منشــور اولی ــران ب اتحــاد جمهوریخواهــان ای

دنبــال می کنــد. ایــن اپوزیســیون خــارج از کشــور چــون حضــور فیزیکــی در داخــل ایــران نــدارد، منی توانــد در رونــد تحــوالت آن کشــور 

هــم نقــش داشته باشــد. ایــن امــر کــامکان موجــب اعــراض اقشــار مــردم هــم شــده. نــه مناینــدگان اپوزیســیون در انتخابات هــای ایــران 

رشکــت دارنــد کــه بخاطــر رسکــوب نظــام اســت و نــه حتــی عمــا در تظاهرات هــا و تجــامت مردمــی حضــور فیزیکــی دارنــد. شــاید ایــن 

حضــور بصــورت رســمی و قانونــی ممکــن نباشــد، امــا از حیــث غیرقانونــی هــم کــه می توانــد رویکــردی از دفاع مــرشوع باشــد، هیچگونــه 

حضــوری ندارنــد. دغدغــه وجــود دارد امــا از ســویی بــه دلیــل فقــدان رهریــت مدبــر اپوزیســیون و از دیگــر ســو نبــود رهریــت خیابــان، 

نقــش اپوزیســیون مصــداق بــارز »آب در هــاون کوبیــدن« شــده. ایــن موقعیــت از هــر لحــاظ آنهــا را بــه دامــن امیــدواری نســبت بــه 

جریــان اصاح طلــب و جریانــی همچــو جنبــش ســبز ســوق داده کــه بــا ایــن دنبالــه روی، اســراتژی و برنامــه ی خویــش را بــدون تاکتیــک 

ــد  ــه خــودی  نشــان دادِن رصف از چن ــد. ب ــوی چــاه می رون ــا ت ــد آنه ــه امی ــان و ب ــاب اصاح طلب ــا طن ــه ســبب عــدم حضــور فیزیکــی، ب ب

ــا  ــوب گردند. بن ــان محس ــر خیاب ــد ره ــد و منی توانن ــی ندارن ــت مبارزات ــر مرجعی ــن خاط ــه همی ــد. ب ــی زبان دلخوش کرده ان ــانه فارس رس

بــه اقــرارات خــود، درنظــر ندارنــد تــا زمــان متزلزل شــدن ارکان نظــام جمهــوری اســامی بــه حرکتــی غیــر از چنــد هامیــش دســت بزنند. 

اپوزیســیون جمهوریخــواه بدلیــل، حتــی عــدم ارایــه ی یــک نقشــه راه عملــی و شــفاف، روی تحــوالت آینــده ایــران جهــت ایجــاد تغییــرات 

ریشــه ای، حســاب  بازکــرده. 
مســئله دیگــر ایــن اســت کــه اپوزیســیون جمهوریخــواه بــر پشــتیبانی از جریــان داخلــی اصاح طلبــان ارصار و ابــرام دارد، درحالــی کــه حتــی 

ــدای  ــاد پارادایمــی و چالش هــای مب ــان دارای ابع ــش جمهوریخواهــان از اصاح طلب ــا آن نداشــته. خوان ــرای ایجــاد فضــای ارتباطــی ب ــه ای ب برنام

اســت، زیــرا آنهــا برایشــان اهمیــت نــدارد کــه ایــن جریــان از تنــه ی خــود نظــام والیــی اســت رصفــا بــا ایــن تفــاوت کــه درنظــر دارد اختیــارات 

والیــی را کمــی کاهــش دهــد. ایــن مصــداق مثــل »کنــدن یــک مــو از خــرس یــک غنیمــت  اســت« می باشــد. پــس رادیکال بــودن جمهوریخواهــان 

ــردد.  ــی می گ ــه و خنث ــب قرارگرفت ــان اصاح طل ــی جری ــعاع فرصت طلب ــر تحت الش ــن خاط ــه همی ب

فحــوای کام اینکــه، وقتــی چنــان اپوزیســیونی بــا اســراتژی خــود می خواهــد مــردم ایــران را از پــل نــارصاط جریــان اصاح طلبــی و مخالفــان 

درون نظــام عبــور دهنــد، خیــزش خیابــان هــم نظــری بــه آنهــا بــه مثابــه مرجــع نخواهــد داشــت. ســازمان های اپوزیســیون خــارج از ایــران جــز 

برخــی احــزاب کــورد کــه در داخــل خــاک رشق کوردســتان حضــور چریکــی و نظامــی دارنــد، قــدرت پیوند خــوردن بــا خیــزش خیابــان و توده هــای 

ــرای  ــه ب ــه راه و برنام ــا نقش ــد. اساس ــی مناین ــاه ۹۸ نقش آفرین ــاه ۹۶ و آبامن ــون دی م ــی چ ــان خیزش های ــد در جری ــد و منی توانن ــرض را ندارن مع

مبــارزه در فــاز قبــل از تغییــر نظــام را ندارنــد لــذا خــا بیشــر گشــته و جریانــات معــرض داخلــی چــون اصاح طلبــان و میانه روهــا آن را به ســود 

اصــل نظــام والیــی پــر می کننــد. 

»
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ــارج  ــی در خ ــی سیاس ــرات(، حزب ــرال دموک ــران )لی ــه ای ــزب مرشوط       ح

از ایــران اســت کــه در ســال ۱۳۷۳ تأســیس شده اســت. داریــوش هاميــون، 

ــت.  ــزب اس ــن ح ــذار ای بنیانگ

مقــر ایــن حــزب در لس آنجلــس آمریــکا می باشــد. مــرام سیاســی حــزب هــم 

پادشــاهی پارملانــی و لیــرال دموکراســی بــا صبغــه ی راســت میانــه اســت. رنــگ 

رســمی آبــی را انتخــاب و پرچــم آن هــم شــیرو خورشــید می باشــد. 

انتخــاب اعضــای شــورای مرکــزی کــه ۵ نفــر می باشــند در کنگــره ی حــزب و 

ــرد.  ــه ی  اعضــای حــزب صــورت می گی توســط کلی

»حــزب مرشوطــه ایران)لیــرال دموکــرات(« کــه در بنیادنامــه ی خــود حــزب 

ــه خــود  ــه گفت ــه ب ــه اســت ک ــاهی مرشوط ــواداران پادش ــود از ه ــده می ش نامی

بــا خواســت ســازماندهی پیــکار بــرای رهایــی و بازســازی ایــران برپایــه ی »یگانگــی ملــی، متامیــت ارضــی، اســتقال کشــور، برپایــی 

مردم ســاالری و گرامیداشــت حقــوق بــرش و میثاق هــای پیوســت آن« پی ریــزی می شــود و در فراینــد کوشــش و پیــکار آمــاده 

همــکاری بــا همــه ی نیروهــای ملــی و آزادیخــواه اســت کــه بــه اصــول یادشــده تعهــد داشــته باشــند. بنیــاد باورهــا و برنامــه ی سیاســی 

حــزب در »منشــور« آن آمــده اســت کــه بجــز بنیادنامــه بــر همــه ی اســناد حــزب اولویــت دارد)البتــه اگرچــه بنیادنامــه از دیــدگاه 

ــان ایــن دو یــک ناســازگاری یافتــه شــد،  ــاوری منشــور اولویــت دارد. اگــر زمانــی می ــر منشــور چیــره اســت، از دیــدگاه ب قانونــی ب

ــا الهــام از قانــون اساســی مرشوطیــت ایــران فرانگاشــته شــده اســت.  ــان برداشــته شــود( و ب می بایــد در کنگــره از می

اعضــای شــورای مرکــزی در حــال حارض:امیــر صــدری، شــایان آریــا، نــادر زاهــدی، هایــده توکلــی و بابــک قطبــی می باشــند؛ کــه 

در کنگــره ی دوازدهــم حــزب )شــهریورماه ۱۳۹۷(، هایــده توکلــی بــه عنــوان دبیــرکل حــزب بــرای دو ســال آینــده انتخــاب شــده و 

نــادر زاهــدی در مقــام معــاون دبیــرکل ابقــاء گردیــد. 

حزب مرشوطه تاریخچه خود بر روی وبگاهش را بصورت ذیل مرشوح منوده:

ــد  ــط تبعی ــر در  رشای ــه از صف ــی را دارد ك ــن ویژگ ــور ای ــرون كش ــی بی ــازمان های سیاس ــان س ــران در می ــه ای ــزب مرشوط »ح

ــران  ــه در ای ــتند ك ــازمان هائی  هس ــعابی از س ــا انش ــد ی ــرون آمده ان ــه بی ــران ب ــا از ای ــه ی ــران هم ــت. دیگ ــده اس ــذاری ش پایه گ

پایه گــذاری شــده اند. ویژگــی دیگــر حــزب آن اســت كــه رصفــا حــزب كادر نیســت و كمبــود  كادر، كاســتی بــزرگ آن اســت. حزبــی 

اســت از همــه ی الیه هــای اجتامعــی ایرانیــان تبعیــدی. ســومین ویژگــی حــزب را در شــفافیت كامــل آن  بایــد جســتجو كــرد. نــام و 

نشــان همــه ی مســئوالن حــزب و بحث هــا و اختافــات درون حزبــی همــه آشــكار و بی پــرده و  درهــای گردهامئی هــای حزبــی بــر 

روی دگراندیشــان گشــوده اســت. 

 ســازماندهی حــزب بــه پیــروی از اصــول عقایــد آن، دموكراتیــك و غیر متمركــز اســت. اعضــای حــزب در هــر  شــهر در شــاخه یــا 

ــه نزدیك تریــن شــاخه  ــا پیوســن ب ــر از حــزب اســت و هســته ها می  تواننــد ب هســته  ی شــهر گــرد می آینــد. هســته ی واحــد كوچك ت

خــود جنبــه رســمی پیــدا كننــد. اداره شــاخه ها بــا شــوراهائی اســت كــه بســته  بــه تعــداد اعضــای شــاخه هــر ســال می بایــد از ســوی 

ــای  ــد و فعالیت ه ــل دارن ــود آزادی عم ــور خ ــزب در ام ــنامه ی ح ــور و  اساس ــوب منش ــاخه ها در چهارچ ــوند. ش ــده ش ــا برگزی اعض

ــه ارگان اداره و رهــری حــزب اســت هــر  ــزی  ك ــج عضــو شــورای مرک ــرد. پن ــی اساســا در شــاخه ها و هســته ها صــورت می گی حزب

دو ســال یــک بــار از ســوی کنگــره انتخــاب می شــوند. كنگــره باالتریــن ارگان حزبــی اســت و سیاســتگزاری عمومــی حــزب و  تغییــر 

منشــور و اساســنامه در حــوزه وظایــف آن اســت. هــر ســال کــم و بیــش یــك بــار كنفرانســی از شــاخه های  اروپــا یــا آمریــكا برگــزار 
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ــازه  ــاره اندیشــه های ت ــرای بحــث درب ــی  ب ــای تشــكیاتی، میدان ــی و كاره ــتوارتركردن همبســتگی حزب ــر اس ــاوه ب ــه ع می شــود ك

ــا دگراندیشــان همــكاری كننــد و دســت  بــه اقدامــات مشــرك بزننــد.   اســت. شــاخه ها تشــویق می شــوند كــه ب

 ســنت مرشوطــه در ایــران هیچــگاه فرصــت آن را نیافتــه بــود كــه حــزب خــود را داشــته باشــد. حزب هــای دوران  انقــاب مرشوطــه 

در اوضــاع و احــوال نامناســب نپائیدنــد. پادشــاهی پهلــوی هیــچ مركــز قــدرت مســتقلی را بر منی تابیــد و حــزب برایــش یــا دشــمن 

  context  ــا ــار ی ــی  مرشوطه خــواه )در بافت ــا حزب ــرل شــده. حت ــات كن ــان كننده ی انتخاب ــه و آس ــش صحن ــا آرای ــا مزاحــم و ی ــود ی ب

غیــر دموكراتیك تــر و محدودتــر آن روزها(كــه خــود محمدرضا شــاه بنیــاد  گذاشــت، چــون بــرای مشــاركت و بــه میــدان آوردن مــردم 

می كوشــید زود تــر از همــه از چشــمش افتــاد. در  رژیمــی كــه وارث انقــاب مرشوطــه بــود یــك حــزب مرشوطــه جائــی منی داشــت. 

مخالفــان رژیــم نیــز كــه از  موضــع مرشوطــه و قانــون اساســی بــه پادشــاهان پهلــوی می تاختنــد دنبــال حــزب مرشوطــه منی بودنــد. 

ــول  ــش از  اص ــل انحراف ــه دلی ــاهی ب ــه پادش ــه ب ــوئی حمل ــت:در س ــرون هس ــت های بی ــوز در سیاس ــز هن ــی طرفه آمی ــن  دوپارگ )ای

ــه بســیاری  ــی ب ــی اعتنائ ــز از مرشوطــه؛ در ســوی دیگــر ادعــای مالكیــت انحصــاری مرشوطــه و  ب ــا حــد گری ــز ت مرشوطــه و پرهی

معانــی آن، همچنانكــه در دوران پادشــاهی بــود( . 

ــه  ــی  ك ــه  ی سیاس ــك برنام ــا ی ــره ی آن ب ــه ی گس ــی در هم ــش مرشوطه خواه ــام جنب ــردن پی ــا زنده ك ــران ب ــه ای ــزب مرشوط  ح

ــی  ــن حزب ــوده اســت برطــرف  ســازد. ای ــران ب ــه در سیاســت ای ــود بزرگــی را ك ــه می گنجــد می كوشــد كمب ــف راســت میان در تعری

اســت كــه ازنظــر اراده شكســت ناپذیر بــه نگهــداری نیاخــاك؛ ســپردن اختیــار كشــور بــه دســت  مــردم ایــران؛ و نواحــی كشــور بــه 

دســت باشــندگان آن هــا در یــك پادشــاهی مرشوطــه؛ جــدا كــردن دیــن از حكومــت  كــه پیرشوتریــن مرشوطه خواهــان آرزو داشــتند؛ 

ــش  ــال پی ــه از صــد س ــه مســتقیم جنبشــی اســت ك ــی، دنبال ــت  اجتامع ــاه و عدال ــروز در توســعه و رف ــای ام ــا دنی و همپا شــدن ب

نیــروی برانگیزنــده دگرگونــی در جامعــه ی ایرانــی  بــوده اســت و نخســتین ســازماندهی خــود را در حــزب دمكــرات انقــاب مرشوطــه 

یافــت. نــگاه بــه غــرب و  فراگرفــن شــیوه های تفكــر و زندگــی از متدنــی كــه وحشــیگری را از رابطــه مذهبــی و خــارج از مذهــب، 

حكومت كننــده و حكومت شــونده،  مــرد و زن، كارفرمــا و كارگــر برداشــته اســت تقریبــا هــامن انــدازه بــه مــا می پــرازد كــه بــه ایــران 

صــد ســال پیــش  مــا.  

اصــول تاریخــی مرشوطــه را در ســده ی بیســت ویكم تــا آنجــا كــه بتــوان دیــد می شــود بــرد و پایــه ای بــرای  برنامه هــای سیاســی 

متناســب بــا زمــان ســاخت. برنامــه ی سیاســی حــزب از نظــر تاكیــد بــر یگانگــی ملــی و  یكپارچگــی ایــران، از نظــر نقــش حكومــت 

بــه عنــوان مناینــده ی جامعــه در اقتصــاد و تنظیــم روابــط اجتامعــی، از  جهــت تعــادل میــان توســعه ی اقتصــادی و عدالــت اجتامعــی، 

یــك برنامــه راســت میانــه اســت و می توانــد بــا چــپ میانــه  تفاوت هــای مهــم داشــته باشــد. تفاوت هــای آن باگرایش هــای افراطــی 

ــت ها و  ــپ ــــ لنینیس ــان چ ــی( و افراطی ــب سیاس ــامگرایان )مذه ــتان و اس ــتبدادی و آریا  پرس ــاهی اس ــواداران پادش ــا ه ــت، ب راس

ــه گفــن داشــته باشــد.  ــاز ب ــه ــــ آشــكارتر و برطرف نشــدنی تر از آن اســت كــه نی آنارشیســت ها و همــه گرایش هــای تجزیه  طلبان

 ایــن برنامــه بــه هیــچ روی كامــل نیســت و مــا بــا عاقــه بحث هــا و تجربه هــای كشــورهای پیرشفتــه را در زمینــه  سیاســت های 

اقتصــادی و رفاهــی دنبــال می كنیــم. فاصلــه مــا بــا مســئولیت های كشــورداری بیــش از آن اســت كــه بــه  جزئیــات عملــی بپردازیــم 

ولــی بــه عنــوان یــك اصــل راهنــام معتقدیــم كــه هــر جــا بخــش خصوصــی و ابتــكارات  فــردی كوتــاه می آیــد یــا بــه سوء اســتفاده 

ــكار  ــن فضــای ابت ــه  بهری ــكا ك ــه ی آمری ــر عمومــی اســت. تجرب ــار در اینجــا خی ــد وظیفــه ی حكومــت آغــاز می شــود و معی می افت

ــه  بخــش خصوصــی، هــم بســیار كوتاهــی  ــخ را بوجــود آورده نشــان می دهــد ك ــه و اقتصــاد تاری ــن جامع ــردی اســت و پویا تری ف

ــتفاده  ــرای سوء اس ــی ب ــای باخــری فرمول ــاه اروپ ــت  رف ــای دول ــر زیاده روی ه ــی رود. از ســوی دیگ ــاده م ــد و هــم بســیار زی می كن

گســرده از منابــع ملــی، تشــویق بیكارگــی و وابســتگی،  جلوگیــری از روحیــه كارآفریــن  entrepreneur  بــوده اســت. مقــررات ســخت 

كار، از بهــره وری كاســته و بــر  بیــكاری افــزوده اســت؛ بســن مالیات هــای ســنگین بــه گریــز رسمایــه و مغزهــا كمــك كــرده اســت؛ و 

ــده اســت.   ــی در برنامه هــای رفاهــی انجامی ــه تجدید نظرهــای كل ــار كمرشــكن  هزینه هــای رفاهــی در همــه جــا ب ب

هیــچ كــس ناگزیــر از گزینــش میــان ایــن دو منونــه نیســت؛ به ویــژه كــه در خــود آمریــكا و اروپــای باخــری نیــز از  هفــت دهــه 

ــل« و  ــای »نیودی ــپ در برنامه  ه ــه چ ــكا ب ــرات آمری ــزب دمك ــدن ح ــد ــــ گرائی ــان بر آمده ان ــل سیاست های ش ــی تعدی ــش در پ پی

ــاش  ــه در دو دهــه ی  گذشــته نشــانه هائی از ت ــه راســت میان ــای باخــری ب ــدن سوســیال دموكراســی اروپ ــزرگ« و گرائی »جامعــه ب

ــرد.  ــا مســئولیت  اجتامعــی حكومــت صــورت می گی ــكار خصوصــی، ب ــری ابت ــرای آشــتی دادن برت ــری اســت كــه ب دنباله گی

 آزادیخواهــی مــا بــر لیرالیســم تکیــه دارد نــه بــر دموکراســی. زیــرا در لیرالیســم دیکتاتــوری غیــر ممکــن اســت؛ در دموکراســی 

بســیار ممکــن اســت. در لیرالیســم تبعیــض نخواهدبــود؛ در دموکراســی همــه گونــه تبعیــض می توانــد بــه رای اکریــت تحمیــل شــود. 

ــم، ایــن چهــار ارزش را از جنبــش  ــه ی آنهــا برنامــه ی سیاســی خــود را تنظیــم کرده ای ــر پای ــم کــه ب مــا چهــار ارزش اساســی داری
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مرشوطــه و تجربیــات صــد ســاله ی جامعــه ی ایرانــی کــه البتــه عمــوم آن هــا ریشــه در اندیشــه ی غربی هــا دارد گرفته ایــم و بنیــاد 

بســیار اســتواری بــرای برنامــه ی سیاســی حــزب شــده اســت. 

ناسیونالیســم: بــه معنــی دفاعــی و نگهدارنــده؛ نــه نظــری بــه قلمــرو هیچ کــس، نــه گذشــتی از قلمــرو و منافــع ملــی خــود بــه 

ســود هیچ کــس؛ و نگهداشــن هویــت ملــی، نگهداشــن ایرانــی بــودن خــود. 

آزادیخواهــی: آزادیخواهــی مــا بــر لیرالیســم تکیــه دارد نــه بــر دموکراســی. زیــرا در لیرالیســم دیکتاتــوری غیرممکــن اســت؛ در 

دموکراســی بســیار ممکــن اســت. در لیرالیســم تبعیــض نخواهــد بــود؛ در دموکراســی همــه گونــه تبعیــض می توانــد بــه رای اکریــت 

تحمیــل شــود. آزادیخواهــی بــرای مــا دموکراســی لیــرال اســت. گذاشــن فــرد و نــه حتــی اکریــت در مرکــز جامعــه، در مرکــز زندگــی 

ــوم  ــه ق ــق ب ــل تعل ــه دلی ــرد ب ــرد. ف ــی را می گی ــام هویت طلب ــه ن ــی ب ــتگی های قوم ــتفاده از بس ــوی سوء اس ــن جل ــی؛ و ای اجتامع

نیســت کــه حــق دارد؛ از هــامن زاده شــدن بــه خــودی خــود و در خــودش دارای حقوقــی اســت. ایــن حقــوق را اعامیــه ی جهانــی 

حقــوق بــرش و میثاق هــای آن در چهارچــوب دولــت ـ  ملــت تعریــف کــرده اســت. 

ــم. جامعــه ای کــه  ــی برشیــت را از دســت داده ای ــد ســده ی حیات ــاری مــا واپس ماندگــی اســت؛ مــا چن ترقی خواهــی: اصــل گرفت

از کاروان جهانــی عقــب نیفتــد، نــه نــاآگاه اســت، نــه دچــار دیکتاتــوری می شــود، نــه بــه دام مذهــب افراطــی می افتــد؛ رسانجــام 

ــه ترقــی دارد. دفــاع از آزادی، کــه وظیفــه ی  ــر کــم و کاســتی هایش چیــره می شــود. ناسیونالیســم یعنــی حفــظ کشــور بســتگی ب ب

شــبانه روزی نظــام سیاســی اســت، بســتگی بــه ترقــی دارد. در جامعــه فقیــر و بدبخــت منی شــود دموکراســی  بــه معنــی واقعــی به پــا 

کــرد. 

عدالــت اجتامعــی: عدالــت اجتامعــی یکــی از ظریف تریــن ارزش هاســت. همــه چیــز از آن می  تــوان درآورد. می شــود دولــت رفــاه 

درآورد ـ دولــت مســئول افــراد از گهــواره تــا گــور کــه باعــث رکــود و عقــب ماندگــی می شــود. می شــود از آن تــور امنیتــی گرفــت، 

یعنــی مــردم مســئول خودشــان باشــند. ولــی اگــر بــه هــر دلیلــی بــه زمیــن افتادنــد، دســت دولــت بــه منایندگــی جامعــه آنــان را از 

زمیــن بلنــد کنــد. فرایافــت تــازه انصــاف بجــای عدالــت از نظــر مــا بهــر بــه عدالــت اجتامعــی کمــک می کنــد. 

مــا در مقولــه ی عدالــت اجتامعــی تکیــه را نــه بــر تیــامرداری، بلکــه بــر دادن فرصــت برابــر بــه همــه ی افــراد جامعــه می گذاریــم 

کــه پــس از آن در مســئولیت خــود افــراد اســت؛ فرصــت برابــر بــه جــای ســطح زندگــی برابــر. امــکان نــدارد مــردم را از نظــر پاداشــی 

ــت.  ــر نیس ــد براب ــش می  آی ــی پی ــه در زندگ ــی ک ــه ی فرصت هائ ــد و هم ــرق می کن ــتعداد ها ف ــرا اس ــرد. زی ــر ک ــد براب ــه می گیرن ک

زاده شــدن در یــک خانــواده ی مرفــه بــا فرهنــگ، کــودک را جلو تــر می انــدازد. منی شــود آن خانــواده را مجــازات و محــروم کــرد. ولــی 

هیچ کــس منی بایــد بــه دلیــل نداشــن امکانــات مالــی از پــرورش اســتعداد های خــود محــروم شــود. 

ایــن ارزش هــا بــا هــامن اولویــت کــه آمــده اســت نــه تنهــا زمینــه محکمــی بــرای یــک برنامــه ی سیاســی شایســته یــک جامعــه ی 

ــار خــود را بیــش از پیــش نشــان داده اســت. چراغــی فــرا راه مــا  مــدرن بــوده؛ بلکــه در زندگــی بیســت وچهار ســاله ی حــزب اعتب

شــده کــه از گمراهــی جلوگیــری کــرده اســت. 

مرامنامه و برنامه
۱ ـ برنامه ی سیاسی:

ــن  ــا بهــره گرفــن از بهری ــا ب ــاد برنامــه ی سیاســی مــا را تشــکیل می دهــد. م ــران بنی ــت ای ارزش هــای تاریخــی و تجربه هــای مل

جنبه هــای ایــن ارزش هــا و تجربــه ملــی یعنــی ناسیونالیســم ایرانــی، آزادیخواهــی، ترقی خواهــی و عدالــت اجتامعــی توشــه فکــری 

ــم.  و سیاســی خــود را فراهــم کرده ای

۲ـ برنامه ی اقتصادی:

یکــی از مهم تریــن عرصه هــای آزادی، اقتصــاد آزاد اســت. اینکــه تک تــک افــراد، باتدبیــر و اراده و مســئولیت خــود، امــر معــاش 

ــدون  ــد. آزادی سیاســی، ب ــه ازای اســتعدادها و توانائی هــای خــود، در تقســیم کار اجتامعــی رشکــت کنن ــد و ب خــود را ســامان دهن

تأمیــن آزادی اقتصــادی بــه دســت منی آیــد و بــرای تأمیــن و اســتقرار آزادی، پــی انداخــن نهادهــای اقتصــاد آزاد رضوری اســت. 

الزمــه آزادی اقتصــادی، ریشــه گرفــن نظــم ناشــی از قوانیــن دموکراتیــک، نهادینــه شــدن حقــوق فــرد، تأســیس یــک قــوه قضائــی 

پاکیــزه و مســتقل به مثابــه تضمیــن  کننــده امنیــت، حقــوق فــرد، حافــظ حقــوق مالکیــت و ضامــن اجــرای قراردادهاســت. همچنیــن، 

شــکل گرفــن یــک بخــش خصوصــی نیرومنــد، رسزنــده و رقابت پذیــر بــه اتــکای یــک طبقــه متوســط نواندیــش، رشط ناگزیــر پــا گرفــن 

اقتصــاد آزاد اســت. در اقتصــاد آزاد، بازارهــای آزاد و رقابتــی میــدان تجلــی نیازهــا و ترجیحــات افــراد جامعــه اســت و کلیــه عوامــل 

تولیــد اعــم از کار و رسمایــه و تکنولــوژی، از طریــق آن هــا تخصیــص پیــدا می کننــد. 

۲

۳

۴

۱
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ــر  ــد آوردن زیرســاخت هایی نظی ــه زمینه ســازی فعالیــت عامــان اقتصــادی و پدی نقــش دولــت در اقتصــاد آزاد محــدود اســت ب

شــبکه راه هــا و ارتباطــات و گســرش فضاهــای مجــازی در خدمــت تولیــد و توزیــع. همین طــور تأســیس یــک نظــام علمــی مالیاتــی در 

خدمــت افزایــش بــارآوری و تأمیــن اجتامعــی، تأمیــن آمــوزش و بهداشــت همگانــی از کارکردهــای یــک دولــت ناظــر بــه رفــاه اســت. 

بــا تکویــن چنیــن دولتــی، مالکیت هــای عمــده ی زمین هــا، مســتغات، صنایــع و معــادن ازجملــه نفــت و گاز، طبــق موازیــن قانونــی 

و اقتصــادی بــه بخــش خصوصــی واگــذار خواهــد شــد و دولــت هزینــه خدمــات خــود را از طریــق نظــام مالیاتــی کســب خواهــد کــرد. 

بر پایه ی این ارزشها اصول زیر را به عنوان برنامه ی سیاسی خود اعام می داریم:

۱ ـ اســتقال و متامیــت ارضــی و یگانگــی ملــی ایــران بــرای مــا از همــه باالتــر اســت و بــه هــر قیمــت و در هــر وضعــی از آن 

ــم.  ــاع می کنی دف

ــوع  ــد رسنوشــت کشــور و ن ــردم بای ــه م ــران اســت. رای آزادان ــه ی نظــام سیاســی ای ــون پای ــردم و حکومــت قان ــت م ۲ ـ حاکمی

ــد.  ــت های آن را تعییــن کن ــت و سیاس حکوم

ــاش  ــه ت ــچ گون ــم و از هی ــران می دانی ــرای ای ــت ب ــم و شــکل حکوم ــن و مناســب ترین رژی ــا پادشــاهی مرشوطــه را بهری ۳ ـ م

ــه پادشــاهی رضاشــاه دوم پهلــوی فروگــزار نخواهیــم کــرد.  ــرای برقــراری نظــام پادشــاهی مرشوطــه ب قانونــی و دموکراتیــک ب

۴ ـ هیــچ قانــون و اکریتــی منی توانــد حقــوق طبیعــی و جــدا نشــدنی افــراد را از آنهــا بگیــرد. ایــن حقــوق کــه در اعامیــه جهانــی 

حقــوق بــرش و میثاق هــای حقــوق سیاســی، مدنــی، اقتصــادی، اجتامعــی و فرهنگــی تعریــف شــده از جملــه شــامل مصــون بــودن 

جــان و آزادی و مــال مــردم در پنــاه قانــون و وظایــف دولــت در تامیــن حداقــل رشایــط زندگــی منطبــق بــا شــئون انســانی بــرای 

همــه ی مــردم اســت. 

۵ ـ همــه افــراد در برابــر قانــون برابرنــد و هیــچ امتیــاز قومــی، دینــی، جنســی یــا طبقاتــی بــه کســی داده منی شــود و هیــچ کــس 

حــق نــدارد بــه منایندگــی خــدا یــا بــه موهبــت الهــی رسنوشــت مــردم را در دســت گیــرد. دیــن و مذهــب از حکومــت جــدا اســت. 

هیــچ مقامــی حــق نــدارد مذهــب افــراد را بپرســد. مــا اقلیتــی جــز در رای گیری هــا آنهــم موقتــا منی شناســیم. 

ــا  ــون و دادگاه ه ــند. قان ــد آزاد باش ــده ای بای ــر عقی ــا ه ــا ب ــی و انجمن ه ــری و صنف ــای کارگ ــی و اتحادیه ه ــزاب سیاس ۶ ـ اح

نگاهدارنــده حــدود و حقــوق آنهــا و همچنیــن اعضــای شــان خواهنــد بــود. آزادی رســانه های همگانــی بایــد تامیــن و قوانیــن الزم 

ــردد.  ــن گ ــانه ها تدوی ــی رس ــئولیت مدن ــدود مس ــت ح ــا و رعای ــای آنه ــظ آزادی فعالیت ه ــرای حف ب

ــور  ــرای اداره ام ــارات الزم را ب ــد اختی ــود بای ــد خ ــوری در ح ــیامت کش ــای تقس ــه ی واحده ــتان ها و هم ــتان ها و شهرس ۷ ـ اس

ــت را  ــه حاکمی ــی و تقســیم حکومــت و ن ــا نظــام حکومت هــای محل ــات انجمن هــا داشــته باشــند. م ــق انتخاب داخلی شــان از طری

میــان حکومــت مرکــزی و حکومت هــای محلــی پیشــنهاد می کنیــم. اســتان های ایــران بایــد از طریــق منایندگــی مســاوی در مجلــس 

ســنا حضــور داشــته باشــند. 

۸ ـ فارســی میــراث ملــی و زبــان رســمی و آمــوزش کشــور اســت و هــر ایرانــی حــق دارد در کنــار آن بــه زبــان محلــی خــود ســخن 

بگویــد و آمــوزش ببینــد. 

۹ ـ دادگســری بایــد از مراجــع سیاســی و مذهبــی مســتقل باشــد. تطبیــق قوانیــن عــادی بــا قانــون اساســی و نظــارت بــر اجــرای 

قوانیــن و رســیدگی بــه شــکایت افــراد از حکومــت بــا دســتگاه دادگســری اســت. قضــات بایــد از مقــام و منزلــت و بی نیــازی مالــی 

کــه الزمــه ی اســتقال آنهاســت برخــوردار باشــند. 

۱۰ ـ سیاســت خارجــی ایــران بایــد بــر پایــه ی نگهــداری اســتقال و حاکمیــت ملــی، ناوابســتگی بــه قدرت هــای دیگــر، همــکاری 

بــا همســایگان و دوســتی متقابــل بــا همــه ی کشــورها و دوری از ماجراجویی هــای خارجــی باشــد. 

ــا نیازهــای دفاعــی و امنیتــی خــود را بســیج کنــد. تاکیــد سیاســت های خارجــی و  ۱۱ ـ ایــران بایــد نیروهــای مســلح متناســب ب

دفاعــی ایــران بایــد بــر افزایــش اعتــامد متقابــل و همــکاری در منطقــه و جلوگیــری از مســابقه ی تســلیحاتی در خلیــج فــارس و پــاک 

کــردن آســیای جنــوب غربــی از ســاح های شــیمیایی و هســته ای قــرار گیــرد. 

۱۲ ـ آزادکــردن نیرو هــای تولیــدی و گذاشــن قــدرت دولــت پشــت رس همــه ی کوشــش هایی کــه بــرای گســرش ظرفیــت اقتصــادی 

ــاره ای  ــت جــز در پ ــد اســت. دول ــرشو و کارآم ــک سیاســت اقتصــادی پی ــرد، اصــل ی ــردم انجــام می گی ــی م ــردن ســطح زندگ و باالب

ــری از  ــروی آن رصف جلوگی ــار بکشــد و نی ــت مؤسســات و اعــامل تصــدی کن ــد خــود را از اداره و مالکی زمینه  هــای اســراتژیک بای

ــع و  ــط رشــد اقتصــادی و حامیــت از صنای ــدگان و فراهم کــردن رشای ــه و حامیــت از مرصف کنن انحصارهــا و رقابت هــای غیرمنصفان

مؤسســات مالــی در برابــر فشــار های خــارج از مرحلــه  ی بلــوغ آنهــا شــود. 

ــای  ــت فرآورده ه ــن قیم ــد از راه تضمی ــات بای ــت و خدم ــش صنع ــرش بخ ــار گس ــتاها در کن ــعه ی روس ــاورزی و توس ۱۳ ـ کش
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ــد  ــود عوامــل دیگــر تولی ــع و بهب ــاری و شــبکه  ی توزی ــه روســتاها، گســرش تســهیات اعتب ــردن صنعــت و خدمــات ب کشــاورزی، ب

عمــل گــردد. 

۱۴ـ  زنــان بایــد از برابــری کامــل سیاســی و اجتامعــی و قانونــی بــا مــردان برخــوردار باشــند. یگانگــی و اســتواری خانــواده و برابــری 

زن و مــرد در روابــط   خانوادگــی و بــه ویــژه حفــظ حقــوق کــودکان بایــد تضمیــن شــود. بایــد بــا ایجــاد تســهیات در نگهــداری و 

پــرورش فرزنــدان، ورود زنــان را بــه پهنــه ی فعالیت هــای گوناگــون آســان تر کــرد. 

۱۵ ـ فرهنــگ عامــل حیاتــی پیرشفــت جامعــه اســت. آزادی هــر و آفرینــش فرهنگــی و پژوهــش علمــی و پیشــرد فرهنــگ  ملــی 

و کمــک بــه بالندگــی فرهنگ هــای محلــی و گســرش زیرســاخت فرهنگــی کشــور و تشــویق هرمنــدان و پژوهشــگران بایــد راهنــامی 

سیاســت فرهنگــی باشــد. 

ــوزش گروه هــای ســنی  ــردن ســطح آم ــرای باالب ــزاری ب ــچ رسمایه گ ــرورش اســت. از هی ــوزش و پ ــت از آن آم ۱۶ ـ بیشــرین اولوی

ــات مؤسســات  ــه ای از راه بســیج کــردن امکان ــی و حرف ــغ داشــت. آمــوزش فن ــد دری ــان نبای ــژه کــودکان و نوجوان ــه وی گوناگــون ب

مختلــف در بخش هــای گوناگــون اقتصــاد بایــد جــای مهمــی در تــاش آمــوزش داشــته باشــد. دانشــگاه ها بایــد بــا مؤسســات دیگــر در 

پژوهش هــای علمــی و فنــی همــکاری کننــد.  برنامه ریــزی آمــوزش بایــد بــا توجــه بــه نیازهــای بــازار کار و هامهنــگ بــا برنامه ریــزی 

کلــی کشــور صــورت گیــرد. فرزنــدان ایــران بایــد بــا ارزش هــای ملــی و انســانی آشــنا شــوند و بــا ذهن هــای گشــوده بــر تفکــر آزاد 

علمــی پــرورش یابنــد. بــه معلــامن و اســتادان و آموزشــگران بایــد پــاداش شایســته مــادی و معنــوی آنــان داده شــود. 

۱۷ ـ توســعه ی اقتصــادی بایــد بــا حفــظ و بهبــود محیط زیســت همــگام شــود. آب و خــاک و جنگل هــای ایــران و هــوای شــهرها 

را بایــد از آلودگــی و فرســایش و نابــودی حفــظ کــرد. بــه نگهــداری میــراث ملــی ایــران و بــاز گردانــدن شــکوه و زیبائــی آثــار تاریخــی 

بایــد اولویــت داده شــود. 

۱۸ ـ توزیــع عادالنه  تــر درآمــد ملــی و خدمــات، کاســن از شــکاف طبقاتــی و تفــاوت ســطح زندگــی شــهر و روســتا، دادن فرصــت 

برابــر بــه همــه ی، بیمه هــای بیــکاری، از کارافتادگــی، بازنشســتگی و بیــامری، حامیــت از خانواده هــا و کــودکان بی رسپرســت جــزء 

جدایی ناپذیــر یــک برنامــه ی ملــی بازســازی و پیرشفــت اســت. 

۱۹ ـ بازســازی مناطــق جنــگ زده و ســانحه دیــده و جــران زیان هــای آوارگان جنگــی و قربانیــان ســوانح طبیعــی و تأمیــن مســکن 

بــرای مــردم بایــد در رسلوحــه ی طرح هــای آبادانــی شــهرها و روســتاهای ایــران قــرار گیــرد. 

ــا تشــکیل هیئت هــای  ــی برخاســته از انقــاب ب ــات مال ــردن اختاف ــراد و برطرف ک ــه ی زیان هــای اف ــه جــران عادالن ــد ب ۲۰ ـ بای

ــچ پاداشــی  ــا آنکــه هی ــرد. ب ــط مناســب فراهــم ک ــده شــده از میهــن رشای ــان ران ــدن ایرانی ــرای بازگردان ــت دار پرداخــت و ب صاحی

منی  توانــد فــداکاری جانباختــگان و جانبــازان دوران انقــاب و جنــگ را جــران ســازد، بایــد منابــع الزم را بــرای تأمیــن زندگــی جانبــازان 

و نیــز بازمانــدگان جانباختــگان فراهــم کــرد. 

عدم تمرکز و حقوق اقوام و مذاهب ایران 
   ایــن بخــش مصوبــه ی کنگــره ی پنجــم اســت. از آنجــا کــه دموکراســی  یــا مردمســاالری و حقــوق بــرش بــه یکدیگــر بســته اند و 

یکــی بی دیگــری معنــی نــدارد؛ از آنجــا کــه رعایــت حقــوق مدنــی و فرهنگــی اقــوام و مذاهــب گوناگــون، در مقولــه ی دموکراســی  

ــای  ــرش و میثاقه ــی حقوق ب ــه ی جهان ــاالری و اعامی ــران مردم س ــه ای ــزب مرشوط ــه ح ــا ک ــد؛ و از آنج ــردو می گنج ــرش ه و حقوق ب

حقــوق اقــوام و مذاهــب پیوســت آن را )کــه در ســال های پیــش از انقــاب بــه امضــای دولــت ایــران رســید( پایــه ی برنامــه ی سیاســی 

ــب  ــزب تصوی ــور ح ــت منش ــوان پیوس ــه عن ــر را ب ــول زی ــی، اص ــتگی مل ــره ی همبس ــم، کنگ ــره ی پنج ــت، کنگ ــرار داده اس ــود ق خ

می کنــد:

۱ ـ مــا مردمســاالری را بــه معنــی حــق برابــر همــه ی ایرانیــان در حکومــت بــر خــود توســط نهادهــای انتخابــی آنــان می دانیــم. 

هیــچ تبعیــض جنســیتی یــا مذهبــی یــا قومــی در میــان ایرانیــان نیســت. همــه ی ســاختار حکومتــی و ســازمان بندی اجتامعــی بایــد 

بــه اراده و در خدمــت مــردم و بــرای دفــاع از حقــوق افــراد جامعــه باشــد. مــا هیــچ اقلیتــی جــز در رای گیــری منی شناســیم. اقلیــت 

بــه معنــی متایــز و تبعیــض می بایــد از قامــوس سیاســی ایــران حــذف شــود. 

۲ ـ ملــت ایــران از اقــوام و مذاهــب گوناگــون تشــکیل شــده اســت کــه در طــول هزاره هــا بــا هــم زیســته و از رسزمیــن ملــی بــا 

خــون خــود نگهــداری کرده انــد. نیرومنــدی ملــی و غنــای فرهنگــی ایــران از ایــن تنــوع قومــی و مذهبــی بــوده اســت و نگهــداری 

ویژگی هــای اقــوام و مذاهــب گوناگــون جامعــه ی ایرانــی نــه تنهــا یــک حــق دموکراتیــک بلکــه یــک رضورت ملــی اســت. ملــت ایــران 

بــه هــر بهــا و ماننــد همیشــه در یــک تاریــخ هــزاران ســاله، از اســتقال و یکپارچگــی رسزمیــن ملــی دفــاع خواهــد کــرد و سیاســت 

ایــران بــر پایــه احــرام بــه حقــوق مدنــی و فرهنگــی شــهروندان یــک جامعــه ی دموکراتیــک خواهــد بــود. 
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ــل  ــا اص ــای آن ب ــرش و میثاقه ــی حقوق ب ــه ی جهان ــر اعامی ــی ب ــاالر مبتن ــام مردم س ــک نظ ــب در ی ــوام و مذاه ــوق اق ۳ ـ حق

ــون  ــا یــک قان ــر یــک حکومــت مرکــزی ب ــد زی ــران می توانن ــدارد و همــه ی اقــوام و مذاهــب ای ــی ن یــک کشــور، یــک ملــت منافات

غیرمذهبــی و عرفی گــرا بــرس برنــد و فرهنــگ و هویــت ویــژه ی خــود را نیــز در پنــاه هــامن قانــون نگهــداری کننــد. زبــان رســمی 

ــان مــادری خــود را آمــوزش ببیننــد و ســخن بگوینــد و  ــان ملــی یعنــی فارســی اســت ولــی مــردم در هرجــا می تواننــد زب ایــران زب

ــد.  ــروی کنن ــی پی ــد و از هــر مذهب ــی داشــته باشــند؛ رســوم خــود را نگهدارن رســانه های همگان

ــی و دموکراســی  بیشــر  ــرای کارای ــی ب ــان حکومــت مرکــزی و حکومتهــای محل ــارات می ــی تقســیم اختی ــه معن ۴ ـ عــدم مترکــز ب

ــن واحــد تقســیامت کشــوری توســط مــردم محــل انجــام  ــا پایین تری ــد ت ــی در هــر محــل بای ــری امــور محل رضورت دارد. تصمیم گی

گیــرد. حــزب مــا در ادامــه ی ســنت انجمن هــای ایالتــی و والیتــی قانــون اساســی مرشوطــه، حکومتهــای محلــی را در ســطح اســتان 

)sovereignty( ــت ــودن حاكمي ــل تجزيه ناپذيرب ــر اص ــی ب ــا ی محل ــد. حكومت ه ــنهاد می کن ــتا پیش ــتان و روس ــتان و دهس و شهرس

و تقســیم پذیر بــودن حکومــت)government( اســتوار اســت. کشــور ایــران یکپارچــه خواهــد مانــد و مــردم ایــران زیــر یــک قانــون 

خواهنــد زیســت. امــا ایــران از یــک مرکــز اداره نخواهدشــد و واحدهــای تقســیامت کشــوری، امــور محلــی را از اجــرای قانــون تــا 

خدمــات اجتامعــی ماننــد آمــوزش و بهــداری و امــور شــهری و اجــرای طرح هــای توســعه و مانندهــای آن کــه در صاحیــت حکومــت 

مرکــزی نیســت بــا ارگانهــای انتخابــی خــود اداره خواهنــد کــرد. 

ــر نظــر مــردم هــر محــل،  ــی داشــته اســت عــاوه ب ــه ی جغرافیای ــه بطــور ســنتی جنب ــران ک ــدی اســتانهای ای ۵ ـ در تقســیم بن

ماحظــات مربــوط بــه توســعه ی اقتصــادی بایــد در نظــر گرفتــه شــود. ایرانیــان و کســانی کــه اجــازه اقامــت در ایــران دارنــد می توانند 

آزادانــه در هــر جــای کشــور ســکونت کننــد. در تخصیــص منابــع ملــی میــان اســتانها بــه آنهــا کــه از امکانــات کمــری برخوردارنــد 

بایــد بیشــر داده شــود تــا بــه میانگیــن ملــی برســند. در ادامــه ی سیاســت عــدم مترکــز، یــک مجلــس ســنا بــا مناینــدگان برابــر از همــه ی 

اســتانها در کنــار مجلــس ملــی در قانونگــذاری رشیــک خواهــد بــود. 

یگانگــی ملــی در یــک جامعــه آزاد و همســود، بــا نظــام دموکراتیــک و غیرمتمرکــز، بــه مــا امــکان خواهــدداد کــه بــا بهره گیــری 

از ظرفیــت اقتصــادی و فرهنگــی بــزرگ ایــران بهریــن ســطح زندگــی را بــرای همــه ی مــردم ایــران فراهــم آوریــم. «

رهیافت مشروط
ــد مطلــق مرشوطــه  ــا قی ــدن پادشــاهی ب ــه از بازگردان ــوی و ســلطه مطلــق والیت فقی ــا رد پادشــاهی پهل حــزب مرشوطــه ب

ــرای خــود  ــه را ب ــی و رسمایه داران ــوژی لیرال ــار اســت. آشــکارا ایدئول ــز گرفت ــی طنز آمی ــه در تناقضی ــان مــی آورد ک ســخن به می

ــه  ــی ب ــی لیرال دموکراس ــت. خط مش ــک اس ــت ایدئولوژی ــه دول ــکل گیری هرگون ــف ش ــه مخال ــد ک ــا می کن ــی ادع ــده ول برگزی

ــان  ــت عی ــت ـ مل ــات دویســت دول ــروزه در هی ــان ام لحــاظ سیاســی، اقتصــادی، اجتامعــی، فرهنگــی و نظامــی در رسارس جه

ــک نظــام  ــران هــم ی ــد و جمهــوری اســامی ای ــر سوسیالیســم ســلطه ی کامــل را دارن ــه داری و لیرالیســم در براب اســت. رسمای

ــردن  ــون مشــغول پیاده ک ــی هم اکن ــی والی ــا رسکردگ ــوری اســامی ب ــذا جمه ــدل خــاص از آن اســت. فل ــک م ــه و ی رسمایه داران

ایــن ایدئولــوژی اســت. تفــاوت حــزب مرشوطــه بــا نظــام والیــی در اســام گرایی و ســاختار دولــت آن اســت. مرشوطــه داعیــه 

ســاختار دموکراتیــک و غیرمتمرکــز را دارد. اینهــا می رســاند کــه مشــی های فردگرایانــه بصــورت ماهــوی مشــرک هســتند. پــس از 

ایــن حیــث نقشــه راه متفاوتــی میــان مرشوطــه و والیــت وجــود نــدارد. حتــی وجه مشــرک دیگــر، ایــن اســت کــه والیــت صــورت 

ــدارد.  ــی ن ــت پارملان ــا والی ــی ب ــی تفاوت ــس پادشــاهی پارملان ــی« مرشوطــه اســت، پ ــز مشــابه هــامن »پادشــاهی پارملان متمرک

ــای  ــورت نگرش ه ــازی ها بص ــی خصوصی س ــت. حت ــاوت نیس ــارز در تف ــاخصه ی ب ــی ش ــای لیرال ــات ایده ه ــاوت در جزیی تف

ــد.  ــت می گیرن ــلطه را بدس ــه س ــی ک ــد هویت های ــت. می مان ــرک اس ــان آن دو مش ــی می ذهنیت

از منظــر مرشوطــه، جامعــه و حاکمیــت بایــد هــردو بصــورت مــرشوط موجــود باشــند و ایــن مرشوط بــودن موقعیت شــان 

هــم بایــد کامــا تابــع یــک قانــون ســفت و محکــم لیرالــی باشــد کــه گاهــا رنگــی دموکراتیــک فردمحــور دارد. در نظــام مدنظــر 

حــزب مرشوطــه، یــا بخش خصوصــی ســلطه دارد یــا حاکمیــت. ارجحیــت از آن بخش خصوصــی اســت ولــی در صــورت تضعیــف 

ــح  ــه خــود مــردم می ســپارد صحی ــه امــورات را ب ــا ک ــن ادع ــن ای ــت وارد کارزار می شــوند، بنابرای ــن بخــش، حکومــت و دول ای

ــه خــود تفســیر »راســت  ــی افراطــی اســت ک ــراد ایزوله شــده در قالب هــای لیرال ــردم، اف ــا منظــور از خــود م نیســت و اساس

ــد.  ــاده می گردن ــامی پی ــوری اس ــام جمه ــل در نظ ــط و پارال ــورت مختل ــروزه بص ــا ام ــن برنامه ه ــی ای ــه« از آن دارد. متام میان

پــس معیــار، نــه تنهــا »خیــر عمومــی« نیســت بلکــه خیرعمومــی هــم ازمیــان مــی رود. هامنطــور کــه در جهــان امــروز، »لیــرال 

ــه داری  ــرای پیشــرد نظــام رسمای ــد و سازشــی ب ــان خــود می گراین دموکراســی و سوسیال دموکراســی« بســوی یــک حدوســط می

»
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شــکل داده انــد و در ســطح جهــان هــم دولت رفــاه مناینــده می شــود کــه جــوال جامعــه را می جــود، حکایــت احــوال ذهنیتــِی 

حــزب مرشوطــه هــم کامــا منطبــق بــا آن اســت. 

مرشوطــه می گویــد »آزادیخواهــی مــا بــر لیرالیســم تکیــه دارد نــه دموکراســی. چــون دموکراســی دیکتاتــوری می زایــد« ایــن 

درحالــی اســت کــه منظــور نظــر، تبدیــل هــر فــرد بــه یــک دیکتاتــور در رقابــت بــا افــراد دیگــر اســت کــه تقــای دیکتاتــور شــدند 

دارنــد. اینگونــه، تحمــل دیگــران نــه بلکــه پیشــی گرفن از دیگــران و فراتــر رفــن از حــدود آنهــا بــرای هــر فــرد مهــم اســت. پــس 

تلقــی مرشوطــه از دموکراســی کــه پوشــش لیرالیســم بــر تــن آن کرده انــد، دو رس آزادی و دموکراســی را در حدوســط می بــازد. 

چــون احــوال نظــام حاکــم در ایــران هــم خــارج از ایــن نیســت، پــس می مانــد آنکــه بــر آن نظــام ســلطه یابــد. بنابرایــن، نقشــه ی 

راه مرشوطــه و برنامــه مــدون او، تغییــر در ذهنیــت نظــام موجــود نــه بلکــه تغییــر در افــراد حاکــم اســت. 

ــت  ــل در رقاب ــت اجتامعــی« کام ــی »ناسیونالیســم، ترقی خواهــی، آزادیخواهــی و عدال ــه مرشوطــه یعن ارزش هــای چهارگان

ــتانه  ــی ایران پرس ــع مل ــتانه و مناف ــردی فردپرس ــع ف ــردد. مناف ــت خاصه می گ ــی ایران پرس ــت ارض ــک متامی ــراد در درون ی اف

دورس ایــن چــوب طــای توهمــی هســتند. در ایــن نظــام توصیفــی، »فرصــت برابــر« وجــود دارد، امــا برخــاف ادعــای حــزب 

ــه داری و لیرالیســم  ــت نظــام رسمای ــن خصل ــرا ای ــم منی شــود، زی ــر خت ــه و براب ــات عادالن ــه آزادی و حی مرشوطــه، هیچــگاه ب

اســت. هــر دو در صــورت وجــود نابرابــری امــکان وجــود دارنــد. درســت اســت کــه متامــی افــراد جامعــه فرصــت برابــر بدان هــا 

ــن  ــه یم ــردی ب ــای ف ــک تضاده ــع دیالکتی ــوند. در واق ــت برخــوردار منی ش ــر ثاب ــت براب ــگاه از موقی ــا هیچ بخشــیده شــده ام

وجــود نابرابــری اســت کــه رقابت هــا را مســتمر می ســازد. ایــن موقعیت هــای اجتامعــی بــا فرصــت برابــر ولــی آزادی و عدالــت 

نابرابــر، مایــه ی پویایــی متــدن رسمایــه داری و ســلطه آن می گــردد کــه مــدام بحران هــای آن بــه دلیــل ایــن نابرابری هــا بزرگــر 

ــه  ــم ن ــه قرارمی دهی ــز جامع ــرد را در مرک ــد »ف ــه می گوی ــردد. مرشوط ــرار می گ ــران« تک ــود و بح ــق، رک ــای »رون و چرخه ه

اکریــت را« اینجاســت کــه فــرد حــق دارد بــه دیکتاتــور مبــدل شــود، ولــی یــک جمــع اکریــت نــه. پــس دموکراســی کــه حــق را 

بــه یــک اکریــت بــزرگ در جامعــه بــا رعایــت کامــل حقــوق اقلیــت می دهــد را ردمی منایــد. در آن جامعــه، لیرالــی، همیشــه 

فــرد چیره گشــته، ســلطه را بــر اکریتــی یــا چندیــن اکریــت از جامعــه از طریــق قــدرت پــول و پایــگاه اقتصــادی، برقرارمی ســازد. 

بنابرایــن چــون ایــن مدل هــا از زندگــی در ایــران جمهــوری اســامی هــم بــه انحــا و اشــکال مختلــف اجرایــی می گــردد، می شــود 

گفــت کــه مرشوطــه برنامــه ای متفــاوت بــرای جامعــه نــدارد غیــر از اینکــه بخواهــد تضادهــای فردپرســتی در جامعــه و حاکمیــت 

را شــدیدتر منایــد و آنکــه ســلطه گر باشــد، نــه روحانیــون مســتبد، بلکــه فــرد مســتبد غیــر اســامی  باشــد. درواقــع برنامــه ی او 

ــت.  ــدرت اس ــردن ق ــت ک ــرای دست به دس ب
ــه  ــد ک ــرس می برن ــر ب ــی کثی ــران، ملل ــامع ای ــون در اجت ــت، چ ــی« نیس ــت اجتامع ــا »عدال ــد، قطع ــم« می نام ــه آن را »ناسیونالیس آنچ

هیچــگاه بــه حقــوق ملــی  و فرهنگی شــان منی رســند. مشــخصه بــارزی کــه بایــد بــدان اشــاره کرد، عــدم مترکــز در حاکمیــت درون ســازمانی 

اســت. نظامــی کــه مرشوطــه ترشیــح می کنــد اذعــان مــی دارد کــه هویــت قومیت هــا را می پذیــرد. تقســیامت اســتانی و پرداخــت بــه امــر 

ــه وجــود  ــون اساســی جمهــوری اســامی آمــده، دارد. ب ــا آنچــه در قان ــی ب ــا تفاوت هــای جزی ــی« از ســوی مرشوطــه تنه »زبان هــای محل

زبان هــای رســمی در حــد حقــوق فرهنگــی محــدود اقرارمی شــود، امــا در حــد حقــوق سیاســی رســمیت ندارنــد. ایــن درحالــی اســت کــه 

زبان هــای غیرفــارس بیــش از پنجاه درصــد زبان هــای ملــل ایــران را تشــکیل می دهنــد، بعــد آن فــردی کــه در نظــام مرشوطــه همــه حقــوق 

را داراســت چــرا حــق رسمی شــدن زبــان مادریــش را نداشــته باشــد؟ نهایتــا، ناسیونالیســم فــارس و ایرانــی محوریــت ایــن حقــوق ملــل کثیــر 

را تشــکیل می دهــد. مرشوطــه می گویــد »حکومتهــای محلــی بــر اصــل تجزیه ناپذیــر بــودن حاکمیــت اســتوارند« و بــه تبعیــت از قانــون 

ــل  ــدون اراده ی سیاســی مل ــن تقســیامتی ب ــر از تقســیامت اســتانی نیســت کــه چنی ــی« دوران تاریخــی مرشوطــه، فرات »انجمن هــای ایالت

غیرفــارس امــروزه هــم در ایــران جریــان دارد. پــس حــزب مرشوطــه از چــه نــوع حقــوق ملیت هــا بحــث می کنــد؟ در اندیشــه او همچنــان 

ــز  ــا نظــام عدم مترک ــن ب ــی مدنظــر مرشوطــه در تبای ــرار اســت. یگانگــی مل ــت برق ــک مل ــت و ی ــک حاکمی ــت و ی ــک دول ــون، ی ــک قان ی

حاکمیــت اســت. می تــوان گفــت کــه مرشوطــه بــا درنظرگرفــن برخــی حقــوق فرهنگــی ســطحی، رسوتــه قضیــه ملیت هــا را هم مــی آورد 

ــذارد.  ــوش می گ ــر آن رسپ و ب

همچنیــن دســتگاه قضایــی اســامی را مبــدل بــه دســتگاهی لیرالــی می ســازد کــه در یــک جامعــه اســامی چــون ایــران چنــان 

تفاوت هایــی مطلــق نخواهــد شــد. 
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فرشــگرد یــک ســازوکار سیاســی مخالــف نظــام جمهــوری اســامی ایــران اســت کــه در روز دوشــنبه ۲۶ شــهریور ۱۳۹۷ بــا هــدف 

برانــدازی نظــام جمهــوری اســامی ایــران و بــا شــعار »ایــران را پــس می گیریــم و دوبــاره می ســازیم«، اعــام موجودیــت کــرد. فرشــگرد 

یــک حــزب سیاســی نیســت. یــک شــبکه ی سیاســی اســت. هــدف اصلــی و غایــی آن برانــدازی نظــام جمهــوری اســامی در ایــران و 

اســتقرار یــک حکومــت ســکوالر و دموکراتیــک اســت کــه نــوع آن از طریــق رفراندومــی آزاد تعییــن شــود. در آن ســاختار قــدرت 

ــذاران آن منی شــود.  ــل بنیان گ ــه چه ــک ســطح هســتند و اعضــای آن محــدود ب ــدارد. همــه ی اعضــا در ی هرمــی کاســیک وجــود ن

هیــچ دبیــرکل، رهــر، ســخنگو و یــا رئیســی نــدارد. فرشــگرد دارای یــک ســاختار ائتافــی از برانــدازان تحــت یــک شــبکه گســرده تر 

ــا  ــد. بن سیاســی اســت. دو طیــف سیاســی جمهوری خواهــان و مرشوطه خواهــان ســکوالر بنیان گــذاران فرشــگرد را تشــکیل می دهن

بــه گفتــه ی بنیانگــذاران آن هــر شــخص برانــداز و مخالــف نظــام جمهــوری اســامی می توانــد بــه آن بپیونــدد. آنهــا هرگونــه دخالــت 

نیــرو یــا دولــت خارجــی را در بنیانگــذاری فرشــگرد ردمی کننــد. احــزاب سیاســی اپوزیســیون، ایــران می تواننــد ضمــن حفــظ اســتقال 

و هویــت خــود بــه رشط موافقــت بــا اهــداف و اصــول کلــی فرشــگرد اعــم از »احــرام بــه متامیــت ارضــی ایــران، سکوالریســم، اعتقــاد 

بــه حقــوق بــرش و آرمــان برانــدازی« مــوازی بــا شــبکه ی فرشــگرد بــا آن همــکاری مناینــد. 

بــا توجــه بــه نشــانه های موجــود در ادعاهــا و نحــوه ی بازتاب هــا و پشــتیبانی ها، بــه احتــامل بســیار قــوی برخــی دول خارجــی 

ــه  ــبت ب ــمی اش نس ــر رس ــه توئی ــل در صفح ــه ارسائی ــور خارج ــد. وزارت ام ــع می کنن ــت قاط ــبکه حامی ــن ش ــرده از ای ــت پ در پش

تشــکیل فرشــگرد ـ کــه در بیانیــه ی خــود از پایــان »غرب ســتیزی«، »آمریکاســتیزی« و »ارسائیل ســتیزی« در ایــران ســخن گفتــه بــود 

ـ واکنــش نشــان داده و از تشــکیل آن اســتقبال کــرد. منصــب داران ایــران امــا آن را »ســاخته دســت آمریــکا و حامیــان آن« عنــوان 

کردنــد و برخــی نیــز آن را »حــزب رســتاخیز جدیــد« نامیدنــد. 

در ســال 1397 کــه یــک ســال قبــل از آن تظاهــرات دی مــاه آغــاز شــده و ایــران وارد مرحلــه ای دیگــر شــد، فرشــگرد بنیانگــذاری 

شــد. ایــن امــر می رســاند کــه برنامه هایــی از ســوی اعضــا و پشــتیبانان آنهــا بــرای تغییــر رژیــم در ایــران وجــود دارد. در روز دوشــنبه 

۲۶ شــهریور ۱۳۹۷ نهــاد سیاســی فرشــگرد بــا هــدف برانــدازی نظــام جمهــوری اســامی و بــا شــعار »ایــران را پــس می گیریــم«، اعــام 

ــه اهــداف ایــن تشــکل جدیــد،  ــا بیانیــه ای آغــاز فعالیــت ایــن نهــاد را اعــام کردنــد. از جمل موجودیــت کــرد. ۴۰ فعــال سیاســی ب

تــاش بــرای انعــکاس صــدای مخالفــان جمهــوری اســامی بــه گــوش جهانیــان عنــوان شده اســت. در ایــن بیانیــه از کلیــه ی مخالفــان 

ــه  ــذار ب ــدازی نظــام حاکــم و در جهــت گ ــرای همــکاری در جهــت بران سیاســی جمهــوری اســامی در داخــل و خــارج از کشــور ب

یــک سکوالرـ موکراســی  لیــرال دعــوت شده اســت. در مــن بیانیــه ی از نظــام جمهــوری اســامی تحــت عنــوان »فرقــه تبهــکار« یــاد 

ــت کــرده و آن هــا  ــه کمونیســم اعــام برائ ــوط ب ــه از اســام سیاســی و ایدئولوژی هــای مرب ــن بیانی شده اســت. فرشــگرد در مــن ای

را »ارتجــاع رسخ و ســیاه« خوانــد. فرشــگرد بــه آنچــه کــه نقــش کلیــدی و محــوری شــاهزاده رضــا پهلــوی در ایجــاد اتحــادی بیــن 

نیروهــای ســکوالر و دمکــرات مخالــف جمهــوری اســامی خوانــده، اعتقــاد دارد. ایــن گــروه دارای ســاختار کاســیک حزبــی اعــم از 

رئیــس، ســخنگو، دبیــرکل و اعضــای بلندپایــه نبــوده و همــه ی اعضــا در آن در یــک ســطح هســتند.

بیانیــه ی اعــام موجودیــت فرشــگرد توســط چهــل فعــال سیاســی بــه امضــا رســیده اســت. فرشــگرد، بــا صــدور ایــن بیانیــه خواســتار 

ــه  ــران( ب ــران شده اســت. ایــن ســازمان در بیانیــه ی خــود از رضــا پهلــوی )ولیعهــد پیشــین ای تشــکیل یــک حکومــت ســکوالر در ای

عنــوان عنــرص کلیــدی میــان مخالفــان ســکوالرـ دموکــرات و بــه عنــوان یــک عامــل وحــدت بخــش در آنچــه کــه فراینــد برانــدازی 

خوانــده، نــام برده اســت. ایــن گــروه سیاســی بــه رسنگونــی حکومــت والیت فقیــه بــاور داشــته و آن را خطــری بــزرگ بــرای منافــع 

ملــی ایــران می دانــد. رضــا پهلــوی، کــه توســط ایــن گــروه بــه عنــوان عنــرص وحــدت بخــش در فراینــد برانــدازی معرفــی شــده بود، 

ضمــن بازنــرش توئیــت ایــن گــروه در توئیــر رســمی اش، از فرشــگرد حامیــت ضمنــی کــرد. 

ــا  ــوی ۳ـ ســاناز آری ــد از:۱ـ عبدالرضــا احمــدی ۲ـ شــیوا آرون ــه ی اعــام موجودیــت فرشــگرد عبارتن ــن شــبکه بیانی بنیانگــذاران ای

شبکه سیاسی فرشگرد
I  r  a  n   R  e  v  i  v  a  l

»



سال چهارم شامره ی هشتم / مهر ماه ۱۳۹۹  ملت دموکراتیک64

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

۴ـ علــی اشــری ۵ـ امیرحســین اعتــامدی ۶ـ امیریحیــی آیت اللهــی ۷ـ محّمــد ایــزدی ۸ـ ســیاوش بهمــن ۹ـ میــرا جشــنی ۱۰ـ دانیــال 

جعفــری ۱۱ـ ســعید حســین پور ۱۲ـ رونــاک خاکبــان ۱۳ـ شــای خطیــری ۱۴ـ ســعید درخشــندی ۱۵ـ نیــام راشــدان ۱۶ـ مازیــار رزاقــی 

ــی حکیمــی  ــی ســعادت ملی ۲۰ـ ســلامن ســیام ۲۱ـ حامــد شــیبانی راد ۲۲ـ اشــکان صفای ــاری ۱۹ـ عل ــا زی ــی ۱۸ـ دن ــدرام رفعت ۱۷ـ پ

۲۳ـ ســیاوش صفــوی ۲۴ـ برزومهــر طلوعــی ۲۵ـ احمــد عشــقیار ۲۶ـ صبــا فــرزان ۲۷ـ رشوان فشــندی ۲۸ـ امیــر فصیحــی ۲۹ـ عرفــان 

کرسایــی ۳۰ـ شــیام کلباســی ۳۱ـ داریــوش کوشــکی ۳۲ـ علیرضــا کیانــی ۳۳ـ دامــون گلریــز ۳۴ـ مســعود مســجودی ۳۶ـ بهــزاد مهرانــی 

۳۷ـ میثــم مهرانــی ۳۸ـ یوحنــا نجــدی ۳۹ـ هنگامــه یــزدری ۴۰ـ اشــکان یزدچــی 

ــد و بــه رصاحــت خواســتار »رسنگونــی« آن شــدند. در  ایــن ۴۰ نفــر نظــام جمهــوری اســامی را »اصاح ناپذیــر« معرفــی کرده ان

بخشــی از بیانیــه ی اعــام وجــود ایــن گــروه آمــده اســت:»ما جمهــوری اســامی را اصاح ناپذیــر و اســتمرار آن را خطــری بــزرگ بــرای 

کیــان میهــن می دانیــم و بــر ایــن مبنــا معتقدیــم کــه رسنگونــی جمهــوری اســامی، گام نخســت بــرای نجــات ایــران اســت«. فرشــگرد 

ــده  ــف آنچــه کــه سیاســت خارجــی »غرب ســتیز، آمریکاســتیز و ارسائیل ســتیز« جمهــوری اســامی خوان ــه اش خــود را مخال در بیانی

ــه ی  ــا »هم ــتی ب ــد بایس ــد کردن ــته و تأکی ــران دانس ــی ای ــع مل ــا مناف ــاد ب ــی را در تض ــن سیاســت خارج ــا ای ــد. آن ه اســت، می دان

کشــورهای منطقــه و جهــان« رابطــه و »همزیســتی مســاملت آمیز و همــکاری اقتصــادی ـ سیاســی« داشــت. بنــدی کــه بــا اســتقبال 

صفحــه ی رســمی وزارت امــور خارجــه ارسائیــل در توییــر مواجــه شــد. 

مواضع و ذهنیت
ــا حــدی اهــداف و برنامه هــای آن شــبکه را  ــرش شــده، ت ــذاران فرشــگرد منت ــه در شــهریورماه ۱۳۹۷ از ســوی بنیانگ ــه ای ک بیانی

می منایانــد:

»هم میهنــان آزادی خــواه و خواهــان برانــدازی جمهــوری اســامی! خیزشــی کــه از دی مــاه ۱۳۹۶ در ایــران شــعله ور شــده و بانــگ 

برانــدازی جمهــوری اســامی را دگربــار در صــدر خواســته های ملــت ایــران قــرار داده، فصلــی تــازه از تــاش دیرینــه ی  مــا ایرانیــان 

بــرای برپایــی دموکراســی، عدالتخانــه و حکومــت قانــون اســت. ایــن خیــزش مرقــی و پیــرشو ـ کــه ارزش هــا و مطالبــات آن در نقطــه 

مقابــل انقــاب مرتجعانــه ۱۳۵۷ قــرار داردـ بارقه هــای امیــدی حقیقــی بــرای نجــات میهــن از دســت فرقــه ی تبهــکاِر اشــغالگر حاکــم 

را در دل هــای میهن دوســتان در رسارس جهــان زنــده کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه هــر دو جنــاح اصولگــرا و اصاح طلــب 

ــران و  ــگاران و تحلیل گ ــری از روزنامه ن ــع کثی ــاب«، جم ــفره ی انق ــظ »س ــدف حف ــا ه ــت و ب ــول نف ــتوانه پ ــه پش ــه، ب ــن فرق ای

البی گــران را در داخــل و خــارج کشــور در اســتخدام خــود دارنــد و بــا متــام تــوان می کوشــند تــا صــدای برانــدازان بــه گــوش جهانیــان 

نرســد و خواســته های بــه حــق آنهــا مــورد حامیــت جامعــه جهانــی قــرار نگیــرد. از ایــن رو، مــا بــه عنــوان جمعــی متکــر از مخالفــان 

جمهــوری اســامی آمده ایــم تــا در حــد توان مــان بــه ایــن توطئــه ســکوت پایــان دهیــم و صــدای براندازانــه و خواهــان تغییــر ملــت 

ــداز شــده  ــران طنین ان ــادی کــه در خیابان هــای ای ــرای آن فری ــم و پژواکــی باشــیم ب ــان انعــکاس دهی ــران را در چهارگوشــه ی جه ای

اســت:»ایران  را پــس می گیریــم. « در ایــن مســیر پــس از مدتهــا بحــث و گفتگــو مفتخریــم کــه موجودیــت “فرشــگرد” )Revival( را 

از طریــق ایــن بیانیــه اعــام کنیــم. 

بــه بــاور مــا اکنــون زمــان انتخــاب و عمــل بــرای همــه ی کســانی کــه خواهــان برانداخــن رژیــم جمهــوری اســامی و جایگزینــی 

آن بــا یــک دموکراســی ســکوالرند، فــرا رســیده اســت. تظاهــرات فراگیــر دی مــاه ۱۳۹۶ و اعراضــات و اعتصابــات مــداوم پــس از آن در 

حــال فرســودن دســتگاه رسکــوب جمهــوری اســامی اســت. فشــار تحریم هــا بــه زودی کمــر بوروکراســی حاکــم را خواهــد شکســت و 

مقابلــه بــا ماجراجویی هــای منطقــه ای ســپاه پاســداران نیــز هیمنــه ی پوشــالی دســتگاه نظامــی آن را فــرو خواهــد ریخــت. رشایــط 

ــوری  ــدازی جمه ــرای بران ــری ب ــن فرصــت کم نظی ــرار داده اســت و چنی ــژه ای ق ــت وی ــا را در موقعی ــک م ــی، این ــی و بین امللل داخل

اســامی نبایــد بــه آســانی از کــف بــرود. 

ــکا نوشــتیم و از او خواســتیم تا:»تحریم هــای  ــور منتخــب آمری ــه رییس جمه ــه ای خطــاب ب ــاه ۱۳۹۵ نام ــا در دی م جمعــی از م

ــه داری  ــد و از وزارت خزان ــرش ده ــه ای را گس ــه خامن ــی آیت الل ــوری مال ــامی و امپرات ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــه س ــود علی موج

آمریــکا بخواهــد کــه ایــن تحریم هــا را بــا قــدرت بــه اجــرا درآورد؛ یــک رژیــم جامــع تحریــم را علیــه آن گــروه از مقامــات ایرانــی کــه 

ناقــض حقــوق ایرانیــان در ۴ دهــه ی گذشــته بوده انــد، تدویــن کنــد؛ یــک ائتــاف بین املللــی را بــرای فشــار بــر جمهــوری اســامی و 

وادار کــردن ایــن رژیــم بــه متوقــف کــردن برنامــه ی موشــک بالســتیک دوربــردش تشــکیل دهــد؛ و همچنیــن بــا رفتــار مخــرب ســپاه 

پاســداران در منطقــه، در متــام جبهه هــا و بــا متــام ابزارهــای موجــود مقابلــه کنــد. «
اینــک ۲۰ مــاه پــس از نــگارش آن نامــه، بســیاری از خواســته های مطرح شــده در آن یــا اجرایــی شــده اند یــا در آینــده نزدیــک محقــق 

خواهنــد شــد. مــا هم چنــان بــر ایــن باوریــم کــه آن خواســته ها بــا تضعیــف رژیــم جمهــوری اســامی و دســتگاه رسکوبــش، فرصــت مناســبی 

»



جامـعه   دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان نرشیه ی اجتامعی، فرهنگی وسیاسی
KODAR  

65

KODAR  

را بــرای مــردم ایــران فراهــم می کنــد تــا تکلیــف دیکتاتــوری اســام گرای حاکــم را یکــرسه کننــد. 

اگرچــه ایــن دیکتاتــوری فاســد و ناکارآمــد، بــا چهاردهــه شــعارهای توخالــی و سیاســت های ایران ویران کــن خــود، عامــل اصلــی رشایــط 

ــد  ــکا می دانن ــر و تحــوالت در دســتگاه سیاســی آمری ــادی ماحصــل تغیی ــا حــد زی ویــژه ی کنونــی اســت امــا رهــران آن، ایــن رشایــط را ت

و تصــور می کننــد کــه بــا تغییــرات سیاســی در آمریــکا، فرصــت خواهنــد داشــت تــا خــود را از زیــر فشــار فلج کننــده کنونــی رهــا کننــد. 

حســن روحانــی در ســخرانی روز ۵ خــرداد ۱۳۹۷ خــود در جمــع »علــام و روحانیــون« آشــکارا بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده اســت. 

حتــی اگــر تغییــرات سیاســی فضــای بین املللــی منجــر بــه کاهــش فشــار بــر رژیــم جمهــوری اســامی نشــود، فرقــه تبــه کار حاکــم بــر 

ایــران نشــان داده  کــه بــرای »حفــظ نظــام« از هیــچ »نرمــش قهرمانانــه« یــا عقب نشــینی مذبوحانــه و امتیــاز دادن از کیســه ی منافــع ملــی 

ــد. هامن طــور کــه عقب نشــینی موقتــی  ــه چــوب حــراج می زن ــا خلیــج فــارس را ب ــد، از خــزر ت ــدارد و چنانچــه الزم بدان ــان ابایــی ن ایرانی

ــکا و عقب نشــینی  ــر خارجــه آمری ــه وزی ــرش رشوط دوازده گان ــا را حــل نکــرد، پذی ــوری اســامی از برنامــه هســته ای اش مشــکات م جمه

موقتــی جمهــوری اســامی از برنامــه موشــکی و ماجراجویی هــای منطقــه ای اش نیــز مرهمــی بــر زخم هــای مــردم ایــران نخواهــد بــود. گام 

نخســت اصــاح امــور در ایــران، رسنگونــی رژیــم جمهــوری اســامی اســت. بــه بــاور مــا رسنگونــی جمهــوری اســامی از طریــق اعتصابــات 

گســرده، تظاهــرات رسارسی و مبــارزات مدنــی، هــم ممکــن اســت و هــم مطلــوب و هــم تنهــا گزینــه بــرای حفــظ ایــران. 

امضاکننــدگان ایــن بیانیــه آمــاده ی همــکاری و هم اندیشــی بــا مخالفــان سیاســی در داخــل و خــارج بــرای رسنگونــی جمهــوری اســامی 

در چارچــوب و در راســتای منافــع ملــی ایراننــد و اعــام می کننــد کــه درهــای »فرشــگرد« )Revival(بــه روی همــه ی براندازانــی کــه بــه 

رشوط حداقلــی مشــرک میــان امضاکننــدگان معتقدنــد، بــاز اســت. مــا بــه ویــژه دســت یــاری بــه ســوی آن گــروه از هم نســان خــود دراز 

می کنیــم کــه نقشــی در روی کار آمــدن »فرقــه تبــه کار« در ســال ۱۳۵۷ و تــداوم آن در نزدیــک بــه ۴۰ ســال گذشــته نداشــته اند و خــود 

قربانــی تبعیــض، فســاد، تباهــی و ناکارآمــدی ایــن فرقــه بوده انــد. 

ــم کــه  ــا معتقدی ــر ایــن مبن ــان میهــن می دانیــم و ب ــرای کی ــر و اســتمرار آن را خطــری بــزرگ ب ۱ـ مــا جمهــوری اســامی را اصاح ناپذی

رسنگونــی جمهــوری اســامی، گام نخســت بــرای نجــات ایــران اســت. 

۲ـ مــا بــه برپایــی یــک دموکراســی ســکوالرـ لیــرال بــرای ایــران بــاور داریــم کــه در آن، »جدایی نهــاد دیــن از حکومــت« و »آزادی مذهب 

و عقیــده« تضمیــن شــده باشــد. شــکل ایــن نظــام در فــردای برانــدازی جمهــوری اســامی بــه دســت مــردم ایــران انتخاب خواهدشــد. 

۳ـ مــا بــا اعتقــاد بــه برابــری حقوقــی همــه ی ایرانیــان، بــا هرگونــه تبعیضــی علیــه شــهروندان ایــران، از جملــه تبعیــض بــر مبنــای مذهــب 

و عقیــده و بــاور، جنســیت، گرایــش جنســی، قومیــت و یــا نــژاد مخالفیــم و بــاور داریــم قوانیــن فــردای ایــران بایــد منطبــق بــا اعامیــه ی 

جهانــی حقــوق بــرش وضــع شــوند. 

۴ـ مــا بــا اســام سیاســی و ایدئولوژی هــای کمونیســتی )ارتجــاع رسخ و ســیاه( مرزبنــدی مشــخص داریــم و معتقدیــم ایــن ایدئولوژی هــا، 

در گذشــته، حــال و آینــده ایــران، زیانبــار و ویرانگــر بوده انــد و خواهنــد بــود. 

ــتی  ــان هم زیس ــم و خواه ــران می دانی ــی ای ــع مل ــان مناف ــه زی ــتیز را ب ــتیز و ارساییل س ــتیز، آمریکاس ــی غرب س ــت خارج ــا سیاس ۵ـ م

ــم.  ــه  و جهانی ــه ی کشــورهای منطق ــا همســایگان و هم ــران ب ــکاری اقتصــادی ـ سیاســی ای مســاملت آمیز و هم

۶ـ مــا بــه نقــش کلیــدی و محــوری شــاهزاده رضــا پهلــوی در اتصــال همه ی بخش هــای جامعــه ایــران و اتحاد مخالفــان ســکوالرـ دموکرات 

جمهــوری اســامی بــاور داریــم و معتقدیــم در دوران گــذار، حضــور وی در میانــه ی میــدان، کمــک شــایانی خواهــد بــود بــه همبســتگی 

ملــی، حفــظ کیــان و یکپارچگــی کشــور و گــذار آرام و ســامل از نظــام مســتبد دینــی بــه حکومتــی دموکراتیــک و ســکوالر. «

فره لیبرالی
ــام  ــا اس ــی خاصت ــپ و دین گرای ــتی چ ــوژی سوسیالیس ــه ایدپول ــا هرگون ــدت ب ــد و بش ــم دم می زن ــی و سکوالریس ــگرد از دموکراس فرش

معانــد اســت. بــا توجــه بــه ایــن اعــراف رصیــح، هرگونــه تفســیری در خصــوص ایــن شــبکه بی معنــی خواهــد بــود. زیــرا کامــا مرهــن اســت 

کــه ادعاهــای آن در ایــن خصــوص کــه »آینــده ایــران و نــوع حکومــت آن را خــود مــردم تعییــن خواهندکــرد« پوشــالی و تنهــا یــک فریــب 

لیرالیســتی اســت. الییســم لیرالیســتی و رسمایه دارانــه ی فرشــگرد از هم اکنــون تیــغ جــادی را بــر گلــوی دگراندیشــان و آزادیخواهــان و تنــوع 

اندیشــه و دیــدگاه جوامــع فشــارمی دهد. معانــدت رصیــح بــا هــر اندیشــه ی آزاد ازجملــه سوسیالیســم، کمونیســم و دیــن و مذهــب را چگونــه 

می تــوان رفتــار و ذهنیــت دموکراتیــک نامیــد!!! در بنــد یــک از »آزادی مذهــب و عقیــده«  دم زده امــا طــی یــک پارادکــس خام صفتانــه در بنــد 

چهــار مذاهــب و عقایــد و افــکار را »ارتجــاع ســیاه و رسخ« عنــوان کــرده. فلــذا اینکــه فرشــگرد بــرای آینــده ملیت هــای ایــران و ملت هــای 

کــورد، بلــوچ، عــرب، آذری و غیــره چــه می خواهــد، کامــا مشــخص اســت. جمهــوری پادشــاهی لیرالیســتی و رسمایه دارانــه مبتنــی بــر حــذف 

دگراندیشــان، مبــارزان چــپ، دین گــرا و غیــره را تاســیس خواهدکــرد و از هم اکنــون وعــده ی قلــع و قمــح آنهــا را می دهــد. مشــخص اســت 

کــه ایــن شــبکه درصــدد جــذب فعــاالن منفــرد در رسارس اروپــا و آمریــکا بــه خــود اســت. 

»
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تاریخ
ــد  ــوان وارث سوســیال دموکراســی عه ــه عن ــن حــزب ب ــران اســت. ای ــخ معــارص ای ــران ســازمانی چــپ در تاری ــوده ی ای حــزب ت

مرشوطــه و حــزب کمونیســت ایــران در ۱۰ مهــر ۱۳۲۰ در تهــران بنیانگــذاری شــد. بنیان گــذاران آن عــده ای )۵۳ نفــری( از 

ــه ای،  ــور خام ــوی، ان ــزرگ عل ــکندری، ب ــرج اس ــکندری، ای ــلیامن میرزا اس ــران نظیر:س ــرای ای ــرا و ملی گ ــاالن چپ گ ــنفکران و فع روش

عبدالصمــد کامبخــش، احســان طــری، آرداشــس آوانســیان، خلیــل ملکــی، فریــدون کشــاورز، عبدالحســین نوشــین و رضــا رادمنــش و 

ــد.  ــدان بودن ــا در زن ــد کــه اغلــب در دوره ی رضــا شــاه تحــت پیگــرد ی ــی بودن ــاس وصال عب

ــد.  ــرده بودن ــاز ک ــش از آن آغ ــا پی ــران دهه ه ــت های ای ــه کمونیس ــود ک ــی ب ــده ی راه ــران، وارث و ادامه دهن ــوده ی ای ــزب ت ح

حــزب کمونیســت ایــران درحالــی نخســتین کنگــره ی خــود را در تیرمــاه ۱۲۹۹ در انزلــی برگــزار و تشــکیل ایــن حــزب را بطــور رســمی 

بــه جهانیــان اعــام کــرد کــه حــدود نیم قــرن زمینــه ی تاریخــی ای مشــحون از مبــارزه را پشــت رس داشــت. حــزب کمونیســت ایــران 

بــا هــدف اســتقرار جمهــوری انقابــی، تشــکل و رهــری طبقــه کارگــر، حــل مســئله ی ارضــی و محــو کامــل بقایــای فئودالیســم و حــل 

ــرای مــردم دربرداشــت.  ــه روشــنگری و نــرش اندیشــه های مرقــی پرداخــت، کــه دســتاوردهای بزرگــی ب مســئله ی ملی)خلق هــا(، ب

مبــارزان برجســته، روزنامه نــگاران و نویســندگان انقابــی ای همچــون :ســیدجعفر جــوادزاده، کامــران آقــازاده، نعمــت نصیــر، حســین 

ضیــا علــی زاده، علی امیــر خیــزی، میــر یوســف الدین کرمانشــاهی، حســابی ده زاده، ابوالقاســم ذره بــا آثــار خــود در نســل روشــنفکر و 

جــوان تاثیــری بــس عمیــق برجــای نهادنــد. حــزب کمونیســت ایــران ـ بــه رهــری حیــدر عمواوغلــی، مبــارز نامــدار و چهــره درخشــان 

ــوق  ــاع از حق ــارزه در دف ــون مب ــرده ای همچ ــای س ــود( ـ در عرصه ه ــت ب ــاب مرشوطی ــته انق ــران برجس ــز از ره ــی)وی نی انقاب

ــز  ــرای کســب اســتقال سیاســی و اقتصــادی کشــور و نی ــارزه ب ــز مب ــره و نی ــران نفــت در ۱۳۰۸  و غی ــه اعتصــاب کارگ ــران ک کارگ

ــه  ــد. ب ــران ســازماندهی کن ــوده ای را توانســت در ای ــد و ت ــد، کارزاری نیرومن ــه بودن ــارزات دانشــجویی از آن جمل ســازمان دهی مب

دنبــال تعقیــب شــدید حــزب کمونیســت، هجمه هــای وحشــیانه و گســرده دســتگاه امنیتــی رضاشــاه بــه اعضــا و فعــاالن حــزب در 

رسارس ایــران، دســتگیری، شــکنجه و زندانــی پنجــاه و ســه نفر و قتــل ارانــی، فعالیــت حــزب کمونیســت قطــع شــد. 

ــان  ــران بنی ــوده ای ــدان ستم شــاهی، حــزب ت ــی از زن ــی اران ــر تق ــاران دک ــی ی ــی رهای ــس از ســقوط حکومــت رضاشــاه و در پ پ

گــذارده شــد. ایــن حــزب بــا ایجــاد »شــورای متحــده مرکــزی اتحادیه هــای کارگــران و زحمتکشــان ایــران« بــا بیــش از ۳۰۰ هــزار عضــو، 

در مقــام مهمریــن ســازمان ســندیکایی خاورمیانــه کــه بــه عضویــت »فدراســیون ســندیکاهای جهانــی« نیــز درآمــد، مبــارزه در راه 

کســب حــق اعتصــاب، کوشــش بــرای برقــراری تســاوی دســتمزد زنــان کارگــر بــا مــردان، مبــارزه در راه بــه وجــود آوردن تحــول اساســی 

ــان« کــه دارای  ــه دهقان ــا ســاززمان دهی »اتحادی ــه در روســتاهای میهــن به منظــور اجــرای اصاحــات ارضــی ب ــط غیرعادالن در رواب

صدهــا هــزار عضــو بــود، تــاش پی گیــر کــرد. 

ایــرج اســکندری در یادداشــتی خطــاب بــه نخســتین کنگــره ی حــزب در ۱۳ شــهریور ۱۳۲۳ در روزنامــه ی رهــر می نویســد:»هدف 

ــه ایــن طبقــات از نظــر  ــان، تجــار، صنعتگــران و روشــنفکران مرقــی اســت. البت حــزب تــوده متحدکــردن توده هــا، کارگــران، دهقان

اقتصــادی تفــاوت دارنــد. مثــاً، در حالی کــه کارگــران چیــزی غیــر از نیــروی کار خــود ندارنــد، صنعتگــران کنــرل ابــزار تولیدشــان را در 

دســت دارنــد و دهقانــان هــم قطعــه زمینــی دارنــد یــا در آرزوی بــه دســت آوردن آن هســتند؛ ولــی در ایــران معــارص، ایــن اختــاف 

ــع قــرار  ــان چپاول گــر صنای ــه داران اســتثامرگر و صاحب ــن داران غایــب، رسمای ــه امپرئالیســم، زمی ــارزه ی مشــرک علی تحت الشــعاع مب

گرفته اســت. وظیفــه ی مــا متحدکــردن طبقــات اســتثامر شــده و ایجــاد حزبــی متشــکل از توده هاســت«. 

»
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در نخســتین انتخابــات آزاد پــس از ســقوط رضاشــاه در ســال ۱۳۲۱ حــزب توانســت بــه موفقیــت چشــمگیری دســت یابــد و ۸ 

تــن از نامزدهــای آن از تریــز، اصفهــان، گیــان و تهــران توانســتند بــه مجلــس معــروف و تاریخــی چهــارم راه یابنــد. در آن مجلــس 

۸۰ نفــری، مناینــدگان تــوده ای توانســتند فراکســیون بانفــوذی را تشــکیل دهنــد. حــزب تــوده در ســال های پــس از جنــگ جهانــی دوم 

کــه اتحــاد شــوروی در صحنــه ی بین املللــی حضــور خــود را اعــام داشــت، توانســت بــه رسعــت بــه عنــوان یــک حــزب منســجم در 

صحنــه ی سیاســت و فرهنــگ ایــران حضــور یابــد و در کشــمکش بــا جریان هــای وابســته بــه بریتانیــا و آمریــکا ایــن دوران تاریخــی 

را رقــم زنــد. حــزب پــس از بنیانگــذاری بــا اســتقبال بســیاری روبــرو شــد و توانســت کارگــران و دانشــجویان و زنــان را ســازماندهی 

کنــد. بســیاری از روشــنفکران نیــز بــه ســوی حــزب جلــب شــدند. 

همســویی حــزب بــا شــوروی و دفــاع آن از کمونیســم )گرایــش استالینیســتی( موجــب خــروج برخــی مخالفــان از صفــوف حــزب 

شــد و پــس از شکســت فرقــه ی دموکــرات انشــعابی در حــزب رخ داد و گروهــی از روشــنفکران بــه رهــری خلیــل ملکــی حــزب را تــرک 

کردنــد و بخشــی از رهــران حــزب بــه ناچــار بــه خــارج از کشــور رفتنــد. محمدرضــا پهلــوی در بهمــن مــاه ۱۳۲۷ در دانشــگاه تهــران 

مــورد ســوءقصد قرارگرفــت. روایــت رســمی ایــن بــود کــه یــک متعصــب مذهبــی وابســته بــه حــزب تــوده مســئول تــرور بوده اســت. 

ــه فعالیــت مخفــی روی آورد و بخشــی دیگــر از  پــس از آن دولــت حــزب تــوده را منحــل اعــام کــرد. پــس از ایــن اعــان، حــزب ب

رهــران حــزب بــه خــارج از کشــور رفتنــد. نورالدیــن کیانــوری در خاطــرات خــود گفتــه کــه توســط یکــی از اعضــا در جریــان قصــد 

فخرایــی بــرای تــرور شــاه قــرار گرفتــه و ضمــن پیگیــری ماجــرا سیاســت حــزب و نظــر کمیتــه مرکــزی مبنــی بــر مغایــرت رســیدن بــه 

»اهــداف انقــاب از راه تــرور« را بــه او اعــام کرده اســت. 

قــدرت یافــن حــزب در متامــی دهــه ی ۱۳۲۰ ادامــه یافــت و در جریــان ملی شــدن نفــت و دولــت دکــر مصــدق در اوایــل دهــه ی 

۱۳۳۰ حــزب تــوده تبدیــل بــه نیرومندتریــن، متشــکل ترین و ســازمان یافته تریــن جریــان سیاســی کشــور شــده بــود. 

ــه  ــران صحن ــی از بازیگ ــوان یک ــه عن ــران ب ــوده ی ای ــر مصــدق، حــزب ت ــاز نهضــت ملی شــدن نفــت و نخســت وزیری دک ــا آغ ب

سیاســی ایــران بــه مخالفــت بــا دولــت مصــدق پرداختــه و او را عامــل انگلیــس و آمریــکا اعــام می کــرد. علــت اصلــی ایــن مخالفــت، 

تقابــل سیاســت موازنــه منفــی مصــدق بــا سیاســت حــزب تــوده مبنــی بــر دادن امتیــاز نفــت شــامل بــه شــوروی بــود. 

بعــد از قیــام ۳۰ تیــر و تــاش بــرای مقیدســازی شــاه بــه لــزوم اجــرای قانــون اساســی حــزب تــوده بــه صــورت محــدود از ایــن 

موضــوع حامیــت کــرد. امــا هرگــز از دولــت مصــدق و نهضــت ملی شــدن نفــت حامیــت کامــل نکــرد. 

نقشــه ی کودتــای ۲۸ مــرداد بــا همــکاری بریتانیــا و آمریــکا طــرح شــد و پــس از چندبــار تجدیدنظــر و مشــورت بــا عنــارص اصلــی 

بــه تصویــب رســید؛ ولــی در کودتــای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ حــزب، بــر خــاف تبلیغــات خــود در روزهــای پیــش از آن، نتوانســت اقــدام 

مؤثــری در مقابلــه بــا کودتــا کنــد. پــس از کودتــای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ و تثبیــت ایــران در حریــم نفــوذ غــرب، ســازمان های حزبــی تحــت 

تعقیــب و رسکــوب حکومــت قــرار گرفتنــد کــه بــه بازداشــت و شــکنجه و اعــدام عــده ای از توده ای هــا منجــر شــد. پــس از کودتــا 

بخــش بزرگــی از رهــران حــزب تــا ســال ۱۳۳۶ مجبــور بــه تــرک ایــران شــدند، بــه بلــوک رشق گریختنــد و بســیاری از آنــان تــا انقــاب 

ایــران نتوانســتند بــه ایــران بازگردنــد. 

حــزب تــوده، هــر چنــد هرگونــه نقــش و حضــور در حیــات سیاســی قانونــی در ایــران را از دســت داد، مع هــذا بــه عنــوان یــک 

ــران شــکل  ــه در دهــه ی ۱۳۴۰ در ای ــک را ک ــگ الئی ــوان فرهن ــه می ت ــه داد، به نحــوی ک ــت خــود ادام ــه موجودی ــری ب ــان فک جری

گرفــت برآینــد کنــش متقابــل فرهنــگ غربــی و مارکسیســتی، در ســیامی ســخنگویان ایرانــی آن، ارزیابــی کنیــم. ایــن تأثیــر بــه ویــژه 

ــد در دهــه ی ۱۳۴۰ و در  ــرورش یافتن ــوده پ ــی حــزب ت ــب فکــری و مطبوعات ــه در دهــه ی ۱۳۲۰ در مکت ــق روشــنفکرانی ک از طری
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نهادهــای فرهنگــی کشــور اعــامل شــد. 

پشــتیبانان اصلــی حــزب تــوده، طبقــه ی متوســط حقــوق بگیــر جامعــه و همچنیــن طبقــه ی کارگــر شــهری بودنــد. گرچــه حــزب، 

ــان مهندســان، اســتادان دانشــگاه  ــر متــام اعضــای طبقــه ی متوســط، به طــور گســرده و چشــمگیر نفــوذ داشــت، نفــوذ آن در می ب

ــود.  ــکار ب ــیار آش ــش، بس ــرسان ارت ــن اف ــو و همچنی ــات ن ــان دارای تحصی ــندگان، زن ــژه نویس ــه وی ــنفکران، ب ــجویان، روش و دانش

ــود  ــه ب ــس گفت ــه ســفیر انگلی ــران ب ــس دانشــگاه ته ــت حــزب در دانشــکده ها، رئی ــس از آغــاز فعالی در ســال ۱۳۲۵ و ســه ســال پ

ــا ۱۳۳۰  ــال های ۱۳۲۶ ت ــان س ــند. « می ــوده می باش ــزب ت ــر ح ــت تأثی ــدت تح ــه ش ــگاه، ب ــجوی دانش ــزار دانش ــر چهاره ــه »بیش ک

ــی و  ــات رفاه ــود امکان ــجویان، بهب ــراج دانش ــکده ها و اخ ــس در دانش ــور پلی ــه حض ــراض ب ــور اع ــه منظ ــی ب ــای موفق اعتصاب ه

ــران، در  ــروف ته ــی مع ــه ی هفتگ ــور«، مجل ــت. »مص ــورت پذیرف ــجویان ص ــط دانش ــس توس ــه انگلی ــارزه علی ــتیبانی از مب ــز پش نی

ــد.  ــوده و ۵۰ درصــد دیگــر هــوادار آنن ــوده ب ــه ۲۵ درصــد از دانشــجویان، اعضــای مخفــی حــزب ت اواســط ســال ۱۳۳۰ نوشــت ک

همچنیــن مســئوالن دانشــگاه، در اواخــر هــامن ســال، هشــدار می دادنــد کــه در نتیجــه ی تبلیغــات دبیــران دبیرســتان ها، ۷۵ درصــد 

ــازه وارد، کمونیســت هســتند.  دانشــجویان ت

ــوی، عبدالحســین  ــزرگ عل ــر نویســندگان برجســته ای چــون ب ــود. افزون ب ــان روشــنفکران گســرده تر ب ــوده در می ــوذ حــزب ت نف

ــازمان  ــن س ــه در ای ــم گلســتان، ک ــد آرام و ابراهی ــد قاضــی، احم ــد، محم ــزی، جــال آل احم ــی، رســول پروی ــدون تولل ــین، فری نوش

ــژه در دوره ی پیــش از ۱۳۲۶، هــوادار حــزب  ــه وی ــز ب ــی مشــهور دیگــر نی ــن نویســنده و شــخصیت ادب ــد، چندی فعالیــت می کردن

تــوده بودنــد. از جملــه ایــن افــراد، نیــام یوشــیج پــدر شــعر نــوی فارســی، محمدتقــی بهــار، دموکــرات کهنــه کار و مناینــده ی شــعر 

ــان نویســندگان جــوان  ــرد. حــزب در می ــام ب ــوان ن کاســیک و صــادق هدایــت چهــره ی برجســته ی ادبیــات فارســی معــارص را می ت

بااســتعداد و روشــنفکران نــه چنــدان معــروف قدیــم نیــز هوادارانــی بدســت آورد، از جملــه، صــادق چوبــک، نویســنده ی مجموعــه 

ــم و  ــی مرج ــعید نفیس ــدار، س ــس نام ــم و مقاله نوی ــامدزاده(، مرج ــود اعت ــن )محم ــه آذی ــب بازی، ب ــه ش ــاه خیم ــتان های کوت داس

ــر هجونامــه ی معــروف چلنگــر، احمــد شــاملو شــاعر مشــهور و از  ــی افراشــته شــاعر و رسدبی ــات، محمدعل اســتاد برجســته ی ادبی

ــار  ــنامه نویس، چه ــاعدی منایش ــین س ــی، غامحس ــات فارس ــتاد ادبی ــگار و اس ــن تاریخ ن ــد معی ــیج، محم ــام یوش ــام نی ــدان به ن مری

ــو  ــعرای ن ــی از ش ــن گروه ــدن و همچنی ــد مت ــداد و محم ــدی بام ــدی، مه ــی راون ــور، مرتض ــی آرین پ ــای یحی ــه نام ه ــگار ب تاریخ ن

ماننــد فخرالدیــن گرگانــی، نــادر نادرپــور، نقــی میانــی، مهــدی اعتــامد، محمــد جواهــری، محمــد تفضلــی، ســیاوش کرسایــی و زاغچــه 

)اســم مســتعار رهــی معیــری(. بــه گفتــه ی تایمــز لنــدن، بــه ســال ۱۹۴۷ )۱۳۲۶( »حــزب تــوده در اوج قــدرت خــود، بــا اســتعدادترین 

ــال ۱۹۵۲  ــط س ــور، در اواس ــوی ابزروات ــه ی فرانس ــن مجل ــرد«. و همچنی ــذب ک ــران را ج ــوان ای ــل ج ــای نس ــن اعض و فرهیخته تری

ــه،  ــد و بقی ــت می کنن ــوده فعالی ــی در حــزب ت ــه ۳۰ درصــد روشــنفکران ایران ــد ک ــی پذیرفته ان )۱۳۳۱(، نوشــت:»دیپلامت های غرب

بــه جــز انــدک افــراد هــوادار انگلیــس و آمریــکا، همــه طرفــدار آن حزبنــد. « از جملــه زنانــی کــه در تشــکیات دموکراتیــک زنــان 

حــزب فعالیــت داشــتند می تــوان ایــن افــراد را نــام بــرد، زهــرا و تــاج اســکندری از خانــواده ی مشــهور اســکندری، خدیجــه کشــاورز 

حقــوق دان برجســته، صدیقــه امیرخیــزی از اعضــای کهنــه کار جنبــش زنــان، لورتــا )وارتــو تاریــان( هرپیشــه ی برجســته کشــور و از 

اعضــای گــروه تئاتــر نوشــین و هــام هوشــمند راد رسدبیــر مجلــه ی حزبــی »بیــداری مــا« کــه بــرای زنــان منتــرش می شــد، همچنیــن 

مریــم فیــروز، اخــر کامبخــش، بدراملــوک علــوی و عالیــه رشمینــی. 

ــلطنت،  ــه ی س ــوان پای ــه عن ــیان ب ــه ارتش ــرا ک ــود، چ ــئله ای شــگفت انگیز ب ــش، مس ــرسان ارت ــان اف ــوده در می ــزب ت ــی ح کامیاب

ــه  ــا هرگون ــاط ب ــز ارتب ــد و نی ــغ می ش ــان تبلی ــان آن ــتیزی در می ــلطنت طلبی و کمونیسم س ــوژی س ــته و ایدئول ــی داش ــت باالی منزل

حــزب سیاســی، مجازات هــای ســنگینی را می توانســت بــرای آنــان بــه همــراه داشــته باشــد. ســازمان نظامــی حــزب تــوده کــه در بــدو 

تشــکیل، توســط رسهنــگ عزت اللــه ســیامک و یــک رسوان پیشــین ارتــش بــه نــام خــرسو روزبــه رهــری می شــد، در ســال ۱۳۲۹ بــا 

کمــر از ۱۰۰ عضــو کار خــود را آغــاز کــرد و در ســال ۱۳۳۳، تعــداد اعضــای آن بــه بیــش از ۵۰۰ تــن رســید. پــس از کشــف ســازمان 

ــه ســال ۱۳۳۳، ۴۶۶ پرســنل آن در طــی ســه ســال محاکمــه شــدند کــه شــامل ۲۲ رسهنــگ، ۶۹ رسگــرد، ۱۰۰ رسوان، ۱۹۳  نظامــی ب

ــان و ۶۳ دانشــجوی افــرسی می شــدند.  ســتوان، ۱۹ گروهب

مهم تریــن موفقیــت حــزب تــوده در ســازماندهی کارگــران، بــه ویــژه در خوزســتان بــود. در ســال ۱۹۴۵ بــه گــزارش انگلیســی ها، 

»شــورای متحــده ی کارگــران و زحمتکشــان« حــزب تــوده، ۳۳ اتحادیــه ی وابســته در کشــور و بیــش از ۲۷۵٬۰۰۰ عضــو داشــت کــه 

۷۵ درصــد کل نیــروی کار صنعتــی کشــور را شــامل شــده و حضــور در اکــر ۳۴۶ کارخانــه صنعتــی مــدرن کشــور به شــامر می رفــت. 

شــورای متحــده، قــدرت خــود را در اردیبهشــت ۱۳۲۵ در روز کارگــر، بــا ســازماندهی یــک راهپیامیــی بــزرگ ۸۰٬۰۰۰ نفــری در آبــادان 

نشــان داد و بــه دعــوت حــزب و ایــن شــورا، در ۲۲ تیرمــاه بیــش از ۶۵٬۰۰۰ کارگــر خوزســتانی بــه یکــی از بزرگ تریــن اعتصابــات 
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صنعتــی در ایــران و خاورمیانــه دســت زدنــد. ســفارت انگلیــس ضمــن خاطرنشــان ســاخن اینکــه اتحادیه هــای کارگــری حــزب تــوده 

ــت  ــد، نوشــت »رشک ــار دارن ــی را در اختی ــتان، پاالیشــگاه ها و لوله هــای نفت ــی خوزس ــه ی صنعت ــل منطق ــور و اداره ی کام ــرل ام کن

نفــت ایــران و انگلیــس چــاره ی دیگــری جــز پذیــرش خواســت های صنفــی کارگــران نــدارد. « حــزب تــوده بــه دنبــال ایــن موفقیت هــا 

ــه را در دســتور کار خویــش قــرار دهــد. در ایــن  ــا نخســتین قانــون کار پیرشفتــه در خاورمیان ــر دولــت احمــد قــوام فشــار آورد ت ب

قانــون، تعییــن حداقــل دســتمزد براســاس قیمــت محلــی مــواد غذایــی، منــع کار کــودکان، محــدود شــدن زمــان کار روزانــه بــه هشــت 

ســاعت، لــزوم پرداخــت حقــوق بــرای روزهــای جمعــه و شــش روز تعطیــل ســاالنه، از جملــه روز کارگــر و اجــازه دادن بــه اتحادیه هــا 

در داشــن ســازمان و تشــکیات و مذاکــره بــا کارفرمایــان وعــده داده شــده بــود. 

علی رغــم موفقیــت حــزب در جــذب کارگــران شــهری و طبقــه ی متوســط حقوق بگیــر، ایــن ســازمان در جــذب طبقــه ی متوســط 

مرفــه یــا مالــک و خرده بــورژوازی بــازار، از جملــه تجــار کوچــک، مغــازه داران، بازرگانــان، صاحبــان کارگاه هــا، صنعتگــران مســتقل 

و علــام و روحانیــون رده ی پاییــن، بــه رغــم تاشــش، ناموفــق بــود. چنان کــه بازاریــان در رده هــای باالتــر حــزب حضــور نداشــتند، 

در رده هــای میانــی حضــور کمــر و در رده هــای پایینــی پراکنــده بودنــد. ناکامــی حــزب در میــان ایــن طبقــه از جامعــه را می تــوان 

بــا تضادهــای اقتصــادی میــان کارگــران و کارفرمایــان و از ســویی بــا اختافــات ایدئولوژیــک میــان اســام روحانیــت و رادیکالیســم 

غیــر مذهبــی مــورد نظــر حــزب مارکسیســت تــوده، مــورد تبییــن قــرارداد. گرچــه ایــن حــزب، اســام را در کل »نیــروی عظیمــی بــرای 

آزادی بــرش« و »پیشــگام مســاوات سوسیالیســتی« می دانســت و رهــران مذهبــی را بــه عنــوان »قهرمانــان اصلــی انقــاب مرشوطــه« 

می ســتود و تأکیــد داشــت کــه اکریــت اعضــای حــزب، مســلامن یــا مســلامن زاده انــد، بــه غیــر از دو روحانــی برجســته، عمــده ی 

روحانیــون نســبت بــه حــزب تــوده بی اعتــامد بودنــد. زیــرا نــه تنهــا مــرام مارکسیســتی داشــت بلکــه روشــنفکران ضدروحانیــت چــون 

صــادق هدایــت را جــذب و از سکوالریســم )دیــن زدایــی(، حقــوق برابــر بــرای مســلامنان و غیــر مســلامنان، حــق رای زنــان، ایجــاد 

مــدارس مختلــط و کشــف حجــاب، پشــتیبانی می کــرد. 

حــزب تــوده، بــرای جــذب توده هــای روســتایی و دهقانــان بســیار تــاش کــرد. به طوری کــه در شــعبه ها، مجــات و روزنامه هــای 

حــزب، اغلــب از برنامه هــای کشــاورزی بحــث می شــد و کادرهــای شــهری حــزب بــرای جــذب روســتاییان و برانگیخــن آنــان علیــه 

زمیــن داران، بــه روســتاها می رفتنــد، بــا اینحــال حــزب، در جــذب ایــن قــرش از جامعــه نیــز نــاکام مانــد و تنهــا در مناطــق روســتایی 

ــوان در ســاختار اجتامعــی  ــن ناکامــی را می ت ــل ای ــزرگ هــوادار داشــت. دلی ــک شــهرهای ب ــا روســتاهای نزدی ــدران ی ــان و مازن گی

جمعیــت روســتایی ایــران و تفــاوت آن بــا کشــورهایی کــه در آن شورشــهای دهقانــی گســرده ای در آن هــا بــه وقــوع پیوسته اســت، 

ــد،  ــه ای تشــکیل می دادن ــراد قبیل ــن و اف ــران بی زمی ــر، کارگ ــب زارعــان ســهم ب ــران را اغل ــی روســتاهای ای جســت. در حالیکــه اهال

ــان »متوســط« زارع تشــکیل مــی داد کــه صاحــب  ــی را طبقــه مهــم دهقان جمعیــت روســتایی کشــورهای شــاهد شورشــهای دهقان

زمیــن بودنــد. طبــق بــرآورد دو جامعه شــناس ایرانــی، تنهــا ۵ درصــد زمین هــای زراعــی ایــران بــه دهقانــان تعلــق داشــت. دهقانــان 

فقیــر، چــه نســق دار و چــه خوش نشــین، از لحــاظ اقتصــادی و اجتامعــی تحــت ســلطه زمینــدار و منایندگانــش ـ کدخــدای روســتا و 

مبــارشـ قــرار داشــتند و در نتیجــه ایــن وابســتگی چنــان بــود کــه منی توانســتند نظــم موجــود را بــه مبــارزه طلبیــده و رس بــه شــورش 

بردارنــد. 

حــزب تــوده بــه دلیــل مخالفــت بــا قوانیــن رشعــی اســامی کــه حقــوق بیشــری بــرای مســلامنان نســبت بــه ســایر ادیــان قائــل 

ــان ایــران دارای دیــد بســیار مثبتــی نســبت بــه حــزب تــوده  بــود در بیــن اقلیتهــای مذهبــی پرطرفــدار بــود. علی الخصــوص یهودی

ــود مخالفــت می کــرد. حــزب  ــج ب ــران رای ــن مــردم ای ــا یهودســتیزی اســامی کــه در بی ــه صــورت مشــخص ب ــد و ایــن حــزب ب بودن

تــوده تنهــا حــزب در بیــن حزبهــای ایــران بــود کــه بــا آغــوش بــاز از یهودیــان اســتقبال می کــرد. همچنیــن بســیاری از یهودیــان ایــران 

جنبــش بلشــویک در شــوروی را جنبشــی یهــودی می دانســتند زیــرا درصــد زیــادی از رسان حــزب بلشــویک در روســیه یهــودی زاده 

بودنــد. در درون کمیتــه مرکــزی حــزب تــوده یــک نفــر یهــودی و در اداره نرشیــات آن ده نفــر نویســنده طــراز اول یهــودی وجــود 

داشــتند. در حوزه هــای دانــش آمــوزی، دانشــجویی و حتــی کارگــری حــزب تــوده بســیاری یهودیــان رشکــت فعــال داشــتند. بســیاری 

ــود برخــی از  ــن توانســته ب ــد. حــزب همچنی ــوده بوده ان ــران از اعضــای حــزب ت ــان ای ــی و گذشــته جامعــه ی یهودی از رهــران کنون

نخبــگان ارامنــه و در نهایــت صدهــا تــن از افــرسان نظامــی و انتظامــی جــوان و اهــل مطالعــه را هــم بــه صفــوف خــود بکشــاند. 

در ســال ۱۳۲۵ خورشــیدی و در اوج سیاســت های فرقــه دمکــرات آذربایجــان و دخالت هــای ارتــش رسخ کــه در آن زمــان در ایــران 

مســتقر بــود، دولــت وقــت اتحــاد جامهیــر شــوروی کافتــارادزه را بــرای جلب نظــر دولــت ایــران در زمینــه »انعقــاد قــرارداد امتیــاز 

نفــت شــامل ایــران« بــه آن کشــور فرســتاد. حــزب تــوده ایــران تظاهراتــی را در پشــتیبانی از سیاســت اتحــاد شــوروی برگــزار کــرد. 

در چنیــن اوضــاع و احوالــی بــود کــه احســان طــری بــا نوشــن مقالــه ای، ایــن موضــوع را مطــرح کــرد که:»اگــر دولــت ایــران بــرای 
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رشکــت نفــت ایــران و انگلیــس در جنــوب ایــران امتیــازی قائــل اســت، بــه یقیــن درســت خواهــد بــود کــه بــرای همســایه شــاملی ـ 

شــوروی ـ هــم در شــامل کشــور چنیــن امتیــازی را در نظــر بگیــرد و ایــن کار، حفــظ موازنــه منفــی اســت«. ایــن سیاســت هم ســازی 

ــود، عــده ای از کادرهــای برجســته  ــران را هــدف قــرار داده ب ــی ای ــح مل ــا سیاســت شــوروی کــه نفــی منافــع و مصال و هم راهــی ب

حــزب تــوده را بــه عصیــان واداشــت و در نتیجــه انشــعاب اول حــزب شــکل گرفــت. 

انشــعاب بعــدی در حــزب تــوده مصــادف شــد بــا درگیــری سیاســی و برخــورد نظــری در میــان احــزاب بــرادر اردوگاه سوسیالیســت 

ــا و  ــن و کوب ــدای امــر، چی ــک ســوی آن در ابت ــه در ی ــی کمونیســتی ک ــی و اســراتژی سیاســی جنبــش جهان ــر رس خط مشــی اصل ب

ویتنــام و بســیاری از احــزاب رادیــکال انقابــی آســیا و آفریقــا بودنــد و در ســوی دیگــر آن هــم حــزب کمونیســت اتحــاد شــوروی و 

اقــامرش کــه رهــری حــزب تــوده هــم یکــی از ایــن احــزاب گــوش بــه فرمــان مســکو بــود کــه در ایــن جــدال کامــاً بــه آن ســمت 

رفــت. 

انشــعاب ســوم بعــد از فروپاشــی اتحــاد جامهیــر شــوروی و شکســت سیاســت های حــزب تــوده بــه رهــری کیانــوری در ایــران رخ 

داد. انشــعاب ســوم تیــر خاصــی بــود کــه بــه شــقیقه سیاســی حــزب تــوده وارد شــد و آن زمــان بــود کــه گــروه کامبخــش و کیانــوری 

بــه کمــک ســازمان اطاعاتــی شــوروی و همراهــی غــام یحیــی دانشــیان و فرقــه ی دموکــرات آذربایجــان، رهــری حــزب را غصــب 

کردنــد و عنــارصی ماننــد ایــرج اســکندری را کــه فــرد تجددخواهــی بــود، نفــی و طــرد کردنــد. 

یــک ســال بعــد از کودتــا ســازمان مخفــی حــزب در نیروهــای مســلح کــه بــه ســازمان نظامــی حــزب تــوده یــا ســازمان افــرسی 

معــروف بــود، کشــف شــد و بســیاری از اعضــای آن بــا زنــدان و شــکنجه و اعــدام روبــرو شــدند. بــا آنکــه پــس از کودتــا بــا رهــران 

جبهــه ی ملــی بــا مــدارا رفتــار شــد و بیشــر آن هــا بــه زندانهــای کمــر از پنــج ســال محکــوم شــدند امــا رفتــار بــا تــوده ای خشــن و 

شــدیدتر بــود. طــی چهــار ســال بعــدی کــه مخفیگاه هــای حــزب تــوده بــه تدریــج کشــف می شــد، نیروهــای امنیتــی چهــل مقــام 

حزبــی را اعــدام کردنــد، ۱۴ نفــر دیگــر را زیــر شــکنجه کشــتند، ۲۰۰ نفــر را بــه حبــس ابــد محکــوم و بیــش از ۳۰۰۰ تــن از اعضــای 

ــوان بــه محمدعلــی عمویــی، عبــاس حجــری، تقــی  ــد. از اعضــای ســازمان نظامــی حــزب تــوده می ت عــادی حــزب را دســتگیر کردن

کی منــش و رضــا شــلتوکی اشــاره کــرد کــه پــس از تحمــل ۲۵ ســال زنــدان در آســتانه انقــاب ۱۳۵۷ آزاد شــدند. پلنــوم شــانزدهم حــزب 

در اســفند مــاه ۱۳۵۷ ایــن چهــار نفــر را بــه عضویــت کمیتــه ی مرکــزی حــزب انتخــاب کــرد. 

ــای  ــه حــزب تــوده منســوب کرده اســت ردپ ــای ۲۸ مــرداد ب در بســیاری از اقداماتــی کــه دســتگاه امنیتــی ســاواک بعــد از کودت

شــبکه ی جاسوســی انگلســتان در ایــران شــبکه ی بدامــن و مظفــر بقائــی از مجریــان کودتــای ۲۸ مــرداد و همدســت شــبکه ی بدامــن 

ــه همــراه رسوان ابوالحســن  ــرور ب ــم ت ــک تی ــه ایجــاد ی ــدان قزل قلعــه ب ــه در بازجویی هــا در زن ــه چشــم می خــورد. خــرسو روزب ب

عباســی و بــه قتــل محمــد مســعود و پنــج تــن از اعضــای حــزب تــوده کــه مشــکوک بــه فــروش اطاعــات حزبــی بودنــد، اعــراف کــرد. 

یکــی از ایــن چهــار نفــر، حســام لنکرانــی، فرزنــد یــک روحانــی شــناخته شــده در آذربایجــان بوده اســت. بــا اینحــال روزبــه در ایــن 

اعرافــات کــه بــه او منتســب شــده، بــر انجــام ترورهــا، بــدون اطــاع دادن بــه حــزب و هنگامــی کــه ســازمان نظامــی منحــل شــده و 

اعضــای آن دیگــر عضــو حــزب نبودنــد، تأکیــد دارد، ایــن اعرافــات در کتابــی بــا نــام »کمونیســم در ایــران« انعــکاس یافتــه بــه نظــر 

ــرور  ــم ت ــده ی آن باشــد. شــکل گیری تی ــاً گردآورن ــا رصف ــده ی ــی« شــکنجه گر معــروف ســاواک، نگارن ــی زیبای ــگ عل می رســد »رسهن

ــدرو نســبت  ــه بخــش تن ــه رو حــزب آن را ب ــی و مــورد مناقشــه بوده اســت کــه برخــی از اعضــای بخــش میان از موضوعــات جنجال

داده انــد و بــه نظــر می رســد کــه رهــری حــزب از برخــی بــا اطــاع و از برخــی دیگــر بی اطــاع بوده اســت. گزارشــهای متفاوتــی در 

ایــن خصــوص از اعضــای حــزب وجــود دارد. 

حــزب تــوده هــر چنــد در ســال های ۱۳۳۲ـ۱۳۵۷ بــه عنــوان یــک نیــروی سیاســی علنــی و قانونــی در ایــران حضــور نداشــت، ولــی 

بــه عنــوان یــک جریــان فکــری در پی ریــزی شــالوده های فرهنــگ الئیــک در ایــران نقشــی مؤثــر ایفــا کــرد. 

در دهــه ی ۱۳۴۰ حــزب در صحنــه ی سیاســی علنــی و قانونــی ایــران حضــور نداشــت و بــا انتشــار نرشیــه و اداره ی برنامــه رادیــو 

ــرای ایجــاد یــک  ــن دهــه ب ــا هــواداران خــود در داخــل کشــور را حفــظ می کــرد. کوششــی کــه در اواخــر ای ــاط ب ــران ارتب پیــک ای

ســازمان مخفــی )معــروف بــه تشــکیات تهــران( در داخــل ایــران صــورت گرفــت بــه خاطــر نفــوذ ســازمان امنیــت در آن بــه جایــی 

نرســید و بــه بازداشــت و شــکنجه و اعــدام عــده ای از توده ای هــا منجــر شــد. 

سیاســت حــزب تــوده ایــران در جهــت حامیــت از انقــاب ایــران و ائتــاف بــا نیروهــای ملــی و مذهبــی علیــه نظــام ســلطنتی بــود. 

حــزب تــوده شــعارهای ضدآمریکایــی روح اللــه خمینــی و طرفدارانــش را وجــه مشــرک مهمــی میــان حــزب تــوده و طرفــداران خمینــی 

می دانســت. از نظــر برخــی، بــا توجــه بــه اســناد موجــود، ایــن حــزب تــوده بــود کــه لفــظ لیــرال را بــه معنــای خائــن و ضــد انقــاب 

در دهانهــا انداخــت و دولــت مهنــدس بــازرگان را مناینــده امپرئالیســم آمریــکا خوانــد. 
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صاحیــت رهــران حــزب تــوده ایــران ماننــد کیانــوری و محمــد علــی عمویــی و تعــدادی دیگــر بــرای انتخابــات مجلــس اول تأییــد 

شــد و ایــن در حالــی بــود کــه ایدئولــوژی حــزب تــوده از ســوی حکومــت جدیــد بــه کفــر تعبیــر می شــد. 

علــی اکــر هاشــمی رفســنجانی در خاطــرات خــود چندیــن بــار بــه ماقــات بــا کیانــوری و محمدعلــی عمویــی در منــزل شــخصی 

ــد.  خــود اشــاره می کن

حــزب تــوده تــاش گســرده ای را بــرای تجهیــز نیــرو در جامعــه آغــاز کــرد و بــا موفقیــت رو بــه رو شــد. حــزب تــوده کــه فعالیــت 

خــود در جامعــه را پــس از ۲۵ ســال رسکــوب رژیــم شــاه آغــاز می کــرد، بــا وجــود شــامر کــم کادرهــا توانســت هــزاران نفــر را در 

صفــوف خــود منســجم کنــد. انتشــار ده هــا نرشیــه و انبوهــی از کتــب، فضــای جامعــه را دگرگــون کــرد و تأثیــرات مهمــی را بــر جــای 

گذاشــت و نســل نوینــی را تربیــت کــرد. جــا افتــادن شــعارهایی همچــون اجــرای اصاحــات ارضــی، ملی کــردن تجــارت خارجــی و 

همچنیــن بســیاری از دیگــر شــعارها، مثــره کار معنــوی حــزب تــوده در آغــاز انقــاب اســت. حــزب تــوده در عرصــه ســازمان دهی 

ــا  ــران ب ــنایی کارگ ــری و آش ــای کارگ ــندیکاها و اتحادیه ه ــاد س ــد. ایج ــام ده ــمگیری را انج ــای چش ــت فعالیت ه ــران توانس کارگ

ــر کار وقــت، احمــد توکلــی و حامیــت ســیدروح الله  ــا وجــود تاش هــای وزی ــو رفــت کــه در دهــه ۱۳۶۰، ب ــا آنجــا جل حقوقشــان ت

خمینــی، جمهــوری اســامی نتوانســت قانــون کار خــود را بــه کارگــران تحمیــل کنــد. مبــارزه ی کارگــران حتــی پــس از یــورش جمهــوری 

اســامی بــه حــزب تــوده و دســتگیری شــامری از رهــران جنبــش کارگــری ادامــه یافــت و بــا پــس گرفــن قانــون کار و بیــرون انداخــن 

توکلــی از وزارت کار بــه رس انجــام رســید. 

ســیدعلی خامنــه ای می گویــد:»در یــک برهــه از زمــان و در هــامن اوایــل انقــاب همــه چیــز در تیــول حــزب تــوده بــود… چنیــن 

حالتــی را مــن و هــر کســی در اوایــل انقــاب حــس می کــرد کــه توده ای هــا و جریــان چــپ، بــه خصــوص حــزب تــوده بــر همــه چیــز 

مســلط بودنــد و اصــاً حرکــت انقــاب را می خواســتند منحــرف کننــد…«. 

حــزب تــوده، در ســال های پــس از انقــاب، تــاش همه جانبــه ای را بــرای اتحــاد نیروهــای سیاســی و ایجــاد جبهــه ی متحــد خلــق 

ســازماندهی کــرد. حــزب تــوده معتقــد بــود کــه می تــوان بــا رشکــت خمینــی و هوادارانــش و همچنیــن ســازمان چریک هــای فدایــی 

ــق دســتاوردهای  ــرای تعمی ــق را ب ــه واحــد خل ــرات کوردســتان جبه ــران و حــزب دموک ــق ای ــن خل ــران و ســازمان مجاهدی ــق ای خل

انقــاب پایه ریــزی کنــد کــه ایــن امــر محقــق نشــد. 

تأکیــد بیــش از حــد حــزب تــوده ایــران بــر سیاســت اتحــاد بــا طرفــداران خمینــی، در برخــی مــوارد، بــه ایجــاد تنــش و دشــواری 

در روابــط بــا احــزاب و ســازمان های دیگــر منجــر شــد کــه از جملــه می تــوان از رابطــه بــا حــزب دموکــرات کوردســتان نــام بــرد. بــا 

یــورش نیروهــای حاکمیــت جدیــد بــه کوردســتان و آغــاز درگیری هــای نظامــی، خطــرات جــدی مداخلــه خارجــی و شکســت انقــاب 

در آن مقطــع حــزب تــوده ایــران را بــر آن داشــت کــه از طرفیــن درگیــر بخواهــد بــه برخوردهــای نظامــی پایــان دهنــد. 

حمایت همه جانبه حزب از انقالب و خمینی
حــزب تــوده ایــران در دوران انقــاب ایــران از رهــری روح اللــه خمینــی پشــتیبانی منــود و تــا جایــی پیــش رفــت کــه حتــی صــادق 

خلخالــی را بــه عنــوان نامــزد خــود در انتخابــات مجلــس معرفــی کــرد. کیانــوری دبیــر اول کمیتــه ی مرکــزی حــزب تــوده در جلســات 

هفتگــی پرســش و پاســخ کــه اوایــل انقــاب برگــزار می شــد، در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه علــت حامیــت حــزب تــوده از خلخالــی 

چیســت، گفت:»خلخالــی خدمــات پرارزشــی در زمینــه قلــع و قمــع ضــد انقــاب، جنایــت کاران و رسســپردگان رژیــم گذشــته دارد. 

مــا زمانــی گفتیــم بــه خلخالــی رأی می دهیــم کــه کار او، به عنــوان دادســتان کل انقــاب، جنبه هــای مثبــت فراوانــی داشــت. او بــا 

شــجاعتی بی نظیــر، چنــد صــد نفــر از مهم تریــن مهره هــای امپرئالیســم را بــه جوخــه ی اعــدام ســپرد و بــا ایــن کار، صدهــا بــار حکــم 

اعــدام خــود را نیــز از ســوی ضــد انقــاب صــادر کــرد«. 

حــزب تــوده ی ایــران، بــر اســاس ادعــای خودشــان کــه از ابتــدای تأسیســش همــواره بــا پیرشفته تریــن خواســت های جنبــش زنــان 

ایــران گــره خــورده بــود، بــرای نشــان دادن همراهــی هرچــه بیشــر بــا روحانیــون ســنتی حاکــم، زنــان را تشــویق بــه رس کــردن »چــادر 

ضدامپرئالیســتی« کــرد و بــه زنــان ایرانــی توصیــه کــرد تــا بــه »کاس هــای خیاطــی و آشــپزی« برونــد. تشــکیات دموکراتیــک زنــان 

حــزب تــوده در اطاعیه هــای خــود در ســال های اول انقــاب از قــول زنــان اعــام آمادگــی کــرد کــه آنــان بــرای مقابلــه بــا هرگونــه 

»تجــاوز امپرئالیســم آمریــکا« حارضنــد آمــوزش نظامــی بگیرنــد و تــا پــای جــان از »انقــاب اســامی« دفــاع کننــد. حتــی »جامعــه ی 

انقــاب اســامی زنــان« کــه پایه گــذارش اعظــم طالقانــی بــود بــه مراتــب تندتــر از حــزب تــوده از بی حقوقــی زنــان انتقــاد می کــرد 

و از حــق زنــان بــرای نشســن بــر مســند رياســت جمهوری ســخن می گفــت. 

رهــران حــزب تــوده »متــام و کــامل« در کنــار حکومــت تــازه تأســیس حاصــل از انقــاب ۱۳۵۷ ایســتادند و نقطــه ی اشــراک خــود 

را دشــمنی بــا ایــاالت متحــده آمریــکا خواندنــد. در ماجــرای گروگانگیــری در ســفارت آمریــکا، حــزب تــوده از نیروهــای مخالــف آزادی 

»
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گروگان هــای آمریکایــی بــود. از نظــر آنهــا، دانشــجویان پیــرو خــط امــام را »جوانــان مبــارزی« خوانــد کــه »بیانگــر صــر بــه پایــان 

رســیده ی مــردم در نــرد بــا امپرئالیســم« بودنــد. 

حــزب تــوده همچیــن در دســتگیری و اعــدام صــادق قطــب زاده نقــش مهمــی ایفــا کردنــد. همچنیــن، بنابــر روایتــی، آنهــا نقــش 

کلیــدی در فــاش شــدن کودتــای نــوژه داشــتند. امــا رهــران حکومــت تــازه تأســیس جمهــوری اســامی ایــن همراهــی یــک ســویه را 

ــر رس یــک ســفره ننشســتند.  ــد، ب ــه قــول آن هــا حامــل »افــکار الحــادی« بودن ــا کمونیســت هایی کــه ب ــاز از آن ب ــد و بی نی برنتافتن

پــس از حــذف دیگــر گروه هــای سیاســی نوبــت بــه حــزب تــوده رســید. رهــران و کادرهــای حــزب، دســتگیر و روانــه زندان هــا شــدند 

تــا اندکــی بعــد تعــدادی از آن هــا کــه بیــش از یــک ربــع قــرن در زندان هــای حکومــت شاهنشــاهی مقاومــت کــرده بودنــد، تــن بــه 

اعرافــات تلویزیونــی و مکتــوب دادنــد و بســیاری از رهــران و هــواداران نیــز بــه جوخه هــای اعــدام ســپرده شــدند. 

سرکوب
علی رغــم حامیــت حــزب تــوده از انقــاب ایــران در مقاطعــی حســاس از جملــه در کودتــای نــوژه و جنــگ ایــران و عــراق، اواخــر 

ســال ۱۳۶۱ و ســال ۱۳۶۲، بســیاری از رهــران، اعضــا و هــواداران حــزب بــه بهانــه طــرح کودتــا دســتگیر شــدند. چنــد مــاه بعــد در 

اعرافــات تلویزیونــی ضبــط شــده در زنــدان کــه دســتگاه های اطاعاتــی جمهــوری اســامی ترتیــب داده بــود و از تلویزیــون ایــران 

پخــش شــد، عــده ای از رهــران زیــر فشــار شــکنجه در تلویزیــون اعرافاتــی کردنــد )از جملــه اعــراف بــه جاسوســی بــرای شــوروی( 

اولیــن برنامــه از ایــن رسی برنامه هــا در اردیبهشــت مــاه ۱۳۶۲ و بــا حضــور کیانــوری و همچنیــن بــه آذیــن برگــزار شــد. کیانــوری، 

تکیــده و درهــم شکســته، اظهــار داشــت کــه حــزب تــوده از آغــاز تأســیس در ۱۳۲۰ تــا بــه حــال، ابــزاری بــرای جاسوســی و خیانــت 

ــدان  ــه محمدعلــی عمویــی زندانــی سیاســی مشــهور کــه ۲۴ ســال را در زن ــه مرکــزی از جمل بوده اســت. هشــت عضــو دیگــر کمیت

حکومــت پهلــوی گذرانــده بــود، نیــز در برنامه هــای بعــدی بــر پــرده تلویزیــون ظاهــر شــدند و بــه نفــی خــود و اعرافاتــی مشــابه 

پرداختنــد. در میانــه بازجویی هــا تقــی کی منــش و ۱۳ تــن دیگــر از اعضــای حــزب درگذشــتند و از ایــن رو در میزگردهــای تلویزیونــی 

دیــده نشــدند. 

در اواخــر ســال ۱۳۶۲، ۱۰۱ تــن از متهــامن در یــک دادگاه ویــژه ی نظامــی در محلــی نامعلــوم کــه قاضــی آن محمــد ری شــهری 

بــود حضــور یافتنــد. در میــان متهــامن چنــد فــرد شــاخص وجــود داشــت:دریادار بهــرام افضلــی فرمانــده فاتــح نیــروی دریایــی ایــران، 

ــده  ــر دســتیار ویــژه ی وزارت دفــاع، رسهنــگ بیــژن کبیــری فرمان ــده فاتــح جبهــه غــرب و دیرت ــان فرمان رسهنــگ هوشــنگ عطاری

یگان هــای کامندویــی ویــژه )کاه ســبزها( و فرمانــده فاتــح عملیــات جنــوب و شکســن محــارصه ی آبــادان در جنــگ ایــران و عــراق، 

ــگ ابوالقاســم  ــد و رسهن ــگ ســیف الله غیاث ون ــم شــمس، رسهن ــگ رحی ــر اســتاد دانشــکده ی افــرسی، رسهن ــگ حســن آذرف رسهن

افرایــی. بــا وجــود تــدارکات بســیار، پیشــرد محاکمــه بــه خوبــی برنامه هــای ندامــت علنــی پیشــین نبــود و برخــی متهــامن اعرافــات 

امضــا شــده خــود را پــس گرفتــه و دیگــران نیــز آنــرا بســیار تعدیــل کــرده بودنــد. برخــی حتــی توانســتند خــر بازداشــت همــرس یــا 

فرزندانشــان را در البــای جریــان دادگاه بــه گــوش عمــوم برســانند. افضلــی اتهــام جاسوســی را ردکــرد و گفــت کــه پــس از دســتگیری 

از وجــود چنیــن فعالیت هایــی خــردار شــده اســت. وی کــه همچــون دیگــر متهــامن وکیــل نداشــت، از قاضــی خواســت تــا وظیفــه ی 

دفــاع از او را بــه ایــن دلیــل کــه خــود ارشافــی بــر مقــوالت حقوقــی نــدارد، بــه عهــده بگیــرد. 

دادگاه، احــکام نابرابــری صــادر کــرد چنان کــه، ۱۰ نفــر بــه مــرگ، ۶ تــن بــه حبــس ابــد، ۱۲ نفــر بــه حبس هــای پانــزده تــا ســی 

ســال، ۱۹ نفــر بــه زندان هــای هشــت تــا چهــارده ســال، ۸ تــن تــا هفــت ســال، ۳۰ تــن تــا پنــج ســال و ۱۳ تــن تــا کمــر از پنــج ســال 

محکــوم شــدند. گروهــی از محکومیــن از جملــه شــاخه ی نظامــی حــزب ماننــد دریــادار افضلــی، رسهنــگ عطاریــان، کبیــری و آذرفــر، 

در بهمــن ۱۳۶۳ اعــدام شــدند و ۱۹ تــن، شــامل دو نفــر کــه دوران محکومیتشــان بــه رس آمــده بــود، بــه همــراه دیگــر اعدامیــان 

جمعــی کشــتار ســال ۱۳۶۷، اعــدام شــدند. 

عبــاس حجــری، منوچهــر بهــزادی، محمدعلــی رصــدی، محمــد پورهرمــزان، مهــدی کیهــان، انوشــیروان ابراهیمــی، فرج اللــه میزانــی، 

آصــف رزم دیــده و حســین جــودت از ایــن گــروه بودنــد. کیانــوری و عمویــی بــرای یــک دهــه در حبــس ماندنــد و پــس از رهایــی 

از زنــدان خاطــرات خــود را بــدون ذکــر تجربــه آخــر )زنــدان جمهــوری اســامی( بــه رشــته تحریــر درآوردنــد. خاطــرات کیانــوری، بــا 

نظــارت حکومــت بــر محتــوای آن بــه چــاپ رســید. افــراد دیگــر چــون شــلتوکی و آوانســیان در زنــدان درگذشــتند. مهــدی پرتــوی 

مــورد عفــو قــرار گرفــت، احســان طــری نیــز کــه اعرافــات آن مبنــی بــر نفــی مارکسیســم و مســلامن شــدن وی از تلویزیــون پخــش 

ــدان، در ســال ۱۳۶۸ درگذشــت. امــا  ــزوای کامــل در زن ــواده خــود و در ان ــه دور از خان ــن ســال ب ــود، پــس از گــذران چندی شــده ب

مطبوعــات دولتــی تــا پیــش از مــرگ وی، ایــن شــبهه را در خواننــدگان ایجــاد کردنــد کــه او در حــال بــه رس بــردن در خانــه خــود و 

ــی اســت.  ــب دادن مصاحبه هــای مطبوعات ترتی

»
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در ســال ۱۳۶۸ و پــس از پایــان اعدام هــای دســته جمعی ســال قبــل، حکومــت بــه مســئول کمیســیون ویــژه ی وقــت ســازمان ملــل 

ــل« )Galindo Pohl( اجــازه داد تــا از زنــدان اویــن دیــدن کنــد. در ایــن دیــدار، کیانــوری از ســلولش، در مــورد  متحــد »گالینــدو پُ

چگونگــی شــکنجه خــود و همــرسش مریــم فیــروز بــرای اخــذ اعرافــات نادرســت و فرمایشــی، بــا گالینــدو پــل ســخن بــه میــان آورده 

و بــازوی شکســته خــود را بــرای اثبــات آن بــه او نشــان داد. پـُـل در گــزارش خــود همچنیــن دربــاره مریــم فیــروز نوشــت کــه بــه دلیــل 

مــورد رضب و شــتم قــرار گرفــن در چنــد ســال پیــش، در شــنیدن، خــوردن غــذا و نشســن مشــکل داشته اســت. 

هاشــمی رفســنجانی از چهره هــای رسشــناس حکومــت اســامی در هنــگام رسکوبــی، بعدهــا در مصاحبــه ای بــا روزنامــه همشــهری 

ــه  ــن مصاحب ــد. وی در ای ــام منی ش ــه انج ــود ک ــر ب ــوده به ــزب ت ــای ح ــدام اعض ــوده و اع ــزب ت ــا ح ــورد ب ــه برخ ــود ک ــوان من عن

ــه فکــر  ــه آن هــا ب ــن حــرف ک ــرای ای ــر نظــر داشــتیم. مــن ب ــوده را زی ــا حــزب ت ــود. م ــر ب ــم، به ــر آن کار را منی کردی می گوید:»اگ

ــدا نکــردم«.  ــد، دلیلــی پی ــا بودن کودت

حــزب تــوده ی ایــران بعــد از رسکــوب ســنگین در ســال های دهــه ی ۱۳۶۰ از فعالیــت سیاســی علنــی و قانونــی در ایــران بازمانــد. 

بخشــی از رهــران و کادرهــا و اعضــای حــزب در خــارج از کشــور و به طــور مشــخص در اروپــا مســتقر شــدند و فعالیــت حــزب را 

پیگیــری کردنــد. علــی خــاوری پــس از دســتگیری های گســرده ی دهــه ی ۱۳۶۰ تنهــا عضــو باقی مانــده از هیئــت سیاســی و هیئــت 

دبیــران وقــت کمیتــه ی مرکــزی حــزب بــود. در پلنــوم هجدهــم کمیتــه ی مرکــزی حــزب تــوده ایــران در آذر مــاه ۱۳۶۲، در )براتیســاوا( 

علــی خــاوری بــه عنــوان دبیــر اول حــزب انتخــاب شــد. 

بــا تــاش خــاوری و بــا حامیــت حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان، همــه رهــران و کادر باقی مانــده حــزب تــوده ایــران در ســال 

۱۳۶۴ در کابــل جمــع شــدند و در کنفرانــس ملــی حــزب تــوده ایــران رشکــت کردنــد و بعــد از رضبــات ســنگین ســال های ۱۳۶۱ـ۱۳۶۲ 

بــرای اولیــن بــار زیــر یــک ســقف نشســتند. کنفرانــس ۱۰ نفــر را بــه عنــوان هیئــت سیاســی حــزب تــوده ایــران برگزیــد. از کنفرانــس 

ملــی ســال ۱۳۶۴ بــه بعــد تقریبــاً هــر ۶ ســال یــک بــار، کنگــره ی ادواری حــزب برگــزار شده اســت:

کنفرانــس ملــی حــزب تــوده ی ایــران در ســال ۱۳۶۴ ـ کنگــره ی ســوم حــزب تــوده ایــران، در ســال ۱۳۷۰ـ کنگــره ی چهــارم حــزب 

تــوده ی ایــران، در ســال ۱۳۷۶ـ کنگــره ی پنجــم حــزب تــوده ایــران، در ســال ۱۳۸۲ـ پلنــوم وســیع کمیتــه ی مرکــزی در ســال ۱۳۸۷ـ 

کنگــره ی ششــم حــزب تــوده ی ایــران، در ســال ۱۳۹۱

ــارش نظــرات حــزب اســت.  ــه ی »نامــه ی مــردم« ن ــه فعالیــت ادامــه می دهــد و نرشی ــران ب ــوده ای ــز حــزب ت در حــال حــارض نی

صــدر حــزب دکــر محمــد امیــدوار اســت. 

ـ اولیــن دبیــر اول حــزب تــوده ایــران ســلیامن میــرزا اســکندری از رهــران بــا ســابقه اجتامعیــون عامیــون خــود از بنیانگــذاران 

حــزب بــود. 

ـ دومیــن دبیــر اول حــزب تــوده ایــران رضــا رادمنــش )۱۳۲۶ـ۱۳۴۷( اســتاد فیزیــک امتــی بــود. در جریــان تیرانــدازی بــه شــاه در 

۱۵ بهمــن ۱۳۲۷ و یــورش بــه حــزب تــوده ایــران، همــراه بــا بخشــی از رهــری حــزب کــه تحــت تعقیــب امنیتــی قــرار گرفتــه بــود از 

کشــور خــارج شــد و در مســکو اســتقرار یافتنــد. 

ـ ســومین دبیــر اول حــزب تــوده ایــران دکــر محمــد بهرامــی بــود کــه از ۱۳۲۷ـ۱۳۳۲، تــا کودتــای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ ایــن مســئولیت 

را داشــت. دکــر بهرامــی نیــز در فاصلــه بســیار کوتاهــی پــس از بیــرون آمــدن از زنــدان دچــار ایســت قلبــی شــد و درگذشــت. 

ـ پس از کودتای ۲۸ مرداد و دستگیری ها و اعدام ها، رهری حزب بازسازی خود را در خارج از کشور آغاز کرد. 

ـ چهارمیــن دبیــر اول حــزب تــوده ایــران ایــرج اســکندری )۱۳۴۷ـ۱۳۵۷( بــود کــه تــا آســتانه ی انقــاب ۵۷ بــر رس ایــن مســئولیت 

بــود. 

ـ پنجمین دبیر اول حزب توده ایران دکر نورالدین کیانوری )۱۳۵۷ـ۱۳۶۲( بود. 

ـ ششــمین دبیــر اول حــزب تــوده ایــران علــی خــاوری بــود. پــس از یــورش )۱۳۶۱ـ۱۳۶۲( بــه حــزب تــوده ایــران، همــراه بــا بخشــی 

از رهــری حــزب کــه تحــت تعقیــب امنیتــی قــرار گرفتــه بــود علــی خــاوری بازســازی رهــری حــزب را ســازمان داد. علــی خــاوری در 

پلنــوم هجدهــم کمیتــه ی مرکــزی حــزب تــوده ی ایــران بــه عنــوان دبیــر اول )۱۳۶۲ـ۱۳۸۷( انتخــاب شــد. 

ـ هفتمین دبیر اول حزب توده ی ایران دکر محمد امیدوار است. 

برنامه
حــزب تــوده در برنامــه ی خــود مصوبــه ی کنگــره ی ششــم خــود در ســال ۱۳۹۳ اقرارکــرده کــه: »واضــح اســت کــه در حــال حــارض 

ــره  ــزی »کنگ ــم انداز و برنامه ری ــارج از چش ــم، خ ــه سوسیالیس ــران ب ــه ی ای ــی جامع ــش کیف ــل و جه ــه راه تکام ــدن در نقش دقیق ش
»
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ششــم« حــزب مــا اســت. بنابرایــن، برنامــه ی کنونــی حــزب تــوده ی ایــران بــر اســاس درک مــا از ماترئالیســم تاریخــی و دیالکتیــک 

تنظیــم شــده کــه حرکــت تکامــل و تغییــر انقابــی بســوی سوسیالیســم را بــه گــذار کشــورمان بــه مرحلــه ملــی  ـ دموکراتیــک وابســته 

می دانــد«. 

ــخص  ــک«  مش ــه و تاکتی ــرح »برنام ــی ط ــازمانش توانای ــی س ــت کنون ــه در وضعی ــد ک ــرار می کن ــاره، اق ــن اش ــا ای ــوده ب ــزب ت ح

ــی در  ــک حــزب انقاب ــای ی ــد ویژگی ه ــه در اینصــورت فاق ــاند ک ــن می رس ــدارد. ای ــش را ن ــن خوی ــا »اســراتژی« بنیادی متناســب ب

مرحلــه کنونــی اســت و تنهــا بعنــوان یــک متاشــاگر خارجــی نظاره گــر رویدادهــای ایــران و جامعــه آن اســت و نظــر نــدارد بــه عرصــه 

ــی  ــدام انقاب ــرای اق ــش ب ــک خوی ــازه منی دهــد دیالکتی ــار آن گشــته، اج ــه خواه ناخــواه دچ ــن پاسیویســمی ک ــد. ای ــل ورود کن عم

رادیــکال را بنیــاد نهــد. بــه قــول خــود تــوده، »تشــخیص صحیــح مرحله هــای مشــخص مبــارزه و طــرح شــعارهای موثــر اســراتژیکی 

و تاکتیکــی در بســیج توده  هــا بــا هــدف ســاختامن جامعــه ای آزاد مبتنــی بــر ایده هــای انســانی و منافــع زحمتکشــان، مســتلزم آن 

اســت کــه نیروهــای اثرگــذار در ایــن مبــارزه، در هــر مقطــع آن، درک عینــی ای از موازنــه نیروهــا هــم در ســطح بین املللــی و هــم 

در داخــل کشــور داشــته باشــند«. امــا می بینیــم کــه تــوده متایــل نــدارد نیرویــی اثرگــذار باشــد و میــدان را بــرای نیروهــای دیگــر 

ــا ســالهای  در ایــن میــدان موازنــه، رهامنــوده. ایــن انتقــادات باتوجــه بــه تــرک حــوزه عمــل نســبت بــه دوره حضــورش در ایــران ت

اوایــل انقــاب ۵۷ طــرح می گــردد. بنیادنهــادن سوسیالیســم بــرای آینــده موهــوم رهاگردانــده منی شــود همیــن  امــروز و در آن بایــد 

پراکتیــزه گــردد اگرنــه هــر حــزب و ســازمانی خــارج از ایــن فــاز عملــی قرارگیــرد، در کاتاگــوری احــزاب فعــال قرارمنی گیــرد. دربرگرفــن 

»تاکتیــک منفــی« یــا »پاســیویته ســازمانی« موجــب قدرمتندگشــن ســلطه مرکــزی در ایــران شــده. مرهــن اســت کــه هــم نیروهــای 

ــن  ــد. بنابرای ــم عمل می کنن ــوازات ه ــه م ــر ب ــای مبارزه گ ــیویزه منودن جنبش ه ــرای پاس ــدت ب ــان بش ــی جه ــران و هژمون ــی ای داخل

سوسیالیســم نــه بلکــه نیروهــای سوسیالیســتی تقبــل شکســت کرده اند. چه بســا مواضــع مســاعد نیروهــای داخلــی، بــه رغــم فضــای 

خصامنــه جهانــی، امــکان درپیش گرفــن دســتور کاری توســعه ای و رایــکال را فراهــم مــی آورد پــس هیــچ بهانــه ای بــرای هیــچ حــزب 

ــرای احــراز انحصــار کامــل اقتصــاد و  ــی و کشــوری ب ــی جهان ــا تشــبث های هژمون ــی ب ــه نیســت. هــر حــزب انقاب ــی پذیرفت انقاب

قــدرت سیاســی روبــرو اســت، لــذا اگــر ســازمانی اعــام کنــد کــه برنامــه و تاکتیــک خــود را بنــا بــه برخــی رشایــط مشــخص منی ســازد، 

بزرگریــن خطــای راهــردی غیرقابــل بخشــش اســت. منی تــوان ملت هــای تحــت ســتم و جوامــع را در چنــگال گــرگ قــدرت درنــده 

رهــا کــرد و تنهــا گذاشــت و هیــچ عــذری هــم پذیرفتــه نیســت. هــر ســازمانی کــه چنیــن خطایــی مرتکــب شــده یــا در زبالــه دان 

تاریــخ دفــن گشــته یــا باالخــره پــس از دوره ای پاسیویســم دفــن خواهــد شــد. پاسیویســم ســازمان های چــپ اساســا بخاطــر بســیاری 

ــرای »رشــد نظامی گــری جهــت برون رفــت از  عوامــل اســت، امــا عمده تریــن عامــل خارجــی، هــوس هژمونــی جهانــی و کشــوری ب

بحــران اســت«. هــم جمهــوری اســامی و هــم ابرقدرت هــا بــا ایــن رویــه چپ گرایــان را مهــار می کننــد و انحصــارات کان و هولنــاک 

ــه داری وارد  ــا رسمای ــد. در قــرن حــارض سوسیالیســم نه تنهــا شکســت نخــورده بلکــه در رویارویــی ب ــگال خــود نگه می دارن را در چن

مرحلــه ای نویــن شــده، امــا توهــم شکســت، بســیاری چپگرایــان ایــران را در مغــاک پاسیویســم فروانداختــه. 

ــه ی  ــه مرحل ــران ب ــور ای ــذار کش ــه »گ ــم« را ب ــوی سوسیالیس ــی بس ــر انقاب ــل و تغیی ــت تکام ــوده رشط »حرک ــه ی ت در برنام

ملــی ـ دموکراتیــک« وابســته دانســته. در صــورت فقــدان برنامــه و تاکتیــک چگونــه می تــوان بــه ایــن مرحلــه وارد شــد؟! مارکــس 

ــوده در  ــوز ت ــرا هن ــس چ ــوند« پ ــر آن ش ــه کار تغیی ــت ب ــد دس ــک بای ــد و این ــف می کردن ــان را توصی ــون جه ــفه تاکن گفته:»فاس

مرحلــه ی توصیــف جهــان فرومانــده؟ تــوده حزبــی اســت کــه بیــش از پیــش از او انتظــار حرکــت مــی رود. در برنامــه ی سوسیالیســتی 

تــوده تضــادی آنچنانــی بــا رسمایــه داری از حیــث »رابطــه بیــن کار و جامعــه انســانی« دیــده منی شــود و ایــن را در ارکان تحلیلــی 

و برنامــه ای خــود ابــراز منــوده و آورده:»آیــا رابطــه بیــن کار و جامعــه ی انســانی بــر اســاس »از هرکــس بــه انــدازه ی خواســتش بــرای 

پولــدار شــدن، بــه هرکــس بــه انــدازه ی طمــع اش« ادامــه پیــدا می کنــد؟ یــا اینکــه »از هرکــس بــه انــدازه ی اســتعدادش، بــه هرکــس 

بــه انــدازه ی کارش«؟ بایــد گفــت کــه معیارهــای »اســتعداد و انــدازه کار« کــه رشوط سوسیالیســتی تــوده بــرای عدالــت اســت، اگرچــه 

ــا سوسیالیســم دموکراتیــک  ــه حــق اســت کــه در تضــاد ب برخاســته از مبانــی چپگرایــی ســنتی اســت، امــا بازهــم رشوط رســیدن ب

اســت. چنیــن برنامــه ای بــا ایــن رشوط منی توانــد گــذار از جامعــه کاســیک ایــران را محقــق ســازد زیــرا معضــل پارادایمــی دارد کــه 

تاریــخ انقاب هــای سوسیالیســتی کشــورهای مختلــف از چیــن و روســیه تــا آمریــکای التیــن آن را اثبــات منــوده. اینهــا چالش هــای 

ــد و  ــی می مان ــود باق ــوت خ ــی« بق ــت اجتامع ــش »عدال ــرا چال ــازند زی ــرف منی س ــوده را برط ــادی ت ــم انداز اقتص ــه و چش برنام

مناســبات اجتامعــی همچنــان بحــران زده هســتند چــون پــای »توانایــی، اســتعداد و منفعــت فــردی« بصــورت مــرشوط همچنــان در 

میــان اســت کــه مبانــی سوسیالیســم دموکراتیــک اینهــا را برمنی تابــد. بنابرایــن بگذریــم از حاکمیــت ایــران، رسمایــه داری جهانــی هــم 
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خواســتار چنیــن وضعیتــی اســت. 

خواســت های اساســی حــزب تــوده در چارچــوب برآینــد کلــی جنبــش جهانــی و اینکــه توانــی بالقــوه بــرای نفــی کامل رسمایــه داری 

نولیــرال و عقب رانــدن »جهانی شــدن« را در خــود دارد، قابــل تحســین اســت کــه مشــخصه های آن بصــورت ذیــل اســت:

»ـ پیــکار عظیــم طبقاتــی اکریــت جامعــه بــرشی، بــا بی عدالتــی اجتامعــی ـ اقتصــادی، بهره کشــی، اســتعامر و برتــری نــژادی و 

جنســی. 

ـ مردمی کردن )دموکراتیک کردن( رابطه های اقتصادی ـ سیاسی بین املللی. 

ـ تقویــت ســازمان ملــل بــا محتــوای دموکراتیــک از طریــق تغییــر اساســی در رابطه هــای حاکــم بــر ســازمان ملــل، تأمیــن حقــوق 

کشــورهای در حــال رشــد و تغییــر در ســاختار »حــِق وتــوِی ویــژه ی « کشــورهای بــزرگ کــه بارهــا ســد راه تأمیــن نظــر و خواســت 

اکریــت کشــورهای عضــو ســازمان ملــل بــوده اســت. 

ـ منحل کردن همه ی پیامنهای نظامی منطق های، به ویژه پیامن تجاوزگر »ناتو«. 

ـ پایــان دادن بــه نظامی گــری، جلوگیــری از مداخلــه در امــور داخلــی کشــورهای مســتقل و برچیــدن پایگاههــای نظامــی خارجــی 

در ســطح جهــان. 

ـ ایجاد زمینه های عینی برای خلع ساح جهانی و نابودی ساحهای مخرب هسته ای، میکروبی و شیمیایی. 

ـ مبارزه با هرگونه تاش به هدف کشاندن مسابقه ی تسلیحاتی به فضای کیهانی. 

ــه نیمــی از درآمــد ملــی  ــار فقرزده تریــن کشــورهای در حــال توســعه، کــه در حــال حــارض نزدیــک ب ـ لغــو بدهی هــای فاجعه ب

ــد.  ــا را می بلع آنه

ــورهای  ــده ی کش ــای مول ــعه ی نیروه ــد و توس ــواد رضوری رش ــه ی م ــذاری و تعرف ــه قیمت گ ــی عادالن ــام بین امللل ــم نظ ـ تنظی

ــی.  ــتاندارد زندگ ــل اس ــاد حداق ــر و ایج ــع فق ــو رسی ــت مح ــده در جه عقب مان

ـ بســط همکاری هــای عملــی و امــکان دسرســی واقعــی کشــورهای در حــال رشــد بــه فنــآوری پیرشفتــه و امــکان مدرنیزه کــردن 

ایــن جامعه هــا بــه منظــور کاهــش فاصلــه ی عمیــق بیــن کشــورهای پیرشفتــه و کشــورهای در حــال توســعه. 

ــه در  ــه داری پیرشفت ــای رسمای ــی و دولته ــای فرامل ــرب رشکته ــای مخ ــا برنامه ه ــه ب ــت و مقابل ــظ محیط زیس ــرای حف ــاش ب ـ ت

ــت.  ــر محیط زیس ــب بیش تخری

ــری از  ــرای جلوگی ــد، ب ــال رش ــروم و در ح ــورهای مح ــه کش ــادی ب ــای اقتص ــرش کمکه ــی و گس ــای علم ــه ی کمکه ــاد زمین ـ ایج

ــادی.  ــت اقتص ــل محرومی ــه دلی ــورها، ب ــن کش ــت در ای ــب محیط زیس تخری

ـ مبارزه در راه تأمین حقوق برش در متامی کشورهای جهان، نفی و طرد حکومتهای دیکتاتوری.«

توده همچنین هدف اجتامعی ـ اقتصادی انقاب ملی ـ دموکراتیک پیش رو را چنین بیان کرده:

» ـ محدود کردِن رشد رسمایه داری بزرگ. 

ـ بــاز تقســیِم امکانهــای مــادی و ثروتهــای انباشــته شــده یی کــه در اختیــار عــده ی انگشت شــامری از نهادهــای انگلــی وابســته 

بــه رسان رژیــم قــرار دارد. 

ـ و حرکت به سمِت عملی کردن عدالت اجتامعی، یعنی: گسسن زنجیرهای فقر، عقب ماندگی و بی عدالتی. «

ــرا  ــد، زی ــع بازهــم رسبرمی آورن ــه چالش هــای پیشــین ســاختاری جوام ــن اســت ک ــن ای ــه مســئله ی بنیادی ــن برنام ــامکان در ای ک

محدودکــردن رشــد رسمایــه داری، بازتقســیم امکانــات مــادی و ثروت هــای انباشته شــده و تحقــق عدالــت اجتامعــی کــه راه آن را بــا 

ســنگ نیــات نیــک چیــده، درســت، ولــی ســاختار و متــد اساســی بــرای جایگزینــی چــه خواهــد شــد؟ برنامــه ی تــوده ایــن ســاختار و 

شــیوه ی جایگزینــی را بازننامیانــده و ایــن امــر اجــازه تحقــق جامعــه ی سوسیالیســتی را منی دهــد. ایــن چالــش چــپ جهــان اســت. 

بــا چالــش طراحــی روبــرو اســت کــه بــه نســیان در برنامــه برمی گــردد. 

اتحاد
ــه برنامــه ای رصف سیاســی اســت، بصــورت  ــوری ک ــرای تشــکیل جبهــه ی واحــِد ضددیکتات ــن راســتا پیشــنهادهایی ب ــوده در ای ت

ــه داده: ــل ارای ذی

ــم  ــم اســتبدادی و طــرد رژی ــدن بســاط حاکمیــت رژی ــر چی ــی، ب ــن جبهه ی ــن وظیفــه چنی ــی کــه نخســتین و مهمری »از آن جای

واليت فقيــه اســت، مهمریــن خصلــت آن نیــز، ضددیکتاتــوری و ضداســتبداد والیــی بــودن اســت. چنیــن جبهه یــی از نظــر طبقاتــی، 

ــران، زحمتکشــان شــهر و روســتا،  ــدگان کارگ ــه: مناین ــف نیروهــای اجتامعــی و سیاســی از جمل ــده وســیعرین طی ــد دربرگیرن می بای

»
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خــرده بــورژوازی، قرشهــای میانــی و رسمایــه داری ملــی ایــران، باشــد«. 

حــزب تــوده ی ایــران، بــرای برنامــه ی موردنظــر خــود در برپایــه ی جبهــه ی واحــِد ضــد اســتبداد والیــی کشــور، پیشــنهادهای زیــر 

را بــا متامــی نیروهــای مرقــی و آزادیخــواه کشــور در میــان می گــذارد:

»الف ـ ترکیب و ساختاِر جبهه

ــر  ــور را در ب ــواه کش ــی و آزادیخ ــخصیت های مرق ــا و ش ــازمانها، نیروه ــا، س ــه ی آن حزبه ــوری، کلی ــد ضددیکتات ــه ی واح جبه

می گیــرد کــه در راه طــرد رژیــم واليت فقيــه مبــارزه می کننــد و هدفشــان اســتقرار آزادی، اســتقال، صلــح و عدالــت اجتامعــی اســت. 

ــا، تاکتیک هــای  ــد تحوله ــط و رون ــه رشای ــا توجــه ب ــتبداد، ب ــارزه برضــد اس ــا در مب ــتاد مشــرک توده ه ــام س ــه ی واحــد در مق جبه

ــد.  ــن می کن ــده در آن، تعیی ــر اســاس توافــق مشــرک نیروهــای رشکــت کنن ــارزه را ب مب

ب ـ برنامه و هدفهای جبهه

جبهــه ی واحــد ضــد اســتبدادی، بــرای طــرد رژیــم واليت فقيــه، اســتقرار حــق حاکمیــت مــردم بــر رسنوشتشــان، آزادی و عدالــت 

ــر را رضوری  ــی کــردن برنامه هــای زی ــن از حکومــت اســت و عمل ــی کامــل دی ــد؛ خواهــان جدای ــارزه می کن ــران مب اجتامعــی در ای

می دانــد:

ـ طــرد رژیــم واليت فقيــه، همچــون نهــادی بــه منظــور اعــامل اراده یــک فــرد بــر جامعــه، کــه تبلــور آشــکار و رصیــح دیکتاتــوری 

فــردی اســت. 

ـ استقرار دموکراسی و نهادینه کردن آن. 

ــن  ــه و تدوی ــدید در جامع ــت ش ــع محرومی ــا هــدف رف ــی، ب ــاف مل ــت ائت ــک حکوم ــتقرار ی ــت و اس ــن از حکوم ــی دی ـ جدای

ــی.  ــت مل ــتقال و حاکمی ــن اس ــی و تأمی ــت اجتامع ــق عدال ــرای تحق ــادی ب ــای اقتص برنامه ه

ـ به رسمیت شناخن حقوق کلیه ی حزبها، سازمانها و گروههای سیاسی برای فعالیت آزادانه ی سیاسی. 

ـ به رسمیت شناخن حقوق کلیه ی اتحادیه ها، سندیکاها و تشکل های کارگران و زحمتکشان. 

ـ آزادی فوری و بدون قید و رشط کلیه زندانیان سیاسی ـ عقیدتی و پایان دادن به شکنجه و پیگرد دگراندیشان. 

ــو،  ــد: رادی ــی، مانن ــاط جمع ــانه های ارتب ــر رس ــا و دیگ ــا، نرشیه ه ــا، مجله ه ــه ی روزنامه ه ــت از کلی ــور و محدودی ــو سانس ـ لغ

تلویزیــون و اینرنــت. 

ـ انحال فوری ارگانهای رسکوبگر، از جمله وزارت اطاعات، سپاه پاسداران، بسیج، دادستانی و دادگاه های انقاب. 

ــان دادن بــه رسکــوب اقلیت هــای مذهبــی و خلقهــای ایــران، از جملــه خلــق کــورد، بلــوچ، آذربایجانــی، ترکمــن و عــرب و  ـ پای

شناســایی حــق خودمختــاری در چارچــوب یــک ایــراِن واحــد و دموکراتیــک بــرای متامــی خلقهــای ایــران. 

ــه  ــن قصــد ب ــه بدی ــم واليت فقي ــی کــه از ســوی رژی ــه قانونهای ــان و لغــو کلی ــه حقــوق زن ــه رسکــوب و تجــاوز ب ــان دادن ب ـ پای

تصویــب رســیده اند.  

ـ انحال فوری نهادهای ضد مردمی، مانند: شورای نگهبان، مجلس خرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. 

ـ تشــکیل کمیتــه ی حقیقت یــاب بــرای بررســی جنایــت فاجعــه ملــی کشــتار زندانیــان سیاســی ســال ۱۳۶۷ ، قتلهــای زنجیــره ای و 

جنایــات کهریــزک و شناســایی آمــران و عامــان ایــن جنایــات هولنــاک. 

ـ لغو قانون اعدام. 

ـ پایان دادن به تبعیض و رسکوب اقلیتهای جنسیتی در ایران. 

حــزب تــوده ی ایــران مخالــف رسســخت هرگونــه مداخلــه ی خارجــی در میهــن مــا بــه هــر بهانــه و در هــر لوایــی اســت. رسنوشــت 

ــران همــه ی نیروهــای مرقــی،  ــوده ی ای ــن شــود. حــزب ت ــا تعیی ــارزه آنه ــد تنهــا در چارچــوب خواســتهای مــردم مــا و مب ــران بای ای

ــد. « ــر رس خواســتهای مشــرک فرامی خوان ــه توافــق ب ــادل نظــر و رســیدن ب ــه تب آزادیخــواه و اصاح طلــب را ب

ــا پیش گذاشــن  ــوده و پ ــامل نخســت از ســوی خــود ت ــام و ک ــه بایســتی بصــورت مت ــرای اتحــاد ک ــوده ب ــه ی سیاســی ت در برنام

وی عملی گــردد چــون گریــز از آن بــه معنــای نابــودی احــزاب خواهــد شــد، اگــر »تضادهــای ملــی« احــزاب متحــد در قالــب یــک 

پــروژه ی دموکراتیــک ضدناسیونالیســتی مدنظــر قرارنگرفتــه و رفــع نگــردد، بگذریــم از اتحــاد اقتصــادی، اتحــاد سیاســی و نظامــی 

احــزاب ممکــن نخواهدشــد. ایــن تضادهــا در خاورمیانــه حادتــر از دیگــر مناطــق جهــان اســت و بــا ارایــه ی رصف پــروژه ی فدرالیســم 

ــای  ــی پاگذاشــت. چه بســا رژیم ه ــت ائتاف ــه ی تشــکیل حکوم ــه مرحل ــل آورد و ب ــت بعم ــی مامنع ــای نظام ــوان از برخورده منی ت

ــودمی جویند.  ــت س ــه دهه هاس ــورت فرصت طلبان ــا بص ــن تضاده ــران از ای ــژه ای ــه بوی ــه کار منطق محافظ

پیشنهادهای توده پیرامون وظایف حکومت دموکراتیک ائتالفی
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»برچیــدِن ســاختارهای اســتبداد والیــی و نهادهــای وابســته بــه واليت فقيــه مهمریــن وظیفــه چنیــن حکومتــی اســت. نخســتین 

گام چنیــن حکومتــی، دعــوت مجلــس مؤسســان بــرای تنظیــم و تصویــب قانــون اساســی و نهادهــای حاکمیــت نویــن اســت. اعضــای 

مجلــس مؤسســان بــا رأی مســاوی، مســتقیم و مخفــی، از بیــن همــه ی شــهروندان ایرانــی، رصف نظــر از جنــس، زبــان، ملیــت، دیــن 

و تعلق هــای سیاســی و عقیــده ای، انتخــاب می شــوند. مجلــس مؤسســان موظــف خواهــد بــود تــا دربــاره ی نــوع حکومــت و قانــون 

اساســی جدیــد، تصمیــم بگیــرد. 

حــزب تــوده ی ایــران، دربــاره ی برنامــه ی حکومــت آینــده، کــه شــکل آن بــه نظــر مــا می بایــد جمهــوری باشــد، نظرهــای خــود را 

بــه رشح زیــر در معــرض افکارعمومــی می گــذارد:

الف ـ تحول در سازمانهای حکومتی

حزب توده ی ایران:

ـ خواهــاِن تشــکیل حکومتــی دموکراتیــک بــر اســاس اتحــاد داوطلبانــه ی کلیــه ی خلقهــای ایــران و بــر مبنــای احــرام متقابــل و 

حقــوق برابــر اســت. 

ـ معتقــد اســت کــه، بــرای تحکیــم حاکمیــت ملــی، دفــاع از متامیــت ارضــی و یکپارچگــی ملــی، تأمیــن و اســتوار داشــِن اســتقال 

سیاســی و اقتصــادی، کشــور بایــد دارای نیروهــای مســلح دفاعــی نیرومنــد و کارا و نیروهــای تأمینــی ]امنیتــی[ مردمــی و دموکراتیــک 

 . شد با

ـ مخالِف جدی هرگونه حکومت دین ساالرانه و خواهان جدایی کامل دین از حکومت است. 

ـ معتقــد اســت کــه، کلیــه ی ارگانهــای حکومــت ائتافــی آینــده، از پاییــن تــا بــاال، بایــد از ســوی مــردم و بــا رای مســاوی و مخفــی 

انتخــاب شــوند و در برابــر مــردم پاســخگو باشــند. 

ـ معتقــد اســت کــه، مجلــس شــورای ملــی ایــران، عالیریــن مرجــع قــدرت حکومتــی اســت کــه، مناینــدگان برگزیــده ی مــردم در آن 

رشکــت می کننــد. قانونگــذاری و نظــارت بــر عملکــرد دولــت از وظایــف مجلــس اســت. 

ـ خواهــاِن تأمیــن اســتقال دســتگاه قضایــی کشــور، بــر اســاس انتخــاب دموکراتیــک قضــات، از ســوی حکومــت آینــده و انحــال 

دســتگاه قضایــی کنونــی اســت کــه بــر اســاس اصــل واليت فقيــه تنظیــم گردیــده اســت و نیــز خواهــاِن انحــال نهادهــای وابســته بــه 

آن از جملــه دادگاههــای انقــاب و جــز اینهــا، اســت. 

ـ خواهــاِن لغــو کلیــه ی قراردادهــا، پیامنهــای آشــکار و نهــان و مغایــر بــا منافــع ملــی و حقــوق مــردم ایــران کــه از ســوی رژیــم 

واليت فقيــه بــه میهــن مــا تحمیــل شــده اســت. 

ب ـ حقوق و آزادیهای سیاسی، فردی و اجتامعی

حزب توده ی ایران:

ـ خواهــاِن انحــاِل فــوری همــه ی ارگانهــا و نهادهــای رسکوبگــر از جملــه ســپاه پاســداران، وزارت اطاعــات، دادســتانی انقــاب و 

بســیج اســت. 

ـ خواهــاِن آزادِی فــوری و بــدون قیــد و رشط همــه ی زندانیــان سیاســی ـ عقیدتــی، اعــام بی اعتبــار بــودن اتهام هــا و حکم هــای 

دادگاههــای رشع ـ اعــم از نظامــی و غیرنظامــی ـ و محاکمــه علنــی شــکنجه گران و مســئوالن کشــتارهای جمعــی زندانیــان سیاســی 

ایــران اســت. 

ـ حِق حیات را حق طبیعی و خدشه ناپذیر انسان می داند و خواهاِن لغو مجازات اعدام در قوانین جزایی کشور است. 

ــا،  ــکیل حزبه ــق تش ــات و ح ــم، مطبوع ــان، قل ــن، بی ــه، دی ــد و رشط آزادی اندیش ــدون قی ــه ناپذیر و ب ــن خدش ــاِن تضمی ـ خواه

جمعیتهــا، اتحادیه هــا و ســندیکاهای صنفــی اســت و از حــق انتخــاب شــغل، محــل ســکونت و حــق اعتصــاب و حقــوق مدنــی و 

ــد.  ــاع می کن ــهروندان، دف ــک ش دموکراتی

ـ خواهــاِن اجــراِی بــدون قیــد و رشط »منشــور جهانــی حقــوق بــرش « و نظــارت بــر اجــرای آن از طریــق برپایــی نهــاد مســتقلی 

بــا رشکــت مناینده هــای ســازمانها، حزبهــا و گروههــای سیاســی و صنفــی کشــور اســت. 

ـ خواهــاِن تأمیــِن حــق انتخــاب کــردن بــرای همــه ی افــراد ۱۶ ســال بــه بــاال و حــق انتخــاب شــدن بــرای همــه افــراد ۲۵ ســال بــه 

بــاال، رصف نظــر از جنــس، نــژاد، مذهــب، اندیشــه، میــزان تحصیــات و ملیــت اســت. 

ـ معتقــد بــه تضمیــِن مشــارکت واقعــی ســازمانهای مســتقل و صنفــی طبقــه کارگــر و زحمتکشــان در اداره ی امــوِر مربــوط بــه 

ــران خواهــاِن  ــوده ی ای ــن اســاس، حــزب ت ــر ای ــان در بخشــهای تولیــدی، اداری و خدماتــی کشــور اســت. ب رشایــط کار و زندگــی آن

رشکــت مناینــده ی مســتقیم کارگــران در مدیریــت صنایــع، واحدهــای تولیــدی کشــور، وزارتخانه هــا و نهادهــای رســمی دولتــی اســت. 
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ـ خواهــاِن شناســایِی بــدون قیــد و رشط حقــوق همــه ی اقلیتهــای دینــی و مذهبــی متامــی شــهروندان )ســنی، مســیحی، زرتشــتی، 

کلیمــی، بهایــی و جــز اینهــا( اســت. 

ـ خواهاِن پایان دادن به تبعیض و رسکوب اقلیتهای جنسیتی در ایران است. 

پ ـ مسئله ی ملی

ــا،  ــا، کورده ــا، آذربایجانی ه ــون (فارس ه ــای گوناگ ــا و ملیته ــه در آن خلقه ــه(، ک ــی )کثیراملل ــن ملیت ــران کشــوری اســت چندی ای

بلوچ هــا، عرب هــا، ترکمن هــا، ارمنی هــا و آشــوری ها) زندگــی می کننــد، کــه دارای رسزمیــن، زبــان، آداب و آئیــن و رســمهای 

ــده های  ــای س ــا در درازن ــد. آنه ــد می دهن ــم پیون ــه ه ــا را ب ــور م ــون کش ــای گوناگ ــیاری خلقه ــته های بس ــد. رش ــژه ی خودان وی

ــم  ــا ه ــورمان ب ــی کش ــگ غن ــاد فرهن ــداع و ایج ــم، در اب ــت ه ــت در دس ــته اند و دس ــرکی داش ــت مش ــخ و رسنوش ــامدی، تاری مت

همــکاری کرده انــد و در راه اســتقال و آزادی میهــن مشــرک خویــش، ایــران، دوشــادوش هــم، فــداکاری کرده انــد. حــزب تــوده ایــران، 

ــر پایــه ی  ــه آنهــا در چارچــوب میهــِن واحــد و ب طرفــداِر برابــری کامــل حقــوق همــه ی خلقهــای ایــران و خواهــاِن اتحــاد داوطلبان

ــر اســاس اســتقرار  ــران، طرفــدار رسســخت وحــدِت کشــور ب ــر ایــن اســاس، حــزب تــوده ی ای ــران اســت. ب حفــظ متامیــت ارضــی ای

حکومتــی فــدرال در ایــران و تأمیــن حقــوق کامــل خلقهــای ایــران در تعییــن رسنوشــت خویــش و برخوردارشــدن از کلیــه ی حقــوق 

ملــی، اجتامعــی و فرهنگــی اســت. 

ت ـ زنان

رژیــم واليت فقيــه بــا تجــاوز وســیع بــه حقــوق زنــان و اِعــامل تبعیــض در عرصه هــای گوناگــون از جملــه در زمینــه ی اشــتغال، 

تحصیــل و حقــوق فــردی، ســتم مضاعفــی را کــه قرنهاســت بــر زنــان میهــن مــا مــی رود، شــدت بخشــیده و وضعیــت دهشــتباری را 

بــه آنــان تحمیــل کــرده اســت. از ایــن روی، برنامه ریــزی فــوری در راه رفــع ایــن تبعیض هــا، از جملــه مهمریــن عرصه هــای مبــارزه 

نیروهــای ترقیخــواه و حکومــت ائتافــی آینــده ی ایــران اســت. بــر ایــن اســاس، حــزب تــوده  ی ایــران خواســتاِر:

ـ الغاِی بیدرنگ همه ی قوانین تصویب شده ی مغایر با شئون اجتامعی و انسانی زنان است. 

ـ سلِب حق چند همرس گزینی و طاق یکجانبه از سوی مردان است. 

ـ افزایِش سن قانونی ازدواج برای دخران است. 

ـ الغــاِی همــه ی قوانیــن مرتبــط بــا جداســازی جنســیتی و الغــاِی متامــی محدودیت هایــی کــه از ســوی رژیــم بــه صــورت قانــون 

بــر رس راه تحصیــل، کار، ورزش و هــر زنــان ایجــاد شــده اســت. 

ـ تضمیــِن حــق مشــارکت کامــل زنــان در تولیــد و اداره ی امــور کشــور از طریــق تصویــب قانونهایــی مشــخص بــه منظــور پیــش 

بــردن چنیــن امــری در جامعــه اســت. 

ـ تضمیــِن قانــون برابــری حقــوق زن و مــرد در همــه ی زمینه هــا، از جملــه در زمینــه ی اشــتغال، انتخــاب آزادانــه همــرس، طــاق، 

برخــورداری از ارث، رسپرســتی از فرزنــدان، شــهادت دادن در برابــر دادگاه، قضــاوت و جــز اینهــا، اســت. 

ـ پیوسن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان است. 

ـ پرداخِت دستمزد مساوی به زنان و مردان، در مقابل کاِر مساوی است. 

ـ ایجــاِد شــبکه های فراگیــر مهدکــودک و کودکســتان ها، بــرای کمــک بــه زنــان، بــه ویــژه زنــان شــاغل و ایجــاد امکانهــای تربیتــی 

بــرای کــودکان، پیــش از مدرســه اســت. 

ـ تأمیــِن حداقــل ۶ مــاه مرخصــی نگهــداری از کــودکان بــرای زنــان )یــا مــردان(، بــا دریافــت حقــوق و تضمیــن بازگشــت آنــان بــه 

کار و تأمیــن حــق اســتفاده از مرخصــی بــدون حقــوق بــرای زنــان، تــا یــک ســال پــس از زایــامن، بــا حفــظ محــل خدمــت و حــق 

برخــورداری مــادر از مرخصــی بــا حقــوق در زمــان بیــامری کــودکان، اســت. 

ـ برنامه ریــزِی مرکــزی بــرای ایجــاد امکانهــای آمــوزش تخصصــی، بــه منظــور دسرســی زنــان بــه درجه هــای علمــی و ارتقــاِء شــغلی 

برابــر بــا مــردان اســت . 

ـ تأمیِن حق آزادی مسافرت زنان است. 

حــزب تــوده ی ایــران خواهــاِن هموارســاخن همــکارِی مســتقیم و دموکراتیــک بــا ســازمانهای مســتقل زنــان در راســتای پی ریــزِی 

قانونــی آزادیهــای فــردی و اجتامعــی بــه همــراه اشــاعه ی فرهنــگ برابــرِی جنســی و طــرِد شــئون عقب مانــده ی ســنتی و دینــی اســت. 

 ویژگیهای کلیدِی برنامه ی اقتصادی مردمی

ـ مبارزه برای محو کامل رسمایه داری بوروکراتیک به وسیله شفاف سازی و پاسخگو بودن متام نهادهای مدنی و دولتی. 

ــعه  ــت توس ــی در جه ــه داري خصوص ــری رسماي ــا به کارگی ــدی ب ــطه گری غیرتولی ــی و واس ــای دالل ــوری فعالیته ــش مح ــو نق ـ مح
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و رشــد کشــور و نــه برعکــس. اولیــن گامهــای اساســی در محــو نقــش محــوری رسمايــه دار ی مالــی خصوصــی، کوچک ســازی 

حجــم رسمايــه دار ی خصوصــی بــه صــورت عــام، جلوگیــری از مترکــز رسمايــه داری کان خصوصــی و تغییــر جهــت دادن رسمايــه داری  

ــزا اســت.  ــدِی ارزش اف ــای تولی ــه ســوی فعالیته ــدی ب غیرتولی

ـ نظــارت شــفاف نهادهــای حکومتــی بــر بازرگانــی خارجــی در جهــت توســعه ی و ثبــات تولیــدات داخلــی و ارتقــاِء نیــروی کار 

ارزش افــزا و پاســخ بــه نیازهــای بنیــادی شــهروندان. بــه عبــارت دیگــر، تعدیــل نقــش فعالیتهــای وارداتــی بــه عامــل تکمیــل کننــده ی 

بخــش تولیــدی در بــرآورده کــردن احتیاجهــای مرصفــی جامعــه، بــا رعایــت اکیــد قانونهــای مالیاتــی و گمرکــی در حفاظــت و گســرش 

تولیــد ملــی. 

ـ شفاف ســازی فعالیتهــای رسمايــه دار ی خصوصــی بــا ایجــاد نهادهــای قانونــی مؤثــر و پاســخگو در امــر مبــارزه ی پیگیــر بــا فســاد 

اقتصــادی و به ویــژه تقلبهــای مالیاتــی. 

هــدف در اینجــا تحمیــل مالیاتهــای کمرشــکن بــه متامــی بخــش خصوصــی نیســت، بلکــه ایجــاد آنچنــان ســازوکاری )مکانیســمی( 

اســت کــه بــر پایــه ی آن بتــوان فعالیــت و رقابــت بخــش خصوصــی را شــفاف کــرده و از ســوداگری آن بــر پایــه ی رانتخــواری و اِعــامل 

فشــار تنزلــی بــر ارزش نیــروی کار قاطعانــه جلوگیــری کــرد. بــه عبــارت دیگــر، امــکان رقابــت رسمایه هــا در بــازار فقــط بــر پایــه ی 

ــب   ــا و تخری ــان، واردات کااله ــِد زحمتکش ــزل درآم ــق تن ــه از طری ــود و ن ــد ب ــاز خواه ــاوری مج ــول فن ــق تح ــی از طری ارزش افزای

محیط زيســت. 

ـ تامیــن تضمیــن قانونــی حداقــل درآمــد و بازنشســتگی بــرای متــام زحمتکشــان، متناســب بــا نیازهــای موجــود در جامعــه و ترمیــم 

ســاالنه ی حقــوق و دســتمزدها متناســب بــا نــرخ تــورم در کشــور. 

ـ فعالیــت مســتقل و کامــاً آزاد ســندیکایی در جهــت حفاظــت از حقــوق زحمتکشــان و ارتقــاِء کمــی و کیفــی نیــروی کار، رشکــت 

مســتقیم مناینــده ی شــاغان در فراینــد تصمیم گیریهــای نهادهــای عمومــی و خصوصــی. 

ـ ایجاد نظام فراگیر و رایگان خدمات بهداشتی و آموزشی در رسارس کشور بر مبنای نیاز هر شهروند. 

ـ حرکــت بــه ســمت جایگزیــن کــردن درآمــد نفــت و گاز ـ در حکــم پشــتوانه ی اصلــی هزینه هــای دولــت ـ بــا درآمــد حاصــل از 

تدویــن و اجــرای دقیــق نظــام مالیاتــی مؤثــر، اختصــاص دادن بخــش عمــده ی درآمــد نفــت و گاز بــه نوســازی ســاختارهای راهــُردی 

)اســراتژیک( کشــور ماننــد: ترابــری، ارتباطــات و فنــاوری اطاعاتــی، بهداشــت و آمــوزش، اجــراِی اکیــد گرفــن مالیاتهــا و شــفاف کــردن 

جمــع آوری و هزینه کــردن مالیاتهــا. 

ــی در  ــای تحــول متــام منطقه هــا و مشــارکت مســتقیم شــوراها و نهادهــای محل ــر مبن ــزی توســعه ی کشــور ب ــم برنامه ری ـ تنظی

حامیــت بــرای برپــا داشــن و تــداوم نظــام »فدرالیســم«. بــه عبــارت دیگــر، فراهــم آوردن زیرســاختهای مــادی الزم در راســتای ایجــاد 

برابــری واقعــی سیاســی ـ اقتصــادی بیــن خلقهــای کشــورمان. 

ــی،  ــش خصوص ــای بخ ــه امکان ه ــه، از جمل ــود در جامع ــای موج ــه ی امکان ه ــتفاده از هم ــرای اس ــی ب ــیع مل ــزی وس ـ برنامه ری

بــرای ایجــاد کار در جامعــه از طریــق رسمایه گــذاری ارزش افــزا در راســتای »ایجــاد کار بــرای همــه« در ســطح کشــور و از بین بــردن 

ــکاری.  ــکاری و نیمه بی بی

ـ اختصــاص دادن بخشــی از درآمــد نفــت بــه »صندوقهــای ثــروت ملــی« و مدیریــت حرفــه ای ایــن ابــزار در جهــت ایجــاد ثبــات 

ــع رسشــار طبیعــی  ــه برخــی کشــورهای دارای مناب ــی. در اینجــا تجرب ــه داری جهان ــای رسمای ــی و تعرضه ــر بی ثبات اقتصــادی در براب

در ایجــاد »صنــدوق یــاری ملــی« )ان. اس. اف(، توجه برانگیــز اســت. هــدف، بــه کارگیــرِی هــر چــه بیشــر نظــارت و تحت الشــعاع 

ــی و  ــی بین امللل ــتهای مرق ــج سیاس ــی، تروی ــت مل ــن حاکمی ــت تضمی ــی در جه ــه داری جهان ــا رسمای ــاد ب ــه ی اقتص ــراردادن رابط ق

حفاظــت از منافــع ملــی اســت. 

ـ تغییــر بنیــادی در قانونهــای ارضــی بــا ســهیم کردن مســتقیم دهقــان در مالکیــت و ســود حاصــل از آن، باالبــردن انگیــزه ی کار 

تولیــدِی ارزش افــزا، توزیــع عادالنــه ی ثــروت در راســتای برنامــه ی ملــی بــا هــدف راهــُردی )اســراتژیک( کاهــِش واردات غذایــی و 

اعتــدال در وابســتگی کشــور بــه بــازار جهانــی. منافــع زحمتکشــان شــهر و روســتا و همیــن طــور امنیــت ملــی کشــورمان ایجــاب 

ــا بــر اصــل منصفانــه »زمیــن ازآِن کســی اســت کــه بــرآن کار  ــار و بــرای همیشــه، مســئله ی زمینــداران کان بن می کنــد کــه، یــک ب

ــد«، حــل شــود.  ــدی می کن تولی

ـ تدویــن و اجــرای دقیــق قانــون کار مطابــق موازیــن بین املللــی در چارچــوب فعالیــت صنفــی مســتقل زحمتکشــان و مشــارکت 

مســتقیم و مؤثــر مناینــدگان کارکنــان در امــور تصمیم گیــری و اجرایــِی رشکتهــای بــزرگ خصوصــی و نهادهــای بخــش عمومــی. 

ـ گســرش فعالیتهــای اقتصــادی و تولیــد کاالهــا و خدمــات مبتنــی بــر »کارفکــری « بــا قابلیــت صــدور بــه خــارج و عرضــه در بــازار 
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داخلــی. در ایــن عرصــه، تجربــه کشــورهای دیگــر نشــان می دهــد کــه مشــارکت بخــش دولتــی و خصوصــی، بــه ویــژه رسمايــه دار ی 

تولیــدی خارجــی )بــا تأکیــد بــر انتقــاِل فنــآوری و مدیریــت مدبــر( می توانــد ترکیــب مؤثــری را ارائــه دهــد. 

ـ ارزیابــی دامئــی موقعیــت و تــوان اقتصــادی کشــور بــه قصــد پیوســن بــه نهادهــا و عهدنامه هــای منطقــه ای و جهانــی مبتنــی بــر 

همــکاری عادالنــه و رعایــت منافــع ملــی، کــه می تواننــد چارچــوب الزم بــرای گســرش بازرگانــی کشــور فراهــم آورنــد. 

ـ جــذب امکانهــای خارجــی بــه منظــور انتقــاِل فنــاوری، بــاال بــردن تــوان تولیــدات منطبــق بــا منافــع ملــی و قانونگــذاری الزم در 

راســتای جلوگیــری از فــرار رسمايــه دار ی کان. 

ــه دار ی  ــت رسماي ــت از روســتاییان کشــور. تشــویق فعالی ــه ی دول ــت همه جانب ــه ی حامی ــر پای ــادی اقتصــاد روســتا ب ـ تحــول بنی

ــاوری، شــبکه ی ارتباطــات و  ــار گذاشــن وام، فن ــا در اختی ــی ب ــه احتیاج هــای محل ــرای پاســخگویی ب کوچــک در ســطح روســتاها ب

آمــوزش. تجربــه ی عملــی کشــور هنــد و چندیــن کشــور در آمریــکای التیــن نشــان داده اســت کــه ایــن روش می توانــد در تحــول 

زندگــی و ارتقــاِء ذهنیــت زنــان در روســتاها تأثیــر بســیار مثبــت بگــذارد. 

ـ برنامه ریــزی مــدون رستــارسی بــرای ایجــاد مســکن بــرای همــه ی شــهروندان از طریــق خانه ســازی و محــو فعالیتهــای 

رسمایــه داری کان بــر مبنــای اجــاره مکانهــای مســکونی. 

برای پیرشفت و رشِد اجتامعی

ـ تنظیــم و توزیــع عادالنــه درآمــد ملــی از طریــق ایجــاد تناســب معقــول و علمــی میــان دو بخــش انباشــِت اجتامعــی و مــرصف 

در مجموعــه ی اقتصــاد ملــی. 

ـ تدوین قانون مالیات متناسب با درآمد، با هدف تنظیم عادالنه درآمد ملی. 

ـ برنامه ریــزی وســیع دولتــی بــرای اســتفاده از همــه ی امکانهــای موجــود در جامعــه، از جملــه امکانهــای بخــش خصوصــی، بــرای 

ایجــاد کار در جامعــه از طریــق رسمایه گــذاری در بخــش تولیــد و تــاش بــرای از بیــن بــردن بیــکاری و نیمــه بیــکاری. 

ــم ســاالنه ی  ــه و ترمی ــا نیازهــای موجــود در جامع ــرای زحمتکشــان، متناســب ب ــل دســتمزد ب ــی حداق ــن قانون ــن و تضمی ـ تأمی

ــورم در کشــور.  ــرخ ت ــا ن حقــوق و دســتمزدها متناســب ب

ــر  ــه ی مرکــزی ب ــه نظــام یاران ــه طریق هــای مختلــف، از جمل ــه محرومــان، زحمتکشــان و کارگــران ب ـ پرداخــت کمــک معــاش ب

نیازمندیهــای عمومــی. 

ــا مشــارکت مســتقیم مناینده هــای ســازمانهای صنفــی کارگــران و  ـ تهیــه و تدویــن قانــون کار و تأمیــن اجتامعــی دموکراتیــک، ب

زحمتشــکان. 

ـ به رسمیت شناخن قراردادهای جمعی برای کارگران واحدهای صنعتی، کشاورزی، تولیدی و خدمات. 

ـ تأمین حقوق بازنشستگی برای کلیه ی زحمتکشان شهر و روستا. 

ـ ایجاد نظام فراگیر تأمین اجتامعی. 

ـ غیرقانونی کردن کاِر کودکان. 

ـ ایجاد امکانهای رفاهی و آسایشی برای ساملندان و از کار افتادگان. 

ـ مبارزه با مفاسد اجتامعی از جمله اعتیاد و فحشا. 

ـ دگرگــون کــردن ســاختار فاســد اداری رژیــم واليت فقيــه و ایجــاد نظــام اداری دموکراتیــک، بــر اســاس ضابطه هــای دقیــق تقســیم 

کار صحیــح اداری، ترفیــع بــر اســاس آزمودگــی، ســابقه ی خدمــت و کیفیــت کار و تجدیدنظــر در قوانیــن اســتخدامی کشــور. 

ــای  ــه تعاونیه ــه ب ــق کمــک همه جانب ــان، از طری ــود وضــع دهقان ــرای بهب ــتائیان کشــور، ب ــت از روس ــه دول ــت همه جانب ـ حامی

روســتائی، پرداخــت وامهــای درازمــدت، تأمیــن ماشــین آالت، بــذر، کــود، ســمهای شــیامیی و بهبــود رشایــط کار و زندگــی کشــاورزان و 

شــامل شــدن قانــون کار و بیمه هــای اجتامعــی در مــورد آنــان. 

ـ تعییــن نــرخ عادالنــه بــرای محصــوالت کشــاورزی از طریــق نظــارت مرکــزی و بیمــه کــردن ایــن محصــوالت. ایجــاد امکانــات بــرای 

آمــوزش حرفهــای و تربیــت کادر متخصــص در امــور کشــاورزی و تأمیــن و ارتقــاِء ســطح بهداشــت و آمــوزش و فرهنــگ در روســتاها. 

ـ توجــه بــه مســائل ویــژه ی دامــداری و زندگــی عشــایری، از جملــه تأمیــن مرتــع بــرای تغذیــه ی دام، ایجــاد مراکــز پزشــکی بــرای 

مبــارزه بــا بیامریهــای دامــی، ایجــاد ســیلو و رسدخانه هــای مجهــز و اعطــای وام و دیگــر کمکهــای دولتــی بــه عشــایر تهیدســت و 

فراهــم آوردن زمینــه ی بــرای اســکان آنــان. 

ـ ایجــاد و تأمیــن نظــام فراگیــر و رایــگان خدمــات بهداشــتی در رسارس کشــور و زیــر پوشــش قرارگرفــن منطقه هــای محــروم، از 

طریــق گســرش ایــن خدمــات و تأســیس بیامرســتانها، زایشــگاهها، آسایشــگاهها و درمانگاههــای ســیار و توجــه جــدی بــه امــر ایجــاد 
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شــبکه ی وســیع تربیــت کادر متخصــص پزشــکی و بهداشــتی. اســتقرار نظــام بیمــه درمانــی، ســوانح، نقــص عضــو و از کار افتادگــی، 

بیــکاری و فــوت. تأمیــن حــق بیمــه کارگــران و زحمتکشــان از حســاب کارفرمایــان و دولــت. 

ـ ایجاد و گسرش نظام آموزش اجباری و رایگان، تا پایان دوران متوسطه در رسارس کشور. 

ــرش  ــذاری در گس ــزی و رسمایه گ ــور. برنامه ری ــی در رسارس کش ــوزش عال ــرورش و آم ــوزش و پ ــبکه ی آم ــعه ی ش ــل و توس ـ تکمی

ــودکان،  ــگان ک ــوزش رای ــن آم ــکی. تأمی ــی و پزش ــت، مهندس ــر مدیری ــی در ام ــص و علم ــت کادر متخص ــرای تربی ــی ب ــوزش عال آم

ــور و  ــی کش ــای آموزش ــر در برنامه ه ــگاه. تجدیدنظ ــا دانش ــتان ت ــوزش، از کودکس ــای آم ــه ی مرحله ه ــان، در هم ــان و جوان نوجوان

ــه از نظــام آموزشــی کشــور و ایجــاد تســهیات و پرداخــت کمــک  ــم واليت فقي ــار مخــرب و ارتجاعــی عملکــرد رسان رژی زدودن آث

ــه دانشــجویان خانوادههــای کــم درآمــد.  ــی ب ــه تحصیل هزین

ــاوری  ــا اســتفاده از فن ــی، ب ـ ایجــاد شــبکه ی آمــوزش رسارسی نویــن، یادگیــری از راه دور، بــه خصــوص در عرصــه ی آمــوزش عال

ــه نظــارت  ــت و ایجــاد موسســه های آموزشــی ای ک ــون، اینرن ــل تلویزی ــه شــبکه ی رسارسی رســانه های گروهــی از قبی ــن از جمل نوی

بــر آن را عهــده دار شــوند. 

ـ برنامه ریــزی جــدی و درازمــدت مرکــزی، بــرای حــل معضــل مســکن در کشــور و مترکــز آن در دســت بخــش دولتــی و تعاونــی. 

تأمیــن مســکن مناســب بــرای زحمتکشــان، بــا قیمــت ارزان و کمــک بــه خانه ســازی انفــرادی خانواده هــای بــدون مســکن، از طریــق 

پرداخــت وامهــای دولتــی. 

ـ ایجاد نهاد کارآمد و مرکزی برای حفظ محیط زیست و باال بردن آگاهی عمومی در این زمینه. 

ـ پایه گــذاری و گســرش صنعــت ایرانگــردی و جهانگــردی )توریســم(، بــا بهره گیــری از روشــهای نویــن، بــه منظــور کســب درآمــد 

ارزی بــرای کشــور. 

ــت  ــرای پیرشف ــاوری ب ــری الزم از فن ــات و ارتباطــات و بهره گی ــاوری اطاع ــرای گســرش فن ــی ب ــه ی علمــی و عمل ــه ی برنام ـ ارائ

جامعــه.«

رهیافت سوبژکتیو
مضمــون برنامــه ی سیاســی تــوده در کلیــت خــود بــر ســاختار کنرسواتیســتی بــا هــدف اشــراک حکومتــی و مدیریتــی ملیت هــای 

ایــران اســت. ایــن کنرسواتیســم در یــک سیســتم فدرالیســتی کــه مدنظــر تــوده اســت، شــاید از نظــر آنهــا ایجــاد مشــکل نکنــد، امــا 

ــان برخــی ملــل هم مــرز می باشــد. ســوای آن، در طــرح »مســئله ملــی« بیشــر  ایــن مهــم دهه هاســت مــورد اختــاف ریشــه ای می

ــه  ــون توجــه سیاســی ب ــذا در کان ــدره  ای. ل ــی و ف ــه ترســیم مرزهــای ایالت ــز منــوده ن ــزی و مشــرک مترک ــی مرک ــر حکومــت ائتاف ب

ــه توافقــات در  ــه مســایل ب ــه محول کــردن اینگون ــا توجــه ب ــد، امــا اینکــه ب کان موضوعــات، نوعــی نیمه مرکزگرایــی خــود را می منای

آینــده، در آن صــورت رهیافــت دموکراتیــک تــوده چه خواهــد بــود، مشــخص نیســت و مدلــی از جمهوریــت بــر دموکراســی میــان 

ملــل ســایه می افکنــد کــه انــگار بــا »نفــی طــرح موضــوع« رهیافتــی ســوبژکتیو را در برگرفتــه. 

در بخــش برنامــه ی اقتصــادی، نحــوه ی پرداخــت درخصــوص مســایل »خصوصــی و دولتــی« بصــورت دورویــه متبایــن طــرح گشــته. 

آنجــا کــه بحــث از مهــار بخــش رسمايــه دار ی خصوصــی اســت، رهیافــت ارایه شــده ی تــوده بســیار علمــی و سوسیالیســتی اســت، امــا 

وقتــی ناخــودآگاه حــوزه عمومــی »کار و رسمایــه« رسبرمــی آورد، تــوده بــه تقســیم بندی بخــش خصوصــی و دولتــی بصــورت دوقطبــی 

ــس  ــای مارک ــی در آموزه ه ــه حت ــی ک ــد. درحال ــار آن می زن ــرف از مه ــی، ح ــش خصوص ــن بخ ــای برداش ــذا بج ــد، فل ــت می زن دس

خصوصی کــردن مالکیــت و ســهم، قطعــا ایجــاد مشــکل می منایــد. بنابرایــن بــا ایــن راه چــاره »اجــرای دقیــق نظــام مالیاتــی« منی تــوان 

ایــن مســئله ی هــزاران ســاله را ســطحی نگرانه حل کــرد و از کنــار آن گذشــت. پــس اینکــه چــرا تــوده در برنامــه ی خــود موضــوع را 

اینگونــه و بصــورت پارالــل بیان کــرده، جــای بســی پرســش اســت. هکــذا آنجــا کــه در مــن برنامــه آمــده کــه »مســئله زمینــداران کان 

بنــا بــر اصــل منصفانــه زمیــن ازآِن کســی اســت کــه بــرآن کار تولیــدی می کنــد، حــل شــود« تضادهــای پارادایمــی در زمینــه ی حقــوق 

و برابــری ایجــاد می منایــد، زیــرا زمینــدار کان هــم می توانــد بــا انتفــاع از قوانیــن بخــش خصوصــی، تولیدگــری منایــد. همچنیــن در 

بســیاری بندهــا برخــی عــادات اقتصــادی و رویکردهــای تولیــدی رسمایه دارانــه را ناخــودآگاه رد ننمــوده. بــرای مثــال کاربــرد ســموم، 

ــان می رســانند، ردننمــوده.  ــه محیط زیســت و بقــای انســان زی ــد زراعــی را کــه بشــدت ب ــان تولی آفت کش هــا، حرشه کشــها در جری

ــل صورت مســئله ی  ــن دلی ــه همی ــت اســت. ب ــده ی دول ــه پدی ــوده ب ــردن مجــدد ت ــوده و آلوده ک ــی ت ــوق  دولت گرای ــوارد ف ــل م دلی

بحران هــا و پدیده هــای بحرانــی را باقــی گذاشــته و تنهــا در برخــی جزییــات تغییــر ایجادکــرده. مثــا در مســئله ی تامیــن مســکن، 

بودجــه، ســاملندان، مالکیــت ســاختامن بصــورت خصوصــی، وام و وام دهــی بــر طبــق عــادات ســنتی دولــت رفتــار می کنــد کــه منشــی 

»
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سوسیالیســتی نیســت و همین هــا امــروزه در ســطح جهــان سوسیالیســتی در طراحی هــای کمونــی خدشــه وارد می کننــد. بیشــر بــر 

بخــش دولتــی و تعاونی هــای دولتــی تکیــه دارد تــا کمــون. حتــی حــق بیمــه و تامیــن اجتامعــی کارگــران را بــاز هــم بــه کارفرمایــان 

و دولــت پیونــد می دهــد زیــرا بــه مکانیســم پدیــده کمــون منی اندیشــد. ایــن رویــه ی کاســیک اگــر بنــای بــه اصــل باشــد کــه در 

ــا وام دهــی  ــا شــهری و اقشــار را ب ــه ت ــوز هــم می خواهــد از عشــایر روســتایی گرفت ــج اســت. هن نظــام جمهــوری اســامی هــم رای

از بــاال کــه دولتــی هــم هســت، مســایل و مشــکات را حــل منایــد. تــازه بــه فکــر بــه رســمیت شــناخن قراردادهــای جمعــی بــرای 

ــم از حــل  ــوز بگذری ــی اســت. هن ــو کمون ــه جــای مناســبات کلکتی ــات ب ــدی و خدم ــی، کشــاورزی، تولی ــران واحدهــای صنعت کارگ

معضــل دســتمزد، حتــی در اندیشــه ی پرداخــت کمک معــاش به جــای حــل ریشــه ای اســت. آیــا واقعــا تــوده بــا پذیــرش برخــی اصــول 

غیرسوسیالیســتی و ناکمونــی دچــار ریوزیونیســم شــده؟!

ــی،  ــای سیاس ــازی را در بخش ه ــی از کمون س ــوده بحث ــرا ت ــه »چ ــوده، اینک ــوی ت ــر از س ــای فوق الذک ــه رویکرده ــه ب ــا توج ب

اقتصــادی و اجتامعــی« بــه میــان نیــاورده، مهــم اســت. حزبــی چپ گــرا و سوسیالیســتی از اســتفاده از واژه ی کمــون و اشــراکیت 

ــن  ــوده. ای ــه اســت، حــذر من ــازی رسمایه داران ــا خصوصی س ــدرن در برخــورد ب ــی و م ــی علم ــی از اصــول پارادایم ــه اصل ــی ک کمون

یعنــی ســاختار جایگریــن اجتامعــی اگرچــه صحیــح نیســت بصــورت مطلق گــرا خصوصیــت را منــع منایــد، امــا شــالوده و مضمــون 

ــکال دارد.  ــه برخــوردی رادی ــاز ب ــه داری مشــخص اســت و نی ــی در رسمای ــوع خصوصی گرای ن

در نهایــت امــر می تــوان گفــت طــرح پیشــنهادی تــوده بــرای ایجــاد اتحــاد میــان احــزاب و ســازمان ها از کیفیــت و جنبــه عملــی 

بویــژه، بعــد نظامــی برخــوردار نیســت. رژیــم ایــران کــامکان جــز زبــان قهــری، زبانــی دیگــر را منی فهمــد و تاریــخ تــوده هــم ایــن 

را اثبــات منــوده. آنــگاه تــوده ایــن نقــص برنامــه ای پراکتیکــی را چگونــه حــل می کنــد. بــدون اقــدام عملــی، تــوده تــوان درازکــردن 

دســت اتحــاد بســوی هیــچ یــک از احــزاب اپوزیســیون را نخواهــد داشــت و نظــام والیــی ایــران هــم حــارض بــه توجــه بــه برنامه هــای 

تئوریــک و رصف ســوبژکتیو نیســت. یــک برنامــه ی غیرمســلح منی توانــد ســمت نگاهــش را بســوی اپوزیســیون هــم برگردانــد، اگرنــه 

غیــر از مــواردی کــه در فــوق ذکــر کردیــم، پیشــنهادات و رهیافت هــای تــوده بــرای برســاخت جامعــه بی بدیــل اســت. 

ــا  ــتی ب ــاختار کنسرواتیس ــر س ــود ب ــت خ ــوده در کلی ــی ت ــه  سیاس ــون برنام مضم
ــم  ــن کنسرواتیس ــت. ای ــران اس ــای ای ــی ملیت ه ــی و مدیریت ــتراک حکومت ــدف اش ه
ــاد  ــا ایج ــر آنه ــاید از نظ ــت، ش ــوده اس ــر ت ــه مدنظ ــتی ک ــتم فدرالیس ــک سیس در ی
ــی  ــان برخ ــه ای می ــالف ریش ــورد اخت ــت م ــم دهه هاس ــن مه ــا ای ــد، ام ــکل نکن مش
ــت  ــر حکوم ــتر ب ــی« بیش ــئله مل ــرح »مس ــوای آن، در ط ــد. س ــرز می باش ــل هم م مل
ائتالفــی مرکــزی و مشــترک تمرکــز نمــوده نــه ترســیم مرزهــای ایالتــی و فــدره  ای. 
ــون توجــه سیاســی بــه کالن موضوعــات، نوعــی نیمه مرکزگرایــی خــود  لــذا در کان
را می نمایــد، امــا اینکــه بــا توجــه بــه محول کــردن اینگونــه مســایل بــه توافقــات 
در آینــده، در آن صــورت رهیافــت دموکراتیــک تــوده چه خواهــد بــود، مشــخص نیســت 
و مدلــی از جمهوریــت بــر دموکراســی میــان ملــل ســایه می افکنــد کــه انــگار بــا 

ــه.  ــی ســوبژکتیو را در برگرفت »نفــی طــرح موضــوع« رهیافت
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پیشینه
ســازمان چریک هــای فدایــی خلــق ایــران از وحــدت و ادغــام دو گــروه چپ گــرای 

معتقــد بــه مبــارزه ی مســلحانه در اواخــر فروردیــن ۱۳۵۰، پدیــد آمــد: گــروه نخســت 

ــد  ــی، محم ــی فراهان ــر صفای ــور حســن پور، علی اک ــاس ســورکی، غف ــی، عب ــژن جزن بی

صفــاری آشــتیانی و حمیــد ارشف از مؤسســان آن بودنــد و گــروه دیگــر مســعود 

احمــدزاده و امیــر پرویــز پویــان از پایه گذارانــش بودنــد. ایــن دو گــروه، پــس از حملــه 

ــتازان  ــر از پیش ــدام ۱۳نف ــاه ۴۹ و اع ــن م ــم بهم ــیاهکل در نوزده ــری س ــه ژاندارم ب

ــوان  ــه عن ــتند و ب ــم پیوس ــل به ه ــفند ۱۳۴۹، به طــور کام ــی« در ۲۶ اس ــش فدای »جنب

»چریک هــای فدایــی خلــق ایــران« و مــدت کوتاهــی بعــد بــا عنــوان »ســازمان 

ــد.  ــت کردن ــام موجودی ــچفخا( اع ــران« )س ــق ای ــی خل ــای فدای چریک ه

کتــاب ماهــی ســیاه کوچولــو، مدت هــا نقــش مانیفســت و بیانــه غیررســمی ســازمان 

چریک هــای فدایــی خلــق ایــران را بــازی می کــرد. 

ــرادی تشــکیل شــده  ــاً از اف ــی ـ حســن ضیاظریفــی(، عمدت ــژن جزن ــک )بی گــروه ی

ــی  ــارزات سیاس ــد و در مب ــارزه روی آورده بودن ــه مب ــه ی ۳۰ و ۴۰ ب ــه در ده ــود ک ب

ــی داشــتند.  ــت فعال ــی دوم رشک ــه ی مل جبه

گــروه دوم )مســعود احمــدزاده ـ امیرپرویــز پویــان( در مقایســه، تجربــه ی مبــارزه 

عملــی کم تــری داشــت و شــناخت عینــی از حــزب تــوده نداشــتند. برخــی از اعضــای 

ایــن گــروه ســابقه ی فعالیــت در جبهــه ی ملــی در ســال های چهــل را بــا خــود داشــتند، 

ولــی تجربــه انقــاب کوبــا و مبــارزه چریکــی در آمریــکای التیــن، جایــگاه ویــژه ای را 

در ایــن گــروه بــه خــود اختصــاص داده بــود. جزوه هــای »رضورت مبــارزه ی مســلحانه 

ــارزه ی مســلحانه، هــم اســراتژی و  ــان و »مب ــز پوی و رد تئــوری بقــا« نوشــته امیرپروی

هــم تاکتیــک« نوشــته ی مســعود احمــدزاده و چنــد نوشــتار دیگــر بنیــان فکــری گــروه 

را تشــکیل مــی داد. 

هر دو گروه در کلیات زیر توافق داشتند:

ـ پذیرش اندیشه مارکسیسم ـ لنینیسم. 

ـ پذیرش مبارزه ی مسلحانه، هم در اسراتژی و هم در تاکتیک. 

ـ بی طرفی در قبال اختافات چین و شوروی. 

ــی و  ــه وظیفــه ای مل ــه مثاب ــران ب ــی در ای ــش انقاب ــرای توســعه ی جنب ـ کوشــش ب

ــک.  ــتی در پراتی انرناسیونالیس

ـ پذیــرش برافتــادن مناســبات فئودالــی و چیرگــی مناســبات رسمایــه داری در ایــران و 

وابســتگی آن بــه امپريالیســم. 

ـ ارزیابی از انقاب ایران به مثابه انقاب دموکراتیک ـ توده ای. 

انقــاب  قطعــی  پیــروزی  بــرای  کارگــر  بــه رضورت رسکردگــی طبقــه  بــاور  ـ 

دموکراتیــک و گــذار بی وقفــه بــه انقــاب سوسیالیســتی و دیکتاتــوری پرولتاریــا بــرای 

سازمان چریک های فدایی خلق ایران

سازمان فدائیان خلق ایران)اکریت(

حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

سازمان چریک های فدایی خلق ایران

»
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اســتقرار سوسیالیســم در ایــران. 

ـ نفی رضورت مبارزه برای تشکیل حزب طبقه ی کارگر به عنوان امری فوری. 

در اواســط پنجــاه دو گرایــش مبــارزه ی چریکــی احمــدزاده و گرایــش جزنــی بــرای تبلیــغ مســلحانه رودرروی یکدیگــر قرارگرفتنــد 

ــر رضبه هــای ســاواک  ــه شــدت زی ــات خــود در ســازمان کــه ب ــه حی ــن دو گرایــش ب ــا مقطــع بیســت ویکم بهمــن مــاه ۵۷ ای ــا ت ام

ــم شــاه  ــه رژی ــارزه علی ــه  دردســت گرفــن رهــری مب ــه رهــری ســچفخا نســبت ب ــا وجــود آن ک ــد. ب ــه دادن ــود، ادام ــه ب ــرار گرفت ق

توســط روحانیــون بــه رسکردگــی خمینــی هشــدارداد، امــا عمــاً خطــی کــه بــه حــزب تــوده گرایــش داشــت بــه رهــری ســازمان رســید 

)اکریــت( و روش سیاســی را دنبــال کــرد. 

بــا وجــود نقــش چریک هــای فدایــی خلــق در قیــام بیســت و دوم بهمــن مــاه و رسنگونــی رژیــم شــاه آن هــا از هــامن ابتــدا در 

برخــی مناطــق ایــران نظیــر کوردســتان، خوزســتان و ترکمــن صحــرا از طریــق ایجــاد شــوراهای مســلح علیــه رژیــم جدیــد دســت بــه 

مبــارزه ی مســلحانه زدنــد. 

بــا انشــعاب اکریــت/ اقلیــت در درون ایــن ســازمان، خط مشــی ایــن دو جریــان روشــن تر شــد، اقلیــت بــه مبــارزه ی مســلحانه بــا 

رژیــم روی آورد. بــا جانباخــن متامــی رهــران اصلــی ســازمان )اقلیــت( در جریــان رسکوب هــای خشــن دهــه ی شــصت، ایــن ســازمان 

ارگان هــا و نرشیــه ی خــود را بــه خــارج از کشــور منتقــل کــرد و از آن زمــان چنــد انشــعاب دیگــر نیــز در ایــن ســازمان رخ داده اســت. 

بخشــی از ایــن ســازمان در ســال ۷۶ در کنفرانــس خــود رســامً نــام خــود را بــه ســازمان فدائیــان )اقلیــت( تغییــر داد. 

بیــژن جزنــی در نــوروز ۱۳۴۲، بــا چندتــن از فعــاالن جنبــش دانشــجویی ماننــد حســن ضیاءظریفــی و عبــاس ســورکی گروهــی را 

تشــکیل داد کــه بعدهــا بــه »گــروه جزنــی ـ ظریفــی« )گــروه یــک( معــروف شــد. در روز ۲۳ دی ۱۳۴۶ بــه مناســبت شــب هفــت 

غامرضــا تختــی گردهامیــی باشــکوهی بــر رس مــزارش برپــا شــد. جزنــی یکــی از برگزارکننــدگان اصلــی ایــن مراســم بــود. 

یــک مــاه پــس از مــرگ تختــی در بعــد از ظهــر روز ۱۷ بهمــن ۴۶، بیــژن جزنــی و عبــاس ســورکی بازداشــت و به زنــدان قــزل قلعــه 

بــرده شــدند. در روز ۱۸ بهمــن ۴۶، ســاواک شــامر دیگــری از اعضــای گــروه جزنــی را دســتگیر کــرد، از جملــه، ســعید )مشــعوف( 

ــیروس  ــان، س ــل افشــار، رضار زاهدی ــد جلی ــدی، احم ــز رسم ــی، عزی ــان زاده، حســن ضیاءظریف ــد چوپ ــژن(، محم ــی بی ــری )دائ کان

شــهرزاد. دادگاه گــروه جزنــی به ریاســت تیمســار ضیــاء فرســیو، در بهمــن ۱۳۴۷، حــدود یــک ســال پــس از دســتگیری آن هــا، برگــزار 

شــد. 

ــد و  ــی پــس از دســتگیری های ســال ۱۳۴۶ از هــم نپاشــید و شــامری از اعضــای آن از دســترد ســاواک درامــان ماندن گــروه جزن

چنــدی بعــد، گــروه را تجدیــد ســازمان کردنــد. اعضــای ادامه دهنــده ی گــروه جزنــی در بیــرون از زنــدان، در ســال ۱۳۴۹ به آمادگــی 

بــرای عملیــات مســلحانه دســت یافتنــد. 

ــارزه ی  ــک مب ــر رس انتخــاب »اســراتژی و تاکتی ــا دی ۱۳۴۹ ب ــه ی ماه هــای شــهریور ت ــروه احمــدزاده در فاصل ــی و گ ــروه جزن گ

ــام علی اکــر  ــه ن ــد« کــه در آخــر تابســتان ۱۳۴۹ ب ــد بدان مســلحانه« مباحثــات طوالنــی داشــتند. جــزوه ی »آنچــه یــک انقابــی بای

ــای »رضورت  ــی داد. جزوه ه ــت م ــی( را به دس ــدگاه جزن ــدگاه اول )دی ــت های دی ــن برداش ــود، کلی تری ــده ب ــی درآم ــی فراهان صفای

مبــارزه ی مســلحانه و رد تئــوری بقــا« )بهــار ۱۳۴۹(، به قلــم امیرپرویــز پویــان و »مبــارزه مســلحانه، هــم اســراتژی و هــم تاکتیــک« 

ــدگاه دوم را مطــرح می منــود.  )آخــر تابســتان ۱۳۴۹(، نوشــته مســعود احمــدزاده، دی

هــر دو گــروه در پژوهش هــا و بررســی های خــود بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد کــه جامعــه ی ایــران پــس از انقــاب ســفید و 

اصاحــات ارضــی تبدیــل بــه جامعــه ای رسمایــه داری شده اســت؛ به واســطه ی دیکتاتــوری اســت کــه توده هــای زیــر ســتم از حرکــت 

وامانده انــد؛ و بــر پیشــاهنگ اســت کــه بــا برافروخــن آتــش مبــارزه ی مســلحانه و از خــود گذشــن و جانبــازی، توده هــا را از حالــت 

خمــودی و خموشــی درآورد و »انــرژی ذخیــره توده هــا را به انفجــار بکشــاند. . . «. 

گــروه جزنــی معتقــد بــه کار در شــهر و روســتا بودنــد. بــه بــاور آن هــا، »چــون هــدف از اولیــن اقدامــات مســلحانه، تغییــر فضــای 

ــد و  ــل کنن ــر را کام ــد یکدیگ ــهر می توانن ــتا و ش ــلحانه در روس ــات مس ــت، عملی ــغ مسلحانه اس ــی تبلی ــه و به طورکل ــی جامع سیاس

ــد مــورد اســتفاده  ــده تاکتیکــی، می توان ــک عامــل حامیت کنن ــه ی ــوه و شــهر، به مثاب گذشــته از آن، وجــود ســلول های مســلح در ک

قرارگیــرد… جنبــش روســتایی می توانــد کادرهایــی را کــه در شــهر امــکان ادامــه مبــارزه ندارنــد، بــه خــود جلــب کننــد و بــا اجــرای 

عملیــات مســلحانه، قــوای دشــمن را در مناطــق وســیعی به خــود مشــغول دارد و ایــن مناطــق را به طــور وســیعی »سیاســی« کنــد. 

ــتم  ــرده و سیس ــه ک ــمن را تجزی ــوای دش ــمتی از ق ــد قس ــهرها، می توان ــم ش ــم زدن نظ ــا بره ــهری ب ــی ش ــش چریک ــن، جنب هم چنی

عصبــی دشــمن را نیــز مــورد آســیب قراردهــد…« )بیــژن جزنــی، تاریــخ ســی ســاله، تهــران ۱۳۵۷، ص۱۰(. گــروه جزنــی )گــروه جنــگل( 
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بــرای آغــاز مبــارزه ی مســلحانه جنــگل گیــان را برگزیــده بــود، امــا، گــروه احمــدزاده جنــگ چریکــی شــهری را ترجیــح مــی داد. 

گــروه احمــدزاده متکــی بــر تجــارب و تئــوری انقــاب برزیــل، پیشــنهاد ســازمان دهی جنــگ چریکــی شــهری را مــی داد و معتقــد 

بــود کــه جنبــش بایــد اول در شــهر دور بگیــرد و ســپس، کار در روســتا، متکــی بــه مبــارزه ی دور گرفتــه در شــهر، آغــاز گــردد و در 

ایــن مرحلــه مبــارزه، به طــور عمــده از شــهر بــه روســتا منتقــل گــردد. 

گــروه جنــگل پیشــنهاد آغــاز مبــارزه هم زمــان در شــهر و روســتا را مــی داد و معتقــد بــود کــه کار در شــهر و روســتا، در صــورت 

ــت و  ــی داش ــه ی تاکتیک ــط جنب ــدم فق ــن تق ــی، ای ــود، ول ــد ب ــهر معتق ــات در ش ــدم عملی ــه، به تق ــود، البت ــد رشوع ش ــکان، بای ام

به منظــور آمــاده کــردن افــکار عمومــی بــرای جــذب و تاثیرپذیــری بیشــر از عمــل کــوه بــود. در حالــی کــه ایــن تقــدم زمانــی از نظــر 

گــروه احمــدزاده جنبــه ی اســراتژیک داشــت. بــه هــر حــال، متــاس دو گــروه در رسارس پاییــز ۴۹ بــه بحث هــای تئوریــک گذشــت… . 

در دی مــاه ۴۹، دو گــروه بــر رس تنظیــم برنامــه ی مبــارزات آینــده بــه توافــق رســیدند و از جملــه، بــر ایــن توافــق شــد کــه گــروه 

احمــدزادهـ  پویــان چنــد تــن از اعضایــش را بــرای اعــزام بــه جنــگل آمــاده کنــد. از ایــن گــروه احمــد فرهــودی در بهمــن ۴۹ بــه جنــگل 

اعــزام شــد و بــه دســته ی چریکــی جنــگل به فرماندهــی علی اکــر صفایــی فراهانــی پیوســت. 

سیاهکل
مبــارزه ی مســلحانه کــه طــی چندیــن ســال در رشایــط دشــوار تــدارک یافتــه بــود، رسانجــام، در ۱۹ بهمــن ســال ۱۳۴۹ )۸ فوریــه 

۱۹۷۱( بــا حملــه یــک دســته چریــک بــه پاســگاه ژاندارمــری ســیاهکل آشــکار شــد. گــروه جنــگل مجموعــاً ۲۲نفــر بودنــد. شــامری 

از آن هــا بــرای شناســایی و عملیــات به کــوه رفتنــد و بــه »گــروه یــا دســته کــوه« معــروف بودنــد. بقیــه کــه در شــهر ماندنــد »گــروه 

ــده می شــدند.  شــهر« نامی

در کوه و شهر جمعاً، ۱۷نفر دستگیر شدند که از این ۱۷نفر ۱۳نفر در تاریخ ۲۶ اسفند ۴۹ تیرباران شدند. 

از گــروه ۲۲ نفــره ی جنــگل، فقــط، پنــج تــن زنــده و آزاد باقی ماندنــد. گــروه احمــدزاده در آن زمــان یــک تیــم شــهری ســازمان 

داده بــود کــه بــا حملــه به کانــری قُلهــک در روز ۱۴ فروردیــن ۱۳۵۰، مسلســل نگهبــان کانــری را بــه غنیمــت گرفتنــد. پنــج نفــر 

باقی مانــده از گــروه جنــگل، در روز ۱۹ فروردیــن ۱۳۵۰ رسلشــکر ضیــاء فرســیو، رئیــس اداره دادرســی ارتــش، را کشــتند. در اواخــر 

فروردیــن ۱۳۵۰ بازمانــدگان گــروه جنــگل و گــروه مســعود احمــدزاده در هــم ادغــام شــدند. از پیونــد آن دو، »چریک هــای فدایــی 

خلــق« پدیــد آمــد. 

دوره ۵۷ـ ۱۳۴۹ را می توان به دو مرحله تقسیم کرد. 

مرحلــه ی اول بیــن ســال های ۱۳۴۹ تــا ۱۳۵۴: کــه حمیــد ارشف هنــوز زنــده بــود، تزهــای احمــدزاده خط مشــی رســمی ســازمان 

ــزی آن را  ــه طرح ری ــد ک ــخص می ش ــی ای مش ــات نظام ــا عملی ــاً ب ــت، عمدت ــت. نخس ــی داش ــه دو ویژگ ــن مرحل ــد. ای ــی می ش تلق

»
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ســازمانی بــر عهــده داشــت کــه در ایــن خصــوص کــم تجربــه بــود. بــه گونــه ای کــه فدائیــان بســیاری از اعضــای قابــل و از خــود 

گذشــته خــود را از دســت دادنــد. دوم، گســرش ســازمان بــود، فراینــدی کــه بــا جــذب اعضــای جدیــد و وحــدت بــا گروه هــای مســلح 

ــد.  ــر فراهــم آم کوچک ت

ــر پایــه ی تحلیــل احمــدزاده قــرار داشــت،  ــارزه ی مســلحانه ب ــان از مب ــه، از آن جــا کــه برداشــت فدائی به طــور کل در ایــن مرحل

بــه تبلیغــات سیاســی چنــدان توجــه منی شــد. عملیــات مســلحانه ی فدائیــان بــرای آن هــا بســیار گــران متــام می شــد. در پایــان ایــن 

مرحلــه، ســازمان در مبــارزه خــود بــا رژیــم بــه بن بســت رســیده بــود. بــا وجــود قربانیــان فــراوان و عملیــات نظامــی بســیار و ایــن 

کــه ســازمان خــود را بــه عنــوان یــک نیــروی سیاســی ـ نظامــی در جامعــه مطــرح ســاخته بــود، فدائیــان قــادر نبودنــد هیــچ گونــه 

پایگاهــی در میــان طبقــه کارگــر ایجــاد کننــد. 

مرحلــه ی دوم بیــن ســال های ۱۳۵۴ تــا ۱۳۵۷: در ایــن مرحلــه چندیــن رضبــه بــه فدائیــان وارد آمــد. در فروردیــن ۱۳۵۴، جزنــی 

بــه همــراه شــش تــن از اعضــای اصلــی گــروه جزنــی ـ ظریفــی )و دو عضــو مجاهدیــن خلــق( در زنــدان اویــن بــه قتــل رســیدند. 

همچنیــن بــه دنبــال یــک رشــته رضبه هــای پــی در پــی، در تیــر ۱۳۵۵ حمیــد ارشف و نــه تــن دیگــر از رهــران و اعضــای فدائیــان 

در نــردی طوالنــی بــا پلیــس در تهــران جانشــان را از دســت دادنــد. 

ــرش  ــه پذی ــد شــده و ب ــارزه ی مســلحانه ناامی ــوری مب ــه جــدا شــدند از اســاس از تئ ــر ۱۳۵۵ انشــعابی رخ داد. کســانی ک در مه

رویکــرد حــزب تــوده روی آورده بودنــد. آن هــا خــود را گــروه منشــعب از ســازمان چریک هــای فدایــی خلــق ایــران نامیدنــد. رهــری 

آن هــا را تــورج حیــدری بیگونــد بــر عهــده داشــت. وی چنــد مــاه پــس از انشــعاب کشــته شــد. اعضــای دیگــر فریــرز صالحــی، حســین 

قلمــر، فــرزاد دادگــر، ســیام بهمنــش و فاطمــه ایــزدی بودنــد. گــروه، مبــارزه ی مســلحانه را بــه کلــی واگذاشــت، بــه شــاخه ی حــزب 

تــوده پیوســت و بــه انتشــار نرشیــه ی »نویــد« کمــک کــرد. 

فدائیان در آستانه بهمن ۱۳۵۷
ــان  ــن زم ــد. در ای ــان ش ــران هم زم ــی در ای ــزش انقاب ــانه های خی ــتین نش ــا نخس ــازمان، ب ــوی س ــی از س ــای جزن ــرش تزه پذی

توانایی هــای فدائیــان محــدود بــود و ســازمان هنــوز در تــاش جــران رضبــات ســال گذشــته بــود. بــا ایــن وجــود فدائیــان تنهــا گــروه 

مســلحی بودنــد کــه در مبــارزه انقابــی بــه نحــو مؤثــر و ســازمان یافتــه ای رشکــت کردنــد. در واقــع، هنگامــی کــه مبــارزه ی انقابــی 

بــه برخــورد رودررو و خشــونت آمیز اواخــر بهمــن ۱۳۵۷ کشــید، فدائیــان، در کنــار ســایر گروه هــای چریکــی، در دفــاع مســلحانه بــه 

مــردم پیوســتند. فدائیــان بــه دو دلیــل توانســتند کارآمــد تــر از ســایر گروه هــای چریکــی در آخریــن روزهــای انقــاب مشــارکت کننــد. 

نخســت آن کــه، بــا وجــود رضبــات ســال ۱۳۵۵، هنــوز هــم آماده تریــن گــروه مســلح در داخــل کشــور بــود و دوم آن کــه، روز پیــش 

از برخوردهــای مســلحانه در تهــران، فدائیــان مراســم ســالگرد عملیــات ســیاهکل را مقابــل دانشــگاه پلی تکنیــک تهــران برگــزار کــرده 

بودنــد. ایــن بــه آن معنــا بــود کــه متــام اعضــای باتجربــه ســازمان، در یــک نقطــه جمــع شــده و قــادر بودنــد هــواداران را مســلح کننــد. 

پس از انقالب
ــش  ــتان ها پخ ــران و شهرس ــازمان در ته ــزی س ــتاد مرک ــا س ــوی اعض ــران از س ــه در رسارس ای ــخه اعامی ــزار نس ــا ه ــر روز ده ه ه

می گردیــد. »کار« نرشیــه ی ســازمان کــه یــک مــاه پــس از قیــام توده هــا منتــرش شــد در تیــراژ وســیع منتــرش و توزیــع می گردیــد. 

شــوراهای بســیاری در واحدهــای تولیــدی بــزرگ، کارخانه هــا، روســتاها، ادارات، دانشــگاه ها، مــدارس و مناطــق ملــی تشــکیل شــد 

و تحــت هدایــت ســتادهای محلــی ســازمان و هــواداران ســازمان قــرار گرفــت. 

ولــی ســازمان فدایــی فاقــد هویــت نظــری مشــخص بــود و در چارچــوب عمومــی آن گرایش هــای مختلفــی می توانســتند جــای 

بگیرنــد. پاتفــرم ســازمان در آســتانه ی قیــام بهمــن کــه مضمــون اصلــی اش، قطــع هرگونــه روابــط اســارت بــار بــا امپريالیســم، مصــادره 

ــق، گســرش  ــی، تســلیح توده هــا و تشــکیل ارتــش خل ــزرگ، انحــال ارتــش و پلیــس و ارگان هــای امنیت ــه دار ی ب و ملی کــردن رسماي

شــوراها، تأمیــن آزادی هــای سیاســی، حــق آزادی بیــان و قلــم، تحــزب و تشــکیل ســازمان های تــوده ای، اصاحــات ارضــی دموکراتیــک 

و دفــاع از حــق تعییــن رسنوشــت خلق هــای تحــت ســتم ایــران بــود، نتوانســت بــه هویت یابــی کل ســازمان بینجامــد. 

همیــن امــر باعــث شــد کــه ســازمان فدایــی بــا بحــران مواجــه گــردد و اولیــن نشــانه ها بــروز یافتنــد. در اواخــر ســال ۵۷ و اوايــل 

ســال ۵۸، بخشــی کــه بــه ادامــه ی مشــی مبــارزه ی مســلحانه و چریکــی اعتقــاد داشــتند از ســازمان جــدا شــده و ســازمان دیگــری 

را بنیــان نهادنــد. »چریکهــای فدایــی خلــق ایــران« )بــدون پیشــوند ســازمان( کــه بــا نــام گــروه ارشف دهقانــی مشــخص می شــدند 

محصــول اولیــن جدایــی بــود. 

شــکل گیری دو گــروه اقلیــت و اکریــت، کــه هیچ کــدام در آســتانه ی انشــعاب دارای هویــت مشــخص و تعیــن نظــری نبودنــد و 

»
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رصفــاً چنــد موضع گیــری و خط مشــی کلــی سیاســی در قبــال جمهــوری اســامی ایــران، آن هــا را از هــم متامیــز می ســاخت منجــر 

بــه انشــعاب بزرگــی در ســازمان شــد. اکریــت بزرگــی از اعضــای ســازمان دیگــر اعتقــادی بــه مبــارزه ی مســلحانه نداشــتند. 

مــاه بعــد انشــعاب دیگــری در ســازمان چریک هــای فدایــی خلــق ایــران )اکریــت( رخ داد و جنــاح چــپ از آن جــدا شــد. ســازمان 

ــرش خط مشــی  ــه پذی ــج ب ــه تدری ــری از خط مشــی چریکــی گذشــته ب ــد فاصله گی ــه ی رون ــت( در ادام ــران )اکری ــق ای ــان خل فدائی

وقــت حــزب تــوده ی ایــران نزدیــک شــد و در راه وحــدت بــا آن حــزب گام برداشــت. 

چرخــش تدریجــی و گام بــه گام ســازمان فدائیــان خلــق ایــران )اکریــت( نهایــت بــه پیمــودن راه وحــدت بــا حــزب تــوده ایــران 

ــد و در آذرمــاه ۶۰ انشــعابی در ایــن ســازمان صــورت گرفــت. انشــعاب کننــدگان کلمــه ی اکریــت را  ــه انشــعابی دیگــر انجامی و ب

حــذف کــرده و ســازمانی بــه نــام ســازمان فدائیــان خلــق ایــران ایجــاد کردنــد. ســازمان فدائیــان خلــق ایــران )اکریــت( بعدهــا در 

نخســتین کنگــره ی خــود، ســال ها پــس از رسکــوب ایــن ســازمان در ســال ۶۲، بــه بررســی خطاهــای خــود در ســال های اولیــه پــس 

از انقــاب ۵۷ پرداخــت. 

ــن  ــی و همچنی ــرد سیاس ــی از رویک ــای گوناگون ــه در فاصله ه ــت ک ــی اس ــای مختلف ــکل از گردان ه ــی متش ــش فدای ــون جنب اکن

ــد.  ــرار دارن ــذار ق ــازمان بنیان گ ــک س ایدئولوژی

1ـ ســازمان چریک هــای فدایــی خلــق ایــران )حســین زهــری(. 2ـ ســازمان چریک هــای فدایــی خلــق ایــران. 3ـ ســازمان چریک هــای 

فدایــی خلــق ایــران )مهــدی ســامع(. 4ـ  ســازمان فدائیــان )اقلیــت(. 5ـ ســازمان اتحــاد فدائیــان کمونیســت. 6ـ ســازمان اتحــاد فدائیــان 

خلــق ایــران. 7ـ ســازمان فدائیــان خلــق ایــران )اکریــت(. 8ـ چریک هــای فدایــی خلــق ایــران )جریــان ارشف دهقانــی(. 9ـ حــزب چــپ 

ایــران )فدائیــان خلــق(. 10ـ هســته ی اقلیت. 

مرامنامه
سازمان چریک های فدایی خلق ـ اکریت در برنامه ی مصوبه ی کنگره ی خود ترصیح می کند:

ــازمان   ــران: س ــت در ای ــظ محیط زیس ــی و حف ــت اجتامع ــی، عدال ــح، آزادی، دموکراس ــق صل ــک تحق ــازی دموکراتی ــرای نوس »ب

ــر  ــتگی، براب ــری، همبس ــی، براب ــت اجتامع ــرش، عدال ــوق ب ــی ، حق ــح، آزادی، دموکراس ــع صل ــت (، مداف ــران  )اکری ــق  ای ــان خل فدائی

حقوقــی زن و مــرد، تنــوع ســبک زندگــی، توســعه، حفــظ محیط زیســت، توزیــع دموکراتیــک قــدرت، ثــروت، فرصت هــا و اطاعــات 

اســت. ســازمان مــا بــر تامیــن هامهنگــی و تــوازن میــان آزادی، برابــری، دموکراســی ، توســعه و حفــظ محیط زیســت تاکیــد دارد و 

بــرای تامیــن رشایــط زندگــی متناســب بــا کرامــت انســانی بــرای همــه ی شــهروندان ایــران و فراهــم آمــدن رشایــط گــذر تدریجــی از 

رسمایــه داری بــه سوسیالیســم دموکراتیــک مبــارزه می کنــد. مــا مخالــف تبعیــض طبقاتــی، جنســیتی، ملــی ـ قومــی، نــژادی  و مذهبــى  

ــم.  ــارزه  مى کنی ــه آن هــا مب هســتیم و علی

. . . بــرای مــا ارزش هــای پایــه ای و سوسیالیســم دموکراتیــک، بیــش از همــه در ارائــه ی برنامــه بــرای گــذار ایــران بــه کشــور مــدرن 

ــض و حفــظ  ــع تبعی ــرش، رف ــن حقــوق ب ــت اجتامعــی، تامی ــی و حقیقــی آزادی، دموکراســی ، عدال و توســعه یافته، در تحقــق حقوق

ــم  ــای سوسیالیس ــدن زمینه ه ــم آم ــکوالر و فراه ــک و س ــدرن، دموکراتی ــت م ــد، دول ــه نیرومن ــزی جامع ــت و در پی ری محیط زیس

ــد. « ــور می بای ــک تبل دموکراتی

جنبــش فدایــی در انتخــاب مــدل دموکراســی و مفاهیــم و مؤلفه هــای شــاخص آن شــفافیت را مشــارکت مردمــی و ایجــاد جامعــه 

مدنــی عنــوان می کنــد. بنابرایــن دموکــرات و ســکوالر بــودن را در چارچــوب آن بــه سوسیالیســم دموکراتیــک پیونــد می دهــد ولــی 

ــد و  ــاد منی زن ــا فری ــکال را رصاحت ــه دموکراســی رادی ــداده و مشــخص اســت ک ــه خــرج ن ــدل دموکراســی شــفافیت ب در ســاختار م

دموکراســی منایندگــی، مشــارکتی و غیــره را بصــورت مختلــط مطابــق بــا ســاختار دولــت متمرکــز برمی گزینــد. 

در ورای مــدل دموکراســی، دولت گرایــی را ترجیــح داده منتهــا بــا ایــن تفــاوت کــه پیشــوند »غیرمتمرکــز« را بــه آن عــاوه منــوده. 

ــزب و  ــک ح ــی ی ــی و موجودیت ــت مبارزات ــی ماهی ــد بخوب ــی می توان ــا دولت گرای ــت ب ــا ضدی ــی ی ــی و دولت گرای ــدل دموکراس م

جنبــش را بنامیانــد. در چارچــوب سکوالریســم، معتقــد جدایــی دیــن و دولــت اســت و دولــت ایدئولوژیــک را ردمی منایــد. بشــدت 

مخالــف رسمایــه داری و لیرالیســم اســت کــه ایــن شــاخصه جنبــش فدایــی بــا دولت گرایــی آن رس ناســازگاری و تضــاد دارد و پذیــرش 

دولــت از ســوی آن جنبــش اگرچــه دارای مــدل و ســاختاری متفــاوت باشــد، چالش برانگیــز و پارادکــس اســت. 

ــر و  ــاب ناپذی ــری اجتن ــه آن را »ام ــی اســت ک ــا مبتن ــن مبن ــر ای ــک ب ــم دموکراتی ــه سوسیالیس ــبت ب ــی نس ــش فدای ــرش جنب نگ

حتمــی« تلقــی منی منایــد بلکــه »ارادی و آگاهانــه«. »سوسیالیســم دولتــی و دســتوری« را چالــش تاریخــی دانســته و آرمــان اصلــی را 
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»سوسیالیســم دموکراتیــک« عنــوان می کنــد کــه ایــن از ارزش هــای عالــی ایــن جنبــش اســت کــه اگــر تــداوم یابــد بــه رشــد و تــوان 

بــرای جامعــه خواهدرســید. جنبــش امــا در ایــن خصــوص در برنامــه ی خــود تبییــن کــرده که:»سوسیالیســم بــه مثابــه یــک فراینــد 

آگاهانــه نــه از طریــق انقــاب سوسیالیســتی، بلکــه بــا مهندســی اجتامعــی ســنجیده و تدریجــی بــر زمینه هــای رضور تاریخــاً فراهــم 

آمــده و بــا ایجــاد و گســرش ارزش هــای سوسیالیســتی و مشــارکت دموکراتیــک و آزادانــه ی نیروهــای ذینفــع در تحــول سوسیالیســتی 

و در ســایه ی فرهنــگ و تکنولــوژی پیرشفتــه شــکل می گیــرد. « جنبــش معتقــد اســت کــه بــر پایــه ی دموکراســی مشــارکتی، مســتقیم، 

ــر  ــن ام ــد. ای ــک دســت یازی ــه سوسیالیســم دموکراتی ــوان ب ــر مشــارکت مردمــی مســئله قابل حــل اســت و می ت اجتامعــی و حداک

هــم بــا رهیافــت رادیــکال دموکراســی و هــم دولت گرایــی در تضــاد اســت و البتــه مشــخص می ســازد کــه چــه تغییــری بــرای ایــران 

ــد در  ــی منی توان ــی برخــی تفاوت هــای شــاخه های انشــعابی جنبــش فدای ــه می دهــد. حت ــا چــه نقشــه راهی ارای و ملیت هــای آن ب

منایانــدن تفاوتــی فاحــش موثــر باشــد. 

پرداخــن بــه حقــوق و آزادی زنــان در برنامــه بنیادیــن جنبــش بــاارزش اســت و خواهــان حقــوق برابــر میــان زن و مــرد می باشــد؛ 

امــا پرداختــی تــا ایــن حــد مختــرص و گــذرا و ردشــدن از کنــار موضــوع آزادی زن و شــکاف جنســیتی شایســته جنبشــی بــا ایــن قدمــت 

ــوژی آزادی  ــن ایدئول ــه لحــاظ تبیی ــون از هــر ســنخی کــه باشــند ب ــران تاکن تاریخــی منی باشــد. سوسیالیســت های جهــان خاصــه ای

زن بســیار کــم آورده انــد و پارادایم هــای تبعیــت شــده همچنــان کاســیک و از صبغــه ی فرومانــدن از حــد مارکســیم و سوسیالیســم 

ــران امــروز از ســوی هــر جنبــش و ســازمانی کــه باشــد بایــد  ــه مســئله ی زن آن هــم در ای اســت. بنابرایــن توجــه ســطحی نگرانه ب

شــدیدا مــورد انتقــاد قــرار گیــرد. جنبــش فدایــی هــم از ایــن لحــاظ موقعیت هــای ســطحی را پشــت رس نگذاشــته. 

ــه ی  ــن برنام ــت. در م ــوردار اس ــی برخ ــر از ارزش واالی ــه ی کارگ ــژه طبق ــه، بوی ــئله ی طبق ــه مس ــش ب ــی جنب ــورد نگرش برخ

جنبش)اکریــت( ایــن معنــا بخوبــی ترشیــح گشــته: »ایده آلیــزه و قدســی کردن طبقــه کارگــر و شــیفتگی نســبت بــه آن، بــه تحلیــل 

غیرواقعــی از تــوان طبقــه کارگــر می انجامــد و بــه جریان هــای چــپ و بــه جنبــش کارگــری رضبــه می زنــد«. بــا ایــن نگــرش مبارزاتــی، 

نقــش موثــر جنبــش نامــرده حایــز اهمیــت اســت، امــا در نگاهــی بــه کلیــت ایدئولــوژی و مبــارزه سیاســی ـ عملــی جنبــش فدایــی 

مشــاهده می گــردد کــه دیالکتیــک پارادایمــی بــرای مبــارزه ی عملــی هنــوز بــه پختگــی مــدرن فراتــر از ســنتی بــودن رویکــرد چپــی 

دســت نیازیــده. باتوجــه بــه تحلیــات جنبــش در خصــوص جامعــه ی طبقاتــی و رسمایــه داری، گشــایش مناســبی بــرای گــذار جنبــش 

از وضعیــت پارادایمــی دارای نقــص، بــه چشــم می خــورد. اگــر بخوبــی توجــه مناییــم، می بینیــم وقتــی جنبــش از »جامعــه مدنــی و 

سیاســی قدرمتنــد« ســخن می گویــد، مشــخص اســت کــه بــا گرایــش بــه دولت گرایــی، مســئله زن، دموکراســی، ســاختار مدیریــت و 

غیــره چــه رهیافتــی را بــرای حــل بحران هــا و مســائل مطــرح می ســازد و ارایــه می دهــد. در کل، ایــن گرایشــات بــه مبــارزات لطمــه 

ــم  ــج خت ــه آن نتای ــوب ب ــه را منی دهــد. ســازوکارهای معی ــای واقعــی کلم ــه معن ــه ای ب ــان جامع ــد و اجــازه ی شــکل گیری چن می زن

خواهدشــد کــه کــامکان معضــل بنیادیــن چــپ جهــان اســت. 

ــپ و  ــل چ ــه دلی ــاید ب ــت. ش ــم اس ــوع ناسیونالیس ــار موض ــی از کن ــش فدای ــردن جنب ــر، گذرنک ــت دیگ ــز اهمی ــئله ی حائ مس

ــذار از ناسیونالیســم  ــئله ی گ ــع، مس ــئله ی جوام ــا مس ــد. ام ــن تصــور می کن ــال آن را روش ــع خــود در قب ــودن موض ــتی ب سوسیالیس

ــد  ــن چارچوب هــا بای ــا مســئله ی فرهنــگ هــر ملــت و قومــی در ای ــوع خــأ می باشــد. خاصت ــل آن و حــذر از هــر ن ــه ی بدی و ارائ

ــد.  ــی می کن ــنتی کوتاه ــپ س ــادت چ ــق ع ــش طب ــه جنب ــت ک ــد. اینجاس ــن بیاب ــی روش تکلیف

ــل آن  ــه تحلی ــپس ب ــم س ــوب می آوری ــورت مکت ــت( را بص ــی جنبش)اکری ــام حقوق ــی و نظ ــی، فرهنگ ــه سیاس ــل برنام در ذی

می پردازیــم:

». . . کشــور مــا نیازمنــد تحــول در ســاختارهای سیاســی، اقتصــادی، اجتامعــی و فرهنگــی اســت کــه در طــی آن زمینه هــای گــذر 

بــه جامعــه و دولــت مــدرن دموکراتیــک فراهــم  شــود، بــه قــدرت مطلــق دولــت پایــان داده شــود، آزادی هــای فــردی و اجتامعــی 

تحقــق  یابــد، دموکراســی در کشــور اســتقرار پیــدا کنــد، بنیان هــای حقــوق بــرش در قوانیــن نهادینــه  شــود، موانــع پیرشفــت کشــور 

برطــرف گــردد، توســعه ی پایــدار در برنامــه قــرار  گیــرد، بــه نوســازی اجتامعــی و فرهنگــی پرداختــه شــود و حــل مســئله ی فقــر و 

بیــکاری و تأمیــن عدالــت اجتامعــی در دســتور کار قــرار گیــرد. 

ــک،  ــدرن، دموکراتی ــت م ــه شــود و دول ــه گرفت ــز فاصل ــه و متمرک ــری، خودکام ــت حداک ــدی، الزم اســت از دول ــن رون طــی چنی

غیرمتمرکــز، پاســخگو، کارآمــد و توامننــد و جامعــه  نیرومنــد کــه مهمریــن عامــل در کنــرل و مهــار قــدرت، تامیــن آزادی و اســتقرار 

دموکراســی  در کشــور اســت، شــکل گیــرد. 

هــدف برنامــه ی مــا پی ریــزی جامعــه ای مــدرن، دموکراتیــک، پیرشفتــه و مبتنــی بــر آزادی، دموکراســی ، حقــوق برابــر انســان ها، 

عدالــت اجتامعــی، صلــح و حفــظ محیط زیســت و تامیــن کار، آمــوزش، ســامتی شــهروندان و توســعه ی پایــدار اســت. 



جامـعه   دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان نرشیه ی اجتامعی، فرهنگی وسیاسی
KODAR  

89

KODAR  

انتخــاب مقــدم مــا و هســته ی اصلــی ایــن تحــول در رشایــط کنونــی جامعــه مــا، نیرومنــد و دموکراتیزه کــردن جامعــه مدنــی و 

جامعــه سیاســی و تغییــر ســاختار سیاســی کشــور و دموکراتیــزه آن کــردن اســت. 

۱. جامعه ی نیرومند

 برای شکل دهی جامعه ی نیرومند الزم است:

ـ ارگان های رسکوب امنیتی برچیده شود. 

ــن  ــی تامی ــازمان های غیردولت ــی و س ــکل های صنف ــری، تش ــندیکاهای کارگ ــکیل س ــی، تش ــای اجتامع ــازمانیابی گروه ه ـ آزادی س

گــردد. 

ـ امکان فعالیت آزادانه ی احزاب سیاسی فراهم آید. 

ـ آزادی رسانه ها و گردش اطاعات و حق دسرسی مردم به اطاعات تامین و تضمین شود. 

ـ آزادی عقیده، بیان، مذهب، هر، ادبیات، برگزاری اجتامعات و تظاهرات تامین و تضمین گردد. 

۲. دولت مدرن، دموکراتیک و سکوالر

 برای شکل دهی دولت مدرن، دموکراتیک، سکوالر، قانون مدار، غیرمتمرکز، کارا الزم است:

ـ در قانــون اساســی و ســاختار سیاســی اراده ی مــردم بــه عنــوان اقتــدار غائــی و نهائــی قــرار گیــرد، حاکمیــت مــردم بــه مثابــه 

اصــل پایــه ای دولــت مــدرن تامیــن گــردد و منبــع مرشوعیــت قــدرت، فقــط مــردم تلقــی شــود. 

ـ دین و دولت از هم تفکیک گردد و جمهوری پارملانی، دموکراتیک، سکوالر و غیرمتمرکز در کشور استقرار یابد. 

ــن احــزاب  ــدرت بی ــت و امــکان گــردش ق ــودن ارکان دول ــی ب ــدرت و انتخاب ــاوب ق ــزه شــود، اصــل تن ـ ســاختار قــدرت دمکراتی

سیاســی بــا برگــزاری انتخابــات آزاد و دوره ای تامیــن گــردد. و هیــچ فــرد و منــادی تحــت عنــوان منــاد دینــی و موروثــی، در نظــام و 

ســاختار سیاســی آن، مقــام و موقعیــت سیاســی نداشــته باشــد . 

ـ دولت موظف شود اصول آزادی و حقوق برش را رعایت و پاسداری کند. 

ـ قوای سه گانه از هم تفکیک و از قرار گرفن نهاد و یا فردی بر ورای آن ها اجتناب گردد. 

ـ حکومــت قانــون برقــرار گــردد، دولــت مقیــد بــه قانــون شــود و کلیــه مســئولین کشــور و شــهروندان موظــف بــه پایبنــدی بــه 

قانــون  باشــند. 

 ـ از مترکــز مالکیــت در دســت دولــت و از تصدی گــری و بنــگاه داری دولــت در اقتصــاد کاســته شــود، بــر خصلــت برنامه ریــزی و 

نظارتــی آن افــزوده گــردد و امــکان نظــارت و کنــرل جامعــه ی مدنــی از جملــه کارگــران و مزدبگیــران و مناینــدگان آنهــا بــر عملکــرد 

دولــت تامیــن گــردد. 

۳. علیه تبعیض و برای حقوق برش

 تبعیــض مســئله ی جــدی کشــور مــا اســت. مــا بــر ایــن باوریــم کــه متــام شــهروندان بــدون اســتثنا از حقــوق برابــر در مقابــل 

قانــون برخوردارنــد و هیــچ فــردی نبایــد بــه خاطــر جنســیت، نــژاد، قــوم، عقیــده و ایــامن، باورهــای مذهبــی یــا سیاســی از امتیــازی 

برخــوردار و یــا محــروم شــود. مــا بــر برابــر ی حقوقــی شــهروندان و اجــرای بی خدشــه حقــوق بــرش کــه در اعامیــه جهانــی حقــوق 

بــرش و پروتکل هــای الحاقــی آن هــا بازتــاب یافتــه اســت، تاکیــد داریــم و بــر ایــن پایــه معتقدیــم بایــد کلیــه ی قوانیــن تبعیض آمیــز 

و مغایــر بــا حقــوق و آزادی هــای فــردی و اجتامعــی و حقــوق بــرش لغــو و دولــت از دخالــت در زندگــی خصوصــی شــهروندان منــع 

شــود. 

۴. تحول فرهنگی

 الزم است:

ـ فرهنــگ دموکراتیــک، احــرام بــه حقــوق فــردی و اجتامعــی ترویــج شــود و بــا متلــق و چاپلوســی، الابالی گــری، تظاهر و ریــاکاری، 

شخصیت پرســتی و قیم مآبــی و مریــد و مــرادی مبــارزه شــود. 

ـ کار مفید و خاق در جامعه ارزش شمرده شود و سازمانیابی و نظم ترویج شود. 

ـ بــرای تغییــر مناســبات پدرســاالنه در خانواده هــا، فرهنــگ مردســاالری، زدودن خشــونت از روابــط سیاســی، اجتامعــی و 

ــام گیری هــای سیاســی و اشــاعه ی فرهنــگ گفتگــو و تعامــل تاش هــای  ــه دور باطــل طــرد، حــذف و انتق ــان دادن ب خانوادگــی، پای

ــرد.  ــام گی رضور انج

ـ ابزارهــای هدایــت تحــول فرهنگــی یعنــی نظــام آموزشــی، رســانه ها، تولیــدات علمــی و فرهنگــی، نهادهــای غیردولتــی فرهنگــی 

و تشــکل های مســتقل فرهنگ ســازان مــورد حامیــت دولــت قــرار گیرنــد. 
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۵. دگرگونی نظام آموزشی

 برای گذر به جامعه ی مدرن و نوسازی کشور، الزم است نظام آموزشی کشور متحول شود. براین پایه:

ـ امــر آمــوزش از دیــن تفکیــک شــود، تدریــس اجبــاری دروس مذهبــی در کلیــه ی موسســات آموزشــی لغــو گــردد و تبعیــض برپایــه 

جنســیت، زبــان، عقیــده و مذهــب برچیــده شــود. 

ـ نظــام آموزشــی بــه گونــه ای اصــاح شــود کــه فرهنــگ انسان دوســتی، پایبنــدی بــه حقــوق بــرش، برابــر حقوقــی زن و مــرد و 

ــد از کتاب هــای آموزشــی حــذف شــود.  ــه ی مطالــب ضدعلمــی و خرافــی بای تفکــر علمــی را اشــاعه دهــد. کلی

ـ نظــام آموزشــی بایــد بــه نیازهــای اقتصــاد صنعتــی و اقتصــاد دانش محــور پاســخ گویــد. فراگیــری و آمــوزش کامپیوتــری در همــه 

ســطوح می بایســت دنبــال شــود. 

ــى فراهــم  ــن ســطوح تحصی ــا باالتری ــل دخــران و پــرسان را ت ــراى تحصی ــدات مناســب و کاىف ب ــد تشــویق ها و متهی ــت بای ـ دول

ــا پایــان دوره متوســطه )17 ســال( اجبــارى گــردد.  منایــد. آمــوزش همــگاىن رایــگان ت

ـ نظــام آموزشــی بایــد جوانــان اعــم از زن و مــرد را بــرای ورود بــه بــازار کار آمــاده کنــد و نظــام آمــوزش تخصصــی کشــور برپایــه 

آموزش هــای فنــی ـ حرفــه ای کاربــردی پی ریــزی گــردد. موسســات تحقیقاتــی کاربــردی دایــر و بــه کار پژوهشــی بپــردازد و اطاعــات 

علمــی و فنــی را تهیــه منایــد. 

ــر  ــرای ام ــزی شــود. ب ــم خــارج از کشــور برنامه ری ــی مقی ــن ایران ــب و جــذب متخصصی ــرار مغزهــا و جل ــری از ف ــرای جلوگی ـ ب

ــتادان بودجــه ی الزم اختصــاص داده شــود.  ــامن و اس ــی معل ــن زندگ ــوزش و تامی آم

ـ برنامه ریزی و ایجاد مکانیزم های الزم برای حامیت از استعدادهای درخشان و نخبگان به عمل آید. 

ـ دانش آموزان و دانشجویان از طریق تشکل های مستقل خود در عرصه های مرتبط با امر آموزش مشارکت داده شوند. 

ـ استقال دانشگاه های کشور تامین و روسای آنها توسط تشکل های اساتید، کارمندان و دانشجویان انتخاب گردد. 

۶. جمهوری ایران

 جمهــوری ایــران بــر اصــل تنــاوب قــدرت و انتخابی بــودن مجلــس و رئیس جمهــور و نفــی حکومــت موروثــی، دینــی و مســلکی 

ــن و مســلک  ــه ی دی ــر پای ــوزش ب ــها و آم ــا، ارزش ــوده و نهاده ــک ب ــت از هــم منف ــن و دول ــران دی ــوری ای ــی اســت. در جمه متک

پی ریــزی منی شــود. در ایــن جمهــوری مذهــب رســمی وجــود نــدارد، ولــی آزادی عقیــده، فعالیــت سیاســی و اجتامعــی پیــروان ادیــان 

و مکاتــب، انجــام فرائــض دینــی و فعالیــت دســتگاه روحانیــت و حــق آنــان بــرای اداره اماکــن مذهبــی در چارچــوب قانــون اساســی 

مبتنــی بــر نظــام ســکوالر تامیــن می گــردد. جمهــوری ایــران پارملانــی اســت و در آن:

ـ اداره ی کشــور دســت قــوای ســه گانه ی مقننــه، مجریــه و قضائیــه قــرار دارد کــه بــه صــورت نســبی از هــم تفکیــک شــده و بیــن 

آنهــا سیســتم تعــادل و تــوازن قــوا بــا وزنــه ی ســنگین تر قــوه ی مقننــه بــه کار گرفتــه می شــود. 

ـ مجلــس شــورا یگانــه مرجــع قانون گــذاری و نظــارت بــر اجــرای قوانیــن اســت. مناینــدگان مجلــس شــورا از طریــق رای عمومــی، 

مســتقیم، برابــر و مخفــی بــه مــدت چهــار ســال انتخــاب می شــوند. رئیس جمهــور اعــم از زن و مــرد بــا رای مســتقیم، برابــر و مخفــی 

مــردم بــه مــدت چهــار ســال انتخــاب می شــود. یــک فــرد منی توانــد بیــش از دو دوره متوالــی رئیس جمهــور شــود. 

ـ جمهوری ایران بر پلورالیسم سیاسی و قوام یابی جامعه ی مدنی و سیاسی تاکید دارد. 

ــون دارای  ــر قان ــه مســئولین در براب ــه ی شــهروندان از جمل ــون و قانومننــدی اســتوار اســت و کلی ــه ی قان ــران برپای ـ جمهــوری ای

ــئولیت  ــتند و مس ــوردار نیس ــژه ای برخ ــازات وی ــا و امتی ــی از مزای ــئولین حکومت ــوری مس ــن جمه ــتند. در ای ــاوی هس ــوق مس حق

ــه وجــود منــی آورد.  ــرای اســتفاده از نعــامت ب ــازی ب ــه امتی هیچگون

ـ در جمهــوری ایــران کرامــت انســان خدشــه ناپذیر اســت و پاســداری و حراســت از آن وظیفــه ی متــام ارگان هــای دولتــی اســت، 

حکــم اعــدام، شــکنجه و مجـــازات خشــن و مغایــر بــا حیثیــت انســان، ممنــوع اســت. 

۷ـ ساختار جمهوری ایران:

 ـ ساختار سیاسی موردنظر ما نظام غیرمتمرکز است. 

ـ دولــت مرکــزی اداره عمومــی کشــور را بــر عهــده دارد. پاســداری و نحــوه ی اســتفاده از آنچــه کــه بــه عنــوان ثــروت ملــی تعییــن 

می شــود، انحصــار تنظیــم و اجــرای سیاســت خارجــی کشــور، حــق چــاپ پــول ملــی، بودجه بنــدی، برنامه ریزی هــای کان اقتصــادی 

و سیاســت های مالــی، مدیریــت نیــروی نظامــی کشــور و حراســت از مرزهــا جملگــی بــر عهــده دولــت مرکــزی اســت. توزیــع عادالنــه 

ثــروت و امکانــات ملــی بیــن ایالت هــا، عملکــرد مســتمر دولــت مرکــزی خواهدبــود و اتخــاذ سیاســت های ویــژه در رابطــه بــا جــران 

عقب ماندگــی مناطــق محــروم کشــور، در زمــره ی وظایــف مقــدم آن محســوب می شــود. 
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ـ دولت هــای ایالتــی کــه منتخــب مجالــس ایالتــی هســتند، عهــده دار اداره ی امــور ایالــت خویــش بــوده و در ایــن محــدوده از 

اختیــارات کامــل برخوردارنــد. هــر مجلــس ایالتــی حــق دارد در چارچــوب قانــون اساســی کشــور بــرای ایالــت خــود قوانیــن وضــع 

کنــد. 

۸ـ باز سازی دستگاه اداری کشور و دولت الکرونیک:

 دســتگاه اداری کشــور بــه شــدت حجیــم، نــاکارا، کنــد، فاســد، کــم ظرفیــت و غیرشــفاف اســت. دگرگونــی دســتگاه اداری کشــور 

امــری اســت رضور. برهمیــن پایــه بایــد:

ـ ارگانهــای زائــد منحــل و ســازمانهای مــوازی و مضاعــف ادغــام گردنــد، مقــررات دســت و پاگیــر حــذف و شــیوه های مدیریــت 

جدیــد بــه کار گرفتــه شــوند. 

ــع  ــی در مناب ــز رصفه جوئ ــه مشــکات و حــل مســایل کان کشــور و نی ــش رسعــت رســیدگی ب ــرای افزای ــن ب ـ از روش هــای نوی

ــت و کاســن از بوروکراســی حاکــم برکشــور، کاســن از  ــرای کوچــک کــردن ابعــاد دول ــه شــود. ب و ظرفیت هــای موجــود بهــره گرفت

ابعــاد فســاد اداری، تســهیل خدمــت رســانی، شــفاف ســاخن فعالیت هــای دولــت، کاســن از فاصلــه بیــن حکومــت و مــردم، تســهیل 

فرآیندهــای کاری و کاهــش هزینه هــا و دســتیابی شــهروندان بــه اطاعــات، ایجــاد دولــت الکرونیــک بایــد در برنامــه قــرار گیــرد. 

۹ـ نظام حقوقی 

ــر ی  ــر امنیــت حقوقــی، دادگاه هــای آزاد و غیروابســته و براب ــون، متکــی ب ــه ی نظــم و قان ــد جامعــه ای هســتیم برپای  مــا نیازمن

ــن اســاس الزم اســت: ــون. برای ــل قان حقوقــی شــهروندان در مقاب

ـ قوانین مدىن و کیفرى هامنند قانون اساسی بر پایه حقوق برش تدوین شود. 

ـ شهروندان از امنیت قضائی برپایه ی اصل برائت برخوردار گردند. 

ـ محاکامت سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه برگزار گردد. 

ـ استقال قضات به رسمیت شناخته شود و قاضی ملزم به تبعیت از قانون گردد. 

ـ بازداشــت افــراد تنهــا بــر اســاس قانــون امــکان پذیرگــردد و بازداشــت شــدگان، از همــه ی حقــوق پیش بینــی شــده ی در اعامیــه 

جهانــی حقــوق بــرش برخــوردار شــوند. 

ـ ضابطان قضائی ناقض حقوق برش از مصونیت برخوردار نگردند و با شکایت قربانیان، تحت تعقیب قضائی قرار گیرند. 

تضمین استقال کانون های دادگسری کشور:

ـ بــرای انجــام مســئولیت های قــوه ی قضائیــه شــورائی متشــکل از قضــات دارای صاحیــت بــه نــام شــورای عالــی قضائــی بــه مثابــه 

باالتریــن مقــام قــوه ی قضائیــه تشــکیل گــردد. 

ـ دادگاه قانون اساسی برای رسیدگی به تخلفات قوای سه گانه در قانون اساسی تشکیل گردد.«

  پارامتر
در برنامــه ی سیاســی، دولت گرایــی مســئله ی بحران زایــی اســت کــه متامــی دیگــر مســایل را شــدیدا تحت الشــعاع قرارمی دهــد. 

وقتــی ایــن برنامــه از تغییــر ســاختارهای بحرانــی و فاجعه بــار نظــام والیــی ایــران بحــث بــه میــان مــی آورد، خــود نیــز می خواهــد 

در ظــرف دولــت ســاختاری نویــن را ارایــه دهــد. در سوسیالیســم دموکراتیــک دولــت نفــی موجودیــت اســت. هــم دولــت موجــود 

باشــد هــم جامعــه ی مدنــی ـ سیاســی شــکل گیــرد. ایــن دو بــا هــم منافــات دارنــد. ســاختار دولــت مــدرن، دموکراتیــک و ســکوالر 

ــدارد.  ــت تئوکراتیــک بی چــون و چــرا تفــاوت ماهــوی ن ــا دول اگــر چــه مطمح نظــر یــک جنبــش چپ گــرا و سوسیالیســتی باشــد، ب

ایــن مســئله در آموزه هــای مارکــس ـ انگلــس نیــز بخوبــی جهــت گــذار از پدیــده ی دولــت ترشیــح شــده و فراتــر از آن، بــا نظریــات 

پارادایمــی رهــر عبداللــه اوجــاالن بــه کاملیــت رســیده اســت. بــا هیــچ بهانــه ای پارادایمــی منی تــوان »دولــت مــدرن، دموکراتیــک 

و ســکوالر« را در کنــار »جامعــه ی نیرومنــد« قــرارداد. جمــع ایــن دو نقیضیــن اســت. اینکــه جنبــش می نویســد: »حاکمیــت مــردم 

بــه مثابــه اصــل پایــه ای دولــت مــدرن تامیــن گــردد و منبــع مرشوعیــت قــدرت، فقــط مــردم تلقــی شــود.« بایــد بــه چــه شــیوه ای 

ــت مــدرن  ــن در مبحــث دول ــد؟!! همچنی ــن دیگــر تکرارنگردن ــک ســاختار نوی ــب ی ــی در قال ــه نظام هــای پیشــین حاکمیت باشــد ک

ــد و کلیدواژه  هایــی چــون فدرالیســم  مــورد نظــر خویــش از یــک مــدل خــاص جمهــوری غیرمتمرکــز و دموکراتیــک ســخن می گوی

ــه ی  ــه صبغ ــه البت ــت ک ــی اس ــه محل ــد ک ــث می کن ــی« بح ــای ایالت ــدواژه ی »دولت ه ــذا از کلی ــد؛ ل ــاز منی بین ــم را نی و کنفدرالیس

فدرالیســتی دارد. در ایــن مــدل، نظــارت دولــت را جایگزیــن تصــدی دولــت می ســازد کــه به زعــم جنبــش تعدیــل ســاختار خشــن و 

اســتبدادی دولــت اســت. 

»
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ــز مســایل خــاص چــون »حقــوق و  ــداد آن نی ــران« را ترشیــح و در امت در طــول برنامــه ی سیاســی قالــب »جمهــوری پارملانــی ای

قانــون« را تبییــن می منایــد. معضــل اساســی پرداخــت فلســفی و پارادایمــی بــه موضــوع حقــوق و قانــون آن هــم در صــورت ابقــای 

ــا ایــن خیــال راحــت کــه در افــق  پدیــده ی دولــت اســت. جنبــش فدایــی از ایــن مجــرا بــه آن نپرداختــه و رصفــا آن را می پذیــرد ب

ــون نظــری  ــا حقــوق و قان ــرای حــل مســایل ملیت هــای تحــت ســتم ب ــی ب ــون عمل ــش سوسیالیســم وجــوددارد. حقــوق و قان نیات

ــم  ــرش مفاهی ــذا خــود پذی ــق هســتند. ل ــون ســلطه حاکمیــت موجــود دارای چالش هــا و شــکاف های عمی ــارزان و حقــوق و قان مب

حقــوق و قانــون بصــورت تاریــخ ماقبــل آپوئیســتی حادتریــن مســئله جوامــع انســانی اســت. از ایــن حیــث جنبــش بازهــم نــگاه ســنتی 

دارد. در ســاختاری کــه جنبــش ترشیــح می کنــد، بــا وجــود »دولــت مرکــزی« و »دولــت ایالتــی« تعییــن مرزهــای حقوقــی و قانونــی 

بســیار مشــکل اســت و در تاریــخ راهــکاری شکســت خــورده می باشــد. مثــا وقتــی تنظیــم بودجــه کشــوری دارای حقوقــی جداگانــه 

بــرای هــر ایالــت و مردمــان آن اســت، ایــن حقــوق چگونــه بایــد جایــگاه خــود را بیابــد وقتــی تنظیــم آن در دســت دولــت مرکــزی 

باشــد ولــو نســبی؟! حتــی وضــع قوانیــن ایالتــی را در طــول قانــون اساســی کشــور قــرارداده. 

برنامه اقتصادی
جنبش فدایی ماهیت برنامه خویش را در بخش اصاح و تغییر ساختار بصورت دوگانه ذیل آشکار ساخته:

»1ـ تلفیــق ســازوکار برنامــه و بــازار: کشــور مــا بــرای پیشــرد توســعه ی پایــدار و همــه جانبــه نیازمنــد تلفیــق ســازوکار برنامه ریــزی 

دولتــی و بــازار اســت. هــدف از برنامه ریــزی نــه توزیــع فقــر در جامعــه و مترکــز اقتصــاد در دســت دولــت، بلکــه نظــارت بــر بــازار و 

کنــرل افسارگســیختگی رسمایه هــای بــزرگ بویــژه رسمایه هــای تجــاری، داللــی و مالــی و بــرای تولیــد ثــروت و تامیــن رفــاه و عدالــت 

اجتامعــی اســت. بایــد از برنامه ریــزی آمرانــه و دســتوری فاصلــه گرفــت، امــکان مشــارکت گروه هــای مختلــف اجتامعــی را در تدویــن 

برنامــه فراهــم آورد و برنامــه را برپایــه شــناخت از موانــع ســاختاری اقتصــاد و مطالبــات گروه هــای اجتامعــی تدویــن منــود. برنامــه 

بایــد ناظــر بــر تقویــت و نوســازی زیــر ســاخت های اقتصــادی و تامین کننــده ی رفــاه و عدالــت اجتامعــی باشــد. 

2ـ اقتصــاد مختلــط: مــا اقتصــاد مختلــط را بــه عنــوان شــکل مناســب ســازماندهی نظــام اقتصــادی کشــور می دانیــم و مخالــف 

مترکــز قــدرت و مالکیــت در دســت دولــت و یــا الیــه نازکــی از جامعــه  و مدافــع سیاســت های اقتصــادی معطــوف بــه شــکل گیری 

و گســرش بخــش تعاونــی و بخــش خصوصــی مــدرن، کارآفریــن و رقابتــی هســتیم. پیشــرد امــر توســعه در کشــور مــا نیازمنــد وجــود 

ــگاه داری« دولــت اســت. الزم اســت، مالکیــت بخشــی از واحدهــای  ــد و کاهــش نقــش »تصدی گــری« و »بن ــی مول اقشــار کارفرمائ

تولیــدی دولتــی بــا در نظــر گرفــن تســهیات رضور بــرای کارگــران و کارمنــدان واحدهــا و گروه هــای کــم درآمــد، در ســطح جامعــه 

توزیــع شــود. مالکیــت رشــته های کلیــدی همچنــان در دســت دولــت باقــی خواهنــد مانــد.«

رشــددادن اقتصــاد دولتــی و بــازاری بصورتــی کــه دولــت هــم وجــود داشــته باشــد هــم مترکــز قــدرت و مالکیــت در دســت آن 

ــش  ــی در ســاختار سوسیالیســتی جنب ــرد، خواســتی ســوبژکتیو اســت و چــون بخــش خصوصــی بصــورت معمــول جهان صــورت نگی

ــی ـ اگرچــه امــر رقابــت را  ــن بازاری کــردن اقتصــاد آن هــم بصــورت رقابت ــه شــده، پارادوکس هــا شــدیدتر گشــته اند. همچنی پذیرفت

منی تــوان رد منــودـ ســاختاری متبایــن بــا جامعــه ی اقتصــادی اســت. 

جنبــش بــه موضوعــات »ارزش کار، دســتمزد، انحصــار ســاختاری، خصوصی ســازی، دولتی کــردن، مالکیت)خصوصــی ـ کمونــی( و 

غیــره« بصــورت نصفــه نیمــه می پــردازد. ایــن رویکردهــا در تاریــخ معــارص بویــژه در طــول ســلطه ی رسمایــه داری از ســوی مبــارزان 

ــادی  ــه ی اقتص ــته. در برنام ــه ای دربرنداش ــه نتیج ــردد ک ــوب می گ ــی محس ــاری التقاط ــده و رفت ــه ش ــیار بکارگرفت ــت بس سوسیالیس

جنبــش رصفــا توجــه بــه ایــن مســئله کــه بــا توجــه بــه سوسیالیســتی بودن و دموکراتیــک بــودن، ماهیــت پارادایــم خویــش را چگونــه 

ــا مداقــه در مســایلی کــه در فــوق ذکرشــد، مشــخص می گــردد کــه ســاختار اقتصــادی موردنظــر دارای چــه  وضــع منــوده اســت. ب

مســایل، مــوارد رشــد و توســعه و چــه معضاتــی اســت. لــذا دیگــر نیــازی بــه پرداخــت بــه ســایر مــوارد برنامــه ای نخواهدبــود. 

ــی،  ــن اجتامع ــش تأمی ــته. در بخ ــی اش تأثیرگذاش ــه ی اجتامع ــت برنام ــاختار و ماهی ــر س ــدت ب ــش بش ــادی جنب ــه ی اقتص برنام

حقــوق کارگــران و مزدبگیــران، حقــوق زنــان، حقــوق کــودکان، حقــوق جوانــان و غلبــه بــر تبعیــض ملــی ـ قومــی برنامــه ای را مــدون 

ســاخته کــه بــه طــرزی باورنکردنــی از سوسیالیســم دموکراتیــک بــدور اســت و بــه دغدغه هــای فلســفی و حیاتــی کــه در معــارص 

گفتــامن اصلــی فلســفی اســت، منی پــردازد. نظــر کلــی ایــن اســت کــه هــامن مســائل حــاد موجــود باشــند امــا تغییــری کمــی و کیفــی 

نیمــه کاره و بــه زعــم خــود سوسیالیســتی بــه آن داد ولــی اینکــه ایــن رهیافــت تاچــه انــدازه رادیکالیســم سوسیالیســتی اســت، خــود 

کامــا جــای بســی تأمــل اســت. آنجــا کــه در برنامــه  ی اجتامعــی در مبحــث تبعیــض ملــی ـ قومــی موضــوع زبــان را مطــرح ســاخته، 

ــای  ــمی بودن زبان ه ــئله ی رس ــرده و مس ــوان ک ــاری« عن ــارس را »اجب ــای غیرف ــوزش آن در ایالت ه ــرک و آم ــی را مش ــان فارس زب
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»
ــان منــی آورد.  ــف را برزب ملیت هــای مختل

سازمان فدائیان )اقلیت(
ســازمان فدائیــان )اقلیــت( یــک ســازمان کمونیســت اســت کــه از انشــعاب خــرداد مــاه ۱۳۵۹ درون ســازمان چریک هــای فدایــی 

خلــق ایــران پدیــد آمــد. ارگان ایــن ســازمان کار نــام دارد کــه هــر دو هفتــه یــک بــار منتــرش می شــود. 

ســازمان نتوانســت از موقعیــت اســتثنایی خــود در اوایــل انقــاب ۵۷ بــرای رسنگونــی طبقــه ی حاکمــه و برقــراری یــک حکومــت 

ــم شــاه، دیگــر مواضــع، تاکتیک هــا و خط مشــی گذشــته  ــی رژی ــام و رسنگون ــی قی ــود کــه در پ ــت آن ب ــد. عل ــی اســتفاده کن انقاب

ســازمان پاســخگوی رشایــط جدیــد نبــود و عمــاً کنــار گذاشــته شــدند. امــا ســازمان هنــوز فاقــد یــک برنامــه ی مــدون، رصیــح و روشــن 

و تاکتیک هــای منســجم پرولــری بــود کــه بتواننــد راهنــامی عمــل ســازمان باشــند. 

ــا حاکمیــت جمهــوری اســامی را ریشــه یابی و  ــار ب ــا بحــران رفت ــوم وســیعی را برگــزار کــرد ت ــه ی مرکــزی در آذر ۱۳۵۸ پلن کمیت

راه حــل ارائــه دهــد. در ایــن پلنــوم، اکریــت بــر ایــن اعتقــاد بــود کــه ابتــدا بایــد بــه گذشــته ســازمان پرداخــت و بعــد بــه مســائل 

مــرم، یعنــی ابتــدا یــک دوره بــه مبــارزه ایدئولوژیــک پیرامــون گذشــته ســازمان پرداختــه شــود و ســپس بــه مســائل مــرم. امــا گرایــش 

مخالــف ایــن نظــر معتقــد بــود کــه بــا توجــه بــه اوضــاع سیاســی جامعــه، بایــد از کانــال پاســخ بــه نیازهــای مــرم جنبــش و تدویــن 

اهــداف، برنامــه، اســراتژی و تاکتیک هــا در جهــت حــل بحــران گام برداشــت و در جریــان تدویــن ایــن مســائل بــا انحرافــات گذشــته 

نیــز برخــورد کــرد. گرایــش اقلیــت، خواهــان برخــورد قطعــی بــا حاکمیــت و تعییــن سیاســت روشــن در قبــال آن بــود. خواهــان تدویــن 

برنامــه و اهــداف، اســراتژی و تاکتیک هــا بــرای مداخلــه فعــال در مبــارزه ی طبقاتــی بــه منظــور غلبــه بــر بحــران بــود. اقلیــت بــر 

ایــن عقیــده بــود کــه از کانــال برخــورد بــا مســائل مشــخص بایــد بــا اشــتباهات و اشــکاالت خط مشــی گذشــته ســازمان نیــز برخــورد 

کــرد. در مــورد کوردســتان نیــز اقلیــت خواهــان ادامــه ی مبــارزه ی مســلحانه بــا نــام ســازمان بــود. جریــان اکریــت خواهــان کنــار 

ــوم نظــر اول را پذیرفــت و از  ــام ســازمان در کوردســتان دفــاع می کــرد. پلن ــدون ن ــارزه، ب ــود و از مب ــارزه ی مســلحانه ب گــذاردن مب

همیــن جاســت کــه به طــور مشــخص دو جریــان »اکریــت« و »اقلیــت« در ســازمان شــکل گرفتنــد. 

ــام ســازمان را از ســازمان چریک هــای فدایــی  ــان )اقلیــت( کــه در دی مــاه ۱۳۷۵ برگــزار شــد، ن کنفرانــس ششــم ســازمان فدائی

خلــق )اقلیــت( بــه ســازمان فدائیــان )اقلیــت( تغییــر داد. کنفرانــس ششــم واژه هــای چریــک و خلــق را کــه متعلــق بــه یــک دوران 

ــد،  ــزار ش ــرداد ۱۳۷۸ برگ ــه در م ــازمان ک ــم س ــس هفت ــود. کنفران ــذف من ــازمان ح ــام س ــد، از ن ــازمان بودن ــارزه س ــده از مب سپری ش

»جمهــوری دموکراتیــک خلــق« را از برنامــه ی ســازمان حــذف منــود و بــه جــای آن »حکومــت شــورایی کارگــران و زحمتکشــان« را 

قــرار داد. 

ــادی  ــدی انتق ــا جمع بن ــرد. ب ــب ک ــه و اساســنامه ســازمان را تصوی ــزار شــد، برنام ــه در ســال ۱۳۶۶ برگ ــس اول ســازمان ک کنفران

عملکــرد گذشــته ســازمان، قطعنامــه ای را تصویــب کــرد. در ایــن قطعنامــه آمده اســت: »هــر چنــد رضبــات مکــرر پلیــس بــه ســازمان 

یکــی از عوامــل محدودکننــده ی حیطــه ی فعالیــت و انجــام وظایــف ســازمانی مــا بوده اســت، امــا ایــن رضبــات بــا شــکل ســازمانی و 

فعالیــت و ســبک کار مــا مرتبــط بوده انــد.«

من زیر بیانیه ی رسمی سازمان است که در وبسایت خود آورده است:

ــه  ــک جامع ــراری ی ــه داری و برق ــی نظــام رسمای ــرای رسنگون ــه ب ــک ســازمان کمونیســت اســت ک ــت( ی ــان )اقلی »ســازمان فدائی

کمونیســتی مبــارزه می کنــد. 

ســازمان فدائیــان )اقلیــت( بــرای ایجــاد جامعــه ای بــدون طبقــات مبــارزه می کنــد کــه در آن هــر گونــه اســتثامر، ســتم، تبعیــض، 

نابرابــری اجتامعــی و اختنــاق برافتــاده باشــد، متــام اعضــا آزاد و برابــر جامعــه در رفــاه و خوشــبختی زندگــی کننــد و اســتعدادهای 

خــود را شــکوفا ســازند. 

هدف فوری سازمان فدائیان )اقلیت( رسنگونی جمهوری اسامی و برقراری حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان است. 

ــن آزادی هــای سیاســی  ــن شــکل دموکراســی  اســت، وســیع ترین و کامل تری ــن و کامل تری ــر پیگیرتری حکومــت شــورائی کــه مظه

ــات دموکراتیــک و رفاهــی ـ اجتامعــی عمومــی، دگرگونی هــای سوسیالیســتی را آغــاز  ــا تحقــق مطالب را برقــرار خواهــد ســاخت و ب

خواهــد منــود. 

از شــعارهای امــروزه آن هــا می تــوان »رسنگــون بــاد رژیــم جمهــوری اســامی ـ برقــرار بــاد حکومــت شــورائی«، »زنــده بــاد آزادی 

ـ زنــده بــاد سوسیالیســم«، »کار ـ نــان  ـ آزادی  ـ حکومــت شــورائی« را نــام بــرد. 

ــل  ــته بندی از قبی ــا دس ــف ب ــورهای مختل ــرای در کش ــزاب چپ گ ــن و اح ــل چی ــتی از قبی ــت کمونیس ــه دول ــت ب ــادات اقلی انتق

»سوســیال شوونیســم« و نیــز »اپورتونیســتـ  رفرمیســت« و »ریوزیونیســت« رادیــکال اســت و بــا مواضــع احزابــی چــون تــوده بســیار 
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متفــاوت اســت. ســازمان فدائیــان ماهیــت و رفتــار کمونیســم چیــن را منی پذیــرد و آن را سوسیال شوونیســتی می دانــد درحالــی کــه 

حزبــی چــون تــوده از آن دفــاع می منایــد. 

ــه  ی  ــش، ســپاه پاســداران، پلیــس و کلی ــکال ارت ــکال اســت. خواهــان حــذف رادی ــت در برنامــه ی خــود بســیار رادی ســازمان اقلی

نیروهــای مســلح و جایگزیــن کــردن ارتــش تــوده ای و تســلیح عمومــی خلــق اســت. جدایــی کامــل دیــن از سیاســت. تضمیــن حــق 

ــران اســت. در درجــه ای  ــل ســاکن ای ــه ی مل ــرای کلی ــی و تشــکیل دولت هــای مســتقل ب ــا رسحــد جدای ــن رسنشــت خلق هــا ت تعیی

ــه کشــور را  ــه و داوطلبان ــی کــه آزادان ــه ملل ــرای کلی ــاری وســیع منطقــه ای ب ــا حفــظ متامیــت ارضــی، خواهــان خودمخت دیگــر و ب

ــادری در  ــان م ــه آمــوزش زب ــی ب ــاری و حــق اهال ــان رســمی اجب ــاء زب ــکال خواســتار »الغ ــد، اســت. بصــورت رادی تشــکیل می دهن

ــا مــردان.  ــر ب ــان از حقــوق براب مــدارس، نهادهــای دولتــی و اســتفاده از آن در مجامــع عمومــی« اســت. برخــورداری کامــل زن

از جملــه مســایل عمــده، هنــوز هــم اعتقــاد بــه »دیکتاتــوری پرولتاریــا« در قالــب حکومــت شــوراهای کارگــری اســت. 

شــورایی کردن حکومــت و خــارج ســاخن مدیریــت جامعــه از چنــگال دولــت، ارزشــمند اســت، امــا رویکــرد مبتنــی بــر دیکتاتــوری 

پرولتاریــا، امــروزه محدودســاخن انقــاب و پیرشفــت تلقی می گــردد. 

حزب چپ ایران)فدائیان خلق(
حــزب چــپ در ســند سیاســی مصــوب نخســتین کنگــره ی خــود اســراتژی سیاسی شــان را مشــخص ســاخته کــه در ذیــل مــن آن 

را می آوریــم:

»اسراتژی سیاسی ما برای گذار از جمهوری اسامی:

ــت.  ــامی اس ــوری اس ــی از جمه ــد رهائ ــدی نیازمن ــت و ج ــی مثب ــادی و اجتامع ــی، اقتص ــول سیاس ــام تح ــرای انج ــا ب ــور م کش

جمهــوری اســامی وارد رونــد فروپاشــی شــده، بــا نارضایتــی گســرده ی مــردم و جنبــش اعراضــی در اعــامق جامعــه مواجــه اســت و 

قــادر نیســت بــر بحران هــای چندگانــه و درهم تنیــده ی کنونــی غلبــه کنــد. کشــور مــا آبســن تغییــرات اســت. عوامــل متعــددی در 

چگونگــی ایــن رونــد تاثیرگــذار هســتند. عوامــل درونــی و عوامــل بیرونــی. روند هــا در پائیــن، از جملــه ســطح و ابعــاد اعراضــات، 

ســازمانیابی و پیونــد خــوردن آن هــا، وضعیــت اپوزیســیون و روندهــا در بــاال، هم چــون اراده و تــوان رسکــوب حکومــت، شــکاف و 

اختــاف بیــن گروه هــای حاکــم و تــوان مقاومــت رژیــم در برابــر دولــت ترامــپ و یــا عقب نشــینی و ســازش بــا آن. 

ــارزات  ــی و مب ــش هــای مدن ــه جنب ــکاء ب ــا ات ــوری ســکوالر و دمکــرات ب ــوری اســامی و اســتقرار جمه ــذار از جمه ــرای گ ــا ب م

دموکراتیــک مــردم ایــران مبــارزه می کنیــم. روش راهــردی مــا بــرای گــذار، بــر مبــارزات دموکراتیــک مــردم، جنبش هــای اجتامعــی، 

نهادهــای مدنــی، اســتواری جنبــش زنــان کشــورمان علیــه تبعیــض و نابرابــری، جنبش هــای دموکراتیــک ملــی و قومــی و بســیج پایــگاه 

اجتامعــی چــپ در میــان کارگــران، زحمتکشــان و مــزد و حقوق بگیــران و فرهنگ ســازان و دانشــگاهیان جامعــه اســتوار اســت. مــا 

ــی،  ــوای کنون ــوازن ق ــر ت ــا تغیی ــد ب ــکاری نیروهــای سیاســی آزادی خــواه می توان ــم. هم ــاور داری ــردم ب ــه ســازمان یابی مســتقل م ب

گــذار بــه یــک جامعــه ی آزاد و عادالنــه را همــوار ســازد. گــذر از ایــن نظــام و اســتقرار دموکراســی  تنهــا از طریــق مبــارزه ی ملــی و 

فراگیــر و بســیج اجتامعــی بخش هــای مختلــف مــردم ممکــن اســت. مــا بــر پیونــد اعراضــات گروه هــای مختلــف اجتامعــی و جنبــش 

هــای اجتامعــی تبعیض ســتیز زیــر شــعار آزادی، دموکراســی  و عدالــت اجتامعــی تاکیــد داریــم. هــدف مــا حامیــت از مبــارزات ایــن 

مجموعــە و تقویــت همبســتگی بیــن آن هــا اســت. 

ــر از نــوع تحــوالت برنامــه ای در فــردای گــذار اســت. از ایــن رو معطــوف بــه  راهــرد مــا بــرای گــذر از جمهــوری اســامی، متاث

ــرای همــكاری و تشــكیل  ــاش ب ــه ثقــل جمهوری خواهــی ســکوالر و دمکــرات در ســپهر سیاســی کشــور از یک ســو، ت شــکل دادن ب

ــه  ــا ب ــی م ــکاء اصل ــر اســت. ات ــران و زحمتكشــان از ســوی دیگ ــی كارگ ــارزات سیاســی و طبقات ــرای ســازماندهی مب ــوك چــپ ب بل

ــران اســت.  ــارزات کارگــران و دیگــر مــزد و حقــوق بگی مب

در گــذار از جمهــوری اســامی، ســمت اصلــی مبــارزه ی مــا علیــه ســاختار سیاســی مبتنــی بــر واليت فقيــه اســت. در عیــن حــال 

بــه بــاور مــا مبــارزات مــردم بــرای عقب نشــاندن حکومــت در هــر زمینــه و بــه هــر انــدازه بــه ســود روندهــای دموکراتیــک و گامــی 

بــه جلــو در مبــارزه   علیــه اســتبداد دین ســاالر اســت. 

فعالیــت مــا بایــد عمدتــأ بــر توامنندســازی جنبــش طبقــه کارگــر، معلــامن، دیگــر مــزد و حقــوق بگیــران و دانشــجویان بــه عنــوان 

ــن  ــر یاف ــال، ب ــردد و در هامن ح ــز گ ــهری متمرک ــط ش ــه ی متوس ــذب طبق ــز ج ــی و نی ــات مدن ــی در اعراض ــه ی اصل ــروی محرک نی

ــون  ــده ای همچ ــش دهن ــای پوش ــاد کانون ه ــه ایج ــوت ب ــد. دع ــه منای ــر توج ــار دیگ ــات اقش ــا اقدام ــا ب ــدی آن ه ــای هم پیون راه ه

کمیته هــای همبســتگی ملــی بــا اعراضــات، کانون هــای دفــاع از زندانیــان سیاســی، به منظــور گــره زدن شــاخه های مختلــف جنبــش 

»
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ــر در جهــت توامنندســازی اعراضــات مــردم اســت.  اعراضــی به همدیگــر، از راهکارهــای موث

حــزب چــپ ایــران )فدائیــان خلــق( در مســیر گــذار از جمهــوری اســامی بــر مبــارزه ی مســاملت آمیز و بســیج فراگیــر جنبش هــای 

اجتامعــی تاکیــد دارد. از اعتصابــات و اعراضــات کارگــران، زحمتکشــان، مبــارزات مدنــی زنــان، معلــامن، دانشــگاهیان، نویســندگان، 

هرمنــدان، پرســتاران و … بــرای تامیــن مطالبــات، حقــوق و  آزادی هــای مدنــی دفــاع مــی کنــد. تشــکل، تجمــع، اعتصــاب و آزادی 

بیــان را حــق همــه ی گروه هــای اجتامعــی و مدنــی می دانــد. مــا طرفــدار مبــارزه ی مســاملت آمیزیم و از مبــارزات مدنــی مــردم در 

هــر حــال حامیــت می کنیــم. «

شعار حزب چپ

شــعار راهــردی حــزب چــپ بــرای گــذار از جمهــوری اســامی و اســتقرار جمهــوری ســکوالر و دمکــرات، تشــکیل مجلــس موسســان 

و تدویــن قانــون اساســی جدیــد اســت. 

راهکارهای سیاسی حزب چپ:

»۱ـ حــزب چــپ ایــران )فدائیــان خلــق( از مبــارزات کارگــران بــرای تامیــن مطالبــات خــود، تشــکیل ســندیکاهای مســتقل و علیــه 

سیاســت های نئولیرالــی دولــت کــه قوانیــن حامیتــی، دســتاوردهای جنبــش کارگــری و حقــوق ســندیکایی کارگــران را آمــاج تاخــت و 

تــاز قــرار داده، حامیــت می کنــد. مــا بــرای قانــون کار جدیــد و مرقــی منطبــق بــر نیازهــای کارگــران، بــرای تامیــن دســتمزد مکفــی 

ــه رســمیت شــناخن حــق  ــکاری، ب ــه موقــع آن، ایجــاد اشــتغال، بیمــه بی ــا هزینه هــای زندگــی و پرداخــت منظــم و ب و متناســب ب

تشــکل و اعتصــاب، آزادی فعــاالن ســندیکایی زندانــی، لغــو قراردادهــای موقــت کار در مشــاغلی کــه ماهیــت مســتمر دارنــد، توقــف 

ــارزه می کنیــم و  و لغــو خصوصــی ســازی واحدهــای کان تولیــدی و خدماتــی، ممنوعیــت کار کــودکان، رفــع تبعیــض جنســیتی مب

مخالــف تغییــر قوانیــن حامیتــی کار و تامیــن اجتامعــی بــه زیــان کارگــران هســتیم. کارگــران بایــد تحــت پوشــش قانــون کار و تامیــن 

ــری و  ــتقل کارگ ــکل های مس ــدگان تش ــب از مناین ــورایی مرک ــه ش ــد ب ــی بای ــن اجتامع ــور تامی ــت ام ــد. مدیری ــرار گیرن ــی ق اجتامع

نهادهــای نظارتــی بــه انتخــاب خــود آن هــا واگــذار شــود. مــا از مطالبــات و مبــارزات معلــامن، بازنشســتگان و دیگــر مــزد و حقــوق 

بگیــران حامیــت می کنیــم. 

۲ـ نقــض حقــوق بــرش جزئــی از ســاختار متکــی بــر تبعیــض جمهــوری اســامی اســت. هــم اکنــون تعــداد زیــادی از کنشــگران 

ــگاران، وبــاگ نویســان، دگــر اندیشــان،  ــان، معلــامن، کارگــران، نویســندگان، روزنامــه ن مدنــی، فعــاالن جنبــش هــای اجتامعــی، زن

ــامی  ــوری اس ــای جمه ــر، در زندان ه ــب دیگ ــان و مذاه ــه ادی ــدان ب ــت، باورمن ــاالن محیط زیس ــرش، فع ــوق ب ــع حق وکای مداف

شــکنجه شــده و بــه حبس هــای طویل املــدت و اعــدام محکــوم مــی شــوند. ایــن احــکام حربــه ی حکومــت اســتبدادی بــرای ارعــاب 

ــزان اعدام هــا در ســال گذشــته کاســته  ــه دارد. اگرچــه از می ــان ادام ــه هــم چن ــران اســت. سیاســتی ک ــا خاســته ی ای ــه ی به پ جامع

شــده اســت، امــا بــا ایــن وجــود جمهــوری اســامی هنــوز یکــی از رکــوردداران اعــدام در ســطح جهانــی اســت. مــا مخالــف صــدور 

ــا  ــا ب ــاریم. م ــای می فش ــتارها پ ــف کش ــا و توق ــه اعدام ه ــل علی ــاد عم ــرش اتح ــداوم و گس ــر رضورت ت ــتیم و ب ــدام هس ــم اع حک

اعــام همبســتگی بــا زندانیــان سیاســی کشــور و همــدردی بــا خانواده هــای آنــان، صــدور احــکام ســنگین بــرای فعــاالن سیاســی و 

مدنــی را محکــوم می کنیــم و بــر مبــارزه بــرای آزادی کلیــه ی زندانیــان سیاســی تاکیــد داریــم. حــزب چــپ ایــران )فدائیــان خلــق( 

بــا اســتناد بــه و تاییــد بــر اعامیــه ی جهانــی حقــوق بــرش مصــوب ۱۰ دســامر ۱۹۴۸ و متامــی الحاقــات آن تاکیــد دارد و ایــن ســند 

ــی آن  را در راهردهــای  ــاس داشــته و مبان ــان پ ــل جه ــول همــه ی مل ــورد قب ــای مســلم حقــوق انســانی م ــوان مبن تاریخــی را به عن

ــتی ها،  ــنی ها، زرتش ــی )س ــای مذهب ــان، اقلیت ه ــان، دگرباش ــوق دگراندیش ــرده ی حق ــض گس ــرد و نق ــه کار می ب ــود ب ــی خ سیاس

ــد را،  ــی ندارن ــار ایران ــه تب ــران و دیگــر شــهروندانی ک ــه افغانســتانی های ســاکن ای ــض علی ــش( و تبعی کلیمی هــا، بهائی هــا و دراوی

ــد.  ــوم می کن محک

ــه  ــه ای علی ــه فاجع ــدن ب ــا فراروئی ــده اند و ب ــته ش ــی انباش ــیب های اجتامع ــا آس ــور م ــه در کش ــد ک ــان می دهن ــا نش ۳ـ آماره

ــه طــور  ــم را ب ــزل می ســازد، ناهنجاری هــا را گســرش می دهــد، جرائ همبســتگی های اجتامعــی، ســاختارها و ارزش هــای آن را متزل

ــه ســوی  ــه را ب ــد و جامع ــروی ســازنده ی کشــور لطمــه می زن ــه نی ــوده می ســازد، ب ــه را آل ــرد و فضــای جامع ــاال می ب ــده ای ب فزاین

فروپاشــی ســوق می دهــد. منــود بــارز ایــن انباشــت را در 15میلیــون پرونــده ی  قضائــی، وجــود یــک میلیــون و ۵۰۰ هــزار معتــاد، ورود 

ســاالنه بیــش از نیــم میلیــون نفــر بــه زنــدان، ۱۳ میلیــون حاشیه نشــین، دو میلیــون و نیــم زن رسپرســت خانــوار بــدون برخــورداری 

از حامیت هــای الزم، وجــود بیــش از ســه و نیــم میلیــون بیــکار، فقــر گســرده، کارتن خوابــی، کــودک آزاری، روســپیگری، بیامری هایــی 

ماننــد ایــدز، خودکشــی، افرسدگــی و کــودکان معتــاد می تــوان دیــد. در رابطــه بــا آســیب های اجتامعــی مقــدم بــر هــر اقدامــی، ابتــدا 

بایــد پذیرفــت كــه بــا زور منی تــوان امــر پیشــگیری و درمــان آســیب های اجتامعــی را پیــش بــرد. هنجــاری کــه در جمهــوری اســامی 
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رایــج اســت. بــه نظــر مــا بــدون مشــارکت مــردم، ســازمان های مردم نهــاد، بــه کارگیــری دانــش اجتامعــی روانشناســی و جامعه شناســی 

و بــدون بهره گیــری از کارهــای پژوهشــی جامعه شناســانه منی تــوان پشــتوانه ی الزم بــرای مقابلــه بــا آســیب های اجتامعــی بــه منظــور 

درمــان آن هــا فراهــم آورد. 

۴ـ جنبــش زنــان پایدارتریــن جنبــش اجتامعــی و بسرســاز جنبــش دموکراتیــک علیــه جمهــوری اســامی اســت. جمهــوری اســامی 

مظهــر تبعیــض عریــان علیــه زنــان اســت. مبــارزه ی زنــان کشــور مــا علیــه تبعیــض و برچیــدن حجــاب اجبــاری تاریــخ چهــل ســاله 

دارد. حضــور »دخــران خیابــان انقــاب« علیــه حجــاب اجبــاری جلــوه ای از ابتــکار عمــل زنــان در مبــارزه علیــه تبعیــض اســت. حــزب 

چــپ ایــران )فدائیــان خلــق( از تأمیــن برابــری حقــوق زنــان بــا مــردان دفــاع می کنــد و از مبــارزه ی زنــان علیــه فرهنــگ مردســاالری، 

حجــاب اجبــاری، رفــع کلیــه ی اشــکال تبعیــض جنســیتی و برابــری در همــه ی زمینه هــا از جملــه ارث، حــق حضانــت، طــاق، حــق 

ــد.  مســافرت پشــتیبانی می کن

۵ـ معلــامن کشــور مــا وظیفــه ی خطیــر آمــوزش فرزنــدان مــردم و آینده ســازان جامعــه را بــر عهــده دارنــد. امــا آن هــا بــا حقوقــی 

ــکل، آزادی  ــق تش ــا، ح ــازی حقوق ه ــد، همسان س ــه کارآم ــوق، بیم ــش حق ــرای افزای ــد، ب ــی می کنن ــواری زندگ ــط دش ــازل در رشائ ن

ــامی  ــوری اس ــد. جمه ــاش می کنن ــان ت ــط کاری ش ــود رشاي ــوزش و بهب ــردن آم ــی ک ــازی و پول ــف خصوصی س ــی، توق ــاالن صنف فع

اعراضــات معلــامن را رسکــوب و فعــاالن تشــکل های صنفــی را بــه زنــدان می انــدازد، از کار اخــراج و تبعیــد مــی کنــد و همــواره در 

پــی اعــامل کنــرل امنیتــی و ایدئولوژیــک بــر نظــام آموزشــی کشــور اســت. مــا بــرای آزادی معلــامن زندانــی، به رسمیت شــناخن حــق 

تشــکل، افزایــش حقــوق، توقــف خصوصی ســازی و پولی کــردن آمــوزش، رســیدگی بــه ســایر مطالبــات معلــامن و فرهنگیــان شــاغل و 

ــارزه می کنیــم.  بازنشســته و مشــارکت دادن آن هــا در اداره امــور آموزشــی و برنامه ریــزی در امــر آمــوزش مب

ــواره  ــه هم ــازان، ک ــگاران، فیلمس ــه ن ــدان، روزنام ــندگان، هرمن ــت نویس ــق( از آزادی فعالی ــان خل ــران )فدائی ــپ ای ــزب چ ۶ـ ح

مــورد تعقیــب و آزار دســتگاه های تفتیــش عقایــد و رسکــوب حکومتــی قــرار دارنــد، حامیــت می کنــد و بــرای لغــو سانســور و منــع 

ــدان و  ــی هرمن ــکل های صنف ــاد تش ــا از ایج ــد. م ــارزه می کن ــازان مب ــازان و فرهنگ س ــگاران فیلمس ــه ن ــندگان، روزنام ــرد نویس پیگ

ــم.  ــت می کنی ــی حامی ــن اجتامع ــی و تامی ــای درمان ــا از بیمه ه ــورداری آن ه برخ

۷ـ دانشــگاه و جنبــش دانشــجوئی خــار چشــم جمهــوری اســامی اســت. رژیــم در طــول چهــار دهــه ی گذشــته همــواره از متــام 

ــان  ــر دانشــگاه بهــره گرفته اســت. در دانشــگاه های کشــور هــم چن ابزارهــا بــرای خاموش کــردن صــدای دانشــجو و اعــامل کنــرل ب

فضــای پادگانــی حاکــم اســت، نیروهــای امنیتــی بــه طــور قابــل توجهــی حضــور دارنــد و احضــار دانشــجویان بــرای بازجوئــی بــه کار 

روزمــره ی نهادهــای حراســت تبدیــل شــده اســت. حــزب چــپ ایــران )فدائیــان خلــق( بــر ایــن بــاور اســت کــه اســتقال دانشــگاه ها 

و آزادی فعالیت هــای صنفــی و سیاســی بــرای اســتادان و دانشــجویان بایــد تامیــن گــردد. هیــچ دانشــجویی نبایــد بــه دلیــل عقیــده، 

مذهــب و یــا فعالیــت صنفــی و سیاســی از تحصیــل محــروم و اخــراج شــود. مــا از ابــراز آزادانــه ی عقایــد در محیط هــای دانشــگاه 

ــم.  ــت می کنی ــی حامی ــای امنیت ــدون محدودیت ه ب

۸ـ علیرغــم رسکــوب گســرده ی نیروهــای چــپ در دهــه ۶۰، مــا شــاهد برآمــد گرایــش چــپ در دهه هــای بعــد در دانشــگاه های 

ــار  ــه ی آث ــری، ترجم ــائل نظ ــه ی مس ــه در زمین ــف از جمل ــای مختل ــت در حوزه ه ــز فعالی ــی و نی ــران صنعت ــن کارگ ــور و در بی کش

ــزش ســال ۱۳۹۶ ده هــا  ــرده و در خی ــد چــپ احســاس خطــر ک ــم از برآم ــو هســتیم. رژی کاســیک چــپ و اندیشــه پردازان چــپ ن

تــن از دانشــجویان چــپ را دســتگیر و بــه زنــدان انداخــت. علــی خامنــه ای در یکــی از ســخرانی هایش، نگرانــی خــود را از فعــال 

شــدن جریــان مارکسیســتی چــپ در دانشــگاه های کشــور اعــام منــود. سال هاســت کــه برخــی نرشیــات رســام بــه ســتیز بــا چــپ 

ــم را محکــوم  ــه ی رژی ــد. مــا اقدامــات رسکوب گران ــخ، اندیشــه و موجودیــت چــپ می تازن ــه تاری ــه ای ب ــه هــر بهان برخاســته اند و ب

می کنیــم و تاش هــای فکــری و عملــی کنشــگران چــپ در اشــاعه ی ارزش هــا و آرمان هــای چــپ و مقابلــه بــا چپ ســتیزی نرشیــات 

راســتگرا را پــاس داشــته و از آن هــا پشــتیبانی می کنیــم. 

۹ـ فســاد و رانت خــواری در رژیــم جمهــوری اســامی ســاختاری اســت. امــروز مبــارزه بــا فســاد حکومتــی بــا مبــارزه علیــه اســتبداد 

ــه رانت خــواری و فســاد نیازمنــد شفاف ســازی فعالیت هــای اقتصــادی، رســانه های آزاد و فراهــم  ــارزه علی ــد خــورده اســت. مب پیون

ــت و  ــادی حکوم ــای اقتص ــر فعالیت ه ــی ب ــازمان های غیردولت ــی و س ــع صنف ــا، مجام ــانه ها و اتحادیه ه ــارت رس ــکان نظ آوردن ام

مســئوالن آن اســت. امــا اســتبداد حاکــم همــه  ی ایــن منافــذ را بســته اســت. 

۱۰ـ کشــور مــا بــا یــک بحــران بــزرگ زیســت محیطی روبروســت. در ســال های گذشــته فعــاالن مدنــی بــا درک ابعــاد ایــن بحــران 

بــرای حفــظ محیط زیســت، ســازمان های متعــدد مردم نهــاد را پی ریختنــد و طرح  هــای رضور را تهیــه و اقداماتــی را هــم در ایــن رابطــه 

ســازمان دادنــد. امــا جمهــوری اســامی فعالیت هــای آنــان را برنتافــت و ارگان هــای امنیتــی رژیــم عــده ای از فعــاالن محیط زیســت را 
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بــا اتهــام  واهــی جاسوســی بازداشــت و تحــت فشــارهای شــدید بــه اعرافــات دروغ وادار کردنــد و یــا بــا حربــه ی »خودکشــی« آنــان 

را رسبه نیســت کردنــد. حــزب چــپ ایــران )فدائیــان خلــق( از آزادی فــوری فعــاالن محیط زیســت، آزادی فعالیــت نهادهــای مدافــع 

محیط زیســت، تدویــن برنامــە و مقــررات الزم و انجــام اقدامــات موثــر بــرای جلوگیــری از آلودگــی هــوا، نابــودی جنگل هــا و مراتــع، 

ــد و  ــب محیط زیســت منجــر شــود، محکــوم می کن ــه تخری ــه ب ــی را ک ــد و اعامل ــاع می کن خشــک شــدن تاالب هــا و دریاچه هــا دف

ــزوم  ــه ی اســتانداردهای زیســت محیطی و ل ــر پای ــرژی و کاهــش پخــش مــواد آلودگــی زا، ب ــه از ان ــر اجباری کــردن اســتفاده ی بهین ب

برنامه ریــزی بــرای آن تاکیــد دارد. مــا خواهــان رعایــت کنوانســیون های بین املللــی دربــاره  ی محیط زیســت و خطــر گرم شــدن زمیــن 

هســتیم و از هــر اقدامــی کــه در ســطح بین املللــی در جهــت حفــظ محیط زیســت، حامیــت می کنیــم. 

۱۱ـ حــزب چــپ ایــران )فدائیــان خلــق( بــر تامیــن حقــوق ملــی و قومــی و برابــر ی حقوقــی شــهروندان فــارغ از تفاوت هــای ملــی 

و قومــی، زبانــی، مذهبــی و شــیوه های زندگــی فــردی و بــر عــدم مترکــز و رضورت اداره ی امــور هــر منطقــه بــه دســت ســاکنان آن 

ــان مــادری تاکیــد دارد. مــا سیاســت تبعیض آمیــز و نفاق افکنانــه در بیــن مــردم ایــران و دیدگاه هــای نژاد پرســتانه  و آمــوزش بــه زب

ــم.  ــوم می دانی را محک

ــت  ــه دخال ــوری اســامی از ســوریه، خامتــه دادن ب ــر خــروج نیروهــای نظامــی جمه ــق( ب ــان خل ــران )فدائی ۱۲ـ حــزب چــپ ای

نظامــی در مناقشــات منطقــه ای در عــراق، یمــن… و تشــکیل نیروهــای شــبه نظامــی در کشــورهای منطقــه، کنــار گذاشــن سیاســت 

اســتقرار »عمــق اســراتژیک« مبتنــی بــر شــیعه گری در بیــرون از مرزهــای ایــران و اتخــاذ سیاســت تنش زدائــی در مناســبات ایــران بــا 

متــام کشــورها تاکیــد دارد. مــا هــم چنیــن، از خــروج نیروهــای نظامــی دیگــر کشــورها از ســوریه زیــر نظــر ســازمان ملــل و برگــزاری 

انتخابــات آزاد بــرای تعییــن رسنوشــت ایــن کشــور توســط شــهروندان آن پشــتیبانی می کنیــم. مــا بــا تاکیــد بــر نقــش مخــرب اقدامــات 

عربســتان و متحــدان آن در تشــدید جنــگ یمــن، معتقدیــم جنــگ و کشــتار در یمــن بایــد متوقــف شــود. 

۱۳ـ مــا مخالــف ارسائیل ســتیزی جمهــوری اســامی هســتیم. وجــود ارسائیــل در خاورمیانــه غیــر قابــل انــکار اســت. سیاســتی کــه 

ــه ی اشــغال رسزمین هــای  ــا ادام ــه فلســطینیان اســت. م ــه، از جمل ــع ســاکنان خاورمیان ــف مناف ــد، مخال ــکار کن ــت را ان ــن واقعی ای

ــه مرزهــای  ــد ب ــل بای ــم. ارسائی ــح و همزیســتی مســاملت آمیز می دانی ــف صل ــل را مخال فلســطین را محکــوم و سیاســت های ارسائی

ــز  ــه فلســطینیان در مناطــق تحــت اشــغال را تبعیض آمی ــل نســبت ب ــار ارسائی ــه رســمیت شــناخته شــده ی ۱۹۶۷ بازگــردد. مــا رفت ب

ــض  ــم. نق ــتیبانی می کنی ــه پش ــه در منطق ــح عادالن ــن صل ــطین و تامی ــاله ی فلس ــل مس ــرای ح ــت ب ــل دو دول ــم. از راه ح می دانی

ــای  ــز بلندی ه ــطین و نی ــای فلس ــری از رسزمین ه ــای دیگ ــاق بخش ه ــغالی، الح ــق اش ــورد مناط ــل در م ــازمان مل ــای س قطعنامه ه

جــوالن بــه ارسائیــل را غیــر قابــل قبــول و رســمیت دادن دولــت آمریــکا بــه توســعه طلبی های دولــت ارسائیــل را محکــوم می دانیــم. 

هــر نــوع تغییــر و تحولــی در ایــن مــوارد بایــد در چارچــوب مقــررات و حقــوق بین امللــل انجــام شــود. 

ما خواهان برچیده شدن ساح های هسته ای در خاورمیانه هستیم. 

ــر مخاطــره ای رســیده اســت، هــر دو طــرف در مســیری  ــه نقطــه  ی پ ــوری اســامی ب ــکا و جمه ــت آمری ــن دو دول ــش بی ۱۴ـ تن

خطرنــاک افتاده انــد. درگیــری نظامــی بیــن دو دولــت نتایــج ویرانگــری بــرای کشــور مــا و منطقــه بــه بــار مــی آورد. راه جلوگیــری از 

درگیــری احتاملــی نظامــی، متوقــف منــودن تهدیدهــا علیــه همدیگــر و آغــاز مذاکــره ی بــدون پیــش رشط اســت. خــارج شــدن جمهوری 

اســامی از برجــام، می توانــد اتحادیــه ی اروپــا و دولــت ترامــپ را علیــه جمهــوری اســامی متحــد کنــد و کشــور را درگیــر جنگــی کنــد 

ــر سیاســت  ــم و ب ــت ترامــپ از برجــام را محکــوم می کنی ــا خــارج شــدن دول ــود. م ــد ب ــران خواهن ــی آن مــردم ای ــی اصل ــه قربان ک

ــد  ــز مذاکــره تاکی ــر رس می ــه تحریم هــای فلج کننــده ی اقتصــادی و حــل اختافــات ب ــان دادن ب ــرای پای تنش زدائــی، انجــام مذاکــره ب

داریــم و معتقدیــم کــه ادامــه ی وضعیــت موجــود خطــر بــروز درگیــری نظامــی را افزایــش می دهــد. 

ما خواهان تنش زدائی و خروج نیروهای نظامی از خلیج فارس و غیر نظامی کردن آن هستیم. «

فرایافت
حــزب چــپ خواســتار رســمیت یافن قانونــی زبان هــای مــادری ملــل در کنــار زبــان فارســی اســت. همچنیــن معتقــد اســت کــه 

اداره ی امــور هــر منطقــه بدســت ســاکنان آن باشــد و فدرالیســم را یکــی از اشــکال مناســب بــرای عدم مترکــز و رفــع تبعیــض ملــی و 

قومــی می دانــد. تامیــن حــق هرشــهروند در دسرســی بــه آمــوزش رایــگان، بهداشــت، مســکن مناســب و تامیــن اجتامعــی همه جانبــه 

و فراگیــر شــامل بیمه هــای درمانــی، بیــکاری و از کارافتادگــی از پایه هــای برنامــه ی حــزب اســت. درنظــر دارد نظــام حقوقــی را مبتنــی 

بــر حاکمیــت بامنــازع »قانــون« ســازد. 

در برنامــه ی خــود در خصــوص مــدل اقتصــادی ترشیــح می کنــد:» از نظــر مــا اقتصــاد مختلــط ـ دولتــی، تعاونــی و خصوصــی ـ 

شــکل مناســب ســازماندهی نظــام اقتصــادی کشــور اســت:۱. بخــش دولتــی بــا مالکیــت دولــت بــر حوزه هــای کلیــدی و اســراتژیک 

»
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اقتصــاد نظیــر نفــت، گاز و پروشــیمی ۲. بخــش دولتــی ـ خصوصــی ۳. رشکت هــای تعاونــی ۴. بخــش خصوصــی«. 

حــزب چــپ راهــکاری را بــرای تصــدی منابــع عمومــی ارایــه می دهــد و می گوید:»منابــع طبیعــی ماننــد آب، خــاک، جنــگل، منابــع 

کانــی و نفتــی و مراتــع ثــروت عمومــی بــوده و بــه نســل کنونــی و نســل های آینــده کشــور تعلــق دارد. مالکیــت بــر ایــن منابــع 

منی توانــد بــه بخــش خصوصــی کــه ســودآوری اصلی تریــن انگیــزه اش اســت، واگــذار گــردد.« در اینجــا حــزب نامــرده هرگونــه متلــک 

ــه اســت را  ــه خــود نوعــی خصوصی ســازی الیگارشــیک قدرت مداران ــت ک ــک دول ــا از آن ســو متل ــرد ام بخــش خصوصــی را منی پذی

ــا را در  ــوراهای آنه ــران و ش ــدگان کارگ ــه مناین ــت ک ــن اس ــاوت ای ــا تف ــردد. تنه ــران زا گ ــد بح ــد به ج ــه می توان ــد ک ــح منی منای ترشی

ــع جامی دهــد.  ــن مناب ــت ای مدیری

پروژه اتحاد چپ بزرگ
در ســال های پــس از انقــاب ســازمان چریک هــای فدایــی خلــق ۴ بــار دچــار انشــعاب شــد. انشــعاب گــروه موســوم بــه ارشف 

دهقانــی، حرمتی پــور؛ انشــعاب اقلیــت؛ انشــعاب جنــاح چــپ اکریــت )مصطفــی مدنــی، مســعود فتحــی، فرزانــه عظیمــی(؛ انشــعاب 

۱۸ آذر. ازآنجــا کــه شکســت مذاکــرات و تــاش بــرای وحــدت دو جریــان در رشایطــی کــه زمینه هــای سیاســی وحــدت وجــود دارد از 

هــامن مکانیســم انشــعاب پیــروی کــرده و در بســیاری مــوارد عــوارض مشــابهی دارد، بــه ایــن مجموعــه می تــوان شــکل گیری ســازمان 

راه کارگــر و شکســت مذاکــرات وحــدت بــا ایــن ســازمان را نیــز افــزود. 

تاش هــای ســازمان اتحــاد فدائیــان، شــورای موقــت سوسیالیســت های چــپ ایــران و ســازمان فدائیــان خلــق ایران)اکریــت( بــرای 

تحقــق اتحــاد چــپ از ســال ۲۰۰۷ بــا تدویــن پــروژه ای مشــرک آغــاز شــد. 

ــق  ــان خل ــاد فدائی ــازمان اتح ــای »س ــا امض ــپ«، ب ــزرگ چ ــکل ب ــکل دهی تش ــد ش ــارکت در رون ــرای مش ــوان ب ــام، »فراخ رسانج

ایــران«، »ســازمان فدائیــان خلــق ایــران ـ اکریــت« و »شــورای موقــت سوسیالیســت های چــپ ایــران«، در 5 نوامــر 2012 )15 آبــان 

1391(، منتــرش شــد. یــک مــاه بعــد از آن، جمعــی از فعــاالن منفــرد چــپ یــا »کنشــگران چــپ«، بــه آن پیوســتند و بــه عنــوان یکــی 

دیگــر از طرفهــای ایــن پــروژه، بــه مشــارکت و فعالیــت در آن پرداختنــد. 

 هامنطور که در فراخوان مشرک آمده، این پروژه براساس »خطوط مشرک« سه گانه زیر رشوع شد:

»ـ گسســت از سیســتم فکــری و عملکــردی »سوسیالیســم واقعــاً موجــود« کــه طــی چنــد دهــه در شــوروی و تعــدادی از کشــورها 

حاکــم بــود و اســاس فکــری مســلط در جنبــش کمونیســتی را تشــکیل مــی داد. 

ـ مــا بــه آزادی، دموکراســی، عدالــت اجتامعــی و سوسیالیســم باورمندیــم و بــرای تحقــق آنهــا در ایــران مبــارزه می کنیــم. از نظــر 

مــا آزادی بــا عدالــت اجتامعــی و سوسیالیســم بــا دموکراســی پیونــد عمیقــی دارنــد. مــا مدافــع حقــوق بــرش هســتیم و علیــه هرگونــه 

ســتم و تبعیــض ملــی، طبقاتــی، جنســی، نــژادی، مذهبــی و عقیدتــی مبــارزه می کنیــم. 

ـ اعتقــاد برایــن کــه جمهــوری اســامی مانــع اصلــی آزادی، دموکراســی، پیرشفــت و عدالــت اجتامعــی اســت. از ایــن رو، هــدف 

ــک  ــتقرار ی ــی و اس ــش همگان ــرش جنب ــق گس ــردم و از طری ــت م ــه دس ــاملت آمیز ب ــق مس ــع از طری ــن مان ــع ای ــا، رف ــه ای م برنام

ــران اســت. « ــن و دولــت در ای ــی دی ــر جدائ ــی ب جمهــوری دموکراتیــک مبتن

هــدف ایجــاد یــک ســازمان واحــد چــپ بــا تصمیــم هــر یــک از احــزاب بــود. مســئله ی جالــب توجــه، بنــد نخســت خطوط مشــرک 

می باشــد کــه گسســت از سیســتم فکــری و عملکــردی »سوسیالیســم واقعــا موجــود« را پــس از دهه هــا بــه فکــر خطــور داده انــد. 

ــان  ــن آن ســاخته اند؟! چه بســا چــپ جه ــدای را جایگزی ــه کــدام سیســتم فکــری و عملکــردی مب ــن اینجاســت ک ــا پرســش بنیادی ام

طــی دویست ســال گذشــته بــا »طراحــی« و »نظــم و نظــام« جامعــه ی آلرناتیــو روبــرو بــوده. حتــی طراحی هــای بی بدیــل مارکــس 

کفــاف ایــن را نکــرده. قطع یقیــن گــذار از سوسیالیســم واقعا موجــود بــه تغییــر پارادایمــی و تعییــن پارامرهــای مبــدای آن نیــازدارد. 

ــا  ــی ب ــرای رویاروی ــوای نقشــه راه احــزاب متحــد ب ــد در محت ــر نگــرش درخصــوص سوسیالیســم واقعا موجــود می توان موضــوع تغیی

جمهــوری اســامی تاثیــر فاحــش داشته باشــد. رفتــار نرم تــر از جملــه تغییــرات اســت، درحالــی کــه آنهــا بــر ایــن امــر اعتقــاد دارنــد 

ــت  ــدازی آن بدس ــن را بران ــدف بنیادی ــذا ه ــت ل ــت اس ــی و پیرشف ــر رس راه آزای، دموکراس ــع ب ــن مان ــی اصلی تری ــام والی ــه نظ ک

ــی  ــش همگان ــاملت آمیز و جنب ــت مس ــده اند. در راهیاف ــته ش ــر از گذش ــذا رادیکال ت ــد. ل ــح می کنن ــی ترشی ــی مردم ــش همگان جنب

آنهــا کــامکان مذاکــره بــا رژیــم جــزو اولویت هــای نخســت نیســت و حتــی بصــورت مــرشوط نیــز از آن بحثــی بــه میــان نیامــده. 

مســلام وجــود اســراتژی های سیاســی، منشــور، برنامــه و ســاختار پیشــنهادی متفــاوت از ســوی احــزاب چــپ حــارض در آن وحــدت، 

اختاف نظرهــا را بــه مــدت چنــد ســال نشــان داد کــه خــود بیانگــر فقــدان وحــدت پارادایمــی و نپرداخــن نظــری بــه پارادایــم چــپ 

»
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و سوسیالیســتی بــرای طــرح جهــان نویــن بــوده. نقصــان و نســیان پارادایمــی برخاســته از اخاف نظرهــا و مواضــع هریــک از احــزاب 

ــه ی بدیــل مناســب اســت. حتــی ایــن شــدت اختافــات در برنامــه ی سیاســی خــود را نشــان می دهد. هــامن عواملــی کــه دهه هــای  در ارای
پیشــین در »انشــعاب« چــپ بویــژه ســازمان چریک هــای فدایــی دخیــل بــود، امــروزه نیــز در امــر بازیابــی »وحــدت« چــپ همچنــان خــود 

ــته اند.  ــه آن نگش ــود متوج ــا خ ــه گوی ــت ک ــدن« اس ــدا »حزبی ش ــم مب ــدت ه ــق وح ــی در عدم تحق ــل اساس ــن اص ــد. بنیادی تری را می منایان

ــا  ــه ب ــه البت ــتند ک ــری هس ــد« وزین ت ــازمان واح ــاد »س ــال ایج ــی بدنب ــد ول ــدن« را بجانیاورده ان ــن »حزبی ش ــخن، رشوط بنیادی ــر س به دیگ

فلســفه و منطــق تحــزب منی خوانــد. ایــن عوامــل،  ارایــه ی نقشــه راه منســجم بــا جوانــب عملــی بــرای جامعــه ی ایــران و نظــام حاکــم کنونــی 

را هــم زیــر فشــار خــود قــرار می دهــد. وقتــی ابهامــات و تناقضــات درونــی در ظــرف پارادایــم کــه بــا اندیشــه گــذار از »سوسیالیســم واقعــا 

موجــود« آغــاز ولــی درون آن پــر گردانــده نشــده، عمیقــا منایانگــر اســت، بحــث وحــدت بی معنــی اســت. رسگردانــی فکــری مایــه عدم وحــدت 

عملــی می گــردد. اگرچــه کنارهــم می آینــد امــا منی تواننــد عمــا آن را وجــه ســازماندهی ببخشــند چــون در صــورت فقــدان پارادایــم نویــن و 

جایگزیــن غیرممکــن اســت. پارادایــم نویــن یعنــی اینکــه برخــی »ارزش هــای کهنــه« کمونیســت ها دیگــر منی تواننــد هامننــد پارادایــم ســابق 

ســلطه داشته باشــند. پارادایــم مشــرک وجــود نداشــته. اشــراک در پارادایــم یعنــی هم فکــری و وحــدت در مبانــی نظــری. ایــن نســیان خــود 

مانــع تحقــق تــوازن قــوای احــزاب همگــرا می گــردد. پــس نتیجتــا همچنــان ســلطه ی سیســتم نظــری و عملــی »سوسیالیســم واقعــا موجــود« 

ــران هــم خــود عامــل دیگــر پاســیو ماندن اســت.  در هــر حــوزه ای اجــازه شــکل گیری وحــدت چــپ را منی دهــد. پراکندگــی دردآور چــپ ای

جنبــش چــپ پــس از دهه هــا رسخوردگــی و بنــا بــه تصــور پارادایمــی کاســیک، معتقــد اســت کــه »نبایــد در اندیشــه ی اســتقرار سوسیالیســم 

درحــال حــارض و در وضــع موجــود باشــند« حتــی معتقدنــد کــه »در اندیشــه ی اســتقرار سوسیالیســم در فــردای ســقوط جمهــوری اســامی« 

هــم نیســتند. بنابرایــن تحقــق آن را بــه آینــده ای دور و محتمــل می ســپارند و ایــن اســت کــه پارادایمــی مغلطه انــداز شــکل می گیــرد. ایــن 

ــط  ــردار و متوقف شــدنی نیســت. سوسیالیســم فق ــان دارد و خاب ــی انســان رشی ــه سوسیالیســم در لحظه به لحظــه ی زندگ ــی اســت ک درحال

ــد عمــا در لحظــه ی حــارض آن را زیســت. اســراتژی سیاســی هــر حــزب و  ــه داری نیســت، بلکــه بای ــای نقــد نظــری امــروزی رسمای ــه معن ب

تشــکلی بایــد از همیــن معناهــا شــالوده بگیــرد. امــروزه پارادایــم »سوسیالیســم دموکراتیــک« بــا »سوســیال دموکراســی« تفــاوت ماهــوی دارد. 

سوسیال دموکراســی روز چــپ ســکه ی رسمایــه داری اســت و ربطــی بــه سوسیالیســم نــدارد. حــال چــپ ایــران می خواهــد از کــدام ســنخ باشــد 

و بــرای کــدام سوسیالیســم مبــارزه منایــد؟ ســلطه های ســه گانه »دولــت، نظــام والیــی و دســتگاه اقتصــاد سیاســی رسمایه دارانــه« در جمهــوری 

ــن ســلطه ســه گانه اشــراک  ــا ای ــارزه ب ــر در مب ــک اســت. اگ ــن از سوسیالیســم دموکراتی ــم نوی ــک پارادای ــر ی ــد طــرح بی نظی اســامی نیازمن

نظــر وجــود نداشــته باشــد، وحــدت چــپ امکان ناپذیــر اســت. نهایتــا احــزاب منشــعب از فدائیــان هــم ســاختار کامــا متفــاوت دارنــد هــم 

خط مشــی. انشــعابات در حــزب دههــا هــزار نفــری در موقعیــت دههــا نفــری پــس از چنــد دهــه همچنــان بخاطــر خط مشــی های متضــاد 

ادامــه دارد. متدهــای سیاســی امــروزه همچنــان انشــعاب را بجــای وحــدت بازتولیــد می کنــد، چــون هیــچ یــک از قوانیــن تحــزب را رعایــت 

منی مناینــد و ایــن انشــعاب بــه انشــعاب در جامعــه نــه، بلکــه رانده شــدن جامعــه از نیروهــای چــپ می انجامــد. ایــن درحالــی اســت کــه بــه 

دلیــل شکســت پارادایم هــای نظــام والیــی جمهــوری اســامی، پایه هــای اجتامعــی چپ گرایــی تقویــت شــده ولــی سمت وســوی ایــن تقویــت 

ــت  ــا هــامن ذهنی ــخ شــده اند،  نیســت. هــامن نحله هــای قدیمــی چــپ ب ــه دچــار خطــای نابخشــودنی در تاری ــه نیروهــای انشــعابی ک روب

ــه  ــه علی ــی منودن را ن ــل متاش ــران عم ــاب ای ــل انق ــا در اوای ــرا هامنه ــد. زی ــه دهن ــود ادام ــد خ ــه بازتولی ــه ب ــد در جامع ــد منی توانن ناکارام

جمهــوری اســامی بلکــه علیــه خــود انجــام دادنــد. اگــر امــروزه توانایــی محق کــردن وحــدت چــپ را ندارنــد، پــس قــادر بــه ارایــه ی نقشــه 

راهــی بــه جامعــه هــم نیســتند اگــر متنــی هــم ارایــه دهنــد کســی بــه آن وقعــی نخواهــد نهــاد مگــر اینکــه نخســت رشوط تحــزب را بجــای 

آورده و وحــدت خــود را تحقــق بخشــند ســپس جامعــه را پنددهنــد. 

پارادایــم بایــد تبییــن کنــد کــه اگــر چــپ ایــران جمهــوری اســامی را رسنگــون کــرد، در فــردای آن چــه نظــم و مدلــی از دموکراســی را برقرارســازد 

ــم  ــران دچــار خطاســت و علی رغ ــورد چــپ ای ــن م ــم، در ای ــه می بینی ــی اســت ک ــن درحال ــق بخشــد. ای ــردم را تعمی ــر م ــردم ب ــت م ــه حکوم ک

ــد. منایندگــی در  ــر مــردم« از »دموکراســی منایندگــی« و »شــورای کارگــری« کــه آن هــم منایندگــی اســت حــرف می زن ادعــای »حکومــت مــردم ب

دموکراســی اگرچــه یــک شــیوه اســت امــا لریــز از تضادهــای درونــی پارادایمــی اســت. ایــن تضادهــا حتــی اگــر رسمایــه داری کامــا از میــان بــرود 

بازهــم رویــاروی جوامــع انســانی قدعلــم می کننــد. ســوال ایــن اســت کــه چــرا دموکراســی رادیــکال نباشــد در یــک جامعــه ی نویــن بــا ســاختاری 

ــد  ــد دی ــه بای ــت ک ــت. اینجاس ــی  اس ــدل دموکراس ــطحی ترین م ــات س ــردن و انتخاب ــاوت؟ منایندگی ک ــا متف ــردی کام ــادی و کارک ــی، اقتص سیاس

نــگاه چــپ روبــه ســوی کدامیــن گزینــه ی مناســب اســت. نیروهــای چــپ ایــران و کوردســتان چنــد کار خطیــر پیــش رو دارنــد: نخســت، رسنگونــی 

نظــام والیــی. دوم، طــرح مــدل دموکراســی. ســوم، برابــری زن و مــرد. چهــارم، برابــری ملیت هــای مختلــف. پنجــم، نــوع آزادیهــا از قبیــل فــردی 

ــی  ــم جدای ــت. نه ــدرت و مدیری ــن آن. هشــتم، ق ــوق و قوانی ــی، حق ــم، دســتگاه قضای ــه داری. هفت ــه رسمای ــارزه علی و اجتامعــی. ششــم، مب

دولــت و دین)مدیریــت و دیــن(. دهــم، عــدم مترکــز و یــا مترکــز مدیریــت. یازدهــم، مســئله ی محیط زیســت. دوازدهــم، جهانــی شــدن 

غیررسمایه دارانــه. 
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تاریخچه
    ســازمان راه کارگــر ســازمانی مارکسیســتی و چپ گراســت کــه در جریــان انقــاب ۱۳۵۷ شــکل گرفــت و بــا نــام راه کارگــر در 

چهــارم تیــر ۱۳۵۸ رســامً اعــام موجودیــت کــرد و در ســال ۱۳۶۱ بــا تغییــر اســم، نــام ســازمان کارگــران انقابــی ایــران )راه کارگــر( 

را بــرای خــود برگزیــد. 

ایــن ســازمان عمدتــاً از اعضــا و هــواداران ســابق فداییــان و مجاهدیــن مارکسیســت تشــکیل شــد کــه در زنــدان دیــدگاه خــود را 

نســبت بــه مبــارزه ی مســلحانه تغییــر داده بودنــد و مواضــع ضــد مائوئیســتی اختیــار کــرده بودنــد. پــس از انقــاب ۱۳۵۷، ایــن افــراد 

دور هــم جمــع شــدند و دیدگاه هــای خــود را در نرشیــه رســمی خــود بــه نــام »راه کارگــر« منتــرش کردنــد. 

ــم را  آن هــا در تحلیــل خــود، جمهــوری اســامی را حکومتــی مذهبــی – بناپارتیســتی می دانســتند و امــروزه هــم رسنگونــی رژی

ــد.  ــه خــود قرارداده ان ــه برنام رسلوح

راه کارگــر، پیــش از تبعیــد و بیــن ســال های ۱۳۵۸ و۱۳۶۰، در مخالفــت هــم بــا آزادی خواه هــای اســامی و هــم مکتبی هــا نقــش 

کوچکــی ایفــا کــرد. در ایــن مقطــع ســازمان دچــار انشــعاب شــد و برخــی اعضــای آن بــه حــزب تــوده پیوســتند. در نیمــه ی دهــه ی۶۰، 

ــه و سیاســت  ــک برنام ــه ی ی ــر و ارائ ــای کوچک ت ــام گروه ه ــا ادغ ــازمان ها را ب ــید خــأ ناشــی از فروپاشــی برخــی س ــازمان کوش س

منســجم پــر کنــد، امــا از آن جــا کــه کل جنبــش بــه نقطــه ی از کار افتادگــی و اضمحــال رســیده بــود، ایــن تاش هــا مثــری نداشــت. 

در ســال ۱۹۸۶ دو تــن از مشــاوران کمیتــه مرکــزی ازجملــه محمــد آزادگــر و تعــدادی از اعضــای حــزب تــوده کــه از شــوروی بــه 

غــرب مهاجــرت کــرده بودنــد بــه راه کارگــر پیوســتند. 

در ســال ۱۹۸۷ بخــش دیگــری از اعضــای حــزب تــوده کــه در شــوروی تحت عنــوان »بیانیــه ی مــا« گــرد یکدیگــر آمــده بودنــد، پــس 

از آمــدن بــه غــرب، بــه ســازمان راه کارگــر پیوســتند. 

در ســال ۱۹۹۶ بــه هنــگام اختاف نظــر دربــاره ی موضع گیــری در قبــال اصاح طلبــان ســازمان راه کارگــر رســامً از ۴ عضــو خــود 

خواســت کــه ایــن ســازمان را تــرک گوینــد، چــرا کــه مواضــع آن هــا در چارچــوب مواضــع ســازمان منی گنجیــد. کنگــره ی ســال ۲۰۰۳ 

ســازمان راه کارگــر بــا رأی بســیار باالیــی از تصمیــم خــود انتقــاد کــرد و اخــراج ایــن بخــش از اعضــا را ناعادالنــه نامیــد و تصمیــم 

گرفتــه شــد رســامً از ایــن افــراد معذرت خواهــی شــود و از آن هــا دعــوت بــه همــکاری شــود. 

راه کارگــر در ســال ۲۰۰۹ دچــار انشــعابی بــزرگ شــد. مبنــای انشــعاب اساســاً برپایــه ی اختافاتــی صــورت گرفــت کــه از مدت هــای 

ــا غیرمــرشوط و به طــور  ــان مــرشوط ی ــه و بی ــا آزادی اندیش ــه ی آن ب ــازمان یابی، رابط ــوع س ــون درک از تشــکیات و ن ــش پیرام پی

ویــژه دربــاره ی ســازمان یک تاکتیکــی یــا چندتاکتیکــی شــکل گرفتــه بــود. دو مقالــه ی »گره گاه هــا، ضوابــط و منطــق حاکــم بــر آنهــا« 

نوشــته تقــی روزبــه کــه شــامل هفــت پرسش وپاســخ بــود و متقابــاً پاســخ محمدرضــا شــالگونی بــه هفــت پرســش بــاال، بــا عنــوان 

»اختــاف مــا«، نشــان دهنده ی زمینه هــا و دالیــل عمــده ی انشــعاب در ســال ۲۰۰۹ بــود. ]منبــع: ]اســناد بحــران و انشــعاب در »راه 

کارگــر« : و- راه کارگــر )هیئــت اجرائــی( و - راه کارگــر )کمیتــه مرکــزی(. 

در پــی انتشــار نامــه ای درونــی بــا امضــای ســی تــن از اعضــای راه کارگــر بخشــی از اعضــای ایــن ســازمان از جملــه محمدرضــا 

شــالگونی و روبــن مارکاریــان نظــر کمیتــه ی مرکــزی ســازمان بــرای باقی مانــدن در راه کارگــر و بحــث روی اختافــات در کنگــره ی راه 

کارگــر را نپذیرفتنــد و به همــراه بخشــی از اعضــای راه کارگــر خــود را راه کارگــر نامیدنــد و رهــری جدیــدی را بــرای بخــش منشــعب 

راه کارگــر بنــام "هیئــت اجرائــی ســازمان کارگــران انقابــی ایــران )راه کارگــر(" تشــکیل دادنــد. 

پــس از ایــن انشــعاب، ســازمان راه کارگــر در کنگــره ی ۲۰۰۹ خــود اعــام کــرد هیــچ دلیــل منطقــی بــرای جدایــی اعضــای جداشــده 

منی بینــد و از بخــش منشــعب دعــوت کــرد بــه ســازمان برگردنــد. در همیــن کنگــره راه کارگــر اعــام کــرد تشــکیاتی اســت کــه تحمــل 

سازمان راه کارگر
ظهور، تشبث، برنامه، دموکراسی
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ــد گرایشــی نظــری در تشــکیات  ــون و چن ــون نظــری را دارد و وجــود گرایش هــای نظــری گوناگ ــات و فراکســیون های گوناگ جریان

را کــه مرزبنــدی بــا جمهــوری اســامی دارنــد و بــرای سوسیالیســم از امــروز تــاش می کننــد از نقــاط مثبــت راه کارگــر می دانــد و 

نــه نقطه ضعــف آن. علی رغــم جدایــی تشــکیاتی دو بخــش راه کارگــر تغییــر خاصــی در مواضــع سیاســی و نظری شــان بــه وجــود 

نیامــده و هــر دو بخــش گاهــی در همکاری هــای مشــرک از جملــه »اتحــاد چــپ« و … بــا هــم همــکاری می کننــد. 

از آنجــا کــه بخــش منشــعب ایــن ســازمان بــا پســوند هیئــت اجرائــی خــود را همچنــان ســازمان انقابــی کارگــران ایــران )راه کارگــر( 

می خوانــد و طــی ۴ ســال تشــابه اســمی ایــن دو ســازمان موجــب رسدرگمــی عمومــی گشــته بــود، بخــش اصلــی ســازمان انقابــی 

کارگــران ایــران )راه کارگــر( تصمیــم گرفــت بــه هــامن اســم ۳۰ ســال گذشــته خــود رجــوع کــرده و خــود را »راه کارگــر« بخوانــد. زیــرا 

هــم تشــابه اســمی مشــکل بزرگــی را ایجــاد کــرده بــود و هــم ایــن کــه بــه هــر حــال همــه ایــن ســازمان را »راه کارگــر« می نامیدنــد. 

ایــن ســازمان در بــدو پیدایــش خــود در ایــران هــم نــام کوتــاه »راه کارگــر« را داشــت. از ایــن رو، اینــک خانــواده ی راه کارگــر دارای 

دو ســازمان اســت. ســازمان مــادر کــه خــود را »ســازمان راه کارگــر« می نامــد و بخــش منشــعب کــه بــه نــام پیشــین ایــن ســازمان 

ــت  ــدارد و عل ــن دو ســازمان وجــود ن ــان ای ــک می ــا ایدئولوژی ــاف سیاســی ی ــه اخت ــه لحــاظ سیاســی هیچ گون ــد. ب ــت می کنن فعالی

تــداوم جدایــی ارصار بخــش منشــعب ایــن ســازمان بــه عــدم تحمــل گرایش هــای گوناگــون نظــری در یــک ســازمان چــپ اســت.

برنامه
برنامه ی راه کارگر برای آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم بصورت ذیل ترشیح گشته:

ــت  ــت جمعی ــه اکری ــت را ب ــود و حکوم ــوت ش ــردم دع ــام م ــه مت ــا رای آزادان ــه ب ــاب ک ــر انق ــی ب ــان« متک ــس موسس »مجل

ــی  ــود. دموکراس ــد ب ــی خواه ــنگ بنای دموکراس ــتین س ــل نخس ــن دلی ــی و بهمی ــی آرای عموم ــتین تجل ــد، نخس ــل کن ــور منتق کش

ــدون اســتثنا از  ــه یکســان و ب ــه همــه ی شــهروندان کشــور ب ــرار شــود ک ــد برق ــی می توان ــردم، درصورت ــت م ــی حکومــت اکری یعن

آزادیهــای سیاســی کامــل برخــوردار شــوند. بــرای آنکــه آزادیهــای سیاســی کامــل و حکومــت اکریــت مــردم معنــای واقعــی داشــته 

باشــند، بــرای آنکــه هــر نهــاد و مقــام شــخصیتی تابــع قانــون باشــد هــر قانونــی محصــول رای و اراده ی عمومــی مــردم باشــد، بایــد 

ــان و اقشــار کــم  ــد، تهیدســتان، خانه خراب کارگــران یعنــی متــام کســانی کــه فقــط از طریــق فــروش نیــروی کارشــان زندگــی می کنن

بضاعــت، کــه اکریــت جمعیــت کشــور را تشــکیل می دهنــد، بتواننــد امتیــازات رســمی و عملــی رسمایــه داران، مــاکان و بلندپایــگان 

دولتــی و غیردولتــی را براندازنــد و اداره ی همــه ی امــور کشــور را واقعــا بدســت گیرند و ایــن جــز بــا درهم شکســن ماشــین دولتــی 

ــع نگهداشــن آن بوجــود  ــرای رسکــوب اکریــت و مطی ــی کــه ب ــی همــه دســتگاه های نظامــی و انتظامــی و امنیت ــه داری، یعن رسمای

ــاد  ــده اند و ایج ــاد ش ــی ایج ــدرت سیاس ــش از ق ــت زحمتک ــن اکری ــرای دورنگهداش ــه ب ــتگاه های اداری ک ــه ی دس ــد و هم آمده ان

ــر نیســت.  ــا، امکان پذی ــی مــردم بجــای آنه ــا اصــل حاکمیــت اکریــت و خودحکومت ــی متناســب ب نهادهــای دولت

سوسیالیســم فقــط برپایــه همیــن دموکراســی واقعــی، یعنــی همیــن خودحکومتــی مــردم و فرمانروایــی اکریــت استثامرشــده بــر 

اقلیــت بهره کــش می توانــد شــکل بگیــرد. ایــن دموکراســی کامــل، از تعریــف سوسیالیســم و از هدفهــای آن جدایی ناپذیــر اســت و 

بــدون آن، پیــروزی هدفهــای اجتامعــی و اقتصــادی سوسیالیســم ناممکــن می شــود. « 

راه کارگــر درصــدد اســت از طریــق برقــراری دموکراســی کــه از نظــر او هامنــا »حکومــت اکریــت« اســت بــه سوسیالیســم برســد 

و آزادی را تابــع مناســبات ایــن نظــام اکریتــی ســازد. خوانــش از دموکراســی و سوسیالیســم بصــورت خودحکومتــی اکریــت ممکــن 

اســت از ســوی بســیاری احــزاب و جنبش هــا پذیرفتــه نشــود زیــرا مبنــای حاکمیــت اکریــت بــر اقلیــت خــود بحث برانگیــز می باشــد. 

جمهــوری دموکراتیــک راه کارگــر از ایــن مجــاری معنایــی تبییــن گشــته و مدلــی از دموکراســی و سوسیالیســم خــاص خــود را ارایــه 

می دهــد. ایــن را بیشــر در برنامــه ی سیاســی خــود تبییــن کــرده کــه بصــورت ذیــل اســت:

»۱ـ انتقال متامی قدرت سیاسی به شورای عالی منایندگان منتخب همه ی مردم. 

۲ـ خودحکومتــی وســیع همــه ی مــردم از طریــق نهادهــای حاکمیــت تــوده ای در متــام ســطوح و حــق مناینــدگان آنهــا بــرای کنــرل، 

تصویــب و اجــرای قوانیــن. 

ــات  ــه ســن ۱۸ ســالگی رســیده اند، در انتخاب ــه ب ــرای همــه ی شــهروندانی ک ــر، مســتقیم و مخفــی ب ــی، براب ۳ـ حــق رای همگان

ــوده ای و محلــی.  همــه ی ارگانهــای دولتــی و ت

۴ـ آزادی بی قیــد و رشط عقیــده، بیــان، مطبوعــات، اخبــار و اطاعــات، اجتامعــات، اعتصابــات. . .  و تشــکل های سیاســی و صنفــی. 

آزادی افــراد در انتخــاب پوشــش، شــغل، محــل ســکونت و مســافرت در داخــل یــا بــه خــارج از کشــور. 

۵ـ برابــری حقــوق کلیــه ی شــهروندان در برابــر قانــون، رصفنظــر از جنســیت، ملیــت، نــژاد و اعتقــادات سیاســی. مصونیــت قانونــی 

»
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هــر فــرد در محــل ســکونت او حــق همــه ی افــراد بــرای تعقیــب قانونــی هریــک از مقامــات از طریــق مجــاری عــادی قضایــی و در 

برابــر هیــات منصفــه. 

۶ـ انحــال کلیــه ی دســتگاه های رسکــوب و ســازمانهای اطاعاتــی رژیــم جمهــوری اســامی ممنوعیــت هــر نــوع شــکنجه تحــت 

هــر عنــوان. لغــو مجــازات اعــدام. 

۷ـ ممنوعیــت حکومــت ایدئولوژیــک. جدایــی کامــل دســتگاه مذهــب از دولــت. جدایــی کامــل دســتگاه های مذهبــی و مســلکی 

ــا.  ــی و فعالیت هــای آنه ــه موسســات مذهب ــی ب ــه کمــک دولت از نظــام آموزشــی کشــور. الغــاء مذهــب رســمی. ممنوعیــت هرگون

آزادی همــه ی افــراد در داشــن یــا نداشــن مذهــب و آزادی آنهــا در تبلیغــات مذهبــی یــا ضدمذهبــی. 

۸ـ حــق همــه ی ملت هــای ســاکن ایــران در تعییــن رسنوشــت خــود، از جملــه جدایــی کامــل و تشــکیل دولــت مســتقل. 

خودمختــاری هریــک از ملتهــا کــه بــا متایــل آزادانــه ی خــود در یــک مجموعــه ی جمهــوری فدراتیــو متحــد می شــوند. 

ــار  ــق خودمخت ــادری در ادارات مناط ــان م ــه زب ــم ب ــگاه ها و تکل ــدارس و دانش ــادری در م ــان م ــه زب ــوزش ب ــل آم ۹ـ آزادی کام

ــران.  ــل ســاکن ای ــه ی مل ــان مشــرک و وســیله ی ارتباطــی کلی ــوان زب ــان فارســی بعن ــه زب ــی. آمــوزش ب محل

۱۰ـ تشــکیل نیروهــای مســلح مردمــی تحــت فرمــان شــورای عالــی مناینــدگان منتخــب مــردم و ایجــاد توانایــی کافــی در توده هــای 

مــردم بــرای دفــاع از حاکمیــت خــود. قرارگرفــن پلیــس انتظامــی در تحــت فرمــان عالیریــن شــورای مناینــدگان منطقــه ای یــا محلــی 

مردم. 

۱۱ـ الغاء هر نوع دیپلامسی رسی. 

ــاملت آمیز  ــتی مس ــود، همزیس ــت خ ــن رسنوش ــل در تعیی ــق مل ــناخن ح ــه ی برسمیت ش ــی برپای ــبات بین امللل ــراری مناس ۱۲ـ برق

بیــن دولتهــا، حامیــت از جنبش هــای کارگــری و دموکراتیــک و رهایی بخــش ملــی جهــان و دفــاع از دموکراســی، آزادیهــای سیاســی 

و حقــوق بــرش. 

ــری  ــری و پیگی ــب آزادی و براب ــت کس ــان جه ــتقل زن ــکل مس ــت از تش ــی و حامی ــتی مرق ــای فمینیس ــت از جنبش ه ۱۳ـ حامی

ــم.  ــه سوسیالیس ــذار ب ــط گ ــه در رشای ــه داری و چ ــه ی رسمای ــه در جامع ــود چ ــات خ مطالب

ــو  ــرای لغ ــاش ب ــی، ت ــای نظام ــر و پایگاه ه ــای تجاوزگ ــال پیامن ه ــیمیایی و انح ــته ای و ش ــل هس ــاح کام ــاع از خلع س ۱۴ـ دف

ــی. « ــع بین امللل ــایر مجام ــد و س ــل متح ــازمان مل ــزرگ در س ــای ب ــوذ قدرت ه ــامل نف ــژه و اع ــازات وی امتی

راه کارگــر در برنامــه ی خــود بــه پدیــده ی دولــت نپرداختــه امــا آنچــه بعنــوان برنامــه ی سیاســی ارایــه داده بــه مراتــب مردمی تــر 

ــا دارد و  ــور و ملیت ه ــا در رسارس کش ــردم و ملت ه ــی م ــه خودحکومت ــاره ب ــه اش ــت. اینک ــتی اس ــزاب سوسیالیس ــیاری اح از بس

نیــز موضــوع جدایــی یــک ملــت از کشــور و ایجــاد دولــت مســتقل و یــا بــه خواســت خــود آنهــا باقــی مانــدن در یــک جمهــوری 

ــت دادن  ــی دارد. اهمی ــفاف تر و رادیکال ــه ا ی ش ــه برنام ــد ک ــات می کن ــد، اثب ــان می ران ــکارا برزب ــار را آش ــورت خودمخت ــدرال بص ف

بــه مســئله ی زن و کارگــران شــیوه ای خــاص یافتــه کــه هرچنــد در مبانــی پارادایمــی دارای نقایصــی اســت و بــه گــذار از پارادایــم 

ــت.  ــانی اس ــع انس ــر در جوام ــاد تغیی ــرای ایج ــتارهای ب ــن ایس ــود از باارزش تری ــت خ ــا در کلی ــته ام ــق نگش ــی موف ــنتی چپگرای س

چــه بســا نگرشــش در خصــوص نظامی گــری و قوانیــن و رسنوشــت نیروهــای نظامــی یــک کشــور و ایالت هــا و نظــام آن بســیار از 

دولت گرایــی و اســتبداد گریــزان اســت کــه یــک ارزش جنبشــی انقابــی اســت. تاکیــد بــر مردمی کــردن متامــی نهادهــا، ارگان هــا و 

ــد.  ــه اســت کــه مســیر سوسیالیســم را می پیامی ابزارهــا در یــک کشــور رویکــری عاقان

راه کارگــر درصــدد اســت از طریــق برقــراری دموکراســی کــه از نظــر او همانــا 
»حکومــت اکثریــت« اســت بــه سوسیالیســم برســد و آزادی را تابــع مناســبات ایــن نظــام 
اکثریتــی ســازد. خوانــش از دموکراســی و سوسیالیســم بصــورت خودحکومتــی اکثریــت 
ممکــن اســت از ســوی بســیاری احــزاب و جنبش هــا پذیرفتــه نشــود زیــرا مبنــای حاکمیــت 

ــد. ــز می باش ــود بحث برانگی ــت خ ــر اقلی ــت ب اکثری

,,,,
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برنامه اقتصادی
»۱ـ برقــراری مالکیــت اجتامعــی در کلیــه ی مواضــع کلیــدی اقتصــاد اعــم از بانکهــا، موسســات بیمــه و نهادهــای مالــی و اعتبــاری، 

ــوری اســامی  ــت جمه ــه دول ــق ب ــی متعل ــدی و خدمات ــع تولی ــه ی موسســات و مناب ــی. مصــادره ی کلی ــی و خدمات ــدی، بازرگان تولی

یــا رسمایــه داران و مــاکان بــزرگ، یــا موسســات اســامی. مصــادره ی امــاک، مســتغات، مجتمع هــای مســکونی و خانه هــای 

ــن و  ــازی روی زمی ــری از بورس ب ــور جلوگی ــدام مبنظ ــن اق ــن. ای ــردن زمی ــزرگ. ملی ک ــکان ب ــه داران و مال ــه رسمای ــق ب ــی متعل اضاف

ــق  ــا ح ــن ی ــدی از زمی ــرداری تولی ــق بهره ب ــه ح ــه هیچوج ــرد و ب ــورت می گی ــا ص ــاختامن و اجاره به ــت س ــن آوردن قیم ــرای پاپی ب

ــد.  ــلب منی کن ــی س ــاختامن را از کس ــاره دادن س ــا اج ــاختامن کردن ی س

۲ـ برقراری نظارت دولتی بر تجارت خارجی. 

۳ـ برقــراری مدیریــت کارگــری، یعنــی رشکــت همــه ی کارکنــان هربنــگاه اقتصــادی در اداره ی آن، جــز در بنگاه هایــی کــه بخاطــر 

ویژگــی یــا موقعیــت انحصاریشــان مدیریــت آنهــا بایــد از طــرف نهادهــای حکومتــی رسارسی یــا منطقــه ای تعییــن گــردد و جــز در 

بنگاه هــای اقتصــادی کوچــک. 

۴ـ تضمین حق تشکل های مستقل مردمی برای نظارت های الزم جهت دفاع از منافع مرصف کنندگان. 

۵ـ آزادی مالکیت خصوصی در مقیاس بنگاه های اقتصادی کوچک. 

۶ـ برقراری مالیات تصاعدی بردرآمد، ثروت و ارث. 

۷ـ حق هرخانواده برای داشن یک مسکن مناسب و اقدامات زیر در جهت تامین این حق:

ــی  ــای خودحکومت ــه ارگانه ــی ب ــد دولت ــزرگ و ســاختامن های زای ــه داران و مــاکان ب ـ واگــذاری مســاکن مصــادره شــده از رسمای

ــاه.  ــای بی رسپن ــکان خانواده ه ــرای اس ــردم ب م

ـ واگــذاری زمیــن، وام و تســکیات بــه کارگــران، زحمتکشــان و کارمنــدان کم درآمــد بــرای تهیــه ی مصالــح ســاختامنی و ســاخن 

مســکن. 

ـ کنرل اجاره بهای مسکن توسط ارگان های خودحکومتی مردم. «

ــکاالت کار  ــردد، از اش ــت ابقاگ ــده ی دول ــه پدی ــا اینک ــت، ام ــتی اس ــاارزش سوسیالیس ــری ب ــت ام ــاد و حکوم ــردن اقتص مردمی ک

ــر،  ــه اشــکاالت دیگ ــه ی انســانی اســت. از جمل ــی در جامع ــردی و عمل ــای کارب ــر دارای ارزش ه ــه ی راه کارگ ــه برنام ــد، اگرن می باش

موضــوع کارگــر و دســتمزد اســت و در طــول آن توانســته نشــده موضــوع مالکیــت بطــور کامــل حــل گــردد. هرچنــد مالکیــت را اکــرا 

ــه ای  ــوده و طبق ــدن ت ــه باقی مان ــزرگ اســت و مســلام ب ــا معضــل ب ــن اثن ــر دســتمزدبگیر خــود در ای ــا کارگ ــد، ام اجتامعــی می کن

بــه نــام کارگــر راضــی اســت و همچنــان مشــکات ایــن طبقــه باقیســت. همیــن طبقــه بــا ابقــا بــا مشــکات و بحران هــای قبلیــش 

ــد برنامه هــای راه کارگــر در زمینه هــای  ــن مســایل انســانی اســت. هرچن ــده ی دولــت هــم ابقــا اســت، از بزرگری ــی کــه پدی درحال

ــردد.  ــد مسئله ســاز گ ــر می توان ــل اشــکاالت فوق الذک ــا بدلی ــره مــدون اســت، ام ــل آمــوزش، بهداشــت و غی ــاه اجتامعــی از قبی رف

موضــوع دیگــر، متایــل ســازمان راه کارگــر بــه برانــدازی نظــام جمهــوری اســامی اســت کــه در برنامــه ی مکتــوب خــود بــدان اشــاره 

ــد خــود در ایــن خصــوص آزاد  ــراز عقای ــد. در ایــن خصــوص شفاف ســازی کــرده و در اب ــکال عمــل می منای منــود و بســیار هــم رادی

اســت کــه چــه راهــکاری را دربرگیــرد. 

»

,,,,

,,,,

سوسیالیسم فقط برپایه همین دموکراسی واقعی، 
یعنی همین خودحکومتی مردم و فرمانروایی اکثریت 

استثمارشده بر اقلیت بهره کش می تواند شکل 
بگیرد. 
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پیشینه
    حــزب کمونیســت ایــران )حــکا(، یــک حــزب سیاســی کمونیســتی اســت کــه در ۱۱ شــهریور ۱۳۶۲ )۲ ســپتامر ۱۹۸۳( بــا ابتــکار 

رهــران کمونیســت ســازمان کوملــه ی انقابــی زحمتکشــان کوردســتان ایــران کــه در فکــر رسارسی کــردن سیاســت های کمونیســتی 

کومه لــه بودنــد، به وجــود آمــد. جریانــات و ســازمان های چــپ ایرانــی از جملــه ســازمان پیــکار در راه آزادی طبقــه کارگــر و اتحــاد 

مبــارزان کمونیســت و تعــداد دیگــری از چپگرایــان ایــران نیــز در تشــکیل ایــن حــزب تأثیــر داشــتند کــه رسانجــام خــود بــه صفــوف 

ایــن حــزب پیوســته و در ایــن حــزب ادغــام شــدند. ســازمان کوملــه ی انقابــی زحمتکشــان کوردســتان ایــران پــس از تشــکیل ایــن 

حــزب بــا نــام کوملــه ســازمان کوردســتان حــزب کمونیســت ایــران بــه فعالیــت خــود ادامــه داد. 

حــزب کمونیســت ایــران موســوم بــه حــکا در شــهریور مــاه ۱۳۶۲ به دنبــال بیــش از یــک ســال بحث هــای علنــی و درونــی کــه 

اعضــا کوملــه در آن مشــارکت داشــتند و بــا بــه هــم پیوســن چندیــن ســازمان چــپ و کمونیســتی ایرانــی، در یــک کنگــره ی مؤســس، 

تأســیس شــد. 

ــارزان کمونیســت،  ــز ۱۳۶۱ کنگــره ی اول در مناطــق آزاد کوردســتان تشــکیل می شــود. در شــهریور مــاه ۱۳۶۲، اتحــاد مب در پائی

ســازمان انقابــی زحمتکشــان کوردســتان ایــران )کوملــه( و افــراد و فراکســیون های مارکسیســم انقابــی از دیگــر ســازمان ها، حــزب 

ــد.  ــران را تشــکیل می دهن کمونیســت ای

ــنت های  ــط س ــظ و بس ــت حف ــران، در جه ــت ای ــزب کمونیس ــکیل ح ــران و تش ــپ ای ــازمان های چ ــر س ــا دیگ ــه ب ــاد کومل اتح

ــود.  ــه ب ــی کومل ــی و سیاس ــوذ اجتامع ــی و نف انقاب

کمیتــه ی مرکــزی کوملــه در آن هنــگام طــی برگــزاری یــک همه پرســی تشــکیاتی پیوســن کوملــه را بــه ایــن تشــکیات جدیــد بــه 

رأی گذاشــت و بیــش از ۹۸٪ از فعالیــن آن زمــان کوملــه بــه آن رأی مثبــت دادنــد. 

انشعاب در حزب
حــزب کمونیســت ایــران در طــول تاریــخ خــود انشــعاباتی را پشــت رسگذاشته اســت، کــه مهم تریــن آن هــا انشــعاب تعــدادی از 

ــه رهــری منصــور حکمــت بوده اســت. ایــن انشــعاب در ســال ۱۹۹۱  ــام کمونیســم کارگــری ب اعضــا و فعالیــن ایــن حــزب تحــت ن

میــادی صــورت گرفــت و حاصــل آن تشــکیل حــزب کمونیســت کارگــری ایــران بــود. خــود ایــن حــزب هــم بــه نوبــه ی خــود دســتخوش 

انشــعابات دیگــری شــد کــه حاصــل آن حــزب حــزب کمونیســت کارگــری ایــران ـ  حکمتیســت، حــزب اتحــاد کمونیســم کارگــری و اتحــاد 

سوسیالیســتی کارگــری، اتحــاد بین املللــی در حامیــت از کارگــران ایــران و چنــد گــروه دیگــر اســت. 

عــاوه بــر ایــن در ســال ۲۰۰۰ جمعــی از اعضــای کوملــه ســازمان کوردســتان حــزب کمونیســت ایــران، بــه رهــری عبداللــه مهتــدی 

و عمــر ایلخانــی زاده از حــزب کمونیســت ایــران جــدا شــدند و تشــکیات جدیــدی را بــا نــام حــزب کوملــه کوردســتان ایــران تأســیس 

کردنــد. ایــن حــزب جدیــد نیــز پــس از مدتــی دچــار انشــعاب شــد و بخشــی از آن بــه رهــری عمرایلخانــی زاده در ســال ۲۰۰۸ بــا 

عنــوان کوملــه ی زحمتکشــان کوردســتان اعــام انشــعاب کــرد. 

ــاب  ــط انق ــامی توس ــوری اس ــی جمه ــدار رسنگون ــیون و طرف ــازمان های اپوزیس ــران از س ــت ای ــزب کمونیس ــارض ح ــال ح در ح

کارگــری اســت. مرکزیــت ایــن حــزب مثــل ســایر احــزاب اپوزیســیون جمهــوری اســامی در خــارج کشــور اســت. دبیرخانــه ی آن در 

دبیرکل:

          صالح مازوچی 

بنیان گذاری:

۱۱ شهریور ۱۳۶۲ )۲ سپتامرب ۱۹۸۳( 

مرام سیاسی:
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ســوئد واقــع اســت و تشــکیات خــارج کشــور آن به خصــوص در کشــورهایی همچــون ســوئد، نــروژ، کانــادا و بعضــی شــهرهای آملــان 

فعــال هســتند. 

حــزب کمونیســت ایــران پــس از انشــعاب عبداللــه مهتــدی دبیــرکل ســابق ایــن حــزب در ســال ۱۳۷۹، پُســت دبیرکلــی را حــذف 

ــی حــزب اداره می شــود.  ــت اجرای کــرده و به صــورت شــورایی و توســط هیئ

طبــق بیانیــه ی پایانــی کنگــره ی هشــتم حــزب کمونیســت ایــران کــه در روزهــای ۱۱ تــا ۱۶ تیرمــاه ۱۳۸۳ )۱ تــا ۶ ژوئیــه ۲۰۰۴( 

برگــزار گردیــد ۱۱ نفــر از اعضــا آن بــه عنــوان اعضــا اصلــی و ۳ نفــر بــه عنــوان عضــو علی البــدل انتخــاب گردید:اعضــا اصلــی: رونــاک 

ــود  ــزاده، محم ــم علی ــاد شــعبانی، ابراهی ــی، فره ــورزاده، رشــید رزاق ــرصت تیم ــاه، ن ــان، حســن رحــامن پن ــناگر، هلمــت احمدی آش

قهرمانــی، جــال محمدنــژاد، صــاح مازوچــی، رحــامن نجــات. اعضــای علی البــدل: شمســی خرمــی، اســامعیل قهرمانــی، رسوه نــارصی. 

ــزب  ــتان ح ــازمان کوردس ــه س ــرکل کومل ــزاده دبی ــم علی ــار ابراهی ــتین ب ــرای نخس ــه ۱۳۹۸، ب ــزب در ژوئی ــوم ح ــن پلن در آخری

ــر بــه عضویــت در هیئــت اجرایــی برگزیــده  ــران از هیئــت اجرایــی حــزب کمونیســت ایــران حــذف شــد و افــراد زی کمونیســت ای

ــوف پرســتار، نــرصت تیمــورزاده، ســید حســن شمســی و محمــود  ــی، رئ ــان، خــرسو بوکان شــدند: صــاح مازوچــی، هلمــت احمدی

ــی.  قهرمان

حــزب کمونیســت ایــران بعــد از ســی ســال بــرای هــامن اهدافــی مبــارزه می کنــد کــه در بیانیــه ی پایانــی کنگــره ی مؤســس آمــده 

اســت :

»حــزب کمونیســت ایــران بــرای هــامن هدفــی مبــارزه می کنــد کــه کمونیســت های انقابــی جهــان از مانیفســت کمونیســت تــا 

امــروز بــرای دســتیابی بــه آن قاطعانــه جنگیده انــد . 

حــزب کمونیســت ایــران، گُردانــی از ارتــش جهانــی طبقــه کارگــر اســت کــه پیــروزی انقــاب و ایجــاد جامعــه ی نویــن سوسیالیســتی 

را هــدف و آرمــان خــود قــرار داده اســت. توحــش ضــد کمونیســتی بــورژوازی کــه امــروز در مقیــاس جهانــی ســازمان یافتــه اســت 

و دههــا ســال عملکــرد مخــرب رویزیونیســم و تاثیــرات زیانبــار آن بــر جنبــش کارگــری و کمونیســتی، حــزب کمونیســت عــرص مــا را 

بــا رشایــط عینــی ویــژه ای روبــرو می ســازد. ایــن رشایــط ایجــاب می کنــد کــه حــزب کمونیســت از ابتــدای کار بــرای طوالنی تریــن 

ــازی در ســخت ترین  ــارزه و جانب ــرای مب ــورژوازی هــار و ســازمان یافته آمــاده باشــد، صفــوف خــود را ب ــا ب ــن نردهــا ب و خونین تری

ــوص و اســتواری  ــر خل ــد و در همــه حــال ســمبل و مظه ــاده کن ــوزش دهــد و آم ــی آم ــوب پلیســی و نظام ــاق و رسک ــط اختن رشای

ــش طبقــه ی  ــی در جنب ــکار و آراء و سیاســت های بورژوای ــدن اف ــوژی سیاســت باشــد و یکــدم از درهــم کوبی کمونیســتی در ایدئول

کارگــر بــاز نایســتد. 

پیــام کنگــره ی موســس اش خطــاب بــه کارگــران ایــران چنیــن گفــت: کدامیــک از شــام هنــوز منی دانــد کــه راه نجــات مــا از ایــن 

همــه مشــقت و تیــره بختــی، از ایــن همــه محرومیــت و بی حقوقــی اتحــاد و همبســتگی ماســت؟ کدامیــک از شــام هنــوز منی دانــد 

کــه مــا کارگــران، بــدون اتحــاد و بــدون قــدرت متشــکل و مســتقل خــود، حتــی در فــردای توده ای تریــن قیام هــا و بی رحامنه تریــن 

ــز  ــم داشــت؟ بی شــک رم ــان شــده اســت نخواهی ــروز عایدم ــی جــز آنچــه ام ــار و ســتمگر، نصیب ــا حاکــامن جب تسویه حســاب ها ب

پیــروزی مــا اتحــاد و همبســتگی ماســت. 

حــزب کمونیســت ایــران در دل مبــارزه و نردکنــان متولــد می شــود. از کوردســتان انقابــی کــه ســازمان کوردســتان حــزب 

ــران کــه  ــا شــهرهای رسارس ای ــی اســت، ت ــوده ای و ســازمانده ی یــک جنبــش انقاب ــه( رهــر یــک جنبــش ت ــران )کومل کمونیســت ای

فعالیــت کمونیســتی می بایــد در ســیاه ترین رشایــط اختنــاق و تــرور پلیســی ادامــه یابــد، حــزب مــا بــرای ســازماندهی صــف متحــد 

و مســتقل طبقــه ی کارگــر ایــران مبــارزه می کنــد. حــزب مــا، حــزب کارگــران، حــزب تهیدســتان و محرومانــی اســت کــه بــرای حکومــت 

ــد. « ــارزه می کن ــرای سوسیالیســم مب کارگــری، الغــای مالکیــت خصوصــی و ب

برنامه
ــادی  ــی و اقتص ــت سیاس ــه حاکمی ــان دادن ب ــرای پای ــود ب ــول خ ــتی، به ق ــی مارکسیس ــه حزب ــران، به مثاب ــت ای ــزب کمونیس ح

طبقــه ی  رسمایــه دار، برقــراری حکومــت کارگــری و ایجــاد یــک جامعــه ی سوسیالیســتی مبــارزه می کنــد. ارصار دارد کــه سوسیالیســم 

امــری مربــوط بــه آینــده ای نامعلــوی و دوردســت نیســت بلکــه زمینــه، توانایــی و امــکان اجتامعــی و اقتصــادی آن در بطــن نظــام 

رسمایــه داری ایــران فراهــم آمــده اســت و تحقــق آن بــا نیــروی آگاهــی، تشــکل و مبــارزه ی طبقــه ی کارگــر ممکــن خواهــد شــد. ایــن 

ــا  ــه امــروزه در رشف تحقــق اســت، ام ــان اســت ک ــد و تلقــی او چن ــده تصــور منی کن ــد سوسیالیســم را از آن آین حــزب هــم هرچن

ــده ای  ــارزه در آین ــا تشــکل و مب ــه ب ــد اســت ک ــد و معتق ــان دارد منی بین ــی رشی ــه در لحظــه کنون ــزی ک بازهــم سوسیالیســم را چی

»



سال چهارم شامره ی هشتم / مهر ماه ۱۳۹۹  ملت دموکراتیک106

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

نزدیــک می تــوان آن را برســاخت. ایــن از اشــکاالت پارادایمــی آن حــزب اســت و بــه همیــن دلیــل مرصــد مهیاشــدن موقعیتــی بــرای 

اقــدام عملــی در آینــده اســت و امــروزه رصفــا حزبــی اروپانشــین اســت کــه مبــارزات عملــی در ابعــاد نظامــی و سیاســی ســازمانده  

ــده  ــل فلج کنن ــال عم ــردد، انفع ــن می گ ــامی ممک ــوری اس ــردن جمه ــا رسنگون ک ــده ب ــم در آین ــه سوسیالیس ــور ک ــن تص ــدارد. ای ن

حزبــی اســت کــه بــا قوانیــن تحــزب در تضــاد کامــل اســت. 

شوراها و حاکمیت مردم

کمونیســت در برنامــه ی خــود می نویســد:»تجربه ی رسارس جهــان و نیــز تجربــه ایــران بخوبــی ثابت کــرده کــه دموکراســی پارملانــی 

در پــس ظواهــر ریاکارانــه اش همــواره ابــزار دورنگهداشــن عملــی کارگــران و توده هــای مــردم از دخالــت موثــر در رسنوشــت خویــش 

بــوده اســت. از نظــر مــا نظــام شــورایی بهریــن و در دســرس ترین وســیله دخالــت کلیــه ی آحــاد طبقــه ی کارگــر و توده هــای مــردم 

به مثابــه قانونگــذار و مجــری قانــون در اداره ی جامعــه می باشــد.«

حــزب نامــرده خواهــان دموکراســی مســتقیم و دخالــت مســتقیم کارگــران و توده هــا در اداره ی امــور جامعــه اســت و ابــزار آن 

را بصــورت شــورا تبییــن می منایــد. داعیــه اش ایــن اســت کــه بــا ایــن شــیوه می تــوان از بروکراتیســم گــذار منــود. »شــوراهای محلــی، 

ــدرت  ــاختار ق ــی و س ــن ارگان حکومت ــوراها« را عالی تری ــدگان ش ــره ی رسارسی مناین ــطوح و کنگ ــه ی س ــدگان در هم ــوراهای مناین ش

ــات  ــیوه ی حی ــاختار، ش ــانی در »س ــع انس ــورده جوام ــایل گره خ ــی در مس ــوع فوق بحران ــن موض ــا بنیادی تری ــد. ام ــی می دان سیاس

و کارکــرد« اســت کــه حــزب کمونیســت آن را حــل ننمــوده و بــدان ورود هــم نکــرده یــا اینکــه به زعــم خــود راه حلــی پیــش پــای 

برشیــت گذاشــته اســت. اینکــه بیاییــم و مکانیســمی مدیریتــی تحــت عنــوان »شــورا« را در مراتــب فوقانــی مدیریــت بجــای عوامــل 

قــدرت قراردهیــم اگرچــه خــوب اســت، امــا کلیــت بحــران حــل نگشــته اســت. ایــن بــه طراحــی نویــن سوسیالیســتی در اجتامعــات 

ــئله ی  ــا مس ــی، تنه ــی و دولت ــای پارملان ــورایی بج ــدل ش ــد. در م ــان در آن درمانده ان ــان همچن ــه ی چپگرای ــه جامع ــردد ک برمی گ

مدیریــت فوقانــی دســتکاری شــده و بدنــه کــه کارگــران و مناســبات حیاتــی آنهــا اســت همچنــان بعنــوان یــک معضــل باقی مانــده. 

حتــی بــا کمــی قایل شــدن حــق و حقــوق کارمــزدی و مزایــای کارگــری ایــن مســئله حــل منی گــردد زیــرا شــیوه ی حیــات معضل ســاز 

اســت. حــزب، یــک حــزب کمونیســتی اســت امــا بــه ســاختارها و کارکردهــای پدیــده ی کمونــی هیــچ نپرداختــه حتــی اســمی از آن در 

قالــب یــک واژه هــم نیــاورده. اگــر پارملــان منایندگــی اســت، شــورا هــم یــک گــروه منایندگــی  اســت. پــس توفیــر آنچنانــی نخواهــد 

داشــت. 

در ادامــه ی برنامــه ی حــزب آمــده: »ارتــش، ســپاه پاســداران و دیگــر ارگان هــای رسکــوب جمهــوری اســامی بایــد منحــل شــوند. 

هــدف نهایــی مــا انحــال متــام نیروهــای مســلح حرفــه ای اســت. امــا در رشایطــی کــه هنــوز نهــاد ارتــش حرفــه ای بــه متامــی از میــان 

نرفتــه اســت، مــا خواهــان کنــرل و فرماندهــی عالــی آن توســط کنگــره رسارسی شــوراها هســتیم و نیــز بــرای دموکراتیزه کــردن کامــل 

ــا  ــرا رصف ــوده و آن ــی کشــور ب ــق ارتــش در امــور داخل ــه مطل ــم. مــا خواهــان عــدم مداخل ــارزه می کنی ــی ارتــش مب مناســبات درون

نهــادی دفاعــی و نــه تعرضــی می دانیــم«. 

ــوری اســامی بحــث  ــی جمه ــای نظام ــپاه و نیروه ــش، س ــه از انحــال ارت ــد ک ــی دارن ــه ی خــود مرام بســیاری احــزاب در برنام

می مناینــد ولــی ارتشــی دیگــر را جایگــزی آن می ســازند کــه مســتقل اســت، امــا حــزب کمونیســت مدلــی تابــع شــوراها را پیشــنهاد 

می منایــد کــه تاحــدی متفــاوت اســت. حتــی از دموکراتیزه کــردن مناســبات درونــی ارتــش ســخن می گویــد کــه امــری بســیار مشــکل 

ــن و مسئله ســاز اســت.  ــا برخــی خصلت هــای نظامــی در تبای اســت و اگرچــه اشــتباه نیســت امــا ب

حقوق و آزادیهای فردی، سیاسی و اجتامعی

»۱ـ حــق رای همگانــی، برابــر، مســتقیم و مخفــی بــرای متــام افــراد باالتــر از شــانزده ســال مســتقل از جنیســیت، تعلقــات مذهبــی، 

ملــی، قومــی و عقیــده ی سیاســی. حــق هــر فــرد باالتــر از ۱۸ ســال بــرای انتخاب شــدن در هــر نهــاد و ارگان منایندگــی. 

۲ـ آزادیهــای بی قیــدورشط سیاســی، آزادی تشــکیل احــزاب و فعالیــت سیاســی، آزادی عقیــده و تبلیــغ آن، آزادی بیــان و 

مطبوعــات، آزادی اجتامعــات، تظاهــرات، اعتصــاب، تحصــن، تشــکیل ســندیکا و هــر نــوع تشــکیل صنفــی و سیاســی. فراهــم آوردن 

ــور.  ــه سانس ــو هرگون ــی، لغ ــی و تلویزیون ــبکه های رادیوی ــات، ش ــی، نرشی ــانه های جمع ــه رس ــی ب ــی عموم ــکان دسرس ام

۳ـ جدایی مذهب از دولت، لغو اکید:

هرگونــه امتیــاز و تبعیــض در مشــاغل دولتــی و حقــوق افــراد بــر حســب مذهــب و مقــام مذهبــی آنــان و یــا اعتقــاد و عدم اعتقــاد 

آنــان بــه مذهــب، پرداخــت کمک هــای مالــی و غیرمالــی دولتــی بــه فعالیت هــا و موسســات مذهبــی، مــواد درســی و رســم و آییــن 

مذهبــی در مــدارس و موسســات آموزشــی دولتــی. 
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هیچیــک از مذاهــب بعنــوان مذهــب رســمی کشــور شــناخته منی شــوند، مذهــب امــر خصوصــی افــراد تلقــی می شــود و کلیــه 

افــراد کشــور در اختیارکــردن هــر مذهبــی و یــا نداشــن مذهــب آزادنــد. 

۴ ـ تســاوی کامــل حقــوق قانونــی کلیــه ی افــراد کشــور رصف نظــر از مذهــب و مــرام و عقیــده ی سیاســی، رفــع هرگونــه تبعیــض 

و محدودیــت قانونــی افــراد برحســب مــرام و عقیــده سیاســی آنهــا. 

۵ ـ آزادی انتخــاب شــغل و محــل ســکونت، مصونیــت قانونــی هــر فــرد و محــل ســکونت او، لغــو کلیــه مقــررات و قوانینــی کــه 

مبتنــی بــر دخالــت پلیســی در زندگــی افــراد بــوده و انحــال کلیــه ی نهادهایــی کــه مجــری چنیــن قوانینــی هســتند. آزادی ســفر و 

اقامــت در متــام نقــاط کشــور و آزادی مســافرت بــه خــارج کشــور بــرای کلیــه ی افــراد. 

۶ ـ ایــران کشــوری مهاجرپذیــر اســت. در ایــران پناهنــدگان سیاســی بــدون قیــدورشط پذیرفتــه می شــوند. هــر کارگــر مهاجــر و 

یــا هــر پناهنــده ای در صــورت متایــل می توانــد بــه تابعیــت ایــران درآیــد و در غیــر اینصــورت نیــز از حقــوق کامــل و برابــر بــا دیگــر 

ســاکنین ایــران برخــوردار خواهدبــود. 

ــل،  ــه ی مل ــوق کلی ــری حق ــایی براب ــی رسی، شناس ــه دیپلامس ــو هرگون ــی، لغ ــت خارج ــر سیاس ــردم ب ــل م ــارت کام ــق نظ ۷ ـ ح

پشــتیبانی از جنبش هــای کارگــری،  سوسیالیســتی و آزادیخواهانــه در رسارس جهــان. 

۸ ـ گنجاندن حکم لغو مجازات اعدام در قانون اساسی کشور. 

زنان

ــه ی  ــی در کلی ــی و اجرای ــه ی ارگان هــای قانونگــذاری، قضای ــه یکســان از حــق انتخاب کــردن و انتخاب شــدن در کلی ــد ب ــان بای زن

ســطوح کشــوری و محلــی برخــوردار باشــند. کلیــه ی قوانیــن و مقرراتــی کــه آزادی زنــان را در لباس پوشــیدن مقیــد می کنــد، همچــون 

قانــون حجــاب اجبــاری، لغــو می گــردد. 

برابــری کامــل زن و مــرد در امــر اشــتغال، پرداخــت مــزد برابــر بــرای کار مشــابه بــه زنــان و مــردان، بیمه هــای اجتامعــی یکســان 

بــرای زنــان و مــردان. برخــورداری از حــق دو روز مرخصــی ماهانــه بــرای زنــان شــاغل، ممنوعیــت ســپردن هــر نــوع کار زیــان آور بــه 

زنــان بــاردار. ممنوعیــت اخــراج زنــان بــاردار بــه هــر بهانــه ای. خــودداری از اســتخدام زنــان بــاردار و دارای فرزنــد غیرقانونــی بــوده 

و جــرم محســوب می گــردد. ممنوعیــت اعــام جنســیت در آگاهی هــای اســتخدام و تحصیلــی )مگــر در مــوارد اســتثنایی و رضوری 

کــه قانــون تعییــن می منایــد(. برخــورداری از شــانزده هفتــه مرخصــی بــرای دوران بــارداری و یکســال مرخصــی بــرای نگهــداری نــوزاد 

ــری کامــل زن و مــرد در زمینه هــای ازدواج، انتخــاب  ــرد. براب ــن توســط زن و شــوهر مــورد اســتفاده قرارمی گی ــا توافــق طرفی ــه ب ک

ــر  ــرد در ام ــوق زن و م ــری حق ــدد زوجــات. براب ــه و تع ــت صیغ ــره. ممنوعی ــه و غی ــه، جهیزی ــردن شــیربها، مهری همــرس. ممنوع ک

طــاق و تکفــل فرزنــدان. 

کلیــه ی قوانیــن رشعــی و عرفــی کــه تحــت عنــوان دفــاع از نامــوس، جــرم مرتکبیــن جنایــت علیــه زنــان را تخفیــف می دهنــد، بایــد 

لغــو گردنــد. . . . هرگونــه تبعیــض و نابرابــری میــان زن و مــرد در قوانیــن مربــوط بــه وراثــت، تقســیم امــوال و داراییهــا و امتیــازات 

قانونــی مــردان و سلســله ی پــدری در مســئله ی قیمومــت و رسپرســتی لغــو می گــردد. . . . دخالــت افــراد و مراجــع دولتــی در زندگــی 

خصوصــی زن و مــرد اکیــدا ممنــوع اســت.«

مسئله ی ملیت و ستم ملی

»ستم ملی یکی از اشکال تبعیض بی حقوقی حاکم در ایران است که باید قاطعانه به آن پایان داده شود. از ایرو:

ــه  ــان دادن ب ــت، پای ــاس ملی ــر اس ــی ب ــی و عمل ــات قانون ــه ی تبعیض ــردن کلی ــا، ملغی ک ــوق ملت ه ــری حق ــان براب ــا خواه م

دخالت هــای بوروکراتیــک دولــت مرکــزی در شــئون زندگــی مــردم، فراهــم کــردن امــکان شــکل گیری ارگان هــای دموکراتیــک 

ــم.  ــارزه می کنی ــی مب ــت مل ــه و خصوم ــک کین ــاد و تحری ــا ایج ــتیم و ب ــاری هس ــمی اجب ــان رس ــو زب ــی و لغ ــت محل حاکمی

مــا اعتقــاد داریــم کــه مصالــح مبــارزه ی پرولتاریــا بــرای نیــل بــه سوسیالیســم، وحــدت عمــل و یگانگــی سیاســی طبقــه ی کارگــر 

ــران در همــه ی عرصه هــای مبارزاتــی  ــران در راه تامیــن وحــدت طبقــه ی کارگــر ای ــران را ایجــاب می کنــد و حــزب کمونیســت ای ای

می کوشــد. از ایــرو اســت کــه مــا حــق کلیــه ی ملــل ســاکن ایــران را در تعییــن رسنوشــت خویــش، یعنــی آزادی آنهــا تــا حــد جدایــی 

کامــل بــه رســمیت می شناســیم. در عیــن حــال خواهــان اتحــاد آزادانــه و داوطلبانــه ی کلیــه ی ملــل بــوده و معتقدیــم کــه چنیــن 

ــت.  ــش اس ــای زحمتک ــود توده ه ــادی به س اتح

رفاه عمومی و اجتامعی

به منظــور ارتقــا ســطح فرهنــگ و رفــاه عمومــی کــه بــه نوبــه ی خــود امــر پیوســن ســایر زحمتکشــان جامعــه بــه مبــارزه ی طبقــه 
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کارگــر بــرای رهایــی را تســهیل خواهــد کــرد، تحقــق نــکات زیــر را مطالبــه می مناییــم:

۱ـ بیمه بیکاری مکفی بر پایه حداقل دستمزد برای هر فرد بیکار باالی ۱۸ سال. 

۲ـ تامیــن و تضمیــن مســکن مناســب)از نظــر فضــا، بهداشــت و خدمــات شــهری( بــرای کلیــه ی افــراد کشــور و اقدامــات عاجــل 

ــر  ــدان، ســاختامن ادارات و دوای ــد ثرومتن ــی و زای ــه ی اراضــی زمین خــواران و اماکــن تجمل ــق: مصــادره ی کلی ــه از طری ــن زمین در ای

ــا تشــخیص و توســط  ــت، ب ــه ی دول ــه هزین ــد و اجــرای پروژه هــای کوتاه مــدت خانه ســازی در اراضــی مصــادره شــده ب ــی زای دولت

ارگان هــای دموکراتیــک مردمــی. 

۳ـ بهداشــت و درمــان عمومــی، رایــگان و مناســب و پوشــش پزشــکی و درمانــی رسارسی، بــرای کلیــه ی افــراد ســاکن کشــور، انحــال 

ــب خصوصی.  ط

۴ـ آمــوزش رایــگان در کلیــه ی ســطوح و بــرای کلیــه ی افــراد،  اجبــاری بــودن آمــوزش تــا ســن شــانزده ســال و برنامه ریــزی عاجــل 

ــوادی.  ــردن بی س ــه کن ک ــرای ریش ب

۵ـ ایجــاد تســهیات فرهنگــی و رفاهــی در مناطــق محــروم شــهری و روســتایی، از قبیــل بــرق، تلفــن، لوله کشــی آب آشــامیدنی، 

راه، مدرســه، درمانــگاه، ورزشــگاه، ســالن اجتامعــات و غیــره بــه هزینــه ی دولــت. 

۶ـ ایجــاد موسســات خدماتــی ویــژه بــه منظــور کاهــش بــار کار خانگــی از قبیــل رختشــوی خانه، مهدکــودک و غیــره در محــات 

مســکونی. 

ــه ی  ــا. قراگرفــن کلی ــط خانوادگــی آنه ــت، مســتقل از رشای ــح و آمــوزش کــودکان بوســیله ی دول ــت، تفری ــن زندگــی، امنی ۷ـ تامی

ــت.  ــل دول ــی می باشــند، تحــت تکف ــات خانوادگ ــن معیشــتی و امکان ــد تامی ــه فاق ــر ۱۸ ســال ک ــان زی ــودکان و نوجوان ک

۸ـ تامین زندگی و رفاه معلولین و فراهم آوردن امکانات الزم برای ابراز وجود اجتامعی آنها. توسط دولت. 

۹ـ تآمین زندگی و رفاه سالخوردگان، درخور شان و حرمت واالی آنها، توسط دولت. 

۱۰ـ لغو هرگونه مالیات غیرمستقیم. 

۱۱ـ ممنوعیــت ازدواج دخــران و پــرسان کمــر از ۱۸ ســال و آزادی متــام افــراد باالتــر از ۱۸ ســال در تشــکیل خانــواده بــه اراده ی 

خــود.«

قانون کار و حقوق کارگری

۱ـ تقلیــل کار هفتگــی بــه حداکــر ۳۵ ســاعت و مقررشــدن حداقــل دو روز تعطیــل متوالــی در هــر هفتــه، ۳۰ روز کاری مرخصــی 

ســالیانه، عــاوه بــر تعطیــات رســمی بــا پرداخــت حقــوق و مزایــای کامــل. 

ــا توافــق مناینــدگان رسارسی منتخــب کارگــران بــر پایــه ی هزینــه وســایل معیشــت و رفــاه  ۲ـ تعییــن حداقــل دســتمزد رســمی ب

ــود ســطح  ــا در نظــر گرفــن بهب ــای وســایل معیشــت و ب ــا باالرفــن به ــش ســطح دســتمزدها، متناســب ب ــواده ۵ نفــری و افزای خان

زندگــی. 

ــر حســب ســختی، مخاطــرات بهداشــتی و دیگــر شــایط  ــه ب ــا و مــدت اســراحت در فواصــل کار روزان ــن دســتمزد، مزای ۳ـ تعیی

ــدگان منتخــب کارگــران.  ــا تصویــب مناین فیزیکــی کار ب

۴ـ ممنوعیــت اخــراج کارگــران توســط کارفرمــا و احالــه ی تصمیــم نهایــی در همــه ی مــوارد اخــراج بــه رای مجمــع عمومــی کارگــران 

واحــد مربوطــه. نظــارت مناینــدگان منتخــب کارگــران بــر امر اســتخدام. 

ــاه  ــا رف ــی و ی ــل فن ــه دالی ــه ب ــته هایی ک ــتثنا ی رش ــه اس ــته ها ب ــام رش ــح( در مت ــا ۶ صب ــب ت ــب کاری )۱۰ ش ــت ش ۵ـ ممنوعی

اجتامعــی، شــب کاری در آنهــا اجتناب ناپذیــر اســت. پرداخــت دســتمزد و مزایــای دو برابــر بــرای کار شــبانه، پرداخــت حــق شــیفت 

ــت کاری.  ــرای نوب ب

ــی و  ــورت جنس ــه ص ــتمزد ب ــت دس ــت پرداخ ــه کاری و کار کنراتــی( و ممنوعی ــه کارمزدی)اعــم از قطع ــت هرگون 6ـ ممنوعی

ــدی.  غیرنق

ــه، دوران  ــای موج ــرای غیبت ه ــوق ب ــت حق ــف، پرداخ ــای مختل ــه بهانه ه ــتمزد ب ــرس دس ــه و ک ــه جریم ــت هرگون 7ـ ممنوعی

ــا.  ــه اراده ی کارفرم ــا ب ــف و ی ــل مختل ــه دالی ــد ب ــف تولی ــه توق ــان اعتصــاب و هرگون ــامری و نقاهــت، زم بی

8ـ احتســاب زمــان رصف غــذا، اســتحامم بعــد از کار و زمــان تشــکیل مجمــع عمومــی و رشکــت کارگــران در کاس هــای ســواد آموزی 

جــزو ســاعات کار کارگــران. تامیــن هزینــه ایــاب و ذهــاب از طــرف کارفرمــا. 

9 ـ تضمیــن ایمنــی و بهداشــت محیــط کار و تقلیــل مخاطــرات محیــط کار بــه حداقــل ممکــن، مســتقل از ماحضــات ســودجویانه. 
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نظــارت و معاینــه پزشــکی منظــم در برابــر مخاطــرات و بیامری هــای ناشــی از نــوع کار بــه هزینــه ی کارفرمایــان و دولــت. 

10ـ بیمــه ی کامــل کارگــران در مقابــل صدمــات و خســارات ناشــی از کار، اعــم از اینکــه در محیــط کار و یــا خــارج از آن رخ دهــدـ  

بــدون اینکــه کارگــر نیــازی بــه اثبــات تصــور کارفرمــا و یــا مدیریــت واحــد تولیــد داشــته باشــد ـ بــه هزینــه ی کارفرمایــان و دولــت بــا 

تشــخیص و نظــارت مناینــدگان منتخــب کارگــران. پرداخــت خســارت بــه کارگرانــی کــه در اثــر ســوانح و ضایعــات ناشــی از کار دچــار 

بیــامری و نقــص عضــو می شــوند و یــا توانایــی کارکــردن را از دســت می دهنــد. پرداخــت حقــوق و مزایــای کامــل بازنشســتگی بــه 

کارگــران مــورد اخیــر، لغــو پرداخــت حــق بیمــه از طــرف کارگــران. 

ــل  ــای کام ــوق و مزای ــت حق ــابقه کار و پرداخ ــال س ــس از ۲۵ س ــا پ ــال و ی ــه ۵۵ س ــتگی ب ــن بازنشس ــر س ــل حداک 11ـ تقلی

ــه افــراد تحــت تکفــل  ــای کامــل بازنشســتگی کارگــران متوفــی ب ــه کارگــران بازنشســته از طــرف دولــت، پرداخــت حقــوق و مزای ب

آنــان، ترمیــم حقــوق و مزایــای بازنشســتگی همــراه بــا افزایــش ســطح دســتمزدها. درنظــر گرفــن مجمــوع ســنوات کار کارگــران در 

ــران.  ــای کارگ ــوق و مزای ــه حق ــاب پای ــف در احتس ــای مختل ــا دوره ه ــا و ی کارخانه ه

ــان و مــردان در ازاء  کار یکســان. امــکان و فرصــت یکســان در اشــتغال، مســتقل از جنســیت، قومیــت،  ــرای زن ــر ب 12ـ مــزد براب

ــت و . . . .  ملی

13ـ ممنوعیــت ســپردن کار ســنگین بــه زنــان بــاردار، ۱۶ هفتــه مرخصــی دوران بــارداری و زایــامن بــرای زنــان کارگــر و شــاغل بدون 

کــرس حقــوق و مزایــا. مقررشــدن دو روز مرخصــی ماهانــه ی اضافــی بــرای زنــان بــا پرداخــت حقــوق و مزایــای کامــل. 

14ـ ممنوعیت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال. 

15ـ تامیــن نیازهــای رفاهــی و فرهنگــی در محیــط کار و محــات ســازمانی مســکونی، از قبیــل: ســالن اجتامعــات، ســالن اســراحت، 

غذاخــوری، زمیــن و ســالن ورزش، باشــگاه های تفریحــی، شــیرخوارگاه و مهدکــودک، درمانــگاه، کتابخانــه و کاس هــای ســوادآموزی 

بزرگســاالن بــه هزینــه ی کارفرمایــان و دولــت. 

ــدگان منتخــب  ــارت مناین ــب و نظ ــا تصوی ــادی ب ــدی و اقتص ــای تولی ــا و واحده ــی کارگاه ه ــررات داخل ــامل مق ــم و اع 16ـ تنظی

ــران.  کارگ

ــرای حکمیــت در مــوارد  ــدگان منتخــب کارگــران ب ــات منصفــه ای متشــکل از مناین ــا هی 17ـ تشــکیل دادگاه هــای حــل اختــاف ب

ــان باشــد.  ــر عهــده ی کارفرمای اختــاف کارگــر و کارفرمــا. هزینــه ی تشــکیل دادگاه هــا بایــد متامــا ب

ــه ی  ــوق در کلی ــکات ف ــرای ن ــی اج ــا از چگونگ ــن هیات ه ــران. ای ــاب کارگ ــه انتخ ــری ب ــی کارگ ــای بازرس ــکیل هیات ه 18ـ تش

ــرد.« ــد ک ــی( بازرســی و حسابرســی خواهن ــات خانگ ــه خدم ــران )از جمل ــل کار کارگ ــی مح ــدی و بطــور کل ــای تولی واحده

 پارادایم شیوه حیات
برنامــه ی حــزب کمونیســت در کلیــت 

ســطحی نگری  و  کلی گویــی  از  خــود 

بعنــوان  آنچــه  رنج می بــرد.  شــدید 

حقــوق فــردی، سیاســی، اجتامعــی، زنــان 

ــل برشــمرده مــواردی کلــی  هســتند  و مل

ــا  ــکالی در آنه ــته و اش ــت داش ــه عامی ک

هــم  ایــده آل  حتــی  منی شــود.  دیــده 

به نظــر می آینــد. امــا وقتــی در جزییــات 

پارادوکس هــای  و  اجتامعــی  مــوارد 

ــزب  ــال ح ــوان مث ــم. بعن ــی گردی ــرو م ــیاری روب ــدنی بس ــای حل ناش ــا معامه ــم ب ــایل دقیق می گردی ــا و مس ــود در بحران ه موج

نامــرده تاچــه حــد بــه پارادوکس هــای حقوقــی در »شــیوه حیــات« زن و مــرد و مناســبات و نحــوه ی رفتارهــا در چارچــوب ذهنیتــی 

پرداختــه. مســلام بــا احتســاب ایــن مــوارد، متوجــه می شــویم کــه نظــام رسمایــه داری و لیرالیســم مشکل تراشــند و احــوال نظام هــای 

سوسیالیســتی هــم درحــدی اســت کــه در حــل مشــکل درمانده انــد. ایــن بــه ایــن برمی گــردد کــه بــا کلی گویــی در خصــوص مــوارد 

ــل و  ــده ی تداخ ــر پدی ــروزه بخاط ــادری ام ــن م ــت و رسزمی ــم، ملی ــئله ی ناسیونالیس ــی مس ــد. حت ــار آن می گذرن ــرشی از کن ــاد ب ح

»



سال چهارم شامره ی هشتم / مهر ماه ۱۳۹۹  ملت دموکراتیک110

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

ــه سیســتم های یونیــر دولت ملتــی  ــه محــل جنــگ، منازعــه و اختافــات بن بست ســاز رســیده کــه ن درهم آمیختگــی ملــل در شــهرها و مناطــق ب

و نــه مدل هــای فدرالیســتی قــادر بــه حــل آن نگشــته اند. مســایل کمیــت، کیفیــت، اکریــت و اقلیــت، در امــر ســلطه و حاکمیــت ملــل بــر یــک 

منطقــه مشــرک دیگــر تقریبــا الینحــل گردانــده شــده. کمونیســت ها و چپگرایــان کــه بــه بی اهمیتــی نســبت بــه موضوعــات ناسیونالیســم و خــاک 

معروفنــد، پارادایمــی نویــن بــرای حــل ایــن مســایل ندارنــد. حداقــل تاکنــون نداشــته اند. فــوق آن اینکــه در برخــی کشــورهای جهــان بــا توســل 

بــه برخــی عهــد و پیامن هــای دوجانبــه سازشــی صــورت گرفتــه امــا صورت مســئله همچنــان حــل نگشــته. در خاورمیانــه، ایــران و کوردســتان ایــن 

مســایل بــه درجــه ی جنــگ شــدید رســیده. اینکــه حــزب کمونیســت بــا شــناخن حــق انتخــاب آزادانــه بــرای هــر ملــت نیــات پــاک خــود را در اوج 

ــن  ــا وجــود دارد، ای ــر جغرافی ــت ب ــر رس حــق حاکمی ــران ب ــا در ای ــه مث ــی ک ــودن بحران های ــا در خاص ب نشــان داده، بســیار ارزشــمند اســت، ام

ــر رس حاکمیــت  ــل ب ــات تاریخــی آذری ـ کــورد و دیگــر مل ــر اختاف ــی ب ــده شــده. بخوب ــات کمک رســان نیســتند ، چــون مســئله سیاســی  گردان نی

مناطــق واقفیــم. اینجاســت کــه دیگــر قوانیــن پاکــی چــون »حــق تعییــن  رسنوشــت« و »حــق اســتقال کامــل« در کلیــت خــود نجات گــر نیســت. 

همچنیــن مســایلی مشــابه وجــود دارد کــه به مثابــه یــک رسطــان به قــوت خــود باقــی اســت. مثــا موضــوع آزادی زن در کــدام ظــرف و ظــروف 

ــوع  ــرا هــامن زن گذشــته از ن ــد زی ــت منی کن ــار اســت، کفای ــه شــود زن آزاد و صاحــب اختی ــردد؟ اینکــه گفت ــف می گ و ســاختار اجتامعــی تعری

حیــات سوسیالیســتی و کمونیســتی، در دیگــر انــواع لیرالیســتی و حتــی دینــی بــا چندیــن پارادوکــس دوقطبــی روبــرو اســت. در یــک خانــواده ی 

مســلامن، قانــون اجرایــی در امــر مناســبات زن و مــرد و نــوع روابــط آزادانــه ای کــه بایــد داشته باشــند، معضــل بــزرگ اســت. پــس مســئله آزادی 

نیســت، بلکــه »شــیوه ی آزادی« اســت. هامنطــور کــه در مســئله ی رسزمیــن، فدرالیســم و یــا یونیــر نــه، بلکــه »شــیوه ی فدرالیســم، یونیــر یــا دیگــر 

گزینه هــا« مهــم اســت. 

مســایل فوق الذکــر در امــر کار، کارگــری و قوانیــن و رشوط حیــات کارگــری نیــز مصــداق بــارز دارد. بــا شــمردن برخــی حقــوق ســطحی بــرای 

ــل  ــی ح ــئله ی بحران ــت مس ــری، کلی ــر کار و کارگ ــدی در ام ــل تاح ــردن معض ــران و محدود ک ــل و بح ــی معض ــورت اصل ــن ص ــر، باقی گذاش کارگ

ــایل  ــل مس ــه ح ــادر ب ــا ق ــتند، ام ــی هس ــی و حقوق ــده، دارای ارزش اجتامع ــزب کمونیســت آم ــه ی ح ــه در برنام ــی ک ــه ی بندهای ــردد. هم منی گ

بحرانــی اجتامعــی کــه هــزاران ســال ریشــه دارنــد، نیســت. چــون نگرشــی پارادایمــی و فلســفی نســبت بــه کلیــت حیــات بــرشی نــدارد. 

بنابرایــن بــا برنامــه ای از ســوی حــزب کمونیســت روبــرو هســتیم کــه همچنــان مســایلی همچــو، دولــت، فدرالیســم یــا غیــره، آزادی زن، آزادی 

کارگــران، محیط زیســت، آزادی ملــل و بســیاری مســایل دیگــر از فقــر فلســفه ی تعریــف حیــات مــدرن متفــاوت بــا فلســفه ی حیــات چنــد هزارســاله 

گذشــته، رنــج می بــرد. هــر حــزب اگــر بخواهــد نقشــه راه، برنامــه و منشــوری را بعنــوان مــرام خویــش جهــت جامعــه ای مثــا ایــران تبییــن کنــد، بــا 

ایــن چالش هــا روبــرو اســت و برآینــد آن می توانــد درصــورت جامعیــت و مدرن بــودن بــه آزادی برشیــت یــا درصــورت ســطحی بودن و کلیشــه ای 

ــه  ــار آن ب ــه ای و ســطحی اســت و از کن ــا مســئله محیط زیســت هــم بســیار کلــی، دوجمل ــاد جوامــع ختــم شــود. برخــورد ایــن حــزب ب ــه انقی ب

آســانی می گــذرد. هــر تغییــری بــه ســاختار و کارکــرد نویــن نیــاز دارد. ایــن قــدرت در پارادایــم حــزب دیــده منی شــود. حــزب کمونیســت تصــور 

می کنــد بــا اجتامعی نامیــدن فــرد در یــک برنامــه ی حزبــی مســئله حل گشــته، درحالــی کــه تغییــر فــرد لیرالیســتی بــه فــرد اجتامعــی به معنــای 

حــل نیســت، زیــرا امــروزه »فــرد اجتامع گــرای دگامتیســت در کنــار فــرد فردگــرا و لیــرال« هــردو بــه یــک انــدازه و بشــکل یــک پارادوکــس شــبیه 

هــم بــه رسطــان مبــدل گشــته اند. بنابرایــن رصف کمونیســت بودن همچــو ســده های نــوزده و بیســت بــه معنــای مرابــودن از رسطــان اجتامعــی 

نیســت. کاری کــه مارکــس عمــری برایــش باقــی نبــود آن را متــام کنــد نیــز همیــن اســت. فلــذا جامعــه ی ایرانــی هــم منونــه ای کامــل 

از ایــن اجتــامع پارادوکســی اســت و بدیلــی بــرای جایگزینــی نظــام جمهــوری اســامی نیــاز هســت کــه قــدرت کافــی جهــت تغییــر 

ذاتــی در جامعــه آن را داشــته باشــد. در نهایــت می تــوان گفــت کــه برنامــه ی حــزب کمونیســت بــه مثابــه یــک پیشــنهاد در کنــار 

پیشــنهادات ســایر احــزاب اپوزیســیون یــک کل بــاارزش هســت امــا کافــی نیســت رد آن از ســوی جمهــوری اســامی هــم از ارزش هــای 

آن نخواهــد کاســت. 

ــده  ــر پدی ــروزه بخاط ــادری ام ــرزمین م ــت و س ــم، ملی ــئله ناسیونالیس مس
تداخــل و درهم آمیختگــی ملــل در شــهرها و مناطــق بــه محــل جنــگ، 
منازعــه و اختالفــات بن بست ســاز رســیده کــه نــه سیســتم های یونیتــر 
دولت ملتــی و نــه مدل هــای فدرالیســتی قــادر بــه حــل آن نگشــته اند. 
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                                                                  حزب ستاره بختیاری؛ نخستین حزب چپگرا/ قومگرا در ایران!
ــه های  ــا ورود اندیش ــالدی ت ــال 1917 می ــوروی در س ــر ش ــاد جامهی ــکیل اتح ــیه و تش ــویک ها در روس ــروزی بلش ــان پی از زم

برگرفتــه از ایــن جریــان چالش آفریــن بیــن توده هــای مــردم لــر بختیــاری حــدود 20- 25 ســال طــول کشــید! و درســت چنــد هفتــه 

ــای  ــتی در کوهه ــری مارکسیس ــپ کارگ ــه های چ ــه از اندیش ــه ی برگرفت ــفند ۱۲۹۹، جرق ــاه در اس ــی رضاش ــای انگلیس ــد از کودت بع

ــزادگان  ــام »حــزب ســتاره بختیــاری« کــه اغلــب خان ــا تشــکل گروهــی تحــت ن ــر, ب زاگــرس, در دل جامعــه روســتایی/ عشــایری ل

جــوان و نخبــگان و تحصیل کــردگان فرنــگ بودنــد زده شــد ! ایــن ســومین نســل خوانیــن بختیــاری کــه درصــدد مهارکــردن حکومــت 

ملی گــرا و مرکزگــرای رضاشــاه بودنــد، بیانیــه اعــالم موجودیــت حــزب ســتاره بختیــاری را در ســال ۱۳۰۰ هجــری شمســی منتــرش 

کردنــد ! نســخه ای نیــز از اساســنامه ی حــزب ســتاره ی بختیــاری در اختیــار یبیریجمــن )R. Bridgeman( از کارکنــان ســفارت بریتانیــا 

در تهــران کــه بعدهــا از کار دیپلامتیــک کنــاره گرفــت و به جنبــش ضــد امپریالیســتی در بریتانیــا پیوســت، تســلیم شــد. 

ــدرج در  ــالت و واژه گان من ــک آن جم ــک ت ــه ت ــد ک ــاز و دوام می یاب ــی آغ ــا جمالت ــاری, ب ــتاره ی بختی ــزب س ــنامه ی ح اساس

اساســنامه, بــه روشــنی اندیشــه های شــورایی »قوم«گرایانــه و یــا بهــرت بگوییــم »بوم«گرایانــه و خواســته های منطقــه ای, ایالتــی, 

والیتــی, آن حــزب بــرای ایالــت لرســتان بختیــاری, بــه آشــکارا در آن هویداســت کــه در آن عــر و عهــد, مایــه تامــل اســت!

در مقدمه ی اساسنامه آمده بود که :

»...  ایــران هــم بــالد و ایــاالت جدیــد و متمــدن دارد و هــم بــالدی کــه هرگــز کمرتیــن نــور متــدن در آنهــا نتابیــده اســت اوالً، 

ایــن ضعــف بــزرگ ناشــی از تهــران )حکومــت مرکــزی( اســت؛ ثانیــاً از تزویــر اجانــب و باالخــره از ضعــف عقــالی هــر یــک از ایــن 

ِمحــال بــال دیــده کــه از ارائــه ی راه عــالج، عاجــز مانده انــد. بــر همــه ی عقــال و فضالســت کــه روشــنایی بخش شــوند، در مرتبــه ی 

اول در کلبــه ی خویــش.

به منظــور افشــاندن نــور نیک بختــی، آرامــش و آزادی و به منظــور توفیــق در مســاعی مان در ایالــت لرســتان بختیــاری کــه در 

قســمتی از ایــران قــرار گرفتــه و متأســفانه تاکنــون در تاریکــی باقــی مانــده اســت، بایــد بــا در نظــر گرفــن موقعیــت اهالــی، دســت 

به عمــل بزنیــم. بــا توجــه بــه آن چــه گفتــه شــد، تنــی چنــد از جوانــان بختیــاری حزبــی را تأســیس کرده انــد کــه ایــن آمــال را بــر 

اســاس اصــول زیــر تحقــق بخشــد و آن را ســتاره ی بختیــاری نامیده انــد.«

چهره هــای مؤثــر در تأســیس ایــن حــزب خانبابــا اســعد پــر علیقلــی خــان رسدار اســعد دوم، محمــد ســاالر اعظــم پــر علیقلــی 

خــان رسدار اســعد دوم، محمــد علــی ســاالر مســعود پــر خروخــان رسدار ظفــر، علی مــراد ســاالر بهــادر پــر خروخــان رسدار 

ظفــر، پرویــز اســفندیاری کوچکرتیــن پــر اســفندیارخان رسداراســعد اول و علیمردان خــان چهارلنــگ پــر بــی بــی مریــم بختیــاری 

بودند.

برخــی از آنــان خانــزادگان جــوان و تحصیلکــرده ای بودنــد کــه در طــول اقامت شــان در اروپــا بــا اندیشــه هــای مارکسیســتی آشــنا 

شــده بودنــد. آنهــا پیشــرت نیــز پــس از ورود بــه خــاک بختیــاری در صــدد برامــده بودنــد کــه در جامعــه نیمــه عشــایری نیمــه شــهری/ 

روســتایی لــر ایالــت بختیــاری کــه توســط خوانیــن محافظــه کار و ســنتگرا و البتــه فئــودال اداره می شــد, رفــرم و اصالحاتــی بــه نفــع 

عامــه مــردم از جهــات معیشــتی, اجتامعــی, سیاســی, فرهنگــی, ایجــاد کننــد کــه بــا ناخشــنودی خوانیــن کهنســال و محافظــه کار 

مواجــه شــده بودنــد !

اعضــا و طرفــداران حــزب ســتاره ی بختیــاری, بــا خرافــات دینــی و ســنتهای غلــط ایلــی نیــز رویــارو می شــدند! آنچنانکــه بــر رد 

و محــو ســنت غلــط ایــالت بختیــاری کــه نــدادن ارث بــه فرزنــد انــاث و دخــرتان بــود, ارصار می ورزیدنــد!

بــا آنکــه بخــش اعظــم ایالــت و جامعــه و جغرافیــای بختیــاری کــه در آن زمــان, ایلــی و عشــایری بــود اصــال متــرشع نبودنــد 

و هیــچ وقــت اعتقــادات مذهبــی ســفت و ســخت و محکــم نداشــته اند و مردمانــی بودنــد بــدون هیچگونــه ایدئولــوژی و بــاور 

ــه شــیوه ی مارکسیســتی در آن بســرت فراهــم  ــرای اصالحــات ب ــه می منــود کــه زمینــه ی مســاعد ب سیاســی و هــم از ایــن رو اینگون

باشــد, امــا رسان حــزب در کوتاه مــدت دســتگیر حبــس و یــا اعــدام شــدند و حــزب و اندیشــه های آن در آن برهــه از زمــان فرصــت 

رشــد در میــان عشــایر لــر کــه چــون لــوح ســفیدی بی چــون و چــرا آمــاده پذیــرش هــر اندیشــه و ایدئولــوژی سیاســی بــود شــانس 

BLKP )حزب اتحاد بختیاری؛ لرستان؛ کهکیلویه و بویراحمد )لرستانات

»
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و اقبــال نیافــت. 

اما چرا حزب ستاره ی بختیاری در ایالت بختیاری نتوانست ریشه دواند و رشد کند؟ 

ــک  ــه ی رضاخــان و تشــکیل فی الفــور ی ــه قــدرت رســاندن عجوالن ــای ۱۲۹۹ ب ۱- اصــوال یکــی از هدف هــای انگلیــس در کودت

حکومــت مقتــدر علیــه شــوروی.

۲ - دوم آنکــه حاکمیــت نظــام فئودالــی خوانیــن بختیــاری در ایالــت بختیــاری بســیار جزم اندیــش و تحول ناپذیــر و محافظــه کار 

بــود کــه رسســپرده ی دولــت مرکــزی بود.

۳- ســوم آنکــه بــر خــالف خانــزادگان و نخبــگان تحصیل کــرده ی فرنــگ بختیــاری کــه در دوران اقامــت در اروپــا بــا مفاهیمــی 

مدرنــی چــون دموکراســی, حقــوق بــرش, حــق قومــی, منطقــه ای, حقــوق شــورایی, حــق زنــان آشــنا شــدند و ایــن مفاهیــم را بــا خــود 

بــه والیــت رهــاورد آوردنــد, امــا در مقابــل خانــزادگان و نخبــگان شــهری شــده/ فارســی شــده و مرکزنشــین بختیــاری نیــز بودنــد 

کــه در مــدارس ایرانــی داخــل تحصیــل کــرده بودنــد کــه نــه تنهــا تحــت تاثیــر مفاهیــم مــدرن و حــق انســان و حقــوق شــورایی و 

قومــی و منطقــه ای نبودنــد بلکــه در مــدارس ایرانــی و جامعــه شــهری ایرانــی ســخت تحــت تاثیــر ایدئولــوژی ملــی و یــا ایدئولــوژی 

دینــی یــا هــردو توامــان بودنــد.

ــی  ــکلی چپ ــاً تش ــران، اساس ــه کارگ ــامر قابل توج ــود ش ــاری و نب ــت بختی ــی ایال ــاختار غیرصنعت ــت س ــه عل ــه ب ــارم آنک ۴- چه

ــاری  ــی در خــاک بختی ــا مناطــق صنعت ــی تنه ــکل, الل ــد. شــهر مسجدســلیامن, هفت ــل توجــه جــذب کن منی توانســته مخاطــب قاب

ــا  ــد. بعده ــره بودن ــی بی به ــی طبقات ــم از خودآگاه ــا ه ــامن آنه ــه ه ــامر ک ــران کم ش ــا کارگ ــد ب ــکوفایی بودن ــاز ش ــازه در آغ ت

ــد. ــهور ش ــلیامن مش ــکو س ــه مس ــپ ب ــرات چ ــگاه تفک ــه پای ــدن ب ــل مبدل ش ــه دلی ــلیامن ب مسجدس

برنامه ی حزب ستاره ی بختیاری
۱ـ ایجــاد یــک انجمــن مرکــزی اجتامعــی بــرای رســیدگی بــه  همــه ی مســائل مهــم. ۲ـ ایجــاد انجمــن فرعــی و انجمــن در میــان 

ــالت  ــک از ای ــر ی ــاری ه ــورداری از آزادی و خودمخت ــت. ۳ـ برخ ــود اس ــه ی خ ــور ناحی ــئول ام ــک مس ــر ی ــه ه ــده ک ــالت کوچی ای

به طــور مجــزا، بــه رشط آن کــه ایــن امــر مخــل آزادی ایــالت، محــال دیگــر و افــراد آن نباشــد.۴ـ متــام افــرادی کــه به بیســت ســالگی 

رســیده اند حــق انتخــاب کــردن و انتخــاب شــدن دارنــد، اّمــا انتخــاب شــوندگان بایــد بــا ســواد باشــند. ۵ـ انتخابــات بایــد بــا رأی 

ــرای مــدت یــک ســال انتخــاب می شــوند. ۷ـ رأی اکرثیــت  ــی باشــد. ۶ـ اعضــای ]انجمــن[ ب مخفــی، مســتقیم و یکســان و همگان

ــازات،  ــای امتی ــوق. ۱۰ـ الغ ــری حق ــوس تجدیدنظــر شــود. ۹ـ براب ــد در شــامرش نف ــری بای ــل از هــر رأی گی ــم اســت[. ۸ـ قب ]حاک

ــی از  ــراز عقیــده ی مــردم. ۱۲ـ تفکیــک قــوای روحان ــرای اب ــن[ امنیــت ب ــان، مطبوعــات و ]تأمی ــن. ۱۱ـ آزادی بی درجــات و عناوی

سیاســی. ۱۳ـ آمــوزش ابتدائــی اجبــاری بــرای پــران و دخــرتان. ۱۴ـ آمــوزش ابتدائــی رایــگان )اجبــاری( بــرای کــودکان فقــرا. ۱۵ـ 

]ایجــاد[ مــدارس فنــی و صنعتــی بــرای پــران و دخــرتان. ۱۶ـ تعلیــم اجبــاری نظامــی بــرای خدمــت وظیفــه ی عمومــی بــا توجــه 

به الزامــات زمــان. ۱۷ـ توســعه و پیرشفــت زبــان فارســی. ۱۸ـ عدلیــه انتخابــی ]قضــات از طــرف مــردم محــل انتخــاب می شــوند[. 

۱۹ـ به هــر کــس کــه غیرقانونــی دســتگیر و محکــوم و ]در نتیجــه[ متحمــل خســارات و زیــان شــود بایــد خســارت پرداخــت شــود. 

۲۰ـ همــه ی منازعــات و اختالفــات ایلــی بایــد در دادگاه حــّل اختــالف ایلــی مــورد رســیدگی قــرار گیــرد. ۲۱ـ بهداشــت عمومــی، 

ــی و ایجــاد  ــی اخالق ــق عمومــی کشــور، به منظــور ترق ــرا. ۲۲ـ به منظــور پیرشفــت متــدن و رون ــرای فق ــگان ب ــب و داروی رای طبی

انجمــن مخصــوص بایــد کوشــش شــود.

زمین و زراعت
لغــو همــه ی درآمدهــای مالی ئــی کــه ادامــه ی نوعــی بردگــی و بیــگاری اســت. لغــو کار اجبــاری. انجمــن فرعــی بایــد بــر متــام 

جنگل هــا، مراتــع و اراضــی موقوفــه و معــادن نظــارت داشــته باشــد. هــر انجمــن بایــد بــر امــالک مذکــور کــه در محــدود مرزهــای 

او قــرار دارد نظــارت داشــته باشــد و درآمدهــای حاصلــه از آن را بــا آگاهــی و توافــق انجمــن بــزرگ ]بختیــاری[ به مــرف برســاند.  

هــر فــردی می توانــد مالــک زمیــن باشــد، بــه رشط آن کــه دموکراســی رعایــت شــود. مقــدار زمینــی کــه ]هــر فــرد[ می توانــد مالــک 

ــوع وســیله ی  ــزرگ همــه ی ن ــا کمــک انجمــن ب ــی و فرعــی ب ــزرگ تعییــن خواهــد شــد. انجمــن ایالت آن باشــد از طــرف انجمــن ب

زراعــی را بــرای اســتفاده ی رایــگان دهقانــان فراهــم خواهــد آورد و ... .

کارگران
۱. منی تــوان بیــش از هشــت ســاعت کار از یــک کارگــر خواســت. یــک روز تعطیــل در هفتــه. مامنعــت از کار در ســاعات غیــر 

عــادی )مگــر در مــواردی کــه اضطــراری و به تصویــب شــورا رســیده باشــد.( به کــودکان نابالــغ نبایــد کار تحمیــل کــرد. نوجوانــان 
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بیــن ۱۵ تــا ۱۹ ســالگی نبایــد بیــش از ۶ ســاعت در روز کار کننــد. به زنــان کار شــاق و دشــوار نبایــد داده شــود. زنــان آبســن از 

دو مــاه مرخصــی بــا دریافــت متــام حقــوق و مزایــا برخــوردار خواهنــد بــود کــه از یــک مــاه پیــش از زایــامن تــا یــک مــاه پــس از 

زایــامن به طــول خواهــد انجامیــد. دســتمزد ]کارگــران[ از طــرف شــورائی تنظیــم خواهــد شــد کــه از مناینــدگان کارگــران، کارفرمایــان 

ــان  ــر مجامــع ]مشــرتک[ کارگــران و کارفرمای ــد داشــت ب ــی حــق خواهن ــزرگ تشــکیل می شــود. بازرســان انجمــن ایالت و انجمــن ب

نظــارت کننــد. توجــه به حقــوق زنــان. شــعار مــا عبــارت خواهــد بــود از »خــدا، آزادی و میهــن«.

مفهــوم بختیــاری کــه در واقــع مفهــوم اصلــی واژه ی بختیــاری از آنجــا می آیــد , بختیــاری نــام خــواص خوانیــن جامعــه بــوده 

کــه از عامــه ی مــردم کــه لرهــا باشــند متامیــز بودنــد. منســوب کــردن حــزب بــه بختیــاری از دو جهــت حایــز اهمیــت اســت یکــم 

ــی اقتصــادی  ــی انجمــن شــورایی منطقــه ای حقــوق محل ــر بومی گرای ــن تشــکل اهتــامم ب ــاری کــه ای ــن بختی ــام ایالــت و رسزمی ن

فرهنگــی در آن منطقــه را مــد نظــر داشــته اســت و از ایــن رو آن را بایــد بــا رویکــردی بیشــرت »بوم گــرا« تــا »قــوم گــرا« دانســت 

و دوم خــود ایــن اعضــای تشــکل کــه همگــی بختیــاری یعنــی خانــزاده انــد و لــر و از تــوده مــردم عــادی. )برگرفتــه از نوشــته های 

نورعلــی مــرادی بــه اســتناد از بایگانــی تاریخــی(

تاریخچه
ــام را  ــدن ای ــرس مت ــات زاک ــا در ارتفاع ــه: »ایامی ه ــد ک ــاره  می کن ــتان اش ــخ لرس ــوص تاری ــزب در خص ــرکل ح ــار، دبی ــرز بختی فرام

ــوز برجــا اســت. آنچــه باعــث  ــل هن ــد چغازنبی ــاری در معب ــن بختی ــار آن در رسزمی ــه آث ــد ک ــاد تشــکیل دادن ــل از می در ۲۸۰۰ ســال قب

مانــدگاری ایــران در طــول تاریــخ شــده اســت؛ همزیســتی و برخــورداری از اســتقال منطقــه ای و شــناخت متقابــل بیــن دولــت مرکــزی و 

حکومت هــای محلــی در طــول تاریــخ بــوده اســت کــه کشــور بصــورت یــک فدرالیســم ســنتی اداره می شــد و هــر منطقــه شــاه خــودش 

را دارا بــود کــه همــه ی  آنهــا در انجمنــی شاهنشــاه را انتخــاب می کردنــد. ایــن رونــد تــا زمــان قاجاریــه همچنــان ادامــه داشــت؛ هــر گاه 

هــم کــه در اثــر تهاجــامت؛ در ایــن سیســتم وقفــه ای ایجــاد می شــد؛ مجــددا احیــا می شــد. در نهایــت ختــم شــد بــه انقــاب مرشوطــه 

کــه ایــن ســاختار قــرار شــد بــه صــورت انجمن هــای ایالتــی و والیتــی در یــک ســاختار مــدرن و دموکــرات بــا بهره گیــری از تجــدد و آزادی 

و قانومنــداری؛ ادامــه یابــد کــه متاســفانه بــا دخالــت نیروهــای اســتعامری وقــت و رشیعت خواهــان؛ ایــن قطــار از خــط منحــرف گردیــد 

و یــک دیکتاتــوری تــک ملیتــی و نظامــی و تــک زبانــی و تــک فرهنگــی در تهــران حاکــم گردیــد و بقیــه زبان هــا و فرهنگهــا و هویتهــا 

و عناویــن غیــر قانونــی اعــام شــد و برنامــه یکسان ســازی و آسیمیاســیون در دســتور کار دولــت مرکــزی قرارگرفــت و بقیــه ی   مــردم بــه 

حاشــیه رانــده شــدند و منــزوی و محــروم؛ دچــار تجزیــه ی فرهنگــی گردیدنــد. در ایــن برهــه از تاریــخ بــود کــه بحــران مشــارکت سیاســی 

و بحــران هویتــی و تبعیــض و تحقیــر در جامعــه ی ایــران نهادینــه شــد. اندیشــه ی هویت طلبــی کــه امــروز شــام بــه ایــن گســردگی شــاهد 

ــت مرکــزی  ــط دول ــل سیاســت های غل ــک واکنــش طبیعــی اســت در مقاب ــان گشــته اســت؛ ی ــر سیاســی ایرانی ــامن برت آن هســتید و گفت

نســبت بــه اقــوام ایرانــی کــه هویــت طبیعــی آنــان همــواره نفــی شــده بــود. هــر انســانی دوســت دارد هویــت داشــته باشــد؛ هــر کودکــی 

کــه زاده می شــود؛ پــس از نامگــذاری؛ دارای هویــت می گــردد؛ بعــد از چنــد ســال از هویــت جنســی خــود آگاه می گــردد و چنــد ســال 

بعــد از هویــت تبــار و قــوم خــود آگاه می شــود. ایــن آگاهی هــا طبیعــی اســت و منافاتــی بــا وحــدت ملــی نــدارد. آنچــه وحــدت ملــی 

ــان و فرهنــگ او می باشــد.  را بــه خطــر می انــدازد؛ توهیــن و تحقیــر آن کــودک و هویــت و زب

بعــد از اینکــه هویت هــای طبیعــی و اصیــل قومــی مــورد تهاجــم قــرار گرفــت؛ از آنجایــی کــه در خــا هویتــی منی تــوان زندگــی کــرد؛ 

یــک رسی هویت هــای کاذب و اکتســابی جانشــین آن شــد و هویــت مذهبــی در جامعــه رشــد پیــدا کــرد تــا آنجــا کــه سیســتم ســلطنت 

چنــد هــزار ســاله را ســاقط منــود. «

در برنامه ی »حزب اتحاد بختیاری؛ لرستان؛ کهکیلویه و بویراحمد« اهداف و مطالبات آن حزب ترشیح گشته:

» نگاهــی کوتــاه بــه منطقــه نشــان می دهــد؛ ایــن قــوم علیرغــم اینکــه در منطقــه ای زیســت می کنــد کــه باالتریــن درصــد رسمایــه 

ملــی ایــران در آن نهفتــه اســت بــا کــامل تاســف امــروز در اوج فقــر و پراکندگــی زندگــی می کنــد. اگــر راه حــل منطقــی پیــدا نشــود؛ روزی 

ایــن ملیــت هویــت خــود را فرامــوش خواهدکــرد. نظــام سیاســی ایلــی و دموکراســی طایفــه ای کــه ســالیان دراز عامــل اتحــاد؛ یگانگــی 

ایلــی و شــیوه ی اداری ایــن قــوم بــوده اســت؛ بــا شــکل گرفن مترکــز دولتــی؛ کارایــی گذشــته را نــدارد و تشــکات سیاســی و حزبــی مــدرن 

بایــد جایگزیــن آن شــود. 

ــگ؛  ــی آن بافرهن ــه ناخوان ــرا ک ــردد؛ چ ــی گ ــای واردات ــم گرایی و فرهنگه ــه ایس ــوده ب ــد آل ــزب نبای ــن ح ــه ای ــت ک ــن اس ــا ای ــاور م ب

خواســته ها و نیازهــای جامعــه ی مــا حاصلــی جــز شکســت نخواهــد داشــت ولــی ایــن بــدان معنــا نیســت کــه بــا زمــان پیــش نرویــم و از 

ــم.  ــان مــدرن ســود نجوئی اندیشــه های ســازنده جه

»
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مبانی و اصول پایه ای

۱ـ بــدون وجــود ایرانــی آزاد؛ فــدرال و مردم ســاالر؛ حضــور مــا ماننــد همــه ی مردمــان دیگــر جامعــه؛ حضــور فیزیکــی خنثــی خواهــد 

ــه کار  ــوان خــود را ب ــا ت ــن جامعــه ای طبیعت ــران هــدف مــا اســت و در چنی ــز اتحــاد و دموکراســی در ای ــرو بیــش از هــر چی ــود؛ از ای ب

خواهیــم بســت کــه از نظــر سیاســی؛ اقتصــادی و اجتامعــی؛ منافــع ملیــت لــر را در نظــر گرفتــه و بــرای احقــاق حقــوق آنــان بکوشــیم. 

۲ـ از آنجــا کــه انســان آزاد آفریــده شــده؛ هیــچ مقــام و یــا اندیشــه ای حــق صلــب ایــن آزادی را نــدارد. دولــت موظــف اســت حافــظ 

ایــن حــق باشــد. کلیــه ی حقــوق بــرش پذیرفته شــده در جامعــه  ی بین امللــل مــورد احــرام و رسلوحــه کاری حــزب خواهــد بــود. 

دیدگاه سیاسی

 ۳ـ تکــر ملــی و فرهنگــی در ایــران را بــه رســمیت می شناســیم و در چارچــوب مصالــح ملــی ؛ دســت دوســتی بــه ســوی احــزاب و اقــوام 

و ملــل از هــر دیــن و نــژاد و مذهــب دراز کــرده و بــر مبنــای روابــط عادالنــه متقابــل حرکــت خواهیــم کــرد. 

۴ـ دیدگاه اقتصادی

 کشــور ایــران کشــوری ثرومتنــد و زرخیــز اســت؛ در صــورت ایجــاد سیســتمی غیرمتمرکــز و دموکــرات؛ تــوان آنــرا دارد کــه 

عقب افتادگی هــای تحمیلــی موجــود را جــران ســازد. سیســتم اقتصــادی ایــران بایــد تلفیقــی از اندیشــه های اقتصــادی موجــود باشــد کــه 

ــا رشایــط اجتامعــی و اقلیمــی مــا ســازگار باشــد. اســتانداردهای پذیرفته شــده بین املللــی از قبیــل حقــوق کارگــر؛ تضمیــن کار؛ حقــوق  ب

ــن  ــات اجتامعــی و تامی ــن مســکن؛ خدم ــی؛ تامی ــگان؛ بیمــه درمان ــوزش رای ــکاری؛ بازنشســتگی؛ تشــکیل اتحادیه هــا و ســندیکاها؛ آم بی

ــم.  ــدان باورداری ــه ب ــی اســت ک ــه اهداف ــی؛ از جمل ــات تحقیق امکان

۵ـ مذهب

ــم  ــی می کنی ــت می باشــیم. مذهــب رســمی را نف ــن از دول ــل دی ــی کام ــم و خواهــان جدای ــون احــرام می گذاری ــه مذاهــب گوناگ  ب

ــم.  ــی را ارج می نهی ــوق طبیعــی انســان و خردگرای ــا دموکراســی می باشــد. ارزش هــای انســانی و حق چــون در تضــاد ب

۶ـ آزادی بیان؛ زبان و اندیشه

 ایــن آزادیهــا نــه تنهــا بایــد تامیــن؛ بلکــه از طریــق قوانیــن بایــد تضمیــن گــردد؛ چــرا کــه نــه تنهــا از اصــول اولیــه دموکراســی اســت 

بلکــه در عمــل ضامــن تــداوم دموکراســی اســت. رســانه های گروهــی بایــد از کنــرل دولــت خــارج گردنــد و در عمــل آزادی کامــل داشــته 

باشــند . 

مساله ی ملی در ایران
ملیــت لــر و دیگــر ملیتهــا؛ بــه دلیــل سیاســتهای غلــط دولت هــای مرکــزی و فقــدان بینــش تاریخــی نســبت بــه اقــوام همــواره مــورد ســتم و 

تبعیــض بوده انــد و دولتهــا از سیاســت حــذف از طریــق رسکــوب بــه جــای حــل مشــکل از طریــق منطــق و احــرام بــه خواســتها اقــدام کرده انــد. 

مســاله ی ملــی زمانــی حــل خواهــد شــد کــه زمینــه ی رشــد و مشــارکت سیاســی و عــدم مترکــز از طریــق ایجــاد پارملان هــای محلــی فراهــم گــردد. 

حفــظ هویــت و حقــوق لرتبــاران را وظیفــه ی اصلــی خــود می دانیــم و بــه خواســت و اجــازه همتبــاران کــه تاکنــون یــار و یــاور مــا بوده انــد؛ ایــن 

حــزب را تشــکیل دادیــم تــا خانــه و جایگاهــی بــرای حفــظ هویــت خــود داشــته باشــیم. ایــن حــزب متعلــق بــه متامــی لرزبانــان در مناطــق شــاملی؛ 

مرکــزی و جنوبــی زاگــرس و دیگــر اســتانها در ایــران و در کشــورهای خــارج از ایــران اســت. «)منتــرش شــده در ســال ۲۰۰۶(

ــا هــدف متحدســاخن ملــت لــر و کســب آزادی و دموکراســی بــرای آن تاســیس گشــته. در برنامــه ی خــود اشــاره بــه  حــزب اتحــاد لرســتان ب

برقــراری »دموکراســی، فدرالیســم« دارد و گذشــته از اتحــاد لرســتانات، اتحــاد بــا ملــل دیگــر ایــران را نیــز در رسلوحــه برنامه هایــش قــرارداده. تکــر 

ملــی و فرهنگــی در ایــران را بــه رســمیت می شناســد و ایــن امــر اثبــات می کنــد کــه ذهنیــت ایــن حــزب بــرای رفتــار بــا مســایل حــاد تاریخــی 

ــول دارد،  ــرش اصــول دموکراســی قب ــا پذی ــان و مذاهــب، سکوالریســم را ب ــه ادی ــن احــرام ب ــک و مــدرن اســت. اینکــه در عی ــران دموکراتی در ای

یــک برخــورد ارزشــی قابــل تقدیــر اســت. فدرالیســم را می پذیــرد، عدم مترکــز و تشــکیل پارملــان محلــی بــرای لرســتان را رضورت آزادی برشــمرده. 

مــواردی بنیادیــن کــه حــزب اتحــاد لرســتان در برنامــه خــود مطــرح ســاخته، حــاوی ارزش هــای دموکراتیــک اســت، امــا جنبــه ی ناکافــی ایــن 

اســت کــه دموکراســی بایــد فرمــی داشــته باشــد کــه فراتــر از سکوالریســم و فدرالیســم، بــه ظرف هــای اندیشــگی دیگــر از قبیــل سوسیالیســم و یــا 

هــر اندیشــه ای دیگــر بپــردازد. امــروزه آزادی جوامــع بــه دو رسنوشــت هم ســتیز سوسیالیســم و رسمایــه داری گره خورده انــد. بــا انتخــاب هرکــدام، 

ــرای  ــرف الزم ب ــن ظ ــره تعیی ــردد. باالخ ــخص می گ ــم مش ــزب ه ــر ح ــی ه ــم آرمان ــم و سکوالریس ــی، فدرالیس ــای دموکراس ــوی مدل ه سمت وس

مبــارزات و ایجــاد هیمنــه بــرای آینــده ی یــک جامعــه در قالــب آن، گریزناپذیــر اســت و مســلام هیــچ جامعــه و تشــکلی منی توانــد بــدون یــک بــاور 

خــاص بزیــد. اگــر یــک تشــکل مبارزاتــی تــوان پرکــردن ایــن خــا را نداشــته باشــد، نیروهــای معانــد و مخالــف رسیعــا آن را پــر خواهندمنــود. از ایــن 

حیــث رصف دموکراســی  خواهی پاســخگو نیســت، زیــرا خــود جامعــه ی لرســتان هــم دارای تنوعــات دینــی و اندیشــگی اســت و اینکــه آینــده ی 

لرســتان بــا توســل بــه کــدام بــاور و دیــن رقــم بخــورد، حیاتــی اســت. در کل، ارزش حــزب اتحــاد لرســتان بــه اندیشــه ی دموکراســی خواهی 

آن اســت کــه گامــی مــدرن محســوب می گــردد و آن را بــرای متامــی ایــران و ملــل آن خواســتار اســت.
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پیشینه
»حــزب مــردم بلوچســتان« بــه بلوچــی »بلوچســتانِء اُســتامنِء گل«، یــک حــزب سیاســی 

ــردم  ــی م ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــوق سیاس ــب حق ــود را تعقی ــدف خ ــه ه ــت ک ــوچ اس بل

بلــوچ ایــران اعــام کــرده و از ایجــاد یــک نظــام سیاســی دموکراتیــک، ســکوالر و فــدرال در 

ایــران حامیــت می کنــد. ایــن حــزب در ۲۱ ســپتامر ۲۰۰۳ تأســیس شــد و هم اکنــون عضــو 

ــران فــدرال« اســت.  »کنگــره ی ملیت هــای ای

ــازمان  ــاالن س ــذاران و فع ــه از بنیانگ ــتند ک ــرادی هس ــزب اف ــن ح ــای ای ــی از اعض برخ

دموکراتیــک مــردم بلوچســتان بوده انــد و در میــان آنــان نیروهایــی بــا گرایــش چــپ نیــز 

وجــود دارنــد. همچنیــن برخــی دیگــر از اعضــای ایــن حــزب بــه لحــاظ اصــل و نســب بــه 

ــن  ــزی ای ــی عضــو شــورای مرک ــم بندوی ــد. رحی ــق دارن ــن بلوچســتان تعل رسداران و خوانی

ــد.  ــردم بلوچســتان« می دان ــک م ــازمان دموکراتی ــه متحــول شــده ی س حــزب، آن را »ادام

حــزب مــردم بلوچســتان خــود را تابــع ایدولــوژی خاصــی منی دانــد و در برنامــه و 

ــام  ــتان اع ــردم بلوچس ــک« م ــوق دموکراتی ــاع از »حق ــش را دف ــود، هدف ــنامه ی خ اساس

کرده اســت و بــه همیــن دلیــل هــم در عضوگیــری تابــع ایدئولــوژی و باورهــای عقیدتــی، 

ــت.  ــی نیس ــی و اجتامع ــتگاه طبقات ــی و خاس مذهب

موجودیت یک خلق

حــزب مــردم بلوچســتان در مقدمــه برنامــه و اساســنامه خــود در خصــوص تاریخچــه و 

اوضــاع کنونــی بلوچســتان و خلــق آن آورده:

ــوده  ــان ب ــوچ و تحــت حاکمیــت آن ــن مــردم بل ــخ، بلوچســتان رسزمی ــه گواهــی تاری »ب

ــف  ــت اســراتژیکی و سوق الجیشــی در ادوار مختل ــل موقعی ــه دلی ــن ب ــن رسزمی اســت. ای

ــود  ــر خ ــایگان دیگ ــا و همس ــا، ترک ه ــراب، مغول ه ــکندر، اع ــم اس ــورد تهاج ــی م تاریخ

ــه اســت. مــردم بلــوچ  ــا هــدف غــارت و باجگیــری مــورد یــورش قــرار گرفت ــه کــرّات و ب ب

ــده  ــغال درآم ــه اش ــان ب ــه و رسزمین ش ــرار گرفت ــارت ق ــل و غ ــورد قت ــامن م ــط مهاج توس

ــرون  ــه بی ــی ب ــس از مدت ــن پ ــردم، مهاجمی ــارزه ی م ــت و مب ــه ی مقاوم ــت. در نتیج اس

رانــده می شــده اند. در دوران اســتیاى اســتعامر انگلیــس در منطقــه و بــه صاحدیــد 

منافــع ســیاىس و اقتصــادى اســتعامرگران، بخــش غــرىب رسزمیــن تاریخــى بلوچســتان پــس 

از مرزکــى معــروف بــه گُلدســمیت الیــن Goldsmith Line توســط ژنــرال انگلیــى 

گلدســمیت، ضمیمــه ی ایــران گردیــد. در نتیجــه ی آن حاکمیــت ملــت بلــوچ بــر ایــن بخــش 

ــتعامر  ــاىن اول، اس ــگ جه ــس از جن ــی پ ــد. اندک ــه ش ــان گرفت ــن بلوچســتان از آن از رسزمی

انگلیــس جهــت کنــرل و تســلط ســیاىس خویــش بــر منطقــه و دســتیابی بــه منابــع غنــى 

زیرزمینــى آن، بــه دنبــال اســتقرار حکومتــی متمرکــز در ایــران بــود، کــه بــا کودتــا و روی 

کار آوردن رضاخــان و حامیــت کامــل از وى جهــت ایفــاى نقــش ژانــدارم منطقــه بــه ایــن 

هــدف خــود دســت یافــت. رژیــم دســت نشــانده ی اســتعامر انگلیــس پــس از شکســت دادن 

حکومــت مــى دوســت محمدخــان بــاران زهــى و اعــدام او نــه تنهــا بلوچســتان را اشــغال، 

بلوچستان ء استمان ء گلحزب مردم بلوچستان

»



سال چهارم شامره ی هشتم / مهر ماه ۱۳۹۹  ملت دموکراتیک116

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

بلکــه بخش هــای وســیعی از بلوچســتان را ضمیمــه ی مناطــق خــود منــود. رژیــم پهلــوی تهاجــم ســازمان یافته و گســرده اى را بــراى 

محــو هویــت مــى مــردم بلــوچ بــا اجــرای سیاســت هامنندســازى اجبــارى از طریــق نابودکــردن تدریجــى زبــان، فرهنــگ، هــر، ســنن، 

آداب و رســوم، لبــاس و مذهــب مــردم بلــوچ تــدارک دیــد. سیاســتی کــه همچنــان بــا تقســیامت جغرافیایــی و تغییــر نام هــای بلوچــی 

و حتــی تــاش در جهــت محــو نــام بلوچســتان از جغرافیــای ایــران در راســتای ترسیــع محــو هویــت ملــی ملــت بلــوچ هنــوز ادامــه 

دارد. اشــتغال و اســکان افــراد غیربلــوچ و ســپردن مشــاغل بــه شــکل عــام و مناصــب مربــوط بــه تصمیم گیــری بــه شــکل خــاص بــه 

آن هــا همــراه بــا حامیت هــای بی دریــغ مالــی و امنیتــی، بُْعــِد دیگــری از سیاســت های دولــت مرکــزی در راســتای برهــم زدن بافــت 

جمعیتــی و بــه اقلیــت درآوردن مــردم بلــوچ در رسزمیــن تاریخــی آن هــا بــوده اســت. دولت هــای مرکــزی ایــران از آغــاز تســلط بــر 

بلوچســتان، مــردم بلــوچ را هامننــد شــهروندان درجــه ی دوم و ســوم و رسزمیــن بلوچســتان را بســان مســتعمره نگریســته و در همیــن 

ــد.  ــل کرده ان ــتا عم راس

در ادامــه ی سیاســت های تبعیــض گرایانــه، وضعیــت مــردم بلــوچ نــه تنهــا در دوران حکومــت جمهــوری اســامی بهبــود نیافتــه 

بلکــه بــه مراتــب بدتــر شــده اســت. عــاوه بــر تشــدید ســتم ملــی بــر شــدت ســتم و تنش هــای مذهبــی نیــز افــزوده شــده اســت: 

ــه ترویــج مذهــب  ــا گســیل مبلغیــن شــیعه و تطمیــع تهیدســتان بلــوچ ب ــه مقدســات مذهبــی مــردم بلــوچ توهیــن می شــود و ب ب

دولتــى شــیعه می پردازنــد. دخالــت در امــور مســاجد و مــدارس دینــی اهــل ســنت و اقــدام بــه تخریــب شــخصیت  چهره هــای دینــى 

و روشــنفکران، دســتگیرى، شــکنجه و اعــدام آنــان بــه امــرى عــادى و روزمــره تبدیــل شــده اســت. بــه دلیــل ذهنیــت اشــغال گرایانه 

ــب  ــارزان حق طل ــوچ، مب ــردم بل ــر م ــى ب ــا نگاهــی نظامــى ـ امنیت ــم ب ــوچ، رژیم هــای اشــغالگر حاک ــردم بل ــدن م ــر خــودی دی و غی

برابری خــواه بلــوچ را تحــت عناویــن جعلــی قاچاقچــی، ارشار، تجزیه طلــب، عوامــل اســتکبار جهانــی، برهم زننــدگان نظــم اجتامعــی 

و محاربیــن بــا خــدا دســتگیر، زندانــی، شــکنجه و اعــدام می کننــد. 

بلوچســتان از داشــن زیرســاخت هاى اقتصــادى محــروم نــگاه داشــته شــده و ایــن امــر عامــل عمــده ی بیــکاری گســرده ی مــردم 

ــه ی کشــورهای همســایه شــده اند. براســاس  ــی روان ــرای کاریاب ــوچ ب ــردم بل ــروى کار م ــت انبوهــی از نی ــوچ شــده اســت. جمعی بل

ــا  ــران را دارد. در مقایســه ب ــاد در ای ــامرى و اعتی ــکارى، بی ــزان فقــر، بی ــن می ــون بلوچســتان باالتری ــى هم اکن آمارهــاى رســمى دولت

ــه  ــه ســتم هایی کــه مختــرصاً ب ــا توجــه ب ــد. ب ــر خــط فقــر زندگــى می کنن ــران اکریــت جمعیــت مــردم بلــوچ در زی ســایر نقــاط ای

ــگاىن و  ــارزه ای هم ــی و مب ــردن آگاهــی سیاســی، همبســتگی مل ــاال ب ــن معضــات، ب ــت از ای ــا راه برون رف ــت، تنه ــا اشــاره رف آن ه

ــوچ در بلوچســتان اســت. « ــردم بل ــک م ــى ـ دموکراتی ــت م ــرارى حاکمی ســازمان یافته در راســتاى برق

همچنین در خصوص خواست های آتی حزب نوشته:

»حــزب مــردم بلوچســتان بــه عنــوان حــزىب مــى ـ دموکراتیــک جهــت تأمیــن حــق حاکمیــت ملــی مــردم در بلوچســتان بــر پایــه ی 

ــط  ــا و رشای ــدن پدیده ه ــرص جهانی ش ــه ع ــه ب ــا توج ــران و ب ــاکن در ای ــا ی س ــن ملت ه ــاملت آمیز بی ــتی مس ــه همزیس ــاد ب اعتق

ــر  ــوق براب ــده ی حق ــن کنن ــران را تأمی ــک در ای ــدرال و دموکراتی ــى ف ــرارى نظام ــه اى، برق ــى و منطق ــادی، بین املل ــی، اقتص سیاس

ملت هــای ســاکن در ایــران می دانــد. 

مــا رســیدن بــه حــق حاکمیــت ملــی ملت هــای خــارج از حاکمیــت سیاســی در ایــران را در همزیســتی مســاملت آمیز، مبــارزه ی 

ــر ملت هــای  ــن نیروهــا و نیروهــای اپوزیســیونی کــه حــق حاکمیــت و حقــوق براب ــی متحــد عــاری از خشــونت و مشــرک ای مدن

ــم.« ــد، می بینی ــک و ســکوالر می پذیرن ــدرال، دموکراتی ــک سیســتم ف ــران را در ی ــاکن ای س

اهداف سیاسی و اسرتاتژیک

ــاه ۱۳۹۸ اهــداف سیاســی و  ــا مــرداد م ــر ب ــارم حــزب در آگوســت ۲۰۱۹ براب در برنامــه ی حــزب نامــرده مصــوب کنگــره ی چه

ــران و بلوچســتان بصــورت ذیــل ترشیــح شــده: ــرای ای ترســیم طــرح کلــی ب

»۱. برقــرارى جمهــوری دموکراتیــک، ســکوالر و فــدرال بــا حقــوق برابــر ملــی و بــر پایــه ی تقســیم قــدرت و حاکمیــت ســیاىس و 

اقتصــادى میــان دولــت مشــرک مرکــزى و حکومت هــاى ملــی ـ منطقــه اى جهــت تضمیــن و تأمیــن حقــوق برابــر ملت هــاى کشــور 

کثیرامللــه ی ایــران. )مانیفســت ســاختار پیشــنهادی فــدرال حــزب مــردم بلوچســتان ضمیمــه ی برنامــه می باشــد(. 

۲. تــداوم و گســرش همــکاری و همیــاری بیــن ملت هــا، در راســتاى تقویــت همزیســتی مســاملت آمیز میــان مردمــان گوناگــون 

ســاکن کشــور ایــران. 

۳. برقــرارى »حاکمیــت ملــی مــردم بلوچســتان« بــا ایجــاد اُرگانهــا و نهادهــای دموکراتیــِک مــِى ســیاىس، اقتصــادى، اجتامعــى و 

فرهنگــی تــا بــر پایــه ی آن رسنوشــت مــردم بلوچســتان بــه شــکل دموکراتیــک تعییــن گــردد. 

۴. برقــراری یــک نظــام اجتامعــِى دموکراتیــک بــر پایــه ی پلورالیســم سیاســی و سکوالریســم )بــه معنــی جدایــی دســتگاه دولــت 

»
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از هــر نــوع دیــن و ایدئولــوژى(. 

۵. تأمیــن و تضمیــن آزادى ادیــان، مذاهــب و عقایــد و تأمیــن امنیــت عبــادات بــرای همــه ی ادیــان و مذاهــب بــر اســاس مــاده ی 

هجدهــم منشــور جهانــی حقــوق بــرش. 

۶. تأمین آزادی اندیشه، بیان، قلم و آزادی تشکات سیاسی، اجتامعی، فرهنگی و صنفی. 

۷. برقــراری نظــام اقتصــاد آزاد و رقابتــی، تأمیــن رفــاه و خدمــات اجتامعــى بــراى عمــوم، تضمیــن امنیــت شــغلی و فراهم منــودن 

زمینه هــای رشــد بــرای رسمايــه دار ی ملــی و جــذب رسمايــه دار ی غیربومــی در جهــت توســعه ی پایــدار. 

۸. تضمیــن حقــوق برابــر شــهروندان در مقابــل قانــون و تأمیــن فرصت هــای برابــر در راســتای رفــع هــر گونــه تبعیــض نــژادی، 

جنســیتی، فرهنگــی و مذهبــی و عقیــدىت. 

حکومت ملی مردم بلوچستان

حزب مردم بلوچستان برای رسیدن مردم بلوچستان به حاکمیت ملی و استقرار حکومت مى بلوچستان مبارزه می کند. 

۱. حاکمیــت در بلوچســتان از آن مــردم اســت کــه در جامعــه اى دموکراتیــک، بــا انتخــاب مســتقیم مناینــدگان خــود در مجلــس مــى 

بلوچســتان و مجالــس مشــرک مرکــزی و تشــکیل دولــت ملــی بلوچســتان اعــامل اراده می مناینــد. 

ــم بلوچســتان، سیســتان و مناطقــی از  ــان مهاجــر کــه مقی ــد از همــه ی مــردم بومــی و غیربومی توضیح:مــردم بلوچســتان عبارتن

بلوچســتان هســتند کــه بــه انضــامم اســتان های همســایه درآمده انــد. حقــوق شــهروندی برابــر متامــی ســاکنان بلوچســتان بایــد بــدون 

هیــچ نــوع تبعیضــی تضمیــن گــردد. تنوعــات فرهنگــی، هــری و زبانــی عواملــی مثبــت جهــت پیرشفــت و تحــول در میادیــن گوناگــون 

اجتامعــی، سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی هســتند و از ثروت هــای جامعــه ی بلوچســتان محســوب می گردنــد. 

۲. دولت بلوچستان را پارملان ملی بلوچستان تعیین می مناید. 

ــت  ــاىن و خواس ــی، زب ــتگی جغرافیای ــن پیوس ــر گرف ــا در نظ ــتان ب ــن بلوچس ــامل رسزمی ــتان ش ــى بلوچس ــت م ــدود حکوم ۳. ح

ــت.  ــاکنان آن اس ــت س ــک اکری دموکراتی

۴. حاکمیت مردم بر پلورالیسم و دموکراسی پارملانی استوار است. 

۵. قوای مقننه، قضاییه و مجریه در حکومت بلوچستان مستقل از یکدیگرند. 

ــذاری  ــن ارگان قانونگ ــوند، باالتری ــی انتخــاب می ش ــتقیم و مخف ــا رأی آزاد، مس ــدگان آن ب ــه مناین ــى بلوچســتان ک ــس م ۶. مجل

مــى بلوچســتان اســت. 

۷. دولت بلوچستان را پارملان ملی بلوچستان تعیین می مناید. 

۸. حفظ نظم و امنیت در بلوچستان به عهده ی ارگان های انتظامی حکومت ملی بلوچستان می باشد. 

۹. زبــان بلوچــی زبــان ملــی، زبــان ارتباطــی و زبــان رســمی حکومــت بلوچســتان اســت. زبــان جدگالــی، زبــان براهویــی و زبــان 

فارســی در مناطقــی کــه ایــن زبان هــا در آنجــا اکریــت دارنــد و یــا از جمعیــت زیــادی برخــوردار هســتند در کنــار زبــان بلوچــی بــه 

عنــوان زبــان رســمی آن مناطــق بــه رســمیت شــناخته می شــوند و از مزایــای زبــان رســمی برخــوردار می گردنــد. 

۱۰. حکومــت مــى بلوچســتان مســئول تأمیــن و تضمیــن حقــوق شــهروندی متامــى ســاکنان بلوچســتان بــر اســاس منشــور حقــوق 

بــرش ســازمان ملــل متحــد می باشــد. 

۱۱. حکومــت مــى بلوچســتان مســئول تضمیــن و تأمیــن حقــوق جمعــى گروه هــای زبــاىن، مذهبــی و هویتــی ســاکن بلوچســتان 

می باشــد. 

۱۲. حکومت مى بلوچستان مسئول تأمین و تضمین فرصت های برابر براى متامى ساکنان بلوچستان می باشد. 

الف ـ برنامه های اقتصادی:

ــرو  ــردم بلوچســتان، در گ ــی م ــردن ســطح زندگ ــاال ب ــاه اجتامعــی و ب ــن رف ــدار و رشــد اقتصــادی در راســتای تأمی توســعه ی پای

مدرنیــزه شــدن بلوچســتان بــا بهره گیــری از پیرشفت هــای علمــی و فنــی مــدرن از یکســو و بــه کارگیــری امکانــات طبیعــی 

بلوچســتان بــا رعایــت حفــظ اصــول محیط زیســت از ســوی دیگــر می باشــد. لــذا، حکومــت مــى بلوچســتان بــا در اختیــار داشــن 

ــد: ــود می دان ــدى خ ــف ج ــه وظای ــر را از جمل ــور زی ــرا درآوردن ام ــه اج ــتان، ب ــای بلوچس اداره ی دارایی ه

۱. حفاظت از محیط زیست و بهره برداری از منابع طبیعی با در نظر گرفن رشایط محیط زیستی. 

۲. بکارگیرى برنامه های علمی ـ اقتصادی درازمدت براى باال بردن سطح زندگى و تأمین و تضمین رفاه اجتامعى مردم. 

۳. پی گیرى ُمجدانه ی تقسیم مازاد درآمد کشور برحسب نیازهای حکومت های ملی و منطقه ای.«

در ضمیمــه ی فدرالیســم حــزب مــردم بلوچســتان مشــخص اســت کــه برخــاف ادعاهــای رژیــم ایــران، ایــن حــزب اصــا تجزیه طلب 

»
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نیســت. لــذا مترکــز بــر اصولــی کــه بــرای آینــده ایــران برگزیــده، حایــز اهمیــت می گــردد. 

ضمیمه ی فدرالیسم:

»اصــول پایــه ای پیشــنهادی حــزب مــردم بلوچســتان ناظــر بــر ســاختار دولــت فــدرال مرکــزی و حکومت هــای فــدرال منطقــه ای 

اســت. 

حــزب مــردم بلوچســتان رســیدن بــه »حاکمیــت ملــی« ملت هــای خــارج از حاکمیــت سیاســی در ایــران را در همزیســتی 

ــران را در  ــر ملت هــای ســاکن در ای ــان بشــمول ملــت فــارس کــه حــق حاکمیــت براب ــارزه ی مشــرک و متحــد آن مســاملت آمیز و مب

ــد.  ــد، می بین ــکوالر می پذیرن ــدرال، دموکراتیــک و س ــوری ف ــک جمه ی

۱. حاکمیت مردم:

حاکمیــت سیاســی از آن مــردم اســت کــه بــا مکانیســم »انتخابــات آزاد« مناینــدگان سیاســی در پارملان هــای منطقــه ای و مجالــس 

مرکــزی فــدرال اعــامل می گــردد. 

۲. دموکراسی:

ــامل  ــه ای اع ــدرال منطق ــای ف ــزی و حکومت ه ــدرال مرک ــت ف ــری در دول ــف تصمیم گی ــطوح مختل ــی در س ــی پارملان دموکراس

می گــردد.  تصمیــامت بایــد در نزدیک تریــن ارگان بــا مشــارکت مردمــی کــه از آن هــا متأثــر می شــوند گرفتــه شــوند. چنیــن 

ــد.  ــن کن ــور را تأمی ــاکن کش ــهروندان س ــام ش ــردی مت ــوق ف ــردم، آزادی و حق ــت م ــن رسنوش ــق تعیی ــت ح ــی الزم اس تصمیامت

۳. سکوالریسم:

ضمــن تأمیــن و تضمیــن آزادى ادیــان و مذاهــب، اِعــامل اصــل جدایــی دســتگاه دیــن از دولــت بــه منظــور رعایــت و تضمیــن 

ــردد.  ــامل می گ ــان، اع ــى و عقیدىت ش ــای دین ــاوت در باوره ــارغ از تف ــه ی شــهروندان ف ــر هم ــوق براب حق

۴. تقسیم قدرت سیاسی:

قانــون اساســی فــدرال مرکــزی و قانــون اساســی هــر یــک از واحدهــای فــدرال منطقــه ای بــا قوانیــن و تبرصه هــای مشــخص جهــت 

تقســیم قــدرت و حاکمیــت سیاســی بــه شــکل افقــی بــا تفکیــک قــوای مقننــه، قضاییــه و اجراییــه و تقســیم عمــودی قــدرت بیــن 

دولــت فــدرال مرکــزی و حکومت هــای منطقــه ای تدویــن شــود . 

ــار آن قــرار  دولــت فــدرال مرکــزی داراى صاحیــت  در امــورى اســت کــه همــه ی حکومت هــای ملــی منطقــه ای متفقــاً در اختی

ــی، سیاســت های اقتصــادی  ــی، سیاســت های اقتصــادی بین امللل ــد. امــور دفاعــی، امــور خارجــه، اقتصــاد کان، سیاســت پول می دهن

بیــن حکومت هــای ملــی در کشــور، ارتباطــات و راه و ترابــری در صاحیــت دولــت فــدرال مرکــزى قــرار داده خواهنــد شــد. ســایر 

ــند.  ــی می باش ــای مل ــار واحده ــا در اختی صاحیت ه

۵. مشارکت:

مشــارکت واحدهــای ملــی در باالتریــن نهادهــای فــدرال مرکــزی شــامل قــوه ی مقننــه، قــوه ی قضاییــه و قــوه ی مجریــه بــا حقــوق 

برابــر و رصفنظــر از میــزان جمعیــت یــا وســعت جغرافیایــی آن مناطــق صــورت می پذیــرد. 

۶. خودکفایی و استقالل مالی:

الزمــه ی تأمیــن هزینه هــای دولتــی، اقدامــات رفاهــی و توســعه ی اقتصــادی، اســتقال مالــی و خودکفایــی مالــی اســت. الزم اســت 

میــزان دریافــت مالیــات بــر درآمــد بیــن دولــت مرکــزی و حکومت هــای فــدرال منطقــه ای بــه شــیوه ای تنظیــم شــود کــه ایــن هــدف 

ــا  ــه ی رشــد اقتصــادی مناطــق کمــر توســعه یافته ب ــا هــدف کم منــودن فاصل ــرآورده گــردد. مــازاد درآمــد دولــت فــدرال مرکــزی ب ب

ــود.  ــه می ش ــعه یافته هزین ــق توس مناط

جمهوری فدرال ایران:

قانــون اساســی جمهــوری فــدرال ایــران بــر اســاس عــدم مترکــز و تقســیم قــدرت ســیاىس بــه صــورت برابــر بیــن واحدهــای ملــی ـ 

منطقــه ای اســتوار اســت. قانــون اساســی جمهــوری فــدرال جهــت تأمیــن و تضمیــن حقــوق ملــی ملت هــای ایــران بــر مبنــای منشــور 

ــزی  ــدرال مرک ــت ف ــم خواهــد شــد. دول ــن و تنظی ــی تدوی ــل متحــد و میثاق هــای بین امللل ــرش و الحاقیه هــای ســازمان مل حقــوق ب

ــی،  ــور دفاع ــد. ام ــار آن قرارمی دهن ــاً در اختی ــه ای متفق ــی منطق ــای مل ــه ی حکومت ه ــه هم ــت ک ــورى اس ــت  در ام داراى صاحی

امــور خارجــه، اقتصــاد کان، سیاســت پولــی، سیاســت های اقتصــادی بین املللــی، امــور میــان  حکومتــی، ارتباطــات و راه و ترابــری در 

صاحیــت دولــت فــدرال مرکــزى قــرار داده خواهنــد شــد. ســایر صاحیت هــا در اختیــار واحدهــای ملــی می باشــند.  لــذا:

1. جمهــوری فــدرال متشــکل از حکومت هــای ملــی خواهــد بــود. ملت هــای ســاکن ایــران بــدون هیچگونــه تفــاوت و تبعیضــی 

»

»
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از حقــوق برابــر در تشــکیل و اداره ی جمهــوری فــدرال ایــران برخــوردار خواهنــد بــود. 

2. نهادهای اعامل حاکمیت ملت ها در سطح حکومت فدرال، مجلس منایندگان و مجلس سنا خواهندبود. 

3. مناینــدگان مجلــس بــر اســاس رأی مــردم انتخــاب می شــوند. تعــداد اعضــای مجلــس مناینــدگان بــر اســاس میــزان جمعیــت هــر 

واحــد مــى متفــاوت اســت. 

ــى انتخــاب  ــس ســنا توســط واحدهــای م ــدگان مجل ــى اســت. مناین ــر واحدهــای م ــوق براب ــن حق ــظ تأمی ــس ســنا حاف ۴. مجل

ــر  ــى براب ــای م ــى واحده ــا وســعت جغرافیای ــت ی ــزان جمعی ــن می ــدون در نظــر گرف ــس ب ــن مجل ــدگان ای ــداد مناین ــوند. تع می ش

ــود.  ــد ب خواهن

۵. مجلس سنا باالترین ارگان قانونگذارى و نظارت کننده بر دولت فدرال است. 

۶. وزارتخانه هاى دولت فدرال تحت نظارت و هدایت کمیسیون هاى ویژه ی مجالس فدرال انجام وظیفه خواهند منود. 

ــی آن  ــا مشــورت حکومت هــای مل ــد ب ــد بای ــدا می کنن ــاط پی ــع مــردم واحدهــای مــى ارتب ــا مناف ــه مســتقیامً ب ــی ک 7. تصمیامت

واحدهــا اتخــاذ گردنــد. 

8. دولت فدرال از صلح جهانی و همزیستی مساملت آمیز پشتیبانی می مناید. 

9. دیوانعالــی فــدرال، مســئول رســیدگی بی طرفانــه و حــل مســائل حقوقــی میــان دولــت فــدرال و واحدهــای ملــی و نیــز بیــن 

واحدهــای مــى اســت. اعضــاى دیوانعــاىل فــدرال از متخصصیــن حقوقــى بــا تعــداد یکســان و حقــوق برابــر از میــان واحدهــای مــى 

ــوند.  ــاب می ش انتخ

۱۰. بخشی از درآمد حکومت های ملی به خزانه ی دولت فدرال تعلق خواهد گرفت. 

۱۱. اقدام در جهت رشد و حامیت از رسمايه دار ی ملی مناطق از وظایف حکومت های مى و دولت فدرال است.«

حــزب مــردم بلوچســتان در برنامــه ی خــود خواهــان تحقــق یــک نظــام فــدرال، دموکراتیــک و ســکوالر در ایران و بلوچســتان اســت. 

تجزیه طلــب نیســت و نظامــی غیرمتمرکــز را بــرای ایــران خواســتار اســت. در ایــن رویکــرد خــود مدلــی از فدرالیســم را برگزیــده کــه 

ــاز اســت.  ــی ب ــت  و دولت گرای ــه دول ــرای مبدل شــدن ب ــخ معــارص، ب ــوب اندیشــه های دموکراســی تاری ــه عی ــا ب ــش و بن ــش از پی بی

در جمهــوری فــدرال مطمح نظــرش روابــط افقــی و عمومــی میــان دولــت مرکــزی و حکومــت فدراتیــو محلــی بــا تقســیم عمــودی 

قــدرت اشــکاالت بــزرگ ایجــاد می شــود. حــزب مــردم بلوچســتان در راســتای رفــع هرگونــه تبعیــض نــژادی، جنســیتی، فرهنگــی و 

ــرار منی دهــد و رهیافت هــا  ــل و تفســیر ق ــورد تحلی ــک م ــادی فلســفی و ایدولوژی ــی را بصــورت نق ــدىت، دولت گرای ــی و عقی مذهب

و رویکردهایــش طــوری اســت کــه در مراتــب فوقانــی دولــت بــرای حــل متامــی مســایل اهتــامم مــی ورزد ولــی بــرای تغییــر نظــام 

اجتامعــی کاســیک وارد عمــل منی گــردد و در جاهایــی کــه در برنامــه ی خــود بصــورت گــذرا اشــاره هایی منــوده  گــذر ســطحی اســت. 

بــا توجــه بــه محتــوای برنامــه اش نه تنهــا تجزیه طلــب نیســت بلکــه در قالــب فدرالیســم قصــد نــدارد گسســتی کامــل و رادیکال تــر 

از نیازمنــدی بــه دولــت مرکــزی ایــران بــه انجــام برســاند. ایــن امــر موجــب می گــردد کــه پــس از وقــوع انقــاب و تغییــر در ایــران، 

بازهــم محتــاج دولــت مرکــزی باشــد و خطــر اعــامل فشــار از ســوی آن دولــت تکرارگــردد. انــگار تغییــر را رصفــا در دولــت و حکومــت 

و مراتــب باالیــی رضوری می دانــد و بــه بطــن اجتــامع ســنتی و سیســتم تکــراری آن کاری نــدارد. می خواهــد همــه چیــز را بــا مبانــی 

ــه »حاکمیــت ملــی  ــد. موفقیــت رصف در ایجــاد و برقــراری قدرمتندان ــر منای ــه براب حقــوق و قانــون موجــود دولــت برســاخته ی آتی

بلوچســتان« نیســت، ســاختار و نظــام جامعــه کاســیک بــا تغییــرات فوقانــی)در دولــت و مدیریــت( جامعــه ای نویــن برمنی ســازد. 

رصف »انتخابــات آزاد« و »منایندگــی سیاســی مــردم در پارملــان« منی توانــد نظــام اجتامعــی کاســیک را تغییــر دهــد و حــزب نامــرده 

ــذا بیشــر عملکــردش شــبیه »ســازمان های رهایی بخــش ملــی« در قــرن بیســتم  اســت. ماهیــت  ــه ایــن دغدغــه نرســیده اســت، ل ب

تقســیامتی کــه از آن بحــث می کنــد بویــژه سیاســی و اقتصــادی را بصــورت مدلــی گذارمنــوده از مدل هــای جهانــی تکــراری، ترشیــح 

منی منایــد کــه ایــن امــر کــامکان موجــب تکــرار مســایل بنیادیــن و بحران هــای حــاد پــس از پروســه ی تغییــر خواهدشــد. 

ــک اگرچــه دارای اشــکاالت پارادایمــی کاســیک تکــراری اســت و خطــر  ــر، نگــرش فدرالیســتی،  ســکوالر و دموکراتی به هــر تقدی

دولــت را بازمنایــی می کنــد، امــا بــه مراتــب برخــوردی دموکراتیک تــر بــا مســایل در ایــران اســت و می توانــد بــا ایجــاد پیرشفــت و 

رشــد پارادایمــی، در تغییــر جوامــع ایــران ســهم بســزایی داشــته باشــد. 

»
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پیدایش
     در پــی رشوع اســتبداد دینــی در ایــران و مصــادره ی انقــاب از طــرف خمینــی و ماهــای پیــرو او و رسکــوب مبــارزات مــردم 

ــارزان عــرب اهــوازی  ــراه جمعــی از مب ــت و در ســال 2003م بهم ــه انگلســتان رف ــادی ب ــان ســلامن در ســال 2000 می ــران، عدن ای

»حــزب تضامــن دموکراتیــک اهــواز« را تأســیس کــرد. کنگــره ی تاســیس حــزب در ۱۸ و ۱۹ ژوالی ۲۰۰۳ در لنــدن برگزارگردیــد. عدنــان 

ســلامن یکــی از چهــره هــای رسشــناس ملــت عــرب اهــواز و دبیــر کل حــزب تضامن)همبســتگی( دموکراتیــک اهــواز بــود. وی شــامگاه 

پنــج شــنبه ششــم آگوســت 2015م درگذشــت. 

حــزب تضامــن دموکراتیــک اهــواز بــا شــعار مبــارزات مســاملت آمیز بــرای رســیدن بــه فدرالیســم در ایــران مبــارزه می کنــد. ایــن 

حــزب یکــی از اعضــای مؤســس »کنگــره ی ملیتهــای ایــران فــدرال« اســت. محــل تشــکل، لنــدن می باشــد. مســئول حــزب، منصــور 

ســیاوی معــروف بــه منصــور اهــوازی اســت. منصــور اهــوازی، در ســال ۱۳۷۸ بــه همــراه تعــدادی از افــراد خوزســتانی مقیــم لنــدن 

بــا ایجــاد تشــکلی بــه نــام »املنتــدی االهــوازی« فعالیــت سیاســی خــود را آغــاز و بــا داخــل کشــور و خوزســتان ارتبــاط برقرارمنــود. 

در ســال ۲۰۰۳)۱۳۸۱( بــه اتفــاق تعــدادی در حــدود ســی نفــر از فعــاالن مقیــم لنــدن، تشــکلی تحــت نــام »تضامــن االهــوازی« 

بــا هــدف تشــویق خوزســتان بــه مبــارزه در داخــل کشــور، ایجــاد و در ایــن راســتا مکاتبــات و ارتباطاتــی بــا ســازمان های بین املللــی 

ــد.  ــرار می کن برق

تضامــن در برنامــه و اساســنامه خــود تصمیــم گرفــت کــه خــود را بــا دیگــر تشــکلهایی کــه از حقــوق مــردم عــرب خوزســتان دفــاع 

می کننــد، هــم بــه لحــاظ اجتامعــی و از نظــر سیاســی همســو منایــد و بیــن ایــن هــدف و دیگــر تحــرکات سیاســی در ایــران مخصوصــاً 

بــا دیگــر ملیت هــای ایرانــی بــرای رســیدن بــه اهــداف مشــرک همســویی داشــته باشــد. 

منصــور ســیاوی معــروف بــه منصــور االحــوازی در خــارج از ایــران هدایــت حــزب تضامــن را برعهــده دارد. حــزب مذکــور دارای 

ســایت اینرنتــی می باشــد کــه بــه ســه زبــان انگلیســی، عربــی و فارســی فعالیــت دارد. 

مرامنامه حزب
ــدن  ــخ 19/18 جــوالى 2003، در لن ــک أهــواز طــى نشســتهاى خــود در تاری ــن  دموکراتی ــذاران حــزب تضام ــره ی بنیانگ      كنگ

ــده: ــه آم ــرار داد. در مرامنام ــب ق ــورد تصوی ــل م ــه ی حــزب را بصــورت ذی مرامنام

». . . مبنظــور رهایــی از . . . معضــل اســاىس و محــو پیامدهــاى منفــى آن كــه باعــث تضعیــف اراده و روحیــه ی مــردم و هدررفــن 

نیروهــا، امكانــات و فرصتهــا شــده، راهــى بجــز ایجــاد یــك تشــكیات سیاســی دموكراتیــك كــه برخــوردار از ســاختار اســتوار و فعالیــت 

مبــارزاىت گســرده و اســراتژى اجراپذیــر باشــد، وجــود نــدارد. چنیــن اســراتژى می بایســت آراســته بــه خردگرایــی، انعطاف پذیــرى و 

در عیــن حــال ثبــات و پافشــارى باشــد. 

بــر ایــن اســاس و طبــق اصــول مســؤلیت قومــی، مــا بنیانگــذران حــزب تضامــن دموکراتیــک اهــواز بــر خــود الزم دیدیــم دســت بــه 

تأســیس چنیــن تشــكیاىت زده، اعــام وجــود حــزب را رضورتــی تاریخــى در ایــن مرحلــه ی رسنوشت ســاز مبــارزات مــى برشــمردیم. 

ــات آن از یــك ســو و رضورتهــاى برخواســته از رشایــط محــى  ــق عــرب و مطالب ــر منافــع خل ــى ب خط مشــی سیاســی حــزب مــا مبن

ــد.  ــر می باش ــوى دیگ ــی از س ــه اى و بین امللل منطق

نظــر بــه اینكــه پروســه ی تغییــر رشایــط اســفبارى كــه بــا آن دســت بــه گریبانیــم بــا شــناخت دقیــق آن آغــاز می گــردد، لــذا متــام 

تــاش خــود را بــكار بســته تــا از طریــق بررســیها و بحثهــاى عمیــق بــه ژرفــای ایــن رشایــط و عوامــل داخلــی و خارجــی پیرامــون آن 

رســیده، بتوانیــم دیدگاهــى صحیــح و واقع بینانــه و همچنیــن اســراتژیهاى واضــح و فعــال را متبلــور ســاخته كــه پاســخگوى ویژگیهــاى 

رشایــط بغرنــج اهــواز در كلیــه ی ســطوح سیاســی، اجتامعــی و فرهنگــی، بــدور از پندارهــا و تزهــاى تجریــدى و منونه هــاى از پیــش 

ساخته شــده ی مبــارزاىت باشــد. 

حــزب تضامــن دموکراتیــک اهــواز بــازده آگاهــى ژرف نســبت بــه دگرگونیهــاى ریشــه اى داخلــی و بین املللــی و نیــز فراینــد تجــارب 

»
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سیاســی ســخت مــردم مــا در طــول هفــت ده گذشــته اســت. . . . 

البتــه الزم بــه تأكیــد اســت، مــا مدعــى ىب كــم و كاســت بــودن نظریــات و مواضــع خــود نبــوده و نیــز بــر ایــن بــاور نیســتیم كــه 

هــر آنچــه در برنامــه ی سیاســی )مرامنامــه( خــود عرضــه كرده ایــم حــاوى حقیقــت مطلــق و یــا فصل الخطــاب در مســأله ی اهــواز 

ــذار مســاله ی  ــد خدمتگ ــه بتوان ــا اینك ــل می باشــد، ت ــح و تعدی ــل بحــث، تصحی ــه قاب ــوده ك ــه تاشــی فكــری ســیاىس ب اســت، بلك

عادالنــه و منافــع عالیــه ملتــامن باشــد. «

حزب تضامن در خصوص اینکه »چرا نظام فدرال می خواهند« ترشیح منوده:

»در مناســبات سیاســی امــروز دنیــا، سیســتم فدرالیســم یــا سیســتم غیرمتمرکــز سیاســی، بــه دلیــل نظــم و قاطعیــت آن در فراهــم 

کــردن حقــوق کلیــه ی ملیتهــا و اقــوام در یــک کشــور بــا تکــر فرهنگــی، تنــوع ملــی، زبانــی و دینــی، از اهمیــت خاصــی برخــوردار 

اســت و مــورد حامیــت جهــان آزاد و ســازمانهای بین امللــل حقــوق بــرشی اســت. 

فدرالیســم کــه از لغــت التیــن foedus کــه بــه معنــی عهــد و پیــامن اســت مشــتق شــده اســت، در عرصــه ی سیاســی و روابــط 

ــه نظــام  ــوان گفــت ک ــی می ت ــه عبارت ــز برخــوردار اســت، ب ــه و صلح آمی ــدرت اتحــاد آگاهان ــف مردمــی از ق ــن جناح هــای مختل بی

فدرالیســم اتحــاد داوطلبانــه ی ملــل و اقــوام یــک کشــور بــرای نیــل بــه حقــوق برابــر اســت، شــالوده ی ایــن اتحــاد بــر پایــه ی تقســیم 

قــدرت سیاســی چــه عمــودی و چــه افقــی اســت و حقــوق کلیــه ی آحــاد مردمــی را کــه چــه تعلــق رسزمینــی دارنــد یــا ندارنــد، را 

در برمی گیــرد. 

فدرالیســم در یــک کشــور، از یــک واحــد سیاســی پــر قــدرت مثــل دولــت فــدرال و تعــدادی واحد هــای سیاســی ایالتــی )حکومتهــا 

ــون اساســی  ــد دارای قان ــی بای ــای محل ــدرال و چــه حکومت ه ــت ف ــدرت چــه دول ــر دو طــرف ق ــی( اســت. ه ــای محل و پارملان ه

مشــخص خــود بــوده، امــا قانــون اساســی دولــت فــدرال کــه اعضــای آن از مناینــدگان کلیــه ی ملیتهــا و اقــوام تشــکیل شــده اســت، 

ــه تاییــد حکومت هــای محلی)ایالتــی( برســد.  بایــد ب

ــه  ــتقل، وزاتخان ــی مس ــوه ی قضای ــود، ق ــان خ ــد دارای پارمل ــی بای ــای ایالت ــم دولت ه ــدرال و ه ــت ف ــم دول ــدرال ه ــام ف در نظ

ــون اساســی رسارسی  ــد در قان ــی بای ــدرال و دولت هــای محل ــت ف ــوق دول ــارات و حق ــی خــود باشــند، اختی و سیســتم ادرای و مال

تضمیــن باشــد. یکــی از اصــول مهــم در نظــام فدرالیســم ایــن اســت کــه نــه پارملــان رسارسی فــدرال و نــه دولــت فــدرال منی تواننــد 

حقــوق و حقانیــت دولــت و پارملــان محلــی را زیــر پــا بگذارنــد و یــا مخــدوش کننــد، امــا ایــن بــه معنــی برتــری قــدرت و اختیــارات 

دولــت فــدرال بــر دولت هــای محلــی نیســت و چنانکــه مشــکلی پیــش آمــد و احتیــاج بــه تغییــر قانــون اساســی شــود، الزمــه ی آن 

ایــن اســت کــه دو ســوم مناینــدگان پارملــان فــدرال و دو ســوم مناینــدگان پارملــان محلــی بــه ایــن تغییــر، نظــر مســاعد نشــان دهنــد. 

در عرصــه ی فرهنگــی، آموزشــی، دانشــگاهها، رادیــو، تلویزیــون و غیــره، ایــاالت از اســتقال کامــل برخوردارنــد و بــر حســب رشایــط 

عینــی و تاریخــی منطقــه ی خــود عمــل خواهنــد کــرد و هیــچ دولــت و یــا پارملــان فــدرال دیگــری حــق دخالــت در امــور یکدیگــر 

ــای  ــه در آن کشــور اســت، برنامه ه ــی ک ــای مختلف ــه زبانه ــد ب ــد و بای ــت می کن ــدرال تبعی ــون ف ــون رسارسی از قان ــد. تلویزی ندارن

ــان  ــان زندگــی می کننــد، زب مختلــف پخــش کنــد. از طــرف دیگــر دولــت ایالتــی موظــف اســت بــرای غیربومیــان کــه در ایالــت آن

مــادری آنــان را برســمیت بشناســد و بــرای آنــان مدرســه تهیــه کنــد. 

ــاالت را  پلیــس ایالتــی و دســتگاه امنیتــی وظیفــه حفــظ نظــم در هــر ایالتــی را دارد و ارتــش فــدرال حــق دخالــت در امــور ای

نــدارد، بلکــه بــا رعایــت اصــول و باهمــکاری نیروهــای نظامــی ایــاالت، کار مرزبانــی از مرزهــا را انجــام خواهــدداد، نبایــد فرامــوش 

کــرد کــه ارتــش فــدرال تشــکیل شــده از متــام ملیتهــا و اقــوام کشــور و تابــع قوانیــن فــدرال کشــور اســت، بــا ایــن حــال حــق دخالــت 

در امــور امنیتــی ایــاالت را نــدارد. 

البتــه توضیحــات بــاال تنهــا وجــه کوچکــی اســت بــرای درک بهــر نظــام فدرالیســم اســت، چــرا کــه سیســتم فــدرال بســیار متنــوع 

و دارای اشــکال مختلفــی اســت و بــر حســب رشایــط فرهنگــی و عینــی هــر جامعــه منطبــق می شــود و ایــن انطبــاق ممکــن اســت 

ــر  ــوی فدرالیســم اســت و ب ــده و ق ــات بالن ــن خــود از خصوصی ــته باشــد و ای ــی داش ــدرال تفاوت های ــا کشــور همســایه ی ف ــه ب ک

پایــه ی چنیــن تعریفــی، فدرالیســم نوعــی از ســاختار سیاســی دولــت اســت، کــه بــر دو شــکل از حاکمیــت عمــل می کنــد و قــدرت 

سیاســی را تقیســم می کنــد، یکــی در شــکل مرکز)دولــت فــدرال( و دیگــری بــه شــکل ایالت هــا )حکومتهــا و پارملان هــای محلــی( یــا 

جغرافیایــی اســت، هیــچ کــدام از ایــن دو قــدرت سیاســی در نظــام فــدرال حــق تعــرض بــه حیطــه ی نفــوذ و حقــوق و صاحیت هــای 

خــود را ندارنــد. 

بــا توجــه بــه توضیحــات باالیــی کــه در وصــف نظــام فدرالیســم آمــده، مــا در حــزب تضامــن دموکراتیــک اهــواز از طرفــداران ایــن 

سیســتم بــرای نظــام آینــده ایــران هســتیم، نــوع فدرالــی کــه مــورد نظــر مــا اســت، فدرالیســم ملــی جغرافیایــی اســت کــه بــه تفضیــل 
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در بــاال بــه آن اشــاره کردیــم، امــا اینکــه چــرا فــدرال می خواهیــم دالیــل سیاســی و ژئوپولتیــک خــاص خــود را دارد، کــه در هــر زمانــی 

مــردم آن اقلیــم فــدرال، تنهــا نیرویــی هســتند کــه می تواننــد آینــده ی سیاســی خــود را تغییــر و تعییــن کننــد. «

ــاختارین و  ــکاالت س ــد از اش ــردن آن می توان ــی تلقی ک ــت و مل ــاختار دول ــوان س ــم بعن ــت، فدرالیس ــده ی دول ــه پدی ــت دادن ب اهمی

معنایــی فلســفه وجــودی حــزب تضامــن باشــد البتــه حداقــل از زاویــه ی دیــد فــردی کــه از خــارج بــدان می نگــرد. اگرنــه، آنچــه بعنــوان 

ــت  ــدم دخال ــتار ع ــه خواس ــدی اســت. ازجمل ــبات ارزش من ــد، دارای مناس ــن می منای ــران تبیی ــف ای ــای مناطــق مختل ــدی ملیت ه اراده من

ــت  ــارص رشط اساســی جه ــک حــزب مع ــرای ی ــدای ب ــن مب ــی اســت. چنی ــی حکومت هــای محل ــورات داخل ــزی در ام ــدال مرک ــت ف دول

حرکــت بســوی آینــده ی متغیــر و دموکراتیــک می باشــد. ولــی بایــد توجــه داشــت کــه تضامــن دموکراتیــک هــم هامننــد دیگــر احــزاب 

اپوزیســیون ایرانــی )جــز پــژاک(، رشوط بنیادیــن تحــزب را بجــای منــی آورد و آن، دفــاع مــرشوع بصــورت عملــی در قالــب ســتون نظامــی 

مبــارزه و قیــام اســت کــه در کنــار ســتون خلــق، شــالوده ی انقــاب دموکراتیــک را برهــم می نهنــد. مضامیــن حــزب تضامــن در چارچــوب 

معناهــا، مفاهیــم و مرزهــای فدرالیســم و در حــد و قــواره ی آن دموکراتیــک اســت، امــا بخاطــر اشــکاالتی کــه برشــمردیم تــوان گــذار بــه 

مراحــل مدرن تــر و گــذار از عــادات و ســنن متدن هــای غیردموکراتیــک تاریــخ و معــارص را نــدارد چراکــه بزرگریــن اختــال، دولت گرایــی 

اســت. 

اصول كىل فدرالیسم مطمح نظر حزب تضامن:

»1ـ مبــارزات خلــق عــرب در اهــواز بخــى از مبــارزات خلقهــاى ایــران ) تــرک آذرى، فــارس، كــورد، بلــوچ، تركمــن، بختیــارى و لـُـر( در 

راه صلــح، دمكــراىس، آزادى و عدالــت اجتامعــى اســت. 

2ـ خلقهــای ایرانــی كــه همچمــون خلــق عــرب از ســتم مــى رنــج می برنــد، همپیامنــان طبیعــى مــا می باشــند. لــذا مــا در ســنگر ایــن 

خلقهــا و جنبشــهاى مبــارزاىت آنــان، مبنظــور مواجهــه بــا رسكــوب، تبعیــض و اســتبداد قــرار داریــم. 

ــق  ــارزه در راه تحق ــران و مب ــراى ای ــی و آزادی ب ــارزه در راه دموكراس ــان مب ــك می ــواز ارگانی ــه ى اه ــاد رابط ــررضورت ایج ــزب ب 3ـ ح

ــی ورزد.  ــد م ــن رسنوشــت تأكی ــه حــق تعیی ــتم، از جمل ــت س ــاى تح ــى خلقه ــوق م ــته ها و حق خواس

4ـ حــزب بــه دموكراســی بــه عنــوان ابــزارى ایــده آل بــراى تنظیــم رابطــه میــان آحــاد جامعــه و حاكمیــت، طبــق اصــل برابــرى كلیــه ى 

شــهروندان بــا هــر گرایــش دینــى، قومــی و سیاســی و نیــز اصــل مشــاركت آزادانــه آنــان در تصمیم گیریهــا و قانونگذاریهــاى ضامــن حقــوق 

اســاىس، اقتصــادى و اجتامعــى، اعتقــاد راســخ دارد، كــه ایــن اعتقــاد برخاســته از اصــل: ملــت منشــأ مرشوعیــت هــر حاكمیتــى اســت. 

5ـ حــزب برایــن عقیــده اســت كــه در رونــد شــناخت و تطبیــق دموكراســی، دنبالــه روى جوامــع دیگــر منى توانــد ســودمند باشــد، لــذا 

ــه ســوى نوعــى دموكراســی  ــد راه مســتقى ب ــه بتوان ــده، ك ــد ورزی ــل اجــراء تأكی ــق و اســراتژیهاى قاب ــاى دقی ــر رضورت ایجــاد طرحه ب

بگشــاید كــه هامهنگ كننــده ى اصــول اساســی دموكراســی هامننــد حقــوق فــردى، ارزشــهاى دینــی و اجتامعــى و ضوابــط اخاقــى جامعــه 

و ســاختارهاى ویــژه ى تاریخــى خلــق عــرب اهــواز باشــد. 

6ـ حــزب مــا حزبــی اســت مردمــى كــه نیــروی خــود را از توده هــاى ملــت كســب كــرده و بازگــو كننــده ى اراده، خواســته ها و آرمانهــاى 

مــرشوع آنــان بــوده، منافــع خلــق عــرب اهــواز را در اولویــت قرارمی دهــد. 

7ـ حــزب، اصــل واليت فقيــه را مــردود دانســته، آنــرا بدعتــى بــه منظــور لغــو اراده ى ملــت و در جهــت مرشوعیــت و قداســت بخشــیدن 

بــه دیكتاتــورى می دانــد. 

8ـ حــزب بــه رضورت جدایــی نهادهــاى دولــت از نهادهــاى دینــى جهــت حفــظ قداســت دیــن و پاســدارى از نقــش معنــوى آن در 

ــه اراده ى ملــت ایــامن دارد.  جامعــه و احــرام ب

9ـ حــزب موضــع خــود در برابــر هــر نظــام حاكــم در ایــران را در پرتــو موضع گیــری آن نظــام نســبت بــه مســأله ى عادالنــه خلــق مــا 

و اینكــه تــا چــه حــد پاســخگوى خواســته هاى مــرشوع بــه رســمیت شــناخته شــده ى آن در كلیــه قوانیــن و معاهــدات بین امللــى حقــوق 

بــرش باشــد، تعییــن خواهــد كــرد. 

ــان در زمینه هــاى  ــه تبعیضــاىت اســت كــه از مشــاركت زن ــارزه علی ــان و مــردان و مب ــان زن ــه مســاوات می 10ـ حــزب عمیقــا معتقــد ب

مختلــف جلوگیــرى كــرده آنــان را از میادیــن گوناگــون دوركــرده و یــا بــه حاشــیه مى رانــد. مــا بــر ایــن عقیــده هســتیم، ســتمی کــه بــر زنــان 

اقــوام و ملیتهــای ایــران مــی رود، نســبت بــه زنــان مرکزنشــین ایــران مضاعــف اســت، بدیــن شــکل کــه ایــن ســتم تنهــا در حــوزه سیاســی و 

اجتامعــی نیســت بلکــه ســتمی فراگیــر اقتصــادی اســت کــه کل خانــواده و زنــان عــرب االهــواز را دربرمی گیــرد و آنــان را درگیــر مشــکات 

فقــر و تهیــه ى نــان شــب بــرای فرزنــدان آنــان کــرده اســت، زیــرا ســتمی کــه بــر مــردم و زنــان عــرب اقلیــم بــه ماننــد دیگــر ملیتهــای ایــران 

مــی رود، آنــان را از حــق کار و اشــتغال بــه دلیــل تبعیــض نــژادی و زبانــی و جنســیتی نظــام ضدبــرشی ایــران، محــروم کــرده اســت، بــرای مــا 

واضــح اســت کــه زنــان در مرکــز ایــران شــاید دچــار محرومیــت سیاســی باشــند، امــا حقــوق آنــان در مســائل اقتصــادی و اجتامعــی بســیار 

باالتــر از زنــان عــرب اقلیــم اهــواز و دیگــر اقالیــم اتنیکــی اســت، زنــان مــا از حــق کار بــه ماننــد مــردان عــرب محــروم هســتند و ایــن 
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متاســفانه مــوردی اســت کــه حتــی ســازمان های حقــوق بــرشی کــه خــود را رستــارسی می داننــد، بــا ســکوت آنــان در مــورد ایــن تبعیــض 

خشــن و مضاعــف بــر علیــه زنــان عــرب اهــواز ســکوت اختیــار کرده انــد. 

11ـ دفــاع از حقــوق بــرش و اقلیتهــا در برابــر اقدامــات رسكــوب، تجــاوز و تعــدى در رسارس جهــان، یــى از اصــول اعتقــادى اساســی 

ــا( و مســیحیان  ــان )مندائیه ــه صابئی ــى در اهــواز منجمل ــر رضورت احــرام كامــل حقــوق اقلیتهــاى دین ــن رابطــه ب حــزب اســت و در ای

ــى ورزد.  ارصار م

12ـ حزب بررضورت پایبندى عملی و كامل به اعامیه جهاىن حقوق برش و كلیه ى قوانین ذیربط تأكید می كند. 

ــان تروریســم و مقاومــت  13ـ حــزب اشــكال مختلــف تروریســم را محكــوم منــوده، در عیــن حــال بــر رضورت تفــاوت قائل شــدن می

مــرشوع ملتهــاى تحــت اشــغال و یــا خلقهایــى كــه بــراى رهائــی از ظلــم و ســتم تــاش می كننــد، تأكیــد مــی ورزد. 

ــه و  ــان راه حــل عادالن ــرار نخواهــد شــد مگــر اینكــه چن ــه برق ــت در خاورمیان ــح و امنی ــز صل ــه هرگ ــامن راســخ دارد ك 14ـ حــزب ای

فراگیــر ى بــراى مســأله ى فلســطین ارائــه شــود كــه مــورد قبــول آن ملــت و اجــامع عــرىب بــوده بــر رنجهــاى ملــت فلســطین خــط پایــان 

ــد.  ــن منای ــل متحــد تضمی ــق قطعنامه هــاى ســازمان مل ــت مســتقل فلســطین را طب ــی دول كشــد و برپای

ــد حــل  ــه اعــامل آن در رون ــد ب ــا تهدی ــاب از خشــونت و زور و ی ــزوم حامیــت از همبســتگى جامعــه جهــاىن و اجتن ــه ل 15ـ حــزب ب

ــاد دارد. « ــی اعتق ــط بین امللل ــاى رواب ــوان زیربن ــه عن ــم، ب ــو و تفاه ــیوه ى گفتگ ــن ش ــی و درپیش گرف ــات بین امللل اختاف

اهداف

بر اساس اصول اعام شده فوق، حزب تضامن  دموکراتیک اهواز تاش خود را در راه تحقق اهداف ذیل مبذول می دارد:

ــد،  ــارزه مى كن ــده ى سیاســی اش مب ــه حــق طبیعــى انتخــاب آین ــه مثاب ــق عــرب اهــواز ب ــن رسنوشــت خل ــراى حــق تعیی »1ـ حــزب ب

خصوصــا هنگامــی كــه اهــواز بطــور غیرداوطلبانــه بــه ایــران پهلــوى پیونــد داده شــد كســی از خلــق مــا در ایــن رابطــه نظرخواهــى نكــرد. 

2ـ حــزب تــاش كامــل خــود در زمینــه ى آگاهــى سیاســی و فراخــواىن حــزىب در داخــل میهــن را بــكار خواهدبســت تــا اینكــه توده هــا را 

ارگانیــزه كــرده، ســطح آگاهــى آنــان را بــاال بــرده، دینامیســمى سیاســی و اجتامعــى ایجــاد منــوده، رابطــه ى فعــل و انفعــال و متــاس مســتمر 

ــارزاىت و رهــرى  ــه چالشــهاى مب ــه و پاســخگویی ب ــور، عملكــرد آگاهان ــح ام ــوان درك صحی ــرار ســاخته، ت ــان شــهروندان و حــزب برق می

جنبــش، را فراهــم آورده و رسانجــام قــواى جامعــه ى اهــوازی را بســیج و توانهــای دروىن اش را كــه در نتیجــه ى ظلــم، حرمــان و احســاس 

رسخوردگــى دفــن گردیــده، احیــا كنــد. 

3ـ حــزب در راه رشــد روحیــه ى تعهــد جمعــى و تحكیــم گرایشــهاى میهنــى مبــارزه می كنــد و بدیــن منظــور احســاس قومــی و درك 

وحــدت رسنوشــت را در میــان توده هــا تقویــت منــوده، جهــت محــو آثــار سیاســتهاى شوونیســتى حكومتهــاى متــواىل در ایــران كــه طــى 

هفــت دهــه ى گذشــته بطــور عمــد ســعى در نابــودى هویــت قومــى، فرهنگــى و میــراث تاریخــى اهوازیــان داشــته تــاش خواهدمنــود. 

4ـ حــزب در راه همبســتگى مردمــى در اهــواز، دعــوت بــه اتحــاد و همگرایــی بــراى رســیدن بــه حداكــر فعالیــت و مبــارزه سیاســی 

ــد.  ــاش مى كن در داخــل و خــارج ت

ــتاى  ــى در راس ــى و عم ــوىل حقیق ــاد تح ــه ى ایج ــه و در نتیج ــول آن در جامع ــک و اص ــهاى  دموکراتی ــت ارزش ــراى تقوی ــزب ب 5ـ ح

ــد.  ــاش مى منای ــراىس ت دمك

ــد مراكــز فرهنگــى اتحادیه هــا و ســندیكاهاى صنفــی حامیــت  ــزى نهادهــاى جامعــه مــدىن مانن ــه منظــور پى ری ــاش ب 6ـ حــزب از ت

بعمــل مــى آورد. 

7ـ حــزب بــراى تحكیــم و هامهنگــى میــان احــزاب و ســازمانهاى فعــال اهــوازی و مبنظــور ایجــاد جبهــه ى فراگیــرى كــه تــوان منایندگــى 

هــر چــه گســرده تــر نیروهــاى سیاســی و اجتامعــى اهــواز را داشــته باشــد، فعالیــت می منایــد. 

8ـ حــزب ســعى دارد میــان جنبــش خلــق عــرب و دیگــر جنبشــهاى پیــرشو در ایــران و بویــژه جنبــش خلقهــای تحــت ســتم كــه اهــداف 

و آرمانهــاى مشــرىك را دنبــال می كننــد روابــط مســتحكمى برقــرار كنــد.«

وسایل

»1ـ حــزب طبــق اصــول اعتقــادى و مبــارزاىت خــود مقاومــت مســاملت آمیز را بعنــوان ابــزار و شــیوه ى تحقــق اهــداف میهنــى و نیــز بــه 

مثابــه اعتقــادى تغییرناپذیــر در پیــش گرفتــه، بكارگیــرى خشــونت و زور را بــراى عمــى ســاخن اهــداف خــود مطلقــا نفــى كــرده و نظــر 

بــه نابرابــرى امكانــات مــا و رژیــم حاكــم كــه كلیــه ى وســایل رسكــوب را در اختیــار دارد، خلــق مــا را از مصیبــت و خونریــزی مصــون دارد. 

بــر ایــن اســاس حــزب شــیوه ى تظاهــرات، راهپیامیــی، اعتصــاب، بست نشــینى و دیگــر اعراضــات مســاملت آمیز را بعنــوان راه و روش 

مبــارزاىت خــود مبنظــور گســرش مقاومــت مســاملت آمیــز برمی گزینــد، كــه چــه بســا تــا حــد فراخــواىن بــه نافرمــاىن مــدىن همــگاىن در صــورت 

عــدم كارآیــی شــیوه هاى دیگــر بــه پیــش رود. حــزب مــا در عیــن حــال درك كامــل دارد كــه موفقیــت گزینــش شــیوه ى نافرمــاىن مــدىن بــه 

عوامــل اساســی بســیارى وابســته اســت كــه مهمریــن آنهــا عبارتنــد از:
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الــف ـ بلــوغ رشایــط عینــى و دروىن در كلیــه ى زمینه هــا تــا حــد اطمینــان بــه اینكــه موفقیــت چنیــن شــیوه ى مبــارزاىت، عمــى و یــا 

تضمینــى باشــد. 

ب ـ تــوان جامعــه اهــوازی جهــت بــه كنــار نهــادن اختافــات سیاســی، تضادهــاى اجتامعــى، تعصبــات قبیلــه اى و گروهــى و نیــز رســیدن 

بــه ســطح درك مســؤلیتهاى تاریخــى و آمادگــى عمــى بــراى از خــود گذشــتگى در متامــى زمینه هــا. 

ج ـ وحــدت كلیــه ى نیروهــاى سیاســی اهــوازی حــول برنامــه ى حداقل هــا كــه در برگیرنــده ى راه حلهــاى تقریــب میــان دیــدگاه نخبــگان 

جامعــه و خواســته هاى مــردم از یــك ســو و اهــداف سیاســی و مطالبــات صنفــى از ســوى دیگــر تــا تحقــق اجــامع مــى حــول مشــاركت 

وســیع مردمــى در نافرمــاىن مدنــی همگانــی. 

دـ جذب حامیت هاى داخى و بین امللى به منظور پشتیباىن از این روش مبارزاىت و حقانیت آن. 

2ـ در راســتاى انســجام بــا ایــن آرمــان، حــزب اوال بــر انتخــاب شــیوه ى و گفتــامن همگــون بــا رضورتهــاى مبــارزاىت و زمینه ســاز بســیج 

نیروهــاى مــادى و مردمــى در جامعــه و جــذب عنــارص هــر چــه آگاه تــر، مخلص تــر و فعالــر در زمینــه ى عمــل تشــكیاىت بــا مــردم ارصار 

مــى ورزد، ثانیــا بــه ســاخت نیــروى دروىن و تقویــت تشــكیات و هســته هاى خــود از طریــق ذیــل اقــدام خواهــد كــرد:

الف ـ ایجاد سازمان تشكیاىت منسجم حزىب كه بتواند ارتباطات عمودى و افقى درون حزىب را بدقت تنظیم كند. 

ــاد و  ــل انتق ــق اص ــق تطبی ــات، از طری ــا و اقدام ــطح عملكرده ــش س ــور افزای ــه منظ ــک ب ــانرالیزم دموکراتی ــرى روش س ب ـ بكارگی

خودانتقــادى. 

ــان، دانشــجویان، دانش آمــوزان، روشــنفكران،  ــان حــزب و توده هــاى مــردم و بویــژه جوان ج ـ ایجــاد رابطــه ى تشــكیاىت مســتحكم می

طبقــات و اقشــار بســیار تأثیرگــذار بــر جامعــه در زمینه هــاى اجتامعــى و اقتصــادى، همچــون كاركنــان دولــت و باألخــص كارگــران صنعــت 

نفــت كــه شــاهرگ حیــاىت اقتصــاد ایــران را تشــكیل مى دهــد. 

ثالثــا حــزب ســعى دارد نهادهــاى جامعــه ى مــدىن عربــی را در اهــواز فعــال ســاخته از اســتقال عمــل آنهــا در برابــر حاكمیــت دفــاع 

كنــد و همچنیــن وســایل و ابــزار رضورى بــراى تحكیــم پایــدارى و ادامــه ى مقاومــت را فراهــم آورد. 

ــار  ــت فش ــا تح ــد ب ــان بتوان ــا بدینس ــرد ت ــارج خواهدك ــاىن در خ ــی اطاع رس ــاى سیاس ــزار و كاناله ــاد اب ــه ایج ــدام ب ــزب اق ــا ح رابع

قــراردادن نظــام حاكــم و جلوگیــرى از اقدامــات رسبكوبگرانــه اش او را بــه تســلیم در برابــر خواســته هاى عادالنــه خلــق عــرب واداشــته، 

ــت آن را روشــن ســازد.  ــارزه وحقانی ــت مب مرشوعی

حــزب در پایــان بــر ایــن بــاور اســت كــه گزینــش و انتخــاب مــردم تنهــا داور ارزیــاىب هــر اقــدام مبــارزاىت و یــا تــاش سیاســی اســت 

بطوریكــه هــر حــزب و یــا تشــكیات سیاســی مرشوعیــت خــود را از اینكــه تــا چــه حــد مــردم بــه اهــداف و اصــول اعــام شــده اش گرایــش 

دارنــد از یــك ســو و از ســوى دیگــر تــا چــه انــدازه قــدرت تطبیــق عمــى برنامه هــاى سیاســی و اهــداف خــود را دارد كســب كنــد. 

براســاس چنیــن اصــى، حــزب در برابــر خلــق عــرب اهــواز و تاریــخ، متعهــد مى شــود تــا تــاش كامــل خــود را بــه منظــور وفــادارى بــه 

ــامن  ــای ملت ــته ها و آرمانه ــق خواس ــاخته در تحقی ــود را عمى س ــاى خ ــعارها و برنامه ه ــه ى ش ــته كلی ــذول داش ــؤلیتها مب ــدات و مس تعه

بــراى آزادى، عدالــت و زندگــى رشامتندانــه مشــاركت منایــد.«

   

  حــزب تضامــن هامنطــور کــه در اصــول، اهــداف و وســایل مبــارزه ى تشــکیاتی خــود اذعــان داشــته، یــک تشــکیات نظامــی نــه بلکــه سیاســی 
ــطحی  ــه س ــتان در چ ــران و خوزس ــل ای ــزب در داخ ــی آن ح ــات عمل ــت اقدام ــت و کمی ــم کیفی ــه پی بری ــردد ک ــب می گ ــر موج ــن ام ــت. ای اس

ــات رشوع گشــته.  ــه از اعراضــات و اعتصاب ــرد ک ــش می ب ــی« پی ــی مدن ــا حــد »نافرمان ــرام خــاص خــود ت ــق م ــاع مــرشوع را طب ــود. دف خواهدب

ــردد.  ــاز نظامی گ ــدارد وارد ف ــز در نظــر ن ــن هرگ بنابرای

ــم، در  ــراری فدرالیس ــذا برق ــی و ل ــاختار مبارزات ــک س ــراری ی ــرای برق ــن ب ــده تضام ــای برگزی ــه معیاره ــت ک ــوان گف ــر می ت ــیر دیگ در تفس

ــژاد  ــی ن ــان و حت ــگ، اندیشــه سیاســی، زب ــن، مذهــب، فرهن ــت، دی ــل »ملی ــی از قبی ــه الجــرم موضوعات ــد ک ــت، ســاختاری می یاب چارچــوب دول

)اگرچــه نژادپرســتانه نباشــد(« را در برســاخت ســاختار جدیــد و آلرناتیــو کــه هامنــا دموکراســی و فدرالیســم موردنظــرش اســت، قویــا دخالــت دهد. 

دخالــت دادن ایــن موضوعــات در رسارس تاریــخ هزاران ســاله ى متــدن ایجــاد مســئله و بحــران کــرده و می تــوان گفــت کــه کــامکان متامــی اپوزیســیون 

ایرانــی و ملیت هــای آن از ایــن امــر مســتثنی  نیســتند. اینکــه همــه ى احــزاب خــود را ناچــار بــه منطبــق دادن رویکردهــا و اهــداف خــود بــا ایــن 

موضوعــات بســیار کلیــدی می داننــد بخاطــر مبدل شــدن آنهــا بــه معیارهــای انــگار گریزناپذیــر در عــرص رسمایــه داری اســت. 

وجــود حــزب تضامــن بــا مــرام سیاســی و اعــام بــرای مبــارزه در راه اهدافــی کــه برشــمرده اگرچــه دارای معایــب ســاختاری و ایدئولوژیکــی 

تاریخــی اســت، امــا ارزشــمند اســت و برخــاف ادعاهــای نظــام والیــی ایــران، اصــا تجزیه طلــب نیســت و فراتــر از آن، فــاز نظامــی را در برنامــه ى 

خــود نگنجانــده. مترکــز احــزاب دیگــر بــر ایــن آمادگــی حــزب تضامــن بــرای ایجــاد اتحــاد جهــت مبــارزه مشــرک ملت هــای تحــت ســتم، بســیار 

حیاتــی و رشط بنیادیــن مبــارزه اســت. 

»
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تاریخچه
»جبهــه دموکراتیــک مردمــی اهــواز« بــه اختصــار ADPF معــروف بــه خلــق عــرب حزبــی سیاســی فعــال در انگلســتان بــه رهــری 

»محمــود مزرعــه« اســت کــه خواســتار خودمختــاری اســتان خوزســتان و ســاکنان عــرب آن منطقــه اســت. پیشــینه فعالیت هــای ایــن 

خلــق بــه اوایــل انقــاب ایــران می رســد. 

ــی  ــرکات پان عرب ــال آن تح ــه در خ ــراق ک ــران و ع ــان ای ــرزی می ــای م ــال های تنش ه ــا 1354، س ــال های 1340 ت ــه س در فاصل

درخوزســتان بخشــی از عملیــات ایذایــی عــراق بــه شــامر می آمــد، توافقنامــه 1975 الجزایــر میــان دو کشــور باعــث فروکش کــردن 

ایــن تحــرکات شــد. بــا انقــاب اســامی و ســقوط محمدرضــا پهلــوی، رژیــم بعــث از ضعــف نیروهــای نظامــی و انتظامــی ایــران بــه 

منظــور ایجــاد تشــکیات منســجم بــرای فعالیــت نظامــی، اطاعاتــی و سیاســی اســتفاه کــرد. بعــد از پیــروزی انقــاب، »شــیخ شــبیر 

خاقانــی« از روحانیــون معــروف خرمشــهر بــه دلیــل اعلمیــت در فقــه و نفــوذی کــه در عامــه ی مــردم داشــت علی رغــم ایــن کــه 

ــه  ــرد. ب ــه را در دســت گی ــام امــور منطق ــی توانســت زم ــا حــدود فراوان ــی قابل توجهــی در دوران شــاه نداشــت ت ســابقه ی مبارزات

دســتور وی کلیــه رسحــدات مــرزی خرمشــهر اعــم از زمینــی و دریایــی تــا اطــاع ثانــوی مســدود اعــام شــد و کار کنــرل مرزهــا بــه 

عشــایر ســاکن نــوار مــرزی خرمشــهر محــول گردیــد. وی همچنیــن طــی حکمــی »ســیدهادی مزاری پــور« کــه بعدهــا از عــامل رژیــم 

بعــث گردیــد و »عبدالصاحــب موســوی اصل« را بــه عنــوان مســئولین امنیــت و حراســت شــهر و خطــوط مــرزی اســتان معرفــی کــرد. 

تحــت حامیــت او ابتــدا کمیتــه ی عرب هــا تشــکیل شــد کــه بعــد از مــدت کوتاهــی بــه مرکــز مجاهدیــن عشــایر تغییــر نــام داد و 

رسانجــام بــه نــام ســتاد رزمنــدگان خلــق عــرب درآمــد. ایــن ســتاد نیــز در مــدت کوتاهــی بــه ســازمان سیاســی خلــق عــرب معــروف 

شــد. 

در آغــاز شــیخ شــبیر خاقانــی بــه دلیــل نفــوذ در میــان مــردم منطقــه و دولتمــردان وقــت ایــران، نقطــه ثقلــی شــد بــرای حــل 

و فصــل مســائل منطقــه ای و بــه همیــن جهــت بــود کــه در 18 اســفند 1357 ماقاتــی بــر رس رســیدگی بــه مســأله ی تشــکیل خلــق 

ــت  ــت موق ــن دول ــت. همچنی ــورت گرف ــهر ص ــبیر در خرمش ــیخ ش ــتان و ش ــگر خوزس ــده ی لش ــه ای، فرمان ــن خامن ــران بی ــرب ای ع

دریــادار احمــد مدنــی فرمانــده نیــروی دریایــی را بــا حفــظ ســمت در مقــام اســتاندار خوزســتان تعییــن منــود. از ســویی شــیخ شــبیر 

خاقانــی در واکنــش بــه دولــت بــرای حفــظ امنیــت توســط نیروهــای دولتــی، بــه بهانــه دخالــت بی رویــه کمیته هــای انقــاب، در 

دوم اردیبهشــت 1358 بــا انتشــار اعامیــه ای تهدیدکــرد کــه بــه عنــوان اعــراض کشــور را تــرک خواهدکــرد. ایــن تصمیــم بــا واکنــش 

خمینــی بــه درخواســت عــدم تــرک کشــور توســط شــیخ شــبیر در رشایــط بحرانــی رو بــرو شــد. 

ــال ایــن تحــوالت مدنــی، درگیــری خرمشــهر و دســتور انحــال متــام کانون هــا و کمیته هــا از طــرف اســتانداری، ســازمان  بــه دنب

ــان را  ــد آن ــچ مقامــی منی توان ــد هی ــر ضــد برنامه هــای اســتاندار خوزســتان واکنــش نشــان داد و اعــام کردن ــق عــرب ب سیاســی خل

ــه  ــد منحــل شــوند و ن ــه موجــب اخــال هســتند بای ــی ک ــرد کانون های ــز از طــرف او اعــام ک ــد شــیخ شــبیر نی ــد. فرزن منحــل کنن

ــاب خلع ساح شــدن  ــی و خارجــی در ب ــس از حامیت هــای داخل ــت پ ــد. در نهای ــت سیاســی و فرهنگــی دارن ــه فعالی ــی ک کانون های

ماننــد تحصن هایــی کــه صــورت گرفــت و دیگــر اتفاقــات، شــیخ شــبیر خاقانــی ابتــدا بــه اهــواز و ســپس بــه قــم اعــزام شــد و بــا 

انتشــار اعامیــه ای در 30 تیــر برائــت خــودش را از بــه تعبیــر خــود »تجزیه طلبــان« اعــام منــود. بــا رفــن شــیخ ایــن وقایــع بــه پایــان 

ــه  ــران در شــهریور 1359 از حالــت پنهانــی خــارج شــده ب ــه ای رســید امــا ایــن حرکــت در خــال یــورش نیروهــای نظامــی عــراق ب

بخشــی از عملیــات نظامــی عــراق تبدیــل گردیــد. 

تاسیس
»الجبهــه الدیمقراطیــه الشــعبیه للشــعب العربــی االحــوازی«، یکــی از احــزاب عــرب بــه شــامر مــی رود کــه بیشــر بــه نــام قدیــم 

خــود »جبهــه دموکراتیــِک خلــق عــرب« شــناخته می شــود. دبیــرکُل آن »محمــود مزرعــه« معــروف بــه »صالــح ابورشیــف« همــراه 

»

»
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بــا دیگــر اعضــای شــورای مرکــزی شــاکر خانجــی، جــامل عبیــداوی، موســی ســواری و عیســی آلیاســین در کانــادا اســتقرار دارنــد. ایــن 

تشــکیات دارای دو ســایت اینرنتــی بــوده کــه از ایــن طریــق اقــدام بــه صــدور بیانیــه، اطاعیــه و. . . علیــه جمهــوری اســامی ایــران 

می منایــد. محــدوده ی فعالیــت ایــن گــروه در کانــادا، هلنــد، بلژیــک، ترکیــه و ســوریه اســت. 

ــق عــرب  ــن هــدف حبهــه ی خل ــران، اصلی تری ــی خوزســتان از ای ــه منظــور جدای ــزرگ« ب ادعــا می شــود کــه طــرح »عربســتان ب

ــتاندارها و فرماندارهــا هــم مشخص شــده.  ــام اســتان ها، شــهرها، اس ــی ن ــن طــرح حت اســت. در ای

انشعابات

جبهه ی دموکراتیک خلق عرب احواز شاخه ی سوریه

در ســال 1378 طاهــر مزرعــه، بــرادر صــاح پــس از خــروج از کشــور و فعالیــت در ترکیــه، ســپس بــه ســوریه رفتــه و به عنــوان 

مســئول جبهــه ی دموکراتیــک خلــق عــرب احــواز شــاخه ی ســوریه فعالیــت خــود را ادامــه می دهــد. 

مطالبات

در ابتــدای انقــاب ســال ۱۳۵۷ میــان ســازمان سیاســی خلــق عــرب بــا نیروهــای ســپاه و نظامــی نوپــا در جمهــوری اســامی بیــش 

از ســه مــاه درگیــری رخ داد کــه مهم تریــن آنهــا بــه ایــن رشح اســت:

ــه ی  ــار اطاعی ــت ۱۳۵۸(، انتش ــم اردیبهش ــت )هفت ــتان از دول ــان در خوزس ــی عرب زب ــت منایندگ ــاری هیئ ــای خودمخت ۱ـ تقاض

ســازمان ها و کانون هــای »خلــق عــرب« در حامیــت از آیت اللــه شــبیر خاقانــی و درخواســت عــزل فــوری مدنــی از ِســمت 

اســتانداری خوزســتان )۱۲ اردیبهشــت ۱۳۵۸(. 

۲ـ دیــدار گروهــی تحــت عنــوان »مناینــدگان خلــق عــرب مســلامن ایــران« بــا نخســت وزیر در تهــران و تســلیم خواســته هایی از 

قبیــل اعــراف بــه ملیــت خلــق عــرب ایــران، تشــکیل مجلــس محلــی در منطقــه خودمختــار، مشــارکت در مجلــس و دولــت، تأســیس 

دانشــگاه و دادگاه هــای عربــی، بــه رســمیت شــناخن زبــان عربــی در منطقــه، آزادی بیــان، ایجــاد رادیــو و تلویزیــون مســتقل محلــی 

بــه زبــان عربــی )دوم خــرداد ۱۳۵۸(. 

۳ـ حمله ی دو عضو خلق عرب به گمرک خرمشهر و کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران )هشتم خرداد ۱۳۵۸(. 

۴ـ آغــاز درگیــری مســلحانه در خرمشــهر بــا شــلیک پیاپــی رسنشــینان یــک پیــکان ســواری در ســاعت چهــار صبــح؛ ســنگربندی 

ــه  ــه ب ــاده؛ حمل ــت فوق الع ــام وضعی ــهربانی؛ اع ــاختامن ش ــه س ــه ب ــا؛ حمل ــرب در خیابان ه ــق ع ــی خل ــازمان سیاس ــای س اعض

ــا؛  ــری آنه ــف و بازپس گی ــز مختل ــرصف مراک ــدد، ت ــوزی های متع ــاد آتش س ــدر؛ ایج ــی و اداره بن ــروی دریای ــرزی، نی ــگاه های م پاس

ــروز اغتشــاش و درگیــری در آبــادان و اهــواز هم زمــان بــا وقــوع درگیــری در خرمشــهر.  منــع عبــور و مــرور از ســاعت ۱۰ شــب؛ بُ

۵ـ تحرکات نظامی نیروهای عراقی در نزدیکی مرز همزمان با اوج درگیری در خوزستان )نهم خرداد ۱۳۵۸(. 

۶ـ ادامــه ی تعطیلــی ادارات دولتــی، مــدارس و بــازار بــرای چهارمیــن روز متوالــی؛ دومیــن روز تحصــن در مســجد امــام صــادق؛ 

قطــع بــرق شــهر، آرامــش نســبی در خرمشــهر؛ کشــف تعــدادی اســلحه رسد و گــرم توســط ســپاه و مراقبــت از مرزهــا )۱۲ خــرداد 

 .)۱۳۵۸

۷ـ حملــه بــه انبــار مخابــرات خرمشــهر و بــه آتــش کشــیدن آن، آتــش زدن خانه هــای اداره بنــدر و پرتــاب نارنجــک و مبــب دســتی 

بــه داخــل خانه هــا )۳۰ خــرداد ۱۳۵۸(. 

ــع  ــهر و قط ــدر ماهش ــری بن ــج کیلوم ــت در پن ــای نف ــب در لوله ه ــار مهی ــه انفج ــتان از جمل ــارات در خوزس ــه ی انفج ۸ـ ادام

خطــوط نفــت امیدیــه، آغاجــاری و رکــورد آبــادان؛ شــلیک موشــک آرپیجــی۷ بــه پاســگاه مــرزی ســعیدیه و انهــدام ســاختامن پاســگاه 

ــا ســاح های کالیــر کوچــک و مجــروح شــدن تعــدادی از پرســنل )۱۶ تیــر ۱۳۵۸(.  و تیرانــدازی ب

سالهای بعداز انقالب

بــه دنبــال تیرانــدازی راکبــان موتــور ســوار بــه پاســگاه ایســت و بازرســی نیــروی انتظامــی ماشــیه در 26 فروردیــن مــاه 1390، 

جانشــین فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان خوزســتان از دســتگیری هشــت نفــر اعضــای گــروه خلــق عــرب در ارتبــاط بــا کشــن ســه 

تــن از شــهروندان اهــوازی و حادثــه تیرانــدازی روز پنجشــنبه، ۱ اردیبهشــت خــر داد. 

از آن زمان به بعد عملیات های این حزب بتدریج کاهش یافت و باالخره به پایان رسید. 

برنامه سیاسی 

جبهه در فصل نخست برنامه ی سیاسی خود اهداف تشکیل خویش را ترشیح منوده:

ــرای بازپــس گرفــن حقــوق ملــی و  »مقدمــه: جبهــه ی دموکراتیــک مردمــی احــواز تشــکلی مرقــی، پیــرشو و ملــی اســت کــه ب

انســانی ملــت عــرب احــواز بــر اســاس معاهــدات و قوانیــن بیــن املللــی شــناخته شــده خصوصــا معاهــده ی 1514 مصوبــه ی 1960 

»
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و دیگــر معاهــدات و قراردادهــای همســو کــه بــرای رهائــی ملتهــای تحــت ســتم و اشــغال شــده توســط نیروهــای بیگانــه از طــرف 

ــد.  ــارزه می کن ــده مب ــد گردی ــل تائی ســازمان مل

ــک  ــر ی ــواز زی ــرشو اح ــی پی ــای مرق ــودن نیروه ــع من ــواز جم ــی اح ــک مردم ــه ی دموکراتی ــیس جبه ــدف از تاس ــه؟ ه ــرا جبه چ

چــر مبارزاتــی بــه منظــور رهائــی ملــت عــرب احــواز از یــوغ ســتم و اشــغالگری اســت. رســیدن بــه حــق تعیــن رسنوشــت ملــت 

عــرب احــواز و تاســیس دولــت مســتقل احــواز و بنــای جامعــه ی دموکراتیــک و مدنــی بــر اســاس قوانیــن و معاهــدات بین املللــی 

و اعامیــه ی جهانــی حقــوق بــرش اســت. جبهــه بــر ایــن بــاور اســت تــا وقتــی ســازمانی نیرومنــد کــه نیروهــای مرقــی را در کنــار 

هــم جمــع نکنــد بوجــود نیایــد، هرگــز قادرنخواهیــم بــود در برابــر اشــغالگران جنایتــکار کــه همــه روزه و بــه شــیوهای غیرانســانی 

ســاده ترین حقــوق ملــت مــا را نقــض می کننــد مقاومــت کنیــم. بــه همیــن منظــور جبهــه متامــی فرزنــدان ملــت عــرب احــواز را کــه 

بــه حــق تعییــن رسنوشــت، برابــری و دموکراســی  بــاور دارنــد را فراخوانــده و اعــام موجودیــت منــود. 

جبهــه ی دموکراتیــک بــا هــر گونــه ســتم انســان بــر انســان و حکومتهــای نقــاض حقــوق بــرش شــدیدا مخالــف اســت و خواهــان 

مشــارکت متامــی احــاد جامعــه بصــورت برابــر در ســاخن آینــده ی خویــش اســت. بدیــن منظــور جبهــه، برصاحــت اعــام منــوده کــه 

خواهــان برابــری و آزادی و تســاوی حقــوق کامــل میــان متــام افــراد جامعــه بــر اســاس قوانیــن مدنــی اســت. جبهــه بــا انتخــاب حــق 

تعییــن رسنوشــت ملــت عــرب احــواز و آزادی و برابــری خواهــان برچیده شــدن هــر گونــه ســتم از جامعــه و ســاخن جامعــه ای نــو 

و بالنــده اســت. کــه در آن معیــار اساســی انســان، انســانیت اوســت. جبهــه ی دموکراتیــک بــدون در نظــر گرفــن جنــس یــا دیــن و 

طائفــه مذهبــی بــه همــه ی فرزنــدان ملــت عــرب احــواز بعنــوان شــهروند نــگاه منــوده و هیــچ فرقــی میــان شــهروندان قائــل نســیت. 

ــه کرت گرائــی اســت و آمــاده  جبهــه ی دموکراتیــک فعالیــت دیگــر ســازمانهای ملــت عــرب احــواز را نفــی منی کنــد و معتقــد ب

اســت در متــام ســطوح بــا آن ســازمانهايی کــه بــه حــق تعییــن رسنوشــت ملــت مــا بــاور دارنــد همــکاری منایــد. جبهــه معتقــد اســت 

ــش را  ــد و رسنوشــت خوی ــم بزن ــش را رق ــده ی سیاســی خوی ــد آین ــه می توان ــی اســت ک ــرو و قدرت ــا نی ــت عــرب احــواز تنه ــه مل ک

تعییــن منایــد. 

ــا جامعــه باشــد و  جبهــه بعنــوان یــک تشــکل دموکراتیــک و مرقــی کــه از بطــن جامعــه برخواســته، بایــد همیشــه در متــاس ب

دیدگاههــا و خواســتهای جامعــه را هامهنــگ منــوده، منعکــس منایــد. جبهــه بــر ایــن بــاور اســت کــه بایــد آگاهــی سیاســی و ملــی 

ــاال بــرد کــه فرقــی میــان یــک فــرد متشــکل و غیــر متشــکل باقــی منانــد و فــرق تنهــا در قبــول مســئولیتهای  ملــت مــا را چنــان ب

مختلــف باشــد. 

اهداف جبهه

۱ـ حق تعیین رسنوشت:

طبــق قوانیــن و معاهــدات بین املللــی و حقــوق تاریخــی، ملــت عــرب احــواز کــه تحــت اشــغال دولــت ایــران اســت. حــق دارد 

تــا بــه حقــوق سیاســی، اجتامعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و اســتفاده از متــام ثروتهــای طبیعــی خــود و حــق تعییــن رسنوشــت و تأســیس 

دولــت مســتقل احــواز مطالبــه مناینــد. 

ملــت عــرب احــواز مثــل متــام ملــل زیــر ســتم و اشــغال شــده، حــق تعییــن سونوشــت خویــش را خــود بایــد تعییــن منایــد. حــق 

تعییــن رسنوشــت حقــی اســت مــورد اعــراف و تأییــد كلیــه، ســازمانهای بین املللــی و نیروهــای انسان دوســت و دموکراتیــک جهــان 

اســت كــه در متــام معاهــدات بین املللــی مــورد تأییــد قــرار گرفتــه و ایــران نیــز آن را قانونــا پذیرفتــه. ملــت عــرب احــواز حــق دارد 

اســتقال كامــل خــود را از ایــران بــدون در نظــر گرفــن وصایــای گــروه یــا ســازمان یــا كشــوری اعــام مناینــد. کــام اینکــه ایــن ملــت 

احــواز اســت کــه شــکل آینــده ی نظــام آینــده خــود را بــدون دخالــت گــروه یــا کشــور دیگــری را تعییــن می کنــد. 

۲ـ برابری:

جبهه ی دموکراتیک به تساوی بین افراد جامعه از لحاظ قضائی، اقتصادی، فرهنگی، اجتامعی و جنسیتی باور دارد. 

برابــری فرصتهــای یکســان اجتامعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و قضائــی بــرای کلیــه ی شــهروندان احــواز ضامــن رشــد همــه ی جامعــه 

و رشکــت همــه ی آنهــا در بهبــود زندگــی و ســاخن آینــده ی بهــر اســت. بــا رشکــت کلیــه ی افــراد جامعــه در ســاخن آینــده ی خویــش 

همــه ی شــهروندان در برابــر هــم، مســاوی بــوده و از حقــوق یکســانی برخــودار خواهنــد بــود. 

جبهــه ی دموکراتیــک مردمــی احــواز بــر ایــن بــاور اســت کــه مبــارزات ملــت مــا بــرای رهائــی از ســتم دولــت ایــران بایــد همــراه 

بــا روشــنگری فرهنگــی و اجتامعــی، اقتصــادی و انســانی باشــد. تــا همــراه بــا رهائــی از ســتم اشــغالگران بتــوان جامعــه ی ســامل و 

مرقــی و متمــدن داشــت. 
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ــون  ــر قان ــه در براب ــراد جامع ــن اف ــری و مســاوات بی ــاد براب ــق ایج ــا از طری ــه تنه ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــک ب ــه ی دموکراتی جبه

می تــوان اســتقال حقیقــی کشــور را در دســت داشــت در غیــر ایــن صــورت تــاش همــه ی انســانهایی کــه بــرای احــواز مبــارزه کردنــد 

در دســت تعــدادی انــدک خواهــد بــود کــه همیشــه فرصت طلبانــه مبــارزات دیگــران را مصــادره کرده انــد. بــر همیــن اســاس اســت 

کــه جبهــه ی دموکراتیــک از متــام اعضــای خــود می خواهــد تــا بــا نــرش آگاهــی سیاســی و ملــی انســانی، فرهنــگ برابــری و مســاوات 

در متــام شــئون زندگــی را ترویــج مناینــد. 

۳ـ دموکراسی:

 رســیدن بــه یــک جامعــه ی آزاد، دموکراتیــک و متمــدن یکــی از مهمریــن اصــول مبارزاتــی جبهــه ی دموکراتیــک مردمــی احــواز 

ــک آزاد و براســاس  ــه جامعــه ای دموکراتی ــرای رســیدن ب ــا ب ــه ی فرصته ــری حقــوق در کلی ــن براب ــه دموکراســی ، ضام اســت. چــرا ک

اعامیــه ی جهانــی حقــوق بــرش اســت. 

ــرای  ــد و ب جبهــه ی دموکراتیــک، دموکراســی  را بــرای حفــظ حقــوق شــهروندان )افــراد و تجمعــات( و تطبیــق آن ضامــن می دان

ــد.  ــارزه می کن ــتقرار آن مب اس

جبهــه ی دموکراتیــک، حقــوق کلیــه ی شــهروندان بــدون در نظــر گرفــن، دیــن، قبیلــه، جنــس، وابســتگی سیاســی و اجتامعــی را 

محــرم می دانــد و بــر ایــن بــاور اســت، ملتــی کــه بــرای آزادی خویــش مبــارزه کــرده و بــرای آن جانفشــانی منایــد می توانــد بهریــن 

انتخابهــا را نیــز بکنــد. 

 نربد انقالبی راه ماست :

جبهــه ی دموکراتیــک مردمــی احــواز بــر ایــن بــاور اســت کــه ملــت عــرب احــواز می توانــد بــه کلیــه ی شــیوهای کــه مــورد تائیــد 

و تاکیــد ســازمان ملــل و معاهــدات بین امللــی قرارگرفتــه بــرای رهائــی خویــش از اشــغاگران ایرانــی توصــل جویــد. 

جبهــه ی دموکراتیــک بــا بــاور بــه اهمیــت رشايــط و زمــان و مــکان در انتخــاب تاکتیــک مناســب مبارزاتــی، مبــارزه خــود را بــه 

شــیوهای مختلــف و بــا توصــل بــه شــیوهای مــرشوع و براســاس نهادهــای بین املللــی بــه پیــش بــرده اســت. 

برنامه فرهنگ مردمی :

رژیــم اشــغالگر ایــران از طریــق اشــغال نظامــی احــواز از متــام امکانــات خویــش بــرای ایزولــه منــودن ملــت مــا اســتفاده می بــرد. 

تــا ملــت مــا را از هویــت خویــش تهــی منــوده، بی هویــت  منایــد و بــر آن غالــب شــود. رژیمهــای متوالــی ایــران )ســلطنتی و جمهــوری 

اســامی( بــا زیــر پــا نهــادن ســاده ترین حقــوق انســانی ملــت مــا را از خوانــدن و نوشــن بــه زبــان مــادری خویــش محــروم کردنــد 

از فرهنــگ، شــعر و تاریــخ خویــش محــروم منودنــد. تــا از ایــن طریــق جهــل و نادانــی و عقب ماندگــی را بــر ملــت مــا تحمیــل مناینــد 

بــه سیاســتهای غیرانســانی خویــش ادامــه دهــد. بــه همیــن منظــور اســت کــه جبهــه، اهمیــت خاصــی بــرای نــرش فرهنــگ مردمــی، 

ملــی و انســانی داده و می دهــد. نــرش فرهنــگ مبــارزه و مقاومــت ملــی یکــی دیگــر از وظايــف جبهــه اســت تــا بتوانــد ملــت مــا را 

در برابــر یــورش فرهنــگ دولــت اشــغالگر مقــاوم منایــد. 

هــدف مــا از نــرش فرهنــگ ملــی، انســانی و مردمــی باالبــردن ســطح آگاهــی فرهنگــی، سیاســی و اجتامعــی بــرای شناســاندن ابعــاد 

مختلــف سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی قضیــه ی احــواز اســت. بــرای همیــن منظــور جبهــه تــاش خویــش را بــرای ایجــاد موسســات 

مدنــی، فرهنگــی و آموزشــی در احــواز بــکار بــرده تــا وســیله ای بــرای باالبــردن ســطح آگاهــی سیاســی و فرهنگــی عمومــی باشــند. 

از آنجایــی کــه اکــر ســاکنین احــواز را مســلامنان تشــکیل می دهنــد جبهــه بــر خــود می دانــد تــا دیــن اســام را بعنــوان دیــن صلــح 

و همزیســتی کــه بــا اســام تروریســت پرور جمهــوری اســامی فــرق کلــی دارد روشــن منایــد. معتقــدات دینــی افــراد و اجتامعــات و 

همچنیــن دیــدگاه افــراد و ســازمانهای تابــع ایــن دیــدگاه و كلیــه ی افــكار موجــود در جامعــه بــر اســاس قانــون آزاد اســت. 

زن :

از آنجائیکــه جبهــه ی دموکراتیــک بــه برابــری کامــل میــان متامــی افــراد جامعــه بــر اســاس اعامیــه ی جهانــی حقــوق بــرش بــاور 

ــه  ــل اســت. جبه ــژه ای قائ ــت وی ــک اهمی ــه ای آزاد و دموکراتی ــان در ســاخت جامع ــرای مشــارکت زن ــه ب ــه جبه دارد و از آنجائیک

رصاحتــا اعــام مــی دارد کــه از برابــری کامــل حقــوق زنــان و مــردان در کلیــه ی زمینه هــا و حقــوق دفــاع می کنــد و بــا هرگونــه تبعــض 

عیلــه ی زنــان کــه هامنــا نصــف جامعــه را تشــکیل می دهنــد، مبــارزه می کنــد. جبهــه معتقــد بــه برابــری زنــان در کلیــه ی زمینه هــای 

قضائــی، اقتصــادی ، سیاســی و فرهنگــی اســت. 

از آنجائیكــه نقــش زن در مبــارزه و پیشــرد آن بــرای جبهــه ی دمكراتیــك روشــن و یــك رضورت اســت و از آنجائیكــه كلیــه ی افــراد 

ملــت بایــد بــرای آزادی خــود مبــارزه منــوده و در ســاخت جامعــه ی نویــن مشــاركت مناینــد، جبهــه بــرای زن جایــگاه خاصــی قائــل 

اســت. زن در جامعــه ی عــرب احــواز از چنــد جهــت رسكــوب می شــود. جبهــه ی دموکراتیــک اعتقــاد كامــل دارد كــه زن و مــرد در 
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متــام حقــوق برابرنــد و هیــچ امتیــازی بــر هــم دیگــر جــز در اســتعدادهای ذاتــی نــدارد. آزادی زن عــرب یــك وظیفــه ی مــرم جبهــه 

و یــك وظیفــه ی مبــارزه بــرای كلیــه ی زنــان خلــق عــرب اســت، چــرا كــه بــدون آزادی زن و رســیدن او بــه كلیــه ی حقــوق مــرشوع 

انســانی او نصــف جامعــه در بنــد خواهــد بــود و آن هنــگام آزادی دیگــر معنائــی نخواهــد داشــت. 

روابط ما :

الف ـ روابط با تشكیات عرب احوازی:

 مــا بــا متــام تشــكیات ملــت عــرب احــواز كــه اصــول انســانی مبــارزه رهایــی بخــش ملــت مــا را محــرم شــمرده وبــرای آزادی 

انســان وزمیــن مبــارزه می كننــد روابــط برقــرار می كنیــم. بدون شــک کــه رشیــط بوجودآمــده در احــواز کــه نتیجــه طبیعــی وجــود 

اســغالگران اســت، راههــا و شــیوهای مختلفــی را در پیــش روی مبــارزان ملــت عــرب احــواز قــرارداده کــه در رشائــط کنونــی مــا بــه 

همــه ســازمانهای کــه بــه حــق تعییــن رسنوشــت ملتــامن احــرام می گذارنــد رابطــه برقــرار می کنیــم و دســت بــرادری بســوی آنــان 

دراز می کنیــم. 

ب ـ روابط عربی ما:

 جبهــه ی دموکراتیــک مردمــی احــواز، ملــت عــرب احــواز را جــزء تفکیک نا پذیــر جهــان عــرب می دانــد. جبهــه ی دموکراتیــک بــر 

ایــن بــاور اســت کــه جهــان عــرب بعنــوان پشــتیبان اســراتژیک مبــارزات ملــت عــرب احــواز در منطقــه اســت کــه بــرای صلــح، آزادی، 

ــه حامیــت نیروهــای دموکراتیــک و مرقــی  ــد کــه ب ــارزه می کننــد. جبهــه ی دموکراتیــک اعــام می کن زندگــی بهــر و دموکراســی  مب

امــت عــرب در دو ســوی موسســات مدنــی و رســمی بــا حفــظ اســتقال کامــل اراده ی سیاســی جبهــه نیــازدارد. 

ب ـ  تشكیالت ملل تحت ستم ملی:

 امــروزه آنچــه بــه نــام ایــران شــناخته می شــود هامنــا رسزمینهــای اشــغالی ملــل تــرک، کــرد، عــرب احــواز، بلــوچ، ترکمــن و غیــره 

اســت. کــه همــه ی از وجــود دشــمن مشــرک زیــر ســتم بــوده و بــرای رهائــی خویــش از ایــن دشــمن مبــارزه می کننــد. بــه همیــن 

منظــور جبهــه ی دموکراتیــک مردمــی احــواز بــا متــام تشــکاتی کــه بــه حقــوق انســانی و ملــی و حــق تعییــن رسنوشــت ملــت عــرب 

ــدون   ــد. ب ــش می دان ــوه ی خوی ــن بالق ــا را جــز متحدی ــرده آنه ــرار ک ــد رابطــه برق ــل می کنن ــه آن عم ــد و ب احــواز احــرام می گذارن

شــک روابــط مــا بــا ملتهــای تحــت اشــغال و تحــت ســتم در جغرافیــای موســوم بــه ایــران در جهــت منافــع ملــی ملــت عــرب احــواز 

اســت. تــا بــه حــق تعییــن رسنوشــت خویــش و تاســیس دولــت مســتقل احــواز نائــل آیــد. مــا بــا متــام ســازمانهای ملــل تحت ســتم كــه 

مبــارزه ی ملــت عــرب احــواز بــرای رهایــی و رســیدن بــه حــق تعییــن رسنوشــت را محــرم و تاییــد می مناینــد روابــط متقابــل برقــرار 

كــرده ، بــاور مــا بــر ایــن اســت كــه هامهنگــی مبارزاتــی میــان ملتهــای تحــت ســتم یكــی از اركان رســیدن بــه حقــوق ملــل اســت، لــذا 

مــا بــا ایــن دیــد روابــط خــود بــا دیگــر خلقهــا را اســراتژیكی و مهــم می دانیــم. 

ج ـ سازمانهای ایرانی)فارس(:

روابــط مــا بــا ایــن ســازمانها تنهــا وقتــی میــرس می شــود کــه ایــن ســازمانها بــه حــق تعییــن رسنوشــت ملــت مــا اعــراف منــوده 

و عمــا بــه آن پایبنــد باشــند. مــا از همــه ی ســازمانها و احــزاب ایرانــی کــه مدعــی مبــارزه بــرای دموکراســی  و حقــوق بــرش هســتند 

می خواهیــم کــه عمــا از سیاســتهای شوونیســتی و آپارتایــد داســت برداشــته بــه گفته هــای خــود پایبنــد باشــند و در کنــار مبــارزه ی 

ملــل تحــت ســتم و اشــغال شــده قــرار گیرنــد. جبهــه ی دموکراتیــک بــا هرگونــه دشــمنی بــا ملــت فــارس مخالــف اســت و همیشــه 

صــف رژیــم شوونیســت فــارس را از ملــت فــارس جــدا منــوده اســت. 

در سطح جهانی

 جبهــه ی دموکراتیــک مردمــی احــواز بــر ایــن بــاور اســت کــه مبــارزه ی مــا علیــه ســتم و اشــغالگری محصــور بــه منطقــه خاصــی 

ــت عــرب احــواز اســت.  ــن حقــوق مل ــس گرف ــرای بازپ ــارزه ب ــن صحنه هــای مب ــی یکــی از مهمری ــه ی بین امللل نیســت بلکــه صحن

و بــه همیــن منظــور متــام تــاش خــود را بــرای ایجــاد روابــط دوســتانه بــا ســازمانها و دولت هــای آزاد دنیــا کــه بــه حقــوق بــرش و 

ــد.  ــرار منای ــد برق ــرام می گذارن ــی اح ــدات بین امللل معاه

از مهمریــن وظایــف بین املللــی دیگــر جبهــه ی دموکراتیــک، ایجــاد ارتبــاط مســتمر بــا کشــورهای آزاد و مهــم دنیــا، ســازمان ملــل، 

ــارزات بحــق و  ــاع از مب ــرای حامیــت و دف ــی ب ــا، احــزاب سیاســی و متــام نهادهــا و شــخصیتهای بین امللل ــی، پارملانه موسســات مدن

ــران همــه روزه  ــم اشــغالگر و ارتجاعــی جمهــور ی اســامی ای ــه توســط رژی انســانی ملــت مــا اســت کــه بصــورت بســیار بی رحامن

ــوند.  ــوب می ش رسک

حقوق برش

 جبهــه  ی دموکراتیــک مردمــی احــواز خــود را نســبت بــه كلیــه ی معاهــدات بین املللــی و خصوصــا اعامیــه ی جهانــی حقــوق بــرش 
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متعهــد می دانــد و بــرای نــرش فرهنــگ حقــوق بــرش در احــواز و جهــان تــاش می کنــد. 

ـ مخالفــت بــا اعــدام: جبهــه ی دموکراتیــک مردمــی احــواز مخالــف ســلب حیــات از انســانها اســت. بــا اعــدام انســانها بــه هــر 

بهانــه ای و تحــت هــر رشایطــی مخالــف اســت. اعــدام انســانها را عملــی غیرانســانی و منافــی ســاده ترین حقــوق انســانها می دانــد. 

 مستندات قانونی برنامه ی سیاسی جبهه ی دموکراتیک مردمی احواز:

)1(معاهــده ی شــامره 15ـ1514 مــورخ 14 دســامر 1960 ســازمان ملــل کــه بــر حــق تعییــن رسنوشــت ملــل تحــت ســتم و اشــغال 

ــر 1970 و قراردادهــای 2588دـ24 مــورخ 15 دســامر 1969  ــن قراردادهــای 2621ـ د25 مــورخ 12 اکت ــد. همچنی ــد می کن شــده تاکی

و2787 ـ در مــورخ 13 دســامر 1969 و قراردادهــای همســو ی دیگــر و معاهــده 3070 نوامــر 1973 کــه همگــی حاکــی از حــق ملــل 

بــرای تعییــن رسنوشــت خویــش. 

 )2( به  تصویب رسیده از طرف سازمان ملل بشامره 217ـ الف )دـ3( مورخ 10دیسامر 1948

 )3(معاهده 3246 نشست 29 سازمان ملل به تصویب رسیده توسط سازمان ملل بتاریخ 1974

ـ ســازمان ملــل از همــه ی اعضــای خــود مکــررا می خواهــد تــا حــق تعییــن رسنوشــت و حــق اســتقال ملــل کــه تحــت اشــغال و 

ســتم هســتند را محــرم شــمرده و از اعضــای خــود می خواهــد تــا بــه ملــل تحــت ســتم و اشــغال شــده بــرای رســیدن بــه حــق تعییــن 

رسنوشــت و اســتقال خویــش کــه حقــی اســت انکارناپذيــر حامیــت مناینــد. 

ـ ســازمان ملــل بــار دیگــر حامیــت خــود را از مبــارزه ی ملــل تحــت ســتم و اشــغال شــده بــرای رســیدن بــه حقــوق خویــش بــا 

ــد.« ــد می کن ــلحانه تاکی ــارزه ی مس ــه مب ــیوه ها از جمل ــام ش ــتفاده از مت اس

 

 جبهــه ی می گویــد »مــا بــرای حــق تعییــن رسنوشــت، برابــری و دمكراســی مبــارزه می كنیــم«. ایــن اهــداف را در راســتای »اســتقال کامــل« 
برشــمرده و مشــخص اســت کــه نقشــه های راه ثانــوی بــرای ارایــه بــه رژیــم جمهــوری اســامی نــدارد. در متامــی بندهــای برنامــه ی خــود بشــدت 

کلی گرایــی کــرده و جزییــات بیشــری را بیــان منــی دارد. چــون در اولویــت برنامــه حــق تعییــن رسنوشــت و اســتقال کامــل گنجانــده شــده، دیگــر 

موضوعاتــی از قبیــل فدرالیســم و غیــره اهمیــت خــود را از دســت داده، امــا خوزســتان و مناطــق عربــی در ایــران هــم هامننــد دیگــر مناطــق کــه 

ملیت هایــی چنــد بصــورت مشــرک در کنــار هــم بــرس می برنــد، دارای مســایل عدیــده ی اقتصــادی، اجتامعــی، فرهنگــی، سیاســی و نظامــی اســت. 

بویــژه هیــچ اشــاره ای بــه موجودیــت لرهــا در شــهرهای اهــواز کــه از حیــث جمعیتــی بســیارند اشــاره ننمــوده. فقــدان دغدغــه در ایــن مــوارد، 

از ارزش برنامــه ی یــک حــزب می کاهــد. البتــه علی رغــم کلی گویــی برخــی مســایل را هــم بصــورت شــفاف بیــان داشــته و آن، دیــن اســام و نیــز 

حقــوق برابــر زن اســت. حتــی موضع گیــری پارادایمــی علیــه مســئله ی اعــدام هــم شــفاف اســت. از دیگــر مــوارد، روابــط بــا اپوزیســیون اســت. 

ــا  ــردد. چه بس ــکل می گ ــیون مش ــزاب اپوزیس ــا اح ــط ب ــر آن، رواب ــا غی ــم و ی ــون فدرالیس ــاختاری چ ــی س ــن برنامه های ــدون داش ــد، ب ــن بع در ای

بســیاری احــزاب اهــواز خواهــان اســتقال کامــل نــه بلکــه فدرالیســم هســتند. اینکــه جبهــه ی دموکراتیــک مردمــی چگونــه بــر امــر ایجــاد اتحــاد 

احــزاب اهــوازی فایــق خواهــد آمــد، بــه رویکردهــای پارادایمــی او بســتگی دارد کــه شــاخصه ها و پارامرهــای آن از نقــص مبــدای حکایــت دارد. 

ــا  ــه ب ــا چندجانب ــوی دو و ی ــک از راه گفتگ ــی و دموکراتی ــایل مل ــل مس ــت ح ــه ای راه جه ــه و نقش ــن برنام ــم، داش ــر مه ــه، ام ــوان نتیج بعن

ــه  ــوی جبه ــی از س ــه  راه مکتوب ــتقال خواهی، نقش ــل اس ــه دلی ــاظ ب ــن لح ــه از ای ــت ک ــیون اس ــامی و اپوزیس ــوری اس ــه، جمه ــدگان جامع مناین

دموکراتیــک مشــاهده منی گــردد. 

»

زن در جامعه عرب احواز از چند جهت سرکوب می شود. جبهه  دموکراتیک 
اعتقاد کامل دارد که زن و مرد در تمام حقوق برابرند و هیچ امتیازی بر هم 

دیگر جز در استعدادهای ذاتی ندارد. آزادی زن عرب یک وظیفه مبرم جبهه و یک 
وظیفه مبارزه برای کلیه زنان خلق عرب است، چرا که بدون آزادی زن و رسیدن 

او به کلیه حقوق مشروع انسانی او نصف جامعه در بند خواهد بود و آن هنگام 
آزادی دیگر معنائی نخواهد داشت. 

,,,,
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پیشینه ماجرا
ــن  ــی رود. ای ــامر م ــران به ش ــت ای ــل حکوم ــای داخ ــن گروه ه ــی در بی ــی اصل ــان سیاس ــاح و جری ــی از دو جن ــان، یک اصاح طلب

جنــاح پــس از واقعــه ی دوم خــرداد خــود را اصاح طلــب نامیدنــد گرچــه در مقایســه بــا مفهــوم تاریخــی اصاح طلبــی نومحافظــه کار 

ــد .  ــی می گردن تلق

ــن دوره رياســت جمهوری  ــات هفتمی ــروزی در انتخاب ــا پی ــس از ریاســت جمهوری اکــر هاشــمی رفســنجانی در ســال ۱۳۶۸ و ب پ

ســال ۱۳۷۶ و ریاســت جمهوری ســید محمــد خامتــی بــا بیــش از ۲۰میلیــون رأی بــه رياســت جمهوری رســید و آن انتخابــات از جانــب 

ــت  ــس از آن اکری ــوند و پ ــت ش ــه ی حاکمی ــتند وارد عرص ــان توانس ــد و اصاح طلب ــده ش ــرداد نامی ــه ی دوم خ ــان حامس اصاح طلب

مجلــس ششــم و نخســتین شــورای شــهر تهــران را نیــز بــه دســت آوردنــد. ایــن جریــان بــه دلیــل پیــروزی در انتخابــات دوم خــرداد 

بــه جبهــه ی دوم خــرداد مشــهور گشــت و هشــت ســال کنــرل دولــت و همچنیــن چهــار ســال اکریــت مناینــدگان مجلــس ششــم را 

در اختیــار داشــت. 

ــاوران  ــان و دیگــری حلقــه نی ــه حلقــه کی ــران وجــود دارد کــه یکــی موســوم ب ــی در ای ــان اصاح طلب دو حلقــه ی فکــری در جری

ــوان رئیس جمهــور  ــه عن ــی ب ــاوران حســن روحان ــان، ســیدمحمد خامتــی رئیــس دولــت اصاحــات و از حلقــه نی اســت. از حلقــه کی

ایــران بیــرون آمدنــد. 

کیان دارای دیدگاه چپ اسامی بود و نیاوران دارای دیدگاه تکنوکراتی است. 

حلقه نیاوران در طول سال ها، در حال کنار زدن چپ ها و حلقه موسوم به کیان بوده اند. 

افــول قــدرت اصاح طلبــان و قــدرت گرفــن اصولگرایــان از انتخابــات شــوراهای دوم در ســال ۱۳۸۱ آغــاز شــد و ســپس انتخابــات 

مجلــس هفتــم در نهایــت پیــروزی محمــود احمدی نــژاد در انتخابــات نهمیــن دوره ریاســت جمهوری در ســال ۱۳۸۴ بــه اوج رســید. 

ــت  ــورد حامی ــزد م ــه نام ــرا ک ــی اعتدال گ ــن روحان ــروزی حس ــال ۱۳۹۲ و پی ــت جمهوری س ــن دوره ی رياس ــات یازدهمی انتخاب

ــان در حاشــیه  ــرا همچن ــب چپ گ ــا نیروهــای اصــاح طل ــد ام ــدرت بازگردان ــه ق ــان راســتگرا را ب ــود، اصاح طلب ــز ب ــان نی اصاح طلب

ــد.  ماندن

در انتخابــات رياســت جمهوری دهــم در ۲۲ خــرداد ۱۳۸۸ از میــان کاندیداهــای اصــاح طلــب تنهــا دوتــن بــه نام هــای میرحســین 

موســوی و مهــدی کروبــی بــه رقابــت بــا دو نامــزد دیگــر پرداختنــد. در ایــن انتخابــات کــه محمــود احمدی نــژاد پیــروز گردیــد باعــث 

اعــراض شــدید کاندیداهــای اصاح طلــب و اصاح طلبــان دیگــر از قبیــل خامتــی قــرار گرفــت و اعراضــات مردمــی را در پــی داشــت. 

هــم چنیــن میرحســین موســوی نیــز گفــت تشــکیاتی بــا نــام راه ســبز امیــد تأســیس خواهــد کــرد و او و محمــد خامتــی و مهــدی 

کروبــی در شــورای مرکــزی آن خواهنــد بــود و هــدف از آن ایجــاد مردم ســاالری، آزادی، پیرشفــت و جمهــوری اســامی واقعــی بــر 

اســاس آرمان هــای ســید روح اللــه خمینــی، بنیانگــذار جمهــوری اســامی ایــران اســت و مــردم اصلی تریــن حامیــان آن هســتند. 

اغلــب فعالیــن اصاح طلــب بعــد از انتخابــات یــا دســتگیر شــدند یــا مجبــور شــدند ایــران را تــرک کننــد و عــده ای از اصولگرایــان 

پیاپــی درخواســت دســتگیری یــا محاکمــه رسان دســتگیر نشــده ی اصاح طلــب را دارنــد. 

ــان  ــت اصاح طلب ــدای مــورد حامی ــا کاندی ــی، تنه ــران، حســن روحان ــات رياســت جمهوری ای ــن دوره ی انتخاب ــان یازدهمی در جری

توانســت بــا کســب ۵۰٫۷۱ درصــد آراء و اکریــت قاطــع پســت رياســت جمهوری ایــران را احــراز کنــد. حســن روحانــی پــس از پیــروزی 

در انتخابــات و در اولیــن پیــام خــود بــه عنــوان رئیس جمهــور ایــران در چینــش کابینــه بــه راســت متامیــل شــد. 

ــس  ــن دوره ی مجل ــات دهمی ــرای رشکــت در انتخاب ــان: گام دوم ب ــر اصاح طلب ــاف فراگی ــام ائت ــه ن ــران ب ــان ای ــاف اصاح طلب ائت

ــره ی  ــار چه ــا چه ــاف ب ــن ائت ــت ای ــت. در نهای ــکل گرف ــری ش ــرگان ره ــس خ ــن دوره ی مجل ــات پنجمی ــامی و انتخاب ــورای اس ش

رسشــناس یعنــی ســید محمــد خامتــی، محمدرضــا عــارف، حســن روحانــی و اکــر هاشــمی رفســنجانی تشــکیل شــد و فهرســتی بــا نــام 

لیســت امیــد بــرای انتخابــات توســط شــورای عالــی سیاســتگذاری انتخاباتــی اصاح طلبــان ارائــه شــد کــه در تهــران بــه پیــروزی قاطــع 

»

ون
سی

ورا
ست

ر

جناح اصالح طلبان جمهوری اسالمی ایران
رستوراسیون، رفرماسیون، رادیکالیسم
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ــد.  رســید و در اســتان ها نیــز در مرحلــه ی اول و دوم ۱۳۰ کرســی مجلــس را بدســت آوردن

در انتخابــات مجلــس یازدهــم اصاح طلبــان بیســت کرســی کســب کردنــد و در تهــران هیــچ کرســی بدســت نیاوردنــد. همچنیــن 

در جریــان انتخابــات مجلــس دوازدهــم ایــن جنــاح کامــا شکســت خــورد و مجلــس از ســوی اصولگرایــان یکدســت گردید. 

»مجمــع حزب اللــه، فراکســیون دوم خــرداد، فراکســیون خــط  امــام و فراکســیون امیــد« از ســال ۱۹۹۶ الــی 2020 فراکســیون های 

ــان و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام«  ــان در »مجلــس خــرگان رهــری، شــورای نگهب ــد. اصاح طلب ــان در پارملــان بودن اصاح طلب

فاقــد تســلط هســتند. 

تشــکل های عمــده ی اصاح طلبــان: جبهــه ی مشــارکت ایــران اســامی، حــزب اعتــامد ملــی، ســازمان مجاهدیــن انقــاب اســامی 

ایــران، مجمــع روحانیــون مبــارز، حــزب اســامی کار، مجمــع نیروهــای خــط امــام، حــزب کارگــزاران ســازندگی، مجمــع مدرســین و 

محققیــن حــوزه ی علمیــه ی قــم، راه ســبز امیــد، حــزب مردم ســاالری، خانــه ی کارگــر، حــزب اراده ی ملــت ایــران، حــزب اتحــاد ملــت 

ایــران اســامی، نــدای ایرانیــان، حــزب اعتــدال و توســعه، جامعــت دعــوت و اصــاح، مجمــع دانــش آموختــگان ایــران اســامی، ســازمان 

ــگاران،  ــران، انجمــن صنفــی روزنامه ن ــران، انجمــن صنفــی معلــامن ای ــران اســامی، انجمــن صنفــی مهندســان ای عدالــت و آزادی ای

انجمــن صنفــی نویســندگان ایــران، انجمــن صنفــی پزشــکان ایــران. 

مرام سیاسی
ــی  ــرام سیاس ــامی م ــم اس ــامی، لیرالیس ــاالری اس ــی، مردم س ــام گرایی، جمهوری خواه ــا اس ــی، پس ــزرگ، اصاح طلب ــه ی ب خیم

اصاح طلبــان اســت. 

ــت از  ــن فرص ــی ای ــت، وقت ــت اس ــطح حاکمی ــدرت در س ــاختار های ق ــارکت در س ــی، مش ــوی اصاح طلب ــای ق ــی از ابزار ه یک

اصاح طلبــان گرفتــه شــود طبعــاً آن هــا بایــد بــه ابزار هــای دیگــر بــرای ادامــه ی مشــی اصاح طلبــی و اصاحــات مــورد نیــازی کــه 

ــه  ــازی و البت ــای مج ــانه ها و فض ــی، رس ــای مدن ــه نهاد ه ــوان ب ــا می ت ــن ابزار ه ــه ی ای ــوند. از جمل ــل ش ــود، متوس ــام ش ــد انج بای

ــرد.  ــرار دارد اشــاره ک ــان ق ــن جری ــاالن سیاســی ای ــار فع ــه در اختی ــی رياســت جمهوری ک ــات آت انتخاب

ماهیت  بی مایه
گفتــامن »اصاح طلبــی« در ایــران اساســا یــک فاجعــه اســت. زیــرا فشــارها و رسکوب هــای رژیــم ایــن حــد ســطحی از گفتــامن را 

ناچــاری ســاخته و روشــنفکران، نخبــگان و فعالیــن نیــز بــه ایــن حــد قلیــل بســنده کرده اند. اصاح طلبــی یک ســطح میانــه و ناچیــز 

ــک سیســتم و نظــام اســت. دو ســطح دیگــر را »رستوراســیون و رادیکالیســم«  ــک در ســاختار ی ــر دیالکتی از رویه هــای ایجــاد تغیی

تشــکیل می دهنــد. چه بســا عملکــرد ضعیــف جریــان اصاح طلبــی همــراه بــا رسکوب هــای نظــام والیــی موجــب ســقوط فاکت بــار 

ــداری  ــتند و گاه گ ــزار هس ــت بی ــن وضعی ــران از ای ــای ای ــذا خلق ه ــده. فل ــیون ش ــطح رستوراس ــه س ــی ب ــت آور اصاح طلب و خجال

ــاز  ــادی را آغ ــازوکارهای غیرنه ــه س ــی و توســل ب ــزش خیابان ــی خی ــاز رادیکالیســم یعن ــی، ف ــوب خواســت های قانون ــل رسک ــه دلی ب

می مناینــد. قیام  هــای دی مــاه ۹۶ و آبــان ۹۸ از آن ســنخ بودنــد. ایــن درحالــی اســت کــه جریــان اصاح طلبــان جــرات ورود بــه ایــن 

فــاز را نکرده انــد. ایــن وضعیــت، چشــم انداز کلــی سیاســت داخلــی ایــران را می منایانــد. اکنــون کــه مــردم مايــوس شــده و پــس از 

چهــار دهــه نازل تریــن مشــارکت را در نظــام دارنــد، تکلیــف چیســت؟

مســئله ی اساســی، تاکیــد جریــان اصاح طلبــی بــر ایجــاد تغییــرات جزیــی از مســیر »اصاح طلبــی پارملانتاریســتی« اســت و خــارج 

از حیطــه ی قــدرت، تــوان انجــام اصاحــات را ندارنــد. نظــام والیــی خامنــه ای هــم از طریــق ابــزار »شــورای نگهبــان« اصاح طلبــان 

را از مجلــس حــذف منــود. نظــام هــامن برخــوردی کــه بــا جریانــات مخالــف اول انقــاب کــرد هم اکنــون بــا اصاح طلبــان می کنــد 

و جریــان اصاح طلــب یــک گفتــامن پراکنــده، تجزیه شــده غیرمنســجم اســت. اســراتژی و ســازماندهی مشــخص نــدارد. امــروزه بــه 

افــول رســیده اند. بنــا بــه همیــن دالیــل نتوانســت در جریــان »جنبــش ســبز« از موقعیــت اســتفاده منایــد و ابتــکار عمــل را بدســت 

ــدازه  ــه هــامن ان ــاه ۹۸ ب ــاه ۹۶ و آبامن ــه قیام هــای دی م ــاد داد طــوری ک ــر ب ــر را ب ــه ی اجتامعــی اعــراض و تغیی ــذا رسمای ــرد. ل گی

ــاب  ــگ و لع ــه رو رن ــرات میان ــای تکنوک ــی بروکرات ه ــود. در دوران روحان ــم ب ــان ه ــه اصاح طلب ــود علی ــان ب ــه اصولگرای ــه علی ک

اصاح طلبــی را برخــود زده و رویــاروی جامعــه قرارگرفتنــد. رویکردهــای روحانــی علیــه مــردم معــرض، ســلبی و حذفــی شــد. از ایــن 

ــی  ــب، اصاح طلب ــزب اصاح طل ــا ح ــکل گرفته. دهه ــی ش ــان والی ــی و قدرت گرای ــای اصاح طلب ــه جناح ه ــداز علی ــی بران ــس جریان پ

ــه وارد می شــود، از خــارج هــم  ــدازه ای کــه از داخــل رضب ــه ان ــد. ب ــه منــوده و هویت ســازی شــفاف و واحــد ندارن را بشــدت تجزی

رضبــات مهلــک واردمی آیــد و اپوزیســیون خــارج از کشــور متایــل بــه برانــدازی بــا اعراضــات مردمــی پیــدا کــرده. هویــت جریــان 

چنــان اســت کــه در معنــای دموکراســی خواهی معمــول جهانــی نیســت، رصفــا »کاســن برخــی از اختیــارات نظــام والیــی بــه ســود 

دولــت در بــاال« اســت. 

»
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اتحــاد اصولگراهــای میانــه رو بــا اصاح طلبــان در واقــع تشــکیل جبهــه ای از ســوی نظــام علیــه جامعــه ی مدنــی اســت کــه سیاســت  

»هابیــل و قابیــل« را بصــورت تنــش مــداوم بــروز می دهــد و رقابــت بــر رس قــدرت و بقــای ســلطه اســت. ایــن نــوع اصاح طلبــی 

مشــابه اصاح طلبــی دوران رضاخــان در ســال ۱۳۰۵ اســت. ایــن وضعیــت نه تنهــا ملــل بلکــه طبقــات کارگــر، متوســط و غنــی را نیــز 

درگیــر تنــش بی پایــان کــه مــدام ســلبی و حذفــی اســت، ســاخته. متامــی اعراضــات اجتامعــی در ایــران از ســوی طبقــات، اصنــاف، 

اقشــار، فرهنگیــان و زنــان علیــه نظــام خودکامگــی صــورت می گیــرد. ایــن اعراضــات نشــانه زوال حاکمیــت نظــام ســلطه والیــی و 

دول اصولگــرا ـ اصاح طلــب اســت. 

ایــران در ایــن گیــرودار بــا فوق بحران هــای بین املللــی، اقتصــادی و اجتامعــی روبــرو اســت. دولــت مــوازی والیــی متامــی 

ــی  ــوه ی اجرای ــت و ق ــرا دول ــود زی ــان می ش ــه اصاح طلب ــا متوج ــات و ضدیت ه ــی اعراض ــی متام ــد ول ــه آب می ده ــته گلها را ب دس

ــوان  ــات ت ــان اصاح ــی جری ــت ول ــت نیس ــت های حاکمی ــی سیاس ــه حام ــت جامع ــروزه اکری ــت. ام ــان اس ــت اصاح طلب در دس

اســتفاده بهینــه از آن را نــدارد. بــه دلیــل نارضایتــی جامعــه، نظــام والیــی دیگــر هامننــد اوایــل انقــاب قــادر بــه حــذف مخالفــان و 

ــرای یکدست ســازی حاکمیــت، دشــوار  ــان ب ــذا برنامــه ی قدرت گرای ــود و رشایــط فــرق کــرده. ل ــه ســادگی نخواهــد ب دگراندیشــان ب

بــه نظــر می رســد و منــوط بــه نحــوه ی برخــورد مــردم اســت. نظــام در داخــل بــا نارضایتــی شــدید مــردم روبــرو اســت، در خــارج 

ــک  ــط ی ــل رشای ــن عوام ــد. ای ــرم می کن ــی دســت وپنجه ن ــی و اقتصــاد گسســته از اقتصــاد جهان ــا تنش هــای شــدید بین امللل هــم ب

خیــزش مردمــی را فراهــم منــوده و ممکــن اســت در صــورت بــروز قــوی، جریانــات کنونــی داخلــی ایــران همــه رضرمنــد شــوند و از 

هــم فروپاشــند. اصاح طلبــی از طریــق فشــار بــه دنبالــه رو اصولگرایــان مبــدل شــده و اگــر در آینــده نظــام والیــی تــن بــه تعامــل 

ــا آمریــکا بدهــد، شــاید موجودیــت اصاح طلبــان هــم تــا حــدی ابقــا گــردد امــا در صــورت تــداوم ســتیزه گری، به دلیــل  و ســازش ب

خیــزش برداشــن تندروهــا بــرای یکدست ســازی نهادهــای قــدرت، اصاح طلبــان افــول خواهنــد کــرد ولــی مــردم معرض تــر خواهنــد 

شــد. 

ــتفاده از  ــا اس ــپس ب ــد، س ــای گیرن ــت ج ــای حاکمی ــات در نهاد ه ــق انتخاب ــه از طری ــوده ک ــن ب ــاز ای ــان از دیرب ــد اصاح طلب مت

ابــراز نارضایتــی مــردم در پاییــن بــه بــاال فشــار بیاورنــد و از حاکمیــت امتیــاز کســب کننــد، آنهــا خودشــان بخشــی از قــدرت هســتند. 

ــرا مــردم در  ــان شــده، زی ــه رو مشــی اصاح طلب ــداز هــم هســت، دنبال ــب اینجاســت کــه اپوزیســیون خــارج از کشــور کــه بران جال

جریــان نارضایتی هــای مدنــی خــود، بدســت فقــدان رهریــت پیشــاهنگ، در تودرتوهــای خــا موجــود بازهــم رهــران اصاح طلبــان را 

بــرای رهریــت اعراضــات می یابنــد و بــاز بــه دلیــل ناکارآمــدی آن رهــران و عــدم رادیکال بودنشــان مجــددا رسخــورده می گردنــد. 

ــز چــون اســراتژی و ســازماندهی  ــه ی آن جدانشــده اند و نی ــان چــون هویت شــان را از نظــام منفــک نســاخته اند و از تن اصاح طلب

ــرای  ــه داخــل کشــور ب ــی در بازگشــت ب ــه ســبب ناتوان ــد، مــردم را رسخــورده می ســازند. اپوزیســیون خــارج هــم ب مشــخص ندارن

ــک و توســعه یافته نیســت،  ــران کشــوری دموکراتی ــی ای ــوده. وقت ــا من ــان اکتف ــت از آن جری ــه روی و حامی ــه دنبال ــی، ب رهــری عمل

چگونــه ممکــن اســت از طریــق ورود بــه نهادهــای حاکمیــت، آن را عدالت محــور ســاخت و بــرای تغییــر بنیادیــن مهیــا ســاخت؟! 

سیاســت اصاح طلبــان در برخــورد بــا نظــام والیــی مســتبد، حذفــی نیســت، تعاملــی اســت، پــس چــرا اپوزیســیون خــارج کــه خــود  

ــا وجــود ایــن تعارضــات شــدید بــه اصاح طلبــان دلخــوش کــرده و آخریــن امیدشــان جنبــش ســبز اســت. خیــزش  برانــداز اســت، ب

خیابانــی، مهــر جنبــش ســبز را خــورده و شــاید بــه نــام آنهــا متــام شــده، امــا صحیــح نیســت، راه مــردم از قــدرت جداســت. می تــوان 

جریــان تغییــر و اصــاح در ایــران را حتــی اگــر اصاح طلبــان باشــند، پشــتیبانی کــرد، امــا بایــد هــم آن را مــورد انتقــاد قــرارداد و هــم 

بــا ســپردن خــود بــه امــواج آن، دنبالــه رو آن نگشــت، بخصــوص اپوزیســیون چپگــرا. اپوزیســیون خــارج از ســویی نســبت بــه حملــه 

ــه جنبــش ســبز و اصاح طلبــی دارد. امیــدوار  ــران دلخــوش کــرده و در ســوی دوم نظــر ب ــه نظــام ای ــا فشــارهای او علی نظامــی و ی

ــا قیــام مردمــی را بــرای رسنگونــی بــه راه می اندازنــد.  اســت از دور نظاره گــر باشــد کــه کــدام یــک فروپاشــی و ی

پــس از برآمــدن جریــان اصاحــات در ســال ۱۳۷۶، امــروزه بشــدت دچــار بحــران اســت. پــس از ایــن همــه ســال تحولــی مثبــت 

ــش  ــان از نق ــان گذاشــته منی شــود. نقــش جری ــه حســاب آن جری ــن ب ــی ای ــرده ول ــر ک ــامع، تغیی ــداده. ســاحت اجت ــدار رخ ن و پای

حاشــیه ای فراتــر نرفتــه. جریــان روحانــی بــه دلیــل منــش میانــه رو،  جریــان را بطــور کامــل پاســیف منــوده و از آن هــم فاصلــه گرفتــه. 

هــم مــردم و هــم جریــان نســبت بــه دولــت روحانــی دچــار تشــکیک هســتند. پــس از فروپاشــی برجــام، روحانــی بــا احســاس خطر، 

بســوی خامنــه ای متامیــل شــد و هســته ی قــدرت را تقویــت منــود. پیشــر گفتیــم »گفتــامن« امــا جریــان اصــاح از فقــر »گفتــامن 

تئوریــک واحــد« رنــج می بــرد زیــرا نظــرات متفــاوت و متضادنــد. فقــدان اســراتژی و ســازماندهی هــم ایــن چرخــه را تکمیــل کــرده. 

البتــه رشط موفقیــت در ایــن ســه، کنــش رادیــکال علیــه نظــام اســت. ایــن اســت کــه جریــان نامــرده، ســازش بــا نظــام را مفــروض 

خــود قــرار داده و از مســایل کان عــدول می کنــد. چــون برخــوردی رادیــکال بــا نــص دیــن نــدارد، علیــه نظــام هــم رادیــکال نیســت. 
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پــس هیچــگاه تغییــری بنیادیــن بدســت آنهــا رخ نخواهــد داد. ایــن دیــن، بشــدت سیاســی شــده و طبیعــی نیســت و ســاختار قــدرت 

را شــکل داده. هســته ســخت قــدرت والیــت مطلقــه ی فقیــه اســت کــه ژرفــا بــا دموکراســی و مردم ســاالری منافــات دارد. لــذا انتظــار 

هرگونــه اصاحــی ســاده لوحانه خواهــد بــود. بگذریــم از دموکراســی، آزادی هــم بــرای آن هســته مفهومــی معنــادار نیســت، زیــرا 

مرجــع را خــود قرارمی دهــد و مــردم را توده هــای نــادان می دانــد کــه فقــط بایــد تقلیــد کننــد. در مــوارد حداکــری سیاســی ـ دینــی 

ــاوت نظرهــای  ــوری اســامی تف ــاح چــپ جمه ــدارد. جن ــس اســتقال نظــری ن ــد پ ــت متســک می جوی ــه والی ــان اصــاح ب ــز جری نی

ناچیــز بــا والیــت دارنــد. بنابرایــن جریــان، پــروژه ی گفتامنــی نــدارد. آبشــخور فکــری متامیــز از والیــت ندارنــد. چانه زنی هایشــان 

اساســا بــر رس مــوارد پیــش پاافتــاده و مناصــب قــدرت اســت و ایــن یعنــی بــه بازی گرفــن کرامــت جامعــه. ایــن امــر اجــازه منی دهــد 

اســراتژی مشــخصی دربرگیرنــد. اســراتژی بــی ارزش »فشــار از پاییــن و چانه زنــی بــر رسقــدرت در بــاال« کــه از قضــا در نقشــه راه 

کــودار مــورد انتقــاد قرارگرفتــه دیگــر پاســخگو نیســت. بخاطــر رادیکال نبــودن، اقدامــات اســراتژیک هــر بــار از ســوی اصولگرایــان 

دچــار شکســت شــده. 

ــن  ــه روی و تســلیم پذیری می دهــد. ای ــان، دنبال ــه خواســت اصولگرای ــن ب ــل فشــارهای مضاعــف، ت ــه دلی چانه زنی هــا آخــر رس ب

چرخــه مــدام تکــرار می شــود و مــردم  نســبت بــه آن ناراضــی و خشــمگین هســتند. معضــل بــزرگ ایــن اســراتژی کان اصاح طلبــان 

دانســت چــون در عمــل خــاف آن را انجــام داده انــد. آنهــا بیشــر بــه تقویــت و کارآمــد ســاخن نهادهــای قــدرت پرداخته انــد و ایــن 

کارنامــه ای ســیاه اســت. بســیاری منتقــدان ایــن جریــان را رسگشــته تلقــی کرده انــد امــا اینگونــه نیســت زیــرا عامدانــه و آگاهانــه 

ــد.  ــم می کنن ــی خت ــه خمین ــان را ب ــر رس هویت ش ــنخی آخ ــر س ــان از ه ــوع اصاح طلب ــای متن ــد. طیف ه ــه را برگزیده ان ــن روی ای

ــه  ــد. هــر طيــف ایرانــی از روحانیــون نیســتند و برخــی  طيف هــا فقــط ب ــان نامیدن ــان خــود را چپ گرای عجیــب اینکــه خمینی گرای

ــز  ــی ني ــدار سیاســت ورزی پراگامتیســتی همچــو خامتــی و روحان ــد. طیــف طرف ــک اهمیــت می هن جای گرفــن در قــدرت بوروکراتی

کنشــگر شــده اند کــه هــر ســه طیــف متصــل بــه هــم، خــارج از حلقــه والیت مــداری نیســتند و در مراتــب بــاالی طیــف قراردارنــد. 

امــا طیف هــای عــادی در مراتــب پاییــن اصاح طلبــان بویــژه در صــف هــواداران اکــرا خواســت های متفــاوت نظــری و اســراتژیک 

ــد.  ــار مــردم می پیوندن ــه خیــزش در کن ــد ســال های ۹۶ و ۹۸ ب ــده و هامنن ــاز از آن کن ــد و در صــورت نی ــا طیف هــای باالیــی دارن ب

ــن در بطــن جامعــه را ســیراب  ــا طیــف پایی ــده ت ــق دل نکن حســاب اینهــا جداســت. طیــف باالیــی هیچــگاه از نظــام والیــت مطل

منایــد. اســام گرایی سیاســی، بوروکراتیســم و لیرالیســم اســامی همــه ی رسمايــه دار ی اعراضــی جامعــه را جــذب خــود منــوده و بــه 

هــدر می دهــد. خواســت ها و اهــداف طیــف رهــری اصاح طلبــان بــا خواســت های طیــف پاییــن هــوادار در نقــاط مختلــف ایــران 

همگــون نیســت و حتــی در برخــی مــوارد متضــاد اســت. بعنــوان طیــف موجــود در کوردســتان و بلوچســتان در موضوعــات قومــی و 

ملــی و مســایل خودمختــاری و آزادی هــای هویتــی بــا هــم صددرصــد متفاوتنــد. کوردهــا بــرای »تغییــر« بــه خامتــی و روحانــی رای 

دادنــد نــه بــه ایــن خاطــر کــه عقایــد آنهــا در خصــوص آزادی کــورد و کوردســتان را پذیرفتــه باشــند. 

خط مشــی اصــاح اگرچــه رادیــگال نیســت امــا بنــا دارد کــه از ناحیــه افزایــش فشــارهای مردمــی، حاکمیــت را بــه اصــاح وادارد 

و می بینیــم کــه ایــن جنبــه در جریــان اصاحــات ایــران ضعیــف اســت و چــون تــوان تقویــت جامعــه ی مدنــی را نــدارد، فشــارهای 

مردمــی در مســیر مدنظــر نیســت یــا کمــر هســت. جریــان اصاحــات بیشــر می گویــد »مــا در داخــل نظــام حاکمیت مــان اصاحــات 

ــلط در  ــم تس ــت ه ــام حاکمی ــل نظ ــد. در داخ ــت منی دهن ــا اهمی ــز در انتخابات ه ــردم ج ــش م ــه نق ــی ب ــم« و خیل ــی کنی را عمل

دســت خامنــه ای اســت کــه هــم قوه قضاییــه، هــم مقننــه و هــم نیروهــای مســلح در چنــگ اوســت و تنهــا می مانــد دولــت کــه از 

طریــق شــورای نگهبــان و مجــاری دیگــر بــر آن مســلط می گــردد. بــا وجــود اینهــا اصاح طلبــان نیــز اصــاح  نظــام حاکمیــت متایــل 

دارنــد. چــون متامــی مصوبــات در ایــران بصــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم از فیلــر خامنــه ای می گــذرد، بنابرایــن نهادهــای انتخابــی 

ــن ســطح رســانده.  ــه نازل تری ــی مــردم را ب ــارات نهادهــای انتخاب ــک اســتبدادی، اختی ــد. نظــام تیوکراتی ــا بی نقــش می گردن ــم و ی ک

دوران زمامــداری روحانــی، میانــه روی در جریــان اصولگرایــی اســت نــه در اصاح طلبــان. بایــد نتیجــه گرفــت کــه در نظــام جمهــوری 

ــه ی  ــا جنب ــات رصف ــده اند و انتخاب ــته ش ــردم هیچ انگاش ــون م ــردم و چ ــه م ــت ن ــه اس ــت مطلقه فقی ــدرت، والی ــون ق ــامی، کان اس

عوام فریبــی و ظاهرســازانه دارد، هیــچ تغییــری را بــا رفتــار مــردم مطابــق قانــون منی تــوان انجــام داد مگــر خیــزش خیابانــی رادیــکال 

صــورت گیــرد. اصاح طلبــان دارای تعارضــات راهــردی هســتند، از یــک طــرف از تغییرخواهــی مــردم پشــتیبانی می کننــد و از دیگــر 

ســو بــا جای گرفــن در نهادهــای حاکمیــت، بــا دچارشــدن بــه لغــزش، بــه نفــع نظــام والیــی و بــا هــدف حفــظ کلیــت آن، نســبت 

ــد.  ــات می گردن ــردم بی التف ــه م ب

ــان در  ــی اصاح طلب ــد وقت ــال می کنن ــر« را دنب ــه »تغیی ــه روی ــازش« و جامع ــه »س ــان روی ــه »زور«، اصاح طلب ــان روی اصولگرای

ــه  ــه را فریبکاران ــددا جامع ــان مج ــان و فشارهایش ــی اصولگرای ــدرت یعن ــلطه و ق ــل س ــوی عام ــدند، از س ــر ش ــت ظاه ــب دول قال
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ــا  ــد و رسان آنه ــی منان ــی باق ــام اصاح طلب ــه ن ــزی ب ــد چی ــه بع ــال ۱۳۸۸ ب ــد. از س ــل منودن ــه، وص ــه جامع ــدرت علی ــا ق ــه منش ب

تغییرخواهــی جامعــه و مــردم را بــه حســاب خــود می گذارنــد. بــا حاکم شــدن اصول گرایــی میانه رو)جریان هــای هاشــمی و 

ــه  ــد و ب ــر رسکار آم ــب ب ــه رو در نتیجــه رای جامعــه ی تغییرطل ــت میان ــد. دول ــی رنگ باخــت و مصــادره گردی ــی(، اصاح طلب روحان

ــش  ــگ( افزای ــه جن ــد ب ــان اســت. تحریم هــا بازگشــت، فشــارهای آمریکا)تهدی ــان و هــم اصاح طلب ــای شکســت هــم  اصولگرای معن

ــت  ــی ناکام مانده انــد. حتــی بازگش ــازش داخل ــت و اصاح طلبــی هــم بــه محــاق فرورفــت. ایــن یعنــی دو قطــب زور و س یاف

ــر و  ــدرت بحرانی ت ــاختار ق ــا در س ــش تنش ه ــروزه افزای ــت. ام ــد گش ــوب نخواه ــا محس ــروزی آنه ــدرو در ۱۴۰۰ پی ــان تن اصولگرای

شــده اند.  سیاســی عمیق تــر  شــکاف های 

ــا توجــه بــه ذهنیــت نظــام والیــی، ســمت و ســوی رخداد هــا تنهــا دو احتــامل را بدســت می دهــد:  ۱ـ جنــگ و فروپاشــی. ۲ـ  ب

ســازش. از قضــا نظــام بــه نوشــیدن جــام زهرهــای پیاپــی عــادت کــرده و در صــورت عــدم متایــل بــه جنــگ و تــاش بــرای بقــا احتــامل 

ســازش بــا غــرب قــوی اســت و ایــن بــرای جامعــه ی ایــران خطــر بزرگــی اســت و البتــه اصاح طلبــی بی مایــه خواهــد شــد. در ایــن 

بیــن می مانــد »مــردم تنهــا« کــه هامنــا »حــق اعــراض« در قانــون اساســی نظــام مــرصح شــده، ولــی طــی دهه هــای گذشــته تاکنــون 

هرگونــه صــدای اعراضــی را رسکــوب کــرده و تــا اعدام هــای فلــه  ای و جنــگ پیــش رفته انــد. تضادهــا در قانــون اساســی ایــران بشــدت 

ســلبی و حذفــی اســت. در آن هــم اصــل واليت فقيــه وجــود دارد و هــم اصــل انتخابــات. انتخابــات یعنــی اراده مــردم امــا واليت فقيــه 

ــته  ــچ انگاش ــا هی ــی قانون ــه ی مدن ــس جامع ــی. پ ــه ی مدن ــای جامع ــه به ج ــری خودرسان ــردم و تصمیم گی ــاخن م ــی بی اراده س یعن

شــده. ایــن قانــون را بجــای اصــاح بایــد ریشــه کن کــرد. والیت فقیــه نظریــه ای تنــدرو اســامی دارد کــه می گویــد »مــردم بــه دلیــل 

بی عقلــی، صاحــب حــق نیســتند تــا مســئولیت و کارهــا را تعییــن کننــد«. همیــن دولــت ایرانــی را ۲۵۰۰ ســال پیــش داریــوش بنانهــاد 

ــز را  ــتبدادی اســت و همه چی ــر نیســت چــون خشــک آیین و اس ــه، گفتامن پذی ــان نظــری ســلبی داشــت. واليت فقي ــه او هــم چن ک

خــود از اول بصــورت رویــه ی مطلــق تعییــن منــوده. حــال، رفتــار نظــام بــا تهــران و کوردســتان متفــاوت اســت، بــه کوردســتان نــگاه 

امنیتــی دارد ولــی بــه تهــران نــه. وضــع تهــران عــادی ولــی وضــع کوردســتان امنیتــی و نظامــی اســت. 

مســئله ی کــورد و مســایل ملیت هــا در برنامــه ی اصاح طلبــان اصــا محلــی از اعــراب نــدارد. مطالبــات شــش گانه اصاح طلبــان:۱ـ 

دفــاع از پاســخگوکردن هســته ی قــدرت و نهادهــای انتصابــی و ایجــاد تناســب بیــن اختیــارات و مســئولیت ها. ۲ـ بازگشــت نظامیــان 

ــان،  ــه. ۵ـ آزادی اندیشــه، آزادی بی ــوه ی قضایی ــی. ۴ـ اســتقال ق ــگاه تخصصــی خــود. ۳ـ خــروج صــدا و ســیام از تک صدای ــه جای ب

ــا  ــداری ت ــه ی پای ــف سیاســی. ۶ـ از جبه ــای مختل ــا و جناح ه ــام گروه ه ــا حضــور مت ــات آزاد ب ــانه و انتخاب ــانی و رس ــم، اطاع رس قل

جبهــه ی ملــی. 

اینهــا را مبــارزه ی مدنــی در برابــر نظــام قدرت طلــب عنــوان کرده انــد. درحالــی کــه کوچک تریــن توجهــی بــه مســایل ملیت هــا 

نــدارد. بــا ایــن رویکــرد فاشیســتی بایــد بــا سیاســت اســراتژیک »خیــزش خیابانی« برخــورد کــرد، زیــرا »سیاســت اصاحــی و پارملانــی« 

و  نظــام  بــه وصله پینه کردن هــای جزیــی دســت می زنــد.  و  باقــی می گــذارد  را دســت نخورده  نظــام  اصاح طلبــان ســاختار 

ــدود  ــت مس ــد توانس ــری را نخواهن ــلام راه انقابی گ ــی مس ــد ول ــدود کرده ان ــا را مس ــری کورده ــا راه مطالبه گ ــان متفق اصاح طلب

ــوده و هســت.  ــخ ب ــز در تاری ــن انقاب خی ــران رسزمی ــد چــون ای مناین

هویت
هویــت یعنــی داشــن تعلق خاطــر جمعــی بــه یــک اجتــامع، اجتامعــات مشــرک و وفــاداری نســبت بــه منادهــای آن در صورتــی 

کــه آن اجتــامع و اجتامعــات علیــه فــرد متعلقــه بــه تظلــم دســت نزننــد. ایــن اجتامعــات ممکــن اســت در متامــی زمینه هــا مشــرک 

ــا  ــی زمینه ه ــم،  در برخ ــم آوری ــار ه ــا را کن ــران و فارس ه ــل ای ــا، مل ــات کورده ــر اجتامع ــا اگ ــا، ام ــامع کورده ــد اجت ــند هامنن باش

اشــراکاتی دارنــد امــا در بعضــی نیــز تفــرق و متایــز دارنــد. آنجــا کــه حاکمیــت فــارس هــم بــه ســتم و بیــداد علیــه اجتــامع کــورد 

ــران  ــی ای ــت مل ــگاه هوی ــند، آن ــته باش ــی و . . . داش ــی و جغرافیای ــی ـ زبان ــی، فرهنگ ــی، سیاس ــرق تاریخ ــم تف ــد و ه ــت بزن دس

خودبخــود فرومی پاشــد. اینجاســت کــه متایــل ملــل تحــت ســتم ایــران بــه خــروج از حیطــه ی هویــت ظــامل، مــرشوع، برحــق و اخاقــی 

ــود. هویت هــای  ــد خواهدب ــی مفی ــگاه حفــظ هویــت ایران اســت. اگــر هویــت ظــامل ایرانــی، عدالت گســر و دموکراتیــک گــردد، آن

ملــی برســاخته شــده در دولــت ـ ملت هــا آن هــم در خاورمیانــه هویت هــای ظاملانــه و ضددموکراتیــک هســتند کــه ارصار بــر حفــظ 

آن نتیجــه ی نابــودی ملــل، فرهنگ هــا، اجتامعــات متنــوع، تاریــخ ، خصوصیــات و صفــات متکــر و غنــی را در پــی خواهــد داشــت 

کــام اینکــه خاورمیانــه در وضعیتــی مشــابه گرفتــار اســت. در ایــن وضعیــت، هویت هــای ملــی حاکــم، هویت هــای تحــت ســتم را 

در موزاییــک فرهنگــی بســیار غنــی خاورمیانــه نابــود و همــوژن می ســازند. بدون شــک در ایــران هــم اصــول و بنیادهــای مشــرک 

»
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میــان ملــل آن کشــور و ملــت فــارس وجــود دارد کــه می توانــد بنیــان  اتحــاد ملــی و توســعه ی اقتصــادی و سیاســی گــردد، امــا چــون 

نظــام، ســتمکار اســت، بــه دلیــل تبعیضــات، بحــران ملــی، اقتصــادی و سیاســی روی داده. 

اساســا بحــث از »هویــت ملــی« خطاســت. بجــای آن، در یــک اندیشــه ی دموکراتیــک می تــوان مفهــوم »هویــت مشــرک« را بــکار 

ــی،  ــی، تک تاریخ ــی، تک زبان ــی، تک رسزمین ــک حاکمیت ــی، ت ــای تک دولت ــد و مؤلفه ه ــی می روی ــه های دموکراس ــر ریش ــه ب ــرد ک ب

تک فرهنگــی و حتــی تک دینــی، در آن دخیــل نیســت و ظاملانــه اســت. از دیربــاز در تاریــخ و امــروزه هــم در نظــام والیــی ایــران، 

هویت هــای ملــل قربانــی »منافــع و امنیــت حاکمیــت« می گــردد و هویــت مشــرک ایرانــی رصفــا جنبــه ی عوامفریبــی دارد. 

وقتــی مؤلفــه ای بــه نــام »اختافــات هویتــی، قومــی، فرهنگــی و مذهبــی« وجــود دارد، دم زدن از »وحــدت ملــی، همبســتگی ملــی 

و توســعه ی ملــی« فقــط و فقــط یــک شــگرد عوامفریبانــه از ســوی حاکمیــت ایــران اســت. بحــران ایــران، بحــران چندملیتــی اســت. 

»تک هویتــی حاکــم فارســی« حاصــل تهدیــدات خارجــی در زمــان نفــوذ دولــت ـ ملــت رسمایه دارانــه و لیرالیســتی بــه ایــران از زمــان 

مرشوطــه و ســپس رضاخانــی بــه ایــران اســت. ایــن نفــوذ، نظام هــای مطلقــه را بــرآورد و ایــن برآینــد همچنــان اشــراکات تاریخــی 

و فرهنگــی ملــل ایــران را قویــا تهدیــد می کنــد. آنکــه هویــت  ملــی ایرانــی و اشــراکات میــان ملــل را تهدیــد بــه نابــودی می کنــد، 

نظام هــای حاکمیتــی پهلــوی و والیــی زاده از ذهنیــت دولــت ـ ملــت اروپایــی هســتند. دولــت ـ ملــت ایرانــی جــزو هویــت مشــرک و 

طبیعــی ملــل ایــران نیســت بلکــه از ســوی رسمایــه داری جهانــی بــر ملــل تحمیــل گشــته و ابــزار ســلطه اســت. اگــر متــدن انحرافــی 

۲۵۰۰ ســاله ی دولت گرایــی در تاریــخ ایــران وجــود منی داشــت، در دوران مرشوطــه، لویاتــان دولــت ـ ملــت زمینــه ی نفــوذ منی یافــت، 

پــس ســاختار متدنــی منحــرف ایرانــی هــم در کنــار رسمایــه داری جهانــی عامــل دیگــر تک پرســتی های ظاملانــه دولــت ـ ملــت اســت 

و فرهنــگ اصیــل ایرانــی را همچنــان تهدیــد می منایــد. 

ــای  ــت« مؤلفه ه ــردم و دول ــات، م ــان، ادبی ــخ، زب ــوم، تاری ــن، آداب و رس ــن، آیی ــن، دی ــای »رسزمی ــا، مؤلفه ه ــاف ادعاه ــر خ ب

ــه و  ــورد حمل ــد و م ــوع  ش ــش ممن ــی مؤلفه های ــتم متام ــت س ــل تح ــی از مل ــی یک ــران وقت ــتند. در ای ــی نیس ــی مل ــرک هویت مش

ــه مطلــق و تنهــا  ــان آن ملــل و ملــت فــارس مشــرک نیســت. اشــراکات نســبی اســت ن ــرد، دیگــر آن مؤلفــه می رسکــوب قرارمی گی

زمانــی رخ داده کــه ذهنیــت دموکراتیــک برقــرار بــود. وقتــی حاکمیــت ایرانــی بــه قتل عــام و نسل کشــی فیزیکــی و فرهنگــی یــک 

ملــت دســت می زند، دیگــر مؤلفه هــا و منادهــای ایرانــی بــه ملــل تحــت ســتم تعلــق نــدارد. تنهــا بــا برقــراری دموکراســی و پذیــرش 

فرهنگ هــا و آزادیهــای ملــل می تــوان اشــراکات دموکراتیــک ملــل ایــران را حفــظ کــرد، اگرنــه همــه از بیــن خواهــد رفــت. اشــراکات 

برســاخته و تحمیلــی دولــت ـ ملــت، کامــا کاذب هســتند نــه حقیقــی. تنهــا شــانس باقی مانــده بــرای حفــظ اشــراکات هویتــی در 

ــی  ــات پان ایرانیســمی و پان فارسیســتی، حکایت ــی تبلیغ ــه اســت، مابق ــک و عادالن ــی یکپارچــه، ایجــاد نظــام سیاســی دموکراتی ایران

بیهــوده بیــش نیســت. 
نظــام سیاســی ایــران کــه نظــام والیــی اســت،  توســط عوامــل مافیایــی قــدرت، اقتصــاد، نظامی گــری،  نژادپرســتی،  پان ایرانیســتی و غیــره 

ــن  ــن اســت. ای ــه هــم همی ــران و خاورمیان ــه ای ــت ب ــت ـ مل ــا از نفــوذ دادن دول ــی اســتعامر معــارص اروپ ــه هــدف اصل ــردد ک اداره می گ

ــد کــه جامعــه ی دموکــرات، صلح جــو و عدالت خــواه  ــه ی خــود قبضــه کرده ان ــد ظاملان ــران را در ی مافیاهــا متامــی حوزه هــای ســلطه در ای

ملــت فــارس اولیــن قربانــی آنهاســت. پــس بحــران هویتــی در درجــه ی نخســت بحــران متامــی ملــت فــارس هســت و ایــن تبلیــغ کــه هویــت 

فارســی، حافــظ هویــت ملــی ایرانــی اســت کامــا مــردود اســت. حفــظ چنیــن هویتــی کاذب بــرای ابــد از ســوی نظــام حاکــم غیرممکــن 

اســت، زیــرا دیالکتیــک تضادهــای درونــی و خارجــی الجــرم تغییــر را خواهــد آورد. تاریــخ، محصــول ایــن دیالکتیــک اســت و هیــچ نظامــی 

ابــدی نیســت. چه بســا هریــک از مؤلفه هــای هویــت  ملــی کــه از آن دم می زننــد دارای تضادهــای دوگانــه اســت. تاریــخ حاکــم فــارس بــا 

تاریــخ تحــت ســتم و انکارشــده ی ملــل کــورد، بلــوچ، آذری و غیــره روبــرو اســت. هامنطــور مؤلفه هــا و منادهــای فرهنــگ، مذهــب، زبــان، 

ــرو اســت و تضادهــای  ــا مؤلفه هــا و منادهــای تحــت ســتم هــامن ملــل روب ــات، نظــام سیاســی، اقتصــادی و غیــره ی حاکــم ایرانــی ب ادبی

ــه  ــی علی ــض و نسل کش ــی تبعی ــه مهندس ــازی ب ــا هامنندس ــیون ی ــت. سیاســت های انتگراس ــرده اس ــات گس ــته از تبعیض ــه ی برخاس دوگان

ــا هــدف آزادی هویتــی صــورت می گیــرد.  اجتامعــات می پــردازد. واکنــش اجتامعــات ملــل هــم ب

تنها با برقراری دموکراسی و پذیرش فرهنگ ها و آزادیهای ملل تنها با برقراری دموکراسی و پذیرش فرهنگ ها و آزادیهای ملل 
می توان اشتراکات دموکراتیک ملل ایران را حفظ کرد.می توان اشتراکات دموکراتیک ملل ایران را حفظ کرد.
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                                                                                                                                                                                                       پیدایش                         
حــزب دموکــرات كوردســتان در تاریــخ 25 مــرداد ســال 1324 شمســی مصــادف بــا 16 اوت ســال 1945 میــادی در شــهر مهابــاد 

ــه ی  ــای آزادیخواهان ــی در فعالیت ه ــم و تاریخ ــی مه ــتان در آن دوران گام ــزب در رشق كوردس ــن ح ــیس ای ــد. تاس ــیس گردی تاس

خلقــامن در ایــن بخــش از كوردســتان بــه شــامر مــی رود و بــرای همیــن هــم از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. بنــا بــه گفتــه ی 

ایــن ســازمان در دوران اولیــه ی تاســیس ســه هــدف عمــده را در راس فعالیت هایشــان گنجانــده بودنــد. نخســت، ســازماندهی جوامــع 

كوردســتان بــر اســاس برنامــه ای منســجم و راهــردی سیاســی. دوم، ایجــاد ارتبــاط بیــن مبــارزات رسارسی خلق هــای ایــران و خلــق 

كــورد و ایجــاد یــك جبهــه ی متشــكل از خلق هــای ایــران بــرای مقابلــه بــا فاشیســم و ایجــاد و برقــراری دموكراســی در ایــران. ســوم، 

تــاش بــرای ایجــاد ارتبــاط بــا نیروهــای آزادیخــواه و مخالــف بــا فاشیســم جهــت كســب حامیــت و پشــتبانی بــرای احقــاق حقــوق 

خلــق كــورد. البتــه ایــن مــوارد ســه گانه بــه گفتــه ی موسســین ایــن حــزب بــه صــورت رسفصل هــای كاری آنهــا در نظــر گرفتــه شــد. 

در بیانیه ی تاسیس حزب دموکرات كوردستان مطالبات این حزب به این رشح بیان شده اند:

»1ـ ملــت كــورد در داخــل ایــران در اداره ی امــور محلــی خودمختــار و آزاد باشــد و در حــدود دولــت ایــران خودمختاریــت ملــت 

را كــورد بدســت آورد.

2ـ امكان تحصیل و آموزش به زبان كوردی را داشته باشد و امورات دوایر دولتی با هامن زبان كوردی اداره شود.

ــه انتخــاب شــده و در متامــی كارهــا و امــورات اجتامعــی و  ــون اساســی بافاصل ــر اســاس قان 3ـ انجمن هــای ایالتــی و والیتــی ب

دولتــی نظــارت داشــته و رسكشــی داشــته باشــد.

4ـ ماموران و كارمندان دولتی باید از میان مردم بومی انتخاب شوند. 

5ـ به واسطه ی قانون كلی مابین رعیت و ارباب سازش به عمل آید و آتیه ی هر دو تامین شود. 

6ـ حــزب دموکــرات كوردســتان در مبارزاتــش تــاش خواهــد كــرد كــه بــه ویــژه بــا ملــت آذربایجــان و دیگــر اقلیت هایــی كــه در 

آذربایجــان زندگــی می مناینــد از قبیــل، آشــوریان، ارامنــه و ســایرین اتحــاد و بــرادری كامــل و متامــی را بــه وجــود آورد. 

7ـ حــزب دموکــرات كوردســتان در راســتای ارتقــای كشــاورزی و بازرگانــی و توســعه ی فرهنگــی و بهداشــتی و بهبــود وضعیــت 

اقتصــادی و معنــوی ملــت كــورد، از منابــع طبیعــی و معــادن كوردســتان ســود جســته و در ايــن راســتا تــاش خواهــد كــرد.

8  ـ ما می خواهیم مللی كه در ایران زندگی می كنند، بتوانند با آزادی برای سعادت و ترقی میهن خود كوشش منایند.«

ایــن هشــت مــاده یــا مطالبــه اگرچــه در آن دوران گامــی بــه جلــو بــوده امــا بیشــر از گفتــه حــاوی ناگفته هایــی اســت كــه بعدهــا 

در برنامه هــا و فعالیت هــای حــزب دموکــرات كوردســتان رونــدی اصاحــی پیــدا منــود. بعــد از اعــام برنامــه ی ایــن حــزب و رشوع 

بــه فعالیــت، توانســت در شــهر مهابــاد و در میــان جمعیــت 20 تــا 25 هــزار نفــری آن دوران ایــن شــهر ســازماندهی گســرده ای را 

بــه وجــود آورد، امــا در میــان روســتاهای اطــراف مهابــاد بــه موفقیــت آنچنانــی دســت نیافــت. از روی ناچــاری و یــا بــه دلیــل نبــود 

یــك سیاســت كارآمــد یــا شــاید هــم بــه علــت مصلحت اندیشــی در ایــن مرحلــه، متامــی مناینــدگان حــزب دموکــرات را در روســتاها 

اربابــان و شــیوخ و روســای عشــایر تشــكیل می دادنــد كــه ایــن امــر در نهایــت بــه سیاســتی كلــی در ایــن حــزب تبدیــل شــد و تــا بــه 

امــروز هــم ادامــه دارد. همیــن امــر باعــث شــد كــه برخــی از وجوهــات ادعایــی حــزب دموکــرات بــرای منونــه منایندگــی اقشــار پاییــن 

جامعــه و مردمــی بــودن آن تــا حــدودی زیــر ســوال بــرود. در روز 26 آذر ســال 1324 مصــادف بــا 17 دســامر 1945 شــهربانی مهابــاد 

بــه دســت نیروهــای مردمــی در ایــن شــهر افتــاد و آخریــن  نشــانه های حكومــت شاهنشــاهی در ایــن شــهر برچیــده شــد. ایــن روز 

در مناســبات حزبــی دموكــرت بــه عنــوان روز پیشــمرگ نام گــذاری شــده اســت. از روز تاســیس حــزب دموکــرات كوردســتان تــا اعــام 

جمهــوری كوردســتان در مهابــاد مــدت160 روز بــه طــول انجامیــد. یعنــی مــدت 6 مــاه بــرای تبدیــل شــدن از منطقــه ای از لحــاظ 

سیاســی و اجتامعــی و اقتصــادی توســعه نیافته بــه دولــت یــا كشــور یــا منطقــه ای بــا پویایــی بــاالی سیاســی و اجتامعــی و اقتصــادی.  

ــاد تاســیس شــد. كــه نقــش حــزب دموکــرات و رهــری شــهید  بــه هــر حــال در مــورخ 2 بهمــن مــاه جمهــوری كوردســتان در مهاب

حزب دموکرات کوردستان ایران

حزب دموکرات کوردستان
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قاضــی محمــد در ایــن رویــداد تاریخــی حائــز اهمیــت و شــایان توجــه می باشــد. قبــل از اعــام جمهــوری كوردســتان در مهابــاد،  در 

مــورخ 21 آذر مــاه 1324 )12دســامر 1945( در تریــز حكومــت ملــی آذربایجــان بــه طــور رســمی كار خــود را رشوع كــرده بــود. ایــن 

مســاله بــر وضعیــت سیاســی و اجتامعــی كوردســتان تاثیــرات بســیار شــگرفی داشــت. 

خــاء سیاســی كــه در نتیجــه ی معــادالت سیاســی در جهــان و نــرد بیــن نیروهــای دول محــور و متفقیــن رویــداده بــود و اشــغال 

ایــران توســط نیروهــای متفقین)انگلیــس و روســیه( بــه وجودآورنــده ی رشایطــی شــد كــه بــه تولــد جمهــوری كوردســتان در مهابــاد 

كمــك منــود. سلســله رویدادهایــی كــه از ســوم شــهریور ســال 1320 یعنــی فروپاشــی حكومــت رضاشــاه رشوع شــده بــود و نظــام 

حكومــت مركــزی را در ســخت ترین رشایــط ممكــن قــرار داد. حكومــت شــوروی در آذر مــاه ســال 1320 ســی نفــر را از ریش ســفیدان 

و مــردان صاحــب نفــوذ و بنــام منطقــه ی مكریــان را بــه باكــو فراخوانــد. قاضــی محمــد هــم در میــان ایــن عــده بــه باكــو رفتــه بــا 

هیــات شــوروی دیــدار منودنــد. هیــات كــورد در باكــو بــا جعفــر باقــروف دبیــركل حــزب كمونیســت آذربایجــان دیــدار و گفت گــو 

ــا اطــاع قبلــی  ــا حــزب سیاســی و بــه منایندگــی از هیــچ شــهر و ناحیــه خاصــی و ب ــد. ایــن هیــات از ســوی هیــچ ســازمان ی منودن

ــر اســاس نوشــته ها و اســناد  ــدار جــای ســوال دارد. ب ــن دی ــزان رســمیت ای ــن می ــرای همی ــد. ب ــدار رشكــت نكــرده بودن ــن دی در ای

ــی بعــد از جشــن تاســیس  ــار دوم بعــد از مــورخ 12 شــهریور ســال 1324 یعن ــرای ب موجــود بعــد از تاســیس حــزب دموکــرات و ب

فرقــه ی دموکــرات آذربایجــان بــرای بــار دوم قاضــی محمــد بــه باكــو مراجعــه منــود. برخــی از مورخیــن بــر ایــن عقیده انــد كــه بعــد 

از برگشــن قاضــی محمــد از ســفر دوم بــه باكــو حــزب دموکــرات تاســیس شــده كــه البتــه حــزب دموکــرات و رهــران آن ایــن مــورد 

را قبــول نكــرده و مخالفیــن بــر ایــن عقیده انــد كــه ایــن تاریخ نــگاری از ســوی حــزب دموکــرات بــرای فــرار از مســاله ی تاســیس ایــن 

حــزب بــه دســتور روســها بــوده و بــرای الپوشــانی ایــن مســاله اســت كــه مــا در مــورد آن قضــاوت نخواهیــم منــود. 

بــه هــر حــال در مــورخ 2 بهمــن ســال 1324 مصــادف بــا 22 ژانویــه ی 1946 جمهــوری كوردســتان در مهابــاد تاســیس شــد. پرچــم 

آن بــر فــراز آنجــا بــه احــراز درآمــد و رسود ئه ی ر ه قیــب بــه عنــوان رسود ملــی انتخــاب شــد. كابینــه ای متشــكل از نخســت وزیر و 

ســیزده وزیــر بــه عنــوان اعضــای حكومــت جمهــوری انتخــاب شــدند. مــدت یــازده مــاه حكومــت جمهــوری مهابــاد دوام یافــت و بــا 

توجــه بــه ایــن مــدت كوتــاه توانســت كــه وجهــه  ا ی مثبــت و دموکراتیــك از خــود بــه منایــش درآورد. می تــوان بــه مــواردی از قبیــل 

چــاپ و انتشــار مطبوعــات كــوردی، تشــكیل ارتــش ملــی تحــت عنــوان پیشــمرگ، برقــراری امنیــت و آرامــش در منطقــه ی تحــت نفــوذ 

جمهــوری، اجــرای منایــش و تئاتــر و همچنیــن حضــور زنــان در فعالیت هــای اجتامعــی بــه عنــوان مهمریــن دســتاوردهای جمهــوری 

اشــاره منــود. در روز 24 اســفند 1324 مصــادف بــا 14 مــارس 1946 اتحادیــه زنــان دموکــرات كوردســتان تاســیس گردیــد. بایــد بــه ایــن 

نكتــه هــم اشــاره منــود كــه در مــدت ایــن یــازده مــاه هیــچ تاشــی بــرای نوشــن قانــون اساســی یــا یــك قــرارداد اجتامعــی صــورت 

ــه امــور نشــد. ایــن مــورد یكــی از نقــاط ضعــف  ــه فعالیت هــا و نظم و نســق بخشــیدن ب نگرفــت. یعنــی ســعی بــر عمق بخشــی ب

جمهــوری بــود. در نهایــت جمهــوری مهابــاد فــدای بازیهــای سیاســی و معادالتــی شــد كــه در بیــن نیروهــای برنــده ی جنــگ جهانــی 

دوم و همچنیــن دولــت مركــزی ایــران بــه رهــری قــوام انجــام می گرفــت. پیــامن نفتــی قــوام بــا روســیه زمینه ســاز فروپاشــی هــر 

دو جمهــوری آذربایجــان و كوردســتان گردیــد. در نهایــت بــا ورود ارتــش ایــران در مــورخ 26 آذر ســال1325 عمــر ایــن جمهــوری بــه 

پایــان رســید.  بعــد از ورود ارتــش بــه ایــن شــهر همــراه بــا قاضــی محمــد تعــداد 28 نفــر از رسان حــزب دموکــرات دســتگیر شــدند. 

بــا فروپاشــی جمهــوری مهابــاد، تعــدادی از رسان جمهــوری اعــدام و بیســت و هشــت نفــر نیــز محاكمــه شــدند و بــه حبــس محكــوم 

كردنــد و عــده ای هــم جــای وطــن منودنــد. بعــد از پایــان جمهــوری هــم موجــی از اعــدام و دســتگیری در مناطــق مهابــاد و ســقز و 

بــوكان ادامــه داشــت و بســیاری از رسان عشــایر و شــیوخ منطقــه بــه دلیــل پشــتیبانی از جمهــوری اعــدام شــدند. نظــام شاهنشــاهی 

ــه چــاپ  ــدان شــهر كتاب هایــی را كــه در ایــن مــدت ب ــار جمهــوری كوردســتان منــود و حتــی در می ــه ســوزاندن متامــی آث اقــدام ب

رســیده بــود بــه آتــش كشــید.

ــا  ــد مــورد ب ــاره ی حــزب دموکــرات آغــاز می شــود. كــه در چن ــای دوب ــرای احی بعــد از دوران جمهــوری كوردســتان تاش هایــی ب

شكســت مواجــه شــده و حتــی تــاش آنهــا بــرای كمــك گرفــن از حــزب تــوده كــه در آن زمــان در تهــران بــه فعالیــت علنــی مشــغول 

بــود بــه جایــی منی رســد. در اینجــا الزم می دانیــم كــه در مــورد رونــد فعالیتــی حــزب دموکــرات و پیوســتگی فعالیتــی آن مــوردی را 

متذكــر شــویم. اینكــه، منی تــوان متامــی ایــن مراحــل را بــه صــورت تاریــخ یــك حــزب در نظــر گرفــت. بــدون شــك آنچــه كــه قبــل از 

جمهــوری مهابــاد و بعــد از آن بــه عنــوان حــزب دموکــرات مشــغول فعالیــت بــوده را منی تــوان ادامــه ی هــامن حــزب و يــك رونــد 

مبارزاتــی منســجم و بــه هــم پيوســته دانســت و در مراحــل بعــدی هــم از لحــاظ ســاختاری و سیاســی بــا هــم تفــاوت دارنــد. بــه طــور 

كلــی رونــد مبارزاتــی در رشق كوردســتان از تــداوم تاریخــی و ســازمانی برخــوردار نبــوده و ایــن یكــی از ضعف هــای مبارزاتــی بــوده 

ــه ی  ــد محمــودزاده و شاه پســند بعــد از تشــكیل مجــدد كمیت ــراد دیگــر مانن ــان و برخــی از اف ــی  بلوری و هســت. فعالیت هــای غن
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حــزب بــه دســتگیری عــده ی زیــادی می انجامــد و كار بلوریــان بــه زنــدان كشــیده می شــود. آنهــا مجلــه ی رێــگا را منتــرش منودنــد. 

بــر مبنــای اســناد، حــزب دموکــرات در ســال های 1329 تــا 1334 بــه عنــوان شــعبه ی ایالتــی حــزب تــوده عمــل منــوده اســت. بعــد از 

آزادی از زنــدان عزیــز یوســفی، صدیــق انجیــری آذر، عنــی بلوریــان و عبدالرحمــن  قاســملو تدریجــا فعالیــت خــود را آغــاز منودنــد. 

در ایــن دوره روزنامــه ی كوردســتان دوبــاره منتــرش شــد كــه هشــت شــامره از آن بــه طبــع رســید ولــی بــا لــو رفــن چاپ خانــه ایــن 

ــان جلســه ای مركــب از ســلیامن معینــی،  ــه دعــوت غنــی بلوری ــد و گــروه از هــم پاشــید. در ســال 1334 ب ــاكام مان ــز ن فعالیــت نی

هاشــم اقل الطــاب، محمد امیــن راتبــی، عبداللــه اســحاقی، اســعد خدایــاری، عبدالرحمــن قاســملو و صدیــق انجیــری آذر در تهــران 

تشــكیل شــد تــا بــرای تدویــن برنامه هــای آتــی تدبیــری بیاندیشــند. مهمریــن تصمیــم ایــن جلســه قطــع ارتبــاط بــا حــزب تــوده بــود. 

چــون تــا ایــن زمــان حــزب دموکــرات بــه عنــوان كمیتــه ی ایالتــی حــزب تــوده در كوردســتان كار می كــرد. بــر اســاس تاریــخ حــزب 

ــام نیــم قــرن مبــارزه از ایــن گردهامیــی بــه عنــوان كنفرانــس یــاد شــده كــه در نیمــه ی دوم فصــل بهــار 1334 در  دموکــرات بــه ن

خــارج از شــهر مهابــاد منطقــه ی ســەری مەیدانــان برگــزار شــده اســت. كــه تعــداد 20 تــا 25 نفــر در ایــن جلســه حضــور داشــته اند. 

دومیــن دســتور كار مهــم ایــن جلســه انتخــاب كمیتــه ی رهــری بــود كــه عبــارت بودنــد از، عزیــز یوســفی، غنــی  بلوریــان، رحمت اللــه 

رشیعتــی، عبداللــه اســحاقی و دكــر قاســملو و دكــر مولــوی نیــز بــه عنــوان مشــاور انتخــاب شــد. گفتــه می شــود كــه بعــد از ایــن 

جریانــات قاســملو از ایــران خــارج شــده و بــه عنــوان ماموریــت ایجــاد ارتبــاط بــا كشــورهای حامــی مبــارزه بــا امپرایالیســم از جملــه 

شــوروی مســئولیت هایی بــه او ســپرده شــد. در آبــان ســال 1334 عزیــز یوســفی و غنــی بلوریــان دســتگیر شــدند و بــار دیگــر حــزب 

بــه محــاق رفــت. 

بعــد از آزاد شــدن غنــی  بلوریــان در هفدهــم مهــر ســال 37، هاشــم زاده بــه رساغ او رفــت تــا بــار دیگــر حــزب را احیــا مناینــد. در 

ادامــه، هاشــم اقل الطــاب و قاســم ســلطانیان نیــز بــه آنهــا پیوســتند. جلســات ایــن گــروه در روســتاهای ســیاقۆڵ یــا دێبوکــر برگــزار 

می شــدند. در اواخــر ســال 1338 همزمــان بــا طــرح دســتگیری و رسكوبــی فعالیــت بقایــای فرقــه ی دموکــرات آذربایجــان وابســته بــه 

حــزب منحلــه ی تــوده در تریــز و اورمیــه، دومیــن رضبــه را بــه حــزب دموکــرات كوردســتان در تهــران و مناطــق كوردنشــین غــرب وارد 

آورد. تعــداد زیــادی از اعضــای آن دســتگیر و زندانــی شــدند و یــا تحــت تعقیــب قــرار گرفتنــد. در جریــان ایــن دســتگیری ها اعرافــات 

وســیعی در زنــدان صــورت گرفــت و تشــتت و شــقاق در صفــوف نیروهــای آماتــور حــزب بــه یــك بحــران تبدیــل شــد و باعــث كــوچ 

بســیاری از فعالیــن حــزب بــه جنــوب كوردســتان گرديــد. در دوران حكومــت عبدالكریــم قاســم رشایــط بهــری بــرای كوردهــا فراهــم 

آمــده بــود. رشیعتــی، یوســفی و بلوریــان بــه اعــدام محكــوم شــدند كــه بعدهــا در چشم وهم چشــمی های بیــن حكومــت شــاه ایــران 

و قاســم بــه قــول معــروف مــورد عفــو ملوكانــه قــرار گرفتنــد. حكــم اعــدام آنهــا بــه ابــد تغییــر یافــت. بــا توجــه بــه مهاجــرت بخــش 

عظیمــی از مدیریــت حــزب بــه صــورت ناخواســته رهــری حــزب نیــز بــه جنــوب كوردســتان منتقــل شــد. ایــن امــر یــك اجبــار تاریخــی 

و امــری تحمیلــی بــود. ایــن اوضــاع در داخــل ســازمان باعــث دودســتگی و بــه وجــود آمــدن عــدم اســتقرار شــد. بــه اســتناد تاریــخ 

حــزب دموکــرات، بــه غیــر از دوران ســالهای 1358 تــا 1362 همیشــه مركــز مدیریــت و رهــری حــزب در پشــت مرزهــای ایــران قــرار 

داشــته و ایــن یكــی از گرفتاریهــای مــداوم حــزب دموكــراب بــوده و هســت. 

در میــان رهــری دودســتگی عبــارت بــود از طرفــداران افــكار ناسیونالیســی و كوردســتانی محــوِر عبداللــه اســحاقی)احمد 

ــته بندی  ــا را در دو دس ــوان آنه ــاید بت ــملو. ش ــه ی قاس ــك و ترقی خواهان ــپ و دموکراتی ــه چ ــل ب ــكار متامی ــداران اف ــق( و طرف توفی

ناسیونالیســت ها و سوســیال دموکرات ها قــرار داد كــه بــه نظــر بهــر اســت. در نیتجــه ی ایــن اختافــات قاســملو بــه اروپــا و كشــور 

ــكیل  ــوان تش ــه را می ت ــورت گرفت ــت ص ــن فعالی ــزب مهمری ــره ی دوم ح ــل از كنگ ــود. قب ــت من ــا اقام ــه و در آنج ــلواكی رفت چكس

کۆمیتــەی ســاخکەرەوەی حیزبــی دیمۆکراتــی کوردســتان )كمیتــه  ی احیای)ترميــم( حــزب دموکــرات كوردســتان( دانســت. ایــن كمیتــه 

در تابســتان ســال 1342 از چهــار عضــو تشــكیل شــده بــود. كــه عبــارت بودنــد از؛ قــادر رشیــف، حســن رســتگار، حســین مدنــی، 

ســعید کوێســتانی. ایــن عنــوان در پاییــز هــامن ســال و بعــد از جلســه ای كــه در روســتای زینــوی شــیخی برگــزار شــد انتخــاب گردیــد. 

ایــن كمیتــه در راســتای بی تاثیــر منــودن اقدامــات احمــد توفیــق عمــل منــود و بعدهــا برخــی از اعضــای جدیــد هــم بــه آن اضافــه 

شــدند. از جملــه مائــاواره و مــا ابوبكــر فلســفی. در ســال 43 كــه ایــن افــراد بــه صــورت ســه كمیتــه بــه مناطــق رشق كوردســتان 

ــه و بســیاری از اعضــای حــزب و هــواداران آن دســتگیر  ــران قرار گرفت ــی ای ــد تحــت پیگــرد ســاواك و نیروهــای امنیت بازگشــته بودن

ــن اوضــاع و احــوال نابســامان ســازمانی، كنگــره ی دوم حــزب  ــرو نشــدند. در ای ــی روب ــت آنچنان ــا محكومی ــار ب ــن ب ــا ای شــدند. ام

ــه دبیركلــی  ــن كنگــره احمــد توفیــق ب ــه انجــام رســید. در ای ــن كنگــره در آذرمــاه ســال 1343 در روســتای ســونێ ب برگــزار شــد. ای

حــزب برگزیــده شــد و تعــداد 15 نفــر بــه عنــوان مديريــت رســمی و 5 نفــر علی البــدل انتخــاب شــدند كــه تنهــا 5 نفــر از آنهــا در 

ــه  ــد. همچنیــن در ایــن كنگــره مصطفــی بارزانــی ب ــران بودن ــا در رشق كوردســتان و ای ــدان ی ــه در زن كنگــره حضــور داشــتند و بقی



سال چهارم شامره ی هشتم / مهر ماه ۱۳۹۹  ملت دموکراتیک140

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

ــای درخواســت اعضــای مدیریــت انتخابــی  ــر مبن ــم ب ــه ی ترمی ــوان رهــر ایــن حــزب انتخــاب شــد. در ســال 1345 اعضــای كمیت عن

كنگــره بعــد از برگــزاری یــك رسی از جلســات دوبــاره بــه عضویــت حــزب درآمــده و بــا هــم رشوع بــه فعالیــت منودنــد. قــرار شــد كــه 

اعضــای كمیتــه ی ترمیــم بــه عنــوان مشــاوران كمیتــه ی مدیریتــی كنگــره فعالیــت مناینــد. هنــور مدتــی از ایــن موضــوع نگذشــته بــود 

كــه كمیتــه ی دیگــری بــه نــام كمیتــه ی انقابــی حــزب دموکــرات كوردســتان تشــكیل شــد. اعضــای آن عبــارت بودنــد از محمد امیــن 

رساجــی، اســامعیل رشیفــزاده، مــا آواره و ســاالر حیــدری. بعدهــا ســلیامن معینــی، عبدااللــه معینــی و ســنار مامــدی هــم بــه ایــن 

جمــع اضافــه شــده و توانســتند كــه بــه فعالیت هایشــان رونقــی بدهنــد. یــك ســال بعــد بــه دلیــل مشــكات بــه وجــود آمــده در 

جنــوب كوردســتان و فضــای بشــدت مخاطرآمیــز و دســتگیر و كشته شــدن برخــی از اعضــای فعــال حــزب و تصفیه هایــی كــه توســط 

بارزانــی بــرای جلوگیــری از رشــد مبــارزه ی نظامــی در رشق كوردســتان صــورت مــی داد، نیروهــای باقــی مانــده بــه ایــن نتیجــه رســیدند 

كــه دیگــر جنــوب كوردســتان جــای امنــی بــرای آنهــا نيســت و بایــد هرچــه زودتــر بــه رشق برگشــته و قیامــی نظامــی را بــر ضــد نظــام 

شاهنشــاهی ایــران ترتیــب دهنــد. هــر چنــد كــه بســیاری از كســانی كــه بعدهــا در ایــن نردهــا حضــور یافتنــد اعتقــادی بــه ایــن 

عمــل نداشــته و آن را انتحــاری سیاســی می دانســتند. ایــن قیــام در ســال 1346 آغــاز شــد و مــدت هجــده مــاه بــه طــول انجامیــد. 

خیانت هــای بارزانــی و همــكاری همه جانبــه ی آنهــا بــا ســاواك و نیروهــای امنیتــی رژیــم شاهنشــاهی رضبــات مهلكــی را بــر بدنــه ی 

ایــن قیــام وارد مــی آورد و هزینه هــای زیــادی را بــه خلقــامن در رشق كوردســتان و حــزب دموکــرات تحمیــل منــود. در جریــان ایــن 

قیــام بــاز هــم ایــن كوردهــا بودنــد كــه تنهــا ماندنــد و متامــی نیروهایــی كــه ادعــای همــكاری و تقابــل بــا شــاه را داشــتند از هرگونــه 

همــكاری شــانه خالــی منودنــد. شكســت ایــن قیــام وضعیــت ســازمانی حــزب را مشــوش تر كــرد. می تــوان گفــت كــه بعــد از ایــن 

قیــام در رشق چیــزی بــه نــام تشــكیات یــا كمیتــه و از ایــن قبیــل ســازماندهی ها باقــی منانــده بــود. اعضــای باقیامنــده از ایــن قیــام 

كــه خــود را بــه جنــوب رســاندند،  عــده ای توســط بارزانــی دســتگري و بــه ایــران تحویــل داده شــده و برخــی نیــز از هــراس بارزانــی و 

شــاه ایــران خــود را بــه ارتــش عــراق تحویــل دادنــد تــا در نهایــت خــود را بــه مكتــب سیاســی پارتــی برســانند. ایــن نیروهــا در عــراق 

و جنــوب كوردســتان بــه صــورت پراكنــده و بــدون تشــكیات بــه حیــات خــود ادامــه دادنــد و مرصــد فرصــت شــدند. 

ــوب كوردســتان ســكونت  ــه در جن ــه ی نظــارت ك ــا همــكاری كمیت ــام مســلحانه ب ــاه بعــد از قی ــد م ــس دوم؛ در طــی چن كنفران

ــه بخــش اعظــم كادرهــای  ــر اســت ك ــاده شــود. شــایان ذك ــاد نه ــو بنی ــط ســازمانی و تشــكیاتی از ن ــه رواب ــاش شــد ك داشــتند ت

فرماندهــی در ایــن قیــام و برخــی نیــز بــر اثــر دســایس بارزانــی بــه شــهادت رســیدند. از جملــه ســلیامن معینــی، صدیــق انجیــری، 

ــاواره.  ــا ئ ــزه قنجــه و م ــه بای ــن شــیریژ و عبدالل ــی، ســلیامن كه رقه شــان، محمد امی ــم وردی، نه حــو شــكاك، صــاح الجان ــا رحی م

كنفرانــس در یكــی از روســتاهای مــرزی میــان رشق و جنــوب كوردســتان برگــزار شــد. امــا تعــداد بســیار اندكــی از كادرهــای حزبــی 

توانســتند كــه در ایــن كنفرانــس رشكــت مناینــد و بــه طــور كلــی ایــن كنفرانــس از ســطح نازلــی برخــوردار بــود. در ایــن كنفرانــس ســه 

نفــر بــه نام هــای عبداللــه حســن زاده، هیمــن شیخ االســامی و حســن رســتگار تحــت عنــوان و مســئوليت ترمیــم كمیتــه ی مركــزی 

انتخــاب شــدند. بعــد از ایــن كنفرانــس احمــد توفیــق از ســازمان جــدا شــده و بــه ارتــش عــراق پیوســت. وضعیــت اســفبار ایــن دوران 

تــا بــه بیانیــه ی یازدهــم مــارس ســال 1970 مبنــی بــر اعطــای خودمختــاری بــه كوردهــا در عــراق تــداوم یافــت. ایــن مذاكــرات كــه از 

پاییــز ســال قبــل از آن رشوع شــده بــود نــور امیــدی را در دل كادرهــای حزبــی بــه وجــود آورد. امــا مخالفــت بارزانــی بــا رشوع دوبــاره 

فعالیــت ایــن حــزب ایــن امیــد را بــه یــاس تبدیــل منــود. پــس از بیانیــه ی 11 مــارس قاســملو دوبــاره بــه عــراق بازگشــت. در طــی یــك 

ســمینار كــه كادرهــای مقیــم جنــوب در آن رشكــت منــوده بودنــد، از قاســملو دعــوت می شــود كــه بــه كوردســتان بیایــد و در كمیتــه ی 

ــا كنفرانســی برگــزار خواهــد شــد. بعــد از كش وقوس هــای  ــی كــه كنگــره ی ــا زمان ــد ت ــه كار منای ــوان مشــاور رشوع ب ــه عن مركــزی ب

فــراوان در نهایــت بــا انتخــاب یــك كمیتــه ی مركــزی جدیــد كــه قاســملو هــم در آن عضویــت داشــته باشــد حــزب دموکــرات از نــو 

ســازماندهی می شــود. در بهــار ســال 1349 هــم بــا حــزب بعــث عــراق ارتبــاط برقــرار می شــود.

كنفرانــس ســوم حــزب، ایــن كنفرانــس در خــرداد ســال 1350 )ژوون 1971( در شــهر كویــه  ی جنــوب كوردســتان برگــزار گردیــد. در 

ایــن كنفرانــس برنامــه و اساســنامه ی حــزب مــورد تصویــب قــرار گرفــت كــه از ایــن كنفرانــس بــه بعــد مبنــای عمــل قــرار می گیــرد. 

همچنیــن اســراتژی و تاكیتــك را نیــز تعییــن منــود. نحــوه ی مبــارزه و ارتبــاط را در میــدان مبــارزه در رشق كوردســتان و ایــران تعییــن 

كــرد. در ایــن كنفرانــس نــام حــزب كــه قبــل از ایــن حــزب دموکــرات كوردســتان بــود بــه حــزب دموکــرات كوردســتان)ایران( تغییــر 

یافــت. همچنیــن كمیتــه ی مركــزی حــزب نيــز انتخــاب شــد كــه شــامل 11 تــن بــود. روزنامــه ی كوردســتان دوبــاره رشوع بــه انتشــار 

منــود. بعــد از ایــن كنفرانــس و طــی یــك رسی مــراودات، در نهایــت احمــد توفیــق از حــزب اخــراج شــد. احمــد توفیــق عاقبــت در 

زنــدان بعــث عــراق در بغــداد وفــات كــرد. از ایــن كنفرانــس بــه بعــد نقــس قاســملو در حــزب نقشــی محــوری بــوده و اساســنامه و 
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برنامــه  ی جدیــد نیــز توســط او نوشــته می شــود. 

كنگــره ی ســوم حــزب؛ ایــن كنگــره در مــورخ مهرمــاه ســال 1352)1973( بــا رشكــت 49 عضــو در شــهر بغــداد برگــزار می شــود. 

ــا  ــت ی ــه دوم اس ــره ك ــذاری كنگ ــن عنوان گ ــال 46 و 47 و همچنی ــلحانه ی س ــام مس ــر رس قی ــات ب ــی از اختاف ــره برخ ــن كنگ در ای

ســوم بــروز كــرد. كــه در نهایــت هــم قیــام مســلحانه مــورد تاییــد قــرار گرفــت و عنــوان هــم بــه كنگــره ی ســوم تغییــر یافــت. ایــن 

كنگــره از لحــاظ مرشوعیــت بخشــی بــه برنامه هــا و اعضــای مدیریــت و عملكــرد ســازمان و انسجام بخشــی بــه ســاختار از موقعیــت 

ــدن او از  ــه جهــت دوازده ســال دور مان ــی قاســملو ب ــروز كــرده، مشــكل دبیركل ــات ب ــن اختاف ــود. از مهمری ــژه ای برخــوردار ب وی

فعالیــت حزبــی بــود. در مــاه مــارس ســال 1974 کوردهــا و دولــت ملــی عــراق بــه توافــق نرســیدند و دوبــاره جنــگ در عــراق رشوع 

شــد. ایــن جنــگ بــر اوضــاع حــزب دموکــرات کوردســتان ایــران تاثیــرات بســزایی داشــت. زیــرا در مــدت کوتاهــی نیروهــای بارزانــی 

بــه مناطــق مــرزی میــان ایــران و عــراق رفتــه و بــه شــدت تحــت فشــار قــرار گرفتنــد. بعــد از حــدود یــک ســال از آغــاز جنــگ در 

ــا صــدام حســین  ــران ب ــر، شــاه ای ــا وســاطت »هــواری بومدیــن« رئیس جمهــور الجزای ــک ب مــارس ســال 1975 در حاشــیه اجــاس اُپ

معــاون ریاســت جمهــوری وقــت عــراق دیــدار کــرد و توافق نامــه ای را بــه امضــا رســاندند و بــه اختافــات میــان دو کشــور پایــان 

دادنــد. ایــن قــرارداد کــه در 6 مــارس امضــا گردیــد بــه حــل اختافــات بــر رس شــط العرب انجامیــد و  شــاه نیــز از پشــتیبانی جنبــش 

کــورد در عــراق دست برداشــت. ایــن وضعیــت بــر ســازمان و فعالیــت حــزب دموکــرات نیــز مؤثــر افتــاد و دچــار رکــود گردیــد. تــاش 

بــرای ایجــاد ارتبــاط بــا دولــت عــراق هــم بــه جایــی نرســید. در نتیجــه، مبــارزه ی مســلحانه را کــه در کنگــره ی ســوم خــود بــه عنــوان 

شــکل اصلــی مبــارزه تعییــن منــوده بودنــد را منتفــی دانســتند. حــزب دموکــرات در اویــل ســال 57 هنــوز بــر رس چند وچــون مانــدن و 

منانــدن در خــاک عــراق بــا حکومــت مرکــزی ایــن کشــور در حــال چانه زنــی بــود و بعــد از جلســه ی کمیتــه ی مرکــزی کــه در وارنــای 

بلغارســتان برگــزار شــد، کار عملــی دیگــری را انجــام نــداد. در اوایــل ســال بحــث بــر رس اینکــه بایــد بــه ایــران برگشــت یــا خیــر نقــل 

محافــل دموکــرات بــود. بــا بازگشــت قاســملو از اروپــا در اواخــر تابســتان ســال 1357 و تحلیــل اوضــاع از ســوی او تصمیــم گرفتــه 

شــد کــه بــه ایــران برگردنــد. او اوضــاع ایــران را بــرای انقــاب مســاعد تشــخیص داد و بــه احتــامل زیــاد بــه علــت حضــورش در اروپــا 

ــه ايــران بحــث و جدل هــا بــه تشــکیل کمیتــه ی زاگــروس انجامیــد  از برخــی منابــع کســب اطــاع منــوده بــود. قبــل از بازگشــت ب

کــه شــامل شــش نفــر بــود. افــرادی کــه ارصار داشــتند بایــد بــه رشق کوردســتان بازگشــت و در میــان ملــت حــارض بــود. برخــی از 

اعضــای کمیتــه ی مرکــزی بــا ایــن تصمیــم مخالفــت ورزیدنــد. بــرای همیــن آنهــا معتقــد بودنــد کــه الزم اســت کمیتــه ی مرکــزی متامــی 

ــر قاضــی،  ــد از؛ دکــر قاســملو، امی ــارت بودن ــه عب ــن کمیت ــد. شــش عضــو ای ــه ی زاگــروس واگــذار منای ــه کمیت مســئولیت هایش را ب

هاشــم کریمــی، ســید رســول دهقــان، مــا حســن شیوه ســه لی و مــا عبداللــه حیاکــی. در اواســط پاییــز کمیتــه ی زاگــروس بــه رشق 

کوردســتان برگشــت. قاســملو بــه عنــوان آخریــن نفــر مراجعــت کــرد. ایــن کمیتــه تــا پایــان حکومــت شــاه نتوانســت بــه صــورت یــک 

کمیتــه ی هامهنــگ و منســجم تــاش و فعالیــت منایــد. در واقــع هیچکــدام از نیروهــای حــارض در رشق کوردســتان و در ایــن میــان 

حــزب دموکــرات نیــز خــود را بــرای ایــن رشایــط آمــاده نکــرده بودنــد و بــه قــول ماعبداللــه حســن زاده، در زیــر آوار رسنگونــی رژیــم 

شــاه ماندنــد. بــا اســتناد بــه تاریــخ ایــن حــزب آنهــا از هــامن اوایــل انقــاب بــا توجــه بــه شــناختی کــه از وضعيــت حــزب داشــتند 

ســعی منودنــد راهــی بــرای ارتبــاط بــا خمینــی پیــدا مناینــد. شــایان ذکــر اســت زمانــی کــه خمینــی در نجــف حضــور داشــت حــزب 

دموکــرات هیاتــی را بــه رسپرســتی محمــد امیــن رساجــی و حســن زاده بــرای دیــدار بــا خمینــی بــه ایــن شــهر فرســتاد کــه خمینــی از 

قبــول ایــن هیــات رسبــاززد. حتــی خمینــی در نوفــل لوشــاتو نیــز حــارض نشــد کــه بــه صــورت خصوصــی بــا قاســملو دیــدار منایــد. 

بعــد از بازگشــت حــزب دموکــرات طــی نامــه ای در 19 بهمــن مــاه پیــروزی و بازگشــت خمينــی را بــه ایــران تریــک گفــت. موضــوع 

مهــم در ایــن ایــام تــرصف پــادگان مهابــاد از ســوی نیروهــای چــپ و حــزب دموکــرات و نیروهــای مردمــی بــود کــه همزمــان شــد بــا 

آمــدن هیاتــی از ســوی دولــت موقــت بــرای دیــدار از مهابــاد. در روز 11 اســفند هــامن ســال در شــهر مهابــاد گردهامیــی رسارسی 

برگــزار شــد و در ایــن مراســم پیــام حــزب دموکــرات خوانــده شــد. ایــن بــه معنــای رشوع فعالیــت آشــکار و علنــی حــزب دموکــرات 

بــود و همیــن امــر نیــز در بیانیــه ایــن حــزب خوانــده شــد کــه بعــد از ســی ســال مبــارزه ی مخفــی از هــم اکنــون فعالیــت علنــی و 

ــان کــه مــدت بیســت وپنج ســال را در زندان هــای رژیــم گذرانــده بــود و آزاد شــد، در  قانونــی خــود را آغــاز می منایــد. غنــی بلوری

رهــری حــزب قــرار گرفــت.

ــم  ــامعیل اردالن و ابراهی ــری، اس ــد مک ــد از  محم ــارت بودن ــه عب ــت ک ــاد رف ــه مهاب ــن ب ــی ام بهم ــت در س ــت موق ــات دول هی

یونســی بــه رسپرســتی داریــوش فروهــر وزیــر کار و امــور اجتامعــی. ایــن هیــات در مهابــاد بــا قاســملو دیــدار کــرد و ایشــان بیانیــه ی 

ــن  ــی از ای ــود. یک ــم من ــات تقدی ــن هی ــه ای ــود ب ــیده ب ــب رس ــه تصوی ــی ب ــای سیاس ــی گروه ه ــه در گردهامی ــت ماده ای را ک هش
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هشــت مــاده مربــوط می شــد کــه اخــراج قیــاده موقت)بعــد از وفــات مصطفــی بارزانــی پــارت دموکــرات کوردســتان بــه ایــن نــام 

ــن ســال  ــود. در روز هــای 7 و 8 فروردی ــی کــه مرتکــب شــده ب ــه خاطــر جنایت های ــران ب ــده می شــد( از رشق کوردســتان و ای خوان

1358 هیاتــی رســمی از طــرف حــزب دموکــرات کوردســتان بــه رهــری دکــر قاســملو بــرای دیــدار بــا خمینــی و بــازرگان بــه ســوی 

تهــران حرکــت کــرد. ایــن دیــدار از ســوی خمینــی بــه صــورت یــک زیــارت دوســتانه قلمــداد شــده و هیــچ جوابــی بــه رهــران حــزب 

دموکــرات داده نشــد. حتــی هیــات دموکــرات را جهــت حــل مشــکل حوالــه ی دولــت موقــت منــود. در روز 11 فروردیــن دیــداری بــا 

دولــت موقــت صــورت گرفــت. در ایــن دیــدار هیــات دموکــرات از دولــت خواســت کــه اجــازه داده شــود کــه از طریــق رســانه  ی ملــی 

مســائل کوردســتان و رهیافت هــای موجــود مطــرح شــوند. همچنیــن مطالبــات و درخواســت های کوردهــا در قانــون اساســی جدیــد 

گنجانــده شــد و خلــق کــورد از طریــق منایندگانــش بتوانــد در تدویــن قانــون اساســی مشــارکت داشــته باشــد. در همیــن راســتا یــک 

بســته ی پیشــنهادی را بــه بــازرگان تقدیــم منودنــد. هــر چنــد کــه ظاهــرا ایــن پیشــنهادات مــورد موافقــت قــرار گرفــت امــا در عمــل 

بــه هیچکــدام از آنهــا وقعــی نهــاده نشــد. حــزب دموکــرات در را اشــتباهی زده بــود، زیــرا دولــت موقــت هیــچ تــوان اجرایــی نداشــت 

و منی توانســت تصمیمــی بگیــرد. بــرای همیــن حــزب دســت خالــی از تهــران بازگشــت. بعــد از بازگشــت از تهــران قاســملو و حــزب 

دموکــرات در کمیتــه ی مرکــزی تصویــب کردنــد کــه در رفرانــدوم رشکــت مناینــد امــا بعــد از تحریــم آن توســط مــا شــیخ عزالدیــن 

حســینی، قاســملو هــم از نظــر خــود بازگشــت. در اول فروردیــن هیاتــی از ســوی شــورای انقــاب بــا حضــور ســید محمــود طالقانــی، 

ســید محمــد بهشــتی، اکــر هاشــمی رفســنجانی، احمــد صدرحــاج سیدجوادی)وزیرکشــور( و ابوالحســن بنی صــدر بــه ســنندج رفتنــد 

تــا بــرای چاره یابــی مشــکات آنجــا اقداماتــی انجــام دهنــد. مــا عبداللــه حســن زاده و غنــی بلوریــان نیــز در جلســه ای کــه بــا هیــات 

برگــزار شــد رشکــت منودنــد. ایــن هیــات بعــد از پنــج روز ســنندج را تــرک کــرد و بــا صــدور بیانیــه ای در تهــران بــه کار خــود خامتــه داد 

کــه تقریبــا هیــچ دســتارودی نداشــت. در انتخابــات شــورای شــهر ســنندج هــم حــزب دموکــرات نتوانســت مناینــدگان خــود را در شــورا 

جــای دهــد. ایــن امــر یکــی از نقــاط ضعــف حــزب در آن دروان محســوب می گــردد. در روز دهــم فروردیــن کــه رفرانــدوم جمهــوری 

اســامی برگــزار شــد، احــزاب کوردســتان و حــزب دموکــرات نیــز آن را تحریــم منــوده و در آن رشکــت نکردنــد. امــا حــزب دموکــرات 

بعــد از مشــاهده نتیجــه ی ایــن همه پرســی بیــان داشــت کــه بــه نتیجــه ی آن احــرام می گــذارد و ایــن روز را بــه خاطــر رد حکومــت 

شاهنشــاهی روزی تاریخــی برشــمرد. روز برگــزاری رفرانــدوم روز اعــدام قاضــی محمــد تعییــن شــده بــود کــه بــرای کوردهــا حــاوی 

معنــای مهمــی می باشــد. در روز 31 فروردیــن گردهامیــی شــهر نقــده را برگــزار منودنــد، کــه در نهایــت بــه درگیــری بیــن کوردهــا و 

آذرهــای ایــن شــهر انجامیــد و باعــث کشــته و زخمــی شــدن و آوارگــی تعــداد زیــادی از کوردهــا شــد. خانه هــای زیــادی هــم در ایــن 

درگیرهــا ی چهــار روزه بــه کام آتــش فرورفتنــد. اشــتباهات ایــن حــزب در ایــن میتینــگ و عــدم توجــه بــه حساســیت های اجتامعــی 

مربــوط بــه خلق هــای آذری و کــورد و برگــزاری گردهامیــی مســلحانه در شــهری کــه مناســبات متزلزلــی را داراســت باعــث شــد کــه 

ــش در  ــه ارت ــرداری الزم را انجــام دهــد. مداخل ــت اســتفاده را منــوده و بهره ب ــن بسر ســازی ناخواســته نهای جمهــوری اســامی از ای

ایــن رویــداد بــه نفــع آذری هــا متــام شــد. در نهایــت ایــن درگیــری بــا دیــدار هیــات حســن نیت مهابــاد و فرمانــدار اورمیــه و هیــات 

امنــا و معتمدیــن شــهرهای اورمیــه و نقــده و صــدور بیاننامــه پایــان یافــت.

در همیــن ایــام شــاهد درگیــری حــزب دموکــرات و اربابــان عشــیره ی منگــور می باشــیم. برخــی از اربابــان منگــور کــه از قانــون 

اصاحــات ارضــی دوران انقــاب ســفید ناراضــی بودنــد، دوران انقــاب ســال57 را فرصتــی بــرای اعــاده ی حقــوق بــه اصطــاح از دســت 

رفتــه خــود دانســته و رشوع بــه برخــی از تقاهــا منودنــد. در ایــن میــان نیروهــای رژیــم نوپــا هــم از ایــن فرصــت نهایــت اســتفاده 

را منــوده و بــه تســلیح و تهییــج ایــن عشــایر پرداختنــد. ایجــاد یــک منطقــه ی حائــل توســط ایــن اربابــان بــا  واکنــش حــزب دموکــرات 

ــن جنــگ عواقــب وخیمــی داشــته و  ــل منــود. ای ــی را تحمی ــد و جنگــی داخل و ســایر نیروهــای چــپ حــارض در کوردســتان انجامی

ــرد. ایــن امــر باعــث شــد کــه اگرچــه مقطعــی ایــن  ــه در ایــن دوران هنــوز هــم قربانــی می گی افــراط و تفریط هــای صــورت گرفت

رویــداد بــه نفــع حــزب دموکــرات خامتــه یابــد و ایــن افــراد متــواری شــوند امــا بعدهــا در جبهــه ی رژیــم قــرار گرفتــه و تــا بــه امــروز 

هــم رسســختانه بــر موضــع خــود پافشــاری می مناینــد و هزینه هــای زیــادی را بــه ملــت کــورد در رشق کوردســتان تحمیــل منودنــد. 

البتــه بنــا بــه گفته هــای غنــی بلوریــان ایــن اربابــان منگــور بــا اجــازه ی خــود قاســملو بــه ارومیــه رفتــه و از دولــت مســاعدت هایی 

گرفتنــد. ایــن در حالــی اســت کــه در گذشــته و در زمــان فعالیــت غیرقانونــی حــزب ایــن مناطــق مامــن و ملجــا نیروهــای حــزب 

دموکــرات بــود.

در روز 12 مــرداد ســال 58 انتخابــات مجلــس خــرگان در رسارس ایــران برگــزار شــد. حــزب دموکــرات، دکــر قاســملو، غنــی بلوریــان 

را کاندیــد منــود کــه بــرای ســه نفــر انتخابــی از آذربایجــان غربــی نامــزد شــده بودنــد. کــه دکــر قاســملو بــا 113773 رای انتخــاب 

ــورد در رشق  ــق ک ــه خل ــاد علی ــوای جه ــم فت ــن روز ه ــت. در همی ــایش یاف ــرداد گش ــای 28 م ــرگان در روز کودت ــس خ ــد. مجل ش
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کوردســتان صــادر شــد. جنگــی همــه جانبــه علیــه ملــت کــورد در  رشق کوردســتان آغــاز شــد. در بســیاری از مناطــق دســتاوردهای 

ملت مــان مــورد هجــوم واقــع شــد. حــزب در مهابــاد و در ســالروز تاســیس  خــود اعــام منــود کــه در صــورت عــدم موافقــت رژیــم 

ــه صــورت مســلحانه از اهــداف و دســتاوردهای آن دفــاع  ــی ب ــوان و حت ــا متــام ت ــا خواســت های ملــت کــورد آمــاده اســت کــه ب ب

منایــد. بعــد از 25 مــرداد کم کــم نیروهــای حــزب دموکــرات از شــهر بیــرون رفتنــد. روز 12 شــهریور 58 نیروهــای دولتــی وارد شــهر 

ــوع پیوســت. هــر گاه  ــه وق ــا ب ــت روســتای قارن ــرو نشــدند. در روز 11 شــهریور ســال 58 جنای ــی روب ــی آنچنان ــا مقاومت شــده و ب

ــه  ــل از ایــن حادث ــد. قب ــد، انتقــام آن را از مــردم عــادی روســتاها می گرفتن ــه می خوردن کــه نیروهــای دولتــی از احــزاب کــورد رضب

نیروهــای دموکــرات در بیــن روســتاهای قارنــا و دوئــاو بــه نــرد بــا نیروهــای دولتــی پرداختــه بودنــد. بــرای انتقــام ایــن رویــداد و بــه 

هــوای وجــود نیروهــای حــزب در ایــن روســتا اقــدام بــه جنایتــی تاریخــی منودنــد کــه در نتیجــه ی آن 68 نفــر از ســاکنان ایــن روســتا 

ــد  ــاوه تحصــن منودن ــرات در قوری قلعــه پ ــداران حــزب دموک شــهید شــدند. در مــورخ 20 مــرداد ســال 58 عــده ای از مــردم و طرف

و  و قطع نامــه ای در 12 مــاده مبنــی بــر تشــکیل شــورای شهرســتان پــاوه، تصفیــه ی ســپاه پاســداران ایــن شــهر، حــق خودمختــاری 

کوردســتان و... صــادر منودنــد. ســپاه در ایــن شــهر از نیروهــای مــزدور تشــکیل شــده بــود. بعــد از برخــی از رویدادهــا بــه غیــر از 

مــکان تجمــع ســپاه و ژاندارمــری همــه ی شــهر بــه دســت نیروهــای کــورد افتــاده بــود. بــا فرمــان خمینــی حملــه ی ارتــش و نیروهــای 

مردمــی بــه شــهر پــاوه آغــاز شــد و پــس از جنایاتــی کــه انجــام دادنــد نیروهــای کــورد مجبــور بــه عقب نشــینی شــدند. مهمریــن 

پیامــد ایــن جنــگ غیرقانونــی اعــام شــدن حــزب دموکــرات بــود کــه در نشســت 28 مــرداد و بــا انتشــار بیانیــه ای در مــورد ســابقه ی 

حــزب دموکــرات صــورت گرفــت.

نکتــه ی مهــم در ایــن دوران ایــن اســت کــه علی رغــم بــاد بــه غب غــب انداخن هــای حــزب دموکــرات، نیروهــای پیشــمرگ تــوان 

آنچنایــی در حفاظــت و صیانــت از دســتاوردهای مردمــی و حزبــی نداشــت و شــهرها یکــی پــس از دیگــری بــه دســت ارتــش افتــاد. 

عــدم تــدارک الزم بــرای پیشــگیری از بازگشــت نظــام بــه شــهرهای کوردســتان در همــه جــا مشــهود بــود. ایــن امــر بــه معنــای عــدم 

مبــارزه و مجاهــدت نیروهــای پیشــمرگ نبــوده،  بلکــه نشــان از مصافــت بســيار جــد ی و فاحــش ايــن حــزب بــا امــر واقــع اجتامعــی  

آن دوران كوردســتان اســت و نبــود يــك برنامــه  ی راهــرد ی بــرا ی مديريــت بحــران توســط حــزب دمكــرات. در ایــن دوران شــهرها و 

روســتاهای رشق کوردســتان بــه صــورت متــامدی دســت بــه دســت می شــد. کــه البتــه نیروهــای پیشــمرگ رضبــات تاریخــی ای را بــر 

پیکــر نیروهــای رژیــم وارد آوردنــد کــه هنــوز هــم در اذهــان مــردم منطقــه باقــی مانــده اســت. بــر اســاس برخــی از اســناد، حــزب 

ــه  ــل تهاجــامت عــراق را ب ــک ســال در مقاب ــه مــدت ی ــران ب ــاع از مرزهــای ای ــر دف ــی ب ــی مبن ــه کرمان ــرات پیشــنهاد آیت الل دموک

عنــوان پیــش رشط قبــول درخواســتهایش رد منــود. رژیــم حــزب دموکــرات را بــه همــکاری و رابطــه بــا دولــت بعــث عــراق محکــوم 

کــرد و روابــط آنهــا بــه تیرگــی گراییــد. الزم اســت کــه یــادآور شــویم کــه جنگــی ســه ماهــه در نتیجــه ی فتــوای خمینــی در کوردســتان 

آغــاز شــد و تــا 26 آبــان بــه طــول انجامیــد کــه مــدت 86 روز طــول کشــید. در 26 آبــان بــا پیــام خمینــی دوره ی جدیــدی آغــاز شــد.

قبــل از ایــن در 12 آبــان صباغیــان و ســحابی دو عضــو هیــات ویــژه ی حــل مســاله ی کــورد بــه کوردســتان آمــده و در  آنجــا بــه 

فروهــر پیوســتند. در جریــان ایــن مذاکــرات از ســوی حــزب دموکــرات غنــی بلوریــان، مــا عبداللــه حســن زاده، عزیــز ماملــی و کریــم 

حســامی رشکــت کردنــد. در ایــن دور از مذاکــرات هــدف نظــام ایجــاد انشــقاق در صفــوف احــزاب کــورد بــود و بــه همیــن دلیــل 

ــا حــزب دموکــرات را طــرف حســاب  ــق کــورد، تنه ــات منایندگــی خل ــرار دادن متامــی هی ــه جــای مخاطــب ق ــه ب ســعی می منــود ک

ببنینــد و همیــن امــر باعــث ایجــاد شــقاق و چنددســتگی در کوردســتان شــد. البتــه حــزب دموکــرات هــم از ایــن وضــع و تنهــا بــر رس 

میــز مذاکــره رفــن بــا ایــران ناراضــی نبــود و همچنــان حــق ســخنگویی را بــرای خــود محفــوظ می دانســت. هیــات، مــدت ده روز 

در کوردســتان اقامــت کــرده و بعــد از ســفر بــه شــهرهای مختلــف در شــامگاه روز یک شــنبه بیســتم آبان مــاه بــه تهــران بازگشــت 

تــا نتیجــه ی مذاکــرات را بــه شــورای انقــاب کــه بعــد از اســتعفای دولــت موقــت متصــدی و متکفــل امــور کشــور بــود تقدیــم دارد. 

بعــد از ایــن دروه خمینــی پیامــی را بــه مــردم کوردســتان فرســتاد کــه در آن خواســتار ادامــه ی صادقانــه و صمیمــی هیــات مذاکــره 

کننــده  بــا کوردهــا شــده بــود. واکنــش حــزب دموکــرات بــه بیانیــه ی خمینــی متفــاوت بــود. در راســتای تحلیــل ایــن پیــام ســمیناری 

در روســتای دۆڵەتــوو برگــزار شــد کــه جملگــی بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه بایــد بــه ایــن پیــام پاســخ داده شــود و از جنــگ بیشــر 

جلوگیــری گــردد. در بعــد از ظهــر روز بیســت و نهــم اهالــی مهابــاد در میــدان بــزرگ شــهر گــرد آمدنــد تــا بــه ســخنان عبدالرحمــن 

قاســملو گــوش دهنــد. در ایــن گردهامیــی قاســملو بــه ایــن رشح بــه پیــام خمینــی پاســخ داد. مــا اینجــا جمــع شــده ایم تــا بــار دیگــر 

بــه رهــری انقــاب اســامی ایــران ســام کــرده و پیــام ایشــان را شــنیده و بــه آن لبیــک می گوییــم. البتــه در ایــن پیــامم اشــاره ای بــه 

چگونگــی حــل مســاله ی کــورد نشــده بــود و رهیافــت مشــخصی را شــامل منی گردیــد. امــا بعــد از ایــن پیــام بــه دوران ســه ماهــه ی 

جنــگ و دیگــری در کوردســتان خامتــه داده شــد.
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در ایــن مرحلــه احــزاب و در ایــن میــان حــزب دموکــرات هــم بــه شــهرها بازگشــتند و دفاتــر خــود را از نــو بازگشــایی کردنــد. 

هیــات منایندگــی ملــت کــورد هــم کــه از مــا شــیخ عزالدیــن حســینی )ریاســت(، حــزب دموکــرات کوردســتان )ســخنگو(، ســازمان 

انقابــی زحمت کشــان)کومله( و چریک هــای فدایــی خلــق تشــکیل شــده بــود در اول آذرمــاه طــی بیانیــه ای اعــام موجودیــت منــود. 

هیــات منایندگــی خلــق کــورد بعــد از بازگشــت بــه مهابــاد بــا همــکاری برخــی از افــراد آگاه بــه مســائل حقوقــی و قانونــی از 

جملــه صارم الدیــن صادق وزیــری پــروژه ی خودمختــاری را تهیــه و بــه تصویــب رســاندند؛ کــه از 26 مــاده و 9 تبــرصه تشــکیل شــده 

بــود. در ایــن پــروژه بــه صــورت مفصــل درخواســتها و مطالبــات خلــق کــورد بیــان شــده بــود. هیــات ویــژه در نــوزده آذرمــاه بــه 

مهابــاد رســید و روز 20 آذر بــه مذاکــره بــا هیــات منایندگــی خلــق کــورد پرداخــت. ایــن طــرح از ســوی هیــات دولــت رد و بــه حضــور 

احــزاب کوملــه و چریــک فدایــی در جلســه مذاکــره اعــراض شــد. صباغیــان در دانشــکده ی علــوم ارتباطــات ایــن مطالــب را ابــراز 

کــرد و گفــت کــه حارضنــد تنهــا بــا حــزب دموکــرات و مــا شــیخ عزالدیــن حســینی مذاکــره مناینــد. در اصــل ایــن اولیــن و آخریــن 

دیــدار دولــت و احــزاب کــورد بــرای چاره یابــی مســاله ی کــورد در رشق کوردســتان بــود. البتــه در حســن نیت هیــات دولــت بایــد بــه 

متامــی شــک منــود زیــرا تنهــا در پــی خریــد وقــت و ایجــاد تعلــل بودنــد. بعــد از عــدم موفقیــت ایــن دیــدار تاش هایــی دیگــر هــم 

در راســتای چاره یابــی بــه اصطــاح صلح جویانــه ی مســاله ی کــورد از طــرف حــزب دموکــرات صــورت گرفــت. بــرای منونــه تــاش بــرای 

دیــدار بــا خمینــی در قــم کــه از ســوی مناینــدگان حــزب، حســن زاده،  مهنــدس آریایــی و احمــد قاضــی صــورت گرفــت. امــا خمینــی بــه 

بهانــه ی بیــامری حــارض بــه دیــدار نشــد و احمــد، پــرس ایشــان بــه ماقــات بــا ایــن افــراد رفتــه و در منــزل نــارص مــکارم شــیرازی بــا 

آنهــا دیــدار منــود. مطالبــات بــه صــورت شــفاهی بــه آقــای شــیرازی گفتــه شــد و ایشــان نیــز در حضــور احمــد آقــا یادداشــت منودنــد. 

بعــد از بازگشــت هیــات بــه مهابــاد مــکارم شــیرازی بــه صــورت تلفنــی گفتنــد، کــه خمینــی ایــن مــوارد را بــه صــورت اصولــی قبــول 

ــه مداقــه و  ــر روی آنهــا ب ــم ب ــد کــه مــا بتوانی ــه دهی ــه مــا ارائ ــروژه ب ــه صــورت پ ــات را ب ــد ایــن مطالب ــد و شــام می توانی منوده ان

تامــل بپردازیــم. در ایــن راســتا بــه دســتور قاســملو طرحــی توســط مــا عبداللــه حســن زاده نوشــته و بــه قــم بــرده شــد. بعــد از مدتــی 

مــکارم شــیرازی اطــاع دادنــد کــه مــوارد ابــرازی منطقــی بــوده و احتــامل موافقــت مــی رود. کــه البتــه بــه همیــن مــورد ختــم شــد و 

دیگــر رساغــی از ایــن مقولــه گرفتــه نشــد. بعدهــا هــم کــه هیــات منایندگــی خلــق کــورد از هــم پاشــید و بــه طــور کلــی مذاکراتــی 

صــورت نگرفــت. دوران جنــگ ســه ماهــه در کوردســتان از برخــی از لحــاظ بــه نفــع حــزب دموکــرات متــام شــد. بــه خصــوص از لحــاظ 

گســرش ســازمانی و رســیدن بــه یــک بنیــه ی نظامــی و تســلیحاتی،  کــه می توانســت در صــورت برنامه ریــزی دقیق تــر و توامنندانه تــر 

موفقیت هــای عظیمــی را بــرای خلــق کــورد در رشق کوردســتان بــه همــراه داشــته باشــد. امــا ایــن حــزب هرگــز ندانســت کــه در 

کجــای زمــان و مــکان ایســتاده اســت.

بــا توجــه بــه اوضــاع پیــش آمــده و شکســت مذاکــرات و مســائل موجــود در ایــران و رشق کوردســتان رهــری حــزب و بــه خصــوص 

شــخص قاســملو تصمیــم گرفتنــد کــه کنگــره ی چهــارم را برگــزار مناینــد. خصوصــا حــزب می دانســت کــه بــا ایــن رهریــت منی توانــد 

در ایــن مرحلــه موفــق عمــل منایــد. کنگــره ی چهــارم حــزب در مــورخ 30 بهمــن ســال 1358 )نــوزده فوریــه ی 1980( در ســالن ســینام 

امیــد شــهر مهابــاد رشوع بــه کار کــرد. ایــن کنگــره نخســتین کنگــره ی حــزب بــود کــه کامــا بــر اســاس مفــاد منــدرج در اساســنامه 

ــدت  ــه م ــزی ک ــه ی مرک ــت در کمیت ــره رشط عضوی ــن کنگ ــتند. در ای ــدگان در آن حضــور داش ــی اعضــا و مناین ــد. متام ــزار می ش برگ

دوســال عضویــت حزبــی بــود برداشــته شــد تــا نیروهــای روشــنفکر جدیــد بتواننــد بــه عضویــت درآینــد. همچنیــن یــک کمیتــه ی 

ــوان  ــه عن ــن کنگــره تعــداد 25 عضــو ثابــت و یــک عضــو افتخــاری را ب ــه ی بازرســی هــم تاســیس شــد. در ای ــام کمیت ــه ن ــد ب جدی

کمیتــه ی مرکــزی انتخــاب منــود. در نخســتین نشســت کمیتــه ی مرکــزی هــم قاســملو بــه عنــوان دبیــرکل انتخــاب شــد و شــش نفــر 

هــم بــه عنــوان دفــر سیاســی برگزیــده شــدند. کــه اســامی بدیــن رشح اســت،  غنــی بلوریــان، جلیــل گادانــی، صــادق رشفکنــدی، امیــر 

قاضــی،  مصطفــی شلامشــی،  عبداللــه حســن زاده. در گــزارش سیاســی فعالیــت حــزب دو دوره ی قبــل و بعــد انقــاب تقســیم شــده و 

قاســملو آغــاز رهــری خــود را پایــان یافــن چنددســتگی ها و اختافــات و گــذار از ناسیونالیســم تنگ نظرانــه و همچنیــن خــروج از 

نظــارت احــزاب دیگــر دانســت. همچنیــن مبانــی اصــل خودمختــاری نیــز در ایــن کنگــره بــه تصویــب رســید. کــه در برخــی از مــوارد 

ــه عظمــت انقــاب اســامی و رهــری خمینــی  ــن کنگــره ب ــود. در ای ــق کــورد متفــاوت ب ــات منایندگــی خل ــا طــرح پیشــنهادی هی ب

صحــه گذاشــته شــد و هــر عضــو حــزب را موظــف بــه حفــط و صیانــت از انقــاب و متامیــت و اســتقال و حاکمیــت »میهــن عزیــز 

ایــران« متعهــد دانســت.

ــروژه ی  ــول پ ــر قب ــه خاط ــوی ب ــعود رج ــزدی مس ــرات از نام ــزب دموک ــال 1358 ح ــز س ــوری پایی ــت جمه ــات ریاس در انتخاب

خودمختــاری 26 مــاده ای هیــات منایندگــی خلــق کــورد بــه عنــوان زیربنــای گفت گــو، حامیــت بــه عمــل آورد. کــه در نهایــت و در 

ــه حــزب  ــدا ب ــه روایــت حســن زاده، مــکارم شــیرازی از ابت ــا ب ــات شــد. بن ــده انتخاب ــون رای برن ــا 11 میلی پنجــم بهمــن بنی صــدر ب
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دموکــرات گفتــه بــود از بنی صــدر حامیــت مناینــد زیــرا ایشــان انتخــاب خواهنــد شــد. امــا حــزب بــه ایــن گفتــه توجهــی نکردنــد. بعــد 

از انتخابــات نامــه ای بــه بنی صــدر بــرا ی اعــام آمادگــی حــزب بــرای مذاکــره بــا ایشــان نوشــته شــد. بنی صــدر روز 9 اســفند را بــرای 

دیــدار بــا هیــات حــزب دموکــرات تعییــن منــوده بــود. اعضــا ی ديدار كننــده عبــارت بودنــد از؛ غنــی بلوریــان، عبداللــه حســن زاده، 

فوزیــه قاضــی، نویــد معینــی، احمــد قاضــی و یکــی از دوســتان حــزب کــه در تهــران اقامــت داشــتند. در ایــن دیــدار کــه صباغیــان، 

فروهــر،  ســحابی و بنی صــدر حضــور داشــتند. بنی صــدر خواســت کــه مطالبــات و درخواســت های حــزب بــه صــورت یــک پــروژه 

بــه ایشــان تحویــل داده شــود. در هــامن مــکان پــروژه ی 6 مــاده ای کــه بــه قــول آقــای حســن زاده 8 مــاده ی قبلــی را نیــز بــه صــورت 

پیوســت در خــود داشــت تدویــن و بــه ایشــان تحویــل داده شــد کــه ایــن طــرح نیــز از ســوی شــورای انقــاب بــه طــور کلــی رد شــد. 

انتخابــات دوره ی اول مجلــس شــورا در بیســت و چهــارم اســفند برگــزار شــد. حــزب دموکــرات بــه خاطــر اینکــه حزبــی غیرقانونــی 

اعــام شــده بــود منی توانســت مناینــدگان خــود را کاندیــد منایــد. بــرای همیــن تنهــا از افــراد موردنظــر خــود حامیــت بــه عمــل آورد. 

ــچ  ــات کوردســتان را باطــل اعــام کــرد و هی ــم انتخاب ــد. امــا رژی نامزدهــای حــزب در بيشــر حوزه هــا اکریــت آرا را بدســت آوردن

مناینــده ای بــه مجلــس راه نیافــت. الزم بــه ذکــر اســت کــه بعــد از کنگــره ی چهــارم حــزب دموکــرات بــه گفتــه  و اســتناد بــه اســناد 

و مکتوبــات ایــن حــزب، ســازمان تــوده بــا اســتفاده از برخــی افــراد کــه در کمیتــه ی مرکــزی ایــن حــزب قــرار داشــتند ســعی منــود 

ــه گــروه هفــت  کــه در حــزب دموکــرات دودســتگی و انشــقاق ایجــاد منایــد. رهــران حــزب دموکــرات ایــن گــروه را کــه بعدهــا ب

نفــره شــهرت یافــت، مناینــدگان و ســخنگویان حــزب تــوده و عوامــل نفــوذی ایــن ســازمان می دانســت و از آنهــا خواســت کــه از ایــن 

اقدامــات خــود دســت برداشــته و بــه صفــوف ایــن حــزب برگردنــد. اختافــات ایــن گــروه و جریــان رهــری دموکــرات مدتــی طوالنــی 

ــروان کنگــره ی  ــوان پی ــه ای 30 صفحــه ای را تحــت عن ــار ســال 59 بیانی ــرار گرفــت. در اواخــر به مــورد مناقشــه و بحــث و جــدل ق

ــروزی و برخــی از اتهامــات دیگــر منتســب  ــا عــراق، جنگ اف ــه همــکاری ب ــه در آن حــزب دموکــرات را ب ــد ک ــارم منتــرش منودن چه

دانســته بودنــد. همچنیــن حکومــت جمهــوری اســامی را بــه نظامــی مرقــی و ضــد امپریالیســت تعبیــر منــوده بودنــد. ایــن گــروه 

عبــارت بودنــد از؛ غنــی  بلوریــان، رحیــم ســیف قاضــی، فوزیــه قاضــی، فــاروق کیخــرسوی، نویــد معینــی، احمــد عزیــزی و ماموســتا 

هیمن)شــاعر(. آنهــا نــام خــود را حــزب دموکــرات کوردســتان ایــران ـ  پیــروان کنگــره ی چهــار گذاشــته بودنــد. حــزب دموکــرات یــک 

روز بعــد از ایــن بیانیــه در یــک اطاعیــه ایــن گــروه را خائــن اعــام کــرد. ایــن امــر باعــث جدایــی ایــن دســته از حــزب دموکــرات 

شــد. از بهــار ســال 1359 مقــر اصلــی حــزب دموکــرات بــه بیــرون از شــهر مهابــاد انتقــال یافــت. بــا رشوع حمــات روزافــزون رژیــم 

و بــه بن بســت رســیدن تعامــات و مذاکــرات بــا دولــت، شــورای انقــاب و خــود شــخص خمینــی و عــدم اطمینــان بــه گشــودن بــاب 

ــتان و مناطــق  ــری رسارسی در کوردس ــگ و درگی ــرای جن ــرات خــود را ب ــه حــزب دموک ــی احــزاب و از جمل ــر متام ــی دیگ گفت گوی

بیــرون از شــهرها آمــاده می منودنــد. در پاییــز هــامن ســال مقــر حــزب بــه شــیوەجۆ در رسدشــت منتقــل شــد. همزمــان بــا جنــگ 

عــراق و ایــران درگیری هــا در کوردســتان هــم افزایــش یافتــه و بــه شــدت شــهرهای کوردنشــین نیــز آمــاج حمــات نیروهــای ســپاه و 

ارتــش جمهــوری نوپــای اســامی قرارمی گرفــت. در ابتــدا حــزب دموکــرات طــی بیانیــه ای یــورش عــراق را بــه ایــران محکــوم  کــرد و 

مقابلــه بــا آن را مــرشوط بــه قبــول خودمختــاری بــرای کوردهــا دانســت.

بعــد از اختافــات بــه وجــود آمــده بیــن ســازمان مجاهدیــن خلــق و رژیــم جمهــوری اســامی و همچنیــن بــروز اختــاف بیــن 

ــن در  ــی از مجاهدی ــد. بخش ــن ش ــازمان مجاهدی ــرات و س ــزب دموک ــر ح ــی بیش ــب همگرای ــر موج ــن ام ــام، ای ــدر و نظ بنی ص

کوردســتان بــا حــزب دموکــرات بــه همــکاری پرداختــه و بــه طــور مشــرک از امکانــات و فرصت هــا اســتفاده می منودنــد. امکانــات 

ــرار بنی صــدر و  ــا ف ــرون آورد. در نهایــت ب ــزوای رســانه ای بی ــدازه ای حــزب دموکــرات را از ان ــا ان ــن ت ــط مجاهدی انتشــاراتی و رواب

رجــوی بــه خــارج از کشــور، دوران جدیــد در روابــط ایــن دو ســازمان آغــاز شــد. رجــوی در پاریــس برنامــه ی دولــت موقــت جمهــوری 

اســامی را منتــرش کــرد. بــه خاطــر اینکــه در ایــن بیانیــه بخشــی از مطالبــات و خواســت های خلق هــای ایــران در آن گنجانــده شــده 

بــود، حــزب دموکــرات از آن پشــتیبانی کــرد. بعــد از گفت گوهــای بســیار میــان حــزب دموکــرات و مجاهدیــن در نهایــت در آذرمــاه 

ســال 1360 حــزب دموکــرات بــه طــور رســمی و طــی یــک نامــه کــه بــه مســعود رجــوی نوشــته بــود مشــارکت خــود را در شــورای 

ملــی مقاومــت اعــام منــود. حــزب دموکــرات هرکــز ایــن برنامــه را امضــا نکــرد و هرگــز نســبت بــه ایــن برنامــه تعهــدی را در آن 

مقطــع بــر عهــده نگرفــت. بــه گفتــه ی مدیــران حــزب دموکــرات در نهایــت ایــن ســازمان از شــورای ملــی مقاومــت بیــرون رانــده شــد. 

در ســال 1360 و در ایــام تابســتان بیــن حــزب دموکــرات و نیروهــای پــارت دموکــرات کوردســتان عــراق موســوم بــه قیــاده موقــت 

درگیری هایــی بــه وجــود آمــد و چنــد مــاه ادامــه داشــت. ایــن امــر بــه خاطــر نبــش قــر مــا مصطفــی بارزانــی در شــهر اشــنویه در 

آذربایجــان غربــی بــه دســت عــده ای از افــراد ناشــناس رویــداد، کــه برخــی مســئولیت ایــن کار را متوجــه حــزب دموکــرات کوردســتان 

ایــران دانســتند. قیــاده موقــت هــم بــه راحتــی ایــن امــر را قبــول منــود و تصمیــم بــه جنــگ بــا حــزب دموکــرات گرفــت. هــر چنــد 
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کمیســیونی بــرای تحقیــق دربــاره ی موضــوع تشــکیل شــد امــا عــدم همــکاری پــارت دموکــرات بــه وخامــت اوضــاع انجامیــد. بعــد از 

چنــد هفتــه تهدیــد و ارعــاب، پــارت دموکــرات هجــوم بــه مراکــز و پایگاه هــای حــزب را رشوع کــرد. خســارات مــادی و معنــوی ایــن 

جنــگ هرگــز قابــل جــران نخواهــد بــود.

در مــورخ 15 آذر ســال 1360 کنگــره ی پنجــم حــزب دموکــرات بــا مشــارکت مناینــدگان متامــی نهادهــای حزبــی در داخــل و خــارج 

از کشــور در روســتای شــیوه جو برگــزار شــد. مصوبــات مربــوط بــه کنگــره ی چهــارم مــورد بازبینــی قــرار گرفــت زیــرا مربــوط بــه دوران 

ــا جمهــوری اســامی بــود و همچنیــن برخــی از مشــکات داخلــی از جملــه جدایــی گــروه هفــت نفــره رویــداده بــود.  آتش بــس ب

بعــد از ایــن کنگــره و حتــی مدتــی قبــل از آن شــعار نابــودی جمهــوری اســامی وارد ادبیــات حــزب شــده بــود. 22 نفــر بــه عنــوان 

اعضــای کمیتــه ی مرکــزب حــزب انتخــاب شــدند. اعضــای دفــر سیاســی برگزیــده توســط کمیتــه ی مرکــزی هــم هفــت نفــر بودنــد کــه 

دکــر قاســملو بــه عنــوان دبیــرکل و صــادق رشفکنــدی هــم بــه عنــوان جانشــین وی تعییــن شــدند. از مصوبــات مهــم در ایــن کنگــره 

قبــول عضویــت در شــورای ملــی مقاومــت بــود کــه بــر مبنــای خواســت مجاهدیــن خلــق از حــزب صــورت گرفتــه بــود. همچنیــن 

قبــول شــعار نابــودی نظــام جمهــوری اســامی ایــران هــم از اهــم مــوارد بــود. شــعار هــم بــه ایــن صــورت تصویــب شــد »نابــود بــاد 

رژیــم ضدخلقــی و مرتجــع خمینــی«.

ــر 1361  ــورخ 22 مه ــار در م ــن ب ــرده و ای ــر ک ــی تغیی ــه طــور کل ــات ب ــراق توازن ــران و ع ــگ ای ــد از گذشــت دو ســال از جن بع

ایــن ارتــش و نیروهــای ســپاه بودنــد کــه بــا شــعار آزادی قــدس از کربــا می گــذرد بــه خــاک عــراق وارد شــدند. حــزب دموکــرات 

ایــن واقعــه را محکــوم منــود. همــراه بــا هجــوم بــه عــراق، حمــات نیروهــای رژیــم بــه مناطــق آزاد شــده ی رشق کوردســتان تحــت 

حاکمیــت حــزب دموکــرات و نیروهــای دیگــر آغــاز شــد. مهمریــن جنــگ در ایــن دوران نــرد کنــرل جــاده مواصاتــی بیــن پیرانشــهر 

و رسدشــت بــود. در ایــن جنــگ نیروهــای اتحادیــه  ی میهنــی بــه کمــک نیروهــای حــزب دموکــرات آمــده و تلفــات ســنگینی را بــه 

نیروهــای رژیــم وارد آوردنــد. حــزب دموکــرات بــرای جلوگیــری از یــورش همه جانبــه ی حکومــت مرکــزی از 20 شــهریور تــا 20 مهــر 

را مــاه »دفــاع از آزادی و موجودیــت خلــق کــورد نــام نهــاد«. بعــد از آن نیــز یــک مــاه را بــه عنــوان مــاه یــورش نــام گــذاری منــود. 

بــا شــعار » بــا متــام تــوان در خدمــت جبهــه و ســنگر«. بعــد از افزایــش حمــات و از دســت رفــن مناطــق جغرافیایــی حــزب مجبــور 

شــد کــه مراکــز خــود را بــه خــارج از مرزهــای رشق کوردســتان و بــه داخــل خــاک جنــوب کوردســتان منتقــل منایــد. حمــات ایــران 

بــه حــزب آنهــا را مجبــور منــود کــه متامــی تشــکیات و نهادهایشــان را بــه آن ســوی مرزهــا منتقــل منــوده و در آنجــا بــه ادامــه ی  

فعالیــت بپردازنــد. مــورد مهــم ایــن اســت كــه در تابســتان ســال 62 تاش هایــی بــر اســاس درخواســت قاســملو بــرای تشــكیل نیــروی 

مشــرك بــا كوملــه رشوع شــد كــه در روســتای چرمــه در منطقــه ی كلیایــی صــورت گرفــت امــا ایــن امــر بــه رسعــت جــای خــود را بــه 

درگیــری میــان ایــن دو نیــرو داد. 

کنگــره ی ششــم حــزب در زمســتان ســال 1362 و در دوم بهمن مــاه برگــزار شــد. ایــن کنگــره در خــاک جنــوب کوردســتان و در 

وضعیــت بحرانــی و رشایــط فوق العــاده برگزارشــد. در ایــن كنگــره مســاله ی »کورتــە باســەکان« بــه رای گذاشــته شــد و در نهایــت بــا 

108 رای موافــق در برابــر 100 رای مخالــف موضــوع سوسیالیســم دموکراتیــك هــم بــه عنــوان خط مشــی حــزب در نظــر گرفتــه شــد. 

البتــه گفتــه می شــود بــا تهدیــد قاســملو بــه اســتعفا و تــرك جلســه. پــروژه ی شــورای ملــی مقاومــت بــرای خودمختــاری كوردســتان 

هــم بــه عنــوان ســندی تاریخــی بــه تصویــب رســید. البتــه در ســال 1363 بــه خاطــر تاش هــای حــزب دموکــرات بــرای مذاكــره  بــا 

جمهــوری اســامی از ایــن شــورا طــرد شــد. حــزب نیــز در مــورخ 10 اردیبهشــت ســال 64 در طــی یــك اطاعیــه بــه عضویــت خــود 

در شــورای ملــی مقاومــت پایــان داد. دكــر قاســملو بــه عنــوان دبیــركل و عبداللــه حســن زاده بــه عنــوان جانشــین وی در جلســه ی 

كمیتــه  مركــزی منتخــب كنگــره برگزیــده شــدند.

نخســتین برخوردهــای میــان كوملــه و حــزب دموکــرات در بهــار ســال 1359 بــه وقــوع پیوســت. در شــب 12 اردی بهشــت ســال 

59 در رسدشــت برخــورد نخســت شــكل گرفــت. ایــن دو حــزب همدیگــر را مــورد تهدیــد قــرار داده و در بیانیه هــا و تحلیل  هایشــان 

دیگــری را بــه كارشــكنی و زیاده خواهــی متهــم می منودنــد. در ایــن بیــن درگیرهــای ســنه و مریــوان و هورامــان از همــه خونین تــر 

بودنــد. حــزب دموکــرات همــواره كوملــه را بــه عنــوان آغازگــر جنــگ میدانســت و متقابــا هــم كوملــه بــه همیــن صــورت حــزب 

دموکــرات را رشوع كننــده ی جنــگ عنــوان می منــود. بــه هــر حــال ایــن جنــگ متامــی تــوان و قابلیت هــای مبارزاتــی رشق كوردســتان 

را بــه قهقــرا بــرده و موجبــات حاكمیــت دوبــاره ی رژیــم را در كوردســتان فراهــم منــود. جنگــی كــه تــا ســال 1369 بــه انــواع اشــكال 

ادامــه داشــت. ســال 67 كــه عــده ای نیروهــای حــزب دموکــرات از ایــن حــزب جــدا شــدند بــه صــورت یــك طرفــه در مقابــل كوملــه 

ــد. اعــام آتش بــس منودن

كنگــره ی هفتــم حــزب دموکــرات ایــران در روز 26 آذر ســال 64 رشوع بــه كار كــرد. ایــن كنگــره خــروج از شــورای ملــی مقاومــت 
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ــود كــه كنگــره در  ــه و حــزب دموکــرات ب ــان كومل ــه آن رای داد. موضــوع بعــدی جنــگ می را  كاری به جــا و مناســب دانســت و ب

ایــن مــورد دچــار تشــتت بــود. در نهایــت سیاســت فشــار بــه كوملــه تــا زمانــی كــه رشوط حــزب، مبنــی بــر قبــول مهــری و برتــری 

مــورد تاییــد قــرار گرفــت. بــرای همیــن ایــن سیاســت در آینــده اعــامل شــد. مشــكل اساســی در ایــن كنگــره مســاله ی دیــدگاه حزبــی 

در مــورد خط مشــی كلــی بــود كــه بــر مبنــای كنگــره ششــم بــه صــورد سوسیالیســم دموكراتیــك مــورد قبــول واقــع شــده بــود. امــا  

هنــوز جــای اختــاف و تضــاد بــود. ایــن مســاله اگرچــه بــه ظاهــر حــل شــده بــود امــا می رفــت كــه حــزب را بــه ســوی انشــعاب و 

جدایــی ســوق دهــد. دكــر قاســملو دوبــاره بــه دبیركلــی حــزب انتخــاب شــد و حســن زاده نيــز همچنــان معــاون او باقــی مانــد. حــزب 

دموکــرات در ســال 1986 بــه عنــوان میهــامن در هفدهمیــن كنگــره ی انرناســیونال كــه در لیــام پایتخــت پــرو برگــزار می شــد رشكــت 

كــرد. از آن تاریــخ بــه بعــد در متامــی مناســبات و گردهامیی هــای ایــن ســازمان بین املللــی رشكــت منــوده اســت. بــه صــورت رســمی 

از 11 ســپتامر ســال 1996 و در جریــان كنگــره ی بیســتم ایــن ســازمان بــه عضویــت درآمــد.

كنگــره ی هشــتم، ایــن كنگــره در شــهر ســلیامنیه و در روز 28 دی ســال 66 خورشــیدی برگــزار شــد. در آن كنگــره مشــكل اساســی 

ــل  ــك تقاب ــرای ی ــم خــود را ب ــن برخــی از خطــوط مشــی حــزب از هــامن كنگــره هفت ــرا مخالفی ــداد. زی ــات روی در موضــوع انتخاب

كامــل بــا برخــی از اعضــای رهــری آمــاده كــرده بودنــد. در ایــن گنگــره مبحــث اصلــی ایــن بــود كــه انتخابــات كمیتــه ی مركــزی بایــد 

بــه شــیوه ای آزاد بــوده و هــر كســی بتوانــد بــه نحــوی فــردی خــود را نامــزد و كاندیــد منایــد یــا اینكــه بــه صــورت لیســتی از افــراد 

ــن  ــه ای ــراد ب ــه داده و اف ــدام لیســت اعضــای مــورد نظــر خــود را ارائ جناح هــا باشــد. قاســملو پیشــنهاد كــرد كــه جناح هــا هــر ك

لیســت ها رای بدهنــد. ایشــان بــر ایــن شــیوه ی انتخابــات ارصار داشــت. مســاله ی انتخابــات موضوعــی جانبــی بــود و هــدف اساســی 

ایــن بــود از هــر دو طــرف برخــی از افــراد انتخــاب نشــوند. امــا هــر كــدام از جناح هــا بــه ایــن می اندیشــید كــه بــه شــیوه ی خویــش 

از انتخــاب برخــی از افــراد جلوگیــری منایــد. قاســملو آشــكارا بیــان داشــت كــه منی توانــد بــا هــر كســی در كمیتــه ی مركــزی و دفــر 

سیاســی حــزب كار كنــد و بــرای همیــن هــم بــه ارائــه ی لیســت افــراد دلخــواه یــا مطابــق میــل خــود اقــدام می منایــد. در نهایــت 

انتخابــات بــه صــورت ارائــه ی لیســت فیكــس بــا اكریــت آرا تصویــب شــد. لیســت نهایــی بــا امتنــاع چنــد نفــر از افــراد موجــود در 

لیســت بــه 19 نفــر كاهــش داده شــد و در نهایــت ایــن تعــداد بــه كمیتــه ی مركــزی حــزب راه یافتنــد. قاســملو بــه رهــری و رشفكنــدی 

هــم بــه جانشــینی ایشــان انتخــاب شــدند. ناراضیــان ایــن كنگــره چنــد مــاه بعــد از آن و در اول بهــار 67 بــا صــدور بیانیــه ای اعــام 

منودنــد كــه از حــزب دموکــرات كوردســتان ایــران جــدا شــده و خــود از ایــن بعــد بــا عنــوان »حــزب دموکــرات کوردســتان ایــران – 

رهریــت انقابــی« خواهنــد شناســاند. بــه ایــن ترتیــب موجودیــت خــود را اعــام منودنــد. اختافــات میــان ایــن دو جنــاح بــه جنــگ 

تبدیــل شــد و تــا ســال 72 ادامــه داشــت.

بعــد از قبــول قطع نامــه ی 598 ســازمان ملــل از ســوی ایــران جنــگ بیــن ایــران و عــراق بــه پایــان رســید و رشایــط بــه طــور كلــی 

بــرای احــزاب هــر دو بخــش كوردســتان ســخت تر شــد. حــزب دموکــرات بایــد خــود را بــا ایــن رشایــط وفــق مــی داد. امــا در ســال 68 

و در روز 23 تیرمــاه مصــادف بــا 14 ژوئیــه ی ســال 1989 میــادی در روز عیــد قربــان خــر شــهادت دكــر قاســملو در ویــن همــه ی 

رشایــط را عــوض منــود و نشــان داد كــه جمهــوری اســامی هــر گاه از جنــگ بــا دشــمنان خارجــی فــارغ شــده بــه رسكــوب داخلــی 

پرداختــه و ایــن یــك رونــد تكــراری در تاریــخ ایــران اســت.

ــد. در  ــراق الحــاق كردن ــه ع ــرده و ب ــد. آن را تــرصف ك ــه منودن ــت حمل ــه كوی ــراق ب ــش ع ــرداد 69 نیروهــای ارت روز یازدهــم م

17 ژانویــه 91 حملــه ی ائتــاف بین املللــی بــه عــراق رشوع شــد. مــدت 40 روز بــه طــول انجامیــد. قیــام مــردم جنــوب كوردســتان 

پیامــد ایــن حمــات ائتــاف بــود. حــزب دموکــرات نســبت بــه ایــن مــوارد بی تفــاوت و ســكوت اختیــار منــود. امــا در نهایــت ایــن 

مــوارد بــر فعالیت هــای حــزب دموکــرات تاثیــر بســزایی برجــای گذاشــت. كنگــره ی نهــم حــزب دموکــرات هــم در روز اول زمســتان 

ــادق  ــر ص ــت دك ــت نخس ــد از نشس ــت بع ــی داش ــو انتخاب ــه 27 عض ــزب ك ــزی ح ــه ی مرك ــرد. كمیت ــه كار ك ــال 1370 رشوع ب س

رشفكنــدی را بــه عنــوان دبیــركل حــزب برگزیــد و مصطفــی هجــری هــم بــه عنــوان جانشــین ایشــان تعییــن شــد. بعــد از شــهادت 

دكــر صــادق رشفكنــدی در ســال 1371 در جلســه ی كمیتــه ی مركــزی مصطفــی هجــری بــه عنــوان دبیــركل حــزب برگزیــده شــد و 

عبداللــه حســن زاده هــم بــه عنــوان جانشــین ایشــان انتخــاب شــد. صــادق رشفكنــدی در روز 26 شــهریور ســال 71 در برلیــن و ماننــد 

قاســملو بعــد از امتــام كنگــره ی انرناســیونال نوزدهــم بــه شــهادت رســید. شــهادت دكــر رشفكنــدی هرگونــه امــكان اتحــاد را در بیــن 

جناح هــای مختلــف دموکــرات از بیــن بــرد و ایــن هــدف نهایــی جمهــوری اســامی در ایــن تــرور بــود. بعــد از ایــن مــوارد حمــات 

نظــام جمهــوری اســامی ایــران همچنــان ادامــه داشــت و تــا زمانــی كــه حــزب را از مناطــق مــرزی دور نگردانــده و بــه شــهر كویــه 

منتقــل نكــرد بــه حمــات هوایــی و زمینــی خــود ادامــه داد و در نهایــت در كویــه نیــز بــه ایــن تعرضــات خــود وجوهــات تــازه ای 

بخشــید.
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كنگــره ی دهــم حــزب هــم در روز 23 فروردیــن ســال 74 در رشایــط امنیتــی شــدید در شــهر اربیــل برگــزار شــد و مــدت یــك هفتــه 

طــول كشــید. عبداللــه حســن زاده بــه عنــوان دبیــركل حــزب دموکــرات برگزیــده شــد. آقــای مصطفــی هجــری هــم بــه عنــوان جانشــین 

ایشــان انتخــاب شــدند. ایــن كنگــره تصمیــم گرفــت اقداماتــی را بــرای عادی ســازی روابــط بــا اعضایــی كــه بعــد از كنگــره ی هشــتم 

از ســازمان بردیــده بودنــد انجــام دهــد، از جملــه برداشــن بایكــوت نســبت بــه ایــن اعضــاء بــود. اولیــن جلســه ی وحــدت در اول 

خــرداد ســال 74 برگــزار شــد. و در نهایــت در تیرمــاه ســال 75 در كویــه بــه توافــق رســیدند. در 19 دی مــاه ســال 75 مراســم جشــن 

وحــدت بــه متامــی جدایی هــا خامتــه داد. در 7 مردادمــاه ســال 75 نیروهــای ایــران بــا كمــك اتحادیــه ی میهنــی بــه مقــر حــزب در 

كویــه حملــه منودنــد. كــه مــدت 12 ســاعت كمپ هــای حــزب را زیــر آتــش ســنگین ســاح های خــود قــرار دادنــد. ایــن حملــه هیــچ 

واكنشــی را در بیــن كشــورهای جهــان برنیانگیخــت.

ــرار  ــزب ق ــتور كار ح ــان در دس ــلحانه همچن ــی مس ــد. خط مش ــام ش ــامه انج ــل دی ــال 76 اوای ــزب در س ــم ح ــره ی یازده كنگ

گرفــت. امــا بــا توجــه بــه رشایــط جدیــد امــكان فرســتادن گروه هــای نظامــی بــه داخــل خــاك ایــران را نداشــت. حســن زاده دوبــاره 

ــا  ــد. بعــد از ایــن كنگــره روابــط ب ــه دبیركلــی انتخــاب شــد. كنگــره ی دوازدهــم هــم در كركــوك و در مــورخ 4 آذر 79 برگزارگردی ب

جناح هــای مختلــف كوملــه از رس گرفتــه شــد. از ایــن بــه بعــد پلونوم هــای یكــی  بعــد از دیگــری بــه تحلیــل رشایــط و رفــع مشــكات 

داخلــی مشــغول بــوده و كاری دیگــری هــم از پیــش منی بــرد. بعــد از حمــات یازده هــم ســپتامر تــاش شــد كــه بــه آمریــكا نزدیــك 

ــا ســایر گروه هــای اپوزیســیون  شــده و تشــكیل جبهــه ی واحــد كــوردی در دســتور كار قــرار گرفــت. همچنیــن ســعی گردیــد كــه ب

ــه  ــال83 در كوی ــاه س ــیزدهم تیرم ــزب، در س ــیزدهم ح ــره ی س ــلطنت طلب ها. كنگ ــا س ــه ب ــرد. از جمل ــورت گی ــی ص ــم مراودات ه

برگــزار شــد. در ایــن گنگــره شــعار حــزب از خودمختــاری بــه فدرالیســم تغییــر كــرد. شــعار رسنگونــی نظــام و ارتبــاط بــا گروه هــای 

دیگــر اپوزیســیون از مــوارد دیگــر مصــوب در كنگــره بودنــد. مصطفــی هجــری بــه دبیركلــی حــزب برگزیــده شــد. در دوران بعــد از 

كنگــره بــا توجــه بــه مشــكات بــه وجــود آمــده و از بیــن رفــن اعتــامد و اتحــاد اعضــا در نهایــت حــزب دچــار انشــعاب شــده و بــه 

دو جریــان تحــت رهــری مصطفــی هجــری بــا عنــوان » حــزب دموکــرات كوردســتان ایــران« و جنــاح عبداللــه حســن زاده بــا عنــوان» 

ــه »حــزب  ــار گذاشــته و ب ــوان حــزب كن ــران را از عن ــام ای ــران« تقســیم شــد. بعدهــا انشــعابیون ن ــرات كوردســتان ـ  ای حــزب دموک

دموکــرات كوردســتان« اكتفــا منودنــد. انشــعابیون مبــارزه ی مســاملت آمیز را بهریــن شــیوه ی مقابلــه بــا ایــران دانســته و ســایر مــوارد 

را هــم رد نكردنــد.

ــی  ــوری كوردســتان در چارچــوب ایران ــزار شــد. تاســیس جمه ــا 23 اســفند 86 برگ ــورخ 16 ت كنگــره چهاردهــم انشــعابیون در م

فــدرال را بــه تصویــب رســاند. رســام نــام خــود را بــه حــزب دموکــرات كوردســتان تغییــر داد. خالــد عزیــزی بــه عنــوان ســخنگوی 

حــزب تعییــن شــد. راه حــل مســاملت جویانه را بهریــن شــیوه ی مبــارزه دانســتند. بعــد از هجــده مــاه خالــد عزیــزی ســمت دبیــركل 

ــران هــم در مــورخ 20 شــهریور ســال 78 كنگــره ی چهاردهــم خــود را برگــزار منــود. حــذف  یافــت. حــزب دموکــرات کوردســتان ای

محدودیــت دوران دبیركلــی از اهــم مصوبــات بــود. حــزب دموکــرات کوردســتان پانزدهمیــن كنگــره را نیــز در خــرداد ســال 90 بــه 

انجــام رســانیدند. مســاله ی مبــارزه مســلحانه بــه كنــاری نهــاده شــد. شــعار فروپاشــی هــم بــه تغییــر و پایــان نظــام بــدل گردیــد. 

ــز در مهــر مــاه ســال 91 كنگــره ی پانزدهــم خــود را برگــزار كــرد. كنگــره ی شــانزدهم حــزب  ــران نی حــزب دموکــرات كوردســتان ای

ــا ۱۱ فوریــه  ــز در روزهــای ۶ ت ــه عنــوان راســان برگــزار شــد. کنگــره ی شــانزدهم حــزب دموکــرات کوردســتان نی ــران ب دموکــرات ای

۲۰۱۶ برگــزار شــد. کــه آن را کنگــره ی ۷۰ ســال مبــارزه نــام نهادنــد. کنگــره ی نهایــی ایــن حــزب نیــز در ســال ۹۸ و در روزهــای ۱۹ 

و ۲۰ آبامنــاه برگــزار گردیــد.

ــی  ــت اجتامعــی، آرمان ــر اســاس اصــل عدال ــران تشــكیل جامعــه  ای ســعامتند ب ــدگاه حــزب دموکــرات كوردســتان ای  براســاس دی

تغییر ناپذیــر اســت جهــت دســتیابی بــه ایــن حــق، حــزب دموکــرات كوردســتان ایــران، سوسیالیســم دموکراتیــك بــه عنــوان آرمــان 

آینــده خــود تعییــن منــوده اســت.

برنامه  حزب دموکرات کوردستان ایران
اهداف کلی:

»1ـ حــزب دموکــرات كوردســتان ایــران، پرچــم دار مبــارزه ی ملــی دموکراتیــك مــردم كوردســتان ایــران اســت و همــراه و هم صــدا 

ــار نیروهــای دموکراتیــك و مرقــی ایــران بــرای ایجــاد سیســتمی دموکراتیــك فــدرال در ایــران و  ــا دیگــر ملت هــای ایــران و در كن ب

دســتیابی بــه حــق تعییــن رسنوشــت ملــت كــورد در كوردســتان ایــران مبــارزه می كنــد.

2ـ آرمان نهایی حزب دموکرات كوردستان ایران، ایجاد جامعه ای دموکراتیك سوسیالیستی است.

»
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ــوب  ــران در چارچ ــتان ای ــورد در كوردس ــت ك ــی مل ــوق مل ــن حق ــران، تامی ــتان ای ــرات كوردس ــزب دموک ــراتژیك ح ــعار اس 3ـ ش

ــت. و ... .« ــران اس ــدرال در ای ــك ف ــتم دموکراتی سیس

مبانی اداره ی حكومت اقلیم كوردستان

. كوردســتان ایــران یكــی از اقلیم هایــی اســت كــه بــه شــیوه ای دواطلبانــه و دوشــادوش ســایر اقلیم هــای تشــكیل دهنده ی ایــران، 

ایــران فــدرال را تشــكیل می دهــد. 

. اقلیــم كوردســتان، رسارس رسزمیــن كوردســتان را شــامل می شــود. چارچــوب جغرافیایــی اقلیــم كوردســتان، بــر اســاس معیارهــای 

جغرافیایــی ملــی و  خواســت اكریــت ســاكنان مشــخص می شــود.

ــی خــود در  ــوق مل ــتار حق ــند و خواس ــورد باش ــاكنانش ك ــت س ــه اكری ــران ك ــای ای ــر ج ــتان، در ه ــم كوردس ــارج از اقلی . در خ

چارچــوب مرزهــای جغرافیایــی خــود باشــند، حكومــت اقلیــم كوردســتان از آنهــا حامیــت كــرده و آنهــا را متحــد ملــی و اســراتژیك 

ــه خواســتار حــق فرهنگــی خــود  ــران ك ــاط دیگــر ای ــم كوردســتان از كوردهــای ســاكن نق ــن حكومــت اقلی ــد. همچنی خــود می دان

باشــند، حامیــت خواهــد كــرد. بــر همیــن اســاس، ملیت هــای غیــر كــورد ســاكن كوردســتان نیــز، از  حقــوق فرهنگــی خــود برخــوردار 

خواهنــد بــود.

. حكومــت اقلیــم كوردســتان بــر مبنــای حاكمیــت مــردم، اســتقال، تفكیــك ســه قــوای مقننــه و مجریــه و قضاییــه، پلورالیســم و 

جدایــی دیــن از دولــت، تاســیس خواهــد شــد.

ــدگان خــود در پارملــان  ــق انتخــاب مناین ــن حاكمیــت را از طری ــم كوردســتان، منشــا حاكمیــت مــردم هســتند. مــردم ای . در اقلی

ــد.  ــامل می مناین ــم، اع ــی اقلی ــای حكومت ــق ارگان ه ــتان و از طری كوردس

. رابطــه ی میــان حكومــت اقلیــم كوردســتان و دولــت فــدرال ایــران، بــر اســاس قانونــی دموکراتیــك مشــخص می شــود. ملــت كــورد 

در اقلیــم كوردســتان ایــران و ملیت هــای دیگــر ایــران نیــز در اقلیم هــای خــود، از طریــق ســازمان های فــدرال بــه صــورت یكســان 

و بــدون هیــچ تبعیضــی در مدیریــت امــور كشــور ســهیم خواهنــد بــود.

ــب می رســند.  ــه تصوی ــان كوردســتان ب ــه همگــی در پارمل ــی خــود اســت. ك ــم كوردســتان دارای پرچــم، رسود و جشــن مل . اقلی

پرچــم كوردســتان در متامــی ادارات دولتــی و رســمی برافراشــته خواهــد شــد. در اقلیــم كوردســتان پرچــم ایــران فــدرال نیــز در كنــار 

پرچــم كوردســتان برافراشــته می شــود.

ــی،  ــات عموم ــق  انتخاب ــان از طری ــدگان پارمل ــت. مناین ــتان اس ــم كوردس ــذاری اقلی ــن ارگان قانونگ ــتان، عالی تری ــان كوردس . پارمل

ــوند. ــاب می ش ــتقیم انتخ ــی و مس ــان،  مخف یكس

. انجمن وزیران رای اعتامد خود را از پارملان كسب می مناید. و در مقابل پارملان نیز پاسخگو است.

. حفــظ نظــم و امنیــت داخلــی اقلیــم كوردســتان برعهــده ی نیروهــای انتظامــی محلــی حكومــت اقلیــم اســت. وظیفه ی پیشــمرگه، 

حفــظ منافــع و حاكمیــت اقلیــم اســت.

. زبــان كــوردی، زبــان رســمی همــه ی ســطوح تحصیلــی و مكاتبــات اداری اقلیــم كوردســتان اســت. در اقلیــم كوردســتان و مــدارس 

ایــن اقلیــم، زبــان فارســی در كنــار زبــان كــوردی تدریــس می شــود.

. روابــط اقلیــم بــا ســایر بخش هــای كوردســتان و كشــورهایی كــه منافــع كــورد در آنجــا وجــود دارد، از طریــق مناینــدگان اقلیــم 

ــا حكومــت فــدرال، میــرس می شــود. كوردســتان و از طریــق توافــق ب

حقوق ساکنان اقلیم کوردستان
. متامــی حقــوق و آزادیهــای منــدرج در اعامیــه ی جهانــی حقــوق بــرش و میثاق هــای مرتبــط بــا آن، در منطقــه تحــت حاكمیــت 

حكومــت اقلیــم كوردســتان تامیــن می شــوند. همــه ی ســاكنان كوردســتان بــدون هرگونــه تبعیــض ملــی، جنســی و مذهبــی، از حقــوق 

اجتامعــی، سیاســی و فرهنگــی یكســان، بهرمنــد هســتند. آزادی بیــان و دسرســی بــه اطاعــات، حــق ســاكنان اقلیــم كوردســتان اســت 

و تامیــن آنهــا از جملــه وظایــف حكومــت اســت.

ــان از  ــا كار و دریافــت حقــوق یكســان اند. زن ــد و در رابطــه ب ــواده و جامعــه، از حقــوق یكســان برخوردارن . زن و مــرد در خان

حــق مرخصــی دوران بــارداری و زایــامن برخــوردار خواهنــد بــود. حكومــت اقلیــم كوردســتان جهــت زدودن فرهنــگ مردســاالری در 

جامعــه، بــا تنظیــم برنامــه ای منســجم و ضمــن قانونــی كــردن آن،  گام برمــی دارد. ...

. اقلیت هــای ملــی و مذهبــی موجــود در كوردســتان، از كلیــه حقــوق منــدرج در منشــور جهانــی حقــوق بــرش، بهره منــد 

می باشــند و از ســوی حكومــت اقلیــم كوردســتان بــرای گســرش و حفــظ فرهنــگ خــود، حامیــت می شــوند.

س
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   سیاست های اقتصادی و اجتماعی
ــم كوردســتان  ــده ی حكومــت اقلی ــر عه ــم كوردســتان،  ب ــزی علمــی در اقلی ــق برنامه ری 1ـ پیشــرد و توســعه ی اقتصــادی از طری

ــه  ــرای جــران عقب ماندگــی اقتصــادی كــه ناشــی از ســتم ملــی و بروكراســی مركزگراســت، الزم می باشــد دولــت فــدرال ب اســت. ب

ترتیبــی درآمدهــای عمومــی كشــور را توزیــع كنــد كــه ســهم ســاكنان اقلیــم كوردســتان بــه تناســب میــزان عقب ماندگــی منطقه شــان، 

بیــش از درآمــد متوســط كشــور باشــد.

2ـ یكــی از راه هــای اصــل توســعه ی اقتصــادی كوردســتان و كشــور ایــران، صنعتــی كــردن كشــور بــا بهره گیــری از دســتاوردهای 

ــن  ــی بنیادی ــك دگرگون ــاد ی ــر اســت. ایج ــی كشــور از ســوی دیگ ــات طبیع ــا و امكان ــو و نیازمندی ه ــك س ــوژی از ی ــی و تكنول علم

ــم  ــت اقلی ــدرال و حكوم ــت ف ــف دول ــی ترین وظای ــی از اساس ــت، یك ــردن اس ــی ك ــاز صنعت ــورد نی ــه م ــی ك ــادی و اجتامع اقتص

كوردســتان اســت.

3ـ  حكومــت اقلیــم كوردســتان از طریــق بخــش عمومــی اقتصــاد، كــه بخــش اساســی جهــت پیشــرد اقتصــاد محســوب می شــود، 

ــرای مشــاركت رسمايــه دار ی خصوصــی و خارجــی در امــر پیرشفــت اقتصــادی  ــه را در كوردســتان دایــر می منایــد و ب صنایــع پیرشفت

كشــور، بــه ویــژه در بخــش صنعتــی كــردن، كلیــه ی تســهیات الزم را فراهــم می منایــد و در هــامن حــال از صنایــع ملــی و بومــی 

هــم حامیــت بــه عمــل مــی آورد. 

4ـ منابــع طبیعــی و زیرزمینــی كوردســتان همچــون ســایر اقلیم هــای ایــران جــزو ثــروت عمومــی محســوب می شــوند و حكومــت 

اقلیــم بــا توافــق بــا دولــت فــدرال از آنهــا بــه نفــع همــه ی مــردم ایــران بهره بــرداری می منایــد. 

ــد و  ــود می دان ــادی خ ــت اقتص ــی از سیاس ــش مهم ــد و آن را بخ ــت می ده ــاورزی اهمی ــت كش ــردن صنع ــزه ك ــه مكانی 5ـ ب

ــاد  ــی اقتص ــای اصل ــی از بنیاده ــروری را یك ــاورزی و دامپ ــای كش ــن بخش ه ــی آورد. همچنی ــم م ــرا فراه ــعه ی آن ــای توس مكانیزم ه

كوردســتان محســوب می كنــد و بــرای توســعه، حفاظــت و گســرش كشــاورزی و دامــداری در كوردســتان، در راســتای منافــع 

دامپــروران و كشــاورزان، اقــدام می كنــد. در ایــن راســتا بــه برنامه ریــزی، تصمیم گیــری و ارائــه ی رهیافــت می پــردازد.

6ـ ارتقــای ســطح زندگــی مــردم بویــژه قــرش زحمت كــش كوردســتان، محتــوای اصلــی سیاســت اقتصــادی حكومــت اقلیــم اســت. 

ــوان خــود  ــات و ت ــه  ی امكان ــرای شــهروندان كوردســتان، از كلی ــن یــك زندگــی شایســته ی عــرص حــارض ب ــه منظــور تامی حكومــت ب

ــد. ــتفاده می كن اس

7ـ  ســاعات رســمی كار در هفتــه نبایــد بیــش از 40 ســاعت باشــد. كارگرانــی كــه بــه كارهــای ســخت اشــتغال دارنــد، بایــد ســاعات 

ــاال رفــن هزینه هــا،  ــا ب ــن می گــردد. ب ــا هزینه هــای زندگــی تعیی كار كمــری داشــته باشــند. حداقــل دســتمزد كارگــران، متناســب ب

ــه  ــت بیم ــكاری و كهول ــی، بی ــامری، از كار افتادگ ــه بی ــوادث كار از جمل ــر ح ــران در براب ــد. كارگ ــش می یابن ــز افزای ــتمزد ها نی دس

می شــوند. بــه كارگــامردن افــرادی كــه ســن آنهــا كمــر از 16 ســال باشــد، ممنــوع اســت. حــق اعتصــاب و بازنشســتگی بایــد در اقلیــم 

كوردســتان رعایــت شــود. 

8 ـ بــر اســاس یــك طــرح علمــی از تقســیم زمین هــا بــه قطعــات كوچك تــر جلوگیــری می كنــد. تــا مانــع از رضر و زیــان بــه میــزان 

تولیــد عمومــی شــود.

ــه  ــا دقــت، متركــز و رویكــردی آسیب شناســانه ب ــم كوردســتان در راســتای ایجــاد جامعــه ای ســامل، الزم اســت ب 9ـ حكومــت اقلی

ــد. ــن كن ــب تدوی ــای متناس ــا برنامه ه ــع آنه ــرای رف ــرده و ب ــه ك ــی توج ــرب اجتامع ــیب های مخ آس

10ـ اهمیت دادن و توسعه ی بخش توریسم باید از اولویت های حكومت اقلیم باشد.

محیط زیست و اماکن تاریخی
1ـ حفاظــت از محیط زیســت، منابــع طبیعــی، مراتــع، دریاچه هــا و حیوانــات یكــی از وظایــف حكومــت اقلیــم كوردســتان اســت. 

ــازه تاســیس،  ــی ت ــوع و مكان هــای صنعت ــه در انتخــاب ن ــد. الزم اســت ك ــل آی ــه عم ــت ب ــه مامنع ــد از شــكار بی روی ــن بای بنابرای

راهســازی، ســاخن راه آهــن، حفاظــت محیط زیســت در نظــر گرفتــه شــود.

2ـ حكومــت اقلیــم كوردســتان پایه هــای صنعــت توریســم را پی ریــزی كــرده و در راســتای برنامه ریــزی مناســب بــرای حفاظــت 

از امــكان و آثــار تاریخــی اقــدام می كنــد.

سیستم فدرالی در ایران، قانون و تقسیم قدرت
1ـ تقســیم حاكمیــت، مبنــای نظــام فدرالــی اســت؛ بنابرایــن الزم اســت حاكمیــت در میــان اقلیم هــای جغرافیایــی ملــی در قانــون 

تامیــن گــردد. هــم حكومــت مركــزی و هــم حكومت هــای اقلیمــی از قانــون فدرالــی پیــروی می مناینــد.
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2ـ دادگاه عالــی فــدرال كــه از متخصصیــن متــام ملیت هــای ایــران بــه صــورت برابــر تشــكیل می شــود، بــه مشــكات قانونــی میــان 

دولــت فــدرال و حكومت هــای اقلیمــی رســیدگی كــرده و تــوازن قــوا را در میــان آنهــا حفــظ می كنــد.

3ـ در ایــران فــدرال، چــه در ســطح حكومــت مركــزی و چــه در ســطح حكومت هــای اقلیمــی، هــر یــك از قــوای مقننــه،  قضاییــه 

و مجریــه از یكدیگــر مســتقل هســتند.

ــه تعــداد و حقــوق مســاوی  ــی فــدرال و انجمــن مناینــدگان ملیت هــای كشــور ب ــران فــدرال، تصمیــامت در شــورای عال 4ـ در ای

ــب  ــدرال تصوی ــورای ف ــوی ش ــوند، از س ــوط می ش ــا مرب ــع اقلیم ه ــوق و مناف ــه حق ــه ب ــی ك ــه ی مصوبات ــردد و كلی ــكیل می گ تش

می شــوند.

5ـ  حــق تصویــب كلیــه ی قوانینــی كــه بــه مســائل داخلــی اقلیم هــا مربــوط می شــوند، بنــا بــه مبانــی قوانیــن ایــران فــدرال، بــه 

ــذار می شــود. ــا واگ ــان اقلیم ه پارمل

ــن  ــدرال ســهیم اند و ای ــران ف ــه تبعیضــی در تشــكیل سیســتم ای ــدون هیچگون ــران، ب ــه ی ملیت  هــای تشــكیل دهنده ی ای 6ـ هم

ــون اساســی سیســتم فــدرال،  تصویــب می شــود. اصــل در قان

8ـ مســائل مشــركی كــه بــه حكومــت فــدرال مربــوط می شــوند ماننــد: سیســتم پولــی، ارتــش، برنامه ریــزی بلندمــدت اقتصــادی، 

ــارات مشــرك  ــه ی ثروت هــای عمومــی، سیاســت خارجــی و اوزان و مقیاســات، در محــدوده ی اختی ــد و تقســیم عادالن ــع درآم مناب

ــد. ــدرال می باش ــت ف ــا و حكوم ــت اقلیم ه حكوم

۹ـ  قانــون اساســی ایــران فــدرال بــر مبنــای معیارهــای جهان شــمول حقــوق بــرش،  از جملــه حقــوق فرهنگــی ـ سیاســی ـ اقتصــادی و 

میثاق هــای بین املللــی، بــه گونــه ای تنظیــم می شــود كــه حقــوق كلیــه ی واحد هــای ملــی، قومــی، دینــی، زبانــی و اجتامعــی درون 

آن سیســتم فــدرال را در چارچــوب مرزهــای تعریــف شــده ی جغرافیایــی ملــی اقلیم هــا، بــه رســمیت شــناخته شــود.

 سیاست دفاعی
ــذاری  ــدرال، پایه گ ــران ف ــكیل دهنده ی ای ــای تش ــرك ملیت ه ــع مش ــظ مناف ــای حف ــر مبن ــدرال، ب ــران ف ــی ای ــت دفاع 1ـ سیاس

می شــود.

2ـ ارتــش ایــران فــدرال از مجمــوع واحد هــای مســلح اقلیم هــای فــدرال تشــكیل می گــردد كــه دارای فرماندهــی مشــركی خواهــد 

بــود كــه بــا توافــق میــان اقلیم هــا تعییــن می شــود. ارتــش اجــازه ی دخالــت در سیاســت و امــور داخلــی اقلیم هــا را نــدارد.

ــه  ــوط ب ــی مرب ــه ی قراردادهــای جهان ــه كلی ــد و ب ــه، خــودداری می كن ــدرال از ســاخت ســاح كشــارجمعی و ممنوع ــران ف 3ـ ای

ــد.« ــد می باش ــگ، پایبن دوران جن

حــدکا در خصــوص مســایلی چــون »پدیــده دولــت، دموکراســی، ســاختار حاکمیتــی، فدرالیســم، قانون گرایــی، اقتصــاد و 

خصوصی ســازی، کا سیســم ســنتی ســاختاری، مســئله ی زن، سکوالریســم و جدایــی دیــن از سیاســت، محیط زیســت، قوانیــن 

اجتامعــی و کار و ســاختار اجتامعــی و حاکمیتــی« هنــوز هــم گرفتــار مفاهیــم و ذهنیت هــای ســنتی پیشــینی اســت کــه اجــازه رشــد 

ســازمانی و تکویــن حزبــی بــه آن نــداده. در برخــی مــوارد حتــی حــارض نیســت بــه انــدازه ی حــدک بــه برخــی مفاهیــم حتــی بپــردازد. 

مثــا در خصــوص سوسیالیســم، سکوالریســم و غیــره. ایــن اصــول، بیانگــر نگــرش کاســیک پارادایمــی بــه مبــارزه و حاکمیــت مردمــی 

در مســیر رســیدن بــه جامعــه ی مطلــوب اســت. و چنانچــه مشــاهده می گــردد، از بــس گرفتــاری بــه مشــکات درون ســازمانی، رمــق 

ــه و  ــروی دفاعــی پخت ــوز از نی ــاورده. هن ــوز بدســت نی ــدارد و اســتعداد آن را هن ــن کان موضوعــات پارادایمــی را ن ــه ای پرداخــن ب

مــدرن در راســتای داعیه هــای برنامــه ی سیاســی خــود برخــوردار نیســت و ایــن مــوارد در نحــوه ی طراحــی ســاختار حاکمیتــی آینــده 

ایــران و کوردســتان آن را بــه مــدارای بیشــر در چارچــوب مــدل فدرالیســتی بــه شــیوه ای دترمنیســتی قانــع ســاخته اســت. همچنین در 

برخــی ابعــاد ســازمانی همچــو نــوع ذهنیــت درخصــوص مســئله ی زن قابلیــت گــذار از ســنت های زنگارگرفتــه جامعــه ی واپس رفتــه 

را از خــود نشــان منی دهــد و جســارت نزدیــک شــدن بــه ایــن موضــوع جهانــی را نــدارد.

برنامه حزب دموکرات کوردستان
ــا حــدکا را  ــز ب ــدارد. مــوارد متامی ــا برنامــه حــدکا ن ــادی ب ــرات کوردســتان)حدک( تفاوت هــای زی برنامــه ی سیاســی حــزب دموک

در ایــن ســطور بررســی می کنیــم. از جملــه آرمانهــا و پرنســیپ های اساســی حــدک، »تاســیس جمهــوری کوردســتان« در چارچــوب 

ایــران دموکراتیــک و فــدرال اســت. اساســا بنــای تفــاوت را بــر جمهوریــت و دموکراتیک بــودن فــدرال گذاشــته. همچنیــن بــه ترشیــح 

متفاوت تــری در زمینــه ی بــه تعبیــر خــود اقلیت هــای کوردســتان پرداختــه و مدعــی اســت کــه مکانیــزم ویــژه ای را جهــت مشــارکت 

آنهــا در حاکمیــت مدنظــر قرارخواهــد داد امــا نــوع و ســاختار آن را مشــخص نســاخته.

همچنیــن حــدکا بــه مســئله ی سکوالریســم یــا جدایــی دیــن از حاکمیــت سیاســی نپرداختــه امــا حــدک ایــن اصــل را در برنامــه خــود 

»
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گنجانــده. متعاقــب مســایل مذکــور، در خصــوص همبســتگی ملت هــا در ایــران فــدرال و ترشیــح مبانــی اتحــاد میــان آنهــا »سیســتم جمهــوری، 

دموکراتیــک و فــدرال« را ارایــه می دهــد و مدعــی اســت کــه در مدیریــت می توانــد متضمــن همبســتگی و هم پیامنــی پایــدار و اســتوارتر در میــان 

ــر  ــد. به تعبی ــی ارایه ده ــم عمل ــری و ه ــث نظ ــم از حی ــه مفهوم ه ــن س ــدکا در ای ــری از ح ــی متامیزت ــعی می کند مبان ــد. س ــران باش ــای ای ملت ه

ــن  ــای انجم ــا. اعض ــن ملیت ه ــدگان و انجم ــن مناین ــد: انجم ــن می دان ــیس دو انجم ــز تاس ــران را نی ــا در ای ــاد ملیت ه ــن اتح ــاب منادی ــود، بازت خ

مناینــدگان بــر اســاس جمعیــت انتخــاب خواهدشــد؛ اعضــای انجمــن ملیت هــا نیــز بــرای هــر كــدام از ملیت هــای ایــران فــدرال بــه یــك انــدازه 

ــب انجمــن ملیت هــا  ــدون تصوی ــاط داشــته باشــد، ب ــران ارتب ــه رسنوشــت ملیت هــای ای ــه ب ــچ تصمیمــی ك ــه هی ــان مــی  دارد ک ــود. اذع خواهدب

قابــل اجــرا نخواهدبــود.

ــر از »مناســبات خارجــی، ارتــش  ــد کــه غی ــز می گوی ــان دولــت فــدرال مرکــزی و جمهــوری کوردســتان نی ــه ی تقســیم صاحیت هــا می در زمین

ــزی در  ــری و برنامه ری ــد، تصمیم گی ــدرال می باش ــت ف ــت دول ــه در صاحی ــی« ك ــتم پول ــادی و سیس ــدت اقتص ــای بلندم ــدرال، برنامه ریزی ه ف

ــا ســاختار پیشــنهادی حــدکا  ــادی ب ــاوت زی ــه تف ــن زمین ــوری کوردســتان اســت. در ای ــت دســتگاه های جمه ــه ی عرصه هــای دیگــر در صاحی كلی

ــوری  ــن جمه ــد. بنابرای ــل بکاه ــژه اقتصــادی بصــورت کام ــدارد از ســلطه ی بوی ــا قصــد ن ــی مدنظــر آنه ــدل فدرال ــه م ــدارد و مســلم اســت ک ن

کوردســتان از منظــر اقتصــادی و لــذا بــه تبــع آن تحــت حاکمیــت مرکــزی فدرالــی دولت گرایانــه بصــورت یــک ســنت عرفــی ســاختاری قــراردارد و 

اســتقال اراده در آن مینی میــزه گردانــده شــده. ایــن کاسیســم ســاختاری ســلطه ی دولتــی همچنــان می توانــد در عرصــه عمــل منازعه آمیــز گــردد 

و منونه هــای عینــی آن را در ســوریه و عــراق بخوبــی مشــاهده می کنیــم. در ســوریه کوردســتان حــارض بــه رفــن بــه زیــر ســلطه مرکــزی نیســت 

ــان دارد. ــن ســاختار جری ــی در مــدل عــراق، دهه  هاســت ای ول

از دیگــر مفاهیــم، رشح وظایــف مهــم جمهــوری کوردســتان در خصــوص حقــوق و آزادیهــای عمومــی از منظــر حــدک اســت. حــدک حقــوق و 

آزادیهــا را منــوط بــه ســلطه ی قانــون ســاخته کــه از دیگــر غده هــای رسطانــی کاسیســم ســاختاری می باشــد. حاکمیــت قانــون را اصــل بامنــازع 

برشــمرده. 

از جملــه اصــول بنیادیــن بــرای هــر حــزب کــه می توانــد ســاختار اداری و اجتامعــی حاکمیــت آینــده ی ایــران و کوردســتان را شــکل دهــد، مســئله ی 

اقتصــاد و بــازار اســت. حــدک در یکــی از اصــول برنامــه ای خــود آورده کــه »سیســتم بــازار آزاد تحــت نظــارت حاكمیــت سیاســی و دموکراتیــك مــردم 

ــت  ــژه ی كشــور و رعای ــط وی ــا رشای ــق ب ــزوم تطبی ــر اســاس ل ــا بخــش عمومــی و بخــش خصوصــی ب ــود. و سیاســت حكومــت در رابطــه ب خواهدب

مصالــح ملــی تعییــن خواهدشــد.« در ایــن اصــل انــگار نظــر دارد دولــت را مینی میــزه گردانــد، امــا وقتــی جمهــوری فدرالــی مبتنــی بــر حاکمیــت 

ــد تحــت نظــارت  ــازار آزاد منی توان ــس ب ــه اســت. پ ــر جامع ــان مســلط ب ــنتی خــود همچن ــواره س ــت در ق ــد، دول ــون را تفســیر می کن ــازع قان بامن

ــه  ــدکا ب ــد. ح ــدک باش ــر ح ــک مدنظ ــم دموکراتی ــدای در سوسیالیس ــل مب ــه ای ترین اص ــد ریش ــن می توان ــد. ای ــی باش ــک مردم ــت دموکراتی حاکمی

ــازار آزاد و  ــاال و ب ــت در ب ــت در حــوزه ی حاکمی ــا دول ــت و فدرالیســم را ب ــع دول ــی از آن تاب ــا حــدکا مدل ــردازد، ام ــک منی پ سوسیالیســم دموکراتی

خصوصــی در حاکمیــت اجتــامع ارایــه می دهــد کــه منی توانــد صبغه هــای سوسیالیســتی داشــته باشــد. حــدک در خصــوص سوسیالیســم دموکراتیــک 

ــادی آزاد و  ــاظ اقتص ــه ی از لح ــك جامع ــای ی ــك، پایه ه ــم دموکراتی ــای سوسیالیس ــه ارزش ه ــه ب ــا توج ــتان ب ــوری کوردس ــت جمه می گوید:»حكوم

ــروی خواهدشــد«.  ــك پی ــن جامعــه از ارزش هــای سوسیالیســم دموکراتی ــزی خواهدكــرد. در ای ــه و از نظــر اجتامعــی آرام و دادگســر را پی ری پیرشفت

اینکــه نــوع ارزش هــای سوسیالیســتی دموکراتیــک کــدام اســت، از نظــر حــدکا مبهــم اســت، پارادایمــی مختلــط بــا کاسیســم نظــری سوسیالیســم رئــال 

ــه آن اشــاره دارد. حتــی در خصــوص  ــد و فقــط ب ــات، طراحــی منای ــد یــک جامعــه آزاد اقتصــادی و اجتامعــی را بجــز برخــی جزیی دارد کــه منی توان

ــا در  ــتم كوت ــر سیس ــت نظی ــض مثب ــزم تبعی ــری از مكانی ــی دارد و می گوید:»بهره گی ــص پارادایم ــان، نق ــه زن ــض علی ــا تبعی ــه ب ــای مقابل مکانیزم ه

انتخابــات مجلــس و تعییــن نســبت مناســبی در پســت های اداری بــرای زنــان از جملــه راه هــای نیــل بــه ایــن هــدف خواهدبــود«. اساســا حــدود رقمــی 

کوتــا را تعییــن منی کنــد ملــی بــا توجــه بــه اینکــه بــه تبعیــض مثبــت اشــاره می کنــد، مســلم اســت کــه هنــوز خــود و جامعــه را آمــاده پذیــرش کوتــای 

کامــا برابــر در مشــارکت سیاســی و اجتامعــی، منی دانــد. همــه ی اینهــا از نســیان های پارادایمــی مــدل سوسیالیســم مدنظــر آن حــزب برمی خیــزد و 

آبشــخور آن گرفتــار بــودن در چنــگال مناســبات ذهنیتــی و رفتــاری دهه هــای تاریــخ خــود در رویارویــی بــا مــوارد نامــرده اســت.

ــه مفهوم  ــن س ــدکا در ای ــری از ح ــی متمایزت ــعی می کند مبان ــدک س ح
ــاب  ــر خــود، بازت ــد. به تعبی ــی ارایه ده ــم عمل ــث نظــری و ه ــم از حی ه
ــد:  ــن می دان ــیس دو انجم ــز تاس ــران را نی ــا در ای ــاد ملیت ه ــن اتح نمادی

ــا. ــن ملیت ه ــدگان و انجم ــن نماین ,,,,انجم

,,,,
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تاریخچه
ــه رهــری ســید جــال  ــارز كوردســتان ب ــی و شــخصیت های مب ــد انقــاب ســال 57 و توســط جمعــی از اســتاتید دین ــات بع خب

حســینی تاســیس شــد. ایــن ســازمان در مــورخ 5 شــهریور ســال 59 شمســی مصــادف بــا 27 آگوســت ســال 80 میــادی بــه صــورت 

رســمی اعــام موجودیــت منــود. ســازمان خبــات ســازمانی ملــی ـ  مذهبــی در چارچــوب رشق كوردســتان می باشــد. آنهــا ایجــاد مانــع 

و مشــكات بــه وجــود آمــده از ســوی برخــی از ســازمان های دیگــر را در اوایــل تشــكیل ســبب جاافتــادن دیرهنــگام خــود ســازمان 

و برنامــه و پروژه هــای آن می داننــد. همیــن امــر باعــث شــد كــه در دوران رشوع فعالیــت خــود در بســیاری از مناطــق بــه 

صــورت زیرزمینــی و مخفیانــه بــه فعالیــت بپــردازد. بــه گفتــه ی رهــران ایــن ســازمان هــم اكنــون كــه مــدت چهــل ســال از فعالیتــش 

می گــذرد توانســته كــه اســتقال سیاســی و هویتــی خــود را حفــظ منــوده و در میــدان مبــارزه علیــه نظــام جمهــوری اســامی حضــوری 

فعــال داشــته باشــد. در حــال حــارض دبیــركل ایــن ســازمان شــعار رسنگونــی رژیــم جمهــوری اســامی را بــه عنــوان شــعار اصلــی و 

همیشــگی اش انتخــاب منــوده اســت. بــه عنــوان مــدل حكومتــی بــرای آینــده ی ایــران بعــد از فروپاشــی جمهــوری اســامی هــم معتقــد 

بــه مــدل خودمختــاری بــرای رشق كوردســتان اســت. اهــداف كلــی ایــن ســازمان بــه اختصــار عبارتنــدار:

ــی در كوردســتان اســت كــه حقــوق  ــك و پارملان ــی منتخــب مردمــی، دمكراتی ــرای بنیاد نهــادن حكومت ــن ســازمان در تــاش ب ـ ای

ــد. ــت منای ــا را رعای ــب و قومیت ه ــا، مذاه ــی ملیت ه متام

ـ بــا قبــول حــق تعییــن رسنوشــت توســط خلق هــا، در موقعیــت كنونــی خودمختــاری را در چارچــوب ایرانــی دمكراتیــك و پارملانــی 

در برنامــه ی خــود قــرارداده و در ایــن راســتا بــه فعالیــت خــود ادامــه می دهــد.

ـ ایــن ســازمان بسرســازی بــرای همــكاری و همیــاری بیــن احــزاب كــورد را وظیفــه ی اصلــی خــود دانســته و در ایــن راســتا آمــاده ی 

تشــكیل جبهــه و ائتــاف بــا ایــن احــزاب جهــت نابــودی نظــام جمهــوری اســامی و بدســت آوردن حقــوق حقــه  ی ملــت كــورد اســت.

 ـ دوســتی و همــكاری بــا ســازمان ها و احــزاب انقابــی و آزادیخــواه رسارسی در ایــران را جــزو اهــداف خــود قــرار داده تــا بعــد 

از فروپاشــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران در ســایه ی تاشــی همگانــی در ایرانــی آزاد، اســتقرار، توســعه، آبادانــی و صنعــت تحــت 

اختیــار حكومتــی دمكراتیــك قــرار گرفتــه و روابــط صمیامنــه و دوســتانه بــا ایــن احــزاب و همــكاری متقابــل بــه ضامنــی بــرای پایــان 

جنــگ و آشــوب و نابرابــری و بنیاد نهــادن برابــری و احقــاق حقــوق تفاومتندی هــا تبدیــل شــود.

ــان در  ــه حقوق ش ــیدن ب ــت رس ــران جه ــای ای ــا و ملیت ه ــایر خلق ه ــه ی س ــارزات آزادی خواهان ــا و مب ــازمان از تاش ه ــن س ـ ای

ــد.ش ــدون دخالــت خارجــی حامیــت می منای ــی آزاد و دموكراتیــك ب ایران

ــع  ــازمان های مداف ــرش و س ــوق ب ــی حق ــای بین امللل ــتیبانی نهاده ــت و پش ــتار حامی ــران خواس ــتان ای ــات كوردس ــازمان خب ـ س

ــی  ــا بین امللل ــن نهاده ــا ای ــكاری ب ــاده  ی هم ــتا آم ــن راس ــوده و در ای ــورد ب ــق ك ــای خل ــوق و آزادی ه ــی و آزادی از حق دموكراس

می باشــد.

ـ ســازمان خبــات كوردســتان ایــران، نژادپرســتی، هــر نــوع تبعیــض جنســیتی، دینــی و مذهبــی را محكــوم منــوده و چنیــن رفتــاری 

را مغایــر بــا احــكام اســام و قوانیــن مــورد توافــق بین املللــی می دانــد.

ـ  زنــان در جهــان، ایــران و كوردســتان مــورد ســتم و تبعیــض قــرار دارنــد. در طــول حكومــت نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــه 

زنــان بــه عنــوان كاال نگریســته شــده و مــورد بی احرامــی قــرار گرفته انــد. بــرای همیــن وظیفــه ی ســازمان خبــات و حكومــت آینــده 

در كوردســتان ایــن اســت كــه از زنــان حامیــت بــه عمــل آورده و بــرای رهانیــدن آنهــا از اســتثامر و ســتم متــام تــاش خــود را بــه كار 

ببندنــد. زنــان بایــد بــرای رســیدن بــه آزادی و حقــوق برابــر بــا مــردان كســب دانــش و علــم را بــه عنــوان اولویــت اصلــی زندگــی 

سازمان خبات کوردستان ایران

»
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خــود درآورنــد.

ـ هــر چنــد ایــن ســازمان معتقــد بــه راه حــل نظامــی نیســت و بــاور دارد كــه بایــد مســاله ی كــورد از راه تعامــل دموكراتیــك و 

گفت گــو چاره یابــی شــود. امــا بــا توجــه بــه اینكــه جمهــوری اســامی از رسكــوب و فشــار در برابــر خلــق كــورد اســتفاده می منایــد، 

نظــام جمهــوری اســامی را نظامــی نامــرشوع دانســته و معتقــد اســت كــه گفت گــو بــا ایــن نظــام تنهــا بــه زیــان جنبــش آزادیخواهــی 

خلــق كــورد بــوده و بــرای همیــن مخالــف مذاكــره بــا نظــام بــوده و حــارض بــه ایــن امــر نخواهــد بــود. هــم ســو بــا فعالیت هــای 

سیاســی و اجتامعــی و تشــكیاتی، مبــارزه ی نظامــی و مســلحانه را در برنامــه دارد و راهــكاری مــرشوع بــرای حــل مســاله ی كــورد 

می دانــد.

ـ حــدود و ثغــور مناطــق كوردســتان بایــد بــر اســاس اســناد تاریخــی مشــخص شــود و در مــورد مناطــق و شــهرهای مــورد مناقشــه 

الزم اســت از همه پرســی عمومــی اســتفاده كــرد.

 نحوه ی فعالیت دولت
الــف ـ سیاســت خارجــی، نیروهــای مســلح و حفاظــت از مرزهــا، نظــام پولــی و بانكــی و تدویــن و تهیــه ی پروژه هــای بلندمــدت 

بــه عهــده ی حكومــت مركــزی می باشــد. پروژه هــا و برنامه  هایــی كــه مربــوط بــه كوردســتان و منطقــه ی خودمختــار می باشــد، الزم 

اســت بــا رضایــت پارملــان محلــی اجرایــی گردنــد، یــا اینكــه بــرای تاییــد و مرشوعیت بخشــی بــه آنهــا از همه پرســی اســتفاده شــود.

ب ـ امــور مدیریتــی و اجرایــی در كوردســتان، ماننــد قانون گــذاری، قضایــی، آمــوزش و پــرورش، امــور فرهنگــی و صیانــت از اماکــن 

و ابنیــه  ی تاریخــی بــر عهــده ی حكومــت خودمختــار كودســتان اســت.

ــه عهــده ی  ــوده و حفاظــت از مرزهــا ب ج ـ امنیــت و آرامــش كوردســتان برعهــده ی نیروهــای پلیــس و پیشــمرگه ی كوردســتان ب

حكومــت مركــزی اســت.

د ـ هــر گونــه نقــل و انتقــال نظامــی حكومــت مركــزی در كوردســتان بایــد بــا آگاهــی و اجــازه ی حكومــت خودمختــار و پارملــان 

كوردســتان باشــد.

 در مورد مسائل اقتصادی
الــف ـ دولــت منتخــت در ایــران بایــد منابــع و درآمدهــای بدســت آمــده از نفــت و گاز و ســایر منابــع زیرزمینــی و روزمینــی را 

جهــت مصــارف داخلــی و ایجــاد زیرســاخت های كشــوری هزینــه منایــد و نســبت بــه تقســیم ایــن منابــع بــه صــورت عادالنــه و بــدون 

تبعیــض در متــام ایــران اقــدام كنــد.

ب  ـ زمین  هــای زراعــی بــه كشــاورزان داده خواهــد شــد و دولــت موظــف اســت كــه از آنهــا حامیــت بــه عمــل آورد تــا كشــاوزان 

بــه صــورت علمــی و پیرشفتــه محصــوالت خــود را تولیــد و بــه بــازار عرضــه مناینــد. منابــع عمومــی ماننــد، آب، مراتــع، جنگل هــا و 

كوههــا جــزو رسمايه هــا ی عمومــی بــوده و الزم اســت در راســتای منافــع عامــه ی مــردم مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. هیــچ كــس حــق 

نــدارد بــه هــر دلیلــی كــه باشــد آن را تصاحــب منایــد یــا بــه ملكیــت درآورد.

ــی كوردســتان اســت در  ــه ی حكومــت محل ــد، وظیف ــه رس می برن ــداری ب ــر و ن ــردم كوردســتان در فق ــه اینكــه م ــا توجــه ب ج ـ ب

ــرای جــران  راســتای بهبــود وضعیــت معیشــتی مــردم بكوشــد. دولــت مركــزی نیــز الزم اســت، مســاعدت الزم را از لحــاظ مــادی ب

عقب ماندگی هــا و ایجــاد توســعه و فقرزدایــی در كوردســتان انجــام دهــد. بــه رسمایــه داران كمــك كنــد تــا نســبت بــه تاســیس مراكــز 

صنعتــی و اقتصــادی اقــدام منایــد و بســر الزم را بــرای رسمایه گــذاری خارجــی در كوردســتان فراهــم آورد.

 دـ  حكومــت كوردســتان بایــد جهــت توســعه ی كشــاورزی بــه انحــاء مختلــف بــه كشــاروزان كمــك و همیــاری رســانده و نســبت 

بــه پرداخــت وام و فراهــم آوردن امكانــات مــادی جهــت توســعه ی امــر كشــاورزی اقــدام كــرده و محصــوالت آنهــا را بــه نــرخ تضمینــی 

خریــداری كــرده و خدمــات الزم را در راســتای توســعه و پیرشفــت كشــاورزی و دامــداری بــه صــورت رایــگان ارائــه دهــد. نســبت بــه 

آمــوزش صحیــح و علمــی كشــاورزان و دامــداران و بــاال بــردن تــوان تولیــد و كیفیــت محصــول فعالیت هــای الزمــه را صــورت دهــد. 

همــه نــوع همــكاری را در رشایــط ســخت طبیعــی و اقتصــادی بــا كشــاورزان و دامــدارن از طریــق وزارت كشــاورزی داشــته باشــد.

 در مورد محیط زیست
ـ  ایــن ســازمان فعالیت هــای محیط زیســت و صیانــت از آن را مهــم دانســته و معتقــد اســت كــه حكومــت آینــده ی كوردســتان 

خودمختــار بایــد بــه مســاله ی حفــظ محیط زیســت و بازآفرینــی آن بــه مثابــه یــك امــر حیاتــی و الزمــه ی یــك زندگــی ســامل بــرای 

جامعــه بنگــرد.«

 تحلیل
« بــا توجــه بــه اینكــه ایــن ســازمان خودمختــاری را بــه عنــوان برنامــه ی آتــی خــود بــرای رشق كوردســتان برگزیــده، آنچــه كــه بــه 
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عنــوان اهــداف در برنامــه ی ارائــه شــده ی مصــوب كنگــره ی ششــم می بینیــم، بســیار محــدود بــوده و حتــی از لحــاظ خودمختــاری 

هــم بســیار محافظه كارانــه و مدارا گرایانــه اســت. اگــر شــعار ایــن ســازمان عبــارت از فروپاشــی نظــام و در ایــن راســتا بــه مبــارزه 

ــاله ی  ــه مس ــویه تر ب ــر و همه س ــی فراخ ت ــه نگاه ــود ك ــان دارد، الزم می من ــر اذع ــن ام ــه ای ــز ب ــود نی ــه خ ــان ك ــردازد، همچن می پ

ــر ایــن ســازمان خبــات كــه از یــك پارادایم)اگــر بتــوان گفــت( ملــی ـ  خلق هــا در ایــران و رشق كوردســتان داشــته باشــد. مضــاف ب

مذهبــی برخــوردار اســت، نــوع نگاهــش بــه مســائل در ایــن چارچــوب منی گنجــد. بــرای منونــه در مصوبــات كنگــره ی پنجــم ســازمان 

در بنــد ســوم اشــاره دارد كــه بایــد از دیــن اســام بــه عنــوان یكــی از منابــع تدویــن قانــون اساســی آینــده كوردســتان اســتفاده منــود. 

امــا در كنگــره ی ششــم ایــن بنــد تغییــر كــرده اســت. اشــاره ی ســازمان بــه عــدم تبعیــض در مــورد ادیــان و مذاهــب و طریقت هــا 

جــای آن را گرفتــه و بیــان مــی دارد كــه ایــن اعــامل در مغایــرت بــا احــكام اســام قــرار دارد و از نــگاه ایــن ســازمان مذمــوم و محكــوم 

اســت. بــه طــور كلــی نظــام خودمختــاری كــه ایــن ســازمان آن را بــه عنــوان مــدل ارائــه می دهــد. چارچوبــی منســجم و ســاختاری 

ــزه شــبیه  ــه اداره ی مینی می ــده ی ســطور برنامــه باقــی می گــذارد. بیشــر ب ــدارد. ناگفته هــای بســیاری را در ذهــن خوانن مشــخص ن

اســت تــا یــك خودمختــاری در چارچــوب مرزهــای ایــران. انتظــار مــی رود كــه پــروژه ی خودمختــاری كــه امــروزه بــرای خلق هــای 

ــی و  ــی حداقل ــاری نگاه ــه خودمخت ــم ك ــوش كنی ــد فرام ــردد. نبای ــه گ ــر ارائ ــر و همه جانبه ت ــد، پخته ت ــه باش ــن مطالب ــران كمری ای

ــه ی  ــور منطق ــر حــدود و ثغ ــان در رشق كوردســتان اســت. در ام ــات و خواســت های خلق م ــه مطالب ــی نســبت ب ــی تقلیل گرای نوع

ــی  ــن جــای بســی ســوال را باق ــرد. ای ــا همه پرســی صــورت گی ــه اســناد تاریخــی و ی ــا توجــه ب ــد ب ــه بای ــار اشــاره شــده ك خودمخت

ــات منــود.  ــوان برخــی از مســائل را اثب ــه بت ــان مســتدل و قــوی نیســتند ك ــده چن ــات باقــی مان ــد. اصــوال اســناد و مكتوب می گذاری

همیــن امــر می توانــد حربــه ای بــرای اســتفاده حكومــت مركــزی هــم تبدیــل شــود. منظــور مــا ایــن اســت كــه شــعار فروپاشــی و 

ــد.  ــانی ندارن ــی و هم پوش ــه همخوان ــگاه اصاح گرایان ن

ــچ وجــه مشــخص  ــه هی ــام اقتصــادی ب ــوع نظ ــه ن ــن برنام ــم. در ای ــان داری ــه را بی ــد نكت ــد چن ــورد مســائل اقتصــادی بای در م

ــار  ــر اســاس مدلــی از اقتصــاد كــه هــم اكنــون در جهــان موجودنــد بایــد اقتصــاد منطقــه ی خودمخت نشــده اســت. یعنــی اینكــه ب

را ســازماندهی منــود. بــدون شــك نظــام اقتصــادی منطقــه ی خودمختــار كوردســتان بــا توجــه بــه اینكــه ســازمان انتظــار همیــاری و 

مســاعدت مركــز را جهــت جــران عقب ماندگی هــای اقتصــادی و فقرزدایــی دارد را منی تــوان متضــاد بــا نظــام اقتصــادی ایــران  آینــده 

در نظــر گرفــت. بــرای همیــن الزم بــود كــه پــروژه ی اقتصــادی و برنامــه یــا حتــی رسفصل هــا بــرای كل ایــران نوشــته می شــد. الزم 

اســت اشــاره ای هــم بــه نــوع مــدل داشــته باشــند، كــه آیــا لیرالــی اســت یــا سوســیال دمكراســی یــا كمونــال یــا اقتصــادی اســامی 

را در برنامــه دارنــد. بیشــر بــه مســاله ی كشــاورزی و دامپــروری اشــاره شــده و برخــی از موضوعــات ماننــد صنعتــی منــودن، كــه در 

حــال حــارض هــم در كوردســتان بــه صــورت محــدود در حــال انجــام اســت. البتــه اشــاره شــده كــه بایــد دولــت مركــزی در ایــن مــورد 

هــم بــه همــكاری و همیــاری الزم بپــردازد. حتــی رشایــط جغرافیایــی و ژئوپلتیــك كوردســتان كامــا از قلــم افتــاده و بــه اهمیــت آن 

نگریســته نشــده اســت.

بــه گفتــه ی رهــران ســازمان اكنــون حــدود 30 درصــد مدیریــت ســازمان را زنــان تشــكیل می دهنــد. چنــد نفــر از ایــن مدیــران در 

ســطوح باالیــی مدیریتــی قــرار دارنــد معلــوم نیســت. در برنامــه ایــن ســازمان تنهــا در یــك بنــد و بــه صــورت مختــرص بــه وضعیــت 

زنــان پرداختــه شــده و تنهــا نوعــی دلســوزی نســبت بــه وضعیــت زنــان در ایــران و رشق كوردســتان وجــود دارد. بحــث از ماهیــت 

مســاله و بحــران موجــود اصــا مطــرح نیســت. احســاس می شــود نوعــی اجبــار در گنجانــدن ایــن بنــد وجــود دارد. اشــاره بــه برابــری 

زن و مــرد هــم تنهــا در بعــد قانونــی بــوده و مســائل اجتامعــی و زیســتی آنــان را در بــر منی گیــرد. 

آنچــه كــه در برنامــه در مــورد محیط زیســت بیــان شــده نیــز بــه موجز تریــن شــكل ممكــن بــوده و بســنده كــردن بــه ایــن نــوع 

بیــان در برنامــه ی ســازمان خبــات در مــورد فاجعــه ای كــه هــم اكنــون در ایــران و جهــان در حــال وقــوع اســت یــك كمبــود بســیار 

جــدی اســت. 

اشــاره ی ســازمان بــه عــدم تبعیــض در مــورد ادیــان و مذاهــب و طریقت هــا جــای آن 
را گرفتــه و بیــان مــی دارد کــه ایــن اعمــال در مغایــرت بــا احــکام اســالم قــرار 

,,,,دارد و از نــگاه ایــن ســازمان مذمــوم و محکــوم اســت. 

,,,,
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پیدایش

  ایــن ســازمان بــر اســاس گفته هــای برخــی از بنیان گــذاران آن نخســتین بــار تحــت عنــوان » تشــكیات« در ســال 1348 بــه صــورت 

محفلــی نطفــه بســته می شــود. ســندی كــه محفــل بــه دور آن شــكل گرفتــه را بــه عبارتــی فاتــح شیخ االســامی تهیــه می كنــد كــه فعــا 

ــارت بــود  ــر اســاس اســناد و خاطــرات افــرادی كــه در دوران تشــكیات حضــور داشــته اند كل كارهــای ایــن دوره عب در بیــن نیســت. ب

ــاده  ــیار س ــائل بس ــه مس ــه ب ــل ك ــن قبی ــجویی و از ای ــل دانش ــن محاف ــره و همچنی ــد نف ــری چن ــای كارگ ــا و محفل ه ــاد گروه ه از ایج

ــت.  ــم گذش ــادگی ه ــه س ــار آن ب ــوان از كن ــه ای منی ت ــری و اندیش ــت فك ــه بضاع ــه ب ــا توج ــه ب ــد. البت ــاده ای می پرداخته ان و پیش پاافت

امــا مهمــر از همــه نبــود تــاش فكــری و تئوریــك اســت كــه می توانســت بــه سازمان بخشــی آنهــا كمــك شــایانی بنامیــد. ایــن مهــم در 

آینــده ی ایــن ســازمان بــه یــك ضعــف مفــرط و جران ناپذیــر تبدیــل شــد. در ســال 57 یــك نشســت دو هفتــه ای در شــهرهای ســنندج 

و نقــده برگــذار گردیــد كــه در نهایــت بــه عنــوان كنگــره ی نخســت و گنگــره ی تاســیس ســازمان مــورد قبــول واقــع شــد. روز 26 بهمــن 

ســال 57 كوملــه  بــا عنــوان ســازمان انقابــی زحمت كشــان كوردســتان ایــران اعــام موجودیــت منــود. از آن تاریــخ بــه بعــد در تحــوالت و 

رویدادهــای بعــد  از انقــاب خلق هــای ایــران حضــور فعــال داشــت. امــا برنامــه و پــروژه ی منســجم و حتــی مكتوبــی كــه بتوانــد قابــل 

ــی  ــن و حت ــار طرفی ــدون در اختی ــم انداز م ــا سند چش ــس ی ــك پیش نوی ــب ی ــاب در قال ــل انق ــرات اوای ــان مذاك ــد و در جری ــه باش ارائ

ــا  ــوان از برخــی خاقیت ه ــت. می ت ــش می رف ــه پی ــا ب ــان ســیال رویداده ــا جری ــز ب ــه چی ــرار داده شــود، وجــود نداشــت. هم ــردم ق م

و ابتكارعمل هــا از جملــه شــوراهای محــات در شــهر ســنندج كــه بــرای محافظــت مــردم و نگهبانــی كاهــش تنــش و آشــوب در شــهر 

ســازماندهی شــده بــود اشــاره كــرد. مــورد دیگــری كــه در دســتور كار آن زمــان ســازمان انقابــی زحمت كشــان كوردســتان ایــران قــرار 

گرفــت، تشــكیل اتحادیه هــای دهقانــان در مناطــق مختلــف بــود. خصوصــا ایــن عملكــرد باعــث شــد كــه بــه مهمریــن پایــگاه مردمــی 

خــود دســت یابــد. در ایــن رابطــه می تــوان بــه كار شــكنی های حــزب دموكــرات كوردســتان عــراق بــه رهــری مســعود بارزانــی منســوب 

بــه قیــاده موقــت اشــاره كــرد. بــرای منونــه دخالــت ایــن جریــان مــزدور در اتحادیه هــای دهقانــی در متامــی رشق كوردســتان و همــكاری 

متقابــل بــا نیروهــای فئــودال و مرتجعیــن منطقــه ای از مــواردی اســت كــه رضبــات بســیاری را بــه انقــاب مردمــی در  رشق كوردســتان 

واردآورد. در ســال 57 دخالــت ایــن جریــان در تحصــن دهقانــان منطقــه ی ترگــور و مرگــور و ســوما و برادوســت بــا درخواســت حكومــت 

ایــران مداخلــه ی كوتاهــی منــود. مســعود بارزانــی كــه می خواســت بعــد از مذاكــرات بــه نتیجــه نرســیده بــا حســنی و پاســداران خــودی 

نشــان دهــد بــا چنــد پیشــمرگ بــه محــل اعتصــاب آمــده و بــا بیــان اینكــه همــه ی مــا كــورد هســتیم الزم اســت كــه هــوای همدیگــر 

ــه  ــر اینك ــه خاط ــا ب ــد. ام ــان ده ــه اعتصــاب پای ــود می خواســت ب ــن كمونیســت ها توجــه من ــه ســخنان ای ــد ب ــیم و نبای ــته باش را داش

ــود  ــار او ایســتاده ب ــه در كن ــازمان، ك ــی از نیروهــای س ــارص عبدالله ــود. ن ــی آشــفته ب ــا اســلحه وارد شــود كم ــه محــل ب ــتند ب نگذاش

میكروفــون از دســت او گرفتــه و رشوع بــه افشــاگری در مــورد خانــواده ی بارزانــی می منایــد. مســعود بارزانــی بیــرون رفتــه و هــامن شــب 

خانــه ی پــدری نــارص توســط ایــن نیروهــا بــه گلولــه بســته می شــود. از دیگــر اقدامــات قیــاده موقــت آتــش زدن كتــاب خانــه ی جمعیــت 

در شــهر اشــنویه اســت و از ایــن قبیــل كارهــای زننــده و مغرضانــه بســیارند. در هــامن راســتا نیروهــای قیــاده موقــت كــه در روســتای 

دزلــی منطقــه هورامــان دارای كمــپ بودنــد بــا نیروهــای اســامی و زمینــداران دســت در یــك كاســه داشــته و یــك مثلــث ارتجاعــی را 

بــرای حملــه بــه اتحادیه هــای دهقانــان در آنجــا ایجــاد كــرده بودنــد. نخســتین حملــه ی ایــن نیروهــا كــه هســته ی اصلــی را قیــاده موقــت 

تشــكیل مــی داد بــه روســتاهای رسنژمــار، چــور، نه نــه و قــه الگا بــود. در ایــن دروان تعدیــات و فرصت طلبی هــای قیــاده موقــت جهــت 

خوش خدمتــی بــه نظــام نوپــای جمهــوری اســامی تــا بــه جایــی رســید كــه بــه خــود اجــازه دادنــد كــه شــهر مریــوان را محــارصه منــوده و 

خواســتار تحویــل و تســلیم مبــارزان و فعالیــن جنبــش گــردد. بــه طــور كلــی در خلع ســاح، تهدیــد و ارعــاب و كشــن اعضــای شــوراهای 

دهقانــان مریــوان نقــش اساســی را قیــاده موقــت داشــت. بــرای مقابلــه بــا ایــن وضــع در كنفرانــس دوم ســال58 در رسدشــت تصمیــم 

گرفتــه شــد كــه بــرای اتحادیه هــا نیــروی مســلح تشــكیل شــود. كــه ایــن پیشــنهاد نیــز از ســوی فــواد مصطفــی ســلطانی مطــرح شــد. 

فعالیــت ایــن نیــرو كــه بــا تعــداد 8 نفــر در جنگل هــای منطقــه ی گاگل در مریــوان آغــاز شــد را می تــوان یــك نیــروی دفــاع ذاتــی بــر 

مبنــای دفــاع مــرشوع دانســت. كــه در مــدت كمــی بــا جلســه ی روســتای وله ژیــر بــه اوج  خــود می رســد.

ــی  ــواد مصطف ــخص ف ــكار ش ــا ابت ــوان ب ــهر مری ــاكنین ش ــی س ــوچ تاریخ ــازماندهی ك ــازمان س ــن س ــر ای ــم دیگ ــای مه از فعالیت ه

سازمان انقالبی زحمتكشان کوردستان ایران
سازمان زحمتكشان کوردستان
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ســلطانی بــود. كــه در تاریــخ جنبــش كــوردی در هــر چهــار بخــش كوردســتان از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. بویــژه كــه ایــن امــر 

بــه صــورت یــك همه پرســی غیــر رســمی در میــان مــردم بــه بحــث و تبــادل نظــر گذاشــته شــده و مــردم در یــك بــازه ی زمانــی كوتــاه 

توانســتند بــه یــك اجــامع یــا یــك عاملیــت جمعــی دســت یافتــه و نســبت بــه تدابیــر اتخــاذی هم اندیشــی مناینــد. همچنیــن می تــوان 

بــه راهپیامیــی مــردم ســنندج بــه طــرف شــهر مریــوان جهــت پشــتیبانی از كــوچ تاریخــی مریــوان نیــز اشــاره منــود كــه بــا توجــه بــه 

رشایــط آن دوران نشــان از وجــود یــك ذهنیــت و عقانیــت سیاســی بســیار برجســته نســبت بــه دیگــر نقــاط ایــران دارد. حتــی همیــاری 

ــن  ــه ی كرماشــان در ای ــا دوران زلزل ــوان ب ــان را می ت و كمك هــای انســانی و لجســتیكی رســیده از ســایر شــهرها ی كوردســتان در آن زم

ســال 2017 مقایســه منــود. بــه هــر حــال نقــش شــخص فــواد مصطفــی ســلطانی درایــن میــان بســیار پــر رنــگ و اثرگــذار اســت. بعــد 

ــری رشوع شــد  ــگ و درگی ــك دروه ی جن ــرداد 58 و ســقوط شــهرهای كوردســتان ی ــه كوردســتان در 28 م ــی ب ــه ی خمین ــان حمل از فرم

ــا روز 26 آبان مــاه  كــه خمینــی  كــه در نهایــت بــه شكســت نیروهــای ارتــش و مــزدوران آنهــا انجامیــد. از روز 19 آبان مــاه ســال 58 ت

ــر شــهرهای رشق كوردســتان  ــل نیروهــای پیشــمرگ اك ــزام شــد، در حمــات متقاب ــه كوردســتان اع ــت حســن نیت ب ــام داده و هیئ پیغ

دوبــاره بــه دســت نیروهــای مردمــی و پیشــمرگ های احــزاب كوملــه و دمكــرات و ســایر نیروهــای چــپ حــارض در كوردســتان  رســید. 

جمهــوری اســامی در بیانیــه ی خــود خواســتار آتش بــس و مذاكــره شــده بــود. كوملــه در ایــن دوران تــا حــدودی مــردد بــود و در نهایــت 

دو روز بعــد از درخواســت جمهــوری اســامی بــه ایــن تقاضــا جــواب مثبــت داد. كوملــه بــر ایــن بــاور بــود كــه تقاضــای نظــام بــه علــت 

ضعــف و ناتوانــی آن در ادامــه ی جنــگ اســت و می تــوان جنــگ را ادامــه  داده و در حیــن جنــگ و از موضــع قــدرت و برتــری بــا نظــام 

وارد گفت گــو شــد. بیانیــه ی كومه لــه در مــورد آتش بــس و مذاكــره بــه ايــن رشح بــود، »رژیــم قصــد وقــت خریــدن دارد تــا بــا بهبــود 

بخشــیدن بــه اوضــاع ضعیــف و نابســامانش بتوانــد در رشایــط مناســب مجــددا بــه دســتاوردهای دموكراتیــك مــردم حملــه منایــد. مــا در 

ــه  ــد مــا را ب ــم نتوان ــا رژی ــم ت ــم. مــا در مذاكــرات رشكــت می كنی ــم را افشــا كنی ــات پشــت پرده  ی رژی ــا نی ــم ت مذاكــرات رشكــت می كنی

دلیــل عــدم رشكــت در مذاكــرات منــزوی منایــد و تــاش رژیــم را جهــت تفرقــه در میــان نیروهــای سیاســی خنثــی مناییــم. مــا در مذاكــره 

رشكــت می مناییــم، تــا در ضمــن بــه عنــوان روشــی سیاســی جهــت بدســت آوردن پیــرشوی دســتارودها و امتیــازات بــرای خــود در ســطوح 

بــاال اقــدام مناییــم. هــر گونــه انتظــار رســیدن بــه توافــق بــا رژیــم جمهــوری اســامی در جهــت حقــوق پایــه ای و خواســتهای دموكراتیــك 

مــردم كوردســتان عبــث و بیهــوده اســت. مــا فكــر می كنیــم كــه محتــوای مذاكــره بایــد علنــی و در اختیــار مــردم قــرار گیــرد«. كوملــه 

از روزهــای اول آذرمــاه در قالــب هیئــت منایندگــی خلــق كــورد در مذاكــرات رشكــت منــود. از طــرف كوملــه، عبداللــه مهتــدی، ابراهیــم 

علــی زاده، جعفــر شــفیعی و یوســف اردالن رشكــت داشــتند. الزم بــه ذكــر اســت كــه ســازمان انقابــی زحمت كشــان كوردســتان ایــران 

ــر  ــه ب ــوردی. البت ــا ســازمان های ك ــر ب ــوق مســاوی و براب ــا حق ــود ب ــرات ب ــن مذاك ــق در ای ــی خل خواهــان مشــاركت چریك هــای فدای

اســاس شــواهد ایــن ســازمان هرگــز بــا نــام و عنــوان اصلــی یعنــی » ســازمان چریك هــای فدائــی ایــران«  در جنبــش كوردســتان رشكــت 

نجســت و بــا ایــن اســتدالل كــه آنهــا یــك ســازمان رسارسی بــوده و منی تواننــد در جنبــش كوردســتان بــه طــور مســتقیم رشكــت مناینــد. 

هیــات منایندگــی از چهــارم آذرمــاه ســال 58 اولیــن بیانیــه ی خــود را منتــرش منــود. كــه در آن حــزب انقابــی زحمت كشــان كوردســتان 

ــات می باشــد. ــران عضــو هی ای

هیــات منایندگــی خلــق كــورد در ایــن برهــه بــا كمــك برخــی از افــراد آگاه و آشــنا بــه مســائل كوردســتان ماننــد صارم خــان 

صادق وزیــری طرحــی را بــا اكریــت آرا بــه تاییــد رســانید كــه شــامل 26 مــاده و 9 تبــرصه بــود و بــر مبنــای آن خودمختــاری كوردســتان 

بــه روشــنی توضیــح داده شــده و مشــخص می گردیــد. بــر اســاس اســناد كوملــه دربــاره  ی رشوط آتش بــس عــاوه بــر خــروج نیروهــای 

ســپاه پاســداران از كوردســتان و جلوگیــری از نقــل و انتقــاالت نیروهــای نظامــی در كوردســتان خواســتار گنجانــدن خودمختــاری بــه عنــوان 

یكــی از رشوط آتش بــس گردیــد. امــا ایــن مــورد بــا عــدم صاحدیــد ســایر احــزاب در آن گنجانــده نشــد. بــا توجــه بــه حضــور كوملــه در 

هیــات منایندگــی خلــق كــورد آنچــه در طــول ایــن مــدت و در بیانیه هــا ذكــر شــده را بــه عنــوان نظــرات و دیدگاه هــای آن ســازمان بایــد 

قبــول منــود. در دومیــن بیانیــه ی هیــات منایندگــی خلــق كــورد در مــورد رفرانــدوم قانــون اساســی چنیــن آمــده: 

»نخســت، تدویــن قانــون اساســی یكــی از مهمریــن اركان انقــاب بــوده و دارای جایگاهــی تاریخــی اســت. مــردم مــا از هــامن ابتــدا 

بــا هوشــیاری كامــل از طریــق رهــران خــود خواســتار رشكــت در ایــن امــر مهــم و اساســی بوده انــد. امــا همچنانكــه اطــاع داریــد مــردم 

ــد.  ــه ای بی بهره ان ــن حقــوق پای كوردســتان از ای

دوم، مهمریــن مســاله در قانــون اساســی بــرای مــردم كوردســتان بــه غیــر از بــه اجــرا درآمــدن حاكمیــت ملــی و آزادی هــای دموكراتیك 

در رسارس كوردســتان بــه رســمیت شــناخن خودمختــاری در چارچــوب ایــران می باشــد. آنچــه كــه در مــورد شــوراها در قانــون اساســی 

آمــده بــه هیــچ وجــه منی توانــد خواســت های مــردم كوردســتان را بــرآورده منایــد. 

ســوم، مــا همیشــه بــرای رســیدن بــه خواســتهای برحق مــان راه حــل سیاســی و مســاملت جویانه را ترجیــح داده ایــم و آمادگــی خــود 

ــن  ــون اساســی در چنی ــدن آن در قان ــاری  كوردســتان و گنجان ــرای خودمخت ــم. امــا متاســفانه مذاكــره ب را جهــت مذاكــره اعــام كرده ای
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مــدت كوتاهــی امكان پذیــر نیســت. بــرای همیــن مــا خواســتار شــدیم كــه رفرانــدم قانــون اساســی تــا روشــن شــدن وضعیــت كوردســتان 

بــه تاخیــر بیافتــد. 

ــه و تحلیــل متامــی  ــادل نظــر فــراوان و تجزی ــات منایندگــی خلــق كــورد پــس از بحــث و تب ــه مســائل فــوق هی ــا توجــه ب چهــارم، ب

جوانــب مســاله تصمیــم گرفــت در رفرانــدم روزهــای یك شــنبه و دوشــنبه 11 و 12 آذرمــاه رشكــت نكنــد و بــر ایــن اســاس نظــر و عقیــده 

ــان می گــذارد. « ــا مــردم در می خــود را ب

ــان شــده كــه  ــا روزنامــه ی كیهــان انجــام داده بی ــز ماملــی ســخنگوی هیــات منایندگــی خلــق كــورد كــه ب ــر اســاس گفته هــای عزی ب

طــرح ارائــه شــده از ســوی مناینــدگان دولــت موقــت دارای نــكات مثبــت و منفــی اســت. در مــورد مــوارد انتظامــی نظــرات مــا را تامیــن 

می منایــد. امــا در مــورد حاكمیــت خلــق كــورد، قومیــت و حــدود مــرز جغرافیایــی مطلبــی عنــوان نشــده و ســعی مــا بــر ایــن اســت كــه 

ایــن نواقــص را برطــرف مناییــم.

در ششــمین بیانیــه ی هیــات منایندگــی خلــق كــورد، طــرح خودگردانــی ارائــه شــده از ســوی هیــات ویــژه ی دولــت مــورد قبــول واقــع 

نشــد. هیــات منایندگــی خلــق كــورد اعــام كــرد كــه ایــن طــرح درخواســت های خلــق كــورد را تــا ســطح یــك امــر اداری تنــزل داده اســت. 

در ایــن طــرح متــام جریاناتــی كــه از ابتــدای پیــروزی انقــاب در كوردســتان گذشــته نادیــده گرفتــه شــده و ایــن بــه معنــای پایــامل كــردن 

خــون مــردان و زنــان و كودكانــی اســت كــه در جریــان جنــگ ناخواســته ی كوردســتان بــه شــهادت رســیدند. الزم اســت كــه نكتــه ای در 

ــی در گفت گوهــا اعــراض داشــت  ــه و چریك هــای فدای ــه حضــور كومل ــت ب ــات دول ــم و آن اینكــه هی ــا مذاكــرات اشــاره منای رابطــه ب

كــه آنهــا در رفرانــدم جمهــوری اســامی رشكــت نكــرده بودنــد و رهــری خمینــی را قبــول ندارنــد. در كل تنهــا یــك جلســه ی رســمی بیــن 

هیــات منایندگــی خلــق كــورد و هیــات منایندگــی دولــت برگــزار شــد. ناهامهنگــی، خودمحوربینــی، اقتدارگرایــی، عــدم بلــوغ سیاســی، 

ــتت،  ــی، تش ــی و حفاظت ــاخت های حامیت ــود زیرس ــی، نب ــداری، دشمن نشناس ــه، خودمخاطب پن ــن و همه جانب ــروژه روش ــك پ ــدم ی ع

ــن زمــان  خوش بینــی بیــش ازحــد، عــدم آگاهــی از مشــكات بیــن دولــت موقــت و حاكمیــت اســامی و .... باعــث شــد كــه در كمری

ممكــن هیــات منایندگــی خلــق كــورد بــا بن بســتی سیاســی روبــه رو شــود. 

كوملــه در اولیــن دوره ی انتخابــات مجلــس شــورای اســامی هــم رشكــت منــود كــه نكتــه ی حائــز اهمیــت در لیســت ارائــه شــده ی 

مناینــدگان ایــن اســت كــه ســازمان مربوطــه بــرای شــهرهای مناطــق شــاملی كــه دارای گویــش كرمانجــی یعنــی از ارومیــه بــه آن طــرف 

و همچنیــن مناطــق كلهــر در كرماشــان و ایــام هیــچ نامــزدی را معرفــی ننمــود. كــه البتــه ســایر احــزاب هــم در همیــن قــواره بودنــد. 

تنهــا دو اســتانی كــه امــروزه  از آنهــا تحــت عنــوان كوردســتان و آذربایجــان غربــی یــاد می شــود در اهــداف انتخاباتــی ایــن احــزاب قــرار 

گرفــت كــه آن نیــز بــه صــورت نیمــه  نامتــام و بــه صــورت جزئــی. در روز دهــم 1359 یــك هیــات اعزامــی از تهــران بــا تاییــد بنی صــدر 

ریاســت جمهوری وقــت بــه مهابــاد آمــد تــا در مــورد مســائل جــاری و آتش بــس در كوردســتان بــا هیــات منایندگــی خلــق كــورد گفت گــو 

منایــد. در ایــن جلســه اعضــای هیــات منایندگــی خلــق كــورد موافقــت منودنــد در صورتــی كــه بــه طــور رســمی از طــرف دولــت، اعــام 

آتش بــس شــود آنهــا نیــز بــه آتش بــس احــرام خواهنــد گذاشــت و آن را بــه اجــرا در خواهنــد آورد.  همچنیــن توافــق شــد كــه در پــی 

برقــراری آتش بــس، بنی صــدر، ریاســت جمهــوری، طــرح 6 مــاده ای خودمختــاری را اعــام منایــد و متعاقــب آن هیاتــی بــرای پیگیــری بــه 

تهــران اعــزام شــود. اعضــای ایــن هیــات ویــژه ی حســن نیت ریاســت جمهوری عبــارت بودنــد از، حســن اردالن، دكــر ابراهیــم یونســی 

و معتمــد وزیــری.

كنگــره ی دوم ایــن ســازمان در هفتــه ی اول فروردیــن 1360 در روســتای زنبیــل نزدیــك شــهر بــوكان برگــزار شــد. در ایــن كنگــره آنچــه 

كــه از آن بــه عنــوان دیــدگاه دوم نــام بــرده می شــد مــورد قبــول واقــع شــد. كــه شــامل دیدگاه هــای اتحــاد مبــارزان كمونیســت خصوصــا 

منصــور حكمــت بــود. خطــوط كلــی كنگــره عبــارت بودنــد از، لــزوم پیونــد برنامــه ی فعالیتــی بــا جنبــش كارگــری ایــران، رشكــت فعاالنــه 

در جنبــش انقابــی كوردســتان، ســازماندهی نهادهــای تبلیغــی و انتشــاراتی.

ــن كنگــره  ــن دســتور جلســه ی ای ــدگار شــد. مهمری ــه كوردســتان آمــده و در آنجــا مان ــان منصــور حكمــت ب دركنگــره ی ســوم جری

تصویــب برنامــه ی حــزب كمونیســت ایــران بــود كــه قبــا پیش نویــس آن توســط اتحــاد مبــارزان كمونیســت تهیــه شــده بــود. ایــن برنامــه 

بعدهــا در كنگــره ی اول اتحــاد مبــارزان كمونیســت در شــهریور ســال 61 تحــت عنــوان برنامــه ی مشــرك اتحــاد مبــارزان كمونیســت و 

كوملــه بــه تصویــب نهایــی رســید. همچنیــن در ایــن كنگــره چارچــوب برنامــه ی كوملــه بــرای خودمختــاری در كوردســتان ایــران تهیــه شــد.

از ســال 63 تــا ســال 67 كــه جنــگ داخلــی بیــن نیروهــای حــزب دموكــرات و كوملــه در جریــان بــود در نهایــت مبــارزات خلــق كــورد 

ســیر قهقرایــی خــود را آعــاز كــرد و بــه شــدت دچــار ركــود شــد. 

ــزب  ــدی« از ح ــه مهت ــدام »عبدالل ــا اق ــال ۲۰۰۰ ب ــرا در س ــپ گ ــی چ ــه حزب ــران به مثاب ــتان ای ــان کوردس ــی زحمتکش ــه انقاب کومل

کمونیســت ایــران منشــعب شــد. موضــع عبداللــه مهتــدی بــر ایــن اســت کــه: کوملــه پــس از پیوســن بــه حــزب کمونیســت ایــران رو 

بــه زوال رفتــه و جایــگاه خــود را از دســت داده اســت. عمــر ایلخانــی زاده نیــز در تشــکیل »کۆمەڵــەی شۆڕشــگێری زەحمــەت کێشــانی  
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کوردســتان« بــه او پیوســت. از اعضــای دفــر سیاســی آن می تــوان بــه فــاروق بابامیــری و عبداللــه کهنه پوشــی اشــاره کــرد. کهنه پوشــی 

در ســالهای ۲۰۰۸ حزبــی را از حــزب مهتــدی منشــعب ســاخت کــه بعــد از جنــگ قندیــل در ســال ۲۰۱۱ منحــل شــد.

ــا حــذف عنــوان ایــران یــک حــزب سیاســی چپ گــرا اســت کــه در ســال ۲۰۰۸ از حــزب کوملــه  »کوملــه زحمتکشــان کوردســتان« ب

کوردســتان ایــران انشــعاب کــرد و اولیــن کنگــره ی خــود را تحــت ایــن عنــوان برگــزار کــرد. دبیــر کل ایــن حــزب از بــدو تأســیس عمــر 

ایلخانــی زاده بوده اســت. شــاخه ی زنــان ایــن حــزب »ســازمان افــق زن کُــرد« و تشــکیات جوانــان آن »ســازمان جوانــان پیــرشو« نــام دارد.

شــاخه کوردســتانی بــا عنــوان کوملــه کمونیســتی بــه رهریــت »ابراهیــم علیــزاده« امــا همچنــان در عضویــت حــزب کمونیســت ایــران 

باقــی مانــد.

ــا پیرانشــهر  ــرز ب ــه مناطــق کوهســتانی هلگــورد در م ــی از پیشــمرگه ب ــزام تیم های ــه اع ــات احــزاب منشــعبه کومل ــه اقدام از جمل

اســت. اقــدام ایــن احــزاب بــرای وحــدت مجــدد ســازمانی تاکنــون بی نتیجــه مانــده. احــزاب کوملــه و دموکــرات در ژانویــه ســال ۲۰۱۸ 

ــون  ــا تاکن ــد ام ــتانی« می باش ــه کوردس ــاد »جبه ــدف، ایج ــکیل داد. ه ــران« را تش ــتان ای ــزاب کوردس ــای اح ــز همکاریه ــادی »مرک می

نتوانســته بــا احــزاب دموکــرات رشق کوردســتان شــیوه ای اســراتژیکی و تاکتیکــی عملــی بــدان ببخشــد و احــزاب و ســازمان های مدنــی، 

جوانــان و زنــان را دربرگیــرد. پنــج حــزب عضــو ایــن مرکــز بــه گفتــه ی خــود در برنامــه مرکــز نامــرده تنهــا بــه »تغییــر رژیــم و برقــراری 

ــد. ــا منوده ان ــردن از »فدرالیســم« اکتف ــدون نام ب ــک و ســکوالر« ب ــی دموکراتی ایران

برنامه کومله کوردستان ایران

مساله ملی

كوملــه وجــود ســتم ملــی و تــداوم آن در كوردســتان را اساســی ترین چالــش ایــن جامعــه می دانــد. مبــارزه بــرای رفــع ســتم ملــی را 

در رشایــط کنونــی در صــدر اولویــت سیاســت و برنامه هــای خــود گنجانــده اســت. توجــه بــه بیــداری ملــی، ســازماندهی و رهــری ایــن 

مبــارزات کــه هــر روزه هــم گســرش می یابــد، از وظایــف اساســی كوملــه اســت. حــزب مــا تشــکیل دولــت مســتقل كوردســتان را هامننــد 

ــن خــود در چهارچــوب  ــر رسزمی ــردم ب ــن م ــت ای ــرای حاکمی ــد و ب ــورد می دان ــت ک ــک و مســلم مل ــان، حــق دموکراتی ــل جه ســایر مل

ــارزه می منایــد. شــعار مبارزاتــی کنونــی مــا در رسارس كوردســتان، خــروج قــوای اشــغالگر از  یــک نظــام فــدرال برنامه ریــزی کــرده و مب

كوردســتان اســت کــه بــه عنــوان مضمــون محــوری متــام حركت هــای اعراضــی طــرح می گــردد.

كوملــه بــرای ایجــاد جبهــه ی كوردســتانی متشــکل از احــزاب و ســازمان های سیاســی موجــود در كوردســتان تــاش می كنــد. بنابرایــن 

ــام  ــر، اع ــتانی همه گی ــه كوردس ــک جبه ــکیل ی ــا تش ــاف ت ــه جانبه و ... و ائت ــه، س ــکاری دوجانب ــه هم ــرای هرگون ــون ب ــا از هم اكن م

آمادگــی می كنیــم. همچنیــن مــا از فرهنگ ســازی بــرای شناســاندن حــق برابــر خلــق کــورد بــا دیگــر ملت هایــی کــه از ســتم ملــی رنــج 

ــم. ــتیبانی می كنی ــا پش ــد، کام منی برن

درباره مساله ی کورد در دیگر بخش های كوردستان

مســاله ی کــورد در خاورمیانــه و در کشــورهایی کــه کوردهــا در آن ســاکنند، از نظــر مــا یــک مســاله ی واحــد اســت. از حــق تعییــن 

رسنوشــت ملــت کــورد در کشــورهای دیگــر نیــز تــا ایجــاد دولــت مســتقل ملــی، پشــتیبانی می منایــم. مــا خواهــان ایجــاد ارتبــاط فــرشده 

ــی و  ــیر سیاس ــن مس ــرای تعیی ــا را ب ــتقال آنه ــتیم و اس ــتان هس ــای كوردس ــر بخش ه ــورد در دیگ ــهای ک ــزاب و جنبش ــا اح ــی ب سیاس

ــم.  ــی منی پردازی ــازماندهی حزب ــا س ــزب ی ــاد ح ــه ایج ــتان ب ــای كوردس ــر بخش ه ــا در دیگ ــذا م ــیم. ل ــمیت می شناس ــه رس ــان ب ملی ش

امــا رونــد سیاســی و تحــوالت اجتامعــی آنهــا را بــه رسنوشــت خــود مربــوط دانســته و بــه ایــن لحــاظ ســیر تحــوالت سیاســی در دیگــر 

بخش هــای كوردســتان را پیگیرانــه دنبــال خواهیــم کــرد. مــا خواهــان ایجــاد هامهنگــی و همــکاری مبارزاتــی مابیــن احــزاب کــورد در 

همــه ی بخش هــای كوردســتان هســتیم و تــاش بــرای تدویــن یــک اســراتژی ملــی را کــه همــگان بــه آن وفــادار باشــند، امــری رضوری 

می دانیــم. مــا معتقدیــم و بــر آن پــای می فشــاریم کــه هیچــگاه نبایــد بخشــی از جنبــش كوردســتان یــا حزبــی سیاســی در یــک بخــش 

از آن، برعلیــه منافــع جنبــش در بخش هــای دیگــر، اقدامــی انجــام دهــد. هیــچ حــزب سیاســی مجــاز نیســت بــا اشــغالگران كوردســتان 

برعلیــه و یــا بــه زیــان جنبــش کــورد در آن بخــش، همپیــامن شــود و یــا بــدان متکیــن منایــد.

كومله و احزاب كوردستانی

از نظــر مــا رضورت دارد، مناســبات میــان احــزاب سیاســی تغییــر کنــد. در مناســبات احــزاب بایــد ســودای از میــدان بــه در کــردن 

رقیــب جــای خــود را بــه همــکاری و تــاش بــرای رســیدن بــه پروژه هــای مشــرک بدهــد. افســانه ی یــک ملــت، یــک حــزب دیگــر بــه 

ــت  ــی احــزاب را تقوی ــت عموم ــد موقعی ــه رسعــت می توان ــکاری ب ــوگ و هم ــو از دیال ــتانه و ممل ــبات دوس ــق دارد. مناس ــته تعل گذش

ــل  ــد. اص ــوام بخش ــاخته و ق ــن تر س ــود را روش ــداف خ ــه اه ــیدن ب ــتان در رس ــش كوردس ــت جنب ــرش و موفقی ــم انداز گس ــرده، چش ک

پلورالیســم سیاســی، گســرش دیالــوگ مــداوم و پایبنــدی بــه آرای عمومــی و توســل بــه اراده ی اکریــت مــردم می توانــد فضــای مناســبات 

بهــری را میــان احــزاب سیاســی كوردســتان فراهــم منایــد. بــر ایــن مبنــا همــکاری میــان احــزاب، تنظیــم روابــط، اتحــاد در عمــل، ائتــاف 

»
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و تشــکیل جبهــه ی متحــد نیــازی مــرم و خواســتی همگانــی اســت. مــا خواهــان احــرام بــه پلورالیســم سیاســی و تنظیــم روابــط میــان 

احــزاب مختلــف كوردســتان بــر مبنــای بــه رســمیت شــناخن همدیگــر علی رغــم اختــاف سیاســی موجــود هســتیم. بــا توجــه بــه ایــن 

کــه جنــگ داخلــی در كوردســتان رضبــات ســنگینی بــه جنبــش كوردســتان وارد منــوده اســت، بایــد بــه روشــنی تاکیــد شــود کــه هــر نــوع 

ــا ســایر  ــه بیشــرین هامهنگــی، همــکاری و اتحــاد عمــل ب ــه بــرای حصــول ب توســل بــه زور و اســلحه محکــوم و مذمــوم اســت. كومل

ــه حضــور  ــا توجــه ب ــون ب ــد. اکن ــف اساســی خــود می دان ــی از وظای ــم را یک ــر مه ــن ام ــن ای ــد. تأمی ــاش می كن ــتانی ت احــزاب كوردس

شــامر فزونــری از جریانــات سیاســی در كوردســتان، رضورت تدویــن منشــور احــزاب و رضورت پایبنــد بــودن همــه ی احــزاب بــه یــک 

نــرم و اســتاندارد در زمینــه دیالــوگ، همــکاری و تعییــن حــد و مرزهــای معیــن در رابطــه بــا منافــع عمومــی خلــق کــورد و جنبــش ملــی 

كوردســتان بیــش از پیــش مطــرح اســت.

درباره ی ملل ساکن ایران 

ایــران کشــوری چنــد ملیتــی اســت. تنــوع ملــی در ایــران بیشــر از هــر کشــور دیگــر ی در خاورمیانــه اســت. كوملــه ی زحمتکشــان 

كوردســتان از حــق ملیت هــای ســاکن ایــران بــرای تعییــن رسنوشــت خــود تــا ایجــاد دولــت مســتقل ملــی دفــاع می كنــد. كوملــه و جنبــش 

كوردســتان خــود را دوســت، متحــد و هم پیــامن همــه ی ملــل تحــت ســتم ایــران بــرای رهایــی از یــوغ ســتم ملــی می دانــد. مــا خواهــان 

اتحــاد ملیت هــای ایرانــی بــرای رفــع ســتم ملــی بــر علیــه رسکوبگــری حکومــت مرکــزی، تشــکیل یــک ائتــاف نیرومنــد بــرای رسنگونــی 

رژیــم اســامی و بنــای یــک نظــام فدراتیــو بــر مبنــای اتحــاد داوطلبانــه ایــن ملیت هــا هســتیم.

ترفند تجزیه طلبی در ایران و مساله ی متامیت ارضی

تجزیه طلبــی و حفــظ متامیــت ارضــی در دهه هــای گذشــته و اکنــون نیــز مضمــون تبلیغاتــی و ایدئولــوژی شوونیســم ایرانــی علیــه 

جنبــش ملــی و دموکراتیــک خلــق کــورد و دیگــر ملــل دربنــد ایــران بــوده کــه درگیــر مبارزاتــی ســخت و خونیــن هســتند. متامیــت ارضــی 

ایــران تنهــا بــا بــه رســمیت شــناخن حقــوق ملــی ملــل ســاکن در ایــران ممکــن اســت. ایــران آتــی تنهــا بــا تامیــن حقــوق برابــر ملــی، 

اســتقرار سیســتمی فــدرال و دموکراتیــک می توانــد چــون کشــوری واحــد باقــی مبانــد. از نظــر مــا ترفنــد تجزیه طلبــی و شــعار متامیــت 

ــه ایدئولــوژی رسکــوب و  ارضــی بــدون قبــول و اعــام رصیــح و بــی قیــدورشط حقــوق ملــی در ایــران کاربــردی جــز تبدیل شدنشــان ب

اشــغالگری نظامــی و رسکــوب ملــل نــدارد. تکــرار آن از ســوی هرگروهــی بایــد بــه عنــوان حامیــت از رژیم هــای رسکوبگــر و پشــت کردن 

بــه مبــارزات خلقهــا و در نهایــت ظهــور دیکتاتــوری قلمــداد گــردد.

كومله و مسئله فدرالیسم

ــز حکومــت فــدرال كوردســتان اســت کــه متــام مناطــق  ــرای كوردســتان نی ــران یــک نظــام فــدرال و ب ــرای آینــده ی ای ــو مــا ب آلرنایت

کوردنشــین غــرب ایــران را دربرمی گیــرد و بــر مبنــای دموکراســی پارملانــی ســازمان می یابــد. فدرالیســم یــک قــرارداد اجتامعــی اســت و 

رشایطــی از تــوازن قواســت کــه در آن نیروهــای مختلــف تــوان و امــکان خــود را بــرای تثبیــت نوعــی از همزیســتی بــه منایــش می گذارنــد. 

فدرالیســم تــا آنجــا کــه بــه خواســت و نیــاز نیروهــای مرقــی، ملت هــای دربنــد و مردمــان محــروم جامعــه برمی گــردد، بــه دســت آوردن 

ــذا اصــول ناظــر بــر فدرالیســم بایــد  حــدودی از آزادی ملــی، دموکراســی، جغرافیــای ملــی، اقتصــاد و امــکان امنیــت سیاســی اســت. ل

منطبــق بــا بافــت تاریخــی، اجتامعــی، سیاســی فرهنگــی و جغرافیــای ملیت هــا روشــن و تعریــف گــردد. مــا اعــام می داریــم کــه مبنــای 

همزیســتی آزادانــه و مشــارکت داوطلبانــه در بنیادنهــادن ایرانــی آزاد و دموکراتیــک و فدراتیــو بایــد احــکام ذیــل باشــند:

1ـ بــه رسمیت شــناخن آزادی و حــق ملت هــای داخــل ایــران در تعییــن رسنوشــت خویــش، چــه بــه لحــاظ تشــکیل دولــت مســتقل 

ملــی خــود و چــه بــه لحــاظ تعییــن ســاختار سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی محــدوده  ی ایالتــی خــود.

2ـ مشــارکت در تعییــن نظــام سیاســی مربــوط بــه کل ایــران و پــس از تشــکیل آن در پروســه ی سیاســتگذاری و قانونگــذاری کل کشــور 

بــرای منونــه از طریــق ایجــاد یــک مجلــس ســنا بــه منایندگــی از ایالت هــای کشــور.

3ـ تفکیــک و تقســیم افقــی و عمــودی قــوا از ســویی بیــن دو ســطح فــدرال و ایالتهــا و از ســویی دیگــر بیــن قــوه  ی مقننــه، اجرائیــه 

و قضایــی در ســطح فــدرال و در ایالت هــا.

ــهروندان آن  ــت و اراد ه ی ش ــای خواس ــر مبن ــدد آن ب ــزی مج ــور و پی ری ــز کش ــتانی تبعیض آمی ــوری و اس ــیامت کش ــای تقس 4ـ  الغ

ــی و  ــت از اقلیت هــای مل ــن حقــوق و صیان ــا، تضمی ــی در آنه ــت مل ــن رسنوشــت سیاســی اکری ــرش حــق تعیی ــر اســاس پذی مناطــق ب

ــن حقــوق شــهروندی همــه ی ســاکنان آن. همچنی

5ـ تقســیم درآمــد ســاالنه ی خالــص فــدرال ایــران از ســویی بــر اســاس درصــد آمــار جمعیتــی و از ســوی دیگــر بــر اســاس درجــه ی 

ــت  ــن ایالت هــا و دول ــدوق همبســتگی مشــرک بی ــن ایجــاد صن ــن ایالت هــا؛ همچنی عقــب نگه داشته شــدگی اقتصــادی و فرهنگــی بی

ــرای  ــا ب ــر درآمده ــات و برخــورداری از دیگ ــل شــدن حــق اخــذ مالی ــه مناطــق و ایالت هــای توســعه نیافته. قائ ــرای کمــک ب ــدرال ب ف

ایالت هــا.
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6ـ تعیین یک مرجع داوری برای حل و فصل اختافات بین دولت فدرال و ایالت ها و یا بین ایالت ها.

7ـ برقــراری نظــام انتخاباتــی نســبیتی، هــر حــزب و ائتــاف سیاســی روی کار بیایــد، نبایــد تغییــری در مشــارکت درصــدی ســخنوران 

ملیت هــای ایرانــی در حاکمیــت فــدرال و ایالتــی داشــته باشــد و ایــن بایــد در قانــون اساســی فــدرال و ایالتــی تضمیــن گــردد.

8ـ پخــش ادارات و ارگان هــای فــدرال مرکــزی در کل ایــران و ایالت هــا و ســهمیه بندی مناصــب و پســت های فــدرال بیــن ســخنواران 

ملیت هــای ایرانــی بــر اســاس درصــد جمعیتــی آنهــا و توجــه بیشــر در ایــن خصــوص بــه ســود ملیت هــای غیرفــارس ایــران و بــه ســود 

زنــان کشــور جهــت رفــع عقب ماندگــی تاکنونــی بــر آنهــا.

9ـ تضمیــن ســاختار فــدرال در قانــون اساســی، قائــل شــدن حــق جدایــی در صــورت لغــو یــا زیرپاگذاشــن آن، قائــل شــدن حــق وتــو 

بــرای منایندگــی خلق هــای ایــران در صــورت تغییــر بندهــای قانــون اساســی.

10ـ تضمیــن رســمی و ملــی و هــم ارج بــودن متــام زبانهــای ایرانــی فارســی، کــوردی، آذری، بلوچــی، ترکمنــی، عربــی)  بــرای ارگانهــای 

فــدرال در قانــون اساســی و تضمیــن حقــوق زبانــی و فرهنگــی در پهنــه  ی ایــران بــرای کل شــهروندان کشــور در قانــون زبان هــای ایــران، 

برچیــدن اجبــار آمــوزش زبــان مشــرک )هــر شــهروند ایرانــی هــر جــای کشــور كــه باشــد مکلــف بــه یادگیــری دو زبــان از زبانهــای ایرانــی 

می گــردد. زبــان نخســت زبــان آموزشــی و اداری و رســمی ایالــت محــل ســکونت خواهــد بــود و زبــان دوم اختیــاری(.

11ـ پذیــرش سکوالریســم و اصــل جدایــی کامــل دیــن و ایدئولــوژی از دولــت، برچیــدن رســمی یــا غیررســمی بــودن هرگونــه دیــن و 

مذهــب و آئینــی در قانــون اساســی فــدرال کشــور و تضمیــن بی طرفــی مطلــق نظــام فــدرال در امــر ارزش هــای دینــی، مذهبــی، آئینــی 

و ایدئولوژیــک. جمهــوری فــدرال كوردســتان كــه ســاختار سیاســی و حکومتــی موردنظــر ماســت مبانــی و ارزش هــای منشــور جهانــی 

حقــوق بــرش و نظــام دموکراتیــک را کــه در ایــن برنامــه آمــده اســت، بــه عنــوان اصــول بینــادی خــود بــه رســمیت شــناخته و خــود را 

ــرای نهادینــه کــردن آن ملــزم و متعهــد می دانــد. ب

كومله و جنبش زنان

ــد.  ــوومنا یافته ان ــکان نش ــی ام ــه در دوره کنون ــد ک ــی می دان ــای اجتامع ــی از جنبش ه ــتان را بخش ــان در كوردس ــش زن ــه، جنب كومل

كوملــه از ایــن جنبــش بــه متامــی حامیــت می كنــد و شــکوفایی جنبــش زنــان نشــان گویایــی از درســتی سیاســت و جهت گیــری كوملــه 

در تحــوالت ســال 57 و متعاقــب آن در كوردســتان اســت. مــا خواهــان برابــری زن و مــرد در همــه ی عرصه هــا و شــئون اجتامعــی، کاری، 

سیاســی و خانــواده هســتیم. مــا خــود را پشــتیبان و مدافــع جنبــش زنــان بــرای تأمیــن حقــوق یکســان بــا مــردان می دانیــم و در تقویــت 

ایــن مبــارزه می کوشــیم. هرنــوع تبعیــض و آپارتایــد قانونــی و رشعــی جمهــوری اســامی علیــه زنــان غیرانســانی اســت و بایــد ملغــی 

گــردد. مــا خواهــان برقــراری مکانیســم تبعیــض مثبــت بــر مــردان بــه ســود زنــان جهــت رفــع نابرابری هــا هســتیم.

اسرتاتژی سوسیالیستی و گسرتش دموکراسی

كوملــه حــزب چــپ و سوسیالیســتی مــردم كوردســتان اســت کــه بــرای رهایــی از اســتثامر و بردگــی انســان بــه دســت انســان پیــکار 

ــی  ــدف نهای ــد. ه ــود می دان ــی خ ــف اصل ــق آن را از وظای ــرای تحق ــاش ب ــک و ت ــم دموکراتی ــای سوسیالیس ــزی ارزش ه ــد. پی ری می كن

مــا مشــارکت در برقــراری سوسیالیســمی مبتنــی بــر دمکراســی، عادالنــه و رسشــار از همبســتگی و همزیســتی و بــرادری میــان انســانها 

و ایجــاد رفــاه در زندگــی آنــان اســت. مــا بــه عنــوان یــک حــزب كوردســتانی چــپ و سوسیالیســت خــود را دوســت و متحــد و همپیــامن 

جریانــات سوسیالیســت و عدالتخــواه ســایر ملــل در ایــران و جهــان می دانیــم. كوملــه از هــر جنبــش حق طلبانــه در جهــان بــرای رســیدن 

بــه حــق خویــش پشــتیبانی و حامیــت می كنــد و در پــی آن اســت کــه بــا ایــن جنبش هــا متــاس گرفتــه و بــا آنــان رابطــه برقــرار کــرده 

و از تجربیــات و اندوخته هــای آنــان بــرای تقویــت جنبــش كوردســتان در ســطح داخلــی و بین املللــی بهــره گیــرد. كوملــه در كوردســتان 

مبــارزه بــرای رهایــی از ســتم ملــی تــا ایجــاد دولــت مســتقل ملــی را حــق مســلم ایــن مــردم می دانــد و وظیفــه خــود می دانــد بــرای 

ــط  ــران در رشای ــتان ای ــا كوردس ــر م ــد. از نظ ــاش می منای ــه ت ــوده و مجدان ــزی من ــه برنامه ری ــارزه عادالن ــن مب ــاندن ای ــروزی رس ــه پی ب

کنونــی نــه فقــط در آســتانه ی ایجــاد یــک آلرناتیــو و حاکمیــت سوسیالیســتی قــرار نــدارد بلکــه رسکوبگــری دههــا ســاله و مامنعــت از 

پیشــردن پروژه هــای کان اقتصــادی و چپــاول و غــارت رسمايــه دار ی طبیعــت و معــادن كوردســتان ایــن جامعــه را همــواره در مرحلــه ی 

عقب مانده تــری بــه لحــاظ اقتصــادی نگــه داشــته اســت. بــه زبــان دیگــر، لغــو مالکیــت، رقابــت و کا اقتصــاد رسمایــه داری منی توانــد 

در دســتور کار امــروزه و فــوری مــا قــرار گیــرد. در رشایــط کنونــی مــا می توانیــم و رضوری اســت کــه بــر اصاحــات عمیــق اقتصــادی 

پافشــاری منــوده و بــر زمینه هــای پیرشفــت اقتصــادی و مناســبات تولیــدی عادالنه تــری تاکیــد کنیــم تــا امــکان ســازمان یابی دموکراتیــک 

و گســرده تر مــردم، کارگــران و همــه ی استثامرشــدگان را مهیــا ســازیم.

ــود  ــر خ ــتان را ام ــای كوردس ــر بخش ه ــواه در دیگ ــرات و آزادیخ ــپ، دموک ــات چ ــر جریان ــا دیگ ــکاری ب ــتی و هم ــی، دوس هامهنگ

می دانیــم. همچنیــن همــه ی نیروهــای ترقی خــواه، سوسیالیســت و دموکــرات در ایــران، خاورمیانــه و جهــان را متحــدان خــود دانســته و 

از مبارزات شــان بــرای ایجــاد عدالــت و دمکراســی پشــتیبانی و حامیــت می كنیــم و بــه ویــژه در خاورمیانــه کــه در رشف تحــوالت جــدی 
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قــرار دارد همگامــی بــا نیروهــای چــپ و دموکــرات بــه یــک رضورت امــروزی نیــز تبدیــل شــده اســت.

پلورالیسم سوسیالیستی 

مــا معتقــد بــه پلورالیســم سوسیالیســتی و همــکاری میــان شــاخه های مختلــف چــپ و سوسیالیســم در كوردســتان هســتیم. رضوری 

اســت کــه دیالوگــی متفاوت تــر از گذشــته در میــان جریانــات مدعــی چــپ و سوسیالیســم برقــرار گــردد. بلــوغ فکــری و نظــری و تحکیــم 

پایــگاه اجتامعــی چــپ در كوردســتان از مســیر تــاش مشــرک نظــری و دیالــوگ ســازنده ممکــن اســت. دوره آتــی، چــپ بــا نقــد عمیــق 

و گسســت قطعــی از ایــن بــه اصطــاح پلمیــک رایــج می توانــد زمینه هــای کارمشــرک را فراهــم ســازد.

در صحنه سیاسی ایران

 كوملــه هامننــد هــر حــزب و جریــان چــپ و انقابــی و دموکــرات، بــرای رسنگونــی رژیــم جمهــوری اســامی و اســتقرار یــک نظــام 

جمهــوری دموکراتیــک، فدراتیــو و پلورالیســتی در ایــران مبــارزه می كنــد. كوملــه بــه حامیــت و رشکــت فعاالنــه از مبــارزات آزادیخواهــی 

ــان،  ــارزه توده هــای مــردم و جنبش هــای اجتامعــی، کارگــران، زن ــم اســامی کــامکان ادامــه خواهــد داد. از هــر حرکــت و مب ــه رژی علی

خلق هــای تحت ســتم، روشــنفکران، دانشــجویان، اقلیت هــای اجتامعــی و جوانــان پشــتیبانی کــرده و بــرای تقویــت جنبــش آنــان تــاش 

خواهــد کــرد.

ــد اســت و خواهــان بیشــرین  ــران عاقمن ــان چــپ در ای ــه رسنوشــت جری ــان چــپ و سوسیالیســتی ب ــک جری ــوان ی ــه عن ــه ب كومل

همــكاری و هامهنگــی بــا آنــان خواهــد بــود. اگرچــه كوملــه در یــك حــزب سیاســی رسارسی رشكــت نخواهــد كــرد امــا تقویــت جریــان 

ــران را امــر  ــد و حضــور فعــال سیاســی در معــادالت سیاســی ای ــی از وظایــف خــود می دان ــران را جزی دموکــرات و سوسیالیســتی در ای

خــود می دانــد. مــا در ایــران بــرای تقویــت مبــارزات رسارسی علیــه جمهــوری اســامی، معتقــد بــه تشــكیل جبهــه ی دمكراتیــک مردمــی 

هســتیم. گردآمــدن وســیع ترین نیروهــای طرفــدار رسنگونــی می توانــد بــه جنبــش رسارسی تــوان و ظرفیت هــای نوینــی ببخشــد. در ایــن 

میــان تقویــت جنبش هــای اجتامعــی دمکراســی خواهی، كارگــران، زنــان، خلق هــای تحــت ســتم و دانشــجویان و روشــنفكران بخشــی از 

وظایــف كوملــه خواهــد بــود. كوملــه همچنیــن ورود بــه هــر ائتــاف رسارسی در ایــران را مــرشوط بــر بــه رســمیت شــناخن حقــوق ملــی 

مــردم كردســتان و دفــاع از مبــارزات دموکراتیــک و آزادی خواهانــه آنــان می دانــد.

درباره رژیم جمهوری اسالمی 

ــگ را  ــایه ی جن ــن س ــی و همچنی ــامانی اجتامع ــی، نابس ــکاری، ناامن ــر، بی ــایه ی فق ــش س ــش از پی ــامی بی ــوری اس ــت جمه حاکمی

گســرانیده اســت. جمهــوری اســامی مانــع اساســی رشــد و شــکوفایی و آزادی و امنیــت اجتامعــی در ایــران و منطقــه اســت. برچیــدن 

ایــن نظــام مســتبد مذهبــی و دیکتاتــوری، رشط گشــایش واقعــی در زندگــی مــردم اســت. كوملــه در تــاش اســت تــا بــا هامهنگــی بــا 

همــه ی نیروهــای چــپ و دموکــرات، مبــارزات رسارسی را در ایــران تقویــت، هامهنــگ و متحــد کــرده و در مســیر رسنگونــی نهایــی ایــن 

رژیــم هدایــت کنــد.

كومله و مساله ی مذهب

كوردســتان جامعه ایســت کــه در آن اعتقــاد بــه دموکراســی، صلــح، انسان دوســتی و آزادی و مقاومــت در برابــر زورگویــی ریشــه های 

بســیار عمیقــی دارد. كوملــه همــگام بــا ایــن ریشــه های اصیــل در كوردســتان اعــام می كنــد کــه حزبــی آزادیخــواه، ســکوالر و طرفــدار 

وســیع ترین نــوع دموکراســی اســت. مــا خواهــان جدایــی کامــل دیــن از دولــت هســتیم. اعتقــاد بــه دیــن یــا عــدم اعتقــاد بــه آن امــر 

خصوصــی انسان هاســت. اختیــار یــا عــدم اختیــار هــر دینــی بــرای هــر فــردی آزاد اســت. دولــت فــدرال كوردســتان بــه هیــچ مذهــب 

مشــخصی کمــک منی كنــد. لــه یــا علیــه هیــچ دینــی بــه نفــع مذهــب یــا دیــن خاصــی حــق اســتفاده از ابــزار و امکانــات دولتــی اعطــا 

منی كنــد.

ــن  ــد در ای ــت فــدرال كوردســتان بای ــن خاصــی از سیســتم آموزشــی حــذف می گــردد. دول ــه مذهــب و دی ــا علی ــه نفــع ی آمــوزش ب

ــد. آمــوزش و ترویــج مذهــب امــر نهادهــا و مراکــز مذهبــی در جامعــه اســت. هامنطــور کــه تبلیــغ و  مــورد کامــا ســکوالر عمــل کن

ترویــج المذهبــی نیــز نــه امــر دولــت، بلکــه امــر نهادهایــی اســت کــه بــه ایــن منظــور در جامعــه شــکل می گیرنــد. نهادهــای مذهبــی 

و غیرمذهبــی تنهــا از کمــک مالــی هــواداران و هواخواهانشــان بهــره می برنــد و حــق اجرائیــات در جامعــه بــه نفــع خــود را ندارنــد.

درباره منابع طبیعی، محیط زیست و آثار باستانی كوردستان

ــت  ــن سیاس ــا ای ــته و ب ــی دانس ــی مل ــرای رهای ــارزه ب ــی از مب ــتان را بخش ــردم كوردس ــتانی م ــی و باس ــار فرهنگ ــت از آث ــا حراس م

رژیم هــای شوونیســت و جمهــوری اســامی مبــارزه می كنیــم. خــود را بخشــی از جنبــش جهانــی بــرای حفــظ محیط زیســت دانســته و 

تــاش بــرای حراســت زیســت محیطی در كوردســتان را امــر خــود می دانیــم. حضــور فعاالنــه در تشــکل های حفــظ محیط زیســت بایــد 

بــه عنــوان بخــش جدایی ناپذیــری از مبــارزات ملــی در كوردســتان نگریســته شــود. آمــوزش و فرهنگ ســازی در حفــظ محیط زیســت را 

یکــی از وظایــف حکومــت فــدرال كوردســتان می دانیــم.
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ــه  ــم كــه فدرالیســم بحــث شــده ب ــراز داری ــد اب ــران بای ــه ی زحمت كشــان كوردســتان ای ــی مــورد نظــر كومل در مــورد نظــام حكومت

صــورت یــك چارچــوب كلــی تعریــف شــده و بــه ابعــاد آن توجــه نشــده اســت. قبــل از هــر چیــز بایــد گفــت كــه نظــام مــورد نظــر آن 

حــزب تنهــا محــدود بــه مناطــق كوردنشــین غــرب ایــران می باشــد. امــا بــه راســتی یــك نظــام فــدرال كــه اساســا نظامــی دولتــی و متمركــز 

اســت چقــدر می توانــد از انعطــاف و نرمــی برخــوردار بــوده و بافــت جمعیتــی موجــود در شــهرهای مختلــف رشق كوردســتان و حتــی 

در برخــی از نقــاط ایــران را دربــر بگیــرد. بخصــوص كــه رشایــط شهر نشــینی و تركیــب  جمعیتــی در ایــران و رشق كوردســتان بــه شــدت 

تغییــر كــرده اســت. حتــی می تــوان ایــن را نیــز اضافــه منــود كــه در شــهرهایی بــا بافــت جمعیتــی چندقومــی یــا چندملیتــی چــه تدبیــری 

اندیشــده شــده. بــا توجــه بــه اینكــه اندیشــه ی دولــت یــا نظــام فــدرال در بیــن احــزاب كــورد از دوران بعــد از حملــه ی آمریــكا بــه عــراق 

جای گرفــت و چــون ایــن مــدل اصــوال در كشــورهایی پیــاده شــده كــه قبــل از آن مــدل دولــت ـ ملــت از هــر نوعــی كــه باشــد بــه اجــرا 

گذاشــته شــده، منی تــوان پیش بینــی منــود كــه در ایــران تــا چــه انــدازه موفــق خواهــد بــود یــا اجرایــی اســت. زیــرا مســاله دولــت ـ ملــت 

در ایــران بــه هیــچ وجــه نتوانســته موفــق باشــد. تنوعــات و ملیت هــا در ایــران بــه هــامن طــراوت و شــادابی ســابق موجودیــت خــود را 

حفــظ منوده انــد. چند پاره گی هــای فرهنگــی و زیســتی در ایــران رشایــط بغرنجــی را بــه وجــود آورده كــه بــدون شــك فدرالیســم تــوان 

پاســخگویی بــه آنهــا را نــدارد. فدرالیســم بیشــر از اینكــه نظامــی اجتامعــی باشــد، یــك نظــام تقســیم قــدرت اســت. آنچــه كــه در ایــران 

و رشق كوردســتان همــواره  جــای آن خالــی بــوده و تــا كنــون در مــورد آن بــه خوبــی اندیشــیده نشــده، جایگزینــی یــك نظــام اجتامعــی 

اســت. تغییــر در نظــام قــدرت و جایگزینــی آن بــا یــك مــدل كوچكــر و محلــی بــدون شــك مشــكات را افزایــش خواهــد داد. مرزهــای 

ایــن نظــام فــدرال از چــه میــزان قاطعیــت برخــوردار بــوده و نحــوه ی تعامــل آن بــا ســایر مناطــق فــدرال در همســایگی و از ملیت هــای 

دیگــر كــه بعضــا بــا مــا در بخش هایــی از رسزمین مــان رشیكنــد چگونــه خواهــد بــود؟ مســاله ی مهــم دیگــری كــه در ایــن برنامــه بــه 

آن هیــچ اشــاره ای نشــده، موضــوع فدرالیســم ایالتــی اســت. منظــور از ایــن نــوع فدرالیســم چیســت؟ ایالــت را بــر چــه مبنایــی تعریــف 

و مرزبنــدی كرده انــد؟ الزم اســت كــه ایالــت و تقســیامت سیاســی مربــوط بــه آن بــه روشــنی تعریــف شــود كــه بــر مبنــای چــه نــوع از 

مدیریــت سیاســی اســتوار می باشــد. زیــرا مدل هــای زیــادی از فدرالیســم در جهــان موجــود اســت و هــر كــدام حــدود و ثغــور خــود را 

دارنــد. اگــر منظــور مدلــی اســت كــه در عــراق وجــود دارد بایــد بــه آن اذعــان شــود. زیــرا ایــن مــدل تــا بــه امــروز هــم دچــار بحــران 

ســاختاری و معنایــی اســت و معلــوم نیســت كــه در نهایــت چــه طرحــی را نهایــی خواهــد كــرد. یــا اگــر مدل هــای دیگــر در جهــان از 

قبیــل روســیه، آمریــكا و ... اســت بایــد بــه صــورت كامــل بــه آن اشــاره شــود. شــاید هــم ایــن مــوارد را بــرای مذاكــره یــا دســت باز سیاســی 

گذاشــته اند. مســاله ی دیگــری كــه بــه آن پرداختــه نشــده، موضــوع دفاعــی و حفاظــت از مدلــی اســت كــه بــه آن اشــاره شــده. بــدون 

شــك قبــل از هــر چیــز مســاله ی حفــظ و پایــداری ســاختار از اهــم مــواردی اســت كــه بایــد ترشیــح شــود. بــر ایــن باوریــم موضــوع دفاعی 

ــه حــد یــك اداره ی محلــی تقلیل دهــی  ــد نظــام كنفــدرال را ب ــد نشــود؛  می توان ــه خوبــی بررســی و نظامن اگــر در مســاله  ی كنفــدرال ب

ــرای  ــط امــن ب ــك محی ــی ایجــاد ی ــت از آن اندیشــید. یعن ــه صیان ــز الزم اســت ب ــل از هــر چی ــوع ســاختاری قب ــد. در ایجــاد هــر ن منای

پیاده ســازی نظــام كــه بــه صــورت مــداوم مــورد هجــوم واقــع نشــود. تجربیــات كشــورهای مختلــف می توانــد یاری رســان باشــد. البتــه 

اشــاراتی بــه حــق جدایــی در صــورت عــدم متكیــن حكومــت مركــزی و زیرپاگذاشــن قانــون اساســی فــدرال و همچنیــن داشــن حــق وتــو 

بــرای مناینــدگان ایالت هــا شــده اســت. امــا اینهــا مســائلی حقوقــی بــوده و بــه هــامن انــدازه كــه می توانــد مفیــد فایــده باشــد، امــكان 

دســت وپاگیر بــودن آنهــا نیــز وجــود دارد. یــك مــورد كــه بایــد بــه آن توجــه داشــت بــه كار بــردن اصطــاح مجلــس ســنا در بنــد دوم 

كوملــه  و مســاله ی فدرالیســم اســت. ایــن مــورد مــا را بــه ســوی فدرالیســم آمریكایــی رهنمــون می ســازد. تــا حــدی هــم مــا را بــه یــاد 

نظــام شاهنشــاهی و دیكتاتــوری ســابق می انــدازد. بســیار مهــم اســت كــه دانســته شــود كــدام ذهنیــت در ارائــه ی ایــن مــورد دخیــل 

بــوده. بــا توجــه بــه اینكــه ایــن حــزب خــود را سوسیالیســتی می دانــد، چگونــه اســت كــه مظاهــر نظــام طبقاتــی و رسمایــه داری حتــی اگــر 

در كام هــم باشــد را برمی تابــد. وجــود مجلــس ســنا نشــان از ذهنیتــی التیســیته و برتری جویانــه دارد. نــوع ادبیــات و زبــان بــه كار بــرده 

شــده در سیاســت بخشــی از حــل و چاره یابــی اســت. اگــر بــه طــور كلــی برنامــه ی كوملــه بــا دقــت كامــل خوانــده شــود از لحــاظ ادبــی 

و نوشــتاری مــورد مداقــه قــرار گیــرد بــه خوبــی روشــن خواهــد شــد كــه در البــه الی ســطور آن ادبیــات رسمایه دارانــه و قدرت  طلبانــه 

مــوج می زنــد. خــود ایــن نــوع از ادبیــات بشــدت دیگری ســاز و طرد كننــده اســت. بــدون شــك مــا در رشق كوردســتان تنوعــات بســیاری 

از لحــاظ فرهنگــی و مذهبــی و اتنیكــی داریــم كــه بایــد بــرای آنهــا نیــز تدابیــری اندیشــیده شــود. در ایــن برنامــه تنهــا بــه صــورت موجــز 

ــود.  ــد ب ــه خویــش خواهن ــی خــود دارای مدیریــت مختــص ب اشــاره شــده كــه مناطــق و شــهرهای رشق كوردســتان هــم در امــور محل

امــا ایــن چیدمــان بــه چــه صــورت اســت معلــوم نیســت. مناطــق زاگــرس خــود موزاییكــی فرهنگــی اســت كــه حتــی می تــوان آن را در 

خاورمیانــه بی نظیــر دانســت. مســائل هویتــی و اجتامعــی بســیاری هســتند كــه در آینــده ظهــور خواهنــد كــرد. 

ــا توجــه بــه اینكــه ایــن ســازمان از رسآغــاز فعالیت هــای خــود حــق مشــاركت سیاســی و نظامــی را بــه  ــان، ب در مــورد مســاله ی زن
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زنــان داده و زنــان در صفــوف ایــن ســازمان آمــاده بوده انــد، انتظــار می رفــت كــه مدون تــر و همه جانبه تــر بــه ایــن موضــوع پرداختــه 

ــت و  ــد خاقی ــاهدیم. فاق ــرا ش ــای آن ــان منونه ه ــه در جه ــت ك ــی اس ــرداری از پیرشفت های ــطحی و گرته ب ــده س ــه ش ــوارد ارائ ــود. م ش

طرحــی نواندیشــانه اســت. عــدم پرداخــت بــه مســائل هستی شناســانه  و هویتــی زنــان در برنامــه ی اكــر ســازمان ها و احــزاب كوردســتان 

مشــاهده می شــود. همــواره تصــور بــر ایــن اســت كــه اگــر مســائل ملــی و سیاســی حــل و چاره یابــی شــود بــه صــورت اتوماتیــك مســائل 

مربــوط بــه زنــان نیــز حــل خواهــد شــد. اراده منــدی و ســازماندهی ویــژه ی  بخــش اصلــی جامعــه اساســا بــه بعــد از دوران رهایــی ملــی 

واگــذار شــده. ایــن مــورد برداشــتی رئــال سوسیالیســتی از مســائل زنــان اســت كــه در نحــوه ی مدیریــت و چیدمــان اعضــای مدیریتــی 

ــان، دچــار نارســایی هایی  ــگاه و شــأن اجتامعــی زن ــه از نظــر جای ــوز هــم در ســاختار كومل ــز همــواره مشــاهده شــده و هن ســازمان نی

اســت. اینكــه زنــان در ایــن ســازمان بــار مبارزاتــی ســنگینی را در اوایــل انقــاب ســال 57 بــدوش كشــیدند انكار ناپذیــر اســت امــا ایــن 

ــه مشــكات موجــود در ســاختار اجتامعــی بشــدت  ــه ب ــن برنام ــی شــد جــای ســوال دارد. در ای ــه چــه دســتاوردهایی منته زحــامت ب

مردســاالر كوردســتان و خــود احــزاب اشــاره ای نشــده و وجــود مشــكات مربــوط بــه زنــان تنهــا بــه جمهــوری اســامی محــدود دانســته 

شــده. البتــه كــه متامــی قوانیــن و نظرگاه هــای نظــام اســامی ایــران كــه كامــا زن ســتیزانه اســت را بایــد زدود. امــا انقابــی در خــود رشق 

كوردســتان هــم الزم اســت. 

برنامــه ی اقتصــادی كوملــه را بایــد از چنــد جنبــه مــورد بررســی قــرار داد. نخســت بــا توجــه بــه اینكــه ایــن ســازمان پارادایــم خــود 

ــه  ــدارد. البت ــا آن ن ــبتی ب ــچ مناس ــح شــده هی ــام اقتصــادی ترشی ــه نظ ــراز داشــت ك ــد اب ــته، بای ــان داش ــك بی را سوسیالیســم دموكراتی

ــكان پیاده منــودن نظــام  ــط نامناســب اقتصــادی ام ــت عقب ماندگی هــا و رشای ــه عل ــه در حــال حــارض ب ــان داشــته ك ــه خــود اذع كومل

سوسیالیســتی وجــود نــدارد. نــگاه جــری و خطــِی تاریخــی هنــوز در ایــن ســازمان مشــهود اســت. رسمایــه داری را یــك الزمــه و جــزوی 

ــه نظــر  ــارزه عجیــب ب ــگاه ماركسیســتی بعــد از ســالها مب ــه اقتصــاد و ن ــل سوسیالیســم ب ــد. مهمــر از آن تقلی از جــر تاریخــی می دان

می رســد. بــدون شــك سوسیالیســم در یــك نظــام دولتــی متمركــز هرگــز قابــل اجــرا نبــوده و مــدل حكومتــی فــدرال كــه مدلــی دولتــی 

اســت نخســتین مانــع اساســی بــر رس راه سوسیالیســم دموكراتیــك كوملــه خواهــد بــود. دیــدگاه آرمان شــهر سوسیالیســتی كــه رشایــط 

آن در طــی مبــارزه فراهــم آمــده و بــا گــذار از رسمایــه داری حاصــل می شــود هنــوز در نــزد ایــن ســازمان بــه قــوت خــود باقــی اســت. 

هــامن چیــزی كــه در نهایــت نظــام شــوروی و چیــن را بــه دامــان رسمایــه داری لیــرال انداخــت. بند هــای اقتصــادی ارائــه شــده بیشــر 

ســهم خواهی از مركــز بــوده و در مــورد رشق كوردســتان و برنامــه ای بومــی كــه خــود مــردم در آن مشــاركت داشــته باشــند ســخنی بــه 

میــان نیامــده. مــردم در ایــن نظــام اقتصــادی بشــدت منفعــل و غیر مولــد فــرض شــده كــه ایــن امــر در تضــاد بــا سوسیالیســم دموكراتیــك 

مــورد نظــر كوملــه اســت. الزم اســت كــه خــود سوسیالیســم دموكراتیــك اگــر بــه عنــوان پارادایــم و جهانبینــی در نظــر گرفتــه شــده، در 

رسفصل هــای جداگانــه ابعــاد آن بــه صــورت مبســوط رشح داده شــود تــا خواننــده انعــكاس ایــن نظــرگاه را در مســائل  زنــان،  زیســت بوم، 

اقتصــاد، اجتــامع و ... ببینــد. در غیــر ایــن صــورت یــك انفصــال در فكــر و عمــل را شــاهد خواهیــم بــود. مــوارد ابــرازی  كافــی و مســتدل 

نیســتند.

ــورد  ــده در م ــراز ش ــوارد اب ــت. م ــت اس ــز اهمی ــم حائ ــب ه ــن و مذه ــاله ی دی ــه مس ــتان ب ــان كوردس ــه ی زحمت كش ــگاه كومل ن

سكوالریســم بســیار مهــم هســتند و نشــان از تــاش ایــن ســازمان بــرای جدایــی دیــن از سیاســت دارد. امــا بــر ایــن باوریــم كــه كوملــه، 

خــوِد مســاله ی نهادینــه شــدن دیــن را در كوردســتان و ایــران بــه فراموشــی ســپرده اســت. تقلیــل دیــن بــه یــك مســاله  ی شــخصی و زدودن 

بعــد اجتامعــی از آن مشــكاتی را بــا خــود بــه همــراه خواهــد آورد. منظــور مــا ایــن نیســت كــه در سیاســت و نظــام حكومتــی دخالــت 

ــكار منــود. خصوصــا در مــورد نظــام دموكراتیــك و تكرگرایــی  كــه  ــوان ان داده شــود. بلكــه حضــور اجتامعــی آن اســت كــه هرگــز منی ت

كوملــه از آن بحــث می منایــد، خــود بــه خــود دیــن را از یــك امــر شــخصی خــارج می گردانــد. امــكان ســازماندهی و تحــزب، تشــكل یابی 

و نهاد ســازی و تاثیرگــذاری در سیاســت را بــرای آن فراهــم مــی آورد و ایــن امــری بدیهــی و الزم اســت. امــا بــا آنچــه كــه كوملــه بــه زبــان 

مــی آورد در تضــاد خواهــد بــود. شــایان ذكــر اســت كــه سكوالریســم در اروپــا و ســایر مناطــق جهــان هرگــز نتوانســته رابطــه ی دیــن و 

سیاســت را چاره یابــی منایــد. تصــوری دال بــر ایــن خطایــی جــدی اســت. الزم اســت كــه در مــورد مســاله ی دیــن در رشق كوردســتان و 

بافــت دینــی و مذهبــی آن تاملــی عمیق تــر داشــت. ایــن امــر بــرای متامــی احــزاب رشق كوردســتان الزم اســت.

شــعار ایــن ســازمان در حــال حــارض فروپاشــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران اســت و موضعــی مشــخص را اختیــار كــرده اســت. امــا 

بعضــا مذاكراتــی را هــم بــا رژیــم ایــران بــه صــورت پنهانــی انجــام داده  انــد. معلــوم اســت كــه متایلــی بــه دیگــر مدل هــا و پروژه هــای 

چاره یابــی هــم وجــود دارد. آنچــه كــه ایــن حــزب تــا بــه حــال نشــان داده، نشــان می  دهــد از انعطــاف و نرمــی در سیاســت برخــوردار 

بــوده و مطلقیــت شــعار رسنگونــی نظــام را در عمــل نــدارد. یعنــی نوعــی از مصلحت گرایــی را در اخــاق ســازمانی آن شــاهدیم. 

برنامه  كومله كمونیست

«کوملــه معمــوال بــر طبقــه ی  کارگــر بســیار تاکیــد اســراتژیک دارد و هنــوز نتوانســته گــذاری پارادایمــی بــرای رشــد ایــن تفکــر و بســط 
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آن بــه متامــی طبقــات جامعــه انجــام دهــد. در ایــن خصــوص می گوید:»»طبقــه ی كارگــر و زحمت كشــان« شــهری و روســتایی نیــروی 

محركــه و اصلــی جنبــش انقابــی در كوردســتان را تشــكیل می دهنــد، رشــد جنبــش سوسیالیســتی طبقــه ی كارگــر، برپایــی تشــكل های 

تــوده ای و طبقــات كارگــران، ســازمان یابی جنبــش  زنــان، رشــد جنبــش اعراضــی مــردم بــر علیــه رژیــم از ملزومــات پیــرشوی و پیــروزی 

ــش  ــرشوی جنب ــن رشط الزم پی ــت«. بنابرای ــتان اس ــتمدیده در كوردس ــده و س ــتثامر ش ــای اس ــت توده ه ــق حاكمی ــش و تحق ــن جنب ای

ــزاب  ــت های اح ــا و سیاس ــق، آرمان ه ــراتژی، اف ــش از اس ــر و زحمت ك ــای كارگ ــی توده ه ــردم را »جدای ــت م ــق حاكمی ــی و تحق انقاب

ــد. طبقــه  ــاس اجتامعــی« می دان ــال اســراتژی ناسیونالیســتی در مقی ــی در كوردســتان و تقویــت اســراتژی سوسیالیســتی در قب بورژوای

ــد. ــا می دان ــای توده ه ــد پیرشوی ه ــر را رسآم کارگ

ــا  ــا ب ــتا« ام ــهر و روس ــوده ای ش ــدرت ت ــای ق ــکیل ارگان ه ــلطه را »تش ــام س ــی نظ ــس از فروپاش ــه ی پ ــتی مرحل ــه ی کمونیس کومل

ــی  ــر معرف ــام برت ــد و آن را نظ ــل می منای ــتان کام ــت در کوردس ــاختار حاکمی ــورایی« در س ــت ش ــاختامن حاکمی ــک »س ــازمان یابی ی س

ــنهاد  ــورایی« را پیش ــام ش ــد »نظ ــی« معتقدن ــام پارملان ــه »نظ ــه ب ــر ک ــعبه ی دیگ ــزاب منش ــاوت از اح ــبب متف ــن س ــد. به همی می کن

می کنــد. جنبــش کارگــری را نیــز پیــرشو ایــن نظــام تقلــی می منایــد. در ایــن خصــوص در برنامــه ی خــود ترشیــح کــرده کــه:»در مقابــل 

نظــام پارملانــی، نظــام شــورایی بهریــن و در دســرس ترین وســیله ی دخالــت كلیــه ی آحــاد طبقــه ی كارگــر و توده هــای مــردم بــه مثابــه 

قانون گــذار و مجــری قانــون در اداره ی جامعــه می باشــد«. درصــدد اســت سیســتم بوروکراتیــک نظــام مرتجــع را بــا ایــن مکانیســم درهــم 

بشــکند. تلقــی اش ایــن اســت کــه »در ایــن نظــام حكومتــی كلیــه ی مقامــات اداری و سیاســی و قضایــی توســط مــردم انتخــاب می شــوند 

و هــرگاه اكریــت انتخاب كننــدگان اراده كننــد، در هــر زمانــی قابــل عــزل هســتند. مســئولین در باالتریــن رده هــای حكومــت شــورایی 

ــد.« ــوان خدمت گــذار مــردم عمــل كــرده و حقوقــی حداكــر معــادل حقــوق یــك كارگــر ماهــر دریافــت می كنن بعن

ــره ی رسارسی  ــی و كنگ ــوراهای ایالت ــهر، ش ــوراهای ش ــات، ش ــوراهای مح ــامل ش ــی، ش ــاختار هرم ــك س ــورایی دارای ی ــت ش حاكمی

شــوراها بــه عنــوان عالی تریــن ارگان حاكمیــت می باشــد. كنگــره ی رسارسی شــوراها هــم قانون گــذار اســت و هــم باالتریــن  نهادهــای 

ــد.  ــا نظــارت می كن ــركار آنه ــی ســازمان می دهــد و ب ــور اجرای ــرای ام ــی را ب دولت

ــردد.  ــاد می گ ــوراها ایج ــره ی رسارسی ش ــان كنگ ــت فرم ــوده ای تح ــلح ت ــازمان مس ــك س ــلح« می گوید:»ی ــروی مس ــوص »نی در خص

ــتان را در  ــردم كوردس ــتاوردهای م ــاع از دس ــه دف ــوط ب ــور مرب ــوراها ام ــره ی رسارسی ش ــی كنگ ــت فرمانده ــی تح ــلح محل ــروی مس نی

مقابــل تعــرض دولــت مركــزی و یــا هــر نیــروی دیگــری بــر عهــده خواهــد داشــت. ایــن نیــرو حــق هیــچ گونــه دخالتــی در امــور داخلــی 

كوردســتان را نخواهــد داشــت«.

موضــوع حــق تعییــن رسنوشــت كوردســتان را بــه معنــی آزادی جداشــدن از ایــران و تشــكیل دولــت مســتقل بــه عنــوان قانــون اعــام 

مــی دارد و رشایــط الزم بــرای اســتفاده آگاهانــه از ایــن حــق تامیــن و تضمینــی می دانــد. گذشــته از آن در صــورت تصمیــم مشــرک مــردم 

کوردســتان می تواننــد در چارچــوب کشــور ایــران باقــی مباننــد بــه ایــن رشط کــه کلیــه ی رشوط خلــق پذیرفتــه شــود.

ــور  ــرب كش ــین غ ــق كورد نش ــردم مناط ــه ی م ــه آراء آزادان ــوط ب ــتان را من ــورایی كوردس ــت ش ــرل حكوم ــت كن ــن تح ــدود رسزمی ح

می ســازد. 

سکوالریســم را نیــز در برنامــه ی خویــش ترشیــح می منایــد و می گوید:»هیــچ یــك از مذاهــب بــه عنــوان مذهــب رســمی در كوردســتان 

برســمیت شــناخته منی شــوند، مذهــب امــری خصوصــی تلقــی می گــردد و كلیــه ی افــراد در كوردســتان در اختیــار كــردن هــر مذهبــی و 

یــا نداشــن مذهــب آزادنــد«. خصوصــی و شــخصی کردن دیــن و مذهــب را راهــکار اجتامعــی خــود برشــمرده.

در زمینــه ی حقــوق زنــان امــا همچنــان جزئیــات روشــن پارادایمــی دربــاره داعیــه خــود مبنــی بــر »برابــری کامــل زن و مــرد« را بیــان 

منی دارد.

حقــوق اقتصــادی را محــدود و بــه »برابــری كامــل زن و مــرد در امــر اشــتغال، پرداخــت مــزد برابــر بــرای كار مشــابه بــه زنــان و مــردان، 

بیمه هــای اجتامعــی یكســان بــرای زنــان و مــردان« تقلیــل می دهــد و پارادایمــی متفــاوت بــرای گــذار از بحــران ذهنیتــی سوسیالیســم 

رئــال وضــع منی منایــد.

مســایل محیط زیســت را بــه دولــت محــول منــوده و نوشــته:» محافظــت از منابــع طبیعــی و محیط زیســت و جلوگیــری از سوءاســتفاده 

ــه ایــن حــوزه  ــرای آتی ــی طرحــی شــفاف کارکــردی ب ــد ول ــع طبیعــی را محکــوم می کن از آن وظیفــه ی دولــت اســت«. آلوده کــردن مناب

نــدارد. بنابرایــن برخــوردی ایدئولوژیــک ســطحی نگرانه دارد.

در اقدامــات اقتصــادی مهمریــن تحــول را بازپس گرفــن منابــع تولیــد از رژیــم ســلطه و ســپردن آن بــه مــردم بــا »نظــارت شــوراهای 

ــی  ــزی« برمی شــامرد ول ــت مرک ــه بودجــه دول ــه »هزین ــن از ناحی ــی را تامی ــض مل ــع تبعی ــن رف ــد. همچنی ــک مردمــی« می دان دموکراتی

ــان منی ســازد. ــک قــدرت از آن را منای مناســبات تفکی
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 حــزب وحــدت ملــی شــاخه ی کوردســتان از جملــه احزابــی اســت کــه بــرای اولیــن بــار در رشق کوردســتان بــا پارامرهــای متفــاوت از 

احــزاب دیگــر ایــران در ســنندج تشــکیل شــد. پیشــر تشــکیل حزبــی مشــابه در کوردســتان از ســوی نظــام والیــی کامــا منــع شــده بــود. 

ــاالر  ــران در ت ــین ای ــق کوردنش ــردم مناط ــری از م ــع کثی ــور جم ــا حض ــم ب ــک مراس ــی ی ــاه ۱۳۹۵ ط ــن م ــت وچهارم فروردی ــنبه بیس سهش

فروردیــن مجتمــع فجــر ســنندج حــزب وحــدت ملــی ـ شــاخه ی کوردســتان اعــام موجودیــت کــرد و نقطــه عطفــی را در تاریــخ سیاســی 

کوردســتان رقــم زد. بــا اعــام موجودیــت اولیــن حــزب قانونــی در کردســتان، نوزائــی جدیــدی در فضــای سیاســی و اجتامعــی کردســتان رخ 

داد. رویکــرد حزب گرایــی مــدرن دغدغــه ی بســیاری از فعالیــن سیاســی و مدنــی در کردســتان بــوده، تــا اینکــه بــرای اولیــن بــار در ســاحه ی 

ــازی قــدرت اعــام  ــه ب ــه دور از جهــش ب ــا نگــرش مردمــی ب ــن ب ــران یــک حــزب در چارچــوب قوانی سیاســی و اجتامعــی کردســتان در ای

موجودیت کرد.

حــزب وحــدت ملــی شــاخه ی کردســتان بــا تــاش جمعــی از فعالیــن سیاســی و اجتامعــی بــا نگرشــی علمــی و رویکــردی مردمــی در عــرص 

ــف اجتامعــی  ــردم از طیف هــای مختل ــری از م ــا حضــور جمــع کثی ــک مراســم رســمی ب ــاه در ی ــن م روز سه شــنبه بیســت وچهارم فروردی

اعــام موجودیــت و رشوع بــه کار رســمی حزبــی خــود کــرد.

آن مراســم بــا ســخرانی جنــاب آقــای فرهــاد محمــدی دبیــر حــزب آغــاز شــد. وی بــه رضورت هــای وجــود حــزب در جامعــه، بخصــوص 

در کردســتان تاکیــد و نیــز بــه اثــرات و زیان هــای عــدم ایــن ســازمان سیاســی در جامعــه اشــاره کــرد. فرهــاد محمــدی در ســخنان خــود 

بــه سخت شــدن تــوان نیــروی تحلیــل و درک انســان امــروزی نســبت بــه واقعیــات اجتامعــی پرداخــت کــه آن را ناشــی از فاصلــه ِ ی مابیــن 

ذهــن و عیــن دانســت کــه ایــن خــود مخلــوق عــدم تــاش بــرای روش شناســی معنادهنــده اســت، روش هــای شــناختی امــروزه کــه حاکــم 

بــر دانشــگاه های دنیــا اســت را ناقــص و بازتاب دهنــده ی انســان بی توجــه بــه جامعــه دانســت و از همــه ی حضــار در مراســم و جامعــه 

درخواســت کــرد تــا بــا ســازمان دادن خویــش در ســاختارهای خودبرســاخته ماننــد حــزب بــه ســمت جامعــه ی سیاســی زنــده و پویــا حرکــت 

مناینــد و اشــاره منــود کــه ایــن حــق سیاســی جامعــه اســت کــه در اصــل 26 قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بــه آن پرداختــه شــده 

ــر  ــئولیت ب ــوان مس ــه عن ــش را ب ــای خوی ــاً صاحیت ه ــی عم ــزوای سیاس ــن ان ــا دربرگرف ــه ب ــه جامع ــت ک ــار داش ــن اظه ــت، همچنی اس

عهــده ی حــوزه ی دولــت و قــدرت نهاده انــد و بــا ایــن کار خــود مرزهــای صاحیت هــا را بــه هــم ریختــه و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن رونــد 

بــه گسرده شــدن حــوزه ی دولــت می انجامــد، لــذا راندمــان مدیریــت اجتامعــی هــم بــا اشــکال مواجــه می گــردد. از ایــن رو در اصــل 26 

قانــون اساســی در ذیــل عنــوان حقــوق ملــت بــه اصــل آزادی احــزاب پرداختــه شــده کــه یکــی از مهمریــن حقــوق حــوزه ی جامعــه اســت.

ــی  ــی، قومــی و آیین ــران از تفاوت هــا و تنوعــات زبان ــه اینکــه کشــور ای ــا توجــه ب ــزود ب ــه ی ســخنان خــود اف ــای محمــدی در ادام آق

تشــکیل شــده اســت و در آن کــورد، فــارس، عــرب، تــرک، لــر، بلــوچ، مازنــی و گیلکــی زندگــی می کننــد از ایــن رو در اصــل 19 قانــون اساســی 

ضمــن تاییــد و پذیــرش ایــن تفاوت هــا بــر برابــری آنــان تاکیــد شــده اســت. در ادامــه بیــان منودنــد کــه ایــران بــا ایــن تنوعــات، ایــران اســت 

در غیــر ایــن صــورت معنایــی نخواهــد داشــت و چنانچــه تاریــخ را ورق بزنیــم خواهیــم دیــد کــه ادبیــات، شــعر، موســیقی و آییــن ســاکنان 

ایــران در دوره هایــی کــه تاشــی بــرای ازبیــن بــردن تفاوت هــا نشــده اســت توســعه بیشــری یافتــه و متافیزیــک تعالی دهنــده خلــق شــده 

ــردن خودآگاهــی و هویت هــای اجتامعــی اقــدام  ــا از بین ب ــد، ب ــه غارتگــران قصــد تجــاور و غــارت منودن اســت. از روزی کــه در خاورمیان

ــز دچــار ایســتایی شــد، دبیــر حــزب وحــدت ملــی عنــوان منــود کــه راه مانــدگاری مــا  ــد، فرهنــگ جوامــع نی ــه یکنواخت ســازی منوده ان ب

انســجام، از راه خودآگاهــی فــردی  ـ اجتامعــی بــوده کــه حــزب وحــدت ملــی بــا درک ایــن مســئله اقــدام بــه برگــزاری کاس هــای آموزشــی 

ــه وضــع موجــود منــوده و  ــا توجــه ب ــا ب ــن برنامه ه ــه در ای ــات اجتامعــی و مشــارکت دهی جامع ــا واقعی ــط ب ــن برنامه هــای مرتب و تدوی

می منایــد. 

ــن  ــت و ای ــی اس ــه ی مدن ــه جامع ــیدن ب ــت رس ــن جه ــا راه ممک ــی تنه ــی و مردم ــازمان های دولت ــام س ــا مت ــامن سیاســی ب ــاد گفت ایج

ــت. ــی اس ــی ایران ــامن کل ــه گفت ــیدن ب ــور رس ــه منظ ــت ب ــی و دول ــات ایران ــایر تنوع ــا س ــورد ب ــتی خواهی ک ــی و آش ــتلزم صلح طلب مس

شــاخصه و ویژگــی کامــا متامیــز شــاخه ی کوردســتانی حــزب وحــدت ملــی ایــن اســت کــه چنــان مدلــی از تحــزب تــا بــه امــروز در ایــران 

و رشق کوردســتان ایجــاد نشــده بــود و شــاخه ی کوردســتانی یــک موفقیــت در ایــن زمینــه، آن هــم در فضــای سیاســی خفقــان  آور ایــران 

ــه  ــا ســایر احــزاب اپوزیســیون تفــاوت عمــده داشــت. هــدف  شــاخه  ی کوردســتانی، کار و فعالیــت ســازمانی به مثاب ــن ب می باشــد. بنابرای

ــران کــه نظــام مرکــزی آن را قبول داشــته باشــد.  ــه ادغام شــدن در زمــره ی احــزاب موجــود در داخــل ای ــود ن ــی ب یــک حــزب جامعــه مدن

فلــذا مخاطــب خــود را جامعــه قــرار داد نــه نظــام و قانــون آن. درواقــع حزبــی رســمی اســت و بــه نظــام و قانــون آن یــورش نــرد. متــام 

مترکــزش بــر جامعــه و رشــد آگاهــی سیاســی، اجتامعــی و فرهنگــی جامعــه بــوده و هســت. حتــی کمیته هایــی کــه بــا عناویــن مختلــف 

ــی  ــی و قانون ــام حقوق ــه در نظ ــر چ ــدند، اگ ــکیل ش ــی« تش ــت و فرهنگ ــوق، محیط زیس ــان، حق ــان، زن ــادی، جوان ــی،  اقتص ــون »سیاس چ

ــران  ــت ج ــت جه ــعه ی ذهنی ــاالری و توس ــد مردم س ــت رش ــی جه ــه ی مدن ــاهنگ جامع ــه پیش ــا به مثاب ــمی دارد ام ــی رس ــران جایگاه ای

حزب وحدت ملی ـ شاخه کوردستان
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ــا هــر مــرام  ــی اســام نیســت و همــه ی توده هــا ب ــه مبان ــد. مخــل ب ــه ی آگاهــی سیاســی و اجتامعــی تــاش می کن عقب ماندگــی در زمین

و عقیــده ای را بصــورت دموکراتیــک درخــود گنجانــده. بنابرایــن شــاخه ی کوردســتانی حــزب وحــدت ملــی قصــد نــدارد بــه »نقــش ســنتی 

یــک حــزب کــورد« در رویارویــی بــا جامعــه و نظــام ایــران ادامــه دهــد، بلکــه هدفــش آن اســت کــه بصــورت بســیار مــدرن و بــا پیشــرد 

توانایی هــا و اســتعدادهایش در بطــن خــود مــردم، بــه بازتعریــف و ســاختارمندمنودن هویــت و سیاســتی نویــن در درون جامعــه ی خــود 

دســت زنــد. در ایــن مســیر، مرام هــای مخــرب ناسیونالیســتی کاســیک را کنــار گذاشــت و تاشــش بــرای هم یابــی و همگرایــی هویتــی در 

رشق کوردســتان و ایــران را دوچنــدان ســاخت.

پــس شــاخه ی کوردســتانی حــزب وحــدت، اصــول »اســتقال، آزادی، وحــدت ملــی،  موازیــن اســامی و اســاس جمهــوری اســامی«  منــدرج 

در اصــل ۲۶ قانــون در ایــران را دســت نخورده باقی گذاشــت و بــه ضدیــت و خصومــت بــا آن نپرداخــت. ایــن حــزب نظــردارد کــه وظایــف 

سلب شــده از جامعــه کــه در عیــن نابرابــری بــه نظــام باالیــی یعنــی دولــت و حکومــت مرکــزی واگذارشــده را بــه خــود جامعــه تفویــض 

ــر  ــا آن برخواسته اســت و دبی ــت ب ــه ضدی ــی ب ــه حــزب وحــدت مل ــک و آزادیخواهان ــرام دموکراتی ــن م ــل همی ــران به دلی ــم ای ــد. رژی منای

ــه  ــر ب ــتی کم ــل فاشیس ــه دالی ــران ب ــی ای ــام والی ــا نظ ــی ام ــت قانون ــم مرشوعی ــت. علی رغ ــدان انداخ ــه زن ــورای آن را ب ــای ش آن و اعض

ــه  ــد و بجــای آن ب نابــودی حــزب وحــدت بســته اســت. منی خواهــد عرصه هــای سیاســی فعالیــت احــزاب در رشق کوردســتان توســعه یاب

ملیتاریزه کــردن جامعــه بــر عکــس اهــداف شــاخه ی کوردســتانی حــزب وحــدت می پــردازد. ایــن برخــورد، برخــورد ســلبی علیــه حــزب و 

جامعــه بصــورت حــدود منفــی اســت. زمینه هــای فعالیــت  حــزب نامــرده ســامل، معقــول و مقبــول عامــه ی مــردم رشق کوردســتان اســت، 

پــس برخــورد رژیــم ایــران، برخــوردی بــا پایامل کــردن جــدی قانــون اساســی خــود نیــز هســت. رابطه هــای حــزب وحــدت بــا دو حــوزه ی 

عمومــی و قــدرت در ایــران و رشق کوردســتان در مرامنامــه ی آن کامــا شــفاف، دموکراتیــک و قانونــی تعریــف گشــته، پــس تــاش رژیــم 

ــوب  ــتان و رسک ــر کوردس ــردن بیش ــت ملیتاریزه ک ــاش جه ــتای ت ــتی در راس ــی فاشیس ــه ی عملیات ــک برنام ــزب، ی ــن ح ــدن ای ــرای برچی ب

ــه ی حــزب، »دســته بندی ها،  ــا نفــوذ در بدن ــران می کوشــد ب ــت اســت. نظــام مســتبد ای ــگ و هوی رشــد جامعــه ی آن جهــت حفــظ فرهن

گروه گرایــی، مثلث هــای شــوم و فراماســونری های کوچــک« تشــکیل دهــد تــا از درون، ســازمان حــزب را فاســد منایــد و بــر علیــه جامعــه ی 

کــورد بــکار گیــرد، امــا در ایــن زمینــه موفق نگشــته. ولــی شــاخه ی کوردســتانی حــزب وحــدت هــم در واکنــش بــا ایــن چالــش  برانگیزاننــده 

موفــق عمــل نکــرده. توجــه بــه رویکــرد مــدرن حزبــی دارد امــا بــه دلیــل عــدم کادرســازی مجــرب، هنــوز بــه آن حــد نرســیده. 

درواقــع جمهــوری اســامی قصــد دارد بــا بازداشــت و زندانی کــردن اعضــای آن حــزب، آن را از نطفــه خفــه منایــد تــا در درون جامعــه 

ــوغ در شــاخه ی کوردســتانی حــزب  ــل نگــردد. شــتاب زدگی، ناپختگــی و عدم بل ــی نای ــه ســطح کادرســازی و حقیقــت حزب ــد و ب رشــد نکن

وحــدت ملــی دیــده می شــود و در آن ســو هــم نظــام مســتبد ایــران قصــد دارد از بلــوغ ســاختارمند ســازمانی در بطــن جامعــه کــه بــه رشــد 

و آگاهــی مــردم خواهــد انجامیــد، جلوگیــری منایــد. بنابرایــن در پاپیــز ســال ۲۰۱۸ بــا چیــدن توطئــه ی فاشیســتی علیــه دبیــر حــزب و اعضــای 

آن، اعضــای کلیــدی را بازداشــت و روانــه زنــدان کــرده. چــون ایــن حــزب، حزبــی مرکز نشــین نشــد، ایــن کار را بــا آن کــرد. هــدف حــزب: 

ــای ارزیابــی  ــر مبن ــان، کادرســازی ب ــان، فعالیــت در حوزه هــای مختلــف شــهری و روســتایی، فعالیــت مســتمر در حــوزه ی زن جــذب جوان

راســتین از توامنندی هــای اجتامعــی و سیاســی افــراد، و تاســیس نهادهــا و زیرمجموعه هــای اجتامعــی غیربوروکراتیــک، اســت. پــس:

۱ـ مبدل شــدن بــه مدلــی از نــوع یــک حــزب از دســت ســومی کــه نــه تحــت ســتم و کنــرل نظــام مرکــزی تهــران باشــد و نــه دشــمن 

آن، بلکــه از آن جامعــه باشــد. 

ــا  ــا توجــه بــه رضوت هــای سیاســی و اجتامعــی ب ۲ـ هــدف اولویــت، آمــوزش توده هــا و رشــد آگاهــی و ذهنیــت در تک تــک افــراد ب

محوریــت مطالبــات خلقــی در رشق کوردســتان.

۳ـ تــاش بــرای برقــراری روابــط و تعامــل سیاســی بــا جریانــات سیاســی،  احــزاب، طیف هــای دانشــجویی، ســازمان های مدنــی، 

شــخصیت های سیاســی و نخبــگان و روشــنفکران ایرانــی و کوردســتانی.

ــی  ــک، متام ــا هم اندیشــی دموکراتی ــد و ب ــران باش ــه در چارچــوب رسارس ای ــد بلک ــف ننامی ــتانی تعری ــی کوردس ــا خــود را حزب ۴ـ رصف

ــرد. ــران را دربرگی ــای ای خلق ه

۵ـ مبــارزه بــرای رشــد مردم ســاالری و دموکراســی در ایــران، آزادی بــرای زنــان، ملیت هــا و جوانــان و ایجــاد جامعــه ای اقتصــادی خــارج 

ــق کوردســتان در  ــا اندیشــه ی دموکراســی خواهی در راســتای توســعه ی خل ــن رشــد شــهروند ب ــه دارای. همچنی ــن مســتبدانه رسمای از قوانی

چارچــوب ایجــاد تــوازن رشــد در چارچــوب ایــران.

مــوارد فــوق از جملــه اهــداف شــاخه ی کوردســتانی حــزب وحــدت ملــی اســت، امــا نظــام والیــی ایــران بــا بازداشــت دبیــر آن و اعضایــی 

اصلــی، درصــدد برچیــدن ایــن حــزب قانونــی و مــرشوع اســت. بــا توجــه بــه اینکــه تنهــا دو راه بــرای نظــام حاکــم باقــی مانــده و آن، آزادی 

فعالیــت احــزاب در رشق کوردســتان و دوم ملیتاریــزه کــردن و رسکوب منــودن خلــق کــورد، بنابرایــن درصــورت رسکــوب، خطــرات جــدی نــه 

تنهــا جامعــه  کــورد بلکــه ایــران و ملیت هــای آن را تهدیــد خواهــد کــرد و فشــارهای ابرقدرت هــای جهانــی هــم مزیــد بــر آن، جامعــه و 

ایــران را بــه قهقــرا خواهــد بــرد. 
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     ظهور رهبر اوجاالن
ــرای حــل آن  ــژاك ب ــاز بــود پ ــام مســئله  ی کــورد وجــوددارد؟ منشــأ پیدایــش آن مســئله كجاســت كــه نی ــه ن     چــرا مســئله ای ب

ظهوركنــد؟ چــرا الزم شــد پــژاك متعهــد بــه مدرن تریــن بینــش معــارص یعنــی بینــش آپوئیســتی بــرای حــل مســئله باشــد؟ در پاســخ 

ایــن پرســامن بایــد گفــت كــه پیدایــش پــژاك و رهریــت آن بــه دلیــل وجــود مســئله  ی کــورد اســت كــه امــروزه ابعــاد جهانــی یافتــه 

ــف مســئله بســیار رضوی اســت. مســئله  ــر خــود ســاخته. تعری ــه ای را درگی ــی و منطق ــای جهان ــه ابرقدرته ــم اســت ك ــان مه و چن

ــم فشــار و اســتثامر  ــر فشــار و اســتثامر. در وحــدت مفاهی ــی وجــود سلســله رویدادهــا و اقدامــات متكــی ب ــی یعن اجتامعــی ـ مل

علیــه ملــت  کــورد  هــم نابــودی فرهنگــی ـ فیزیكــی مســتر اســت. بزرگریــن مســائل، پیدایــش بزرگریــن بینــش و جنبــش انقابــی را 

بــه دنبــال دارنــد. عظمــت بینــش رهــر اوجــاالن هــم بخاطــر رویارویــی بــا ژرفــای بیرحــم فشــار و اســتثامر نابودگــر علیــه یــك ملــت 

اســت و ریشــه های دیالكتیــك پیدایــش پــژاك هــم در عمــق همیــن مبــارزه دویــده. آنچــه بســر مبــارزه بــرای ملت کــورد در چنــگال 

نسل كشــی فرهنگــی را فراهــم آورد، بینــش ملــی ـ  فراملــی رهــر اوجــاالن بــا پیشــاهنگی پ. ك. ك اســت. پ. ك. ك بــرای ملت کــورد 

در هــر چهاربخــش کوردســتان نقــش پیشــاهنگ جهــت عملی كــردن بینــش نــاب رهــر اوجــاالن را احرازمــی دارد. بــا رســیدن بقــای 

فرهنگــی ملت کــورد بــه دهــه ی رسنوشت ســاز 70 میــادی، دیگــر بینشــهای تنگنظرانــه خاندانــی، عشــیره ای و منطقه گرایانــه کــورد 

كــه هامنــا خفه شــدن در ســیاهچاله ی محدودیتهــای خــود بــود، به پایان رســیدند و مرحلــه ی فراگیــر كلیــت ملــی کــورد بــا پیدایــش 

رهــر اوجــاالن آغــاز گردیــد. عواملــی چــون اوضــاع جهانــی و منطقــه ای ـ کوردســتانی دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا زمینــه زایــش 

ــش، حــزب و ســازمانی در حــد و  ــچ جنب ــش رهــر اوجــاالن، هی ــع پیدای ــا موق ــد. ت ــش معــارص فراهــم آی ــن اندیشــه و جنب بزرگری

ــا حداقــل در عمــل چنیــن اقدامــی انجام نگرفــت. پــس هــدف از  قواره هــای بــزرگ مســئله کورد ظهورنیافــت و کوردســتانی نشــد ی

ظهــور رهــر اوجــاالن، چاره یابــی مســئله ی آزادی ملت کــورد بــود، امــا کــورد و کوردســتان بســر مبــارزه بودنــد، آمــال رهــری و پ. 

ك. ك فراملــی و انســانی بــوده و هســت. اینجاســت كــه منــش متامــی جنبشــهای معــارص کــورد ملی گرایــی ابتدایــی بــا قیودذهنــی 

بــود و بــه  طریــق اولــی تــوان گــذار از آن را كــه منطقه گرایــی هــم بــود، نداشــتند؛ ولــی پ. ك. ك نــه تنهــا بــه مرحلــه ملی بــودن و 

فراگیــری در هــر چهاربخــش کوردســتان به لحــاظ فكــری ـ  عملــی گــذار منــود، بلكــه كامــا عــاری از ملی گرایــی شــد و حــل مســائل 

برشیــت را در راهــرد و برنامــه خویــش گنجانــد. 

قیام ۹۰
بــا آغــاز قیــام شــامل کوردســتان در ســال ۹۰ میــادی، مشــارکت آزادیخواهــان خلقــامن از همــه ی توده هــا در آن قیــام آغازگردیــد. 

ــاز  ــج زمینه س ــه بتدری ــد ک ــم یافتن ــون تعلی ــلی از انقابی ــای پ. ک. ک نس ــروی گری ــوف نی ــام و صف ــن قی ــارزان در ای ــور مب حض

ــژاک را تقویــت ســاخت.  ــا ذهنیــت آپوییســتی شــدند و زمینه هــای ظهــور پ ــوده ای خلقــامن در رشق کوردســتان ب ســازماندهی ت

کمیته زنان)۹۷ ـ ۹۹(
در پــی قیــام بــزرگ ســال 90 در شــامل کوردســتان و تأثیــرات آن بــر رشق و جنــوب کوردســتان، دوره ای تاریخــی آغازشــد كــه در 

ــرا در ســال 88 احــزاب کــوردی از  ــد؛ زی ــرای یافــن راهــی نویــن برآمدن ــه كنــكاش و جســتجو ب ــان آزادیخــواه رشق ب آن دوره، جوان

رشق بیرون رانــده و بــا كمپ نشــین كردن در 92 بــه مبــارزات آنهــا پایــان داده بودنــد. بــه همیــن دلیــل خــأ مبارزاتــی جــدی، آزادی 

خلق کــورد و موجودیــت آن را تهدیدمی منــود. قیــام شــامل امیدهــا را زنده ســاخت و گرایــش بــه یــك اندیشــه ی جایگزیــن و مــدرن 

التــزام عــرص گشــت. در ســال 96 یعنــی یــك ســال قبــل از اینكــه پشــت پرده جنگ جهانــی ســوم بــا توطئــه علیــه رهــر اوجــاالن در 

ــز درصــدد  ــه و دانشــگاه تری ــژه در اورمی ــدار فلســفه ی آپوئیســتی بوی ــان طرف ــردد، در رشق کوردســتان گروهــی از جوان 97 آغازگ

جــذب جامعــه ی رشق بــه جانــب سیاســت و فلســفه آپوئیســتی برآمدنــد. بطورقطــع كم كــم كمیته هــای مخفــی شــهری شــكل گرفتند 

حزب حیات آزاد کوردستان
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ــژه در  ــد بوی ــن رون ــا كمیته هــای مناطــق روســتایی هامهنگــی داشــتند. ای ــه كمیته هــای دانشــجویی ب ــود ك ــن ب و جالب توجــه ای

ــه پیرشفــت زیادی كــرد.  اســتان اورمی

ــه  ــجویان ك ــی از دانش ــود. گروه ــتایی ب ــهری ـ روس ــته های ش ــا و هس ــد كمیته ه ــه رش ــكل گیری روب ــی 96 اوج ش ــالهای 94 ال س

ــرای رشق کوردســتان  ــدرن ب ــك حــزب م ــر تأســیس ی ــه فك ــن 96( ب ــاه )ژوئ ــد، در خردادم ــز تحصیل می كردن ــرا در دانشــگاه تری اك

برآمدنــد، امــا چــون ســال 96 تقریبــا اواســط توطئه هــای ناتــو بــا همدســتی احــزاب کــورد حاكــم بــر اقلیــم کوردســتان بــود و پــس 

از پایــان جنــگ ایــران ـ عــراق رسكــوب و خفقــان در اوج بــود و نیــز از همــه مهمــر جامعــه ی رشق کوردســتان بنــا بــه افــكار مــدرن 

حزبــی، ســازماندهی نشــده و آمادگــی الزم بــرای حفــظ هرگونــه دســتاوردی را نداشــتند، آزادیخواهــان تصمیم گرفتنــد بجــای تأســیس 

ــوری منطقــه ای برخصــد.  ــا زمینه هــای كنژكت ــه انجام برســانند ت ــا پ. ك. ك در آن ســالها ب ــی را در همراهــی ب ــك حــزب، فعالیتهای ی

ــارزات سازماندهی شــده  ــی و نقطه عطفــی در مب ــك حركــت روشــنگری انقاب ــز رسآغــاز ی پیوســن گــروه دانشــجویان دانشــگاه تری

مــدرن و منســجم از ســال 96 شــد. اهمیــت ایــن جســتجوها از آنجــا ریشــه می گیرد كــه كمیته هــای مبــارزات از ســالهای 90 الــی 96 

در مناطــق قندیــل بــا شــهرهای مریــوان و ســنندج ارتبــاط برقراركردنــد. در ســالهای 95 رشــد كمیته هــای فعالیــت شــهری در مریــوان 

بــه درجــه ای رســید كــه توانســت مجــات و كتابهــای منترششــده در قندیــل را بــه شــهرهای ســنندج، مهابــاد و حتــی دانشــگاه تریــز 

ــات  ــا مطالب ــك هســته قــوی ب ــه ی ــا توانســتند دانشــجویان کــورد آن دانشــگاه را ســازماندهی منایند كــه در ســال 96 ب برســانند. آنه

سیاســی روزآمــد مبدل گشــتند. شــهدا »آرام مهابــاد، ریبیــن مهابــاد، شــاهو جوانــرو و عاكــف مامــو زاگــرس« از جملــه اعضــای فعــال 

گــروه دانشــجویان بودنــد. 

بــا مــوج پیوســن سیاســیون، روشــنفكران و جوانانــی از اقشــار مختلــف در ســالهای 95 و 96، نیــاز بــه تشــكیل كمیتــه ی كادرهــای 

حرفــه ای ســازمانی در قندیــل و دیگــر مناطــق گریایــی بــرای اعــزام بــه شــهرهای رشق، مــرم تشــخیص داده شــد. ایــن بــود كــه »كمیته 

ویــژه ی زنــان« كــه كادرهــای حرفــه ای بودنــد، آن فعالیــت شــهری خطیــر را آغازكردنــد. اگــر ایــن كمیتــه ی خودبنیــاد تشكیل منی شــد، 

پاســخگویی بــه نیازهــای ســازماندهی ممكن منی گشــت. بنابرایــن می تــوان گفــت مبــارزات رســمی رشق بــا مبــارزه زنــان آغازگشــته. 

كمیتــه ی زنــان از ســال 96 الــی بهــار ســال 99 یــك مقطــع از ســازماندهی خودانگیختــه در شــهرهای ماكــو، خــوی، قطــور، ســلامس، 

اورمیــه، مهابــاد، اشــنویه، بــوكان، ســنندج، كرماشــان و ایــام را از رس گذراندنــد. همیــن مقطــع بــه بنیــان قــوی و اســتحكام اســراتژیكی 

ــان  ــه ی زن ــدند. كمیت ــن فرستاده ش ــان و قزوی ــه خراس ــرب ب ــای مج ــالهای 98 و 99 كادره ــت. در س ــره داغ مبدل گش ــع ق ــرای مقط ب

ــا  ــا ب ــی آنه ــه متام ــكیل دادند ك ــی تش ــكیاتی مدن ــته های تش ــتوه، هس ــای نس ــی از فعالیته ــتار كامل ــا پیوس ــور ب ــهرهای مذك در ش

احرازنقــش در ســازماندهی »قیــام ســوم اســفند« در ســال 99 تأثیــر انكارناپذیــری داشــتند. رژیــم ایــران در مقطــع 97 الــی 99 متوجــه 

ــی در  ــع قیودذهن ــا رف ــجویان، ب ــدرن دانش ــازماندهی های م ــته از س ــرا گذش ــد. زی ــتایی نش ــازماندهی شــهری روس ــه س ــق قضی عم

رسارس مناطــق شــهری و مــرزی از ســال 90 الــی 99 بیــش از 600 كمیتــه و هســته ی مختلــف شــهری و شــبكه ی ارتبــاط مــرزی میــان 

كوهســتان ـ شــهر ایجادشــدند. بــا آغــاز توطئــه ی بین املللــی علیــه رهــر اوجــاالن و شــكل گیری قیــام ســوم اســفند، حاكمیــت تهــران 

تــازه متوجــه عمــق قضیه شــد و بــا نقــب ز دن بــه زیرپوســت شــهرها، راهــكار خشــونت شــدید را علیــه هــر فــرد و گروهــی كــه بــا 

گریــا ارتبــاط داشته باشــد، درپیش گرفــت. در ســال 99 برخــی از اعضــای كمیتــه ی زنــان دســتگیر، زندانــی و بشــدت شكنجه شــدند 

و در زندانهــای رژیــم ایــران بــه مقاومــت و اعتصاب غــذای فدایــی دســت زدنــد. 

قیام شرق؛ ۳ اسفند
در روز 26 بهمــن 1377)پانزدهــم فوریــه 1999( توطئــه ی بین املللــی علیــه رهــر ملت کــورد، عبداللــه اوجــاالن، صورت گرفــت و 

رهــر اوجــاالن پــس از به اســارت درآمدن در كشــور كنیــا بــه ترکیــه تحویــل داده شــد. در ایــن روز، خلق کــورد در هــر چهــار بخــش 

کوردســتان، خاورمیانــه و رسارس جهــان دســت بــه قیــام محرشآســا زد و آن توطئــه را بشــدت محکوم ســاخت. قیــام کوردهــا در رشق 

پژاک
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ــن  ــد و دههــا ت ــده جان باختن ــان تظاهرکنن ــن از جوان ــه ادامه یافــت کــه طــی آن دههــا ت ــران هــم قریــب یــک هفت کوردســتان و ای

ــام، نخســت از تهــران آغازشــد و در شــهرهای ســنندج، اورمیــه و همــه ی شــهرها و  ــد. ایــن قی ــا بازداشــت گردیدن هــم مجــروح و ی

شهرســتانهای رشق کوردســتان گســرش یافت. یکــی از ایــن شــهرها کــه در آن قیــام بــه اوج رســید، شــهر ســنندج بــود کــه دههــا تــن 

ــد.  ــان جان باختن از جوان

ــف رشق  ــهرهای مختل ــورد از ش ــور ک ــار غی ــر اقش ــاالن و دیگ ــنفكران، فع ــادی از روش ــداد زی ــال 1377 تع ــن س در روز 27 بهم

ــه رهــر اوجــاالن را محكــوم ســازند.  ــی علی ــه ی بین امللل ــی دموکراتیــک، توطئ ــا برگــزاری راهپیامی ــا ب ــد ت ــه تهــران رفتن کوردســتان ب

جرقــه ی قیــام در تهــران زده شــد و آتــش آن بســوی شــهرهای مختلــف رشق کوردســتان زبانه كشــید. در روز 26 بهمــن بدنبــال پخــش 

ــخ  ــی در تاری ــاز نقطه عطف ــرای آغ ــاخته و ب ــود را آماده س ــنفكران خ ــجویان و روش ــان، دانش ــورد، جوان ــر ملت ك ــارت ره ــر اس خ

خلقــامن از فــردای آن روز بــه هــر طریقــی كــه شــد خــود را بــه تهــران رســاندند. راهپیامیــان ابتــدا در میــدان آزادی تهــران تجمــع، 

ســپس بســوی میــدان انقــاب حركت كردنــد. آنهــا پــس از رســیدن بــه مقابــل ســفارت تركیــه، در حالــی كــه خــون غیــرت در رگهــای 

ــت  ــه رهــر مل ــه علی ــران، توطئ ــر توطئه گ ــل و دیگ ــكا، ارسائی ــه، آمری ــا رسدادن شــعارهایی برضــد تركی پرخروششــان شــتك می زد، ب

خویــش را بشــدت محكوم ســاختند. پاكاردهایــی كــه نــام »آپــو« بــر آن نوشــته و در دســتان راهپیامیــان باالگرفتــه شــده بود، حكایــت 

از بیــداری مــواج ملتــی داشــت كــه می رفــت امیدهــای آزادیخواهــان را باردیگــر در تاریــخ پرتاطــم و جنجال برانگیــزش زنده ســازد 

و چنیــن نیــز شــد. 

الف ـ سنندج؛ روزی برای کل تاریخ
ــی ســه  ــا حضــور دو ال ــان شــهر ســنندج، ب ــن روز تجمــع راهپیامی ــران، اولی ــه در ته ــز و غیرمتندان ــی اعراض آمی ــال راهپیامی بدنب

هــزار نفــر در مقابــل اســتانداری آغازگردیــد. جمعیــت حــارض خواســتار ارائــه ی مجــوز رســمی بــرای برگــزاری تجمــع و راهپیامیــی آرام 

و  دموکراتیــک بــا خواســت آزادی رهــر اوجــاالن و محكوم كــردن توطئــه بین املللــی بودنــد. گامشــتگان رژیــم كــه از بیــداری یكبــاره 

خلق کــورد پــس از ســالها رسكــوب و خفقــان، هراس داشــتند، تعــداد زیــادی از نیروهــای انتظامــی را مقابــل درب ورودی ســاختامن 

ــول  ــا ق ــه آنه ــد و او ب ــزاده گفتگوكردن ــه رمضان ــت، عبدالل ــتاندار وق ــا اس ــارض ب ــت ح ــدگان جمعی ــاختند. مناین ــتانداری مستقرس اس

مســاعد داد كــه جهــت برگــزاری راهپیامیــی، مجــوز رســمی صادركنــد. ایــن تجمــع، آرام و بدون تشــنج گذشــت. 

روز 29 بهمن مــاه دانشــجویان دانشــگاه کوردســتان )ســنه( بــا اخــذ مجــوز رســمی در ســاعت 3 بعدازظهــر بــا وفاق همگانــی اقــدام 

بــه برگــزاری مراســمی ویــژه در ســالن آمفی تئاتــر آن دانشــگاه در اعــراض بــه توطئــه  علیــه رهــر اوجــاالن کردنــد. برگزاركننــدگان 

ــا  ــک ب ــی و دموکراتی ــی اعراض ــن راهپیامی ــنندج بزرگری ــهر س ــفند در ش ــنبه، 3 اس ــه در روز دوش ــد ك ــی اعام كردن ــس از رایزن پ

ــه  ــرد ك ــم، اعام ك ــرای رژی ــی ب ــات نوكرمأب ــا اثب ــت دانشــگاه ب ــس وق ــام مراســم، رئی ــس از امت ــزار خواهدشــد. پ مجــوز رســمی برگ

ــدارك دیده شــده و از حضــار خواســت ســوار اتوبوســها در محوطــه دانشــگاه  ــان ســمینار ت ــرای مهامن ــوس ب ــن دســتگاه اتوب چندی

ــدگان  ــادی از رشكت كنن ــداد زی ــرا تع ــد؛ زی ــا را ترك گوین ــا آنج ــد ت ــگاه رفتن ــه دانش ــه محوط ــالن ب ــارض در س ــت ح ــوند. جمعی ش

دانشــجو نبودنــد ولــی بــه مراســم دعــوت شــده بودند. آنهــا دریافتنــد كــه خــود نیروهــای یگان ویــژه و اداره اطاعــات بــا شــیادی 

ــس از  ــه پ ــم ك ــژه رژی ــا، نیروهــای یگان وی ــن اثن ــد. در ای ــه محوطــه آورده ان ــن ســمینار ب ــرای بازداشــت حارضی ــام اتوبوســها را ب ت

ــد، در محوطــه دانشــگاه  ــاش برسمی بردن ــت آماده ب ــه حال ــه و ماكــو در رسارس شــهرهای رشق کوردســتان ب اعراضــات تهــران، اورمی

کوردســتان هــم بــه جمعیــت حــارض یورش بردنــد. تعــداد زیــادی از رشكت كننــدگان مــورد هجــوم آن نیروهــا بــا باتــون قرارگرفتنــد. 

بازداشت شــدگان بــه كانــری ششــم بهمن و از آنجــا بــه اداره آگاهــی منتقــل گردیدنــد. پــس از فیلمــرداری از آنهــا و بازجویــی در 

ســاعت 3 شــب آزادشــدند. رضب وشــتم رشكت كننــدگان در دانشــگاه اثبات كــرد كــه رژیــم ایــران خیــال واهــی رسكــوب كوچكریــن 

حركــت اعراضــی و بیــداری کوردهــا را در رسدارد. امــا ایــن زهرچشــم موجــب ارعــاب ســازمان دهندگان قیــام ســوم اســفند نشــد. نهــاد 

ــا در همــه ی شــهرها بــه رسكــوب متامــی راهپیامیی هــای دموکراتیــک  رهــری رژیــم ایــران به مثابــه مظهــر ســلطه درصــدد برآمــد ت

بپــردازد و از شــكل گیری قیــام در روز 3 اســفند هــم بــه هــر نحــوی مامنعــت بعمــل آورد. لــذا رمضانــزاده، اســتاندار وقــت دولــت 

ــه  ــگام برنام ــا قطــع نابهن ــیمه ب ــتپاچه و رساس ــب ســاعت 12 شــب 2 اســفند دس ــگام، قری ــاعات دیرهن ــب، در س ــان اصاح طل جری

شــبكه ی یــك رژیــم ظاهرشــد و اعام كــرد كــه هیــچ مجــوزی بــرای تجمــع و راهپیامیــی در ســنندج صادرنشــده و هرگونــه تجمعــی 

ــد. رژیــم  ــان برخوردكنن ــا خشــونت عری در 3 اســفند را اغتشــاش گری و آن را ممنــوع اعام كــرد. از نیروهــای رژیــم هــم خواســت ب

ــی خــود  ــگ روان ــی و رســانه های جن ــدام در بلندگوهــای تبلیغات ــح روز 3 اســفند بارهــا و م ــا ســاعات صب گفته هــای اســتاندار را ت

ــای  ــا و خروجی ه ــی ورودی ه ــده بودند، در متام ــزام ش ــنندج اع ــه س ــران ب ــف ای ــهرهای مختل ــه از ش ــادی ك ــون زی ــود. قش پخش من

شــهر مستقرگشــتند. 
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 شــورای تامیــن اســتان یــك جلســه اضطــراری تشــكیل داده بــود کــه اعضــای آن عبــارت بودنــد از »اســتاندار، مناینــده ولی فقیــه، 

فرمانــدار، فرماندهــان نظامــی، انتظامــی و پلیــس ســطح بــاالی اســتان، اداره اطاعــات، امــام جمعــه شــهر ســنندج، رئیس شــورای شــهر 

و رئیــس بعضــی ادارات و ارگانهــای دیگــر« كــه عجالتــا تصمیامتــی اتخاذکــرده و از طریــق فاکــس، متامــی ادارات و ارگانهــای نظامــی 

و شــخصیت های اطاعاتــی و مــزدور را مطلــع ســاخته بودند. برخــی از ایــن دســتورات عبارت بودنــد از اینكــه:

 »درب متامــی دانشــگاهها و مــدارس پــس از ورود دانش آمــوزان بــا کنــرل کامــل بسته شــود و تــا پایــان کاس کســی حــق خــروج 

نــدارد. متامــی کارمنــدان ادارات و ارگانهــای دولتــی اگــر چــه در مرخصــی هــم باشــند بایــد در محــل کار خــود حارضگردنــد و حــق 

خــروج ندارنــد. متامــی مرخصی هــای ســاعتی و روزانــه هــم لغوشــود و در محــل کار خــود حضــور یابنــد. متامــی ســازمانهای دولتــی 

در طــول روز بــه هیــچ وجــه حــق خارج گردانــدن خــودرو و وســائط نقلیــه را ندارنــد و غیــره«. 

متامــی نیروهــای نظامــی و انتظامــی و پاســدار و بســیج همــراه بــا لشــكر 28 در آماده بــاش کامــل برسبردنــد و حكومــت نظامــی 

ــی خلقــامن از ســه راه بســوی  ــود، راهپیامی ــی ب ــه اوضــاع شــهر بشــدت متشــنج و امنیت ــی ك ــت. در روز 3 اســفند درحال جریان یاف

چهــارراه فــرح و از آنجــا بــه ســمت میــدان انقــاب و آزادی)اقبــال( رشوع شــد، امــا نیروهــای یگان ویــژه رژیــم در خیابــان ماویســی 

مقابــل ســینام بهمــن ســیل خروشــان و حضــور  دموکراتیــک معرضــان را متوقــف و بــه قصــد متفرق ســاخن آنهــا بــه هجــوم بی امــان 

ــا بهانــه ای بــرای رسكــوب  ــا آمادگــی و تصمیــم قبلــی عامدانــه راهپیامیــی دموکراتیــک را بــه خشونت كشــاند ت دســت زدند. رژیــم ب

ــه  ــو ب ــر »چاق ــود. دیگ ــاز نب ــرد، كارس ــی به رسمی ب ــداری تاریخ ــهر در بی ــه ش ــاعات ك ــم در آن س ــد رژی ــن ترفن ــد. ای ــت وپا كن دس

اســتخوان رســید«، شــهر در آســتانه ی انفجــار قرارگرفــت و خشــم فروخفته خلــق برجوشــید. رژیــم نیــز »ســنگها را بســت و ســگهایش 

را بازكــرد« و بــا عریانــی متــام بــه خشــونت متوســل گردید. 

آمارهــا درخصــوص تعــداد شــهدا، مجروحیــن و بازداشت شــدگان در ســنندج و رسارس شــهرهای رشق کوردســتان بــه دلیــل 

پنهان كاریهــا و ممنوعیت هــای خفقــان آور رژیــم ایــران، قطعــی نیســت. شــاید بتــوان گفــت در ســنندج بیــش از 38 تــن در ســطح 

شــهر بــه شــهادت رســیدند، تعــداد زیــادی مجــروح و بیــش از هــزار نفــر بازداشــت و شكنجه شــدند. »كاوه ادهــم« از جملــه جوانانــی 

بــود كــه بــر اثــر شــكنجه ی وحشــیانه روانی شــد و پــس از چنــد روز بــه شــهادت رســید. بنــا بــه گفتــه ی شــاهدان عینــی و نیــز برخــی 

ــود طــوری  ــو از دستگیرشــدگان ب ــا ممل ــد. زندانه ــه در ســنندج اعدام گردیدن ــن از دستگیرشــدگان بصــورت مخفیان خانواده هــا 13 ت

كــه بــر اثــر فقــدان جــای كافــی، شــبانه روز را بــر رس پــا و ایســتاده می گذراندنــد. 140 تــن از دستگیرشــدگان كــه 39 تــن از آنهــا زن 

بودنــد، پــس از گذشــت مدتــی در روز 16 اردیبهشــت آزادشــدند، امــا 15 روز قبــل از آزادی، آب رسد روی آنهــا ریختنــد تــا آثــار شــاق 

تســمه ای روی بــدن باقــی منانــد و مدركــی علیــه اداره ی اطاعــات در پزشــك قانونی ثبت نگــردد. جوانــان را بشــدت شــكنجه كردند و 

ناخن هــای دســت وپای آنهــا را كشــیدند. اداره ی اطاعــات و ســپاه در اوج بی رشمــی آن 140 تــن را درحالــی كــه كامــا لغــت مــادرزاد 

بودنــد و چشمهایشــان بســته بود در مناطــع تپــه ای خــارج شــهر از جملــه گردنــه صلوات آبــاد)38 تــن كــه 14 تــن از آنهــا زن بودنــد(، 

نزدیكــی فــرودگاه ســنندج و رسنجیانــه دهــگان آزاد و رهاكردنــد، ولــی خلقــامن در اوج معنویــت و میهن دوســتی بــه كمــك فرزنــدان 

خــود شــتافتند تــا منكــی باشــد بــر زخــم بناســور رژیــم رسكوبگــر. گروهــی كــه در نزدیكــی روســتای رسنجیانــه رهاشــدند همــه دســتبند 

داشــتند كــه پاســگاه روســتای بلبان آبــاد ناچــار شــد بــه محــل مراجعــه و دســتبندها را بازكنــد. ایــن 140 تــن در ســالگرد سوم اســفند 

بازهــم بازداشــت گردیدند. 

کوردیناسیون قره داغ
ــل آورد.  ــت بعم ــود صیان ــی خ ــش آزادیخواه ــاالن و جنب ــر اوج ــه از ره ــیوه، فداكاران ــه دو ش ــتان ب ــورد در رشق کوردس خلق ک

نخســت، بــا قیــام بــزرگ ســوم اســفند كــه طــی آن متامــی اقشــار و توده هــا بــا عایــق و ســایق خویــش بنــا بــه رســالت تاریخــی 

خــود به پاخاســته و بــه ســپری آتشــین پیرامــون رهــری و جنبــش مبدل گشــتند. دوم، پایبنــدی جوانــان و آزادیخواهــان رشق کوردســتان 

ــران  ــه »حــزب كارگ ــا پیوســن صدهــا جــوان و روشــنفكر ب ــه ب ــال میهن شــان، کوردســتان موجب شــد ك ــی درقب ــدات انقاب ــه تعه ب

ــد.  ــه بدهن ــه توطئ کوردســتان« پاســخی دندان شــكن و تاریخــی ب

ــجویان از  ــان و دانش ــا جوان ــامی، ام ــوری اس ــوی جمه ــواه از س ــان آزادیخ ــتار جوان ــفند و كش ــوم اس ــام س ــوب قی ــال رسك بدنب

زهرچشــم گیری رژیــم نهراســیدند و بــا پایــداری در مســیر فــداكاری و فدایی گــری موجــی از جوانــان از همــه ی اقشــار و توده هــا در 

ســال 1999 بــه صفــوف پ. ك. ك پیوســتند. از شــهر ماكــو در اورمیــه گرفتــه تــا ســنندج، كرماشــان، ایــام و تهــران خیــل عظیمــی از 

خلقــامن بــه جنبــش گرائیدنــد كــه از آن پــس اصطــاح »روژهــات)رشق(« در ادبیــات سیاســی و تاریخــی کوردهــا تبلورمعنــا یافــت. 

طبعــاً ســازماندهی ها و تنویــر اذهــان بویــژه قــرش دانشــجو و زنــان از ســوی جنبــش از ســالهای 94 تــا 97 كــه بــه اوج رســید، باالخــره 

جوانــه زد و بــا پیوســن صدهــا جــوان، در نهادمنــدی »قــرارگاه مشــرك قــره داغ«، »ماســه روژهات)اتــاق مدیریتــی رشق(« و بعدهــا 
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»جنبــش اتحــاد دموکراتیــک« كــه جنبــش پیشــاپژاك بــود، شــكوفه داد و به مثــر نشســت. مناطــق مــرزی خاكــورك، خنیــره، زاگــرس، 

قندیــل، شــهید آیهــان، دوله كوكــه و قــره داغ كــه در امتــداد مــرز بــا شــنو تــا رسدشــت قراردارنــد، پذیــرای صدهــا نومبــارز كرمانــج، 

ســوران، اردالن، هورامــی و كلهــر شــدند. از همــه ی بخشــهای کوردســتان هــزاران جــوان رعناقامــت بــا عایــق انقابــی در ســال 99 

بــه صفــوف گریــا پیوســتند. 

ــهای  ــره داغ آموزش ــره و ق ــق خنی ــی در مناط ــوزش مقدمات ــای آم ــتند، در كمپ ه ــا می پیوس ــوف گری ــه صف ــه ب ــی ك نومبارزان

ــی و  ــف فرمانده ــطوح مختل ــاله پ. ك. ك در س ــا س ــای دهه ــارب و آموزه ه ــب تج ــا كس ــد و ب ــی دیدن ــری و نظام ــی، فك سیاس

مســئولیت پذیری جای گرفتنــد. مرصبــودن جوانــان رشق، در ســال 99 ایجاب كــرد كــه قرارگاهــی بــرای رشق بــا مدیریــت یــك كمیتــه 

ــا كوردیناســیون در قــره د اغ دایرگــردد. ایــن كوردیناســیون دارای دو عضــو مــرد و یــك عضــو زن بــود. آغــاز ایــن ترقــی سیاســی  و ی

انقابــی خشــم ایــران را برانگیخــت. كمــپ نومبــارزان قــره داغ مأمــن دههــا زن، دانشــجو، كارگــر و زحمتكــش گردیــد. بتدریــج نیرویــی 

ــوری اســامی را نگــران و هراســان ســاخت.  ــه جمه شــكل گرفت ك

بــا پیوســن جوانــان رشق کوردســتان بــه جنبــش آزادیخواهــی، فشــارهای ایــران افزایش یافــت. در ســال 99 ســپاه پاســداران اقــدام 

بــه تخریــب گورســتان شــهدای پ. ك. ك در دره »گادار« منــود و چنــد مقــر پ. ك. ك را حامقت بــار توپبــاران كــرد تــا از مــوج پیوســن 

ــاران بیهــوده، فقــط یــك رفیــق گریــا مجروح گشــت. از ســوی دیگــر، ســازماندهی در شــهرها  ــر توپب ــر اث جوانــان جلوگیری منایــد. ب

و مناطــق روســتایی اســتانهای رشق کوردســتان و نیــز مدیریــت نیروهــای گریــا نیــاز بــه یــك یــا چنــد قــرارگاه بــرای خودمدیریتــی 

ــاق مدیریــت رشق(« و  ــوان »ماســه ی روژهــات )ات ــذا در منطقــه ی قــره داغ قــرارگاه مركــزی رشق )روژهــات( تحــت عن داشــت. ل

ــكیاتی  ــته های تش ــز هس ــره و نی ــی خنی ــرارگاه فرع ــا ق ــتقیم ب ــاط مس ــز، ارتب ــن مرك ــه ای ــت. وظیف ــاد تأسیس گش ــورت خودبنی بص

ــارزان را  ــه، نومب ــرزی خودانگیخت ــهری م ــته های ش ــا هس ــی ب ــور در هامهنگ ــز مذك ــت مرك ــود. می بایس ــرزی ب ــهری و م درون ش

جــذب صفــوف گریــا می كردنــد و برنامه هــای شــهری را بــا آمــوزش كادر محلــی اجرامی منودنــد. اتــاق مدیریــت كــه بــه »ماســه ی 

روژهــات« مشهورشــد تــا ســال 2002 میــادی فعالیتهایــی گســرده را در حــد یــك حــزب به انجام رســاند. تــا ســال 2002 كــه جنبــش 

ــام را  ــه، ســنندج، كرماشــان و ای ــا ســاختی متصل و اثربخشــی اجتامعــی متامــی مناطــق اورمی اتحــاد دموکراتیــک تأسیس گشــت و ب

ــا  ــه اروپ ــا ســفر رهــر اوجــاالن ب ــه ب ــز در برهــه ای قرارداشــت ك ــان پرتشــنج و جنجال برانگی ــن مدت زم ــه پوشــش د اد. ای نیرومندان

مســئله کورد جهانــی شــده بود، لــذا هــم شــوك بــر خلــق رشق کوردســتان وارد شــد كــه بیــداری را درپی داشــت، هــم شــوكی بــرای 

جمهــوری اســامی كــه غفلــت آن رژیــم را موجب گشــت. ســازمان یافتگی حاصــل قــره داغ دقیقــا نقطه عطفــی بــرای پایــان هــزاره در 

ســال 2000 و آغــاز هــزاره آپوئیســتی اســت. 

جنگ خیانت)قندیل ـ قره داغ(
در ســال 2000 پــس از كنگــره ی هفتــم پ. ك. ك جنگــی درگرفــت كــه ایــران ســهم بســزایی در آن داشــت. در واقــع ایــن جنــگ، 

جنــگ نیابتــی اتحادیــه ی میهنــی بــرای ایــران و تركیــه بــود. ایــران نیروهــای خــود را در مــرز بــا مناطــق گریایــی زلــه، دوله كوكــه و 

قندیــل بــزرگ مستقرســاخته بود. چه بســا »اتــاق مدیریــت رشق« هــم در قالــب كمیتــه ی مســتقل تشــكیل و ســازماندهی های شــهری 

ــردارد. تصــور خــام جمهــوری اســامی  ــا آن نیروهــا را از میان ب ــران فرصــت را مغتنم شــمرد ت ــذا ای روســتایی منســجم تر شــده بود. ل

ایــن بــود كــه بــا نابــودی گریــا در قندیــل و قــره داغ قــادر اســت »قــرارگاه رشق« را ازمیان بــردارد و از گســرش اندیشــه های رهــر 

ــد.  اوجــاالن در رشق کوردســتان جلوگیری منای

جنــگ در 2000/9/19 آغازشــد. اكــر 45 گریــای حــارض در كمــپ قــره د اغ تــازه از شــهرهای رشق بــه صفــوف گریــا پیوســته بودند 

بــه همیــن خاطــر 33 گریــای نومبــارز تجربــه جنگــی زیــادی نداشــتند، ولــی مقاومــت آنهــا مســئله ی پایــداری یــا نابــودی بــود و در 

بــادی امــر مقاومــت بــار دیگــر از رســیدن توطئــه ی بین املللــی بــه اهدافــش مامنعت كــرد. ایــن جنــگ در دو مرحلــه بطو ل انجامیــد 

ــا فــداكاری خــود جنبــش را از نابــودی در برابــر  و طــی آن 100 تــن از گریاهــای جنبــش در قندیــل و قــره داغ شهیدشــدند. آنهــا ب

عامــان و آمــران توطئــه ی بین املللــی نجات دادنــد. جنــگ قــره داغ بــه شکســت دشــمن انجامیــد. 

کنفرانس خاورمیانه
پــس از وقایعــی كــه رشح آن رفــت، اشــاره بــه ســیر تحــوالت ناشــی از مصوبه هــای جــدی »كنفرانــس خاورمیانــه« در خصــوص 

ــك  ــرات پارادایمی ــور، عملی ســاخن تغیی ــس مذك ــد. یكــی از اهــداف ریشــه ای كنفران ــه کوردســتان رضوری می منای بخشــهای چهارگان

ــای  ــازوكارهای فعالیته ــدی س ــا در گام بع ــود ت ــتان ب ــهای کوردس ــی در بخش ــی میدان ــارزات عمل ــاز مب ــوص آغ ــازمانی در خص و س

ــا برســد بــه خراســان و تهــران،  آزادیخواهانــه را در گســره ی پرفــراخ خاورمیانــه ازجملــه ســوریه، لبنــان، عــراق، عربســتان، ایــران ت

اشــاعه دهد. از آن زمــان، دیگــر تدابیــر جنبــش آپوئیســتی در برابــر رژیمهــای ســوریه، ایــران و . . . شدیدترشــد و هــر چهــار بخــش 
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ــا برگــزاری كنگــره ی هشــتم از 2002 وارد مرحلــه ا ی حساســر گشــتند.  کوردســتان ب

جنبش اتحاد دموکراتیک
ــاق  ــایه ی »ات ــه در س ــی را ك ــیس گردید، فعالیتهای ــال 2002 تأس ــتان در س ــرای رشق کوردس ــه ب ــک« ك ــاد دموکراتی ــش اتح »جنب

ــارش شــدید  ــر ب ــر اث ــا شــهادت شــهید »خبات)جمشــید ارگُل(«)در اواخــر مــاه دســامر 2002 ب مدیریــت رشق« آغــاز شــده بود و ب

ــر  ــه مث ــد( ب ــاد می باش ــش اتح ــهید جنب ــن ش ــد و اولی ــره شهیدش ــه خنی ــاملی رشق در منطق ــرارگاه ش ــن در ق ــقوط بهم ــرف و س ب

ــم  ــره ی هفت ــزاری كنگ ــس از برگ ــود. پ ــتان ب ــتقل رشق کوردس ــازمان مس ــن س ــاد« اولی ــش اتح ــید. »جنب ــق بخش ــته بود، تعمی نشس

ــر  ــرای ه ــر، ب ــادی ام ــه در ب ــد ك ــم گرفته ش ــری تصمی ــای ره ــه رهنموده ــا ب ــه )2000( بن ــس خاورمیان ــادی( و كنفران )2000 می

ــیس  ــرای تأس ــازوكارهای الزم ب ــا س ــن قرارگاهه ــا ای ــوند ت ــژه« تأسیس ش ــی وی ــب »قرارگاههای ــهایی در قال ــتان جنبش ــش کوردس بخ

احــزاب ویــژه ی هــر بخــش کوردســتان بصــورت هدفمنــد را ایجادكننــد، لــذا »قــرارگاه شــهید هــارون« بجــای قــره داغ دایرگردیــد. ایــن 

ــال،  ــت دو س ــس از گذش ــاخت. پ ــی را فراهم می س ــاز تكوین حزب ــزب و آغ ــك ح ــیس ی ــای تأس ــت زمینه ه ــازماندهی ها می بایس س

برنامــه و اساســنامه ی جنبــش در 2002 نــگارش و بیانیــه رســمی آن بــرای اعــان موجودیــت در هــامن ســال منترشگشــت. بــا گذشــت 

ــوان دومیــن شــهید  ــه، رفیــق »قهرمــان« اهــل قامشــلو بعن ــان خلقــامن در اورمی ــه بویــژه می تنهــا ده روز از انتشــار و پخــش بیانی

جنبــش در روســتای »قزلكنــد« شهرســتان ســلامس به شهادت رســید. ایــن حملــه، واكنــش حاكمیــت ایــران بــه تأســیس جنبــش بــود. 

ــود.  ــتان آزاد« را گنجانده ب ــک و کوردس ــران دموکراتی ــه ی خــود شــعار »ای ــش در برنام ــرا جنب زی

نخســت قرارنبــود در كوهســتان حزبــی بــه نــام پــژاك تأســیس گردد زیــرا بنــا بــود »اتــاق مدیریــت رشق« كــه از زمــان قــرارگاه 

قــره داغ فعالیــت رشق را آغــاز كــرده بــود حزبــی را بــا كادرســازی گســرده در شــهرهای رشق کوردســتان و ایــران تأســیس منایــد، امــا 

چــون رژیــم بــا خشــونت و بــا هــدف تصفیــه برخوردمی كــرد، دیگــر گزینــه ای جــز تأســیس حــزب در كوهســتانهای آزاد باقی منانــده 

ــب كمیته هــای  ــای جنبــش در قال ــود. در زمســتان ســال 2002 جلســه ای ســه روزه در كوهســتان »كانی شــیان« تشــكیل و فعالیته ب

ــوزش تشــكیل و كوردیناســیونی  ــانه و آم ــق، رس ــان، ســازماندهی خل ــان، جوان ــاد زن ــذا كمیته هــای خودبنی ــد. ل ــف تنظیم گردی مختل

چنــد نفــره متشــكل از اعضــای زن و مــرد بــرای قــرارگاه كانی شــیان انتخاب گردیدنــد. در هــامن جلســه در خصــوص تأســیس یــك 

ــد  ــیس بای ــل از تأس ــه قب ــود ك ــن ب ــر ای ــوع اتفاق نظ ــا موض ــت، ام ــو صورت گرف ــتان گفتگ ــرای رشق کوردس ــا ب ــن و پوی ــزب متق ح

ــرای آمادگــی ســازمانی زیرســاختی و روســاختی طی گــردد.  ــه ای ب مرحل

رسانه و روشنگری  دموکراتیک
ــنگری  ــانه ای و روش ــای رس ــث فعالیته ــی از حی ــرات عمیق ــتان تأثی ــرای رشق کوردس ــک« ب ــاد  دموکراتی ــش اتح ــیس »جنب تأس

ــتان)پژاك(« را  ــات آزاد کوردس ــزب حی ــس »ح ــن كنفران ــره ی اولی ــی 2003 گس ــال 2000 ال ــی س ــه ی زمان ــه بره ــت ك برجای گذاش

ــز 2003 بخشــهای رســانه ای هرچهاربخــش کوردســتان از هــم منفــك شــدند و بخــش فارســی در كانی شــیان  ــرد. در پائی دربرمی گی

ــن ســه ســال، رسیعــا ســطح روشــنگری را ارتقــاداد و زمینه هــای تأســیس حــزب  ــزان پیرشفتهــای ای ــژه گشــت. می ــه ا ی خودوی كمیت

ــاب از مثــرات آن فعالیت هــا  ــا ترجمــه ی دههــا کت ــو همــراه ب ــژاك را پی ریزی منــود. مجــات والتــی آزاد، بهــار زن و آلرناتی ــای پ نوپ

بــود. 

مرحلة نخست تکوین
تأسیس پژاک

  

در ســال 2002 »حــزب اتحــاد  دموکراتیــک)پ. ی. د(« بــرای روژاوا و »حــزب حــل دموکراتیــک کوردســتان)پ. چ. د. ك(« بــرای 

جنــوب کوردســتان تأسیس شــدند. رونــد تحــول اســراتژیك و پارادایمــی پ. ك. ك برسعــت ادامه داشــت. در ســال 2002 كــه زمزمه هــای 

حملــه بــه عــراق باالگرفــت، رشایــط منطقــه ای بــرای تأســیس یــك حــزب در رشق کوردســتان هــم مهیابــود، زیــرا گفته می شــد پــس از 

حملــه بــه عــراق »نوبــت آســیاب جنــگ« بــه ایــران می رســد. از ســویی هــم پارادایــم نویــن آپوئیســتی كــه »جامعــه ی دموکراتیــک ـ 

اكولوژیــك مبتنــی بــر آزادی زن« بــود، پیرشفت كــرد و می رفــت در قالــب احــزاب مختلــف، بخشــهای کوردســتان را بــه آزادی 

برســاند. در اولیــن گام الزم  بــود هــزاران كادر اهــل رشق کوردســتان بــا همیــن عایــق نونگــر سازماندهی شــوند. الــزام عملــی بــرای 

ــدد  ــال درص ــه ح ــان رشق ك ــان و آزادیخواه ــود. جوان ــوزش ب ــی آم ــتونهای زیربنای ــر س ــزی آن ب ــرده، پی ری ــازماندهی گس ــاز س آغ

تأســیس یــك حــزب بودنــد، می بایســت مطابــق اصــول ایدئولــوژی رهــر اوجــاالن كــه وی را بعنــوان رهــر خویــش پذیرفته بودنــد، 

عمل می كردنــد؛ لــذا قریــب 500 تــن از كادرهــای اهــل شــهرهای مختلــف رشق کوردســتان در مناطــق »كانی شــیان«، »دوله كوكــه«، 

»شــهید آیهــان« و »شــهید هــارون« گردهم آمدنــد و طــی برگــزاری یــك نشســت ســه روزه در ســال 2002 تشــخیص دادند كــه قبــل از 

»
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تأســیس یــك حــزب بهــر اســت ســازمانی تأســیس منایند كــه كــه بــا احــراز نقــش یــك مصــدر نیرومنــد، زمینه هــای تأســیس حــزب را 

فراهم ســازد. پــس از تأســیس »جنبــش اتحــاد دموکراتیــک« دوره هــای آمــوزش كادر تحــت نظــر كوردیناســیون جنبــش خودبنیــاد در 

بهــار 2003 آغازگشــت. بویــژه ســه شــعبه آموزشــی در كانی شــیان و دره ی شــهیدهارون دایرگردیدنــد. 

تحــول پارادایمــی و اســراتژیك در آپوئیســم، بزرگریــن شــانس بــرای حــزب اتحــاد دموکراتیــک، حــزب حــل دموکراتیــک و پــژاك 

بــود. پــژاك در 2003 و 2004 از مواهــب كیفــی تحــول حاصــل از ســال 2000 برخوردارگشــت. در هــر ســه شــعبه ی آموزشــی ســال 

2003 همیــن رویكــرد فلســفی و پارادایمــی به مثابــه گفتــامن ســازمانی مســیطر برگزیده شــد. تــوأم بــا پایــان دوره هــای آموزشــی در 

پائیــز 2003، تــداركات برگــزاری كنفرانــس نیــز از ســوی كارگــروه برگزاركننــده بــه امتــام رســید. 

کنفرانس 2۰۰۳
ــامل  ــران و احت ــی در ای ــوالت سیاس ــه تح ــاخت ك ــئله را مطرح س ــن مس ــک« ای ــاد دموکراتی ــش اتح ــال 2003)1382( »جنب در س

كودتــای نظامــی، سیســتم سیاســی موجــود را بــه ســمت میلیتاریســمی جنون آمیــز ســوق داده كــه در آینــده یورشــی همه جانبــه را 

علیــه متامــی نهادهــای اجتامعــی کوردســتان و ایــران آغــاز خواهدمنــود. بــر همیــن اســاس اتخــاذ تدابیــر و لــزوم تغییــر در رویكــرد 

مبــارزه بویــژه گســرش تاكتیكهــای آن رضوری گردیــد. 

ــانده بودند  ــام رس ــه امت ــان را ب ــی همزم ــه دوره ی آموزش ــه س ــای رشق ك ــن از كادره ــب 200 ت ــال 2003 قری ــپتامر س ــاه س در م

ــه پشــدر در نزدیكــی  ــس در دره ی »شــهید هــارون« منطق ــس 2003 رشكت جســتند. محــل كنفران ــه عضــو رســمی در كنفران به مثاب

قندیــل بــود. هكــذا قــرارگاه جنبــش در پائیــز آن ســال بــه دره ی شــهیدهارون انتقــال داده و هامنجــا تــداركات كنفرانــس دیده شــد. 

كنفرانــس بــه مــدت شــش روز ادامه یافــت. وظیفــه اصلــی كنفرانــس ایــن بــود كــه بنــا بــه پــروژه ی رهــر اوجــاالن، پایه هــای تأســیس 

ــا برنامــه و  یــك حــزب مــدرن بــرای رشق کوردســتان را پی ریزی منایــد، هرچنــد بهــر بــود نــام حــزب مطلــوب و پرچــم آن همــراه ب

اساســنامه ی مصوبــه  در كنگــره ی نخســت انتخــاب می شــد، امــا كنفرانــس عجالتــا بــه آن كار دســتزد؛ ولــی اعــام موجودیــت حزبــی 

بــه نــام »پــژاك« اشــتباه نبــود. دلیــل برگــزاری كنفرانــس رصفــا بــا حضــور كادرهــای حزبــی، آمادگــی بــرای تأســیس حــزب بــود نــه 

اقــدام فــوری در تأســیس آن. 

ــک« شــعار  ــی ســومر بســوی متــدن دموکراتی ــت كاهن ــات رهــری »از دول ــه دســتورالعمل های دفاعی ــس باتوجــه ب ــی كنفران حت

»آفتــاب آزادی کوردهــا از رشق کوردســتان برخواهدآمــد« را بــرای رســیدن بــه هــدف بنیادیــن »ایــران فــدرال دموکراتیــک و کوردســتان 

آزاد« برگزیــد. كنفرانــس همچنیــن بــه زمینه ســازی مســتعد بــرای تأســیس 4 ســازمان و نهــاد ذیــل اقدام منــود:

»1ـ حزب حیات آزاد کوردستان)پژاك(. 

 .)TJS(2ـ جنبش زنان رسافراز

3ـ جنبش جوانان دموكرات)TCD( ـ ت. ج. د. 

 .)YRD(4ـ اتحادیه ی روشنگری دموکراتیک

هامیــش اولیــن كنفرانــس »جنبــش اتحــاد دموکراتیــک« بــا رســیدن بــه نتایــج فــوق بــه كار خــود پایــان داد و در قطعنامــه ی پایانــی 

خــود در روز 15 اكتــر 2003 متامــی احــزاب را جهــت پیشــرد منافــع و مصالــح مشــرك ملــی بــه انعقــاد پیامنهــا و توافقنامه هــای 

ــود.  ــه دعوت من اتحادگرایان

ــان، دفاع مــرشوع، رســانه ها، دیپلامســی،  ــان، جوان پروژه هــای مصوبــه ی كنفرانــس شــامل پروژه هــای »سیاســی، ایدئولوژیــك، زن

اقتصــاد، ســازماندهی خلــق و شــهیدان« و نیــز »پیشــرد رونــد آمــوزش بــه زبــان كــوردی بــا تبدیــل هــر خانــه بــه یــك مدرســه« بــا 

ــه  ــران ب ــه تصویــب رســیدند. واكنــش ای ــا رأی همــگان ب ــرات الزم و ب ــدگان، انجــام تغیی ــه رشكت كنن نظردهــی دموکراتیــک و آزادان

كنفرانــس بــا برخــورد نظامــی شــنیع جهــت امحــای كامــل همــراه شــد و در رسارس اســتان اورمیــه تــا مرزهــای قندیــل بــه كمین گــذاری 

و حملــه نظامــی علیــه گریاهــای آزادیخــواه دســتزد. چه بســا بازتــاب بین املللــی ظهــور پــژاك و نیــز برخوردهــای نابودگرانــه ایــران، 

ــی،  ــزب حقیق ــك ح ــای ی ــه چارچوبه ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــرشوع و ذات ــه ی دفاع م ــازمانی و مقول ــاظ س ــی به لح ــه ی تكوین حزب مقول

ــت.  ــته تر گش برجس

کنگرة یک میالد
كارگــروه ویــژه، بهریــن زمــان بــرای برگــزاری كنگــره را 25 مــارس الــی 2 آوریــل و مناســب ترین زمــان اعــان موجودیــت رســمی 

آن را 4 آوریــل 2004 كــه مصــادف بــا ســالروز میــاد رهــر اوجــاالن بــود، تشــخیص داد. 

باالخــره آغــاز كنگــره در 25 مــارس و اعــان رســمی آن در 4 آوریــل 2004 نقطه عطفــی گشــت در مبــارزات رشق و آفتــاب مــرشق 

در ســپیده دم ایــن میــاد رشوع بــه طلوع منــود. در روز دوم كنگــره، رهــر اوجــاالن از طریــق وكای مدافــع خــود پیامــی بــرای كنگــره 
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پــژاك ارســال و در آن بــه ویژگیهــای ایــران و رشق کوردســتان و شــیوه ی مبارزاتــی كــه بایــد پیروی گــردد، اشــاره منودند. پیــام رهــری 

شــور و شــوقی وصف ناپذیــر بــه كنگــره بخشــید و فضــای آن را بــا ایــن وفــاق ســازمانی معنوی تــر و مســئوالنه تر ســاخت. گذشــته 

از اینهــا، اعــام سیســتم فدرالیســم در عــراق و جنــوب کوردســتان و خیــزش خلقــامن در هــر چهــار بخــش کوردســتان بــرای شــادی 

و پایكوبــی بخاطــر تحقــق آرزوهــای خلقــامن در جنــوب کوردســتان، فضــای كنگــره ی تأســیس پــژاك را آكنــده از هیجــان ســاخت. 

ــژاك و ســازماندهی  ــرای تأســیس پ در آن كنگــره كارهــای نیمه متــام »جنبــش اتحــاد دموکراتیــک« و »كنفرانــس 2003 )ســپتامر(« ب

ــه ای  ــروژه و برنام ــه، پ ــر منطق ــم ب ــای حاك ــی دولته ــازمانی و حت ــی و س ــان سیاس ــچ جری ــت. هی ــت تكمیل می گش ــق می بایس خل

شــفاف خــارج از رسمایــه داری و گلوبالیســم لیرالــی نداشــتند. نهایــت هــر پــروژه، حتــی اگــر تحــت عناویــن فدرالیســم هــم باشــد، 

به لحــاظ مــدل، بازهــم در چارچــوب اهــداف درازمــدت »پــروژه ی خاورمیانــه بــزرگ« آمریــكا قرارمی گرفــت. از ایــن حیــث، كنگــره ی 

نخســت پــژاك در گفتگوهــای سیاســی مهــر خــود را بــر مرحلــه منكوب می منــود و دفاعیــات و رهنمودهــای رهــر اوجــاالن مركزثقــل 

سهیم شــدن پــژاك بــرای خارج ســاخن رشق کوردســتان از كــوران بحرانهــا بــا آغــاز مبــارزات بــود. 

ــگ و  ــوژی، فرهن ــرشوع، اكول ــانه ها، دفاع م ــوزش، رس ــی، آم ــیون، اتحادمل ــت عناویــن »فدراس ــف تح ــروژه ی مختل ــن 14 پ م

ــد. یكــی از  ــی« قرائــت گردی ــان، پیامنهــا و روابــط دیپلامتیــك، رهــری، شــهیدان، سیاســت توده هــا و خلــق و مال ــان، زن هــر، جوان

ــود.  ــورد« ب ــی ك ــق »اتحــاد مل ــر تحق ــن ب ــد متق ــم، تأكی پروژه هــای مه

ــب  ــه تصوی ــا رأی عمــوم ب ــران گنجانده شــد و ب ــردن ای ــوارد مهمــی جهــت دمكراتیزه ك ــم »فدراســیون«، م ــروژه بســیار مه در پ

كنگــره رســید. هــدف از پــروژه ی فدراســیون ایــن بــود كــه جهــت گــذار از مظــامل دیكتاتــوری دینــی و دســتیابی بــه نظــام جمهــوری  

دموکراتیــک، یكــی از پایه هــای اساســی، تأســیس »نظــام جمهــوری فــدرال دموکراتیــک« اســت. 

كنگــره ی نخســت نهایتــا بــا برگــزاری انتخابــات دموکراتیــک، مســئولین ســه نهــاد بنیادیــن حــزب یعنــی »ریاســت پــژاك«، »اعضــای 

مجلــس« و »كمیتــه انضباطــی« را انتخاب منــود. »عبدالرحــامن حاجی احمــدی« بعنــوان رئیــس پــژاك انتخاب گردیــد. همچنیــن 

مجلســی 35 نفــره انتخاب شــد كــه می بایســت پــس از كنگــره، مطابــق اصــول، پنج تــن متشــكل از زن و مرد)بعــاوه ســازمان 

ــد.  ــان خــود برگزین ــوان اعضــای كوردیناســیون از می ــان( را بعن جوان

زنان تاریخ
جنبــش آزادی زنــان رشق کوردســتان بــا عنــوان ســازمانی »اتحادیــه زنــان رشق کوردســتان)ی. ژ. ر. ك(« در ســال 2004 بــر ســتونهای 

»جنبــش زنــان رسافــراز TJS« تأســیس گردید و مناینــده آن در »كوردیناســیون جامعــه ی دموکراتیــک« جــای گرفــت. غایــت تأســیس، 

ســازماندهی زنــان رشق کوردســتان و ایــران بــا كارویژه هــای مبــارزه علیــه سیســتم مردســاالر ضــد دموکراتیــک، زن ســتیز، تئوكراتیــك 

ــا پیشــرد ایدئولــوژی  و اتوریــر اســت. نقــش ی. ژ. ر. ك احــراز پیشــاهنگی بــرای متامــی طیف هــای ســازمانی و كانونهــای مبــارز ب

آزادی زن و اعــاده ی هویــت راســتین تاریخــی بــه آنهاســت. غایــت ایــن مبــارزه، مســخ ذهنیــت و عقلیــت جنســیت گرا و قدرمتــدار 

مردســاالر و حــل مســایل اجتامعــی می باشــد. مثــره ی ذهنیــت مردســاالر هامنــا دین گرایــی، ملی گرایــی و جنســیت گرایی اســت كــه 

آبشــخور اصلــی مســایل بحرانــی و حــاد کوردســتان و ایــران در زمینه هــای سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی اجتامعــی هســتند. در ایــن 

راســتا، دمكراتیزه كــردن ایــران از اهــم وظایــف بی بدیــل جنبــش آزادی زنــان اســت. 

نیروی هاک؛ دفاع مشروع
چندمــاه پــس از تأســیس پــژاك، نیروهــای مســلح گریــا هــم در راســتای تكویــن حــزب انقابــی و خدمــت بــه مصالــح »جنــگ 

انقابــی خلــق« كنفرانــس نخســت خــود را برگزارمنودنــد. زیــرا شــیوه ی مبارزاتــی و اســراتژیك »جنــگ درازمــدت خلــق« كــه بــر منــط 

احیــا و دوباره زیســن خلق کــورد یــك مرحلــه ی حیاتــی بــود، در پارادایــم نویــن ســال 2000 رهــر اوجــاالن پایان یافــت و از اســراتژی 

»جنــگ انقابــی خلــق« كــه مشــاركت مســتقیم امــا دموکراتیــک خلــق بــرای بنیان نهــادن سیســتم كنفدرالیســم و ملــت دموکراتیــک 

اســت، پیروی شــد كــه همــه ی اینهــا در پرتــو مطلوبیــت قــوت نظریــه ی ملــت دموکراتیــک محق گشــت. ایــن رویــه، یعنــی گــذار پــژاك 

از مرحلــه ی »رســتاخیز ملــی« بــه مرحلــه ی نویــن »رهایــی دموکراتیــک«. لــذا در ســال 2004 طــی كنفرانــس پــژاك شــاخه نظامــی، 

ــه در صفــوف گریاهــای آزادی  ــا متأنین ــه قوت قلــب همــراه ب ــام اختصــاری »ه. ا. ك« تشــكیل و ب ــا ن ــروی آزادی کوردســتان« ب »نی

مبدل گشــت. 

پژاک؛ شهرت بزرگ، وظیفه عظیم
پــژاك در بــدو ظهــور به یكبــاره شــهرتی بــزرگ یافــت. نامــش بــه گــوش همــگان رســید و انفجــار بــزرگ امیــد بــود. در ســال 2004 

مطابــق آمارهــا بیــش از 300 جــوان تحصیل كــرده از اقشــار مختلــف بــه صفــوف گریــا پیوســتند. ایــن شــهرت و انفجــار ناشــی از 

عطــش دههــا ســاله ی جامعــه بــرای آزادی در برابــر ســتم ملــی بــود. از ســویی شــهرت بــزرگ و از دیگــر ســو، توطئه هــای رژیــم ایــران 



سال چهارم شامره ی هشتم / مهر ماه ۱۳۹۹  ملت دموکراتیک176

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

و دول متخاصــم، حــزب را در گلــوگاه پرمخاطــره و جنجال برانگیــز تاریــخ قــرارداد. آوازه ی حــزب مــدرن، وظیفــه ای بــزرگ پیشــاروی 

او نهــاد ولــی كامــا بــرای آن آماده نبــود، زیــرا رشط آن، ســازماندهی گســرده ی جامعــه شــد كــه برخــورد ملیتاریســتی ایــران كار را 

ــاخته بود.  ــكل س مش

در بهــار ســال 2005 بــه یكبــاره بیــش از 600 جــوان آزادیخــواه از رسارس رشق کوردســتان بــه صفــوف پــژاك پیوســتند. نیروهــای 

ــاد و رسدشــت را  گریــا كــه از ســالهای 2003 از طریــق قــرارگاه آســوس حضــور واحدهــای نظامــی در مناطــق مریــوان، بانــه، مهاب

مســتحكم ســاختند، پــس از تأســیس پــژاك نیروهــای بیشــری بــه مناطــق كوهســتانی شــاهو در كرماشــان اعزام كردنــد كــه حكــم یــك 

چكش تعــادل در موازنــه قــدرت داشــتند. ایــن حضــور عملــی مایــه ی شــهرت بــزرگ پــژاك به منزلــه ی یــك كل ارگانیــك شــد. تیم هــای 

چندنفــره ی گریــا بصــورت مســلحانه مناطقــی وســیع از ماكــو تــا كرماشــان را پوشــش دادند و انقــاب گســرش یافت. 

نوروز کنفدرالیسم
بدنبــال اعــام رســمی سیســتم كنفدرالیســم  دموکراتیــک از ســوی رهــر اوجــاالن، خلق کــورد در هــر چهاربخــش کوردســتان، اروپــا 

ــه را  ــد. ایــن واقعــه خاورمیان ــزاز درآوردن ــه اهت ــوروز 2005 ب ــا شــور و شــعف وافــر پرچــم كنفدرالیســم را در ن و قفقــازـ روســیه ب

تــكان داد و امیدهــای توطئــه ی ناتــو بــه یــأس مبدل گشــت. خلــق کــورد در رشق کوردســتان هــم متأثــر از مــوج میلیونــی کوردهــا در 

شــهر »آمد)دیاربكــر(« سیســتم كنفدرالیســم را سیســتم مطلــوب خــود بــرای حصــول بــه آزادی تلقی كردنــد. لــذا رژیــم ایــران بــرای 

مقابلــه بــا رسكــوب گرایشــات کوردهــا در چندیــن شــهر رشق، موجــی از بازداشــتها، زنــدان و شــكنجه را در یــك فــاز امنیتــی خشــن 

ــن  ــوان قریــب 25 ت ــا در شــهر مری ــی شــهادت »شــوانه ســیدقادری«، تنه ــام در پ ــل از فرارســیدن تابســتان و رشوع قی آغازمنــود. قب

از دوســتداران كنفدرالیســم را در بهــار بازداشــت و بــا احــكام ســنگین حبــس روبروســاخت. فشــار نظامــی رژیــم مانــع از صیانــت 

خلقــامن از سیســتم خلق محــور نشــد. 

خیزش دوم)2۰۰۵(
واقعــه ای كــه در روز شــنبه 18 تیــر 1384)9 ژوئیــه 2005( در شــهر مهابــاد رویــداد، بــرای بــار دوم، اثبــات آغــاز دوره »زیســت 

ــر هویــت اصیــل ملیــت کــورد در  ــات متكــی ب جامعه محــوری« در رشق کوردســتان اســت. خیــزش 2005 هــم امــا تثبیــت ایــن حی

ــذا  ــد. ل ــت، می باش ــوری« اس ــی و جامعه مح ــات مدن ــتین »حی ــول راس ــا حل ــه هامن ــک« ك ــت دموکراتی ــم و مل ــب »كنفدرالیس قال

خیــزش 2005 در رسارس رشق کوردســتان، محــدود بــه اعراضــی ســاده نســبت بــه قتــل »كــامل اسفرام)شــوانه ســیدقادری(« نبــود و 

ــی  ــن تحلیــل رشایــط روز، اوضــاع سیاســی و مل ــا شــور و شــوق مضاعــف دربرگرفــت. قطع یقی مســئله ی ملیــت كــوردی را رسارس ب

و گفتامن هــای مســلط و مطروحــه در ســالهای 2004 و 2005 بــرای پی بــردن بــه كنــه قیــام رضوری اســت. تأســیس پــژاك در 2004 

ــک« از  ــت دموکراتی ــک« و »مل ــم دموکراتی ــتم كنفدرالیس ــمی »سیس ــان رس ــت و اع ــا انداخ ــك کورده ــوقی در دل یكای ــور و ش ش

ســوی رهــر اوجــاالن جــان تــازه ای در كالبــد خلق کــورد در چهاربخــش دمیــد. پیونــد قیــام بــه ایــن دو میمنــت و شــكوه تاریخــی، 

ــی،  ــتم ارمغان ــن سیس ــه همی ــدند ك ــود برخوردارش ــاص خ ــتم خ ــا از سیس ــخ، خلقه ــار در تاری ــرای اولین ب ــود. ب ــر خواهدب عقانی ت

انگیــزه ی قیــام و حركــت در راســتای »حــق تعییــن دموکراتیــک رسنوشــت خلقهــا بدســت خویــش« را بــرای کوردهــا و ملتهــای تحــت 

ــه برخاســت.  ــش خفت ــن آت ــزش 2005 هــم از خاكســر همی ــوس خی ســتم، مغتنم می شــامرد. ققن

کنگره دوم؛ تثبیت سازمانی
در ســال 2005 وقایــع بــزرگ منطقــه ای رخ دادنــد. گذشــته از هویداشــدن نتایــج وخیــم اشــغال عــراق بــه رضر آمریــكا، بــا اعــام 

موجودیــت سیســتم »كنفدرالیســم دموکراتیــک و ملــت دموکراتیــک« از ســوی رهــر اوجــاالن در نــوروز 2005 تحــت عنــوان »مجمــع 

ــی هــم  ــه ی بین امللل ــورد از آن، مــوج دیگــری از توطئ ــت خلق ک ــن کوردســتان ـ ك. ك. ك(« و صیان ــع کوردســتان)کۆما کۆمەلێ جوام

ــردی  ــتاورد راه ــه دس ــت ك ــا« تحقق یاف ــكال خلقه ــی رادی ــق و دموكراس ــت ورزی خل ــط سیاس ــر »خ ــن خاط ــه همی ــت. ب خنثی گش

ــدرن  ــی شــكلی م ــا ایجــاد وفاق مل ــای رشق کوردســتان ب ــارزات زیب ــاد مب ــن ابع ــژاك اســت. بنابرای ــاده ی پ ــن كنگــره ی فوقالع دومی

ــر و  ــتم، فق ــال از س ــی ماالم ــه دوران ــت ك ــازه می رف ــی ت ــت مظهر اصاح طلب ــان سس ــارزدن جری ــا كن ــم ب ــران ه ــت. ای به خودگرف

ــش  ــژاك، جنب ــرای پ ــت ب ــد. وضعی ــم ش ــن ه ــه چنی ــد ك ــی را آغازمنای ــان اصول گرای ــیدن جری ــدرت رس ــی از به ق ــی ناش عقب ماندگ

آزادیخواهــی ملت کــورد طــور دیگــری بــود؛ زیــرا پــژاك بــا عضویــت در سیســتم »جمعیــت جوامــع کوردســتان ـ ك. ك. ك« و پذیــرش 

سیســتم كنفدرالیســم دموکراتیــک بــا هــدف رســیدن بــه ملــت دموکراتیــک كــه بزرگریــن دســتاورد تاریــخ برشیــت اســت، دوره ای 

ــی  ــاك اصول گرای ــه در مغ ــود ك ــران ب ــط ای ــام منح ــل نظ ــتی در مقاب ــی باالدس ــن، نوع ــرد. ای ــت را در 2005 آغازك ــن از پیرشف نوی

ــاد.  ــباع سیاســت زور گیرافت ــل اش ــر به دلی رسكوبگ

پــژاك در ســایه ی كنگــره ی دوم، مقطــع ملــت دموکراتیــک را ارتقــاداد و اهــم وظایــف و اهــداف دانش بنیــان یــك حــزب مــدرن 
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بــرای ایجــاد تحــوالت دموکراتیــک را در قالــب پنــج وظیفــه و هــدف اساســی در برنامــه و اساســنامه ی خــود گنجانــد و بــه جامعــه 

ــن  ــی نوی ــش« مدل ــه دســت خوی ــا ب ــن رسنوشــت ملته ــه داد. رهــر اوجــاالن در كنفدرالیســم درخصــوص مســئله ی »حــق تعیی ارائ

ارائــه داد و ضمــن افراطــی توصیف كــردن عملكــرد لنیــن و اســتالین در ایــن مــورد، آن حــق را بــا »حــق دولــت ـ ملت گرایــی« كامــا 

ــق  ــل از طری ــران راهــرد پاكســازی كام ــم ای ــه رژی ــود ك ــی ب ــه درحال ــروژه و برنام ــن پ ــه ی ای ــرد. ارائ ــاوت و متعــارض عنوان ك متف

راهــكار نظامــی جنون آمیــز را علیــه پــژاك برگزیده بــود، امــا پــژاك بــا پشــتكار بــر رهیافتهــای دموکراتیــک ارصارورزیــد و برنامه هــای 

ــی  ــوان روی داد ول ــرد مری ــه ن ــس از کنگــره ی دوم، بافاصل ــس از دیگــری خنثی ســاخت. پ ــم را یكی پ ــه و پاكســازی رژی جنگ طلبان

رژیــم بــه اهــداف خــود نرســید. 

قیام ماکو
در 5 فوریــه ی 2006 جمعــی از جوانــان شــهر نقــده بــه اعتصاب غــذا باهــدف محكوم منــودن سیاســت انــزوای تحمیلــی بــر رهــر 

ــود.  ــاالن« ب ــرای اوج ــان »آزادی ب ــعار جوان ــازماندهی كرد. ش ــق« آن را س ــان خل ــک جوان ــاد دموکراتی ــه »اتح ــتزدند ك ــاالن دس اوج

ــل  ــه اوجــاالن، خی ــورد، رهــر عبدالل ــه رهــر ملت ك ــی علی ــه ی بین امللل ــالروز توطئ ــن 1384( س ــه 2006)26 بهم ســپس در 15 فوری

عظیــم خلقــامن در شــهرهای مختلــف هــر چهاربخــش کوردســتان بــرای محكوم منــودن آن توطئــه بــه خیابانهــا رسازیرشــدند. از جملــه 

اعراضــات و قیــام گســرده، قیــام شــهر ماكــو در اســتان اورمیــه بــود كــه بــا رشكــت اقشــار مختلــف، اقــدام كشــورهای مختلــف بخاطــر 

دست داشــن در توطئــه محكــوم گردانده شــد. ایــن قیــام، پــس از قیــام ســوم اســفند 77 و قیــام 2005، ســومین قیــام گســرده بــود. 

تظاهــرت شــهر ماكــو و مناطــق حومــه، نخســت مســاملت آمیز و در محكومیــت سیاســت انــكار و امحــای دولــت تركیــه علیــه كوردهــا 

بــود، ولــی رژیــم ایــران هامننــد برخــورد خشــونت بار بــا قیــام ســوم اســفند 1377، اینبــار نیــز تظاهــرات شــهرهای ماكــو، پلدشــت، 

یوالگلــدی، شــوط، بــازرگان و مهابــاد را بــا اســتفاده از نیروهــای امنیتــی بشــدت رسكوب كــرد ولــی بــه اهــداف اشــغالگرانه ی خــود 

نرســید. بــر اثــر یــورش ددمنشــانه ی نیروهــای انتظامــی و اطاعاتــی رژیــم 9 تــن از شــهروندان میهن دوســت بــه شهادت رســیده و 

قریــب 50 تــن بشــدت مجروح شــدند. همچنیــن بیــش از 800 تــن بازداشــت و ظاملانــه مــورد شــكنجه قرارگرفتنــد. از آن ســال جنــگ 

علیــه جمهــوری اســامی شــدت یافــت. 

کنفرانس جوانان
در روز 24 الــی 31 مردادمــاه 1385 )15 الــی 22 آگوســت 2006( كنفرانــس »اتحادیــه ی جوانــان رشق)YCR(« اصلی تریــن 

ــد.  ــا آمده بودن ــم اروپ ــای مقی ــهرهای رسارس رشق و کورده ــدگان از ش ــن از رشكت كنن ــد ت ــش از ص ــد. بی ــژاك برگزارش ــم پ دینامیس

رژیــم ایــران در زمســتان 2007 خیــال كــرد بــا شــهادت شــهید عاكــف و شــهید ســیروان می توانــد فرصت طلبــی كنــد و بــا یورشــهای 

مكــرر زمینــه ی پاكســازی كامــل پــژاك را مهیاســازد. پــژاك و نیــروی ه. ر. ك، هــم در حــوزه ســازمانی شــهری و هــم حــوزه نظامــی، 

مبــارزات خــود را بــرای رویارویــی بــا مــوج حمــات رژیــم گســرش دادند. 

گسترش جنگ؛ جهنم دره
نیــروی ســپاه پاســداران موســوم بــه »لشــكر حمزه سیدالشــهدا« كــه بیشــر به منظــور پاكســازی پــژاك، قــرارگاه خــود را از كرماشــان 

بــه اورمیــه منتقــل منوده بــود، دســتور داشــت سلســله عملیاتهــای جنون آمیــز بــرای پاكســازی كل خــاك اورمیــه از حضــور نیروهــای 

پــژاك و پ. ك. ك را رشوع منایــد. در روز جمعــه چهــارم اســفندماه 1385)23 فوریــه 2007( عملیــات نظامــی »واحدهــای عملیاتــی 

لشــكر 2 نیــروی زمینــی حمــزه« در »جهنــم دره« واقــع در شهرســتان خــوی علیــه واحــدی از گریاهــای پ. ك. ك در 17 كیلومــری 

نوارمــرزی آغازگشــت. رسداران و نظامیــان رژیــم كــه مجموعــا 15 نفــر بودنــد در آســامن جهنــم دره مــورد اثابــت شــلیك مســتقیم 

نیروهــای گریــا قرارگرفتــه و هلیكوپــر ناچــارا فرودآمــد؛ ســپس درگیــری رشوع شــد و گــروه پاســداران تصفیــه شــدند. 

واقعیــت ایــن بــود كــه قــرارگاه »نیــروی مخصــوص حمــزه« بدنبــال توافــق دوجانبــه میــان ایــران و تركیــه در 2006 از كرماشــان بــه 

اورمیــه منتقل شــد تــا پــژاك را بطــور كامــل در منطقــة بــه تعبیــر خــود »شــامل غرب« پاكســازی كننــد. عملیــات جهنــم دره هــم یكــی 

از عملیاتهــای هامهنگ شــده میــان ایــران ـ تركیــه بــا حضــور مستشــاران نظامــی تــرك علیــه گریاهــای پ. ك. ك در نــوار مــرزی بــود. 

از آن پــس رژیــم ایــران كــه تــا آنوقــت ادعــای پاكســازی كامــل و در نطفه خفه كــردن پــژاك را داشــت، ناچارشــد بــه طــرح خواســته 

واهــی خــود مبنــی بــر تــرك خــاك رشق کوردســتان از ســوی پــژاك بســنده كند. بــه همیــن دلیــل نــوع مطالبــه سیاســی نظامــی ایــران 

ــرای خــروج  ــامس سیاســی ب ــه از در الت ــرارداده ك ــا آن كشــور را ناچــارا در موضعــی ق ــروی گری ــه اســتقرار دایمــی نی نشــان داد ك

ــا مســتحكم كردن جــای پــای خــود، بــر ســنگینی وزنــه ی سیاســی او در معــادالت  گریاهــا، درآیــد. بازتــاب سیاســی حضــور پــژاك ب

منطقــه ای بویــژه رشق کوردســتان افــزود. 
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نخستین اعدام
ــال 2007  ــه در رسارس س ــی ك ــش آزادیخواه ــه جنب ــوریه علی ــه و س ــران، تركی ــی ای ــال 2008، هم پیامن ــتان س ــیدن زمس ــا فرارس ب

ــی  ــا و مناطــق داخل ــی میدی ــه مناطــق حفاظت ــی گســرده علی ــی و هوای ــی، حمــات زمین ــا مســموم كردن رهــر اوجــاالن در امرال ب

آغازكردنــد، طــی مقاومــت خلــق و گریــا و آغــاز كمپیــن »دیگــر بــس اســت« بــه شكســت انجامیــد. رژیــم ایــران كــه بخاطــر ناكامــی 

در حملــه بــه مناطــق میدیــا رصفــا بــه توپبــاران مواضــع گریاهــا و نیــز كمین گــذاری علیــه واحدهــای »نیــروی رشق کوردســتان)ه. 

ر. ك(« رسافكندانــه اكتفاكــرد، بــا فرارســیدن زمســتان بــه حربــه ی مزورانــه ی اعــدام متوسل گشــت. ایــن رژیــم كــه در پــی شكســت 

ــك  ــود، نتوانســت خشــم خــود را فروخــورد. پــس در روز 2007/12/20 طــی ی ــی خــود ب ــروی بین امللل ــال حفــظ آب ــه بدنب مفتضحان

اقــدام شــنیع و ضدانســانی رفیــق »حســن حكمــت دمیر)عگیــد(« گریــای پــژاك را در زنــدان شهرســتان خــوی بــر روی برانــكار حمــل 

و پــای چوبــه اعــدام بــرد. 

کنگره اعتال
ــس ی. ژ. ر. ك در  ــامن« و كنفران ــده و مه ــش از 110 مناین ــور بی ــا حض ــارس 2008 ب ــی 3 م ــه ال ــژاك »25 فوری ــوم پ ــره ی س كنگ

زمســتان 2008 برگزارشــدند. برگــزاری كنگــره در رشایــط سیاســی امنیتــی آن ســال نشــانه ی رسآمــدی مقاومــت جنبــش بــود و طبعــاً 

ــه ی پرمخاطــره را پشــت رس گذاشــته بود  ــك مرحل ــژاك كــه ی ــد. پ ــن ریســكی منی كن ــه آســانی چنی ــان رشایطــی ب ــی در چن هــر حزب

دیگــر می توانســت در راســتای اعتــای ســازمانی وارد مراحــل دیگــری از رشــد گــردد. پــژاک در ایــن مرحلــه گفتــامن خودمدیریتــی 

ــج داد.  را تروی

ــر  ــا بصــورت بنیادی ت ــه هامن ــت را ك ــا دول ــورد مناقشــه ب ــع حوزه هــای م ــی در سیســتم كنفدرالیســم، در واق ــدل خودمدیریت م

اقتصــاد و اجتــامع« می باشــند تنظیــم و ســطح روابــط میــان مناطــق خودمدیــر و دولــت مركــزی را  امنیــت،  »سیاســت، 

سامان می بخشــد. رشط اساســی آن، آزادی عمــل در حوزه هــای سیاســت، امنیــت، اقتصــاد و اجتــامع در هامهنگــی بــا دولــت مركــزی 

ــت  ــد، متامی ــر را می كاه ــق خودمدی ــت در مناط ــش دول ــد. نق ــی را ردمی كن ــه مركزگرای ــت و هرگون ــی اس ــای مل ــی زمینه ه در برخ

ــد.  ــق می منای ــت« خل ــع دول ــده مطی ــل »بن ــهروند آزاد را در نقطه مقاب ــظ و ش ــه را حف ــور مربوط ــی كش ارض

زنان در مسیر ترقی
ــن  ــد. ای ــارز زن برگزارگردی ــاركت 63 مب ــا مش ــه ی 2008 ب ــتان« روز 20 ژانوی ــان رشق کوردس ــه ی زن ــس »اتحادی ــن كنفران دومی

كنفرانــس در وضعیــت فوق العــاده امنیتــی برگــزار و بــا موفقیــت حســن ختام یافــت. 

 اعتصاب غذای بی سابقه
زندانیــان پــژاك در حــوزه ی زنــدان در رسارس ایــران منهجــی مبارزاتــی را پی ریختنــد كــه زمینه ســاز تظاهــرات ســال 1388)2009( 

ــا  ــتان و اروپ ــره ای می باشــد. در هــر چهاربخــش کوردس ــی زنجی ــرات اجتامع ــیر تأثی ــرا س ــت  نیســت زی ــن، دور از واقعی گشــت. ای

تظاهراتهــا و در زندانهــای ایــران و تركیــه اعتصاباتــی بــرای آزادی رهــر اوجــاالن انجام گرفــت. ایــن درحالــی بــود كــه دســتگاه قضایــی 

ایــران حكــم اعــدام »فــرزاد كامنگــر، علی حیدریــان، شــیرین علم هولــی و فرهــاد وكیلــی« را تأییــد و مســیر یــك مرحلــه ی خطرناك تــر 

ــد.  ــكار موجودیــت خلق کــورد را برگزی از ســتیزه گری، رسكــوب و ان

در روز دوشــنبه، 26 آگوســت 2008)4 شــهریور( تعــداد زیــادی از »زندانیــان سیاســی عضــو پــژاك و طرفــداران آن« در زندانهــای 

ــه اعتصاب غــذای  ــا تأییــد از ســوی پــژاك ب بســیاری از شــهرهای ایــران و رشق کوردســتان بویــژه اورمیــه، ســنندج، تهــران و كــرج ب

نامحــدود تــا رســیدن بــه اهــم مطالبات شــان دســت زدند. ایــن مقاومــت، در تاریــخ ایــران بی نظیــر بــود. از جملــه مطالبــات »شــش 

مــاده ای« زندانیــان »پایــان دادن بــه توطئــه علیــه رهــر اوجــاالن، توقــف رونــد شــكنجه زندانیــان سیاســی مدنــی در رسارس ایــران، لغــو 

احــكام اعــدام و آزادی فعالیــن سیاســی مدنــی« بــود. پــس از گذشــت چنــد روز از اعتصــاب، خلقــامن در شــهرهای ســنندج، مریــوان 

و مهابــاد بــه حامیــت قاطــع از زندانیــان برخاســتند و موضــوع اعتصاب غــذا كــه بــرای اولین بــار در ایــران بصــورت ســازماندهی بــا 

شــیوه مــدرن و منســجم انجــام می شــد، ابعــاد جهانــی یافــت. چه بســا بــا گذشــت چنــد روز، شــامری از زندانیــان عضــو ســازمانهای 

ــم و  ــزون رژی ــراس روزاف ــب ه ــه موج ــتند ك ــذا پیوس ــه اعتصاب غ ــاوت ب ــای متف ــا هویته ــی ب ــی، مدن ــان مذهب ــف، زندانی مختل

ــت.  ــری او گش غافل گی

ــرای اینكــه جــان   در روز 5 اكتــر 2008 رهــر اوجــاالن باتوجــه بــه مرحلــه ی حســاس اعتصاب غــذا، طــی تشــبثی مســئوالنه و ب

ــم در  ــژاك ه ــد. پ ــه آن پایان دهن ــت ب ــان خواس ــذا، از زندانی ــوب اعتصاب غ ــج مطل ــر نتای ــد ب ــن تأكی ــد، ضم ــان به خطرنیافت زندانی

45امیــن روز اعتصــاب پــس از بررســی جوانــب امــر، پایــان د ادن بــه اعتصاب غــذا را مناســب تشــخیص داد و از زندانیــان مقاومت گــر 

ــذا ایــن مقاومــت  ــا اراده و تصمیــم مشــرك خویــش بــه آن پایان دهنــد، ل درخواســت كرد كــه باتوجــه بــه موفقیــت اعتصاب غــذا، ب
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تاریخــی در ســنگر زنــدان پــس از 47 روز پایان یافــت و برگــی زریــن از تاریــخ گشــت. 

از توطئه تا هزیمت؛ نبرد روانسر
ــا  ــی ب ــی رویاروی ــد نظام ــدن بع ــای برجسته ش ــت بج ــژاك می خواس ــود و پ ــك ب ــت جمهوری نزدی ــم ریاس ــات دوره ی ده انتخاب

ایــران، بعــد سیاســی مدنــی را بارزترســازد، بــه همیــن دلیــل بــرای نخســتین بار در تاریــخ خــود در 2009/4/17 »اعامیــه 14 مــاده ای« 

بــرای حــل مســئله ی  کــورد، اعــاده ی حقــوق طبیعــی خلقــامن و بــه رســمیت شــناخن آن، ارائــه داد. 

رژیــم نســبت بــه اعامیــه ی پــژاك كوچكریــن توجهــی مبذول نداشــت و بــر شــدت عملیاتهــای نظامــی در كرماشــان، مریــوان و 

ــا  ــادی را در رسارس کوردســتان ردصاحیــت منــود و پیشــاپیش نتایــج انتخابــات را ب دیگــر مناطــق افــزود. همچنیــن كاندیداهــای زی

ــاخت ــود، مشخص س ــز خ ــی و تبعیض آمی ــه گزینش ــتهای انكارگرایان ــی و سیاس ــات تحمیل انتصاب

ســپاه بصــورت مخفیانــه 35 هــزار نیــروی نظامــی را بــرای پاكســازی یكبــاره ی مناطــق شــاهو بــه حركــت درآورد: 7 هــزار ســپاهی 

ــاندن  ــا پوش ــرس ب ــیه ی روان ــی حاش ــازمانی های نظام ــده و خانه س ــی تخلیه ش ــهرك صنعت ــی در ش ــكان كاف ــدان م ــل فق ــه دلی را ب

ــاوه  ــه در پاســگاه پلیــس   راه ورودی روانــرسـ پ ــا بیــش از ده مقــام و درجــه د ار بلندپای ــادی را همــراه ب ــاس شــخصی و تعــداد زی لب

اســكان داد؛ مابقــی نیــروی 35 هــزار نفــری را در پهنــة مناطــق راهــردی »لهــون و روانــرس« و روســتاهای »تنگیــور، تیلكــو و پالنــگان« 

مستقرســاخت. ایــن لشكركشــی بصــورت مخفیانــه و تحــت عنایــن دروغیــن انجام گرفــت ولــی هــدف، حملــه ناگهانــی بــه منطقــه 

كوهســتانی حومــه روانــرس بــود كــه گریاهــای ه. ر. ك آن را تحــت كنــرل كامــل داشــتند. در ســاعت 22:30 دقیقــه جمعه شــب 4 

اردیبهشــت 1388)2009/4/24( یــك تیــم از گریاهــا وارد مركــز روانــرس شــد و میــدان اصلــی آن شــهر را تحــت كنــرل كامــل درآورد. 

مرحلة دوم تکوین
کنفرانس نخست؛ پویایی وحدت

ــرای ســه وحــدت »ســازمانی،  ــوا ب ــم و تجدیدق ــا هــدف تحكی ــس نخســت خــود را ب ــار ســال 2010 كنفران ــی در به ــژاك درحال پ

ملــی و ایرانــی« برگزارمنــود كــه از بهــار ســال 2009 به منظــور پیشــرد حــل دموکراتیــک مســئله ی  كــورد، رســام و بصــورت یكطرفــه 

ــف ســاخته بود.  ــتان را متوق ــی خــود در خــاك رشق کوردس ــای نظام عملیاته

كنفرانــس اتحــاد، ایــن مقــوالت سیاســی را در انطبــاق بــا مبدأهــای جنبــش مبارزاتــی مــورد ارزیابــی قــرارداد و جایــگاه جنبــش در 

معــادالت سیاســی منطقــه خاورمیانــه را بعنــوان »خط ســوم« تعیین ســاخت؛ زیــرا از دیربــاز پــژاك در موازنــه ی قــدرت در چارچــوب 

ــورد  ــس »حــل مســئله ی  ک ــود. اســراتژی كنفران ــوری اســامی دســت یازیده ب ــه جمه ــر علی ــروی نخســت مؤث ــگاه نی ــه جای ــران ب ای

ــود.  ــران ب ــا دمكراتیزه كــردن ای ــز« ب ــک و صلح آمی بصــورت  دموکراتی

جمهوری اعدام
در 2010/5/9 بدنبــال نشســت دوجانبــه رسان ایــران و تركیــه »فــرزاد كامنگــر، علــی حیدریــان، شــیرین علم هولــی، فرهــاد وكیلــی 

و مهــدی اســامیان« بــا هــدف شكســت روحیــه ی خلــق و نابــودی جنبــش، در زنــدان اویــن تهــران بیرحامنــه بــدار آویخته شــدند. 

پــژاك دو روز پــس از اعــدام كامنگــر و یارانــش از 9 الــی 15 مــاه مــی را »هفتــه مقاومــت و آزادی« نامیــد و از متامــی خلقهــا خواســت 

ــه اعتصــاب  ــن كــردن جامــه ی ســیاه در روز پنجشــنبه)1389/2/13( ب ــازار و برت ــی ب ــی، بســن مغازه هــا و تعطیل ــی مدن ــه نافرمان ب

و تحصــن اعراضــی در محكومیــت مــوج اعدامهــا دســت زنند. دامنــه ی اعراضــات حتــی بــه افغانســتان و كشــورهای همســایه هــم 

رســید. اعتصابــات رسارسی و تعطیلــی مكــرر بــازار در شــهرها حكایــت از تحقــق »اتحــاد دموکراتیــک خلقهــا« داشــت؛ هــامن چیــزی 

كــه كنفرانــس پــژاك در پــروژه ی خــود گنجانده بــود. 

حماسه قندیل
جنــگ حامسه ســاز در آوردگاه قندیــل در ســال 2011 چنــان رسنوشت ســاز و دیالكتیــك بــود كــه یكــرسه و عمیقــا بــر اســراتژیهای 

طرفهــای جنــگ، پــژاك و جمهــوری اســامی ایــران تأثیــر انكارناپذیــر گذاشــت. نــردی كــه برخــی سیاســتمداران و تحلیل گــران آن را 

معجــزه خواندنــد، نــردی بــود كــه مهــر حقانیــت و توامننــدی توأمــان پــژاك را بــر تــارك کوردســتان زمین كوبیــد و قندیــل فلك االفــاك 

همچنــان قبلــه گاه باقی مانــد. 

ــژاك، در روز  ــه پ ــرزی ب ــق م ــیدن مناط ــای بخش ــا ادع ــران ب ــم ای ــری رژی ــامل و اخالگ ــی ش ــام خودمدیریت ــس از اع دو روز پ

2011/7/16 ســپاه پاســداران »از كــوره دررفــت« و حملــه بــه قندیــل را بــا قریــب 35 هــزار نیــرو آغازكــرد كــه تــا 7/27/ 2011 بعنــوان 

ــت.  ــت تداوم یاف ــه ی نخس مرحل

 اولیــن حملــه پاســداران علیــه تپــه ی »شــهید فــرزاد كامنگــر« واقــع در منطقــه صفــر مــرزی »دوله كوكــه« صورت گرفــت. مقاومــت 

ــید و  ــا بخش ــای گری ــه نیروه ــم ب ــه ای عظی ــت، روحی ــدار را درپی داش ــب 150 پاس ــیدن قری ــه هاك ترس ــه ب ــا ك ــك روزه ی گریاه ی

»
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دشــمن در ایــن جنــگ دچــار شكســت ســهمگین گشــت و پــژاک تاریخی شــد. از آن پــس، مبــارزه ی پــژاک بــرای مهیاســاخن زمینه هــای 

پیــروزی »خــط ســوم« بصــورت گام بــه گام منســجم تر گشــت. پــژاک در کنفرانس هــای ملــی کــورد در هولیــر و کنفرانــس ملــی جوانــان 

ــت  ــر شــد، دوره ای از پیرشف ــورد جهانی ت ــه مســئله ی ک ــن، ک ــی و عفری ــارزات کوبان ــاب روژاوا و مب ــق انق ــا تحق رشکــت منــود و ب

ــه ای رسگشــاده  ــا انتشــار نام ــت. در ســال ۲۰۱۳ ب ــژار درپیش گرف ــودار و ک ــور ک ــا ظه ــران و رشق کوردســتان را ب ــرای ای ســازمانی ب

خطــاب بــه خامنــه ای، نظــام والیــی را بشــدت مــورد انتقــاد قــرارداد و راهکارهــای حــل مســئله ی  کــورد را مجــددا گوشزدســاخت. 

مرحلة سوم تکوین
کودار؛ سیستمی برای خلق

ســال 2014 كــه در آن »جامعــه دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان)كودار(« تأســیس گردید، ســالی رسنوشت ســاز در مســیر 

ــت و  ــی برداش ــی تاریخ ــژاك گام ــود. پ ــودار ب ــتم ك ــاهنگی در سیس ــت و پیش ــا عضوی ــژاك ب ــوام پ ــداری و ق ــی و پای تكوین حزب

سیســتم تكرســازمانی چــون كــودار را بــرای خلقهــا به ارمغــان آورد. پــژاك بــا دســت پــر »سیســتم كنفدرالیســم دموکراتیــک و ملــت  

دموکراتیــک« را در قالــب پــروژه ی »مــدل خودمدیریتــی« بــه ارمغــان آورد و آلرناتیــو ی به حــق و مــدرن را فــراروی جامعــه ایــران 

ــاد.  و کوردســتان نه

تكوین حزبــی از اهــم فلســفه وجــودی و عینیــت ســازمانی پــژاك از زمــان تأســیس بــوده و هســت. مرحلــه ای كــه در ســال 2014 

آغازگشــت، »مرحلــه ســوم« تكوین حزبــی و دگرشــد بســوی اهــداف ملــت دموکراتیــک بــا ایجــاد ســازماندهی ویــژه ی خلــق و یــك 

نهادینــه چندحزبــی و ســازمانی متكــر در کنگــره ی چهــارم بــود. اساســا مرحلــه ی نخســت »تكوین حزبــی« مقطــع زمانــی تأســیس 

پــژاك تــا ســال 2010 را دربرگرفــت. مرحلــه ی دوم از ســال 2010 یعنــی برگــزاری كنفرانــس نخســت تــا 2014 كــه هامنــا تأســیس كــودار 

اســت را دربرمی گیــرد. پــژاك در ایــن مرحلــه وحــدت حزبــی و ســازمانی را ایجادكــرد. مرحلــه ی ســوم بــا ظهــور کــودارـ کــژار و آغــاز 

سیســتم »ریاســت مشــرک)یک زن و یــک مــرد(« آغــاز گردیــد. 

نیــروی ه. ر. ك نیــز در 2014/5/25 ســومین كنفرانــس خــود را برگــزار و جهــت عضویــت در كــودار، نــام ســازمانی خــود را بــه 

»یگانهــای مدافــع رشق کوردســتان )ی. ر. ك(« تغییــرداد. »نیروهــای زنــان رشق کوردســتان)ه. ژ. ر. ك(« كــه در ســال 2010 تأســیس 

گردیده بــود نیــز عنــوان خــود را بــه »نیــروی مدافــع زنــان)ه. پ. ژ(« تغییــرداد. در ایــن دوره، کوردســتان بــه مرکــز جنــگ جهانــی 

ســوم بــا تشــدید جنــگ، مبــدل شــد. »جمعیــت جوانــان رشق کوردســتان)ك. ج. ر(« هــم جهــت تجدیدســاختار و عضویــت در كــودار، 

دومیــن كنفرانــس خــود را در 29 مــارس 2015 برگزارمنــود. بــا آغــاز حمــات ترکیــه بــه کوردســتان در ســال 2015 پــژاک هــم تحــت 

ــل 2015 حمــات  ــاوت گشــت. در اواخــر ســال 2014 و اوای ــاع مــرشوع و اوضــاع نظــام بســیار متف ــه  ای از دف ــر آن وارد مرحل تاثی

نظامــی ســپاه، حضــور نظامــی توپخانــه ای نیروهــای اشــغالگر در رسارس رشق و مــوج بازداشــتهای فعــاالن در شــهرها بــه اوج رســید و 

پــژاك آن مــوج را اشــغال مجــدد کوردســتان عنوان كــرد. 

پنجمیــن كنگــره ی پــژاك بــا شــعار »بــا تكوین حزبــی و پیشــاهنگی خلــق بســوی انقــاب دموکراتیــک رشق کوردســتان و ایــران« 

ــد.  در روز 15 اكتــر 2016 برگزارگردی

دومیــن كنگــره ی كــودار نیــز در روز 23 اكتــر در مناطــق دفاعــی مدیــا برگزارگردیــد. در ایــن كنگــره تأكیدشــد كــه در چارچــوب 

سیســتم كنفدرالیســم دموکراتیــک بجــای دولــت ـ ملــت، ســازماندهی جامعــه، ســازمانهای مدنــی و احــزاب مختلــف از اهــم وظایــف 

اســراتژیك كــودار و كــژار اســت و پــژاك به مثابــه یــك حــزب مــدرن در ایــن مســیر، پیشــاهنگی كرده و مــدل خودمدیریتــی  دموکراتیک 

را بــا اتــكای بــر ذهنیــت پذیــرش تفاومتندیهــا و غنــای جامعــه و حــوزه ی سیاســت، همچنــان مناســب ترین مــدل كــودار می دانــد. 

رهیافت بی بدیل نقشه راه
كــودار قبــل از انتخابــات دوره ی دوازدهــم ریاســت جمهوری و انتخابــات مجلــس و شــوراهای شــهر و روســتا، یــك نقشــه راه بــرای 

ــات،  ــرای کاندیداهــای انتخاب ــن و ارائه منــود. ســپس طــی یــک دکلراســیون ب ــران و حــل مســئله ی  كــورد« تدوی »دمكراتیزه منــودن ای

مطالبــات خــود را بیــان داشــت، امــا وقتــی متوجــه شــد کــه هیچ یــک از کاندیداهــا برنامــه ای بــرای ایجــاد تغییــر و پیرشفــت در ایــران 

ــران بایکوت کــرد.  ــات را بخاطــر توطئه هــای ای ــد، انتخاب ندارن

بــا آغــاز قیــام دی مــاه 1396)ژانویــه 2018( پــژاک ســازماندهی در شــهرها را بــه منظــر رشــد جامعه مدنــی و انقــاب مردمــی در 

برنامــه ی خــود قــرارداد. 

در این سال، عملیات بزرگ گریاها علیه پایگاه »دری« مریوان و حمات موشكی به احزاب دمكرات ـ كومله، نضج گرفت. 

پــس از قیــام دی مــاه 1396 و تــداوم آن بــه انحــاء مختلــف از ســوی كارگــران، كارمنــدان، معلــامن، روشــنفكران، زنــان و جوانــان، 

»
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ــم ا نداز،  ــند چش ــش و س ــه راه خوی ــه ی نقش ــا ارائ ــعی كردند ب ــتانی س ــی و کوردس ــور ایران ــارج از كش ــیونهای خ ــك از اپوزیس هری

دورمنــای مطالبــات مردمــی را در چارچــوب مبدأهــای ســازمانی خویــش ترســیم منایند. كــودار از جملــه »جنبش هــای سیســتمی« بــود 

كــه در كســوت پیشــاهنگ خلــق در روز 2018/7/8 پــروژه ای بــه مثابــه »ســند چشــم انداز« را در ادامــه ی نقشــه راه پیشــین خــود در 

بهــار 2017 منترشكــرد. مجلــس پــژاک نیــز پــس از همــکاری بــا کــودار در تنظیــم و ارائــه ســند چشــم انداز بــرای اقــدام دموکراتیــک در 

12 ژوئیــه ســال 2018، در 12 اوت نیــز خــود پــروژه ای ده  مــاده ای را مختــص نیروهــای سیاســی رشق کوردســتان بــا هــدف همگرایــی 

اعان داشــت كــه تأثیرگــذاری آن بــر اذهــان عمومــی و روشــنفكران فراتــر از ســند بــود. 

در ســال ۲۰۲۰ نیــز کنگره هــای پــژاک، کــودار و کــژار برگــزار شــد. برگــزاری ششــمین كنگــره ی پــژاك گامــی راهــردی در مســیر 

رشــد و اعتــا بســوی افزایــش اتوریتــه ی ســازمانی و دموکراتیــک در رشق کوردســتان بویــژه در رویارویــی بــا نظــام جمهــوری اســامی 

می باشــد. باتوجــه بــه اوضــاع خطرنــاك خاورمیانــه و محیــط حســاس كوهســتان، برگــزاری ششــمین كنگــره پــژاك در تاریــخ 10 و 11 

مــارس 2020، ســومین كنگــره ی كــژار در 2 آوریــل بــا شــعار »ملــت دموکراتیــک را بــا ســازماندهی زنــان روژَهــات بناخواهیــم نهــاد« 

ــی 9 مــی 2020 نشــان از توامننــدی ســازمان و نیرومنــدی »خــط ســوم« در کوردســتان و  و ســومین كنگــره ی كــودار در تاریــخ 7 ال

ایــران دارد. 

ــادی  ــار آتش بــس را نقــض کــرده و درگیری هــای زی ــا ســال ۲۰۲۰ دههــا ب پــس از جنــگ قندیــل و توقــف جنــگ، رژیــم ایــران ت

میــان گریاهــا و نظامیــان رژیــم روی داده اســت،  امــا پــژاک همچنــان بــر راهــکار ســازماندهی خلــق و پیشــرد انقــاب در مســیرهای 

مســاملت آمیز ارصار دارد و در صــورت لــزوم هــم بــرای دفــاع مــرشوع و دفــاع نظامــی هــم آمــاده می باشــد. 

اروپا، از پارلمان ملی تا پژاک
ــته های  ــكل گیری هس ــاز ش ــت و آغ ــوردار اس ــراتژیك برخ ــی و اس ــای عمل ــا از بنیان ه ــژاك در اروپ ــازماندهی های پ ــخ س  تاری

ــل  ــه قندی ــا ب ــم اروپ ــنفكران مقی ــی از روش ــه گروه ــردد ك ــژاك بازمی گ ــت پ ــره ی نخس ــان كنگ ــه زم ــتان ب ــژه ی رشق کوردس كاروی

بازگشــته و در كنگــره مشــاركت منودند. در آن دوره، کوردهــای مقیــم اروپــا اكــرا افــراد روشــنفكر و مبارزیــن انقابــی عضــو احــزاب 

ــا در  ــای اروپ ــدگان کورده ــه مناین ــه به مثاب ــی ك ــد. گروه ــه  كرده بودن ــی را تجرب ــی ـ حزب ــی سیاس ــدام حیات ــد و هرك ــف بودن مختل

ــارزات احــزاب  ــان فرازوفرودهــای مب ــد كــه در جری ــد، در واقــع از زمــره روشــنفكران و سیاســیونی بودن ــژاك حضوریافتن كنگــره ی پ

و ســازمانهای مختلــف بــه اروپــا پناهنــده شــده بودند ولــی از مبــارزه بازنایســتاده و بویــژه پــس از تأســیس »پارملــان ملــی كــورد« 

ــه ی  ــتگی ناپذیر اندیش ــورت خس ــت، بص ــتان)ك. ن. ك(« تغییریاف ــی کوردس ــره ی مل ــه »كنگ ــوان آن ب ــال 99 عن ــه در س ــا ك در اروپ

میهن دوســتی کوردهــای اروپــا را زنــده نگهداشــته و روابــط دیپلامتیــك ارزشــمندی در خدمــت بــه اهــداف آزادیخواهانــه ی خلــق، 

برقرارســاختند. از جملــه آنهــا، مهنــدس »عبدالرحــامن حاجی احمــدی«، خانواده هــای »فــواد مصطفی ســلطانی«، »ســلیامن معینــی« 

و »نــوادگان ســمكو شــكاك« هســتند. اولیــن گــروه فعــال کوردهــای مقیــم اروپــا بــا حضــور رفیــق حاجی احمــدی در ســال 2004 در 

مســیر كانالیزه كــردن ویــژه فعالیتهــای ســازمانی بســوی افــق رشق کوردســتان در كنگــره ی نخســت پــژاك مصمــم بــه پیشــرد تكویــن 

حزبــی مــدرن در قالــب پــژاك در اروپــا گشــتند. بنابرایــن شــكل گیری نخســتین هســته ها و كمیته هــا در اروپــا بــه میمنــت تشــكلی 

بــه نــام »جنبــش اتحــاد دموکراتیــک« تحقق یافــت و بــا تأســیس پــژاك، آن كنشــگری مبارزاتــی عمــا نهادینه گشــته و بــه اســراتژی، 

برنامــه و تاكتیكهــای مــدرن ســازماندهی خلــق دســتیازید. افــزون بــر ایــن، شــاخه اصلــی دیگــر بعنــوان بنیانهــای پــژاك بــه ماهیــت 

ــد.  ــل(« عطف می یاب ــال 2000 در قندی ــه )س ــس خاورمیان »كنفران

ــا  ــر در اروپ ــای خودمدی ــج كمیته ه ــه آن، بتدری ــا ب ــم اروپ ــورد مقی ــارزان ک ــنفكران و مب ــش روش ــژاك و گرای ــیس پ ــال تأس بدنب

ــرد، بصــورت رســمی در  ــاز به كارك ــان آغ ــار نخســت از ســال 2005 در آمل ــرای ب ــژه ب ــژاك بصــورت خودوی ــه ی پ شــكل گرفتند. كمیت

بروكســل تشكیل شــد، ایــن فعالیــت شــاید در اوایــل محدودبــود، امــا رشوع  شــد و بعدهــا تــا اســكاندیناوی گســرش یافت. نخســتین 

دوره ی آمــوزش كادرمحلــی و مدنــی در زمســتان 2005 در كشــور دامنــارك بــا كمكهــای مــادی و معنــوی خــود خلقــامن دایرگردیــد و 

نقــش یــك كنفرانــس را ایفامنــود. 

ــای  ــد. كادره ــروژ فراخوان ــران در ن ــل ســفارت ای ــع در مقاب ــه تجم ــق را ب ــژاك، خل ــه ی پ ــال 2006 كمیت ــار در س چه بســا اولین ب

معــدود پــژاك هــر خانــه، مغــازه و مكانــی را بــه محــل آمــوزش خلــق مبدل ســاختند و تــا آن موقــع حتــی گشــایش یــك مركــز رســمی 

ــژاك كمــك شــایانی  ــه توده ای شــدن پ ــق، ب ــان خل ــی بخاطــر رفــن كادرهــا به می ــود و حت ــی رضوری نب ــر حــزب« خیل ــه »دف به مثاب

كــرد. 

ــت و  ــی چشــم گیر یاف ــا تحول ــل و اروپ ــژاك در قندی ــژاك« در ســال 2010، سیســتم پ ــس نخســت پ ــزاری »كنفران ــایه ی برگ در س

تشــكات حزبــی بنیادیــر گشــتند. در ایــن راســتا در ســال 2011 دوره ی آموزشــی دوم بــا حضــور 80 تــن دایــر و دفــر رســمی پــژاك 

»
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ــیس گردید.  ــوئد تأس ــور س در كش

ــت  ــی تح ــک کنفرانس ــت بلژی ــل، پایتخ ــهر بروکس ــا در ش ــان اروپ ــار در پارمل ــتین ب ــرای نخس ــن 2015 ب ــنبه 4 ژوئ در روز پنجش

عنــوان »بحــران خاورمیانــه، ایــران و کوردهــا« از ســوی کمیتــه ی رشق کوردســتان »کنگــره ی ملــی کوردســتان )ک. ن. ک(« و پــژاك بــا 

همــکاری »گروهــی از دوســتان ملــت کــورد در پارملــان اروپــا« و »گــروه صلــح اروپــا و دموکراســی مســتقیم« و نیــز »گــروه کنفدرالــی 

ــا« برگــزار گردیــد.  ــان و ســبزهای اروپ اتحــاد چپ گرای

ــر  ــش، در 2018 ب ــه برعكــس ســال پی ــران« تأســیس گردید ك ــای ای ــک جنبشــها و خلقه در اواخــر ســال2017 »پاتفــرم  دموکراتی

ــان  ــران« در »پارمل ــای ای ــس خلقه ــز »كنفران ــرم نی ــد. پاتف ــی حاصل گردی ــد و پیرشفت های ــاالنه متمركزش ــدت س ــای درازم فعالیته

ــک  ــرم  دموکراتی ــه »پاتف ــوان خــود را ب ــك نشســت رســمی، عن ــاه آگوســت 2019 طــی ی ــود. در م ــا)2018/1/11(« را برگزارمن اروپ

ــی  ــرای ایران ــده و ب ــرم درآم ــت پاتف ــه عضوی ــژاك ب ــرد. پ ــه منترشك ــر دو هفت ــون« را ه ــه ی »كم ــن مجل ــرداد. همچنی ــران« تغیی ای

ــت   ــک و مل ــم  دموکراتی ــتم كنفدرالیس ــرم، »سیس ــاند. پاتف ــام میرس ــه انج ــرده ا ی ب ــت گس ــتانی آزاد فعالی ــک و کوردس دموکراتی

ــرارداد.  ــود ق ــارزات خ ــون مب ــک« را در كان دموکراتی

برنامه پژاک
»بازتعریــف مفاهیمــی كــه جهــت رســیدن بــه دموكراتیزاســیونی پایــدار و پویــا الزم اســت، در رأس مــواردی اســت كــه اولویــت 

دارنــد. در ایــن راســتا برخــی از مفاهیــم عمــده كــه بایــد بدان هــا پرداخــت عبارتنــد از:

الــف ( دولــت ـ ملــت: دولــت ـ  ملــت فرمــی دولتــی اســت كــه متــام تنوعــات اجتامعــی را یكدســت و همگون)همــوژن( می منایــد 

ــرد  ــف را منی پذی ــع مختل ــاوت و دارای مناف ــای متف ــوق و آزادی گروه ه ــد. حق ــف می كن ــت تعری ــك مل ــوب ی ــا را در چارچ و آن ه

ــت(.  ــت یكــی هســتند)دولت= مل ــت و دول ــی مل ــه گوی ــد؛ طــوری ك ــت ضمیمــه می كن ــه دول ــی ب ــق ملی گرای و جامعــه را از طری

بنابرایــن دولــت ـ  ملــت هرچقــدر هــم در ظاهــر ژســت دموكراتیــك بــه خــود بگیــرد امــا ماهیتــش دیكتاتــوری و فاشیســتی اســت. 

بــه ورود ســه عنــرص اساســی مدرنیتــه ی  ایــران  می تــوان گفــت ریشــه ی اساســی مســئله ی كــورد و دیگــر خلق هــای 

رسمایه داری)یعنــی دولــت ـ  ملــت، ســودگرایی كاپیتالیســتی و صنعت گرایــی( بــه خاورمیانــه و ایــران بازمی گــردد. به ویــژه دویســت 

ســال اخیــر بــه دلیــل خصوصیــات معضل ســاز دولــت ـ ملــت همــواره بــا جنــگ، درگیــری و بحــران ســپری شــده اســت. ایــران نیــز از 

دوران پهلــوی بــه ایــن ســو بــا ایــن مســائل و معضــات دســت و پنجــه نــرم می كنــد. انقــاب ســال 1357 نیــز اگرچــه یــك انقــاب 

دموكراتیــك خلقــی بــود امــا بــه دلیــل آنكــه جمهــوری ماحصــل از انقــاب، فــرم دولــت ـ ملــت بــه خــود گرفــت نه تنهــا قــادر بــه حــل 

ــز افــزود.  ــر شدت شــان نی ایــن مســائل نگشــت بلكــه ب

ــاوت هســتند،  ــا هــم متف ــت و دموكراســی به لحــاظ ماهــوی ب ــت، ســاختار و عملكــرد دول ــك: چــون ذهنی ــت دموكراتی ب ( دول

ــه داری  ــر بحران هــای جهانــی رسمای ــات حاکــم نظــام تحــت تاثی ــد وجــود داشــته باشــد. امــا جریان ــذا دولــت دموكراتیــك منی توان ل

دیگــر بــه تنهایــی قــادر بــه اداره ی دولــت نیســتند و نیــاز دارنــد كــه بــا نیروهــای دموكراتیــك ســازش كننــد و به طــور مشــرك دســت 

ــاح  ــد، اصط ــرار كن ــت برق ــك رشاك ــای دموكراتی ــا نیروه ــد( ب ــته باش ــه داش ــی ك ــر فرم ــا ه ــر دولت)ب ــد. اگ ــت بزنن ــه اداره ی دول ب

ــت +  ــف، ســاختار »دول ــن تعری ــا باشــد. صحیح تری ــد بامعن ــه روی دموكراســی« می توان ــك از لحــاظ »گشــودگی ب ــت دموكراتی دول

دموكراســی« اســت. 

چارچوب نظری
ــوان  ــن نظریه هــا می ت ــا مقایســه ی ای ــه می شــود. ب ــك، نظریه هــای مختلفــی ارائ ــی دموكراتی ــه ی حــل مســائل و چاره یاب در زمین

به خوبــی متوجــه گشــت كــه تنهــا بــا اتــكا بــه یــك چارچــوب نظــری منســجم و دموكراتیــك مســائل خلق هــا و توســعه ی دموکراســی 

در ایــران امکانپذیــر خواهــد بــود. 

ــن،  ــم از اقتصــاد، دی ــی اع ــام مســائل اجتامع ــت مت ــه، دول ــن نظری ــه: در ای ــی دولت گرایان ــت و چاره یاب ــت ـ  مل ــه ی دول 1ـ نظری

فرهنــگ و. . . را در حیطــه ی خــود محصــور منــوده، بــا دولتــی منــودن ایــن پدیده هــای اجتامعــی و تحمیــل قوانیــن بــه جامعــه هــر 

ــای فعالیت هــای  ــه را مبن ــن نظری ــه ای ــد. نیروهــای اجتامعــی ك ــی را از جامعــه ســلب می منای ــكار عمــل و اراده ی مدیریت ــوع ابت ن

ــر ایــن برخــورد دولــت، تأســیس دولــت خویــش را تنهــا راه حــل می شــامرند. فــرم ایــن  مبارزاتــی خــود قــرار می دهنــد نیــز در براب

ــه  ــت، نوعــی هژمونی خواهی)اســتیا طلبی( اســت ك ــت ـ  مل ــام دارد. دول ــت ن ــت ـ  مل ــه داری دول ــه ی رسمای ــت در عــرص مدرنیت دول

ــوژی رســمی كــه هــامن ملی گرایــی  ــه ایدئول ــای برســاخت شــهروند تك  زبانــی و تك اتنیســیته ای مبتنــی اســت. شــهروندان ب ــر مبن ب

ــی  ــه ای از ملی گرای ــامی آمیخت ــوری اس ــی در جمه ــن ملی گرای ــد. ای ــدرن در می آین ــرده ی م ــت ب ــه حال ــته و ب ــته گش ــت وابس اس

نژادی)فــارس( و ملی گرایــی دینی)تشــیع( می باشــد. 

»
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ــه ی  ــای هم ــد ارزش ه ــی برآین ــه گوی ــازد ك ــان می س ــود را منای ــوری خ ــا ط ــرد. ام ــی را منی پذی ــات اجتامع ــت، تنوع ــت ـ  مل دول

گروه هاســت. ملی گرایــی  دولــت ـ  ملــت نیــز نه تنهــا هیــچ ربطــی بــه میهن دوســتی نــدارد بلكــه موجبــات تنــش ، درگیــری و 

نسل كشــی های فیزیكــی و فرهنگــی را فراهــم مــی آورد. بنابرایــن اگــر در چاره یابــی مســائل اجتامعــی بــه نظریــه ی دولت گرایانــه و 

تأســیس دولــت ـ  ملــت اتــكا شــود نه تنهــا مســایل حــل منی شــوند، بلكــه جامعــه در برابــر دولــت بــه بدتریــن وضعیــت ممكــن دچــار 

ــت.  ــر نیس ــه ای امكان پذی ــن نظری ــب چنی ــه در قال ــات جامع ــازی مطالب ــردد. برآورده س می گ

2ـ نظریــه ی ملــت دموكراتیــك و چاره یابــی دموكراتیــك: در نظریــه ی چاره یابــی دموكراتیــك نــه دولــت بلكــه جامعــه مبنــا قــرار 

می گیــرد. در عــرص كنونــی در مقابــل دولــت  ـ  ملــت و مســائل ناشــی از آن گرایــش بــه ملــت دموكراتیــك رشــد چشــمگیری پیــدا منــوده 

اســت. چــرا كــه ملــت دموكراتیــك رهیافــت مناســبی بــرای حــل معضــات جوامــع در عــرص ماســت. اگرچــه تعاریــف مختلفــی از ملــت 

صــورت می گیــرد امــا دو نــوع ملــت عمــده وجــود دارد: یكــی ملــِت دولتــی و دیگــری ملــت دموكراتیــك. 

ــت  ــن مل ــد. ای ــی می نامن ــِت دولت ــود را مل ــیم می ش ــف ترس ــای نامنعط ــوب مرزه ــت و در چارچ ــت ـ  مل ــط دول ــه توس ــی ك ملت

بــه روی دموكراســی بســته اســت. در ملــِت دولتــی، ملــت بــه »فرهنــگ، زبــان، بــازار و تاریــِخ« همســان و یگانــه مقیــد گردانــده 

ــف  ــن تعری ــه داری چنی ــه ی رسمای ــد. مدرنیت ــرت می باش ــت در مغای ــات اس ــده از تنوع ــه آكن ــه ك ــت جامع ــا رسش ــذا ب ــود. ل می ش

مطلقــی از ملــت به عمــل آورده و موجبــات متــام بن بســت های كنونــی در زمینــه ی چاره یابــی مســائل ملــی را فراهــم آورده اســت. 

ــا چنیــن بینشــی بــه ملــت نگریســته شــود، مســائل ملــی همچنــان الینحــل باقــی می ماننــد.  ــا زمانــی كــه ب ت

ــد.  ــكیل داده ان ــان آن را تش ــی خودش ــا اراده ی ذات ــات آزاد ب ــراد و اجتامع ــه اف ــت ك ــركی اس ــه ی مش ــك، جامع ــت دموكراتی مل

ــك  ــد در درون ی ــم گرفته ان ــه تصمی ــه ای اســت ك ــای جامع ــراد و گروه ه ــك، اراده ی آزاد اف ــت دموكراتی ــش در مل ــروی وحدت بخ نی

ملــت گردهــم آینــد. ملــت دموكراتیــك برخــاف ملــِت دولتــی، بــر مرزهــای نامنعطــف سیاســی، تك زبــان، تك فرهنــگ، تك دینــی و 

تفســیری یگانــه از تاریــخ متكــی نیســت. 

اگــر یــك تعریــف عمومــی از ملــت به عمــل آوریــم می تــوان گفــت كــه ملــت عبــارت اســت از اجتــامع انســان هایی كــه در یــك 

جهــان ذهنیتــی مشــرك ســهیم اند. چیــزی كــه در ملــِت دولتــی ُمهــر خویــش را بــر ذهنیــت مشــرك می زنــد، ملی گرایــی اســت. در 

ملــت دموكراتیــك، ایــن ذهنیــت مشــرك مبتنــی بــر آگاهــی مربــوط بــه »آزادی و همبســتگی« اســت. 

امــا اگــر ملت هــا تنهــا از طریــق وضعیــت ذهنیتی شــان تعریــف گردنــد، تعریفــی ناكافــی خواهــد بــود. هامنگونــه كــه 

ــم و  ــند. جس ــر باش ــم و پیك ــدون جس ــد ب ــز منی توانن ــا نی ــند، ملت ه ــته باش ــود داش ــد وج ــدن منی توانن ــن و ب ــدون ت ــا ب ذهنیت ه

پیكــر ملت هایــی كــه ذهنیتــی ملی گــرا دارنــد، نهــاد دولــت اســت. جســم و پیكــر ملت هایــی كــه از ذهنیــِت مبتنــی بــر »آزادی و 

همبســتگی« برخوردارنــد، خودمدیریتــی دموكراتیــك اســت. خودمدیریتــی دموكراتیــك، بــه معنــای آن اســت كــه افــراد و اجتامعاتــی 

ــد.  ــت مناین ــان مدیری ــق اراده ی ذاتی ش ــود را از طری ــهیم اند، خ ــركی س ــت مش ــه در ذهنی ك

خصوصیــت اصلــی نظریــه ی ملــت دموكراتیــك كــه امــكان حــل مســائل اجتامعــی را فراهــم مــی آورد ایــن اســت كــه دولــت و 

دموكراســی را دو عرصــه ی متفــاوت می دانــد. مــورد مهــم ایــن اســت كــه ایــن دو عرصــه بــا پذیــرش مرشوعیــت یكدیگــر به شــكلی 

متــوازن موجودیــت یابنــد و ایــن امــر بــه  یكــی از احــكام بنیادیــن قانــون اساســی مبــدل گــردد. 

چاره یابــی دموكراتیــك نــه گسســت از مرزهــای دولــت را اجبــاری می كنــد و نــه متایــل بــه ســمت تأســیس دولــت ـ  ملــت متقابلــی 

ــكار  ــرار منی دهــد و آن را رد و ان ــت ق ــی نیســت، هدفــش را دول ــی منعطــف اســت كــه دولت ــد. نوعــی چاره یاب را رضوری می گردان

هــم منی منایــد. بنابرایــن چاره یابــی دموكراتیــك، امــكان عظیمــی جهــت رســیدن بــه »صلــح رشافتمندانــه« را فراهــم می ســازد. 

هــم نیروهــای دولتــی و هــم نیروهــای اجتامعــی ایــران بیــش از دویســت ســال اســت نظیــر ســایر كشــورهای خاورمیانــه تحــت 

تأثیــرات مخــرب اوریانتالیسم)رشق شناســی( و پوزیتیویســم)اثبات گرایی ( مدرنیتــه ی اروپــا قــرار دارنــد. بــه هنــگام تحقــق نظریــه ی 

چاره یابــی دموكراتیــك بایــد دقــت داشــت كــه از ایــن دیدگاه هــا گــذار صــورت گیــرد. اوریانتالیســم، ارزش هــای تاریخــی و هــزاران 

ــن ترتیــب موجــب  ــوه می دهــد. بدی ــی ارزش جل ــران ب ــه خلق هــای ای ــه و ازجمل ــگاه خلق هــای خاورمیان ــه را در ن ســاله  ی خاورمیان

ــائل  ــد مس ــد و نتوانن ــرار گیرن ــه  داری ق ــه ی رسمای ــك مدرنیت ــلطه ی ایدئولوژی ــت س ــع، تح ــی و جوام ــای سیاس ــه نیروه ــود ك می ش

ــدل سیاســی و  ــرار دادن م ــا ق ــا مبن ــه ب ــود ك ــف ب ــد. بایســتی واق ــی مناین ــه درســتی درك و چاره یاب ــی ریشــه دار خــود را ب اجتامع

ــا، راه حل هایــی کــه در پــی گرفتــه شــوند موجــب وضعیتــی دشــوارتر خواهنــد شــد.  فرهنگــی ناشــی از مدرنیتــه ی اروپ

ــه معنایــی  ــوان منون ــه قاطعانه تریــن دگامتیسم)جزم اندیشــی(می گردد. به عن ــد منجــر ب پوزیتیویســم، برخــاف آنچــه ادعــا می کن

کــه بــه مفاهیــم ملــت، کشــور، دولــت، طبقــه، جامعــه و . . . داده می شــود، چنــان اســت كــه مفاهیــم مزبــور جوهــره و محتــوای 

ــت. در  ــر اس ــن ام ــی از همی ــان ناش ــطح جه ــر در س ــاله ی اخی ــد س ــدید پانص ــای ش ــد. جنگ ه ــت می دهن ــود را از دس ــی خ واقع
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ــه ی  ــارص دیگــر مدرنیت ــت و عن ــت ـ مل ــراری مــدل دول ــه ی تاریخــی سلطه ســتیزی خلق هــا، برق ــه رغــم وجــود اندوخت ــز ب ــران نی ای

ــد.  ــكل گیرن ــی ش ــای اجتامع ــال پدیده ه ــر در قب ــه و انكارگ ــه، تك گرایان ــی ملی گرایان ــه دیدگاه های ــده ك ــث گردی ــه داری باع رسمای

ــه  ــت ارضــی كشــور« ب ــرای متامی ــدی ب ــد »تهدی ــا دی ــده و همیشــه ب ــكار گردی ــران در عمــل ان ــه ی ای ــن رو ســاختار كثیراملل از همی

مطالبــات خلق هــا نگریســته شــده اســت. حــال آنكــه در میــان ایــن خلق هــا هــزاران ســال »همزیســتی تاریخــی« برقــرار بــوده و 

ــت.  ــی اس ــت و ملی گرای ــت ـ  مل ــی از دول ــا ناش ــه ای تنه ــای تنگ نظران ــن دیدگاه ه چنی

داوری هــای دینــی و اخاقــی در فرهنــگ خاورمیانــه و رشق، نتایــج حــل و فصــل مســائل اجتامعــی از طریــق »معیارهــای وجدانــی 

ــی  معضــات،  ــه در چاره یاب ــن اســت ك ــه ای ــر روی جامع ــوم اروپامحــور ب ــرات مخــرب عل ــر از تأثی ــت« هســتند. یکــی دیگ و عدال

نقــش ایــن حقایــق دینــی و اخاقــی را بــه حداقــل فــرو می كاهــد و مانــع حــل مســائل اجتامعــی می گــردد. بنابرایــن در چاره یابــی 

ــه »آزادی فکــری  ــكا ب ــی اســت و هــم ات ــه وجــدان و عدالــت« یــك رضورت حیات دموكراتیــك مســائل اجتامعــی، هــم »بازگشــت ب

کامــل« و متناســب بــا طبیعــت اجتامعــی خویــش. 

اصول بنیادین:
در ارتبــاط بــا چارچــوب نظــری بایــد چارچــوب اصولــی را نیــز تحقــق بخشــید. ایــن امــر جهــت مانــدگاری چاره یابــی دموكراتیــك 

اهمیــت دارد. 

۱ـ اصــل ملــت دموکراتیــك: در رأس اصولــی اســت كــه بایــد بــه آن توجــه منــود. ملتــی كــه بــه متــام تنوعــات هویتــی 
یــك كشــور كلیــت می بخشــد نبایــد بــه شــكل ملــِت دولتــی بلكــه بایــد بــه عنــوان ملــت دموكراتیــك برســاخته گــردد؛ یــا حداقــل 

هــدف ملت هــای موجــود متحول شــدن بــه ملــت دموكراتیــك باشــد. از ســوی دیگــر مشــاركت در ملــت کلیت منــد و چرآســا)یعنی 

ملتــی کــه دربرگیرنــده ی متامــی طیف هــای موجــود باشــد(، نبایــد از راه زور و قــدرت بلكــه به طــور داوطلبانــه و بــر مبنــای رضایــت 

ــن  ــند. همچنی ــر می باش ــل یکدیگ ــی مکم ــردی و جمع ــای ف ــوق و آزادی ه ــک، حق ــت دموکراتی ــرد. در مل ــورت گی ــك ص دموكراتی

ملــت دموكراتیــك رصفــا شــهروند را دربــر منی گیــرد؛ جوامــع مدنــی، جمعیت هــا، محافــل و گروه هــای خلقــی جداگانــه را نیــز غنــا 

ــد.  ــوب می منای محس

ــام آن هــا نگریســته  ــوان و ن ــه عن ــا نوعــی هــراس ب ــی از مســائل »خلق هــا و ملیت هــا« بحــث می شــود ب ــران وقت ــت: در ای مل

ــودداری  ــی و. . . خ ــك، مازن ــن، گیل ــوچ، آذری، تركم ــرب، بل ــورد، ع ــِت« ك ــا مل ــق ی ــر »خل ــی نظی ــاق عناوین ــی از اط ــود. حت می ش

می شــود و از ایــن  ملت هــا تحــت عنــوان قومیــت و خرده فرهنــگ یــاد می شــود. به طــوری كــه می تــوان گفــت حاکمیــت از 

به كاربــردن مفاهیــم و اصطاحاتــی نظیــر خلــق و ملــت بشــدت هــراس دارد. ایــن در حالــی اســت كــه چنیــن مفهوم هراســی هایی 

ــد.  ــز می افزای ــا نی ــر حــدت آنه ــه ب ــد بلك ــه حــل مســائل کمــک منی کن ــا ب نه تنه

واقعیــت ایــن اســت كــه جوامــع، فــرم هویتــی خــود را در طــی تاریــخ بــه شــكل »كان، قبیلــه، عشــیره، قــوم، خلــق و ملــت« تــداوم 

می بخشــند. ایــن مفاهیــم به خودی خــود بــه معنــای رد نهــاد دولــت و متامیــت ارضــی و نیــز بــه خطــر انداخــن امنیــت ملــی یــک 

كشــور نیســتند. اینكــه هنــوز تــاش می شــود كوردهــا یــا دیگــر خلق هــای ایــران در ســطح یــک اتنیســیته یــا قومیــت تعریــف شــوند، 

ــن ســطحی از شــناخت و آگاهــی از »هویــت  ــه چنی نوعــی تحریــف واقعیــت اســت. به خصــوص كــه كوردهــا از مدت هــا پیــش ب

ملــی« دســت یافته انــد. 

انــكار ملت بــودن كوردهــا یــا تــاش جهــت مامنعــت از تبدیل شدنشــان بــه ملــت، ریشــه ی متــام تراژدی هــا و بحران هایــی اســت 

كــه حــول مســئله ی كــورد شــكل گرفته انــد. حــال آنكــه می تــوان از اصطــاح ملــت كــورد و اصطــاح ملــت ایــران به طــور همزمــان 

ــت كــورد، عــرب،  ــه مل ــف ازجمل ــك كلیــت متشــكل از ملت هــای مختل ــد ی ــران می توان ــک ای ــت دموکراتی ــی مل اســتفاده كــرد. یعن

ــا و امكانــی عظیــم جهــت دموكراســی  آذری، تركمــن، بلــوچ و. . . باشــد. ایــن ملت هــا نه تنهــا خطــر محســوب منی شــوند بلكــه غن

هســتند. 

ملــت دموکراتیــک: هامن طــور كــه جامعــه رصفــا عبــارت از مجمــوع شامرشــی افــراد نیســت، ملــت نیــز كــه فــرم هویتــی جامعــه 

ــره ی  ــت. در گس ــی اس ــت اجتامع ــك كلی ــه ی ــن ب ــم، تعلق داش ــه ی مه ــود. نكت ــكیل منی ش ــرد تش ــهروندان منف ــا از ش ــت رصف اس

ــِت  ــه مل ــد ب ــا می توانن ــا و ملت ه ــن خلق ه ــد. ای ــی می كنن ــا زندگ ــی ملت ه ــا و حت ــی از خلق ه ــران انواع ــه ای ــورها و ازجمل كش

ــم.  ــک می نامی ــت دموکراتی ــا را مل ــِت ملت ه ــا مل ــا ی ــِت خلق ه ــن مل ــند. ای ــته باش ــق داش ــا« تعل ــِت »ملت ه ــا مل ــا« ی »خلق ه

ــک آن  ــت دموکراتی ــد، مل ــی می كنن ــرك« زندگ ــن مش ــك »وط ــره ی ی ــه در گس ــی ك ــا و ملت های ــی خلق ه ــر، متام ــارت دیگ ــه عب ب

كشــور را تشــكیل می دهنــد. می تــوان امــت اســامی را پیش منونــه ی ایــن تعریــف در نظــر گرفــت. احتــامل بســیار قــوی ایــن اســت 

ــده و  ــی نوسازی ش ــی امت ــک یعن ــی« دموکراتی ــت  ـ   ملت ــك »ام ــوب ی ــا زود در چارچ ــر ی ــه، دی ــی خاورمیان ــای اجتامع ــه فرهنگ ه ك

»
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دموكراتیــك، بــا هــم امتــزاج یابنــد.

ــا و  ــا، ملیت ه ــا زبان ه ــك(: در وطــن مشــرك، شــهروندانی ب ــترک)وطن دموکراتی ــن مش ــل وط ۲ـ اص
ادیــان بســیار زندگــی می كننــد. وطــن مشــرك احســاس تعلــق را بــه همــه ی تنوعــات هویتــی موجــود در خــود می بخشــد و هیــچ 

ــده و مانــع جدایی خواهــی می شــود. احســاس  كــس، »دیگــری« محســوب منی شــود. بنابرایــن موجــب كلیت بخشــی و تفاهــم گردی

ــی جامعــه زیســته شــود.  ــوژی و تعال ــه خــاک، اکول ــدی ب ــد در پایبن ــی بلکــه بای میهن دوســتی نبایســتی در مفهــوم ملی گرای

جغرافیایــی كــه »خلق هــای دارای فرهنگ هــای مختلــف« به طــور مشــرك در آن زندگــی می كننــد، وطــن مشــرك نامیــده 

ــوده  ــی ب ــای مختلف ــن  خلق ه ــراكی وط ــور اش ــی به ط ــر جغرافیای ــه ه ــم ك ــاهد آن بوده ای ــه ش ــخ، همیش ــول تاری ــود. در ط می ش

اســت. مثــا ایــران وطــن تنهــا یــك خلــق یــا پیــروان یــك دیــن و اعتقــاد خــاص نبــوده و از دیربــاز وطــن مشــرك خلق هــا و تنوعــات 

بســیاری از جملــه كــورد، عــرب، بلــوچ، آذری، گیلــك، مازنــی، تركمــن، فــارس، آشــوری، ارمنــی و. . . بــوده اســت. همچنیــن كوردســتان 

نیــز وطــن مشــرك كوردهــا، آذری هــا، آشــوری ها، ارامنــه، اعــراب، تنوعــات مذهبی ـ آیینــی و دیگــر تفاوت مندی هــای هویتــی بــوده 

اســت و تنهــا وطــن كوردهــا نیســت. 

دیــدگاه انحصــاری دولــت ـ  ملــت در مــورد وطــن باعــث گشــته كــه بســیاری از تنوعــات هویتــی ایــران »غیرخــودی« شــمرده شــوند. 

ــا  ــن هویت ه ــا ای ــده ام ــكار نش ــرب و. . . ان ــوچ، ع ــورد، آذری، بل ــا ك ــف مث ــی مختل ــای اجتامع ــود هویت ه ــران وج ــه در ای اگرچ

ــان فارســی و  ــه زب ــران را ب ــل ای ــن در عم ــده و بنابرای ــان ســلب گردی ــوق و آزادی هــای آن ــگ دانســته اند، حق ــوم و خرده فرهن را ق

مذهــب شــیعه ی رســمی تقلیــل داده انــد. حــال آنكــه وطــن مشــرك بایســتی مــكان زندگــی آزاد همــه ی تنوعــات اجتامعــی ای باشــد 

ــد.  ــه در آن می زین ك

ــت  ــه دول ــت بلك ــت ـ  مل ــه دول ــوری، ن ــرای جمه ــده آل ب ــی ای ــم دولت ــك: رژی ــوری دموکراتی ــل جمه ۳ـ اص
دموكراتیــك اســت. چاره یابــی دموكراتیــك در چارچــوب جمهــوری قابــل اجــرا اســت، امــا قــادر نیســت هــامن تطابــق را بــا دولــت ـ 

ملــت برقــرار منایــد. بایســتی دقــت داشــت كــه ایدئولوژیــک ننمــودن فــرم دولــت یــا جمهــوری و پیونــد نــدادن آن بــه یــك اتنیســیته 

یــا یــك دیــن خــاص، از نقطه نظــر چاره یابــی دموكراتیــك حائــز اهمیــت اســت. اینكــه جمهــوری از لحــاظ حقوقــی به عنــوان ســازمان 

همگــرای دموكراتیــك متامــی شــهروندان تعریــف شــود، صحیح تریــن مــورد اســت. 

ــه(.  ــوری روم در اعصــار اولی ــز وجــود داشــته اســت)نظیر جمه ــت نی ــت ـ مل ــل از دول ــه قب ــت اســت ك ــوری فرمــی از دول جمه

بنابرایــن هــر جمهــوری ای را منی تــوان نوعــی دولــت ـ  ملــت دانســت. به هــامن نحــو اشــتباه اســت كــه جمهــوری را بــا دموكراســی 

ــی در  ــد. یعن ــز در آن جــای می گیرن ــق نی ــه خل ــی اســت ك ــر منایندگ ــی ب ــی مبتن ــِت دولت ــوری نوعــی مدیری ــم. جمه یكســان بدانی

ــاالر(  ــر الیگارشیك)جرگه س ــت( و انحصارگ ــار نُخبه)الی ــرل اقش ــت كن ــا تح ــتند ام ــده هس ــی دارای مناین ــات اجتامع ــوری، تنوع جمه

ــرای  ــات ب ــوری، انتخاب ــا در جمه ــود دارد ام ــات وج ــی انتخاب ــم در دموكراس ــوری و ه ــم در جمه ــه ه ــت ك ــت اس ــند. درس می باش

ــی نظــام  ــه مدیریــت نهادهــای دولتــی صــورت می گیرد)یعنــی نوعــی رقابــت جهــت جایگیــری در انحصــارات اســت( ول رســیدن ب

دموكراســی یــك مدیریــت دولتــی نیســت و انتخابــات نیــز بــرای جایگیــری در خودمدیریتــی جامعــه انجــام می گیــرد. نبایــد فرامــوش 

کــرد كــه در دموكراســی همه چیــز از راه انتخابــات و بــه وظیفــه گــامردن افــراد صــورت منی گیــرد. در دموكراســی، حتــی آنــان كــه 

ــور نقــش داشــته باشــند.  ــت ام ــد در پروســه ی مدیری ــز می توانن انتخــاب نشــده اند نی

هــر دولــت ـ  ملتــی کــه خــود را جمهــوری عنــوان كنــد نیــز عبــارت از جمهــوری نیســت. به طــور مثــال جمهــوری اســامی ایــران، 

اتحــاد جامهیــر شــوروی و جمهــوری تركیــه در ابتــدای امــر نوعــی اختــاط دموكراســی و دولــت بودنــد، امــا بعدهــا عنــارص دموكراتیك 

آن هــا تصفیــه شــدند و بــه حالــت دولــت ـ ملــت یكدســت)هموژن( درآمدنــد. 

به شــامر  دموكراتیــك  چاره یابــی  در  اصــل  چهارمیــن  دموکراتیــك:  اساســی  قانــون  اصــل  ۴ـ 
ــم  ــه یــك رژی ــای »یــك قانــون اساســی ناشــی از توافــق اجتامعــی« اســتوار نباشــد، ب ــر مبن ــا وقتــی كــه ب می آید:دموكراتیزاســیون ت

ــت  ــك و دول ــه ی دموكراتی ــق جامع ــود تواف ــك، من ــی دموكراتی ــن اساس ــد. قوانی ــد ش ــدل نخواه ــی مب ــد مدیریت ــدگار و نظام من مان

ــی  ــت نوع ــرد. دول ــاع ك ــردی دف ــای ف ــوق و آزادی ه ــت از حق ــر دول ــوان در براب ــود منی ت ــزه نش ــه دموكراتی ــر جامع ــند. اگ می باش

ســازمان اســت كــه »تجربــه و تخصــص« در آن انباشــته شــده اســت. بــرای آنكــه آن را در وضعیــت عاملــی چاره یــاب نگــه داریــم و از 

حالــت نهــادی كــه دایــام در حــال معضل ســازی اســت خــارج گردانیــم، »قانــون اساســی دموكراتیــك« یــك ابــزار اجتناب ناپذیــر اســت. 

ــدن را  ــه دولت ش ــت ك ــی اس ــی از چاره یاب ــك، مدل ــی دموكراتی ــك: چاره یاب ــی دموکراتی ــل چاره یاب ۵ـ اص
به منزلــه ی هــدف برمنی گزینــد و دموكراتیزاســیون جامعــه ی مدنــی، یعنــی رســیدن بــه جامعــه ی دموكراتیــك را مبنــا قــرار می دهــد. 

به جــای آنكــه بــه دنبــال تغییــرات ظاهــری و ســطحی در ســاختار دولــت باشــد، بــه دنبــال رژیــم دموكراتیكــی اســت كــه در جامعــه 
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كاركــرد پیــدا كنــد. در رابطــه بــا دولــت، بیــش از هــر چیــزی خواســتار یــك قانــون اساســی دموكراتیــك اســت. 

چاره یابــی دموكراتیــك به منزلــه ی یــك اصــل، بــه »تقســیم قــدرت و امكانــات دولتــی« منی پــردازد. حتــی از قــدرت دوری 

می جویــد. زیــرا هرچــه قــدرت تراكــم یابــد، دورشــدن از دموكراســی روی می دهــد. در چاره یابــی دموكراتیــك، مــورد بنیادیــن ایــن 

اســت كــه همزیســتی »نهادهــای دموكراتیــك« بــا »نهادهــای دولتــی« تحــت ضامنــت قانــون اساســی درآورده شــود. یعنــی موجودیــت 

ــی برخــوردار می گــردد.  ــت قانون ــت و دموكراســی از مرشوعی همزمــان دول

ــه  ــوارد ك ــن م ــت. ای ــت آن اس ــش و مدیری ــی خوی ــیر زندگ ــن مس ــل در یاف ــكار عم ــوزه ی ابت ــی ح ــودی دارای نوع ــر موج ه

چارچــوب دموكراســی را تشــكیل می دهنــد و در جامعــه ی انســانی کــه از قابلیــت ذهنیتــی بســیار باالیــی برخــوردار اســت، حالتــی 

ــی کــه جامعــه در آن مشــارکت مســتقیم  ــا مدیریــت ذات ــری ی ــه شــکل نوعــی خودمدی ــوان ب ــد. می ت ــر و برجســته تر دارن ملموس ت

دارد، تعریــف منــود. به طــور ســاده می تــوان خود مدیریتــی جوامعــی كــه بــا دولــت و قــدرت آشــنا نشــده اند را دموكراســی نامیــد. 

ــکا  ــل ات ــه دلی ــه ب ــی جامع ــت باشــد. در رسشــت مدیریت هــای ذات ــق و مل ــوم، خل ــه، عشــیره، ق ــد كان، قبیل ــن جامعــه می توان ای

بــر مشــارکت دهی، دموكراســی وجــود دارد. امــا اگــر در مســیر قــدرت و دولــت هدفمنــد شــوند، دموكراســی فاســد خواهــد شــد. 

ــه  ــود ك ــته می ش ــان پنداش ــع چن ــود. در واق ــورد می ش ــی برخ ــوم دموكراس ــا مفه ــرس ب ــد و ت ــده ی تردی ــا دی ــوز ب ــران هن در ای

ــا،  ــه داری اروپ ــه ی رسمای ــش از ورود مدرنیت ــا پی ــران ت ــخ ای ــه در تاری ــال آنك ــت. ح ــض اس ــی مح ــوم واردات ــك مفه ــی ی دموكراس

می تــوان شــاهد انواعــی از ســاختارهای اجتامعــی دموكراتیــك بــود. ایــن مفهــوم بــا ارزش هــای تاریخــی خاورمیانــه و ایــران مغایــر 

ــه ی یــك عنــرص فرهنگــی، از هــامن رسآغــاز  نیســت و بنابرایــن هــراس از مفهــوم دموكراســی نابجاســت. حتــی خــود اســام به مثاب

نوعــی مقاومــت دموكراتیــك در برابــر متــدن دولتــی بــود؛ امــا تأثیرپذیــری از ســنت امپراطــوری و دولــت، موجــب تضعیــف عنــارص 

ــد.  ــك در آن گردی دموكراتی

از آنجــا كــه معضــات ناشــی از ســاختار بحران ســاز دولــت ـ  ملــت متــام جامعــه را دربــر گرفتــه اســت، چاره یابی هــای یكطرفــه، 

ــه  دلیــل خصوصیــات  ــه حــل ایــن معضــات بیانجامــد. در ایــن چارچــوب دموكراتیزاســیون ب ــد ب ســنتی، طبقاتــی و روزانــه منی توان

ماهــوی خویــش از چنــان قابلیتــی برخــوردار اســت كــه می تــوان گفــت تنهــا درمــان واقعــی جهــت متــام مســائل موجــود در ایــران 

اســت. 

خصوصیات دموكراتیزاسیون را می توان به رشح زیر برشمرد:

الــف ـ ریشــه ی طبقاتــی نــدارد، كل روابــط و مناســبات اجتامعــی را دربــر می گیــرد و بــه طبقــه  یــا جنســیت خاصــی محــدود 
 . نیست

ب ـ منــود تأمیــن حقــوق و آزادی هــای فــردی و جمعــی و در رأس آن هــا »آزادی هــای بیــان و ســازمان دهی كل اقشــار اجتــامع« 
در مقابــل دولــت اســت. 

ج ـ متام اقشار اعم از اقلیت، اكریت، زبان های مختلف، ادیان، اتنیسیته ها و ملیت ها را دربر می گیرد. 
نكتــه ی مهمــی كــه در چاره یابــی دموكراتیــك مســائل می بایســت مــد نظــر قــرار گیــرد آن اســت كــه دولــت و نظــام دموكراتیــك 

ــه بی تأثیرشــدن و اســتحاله ی دموكراســی در  ــت در دموكراســی و ن ــه ذوب شــدن دول ــی ن ــد. یعن ــرار گیرن ــوازن ق ــک ت جامعــه در ی

دولــت صحیــح اســت. زیــرا هــر كــدام نقــش و كاركــردی جداگانــه دارنــد. 

ــردي و کلكتیو)جمعي(: اصــل ششــم را تشــكیل  ــاي ف ــوق و آزادي ه ــي حق ــل یكپارچگ ۶ـ اص
ــوان دریافــت كــه جداســازی حقــوق و آزادی هــای فــردی و جمعــی  ــه تجــارب فــراوان در ســطح جهــان می ت ــا نگاهــی ب می دهد: ب

ــای  ــه معن ــوق و آزادی هــا ب ــراد از حق ــد. محروم ســاخن اف ــد، بلکــه آن هــا را دشــوارتر هــم می گردان ــا مســائل  را حــل منی کن نه تنه

محروم منــودن جامعــه ی آن هــا از حقــوق و آزادی اســت. بــه هــامن نحــو محروم منــودن جامعــه از حقــوق و آزادی هــا نیــز به معنــای 

محروم ســازی افــراد آن از حقــوق و آزادی اســت. خاصــه اینكــه حقــوق و آزادی ارزش هایــی هســتند كــه »بــدون افــراد و جامعــه« 

و »بــدون توأمانــی  آن هــا«، تحقــق نخواهنــد یافــت. 

۷ـ اصــل آزادي و اســقالل ایدئولوژیــك ـ ســازماني:  هدف از ایــن اصــل،  رهایــی از هژمونــی ایدئولوژیكی 
ــی  ــی علم گرای ــه از هژمون ــا زمانیک ــم ســاخته اســت. ت ــی آن را حاك ــه در ســطح جهان ــه داری اســت ک ــه ی رسمای و ســازمانی مدرنیت

ــم  ــق عل ــه از طری ــك در خاورمیان ــی ایدئولوژی ــن نیســت. هژمون ــردد، »دموكراســی و آزادی« ممك ــی حاصــل نگ پوزیتویســتی رهای

اوریانتالیســتی اذهــان را فتــح می كنــد. همچنیــن بایــد از نگرش هــای »دین گــرا )ســلطه طلبــی در حــوزه ی دیــن( و نژادپرســت« نیــز 

كــه بــه انــدازه ی پوزیتیویســم)به منزله  ی ایدئولــوژی مدرنیتــه ی رسمایــه داری(، هژمــون گــرا هســتند گــذار منــود. بایســتی از یــاد نــرد 

كــه بــدون آزادی و تکــر ایدئولوژیــك، گام هایــی كــه بــه ســمت دموكراســی برداشــته می شــوند هــر لحظــه ممكــن اســت بی تأثیــر 
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گردنــد و تحــت كنــرل ایدئولوژی هــای هژمونیــك قــرار گیرنــد. 

۸ـ اصــل رابطه  منــدي تاریخیــت و اکنونیــت:  هشــتمین اصــل در چاره یابــی دموكراتیــك می باشــد:هامن طور 
ــی  ــون«، حالت ــد. »اكن ــن می كنن ــون« را تعیی ــت »اكن ــم، رویدادهــای تاریخــی اساســی ترین رشایطــی هســتند كــه وضعی كــه می دانی

ــه  ــت ك ــن اس ــاوت در ای ــا تف ــد. تنه ــه می ده ــا را ارائ ــی آن ه ــامالت چاره یاب ــم احت ــائل و ه ــم مس ــخ« ه ــه در آن، »تاری ــت ك اس

منی تــوان در »گذشــته« مداخلــه كــرد امــا می تــوان در »اكنــون« یــا وضعیــت موجــود در تاریــخ حــال حــارض مداخلــه منــود. 

ــه  ــرد. كســانی ك ــی ك ــه دموكراتیزاســیون را چاره یاب ــوط ب ــوان مســائل مرب ــت منی ت ــت و اكنونی ــان تاریخی ــد می ــدون درك پیون ب

ــح  ــكلی صحی ــون« را به ش ــند »اكن ــادر باش ــه ق ــامل آنك ــد، احت ــگارش درمنی آورن ــه ن ــد و ب ــی درك منی كنن ــكل صحیح ــخ را به ش تاری

درك كــرده، آن را آزاد ســاخته و دموكراتیــزه مناینــد، بســیار ضعیــف اســت. بایســتی به خوبــی بــر ایــن نكتــه واقــف بــود كــه »خــوِد 

ــی كــه  ــد. واقعیت های ــی تاریخی ان ــارت دیگــر واقعیت هــای اجتامعــی، واقعیت های ــه عب ــخ« می باشــد. ب ــن تاری جامعــه پیرشفته تری

در تاریــخ روی داده انــد بــا تفاوتــی بســیار انــدك، اكنــون و در وضعیــت موجــود نیــز ادامــه دارنــد. تــا زمانی كــه حقیقــت جامعــه را 

بدیــن شــكل درك نكنیــم، رهانیــدن جامعــه از مســائل و رســاندن آن بــه حیاتــی دموكراتیــك امكان پذیــر نخواهــد بــود. 

ــه  ــد و هم ــاران می كن ــه را مبب ــی جامع ــه ی تاریخ ــه حافظ ــت ك ــن اس ــه داری ای ــه ی رسمای ــات مدرنیت ــن تخریب ــی از بزرگ تری یك

چیــز را در »اكنونیــت« فــرشده می ســازد. گویــی هــر چیــز در اكنــون خاصــه می شــود و نبایــد بــه چیــزی جــز آن اندیشــید. بدیــن 

ترتیــب موجــب بیــامری فردگردایــی می شــود. منی تــوان از ذهنیــت فردگرایانــه انتظــار رســیدن بــه »حقیقــت اجتامعــی« و جامعــه  ی 

دموكراتیكــی کــه حالــت ملمــوس آن اســت را داشــت. فردیت گرایــی لیــرال، انــکار دموکراســی اســت. 

ــدان: جامعه شناســی مــدرن، اصــل وجــدان را منی شناســد. حــال آنكــه اگــر اصــل وجــدان  ــالق و وج ــل اخ ۹ـ اص
نباشــد، جامعــه بــه خطرناك تریــن روبــوت مبــدل می شــود. وجــدان، هــامن جوهــره ی دیــن و اخــاق اســت. وقتــی وجــدان تخریــب 

ــرگ دیگــری  ــه گ ــدل ب ــردی مب ــز هــر ف ــن صــورت نی ــه در ای ــد؛ ك ــرد می یاب ــرو« كارك ــامل نی ــا اصــل »اِع ــه تنه ــردد، در جامع  می گ

خواهــد شــد. 

ــدان  ــدون وج ــی ب ــام دموكراس ــا نظ ــوند. ام ــیس می ش ــدان تأس ــكار وج ــای ان ــر مبن ــه، ب ــدرت و رسمای ــر ق ــای انحصارگ نظام ه

منی توانــد كاركــرد بیابــد. دموكراتیزاســیون اساســا جنبشــی اســت كــه ایــن وضعیــت »انــكار وجــدان« را از میــان برمــی دارد و حیاتــی 

ــرای یافــن »وجــدان گمشــده« وجــود نداشــته باشــد،  دموكراســی  ــارزه ب ــی مب ــا وقت ــه »وجــدان اجتامعــی« می بخشــد. ت ــاره ب دوب

ــد رســید.  ــه حقــوق و آزادی هایشــان نخواهن ــراد و اجتامعــات ب ــردد و اف ــرار منی گ واقعــی برق

ــا  ــگ رشق ب ــم. فرهن ــرو« منایی ــامل نی ــل اِع ــن »اص ــدان« را جایگزی ــل وج ــتی »اص ــك می بایس ــی دموكراتی ــن در چاره یاب بنابرای

ایــن اصــل بیگانــه نیســت. برعكــس، در متامــی مســائل بــه ایــن اصــل اولویــت داده اســت. هنــگام مطرح كــردن چاره یابــی مســائل 

ــدان رجــوع شــود.  ــرد و ب ــران، اصــل اخــاق و وجــدان بایســتی در صــدر متامــی اصــول قــرار گی خلق هــا در ای

ــا ذرات  ــه ت ــام موجــودات از تك ســلولی ها گرفت ــك: در مت ــام دموکراتی ــي در نظ ــاع ذات ــل دف ۱۰ـ اص
ــه از هوشــمندی و  ــع انســانی ك ــی همچــون جوام ــن موجودیت های ــی نیســت. بنابرای ــاع ذات ــد دف ــچ موجــودی فاق ــر امتــی، هی زی

انعطاف پذیــری ذهنــی بســیار باالیــی برخوردارنــد، منی تواننــد فاقــد مكانیســم دفاعــی باشــند. در ایــن چارچــوب، دفــاع ذاتــی در برابــر 

ــع اقتصــادی،   ــه جوام ــی( علی ــت،  كاپیتالیســم و صنعت گرای ــت ـ  مل ــه ی رسمایه داری)دول ــارص مدرنیت ــه عن ــی ك اســتثامرگری و رسكوب

اكولوژیــك و دموكراتیــك صــورت می دهنــد  در رأس موضوعــات زندگــی قــرار می گیــرد. زندگــی بــدون دفــاع ذاتــی راه را بــر هــر  نــوع 

ــر از آن، بســیاری از »نسل كشــی های فیزیكــی و فرهنگــی«  ــگاری و فســاد می گشــاید. بدت ــامری، بی ــكاری، بردگــی دســتمزدی، بی بی

را نیــز بــا خــود بــه همــراه دارد. جوامــع دموكراتیــك و افــراد آزاد اگــر در زمینــه ی دفــاع ذاتــی در مقابــل مدرنیتــه ی رسمایــه داری 

ــا خطــر نسل كشــی مواجــه خواهــد شــد.  ــز ب ــه موجودیت شــان نی ــد بلك ــا آزادیشــان را از دســت می دهن ــد، نه تنه ــق مبانن ناموف

از همیــن رو در چاره یابــی دموكراتیــك مســائل، هــر اجتــامع به میزانــی كــه عبــارت از یــك واحــد اقتصــادی، اكولوژیــك و دموكراتیــك 

اســت،  می بایســتی یــك واحــد برخــوردار از دفــاع ذاتــی نیــز باشــد. همچنیــن هــر فــرد آزاد و برابــر همچنان كــه می بایســت در یــك 

یــا چندیــن واحــد اقتصــادی، اكولوژیــك و دموكراتیــك جــای بگیــرد، بایــد در واحدهــای دفــاع ذاتــی هــم جــای بگیــرد. 

ــت بوم(:  نقش ویــژه ای كــه نظــام رسمایــه داری بــه صنعت گرایــی بخشــیده  ــت اکولوژي)زیس ــل اهمی ۱۱ـ اص
اســت، بــه زانــو درآوردِن جامعــه ی اقتصــادی بطــور کلــی و خصوصــاً جامعــه ی زراعــی ـ  روســتایی اســت.  ذهنیتــی كــه بــه ســبب 

ــت اقتصــادی آن«  ــه و باف ــك »جامع ــدن ســاختار اكولوژی ــه دی ــادر ب ــرت گشــته اســت، ق ــور و بی بصی ــه ك شوونیســم صنعت گرایان

ــان ســطح درآمد هــا در اقتصــاد می باشــد.  ــكاری، بحــران و شــكاف می ــوده و مســئول بی نب

ــتی  ــد. بایس ــه ده ــش را ادام ــد حیات ــد، منی توان ــه ننامی ــوژی توج ــه اكول ــا ب ــه ی عرصه ه ــر در كلی ــی اگ ــرص صنعت ــه ی ع جامع
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به خوبــی دانســت كــه در دوران پیــش از عــرص صنعتــی، حیــات متامــی جانــداران و از جملــه نــوع انســان نیــز، به واســطه ی شــعور و 

آگاهــی غریزی)تیزتریــن هــوش عاطفــی( یــک حیــات اكولوژیــك بــوده اســت. جانــداری كــه اكولوژیــك نباشــد، منی توانــد از نابــودی 

ــی و  ــی همخوان ــه ی رشق ــد. در جامع ــود می باش ــه خ ــص ب ــك مخت ــوش اكولوژی ــداری دارای ه ــر جان ــك ه ــدون ش ــد. ب ــی یاب رهای

ســازگاری بــا طبیعــت، از اصــول بنیادیــن اســت. بنابرایــن ســنت اجتامعــی خاورمیانــه در برابــر اكولــوژی حســاس و هوشــیار بــوده 

و بــا آن همخوانــی و ســازگاری دارد. وظیفــه ای كــه بایــد به جــای آورد ایــن اســت كــه بــا بازســازی جامعــه ی اكولوژیــك، بــه تقابــل 

ــا  ــك، تنه ــه ی آزاد و دموكراتی ــت. جامع ــی پرداخ ــه داری و صنعت گرای ــغال گر رسمای ــده و اش ــه، نابودكنن ــای فتح گرایان ــا رویكرده ب

ــك خویــش  ــق آگاهــی اكولوژی ــرار باشــد. هــر واحــد اقتصــادی، از طری ــد برق ــی بایســته ی خویــش می توان ــق آگاهــی معنای از طری

ــد.  ــت منای ــد زیس می توان

واحدهــای اكولوژیــك ـ  اقتصــادی را نبایــد همچــون واحدهایــی ناچیــز و محــروم از فنــاوری تصــور منــود. در صــورت لــزوم می تــوان 

پیچیده تریــن و پیرشفته تریــن فناوری هــا را نیــز در واحدهــا و اتحادیه هــا و کمون هــای اكولوژیــك ـ  اقتصــادی بــه كار بــرد. 

ــت، جنســیت و.  ــن، اتنیســیته، مل ــگ، دی ــه فرهن ــع ب ــارت اســت از تعلق داشــن جوام ــت عب ــت: هوی ــل هوی ۱۲ـ اص
ــال  ــاز در قب ــف و ب ــرش منعط ــی نگ ــود دارد؛ یك ــرش وج ــا دو نگ ــه ی هویت ه ــند. در زمین ــته باش ــه داش ــی ك ــر ماهیت ــا ه . . ب

ــر  ــت یكدیگ ــل هوی ــرش متقاب ــه ی هویت ها)پذی ــاف در زمین ــا. انعط ــال آن ه ــته در قب ــه و بس ــرش قاطعان ــری نگ ــا و دیگ هویت ه

ــه ی  ــت و بســته بودن در زمین ــا قاطعی ــك مســائل می شــود. ام ــی دموكراتی ــدم محافظــه كاری( موجــب گشــودن مســیر چاره یاب و ع

ــی می شــود.  ــی مســائل اجتامع ــر و محافظــه كاری( موجــب انســداد و دشوارشــدن چاره یاب ــت یكدیگ ــرش هوی ــدم پذی هویت ها)ع

ــن اســت كــه اگــر خواســتار  ــرد ای ــن چارچــوب مفهومــی می بایســت مــد نظــر قــرار گی ــه ی ای ــن ارائ ــه ی مهمــی كــه در حی نكت

چاره یابــی  دموكراتیــك هســتیم، نبایــد مفاهیــم و اصطاحــات را فتیشــیزه)بُت واره( مناییــم. پدیده هــای اجتامعــی نظیــر ملــت، كشــور، 

ــا ســطح  ــد ت ــم می توانن ــن مفاهی ــه ای ــم. چــرا ك ــك درآوری ــت ارزش هــای مقــدس دگامتی ــه حال ــد ب ــر آن را نبای ــان و نظای ــن، زب دی

نژادپرســتی مــورد مبالغــه قــرار گیرنــد و ارزشــی غیرواقعــی بــه آن هــا بخشــیده شــود و بدیــن ترتیــب راهگشــای بحــران و درگیــری 

گردنــد. به عنــوان منونــه هرچــه بــر كوردگرایــی، ترك گرایــی، عرب گرایــی و فارس گرایــی ارصار شــود و اصطاحــات فــارس، تــرك، عــرب 

و كــورد مــورد مبالغــه قــرار گیرنــد و بــه حالــت بــت درآینــد راه بــر معضــات دشــوارتری می گشــایند. 

مسائل مربوط به دموکراتیزاسیون در ایران
 به طور خاصه می توان ریشه ی مشكات كنونی ایران در زمینه ی دموكراتیزاسیون را به چند عامل اساسی ربط داد. 

۱ـ مرکزگرایــی: امپراطــوری ایــران به ویــژه بعــد از صفویــان تحــت نفــوذ سیاســت های نیروهــای اروپایــی قــرار گرفــت. 
هــدف ایــن نیروهــا ایــن بــود كــه كلیــت فرهنگــی و سیاســی خاورمیانــه تجزیــه شــود تــا بــه راحتــی كنــرل و نفــوذ خــود را بــر روی 

ــر افغانســتان،  گرجســتان،  ارمنســتان و. . . طــی  ــران نظی ــرار ســازند. در ادوار مختلــف بخش هــای مختلفــی از امپراطــوری ای آن برق

قراردادهایــی بــه مــرور جــدا شــده بودنــد. بنابرایــن در دوران پهلــوی، تــاش گردیــد تــا بــا مبدل شــدن بــه یــك دولــت  ـ ملــت مركــزی، 

از فروپاشــی هرچــه بیشــر جلوگیــری شــود. یــك بروكراســی غول آســا درســت شــد كــه همــه چیــز را بــه مركــز متصــل می كــرد، متامــی 

قیام هــا و ســاختارهای دموكراتیــك و خودگــردان اجتامعی)نظیــر عشــایر و ایــات( بــا تصفیــه و رسكــوب رویــارو شــدند، نهایتــا دولــت  ـ 

ملــت مــدرن پهلــوی شــكل گرفــت و معضاتــی جــدی در زمینــه ی دموكراســی به وجــود آمــد. 

ــه  ــی ای ك ــا ملی گرای ــت، ام ــورت گرف ــو ص ــن س ــار بدی ــان قاج ــران از زم ــاهی ای ــردن پادش ــت مرشوطه ك ــی جه ــه تاش های اگرچ

به خصــوص در دوران پهلــوی اوج گرفــت، مانــع از مرشوطیــت گردیــد و زمینــه ی دیكتاتــوری قاطعــی از نــوع دولــت ـ ملــت مــدرن را 

به وجــود آورد. در برهــه ی كنونــی نیــز ســاختار اداری نظیــر تقســیامت اســتانی، شــوراهای شــهر و روســتا و مجلس)پارملــان( اگرچــه 

ــوده و  ــی ب ــت متركززدای ــه جه ــرد الزم ــد كارك ــل فاق ــا در عم ــوند ام ــی می ش ــی معرف ــای بوم ــا و منایندگی ه ــام مدیریت ه ــت ن تح

ــند.  ــی می باش ــیار تصنع بس

ــتی:  ــی پوزیتیویس ــیت گرایی و علم گرای ــی، جنس ــی، دین گرای ــرات ملی گرای ۲ـ تأثی
ایــن ایدئولوژی هــا هــم بــر دولــت و هــم بــر جریانــات مخالــف تأثیــر عمیقــی برجــای نهاده انــد. در نتیجــه باعــث شــد ه اند كــه 

تعریــف صحیحــی از مســائل خلق هــا صــورت نگیــرد. همچنیــن تنوعــات هویتــی ایــران بــه دلیــل ملی گرایــی دولــت ـ ملــت همیشــه 

بــا برچســب های نــاروا بــه حاشــیه رانــده شــده و رسكــوب گردیده انــد. زنــان از هــر نــوع حــق و آزادی محــروم گشــته و شــدیدترین 

ــای  ــدید دیدگاه ه ــا تش ــك، ب ــای دموكراتی ــه راهكاره ــكا ب ــای ات ــا به ج ــت. نهایت ــه اس ــورت گرفت ــان ص ــتم ها علیه ش ــا و س تبعیض ه

امنیتــی و ارصار بــر ایدئولــوژی رســمی كــه بــه نگرش هــای مدرنیتــه ی رسمایــه داری نیــز آلــوده گردیــده بــر مســائل داخلــی جوامــع 

دامــن زده شــده اســت. 

»
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ــان و  ــای بی ــه آزادی ه ــاه ب ــیار كوت ــع بس ــی مقاط ــز در برخ ــك: ج ــی دموکراتی ــون اساس ــدان قان ۳ـ فق
ســازماندهی اجــازه داده نشــده اســت. زیــرا ایــن آزادی هــا توســط قوانیــن اساســی دموكراتیكــی كــه بــر اســاس توافــق عمومــی باشــد 

ــده اند.  ــه نش ــت گرفت ــت ضامن تح

۴ـ خشــونت و ملیتاریســم )ارتش ســاالری(: دولــت ـ  ملــت،  كاپیتالیســم و صنعت گرایــی بــه عنــوان ســه عنــرص اساســی 
ــا را  ــكار و امح ــونت، ان ــت های خش ــه رضورت سیاس ــت«،  همیش ــه ی یكدس ــدل جامع ــاد »م ــت ایج ــه داری،  جه ــه ی رسمای مدرنیت

ــن  ــزی ای ــت مرك ــت ـ مل ــكل گیری دول ــوی و ش ــژه از دوران پهل ــران و به وی ــه ای ــه داری ب ــه ی رسمای ــا ورود مدرنیت ــرد. ب ــا می گی مبن

سیاســت های خشــونت و امحــا در پــی گرفتــه شــد و تاكنــون نیــز در جمهــوری اســامی تــداوم دارنــد. هــدف ایــن بــوده اســت كــه 

متــام خلق هــای ایــران و ازجملــه خلــق كــورد را در فرهنــگ ملــت فرادســت ذوب كننــد. از لبــاس خلق هــا گرفتــه تــا زبــان، دیــن و 

اقتصــاد همــه چیــز مــورد تهاجــم قــرار گرفــت. دولــت بــا ملیتاریزه كــردن، ایجــاد فضــای امنیتــی، كاربســت زور و اعــامل خشــونت 

ــی مناطــق؛  ــر بافــت جمعیت ــای خــارج از وطــن خویــش و تغیی ــه جغرافی ــد ب ــر حادشــدن مســائل اجتامعــی افــزوده  اســت. تبعی ب

ــت های  ــدام؛ سیاس ــكنجه و اع ــا؛ ش ــده در زندان ه ــت های اعامل ش ــهرها؛ سیاس ــه ش ــهری ب ــق غیرش ــتا و مناط ــدن از روس كوچانی

ــه  ــه و هم ــا هم ــامل ممنوعیت ه ــودن و اع ــكار من ــانه ها؛ بی ــی و رس ــام آموزش ــق نظ ــاری از طری ــازی( اجب آسیمیاسیون)همگون س

از جملــه مصادیــق خشــونت می باشــند كــه توســط دولــت علیــه خلق هــای ایــران و به ویــژه خلــق كــورد صــورت گرفتــه و هنــوز 

هــم تــداوم دارنــد. 

نكتــه ی مهــم ایــن اســت كــه عنــارص مدرنیتــه ی کاپیتالیســتی و بــه ویــژه دولــت ـ ملت هــا متامــی اشــكال خشــونت را در مــورد 

کوردســتان و کوردهــا عملــی کرده انــد. اشــتباه اســت كــه ایــن اقدامــات را رصفــا  بــه قدرت هــای خودكامــه ی فــارس، تــرك و عــرب 

ــا  ــا وقتــی هژمونــی مركــزی كاپیتالیســتی در كار نباشــد، هیــچ مدیریــت خودكامــه ی ــم. ت و دولــت ـ ملت هــای آن هــا مربــوط بدانی

دو لــت ـ  ملتــی بــه تنهایــی نیــروی اجــرای خشــونت امحاگرانــه ی ملــی را نــدارد. تــا نظــام اجــازه ی چنیــن كاری را ندهــد،  در صــورت 

متایــل نیــز قــادر بــه انجــام آن نخواهــد بــود. حتــی اگــر توانــش را داشــته باشــد منی توانــد آن را مــداوم و مانــدگار منایــد. 

پژاک و رهیافت ملت دموکراتیک
 حــزب حیــات آزاد كوردســتان)پژاك( جهــت حــل مســئله ی كــورد و مســائل دیگــر خلق هــای ایــران، بــا اتــكا بــه مفاهیــم، نظریــات 

و اصــول چاره یابــی دموكراتیــك و در جهــت پیشــرد رهیافــت ملــت دموكراتیــك بــه فعالیــت و مبــارزه می پــردازد. بــر ایــن مبنــا:

الــف ـ »قرارگرفــن ایــران در مســیر دموكراتیزاســیون« و »چاره یابــی دموكراتیــك مســئله ی كــورد«، دو روی یــك ســكه هســتند 
كــه یكــی بــدون دیگــری امكان پذیــر نیســت. 

ب ـ سیاســت دموکراتیــک به منزلــه ی حــوزه ی آزادی هــای جامعــه، یــك امــر اجتناب ناپذیــر اســت. سیاســت دموکراتیــک بســر 
چاره یابــی متامــی مســائل كنونــی و مســائلی اســت كــه در آینــده بــروز مناینــد. مذاكــرات و دیپلامســی در ملــت دموكراتیــك نیــز در 

گســره ی سیاســت دموكراتیــك قــرار دارنــد. تنهــا بــا در پــی گرفــن سیاســت دموكراتیــك اســت كــه آزادی اندیشــه ، احــزاب برخــوردار 

ــات  ــود. یكــی از رضوری ــد ب ــر خواهن ــی آزاد امكان پذی ــه جامعــه ی مدن ــی و هرگون ــك، تأســیس ســندیكا،  تعاون از ســاختار دموكراتی

ــاز جهــت مشــاركت همــگان اســت.  ــه ی شــكل گیری فضــای سیاســی ب ــك فراهم ســازی زمین ــر سیاســت دموكراتی اجتناب ناپذی

ج ـ مــدل چاره یابــی ای كــه پــژاك جهــت حــل مســئله ی كــورد مطــرح منــوده اســت، ملــت دموكراتیكــی اســت كــه از هــر نــوع 
ــرای  ــا ب ــه و نه تنه ــی یافت ــی رهای ــت ـ ملت«گرای ــك از »دول ــت دموكراتی ــت مل ــت. رهیاف ــده اس ــز گردی ــی متی ــت ـ ملت«گرای »دول

كوردهــا بلكــه بــرای متامــی اجتامعــات اتنیكــی و ملــی ایــران مصــداق و اعتبــار دارد. را ه حل هــای »دولــت ـ ملت«گــرا، كــه بــه درازای 

تاریــخ مدرنیتــه ی رسمایــه داری و در متــام مقاطــع مســائل ملــی به عنــوان تنهــا رهیافــت و راه چــاره تحمیــل گردیده انــد، تاریــخ را 

ــی و  ــق، شدت بخش ــه راه تعمی ــت؛ بلك ــائل نیس ــل مس ــی، راه حل وفص ــت ـ ملت«گرای ــد. »دول ــدل منوده ان ــون مب ــی از خ ــه دریای ب

ــه  ــت ك ــن اس ــائل در ای ــی مس ــح و چاره یاب ــت. راه صل ــود« اس ــازی »س ــق و مستمرس ــب تحق ــن ترتی ــگ و بدی ــازی جن شعله ور س

ــارص  ــود و عن ــاده ش ــاری نه ــه كن ــی( ب ــتی، صنعت گرای ــود کاپیتالیس ــینه س ــت، بیش ــت ـ مل ــه ی رسمایه داری)دول ــه پایه ی مدرنیت س

مدرنیتــه ی دموكراتیك)ملــت دموكراتیــك، اقتصــاد محیط زیســتگرا و كمونــال عــاری از ســود و صنعــت اكولوژیــك( به عنــوان آلرناتیــو 

در برابــر آن ایجــاد شــوند. 

ــران  ــت  ای ــت ـ مل ــا دول ــه ی مســئله ی كــورد ب ــز و سیاســی در زمین ــه رویكــردی صلح آمی ــا توســل ب ــا راه جهــت اینكــه ب دـ تنه
ــرای خلــق  ــه ملــت دموكراتیــك ب ــر گــردد، ایــن اســت كــه حــق مبدل شــدن ب ــه چاره یابــی رســیده شــود و حــل مســئله امكان پذی ب

ــه شــود)این حــق جهــت ســایر خلق هــا  ــن حــق پذیرفت ــوان نتیجــه ی طبیعــی ای ــك به عن ــی دموكراتی ــورد و اســتاتوی خودمدیریت ك

»
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ــد، بایــد گام بــه گام حــوزه ی »دولــت ـ ملت« گرایــی محــدود گــردد  نیــز مصــداق دارد(. بــرای اینكــه ایــن راه حــل بتوانــد پیشــرد یاب

ــی  ــح و چاره یاب ــت صل ــا جه ــن مبن ــر ای ــك ب ــم دموكراتی ــام كنفدرالیس ــد. نظ ــعت یاب ــی وس ــك مدن ــه ی دموكراتی ــوزه ی جامع و ح

ــر نسل كشــی  ــی ب ــی سیاســی، پروژه هــا و سیاســت های مبتن ــح و چاره یاب ــر رس راه صل ــع موجــود ب سیاســی  مســاعد می باشــد. مان

فرهنگــی رسپوشــیده  ای اســت كــه دولــت علیــه كوردهــا اجــرا می منایــد. اگــر از ایــن مقــوالت دســت بكشــد و بپذیــرد كــه اقتصــاد 

ــارص  ــه ی عن ــك به مثاب ــت دموكراتی ــژه مل ــك و به وی ــت اكولوژی ــود، صنع ــازی س ــتای محدودس ــال در راس ــتگرا و كمون محیط زیس

مدرنیتــه ی دموكراتیــك، در نظــام گنجانــده شــوند و بــه جایــگاه و اســتاتویی در قانــون اساســی دموكراتیــك دســت یابنــد، مســیر صلــح 

مانــدگار و راه حــل سیاســی گشــوده خواهــد شــد. 

ــك  ــورد در رشق كوردســتان و ایــران، مســائل یــا از راه صلــح و سیاســت دموكراتی ه ـ در چاره یابــی دموكراتیــك مســئله ی ك
ــت  ــا از سیاس ــه تنه ــران ن ــت  ای ــت ـ مل ــت دول ــن وضعی ــه در ای ــت؛ ك ــد گش ــل خواهن ــك ح ــی دموكراتی ــون اساس ــق قان و از طری

ــی  ــون اساس ــل آن را در قان ــه و راه ح ــئله را پذیرفت ــه ی مس ــف واقع گرایان ــه تعری ــت، بلك ــد داش ــت برخواه ــودی دس ــی و ناب نف

دموكراتیــِك جهانشــمول خواهــد ُجســت. بدیــن ترتیــب هــم مضمــون و هــم روش قانــون اساســی دموكراتیــك را بــا مخاطبــان مســائل 

ــد، تحــوالت ریشــه دار  ــه ی دولــت و هــم ملــت میــرس  گردان تعییــن خواهــد كــرد. ایــن راه حلــی كــه متامیــت كشــور را هــم به منزل

ــد،  ــل آی ــت به عم ــه ارصار مامنع ــت ب ــب اس ــورد طل ــه م ــن راه ك ــر از ای ــوان راه دوم، اگ ــد. به عن ــی می منای ــی را الزام و دموكراتیك

راهــی كــه باقــی می مانــد ایــن اســت كــه كنفدرالیســم دموكراتیــك كوردســتان به صــورت یكطرفــه اتوریتــه ی دموكراتیــك خویــش را 

ایجــاد منــوده و از آن دفــاع منایــد. عنــارص بســیاری جهــت پیــرشوی موفقیت آمیــز در ایــن راه وجــود دارنــد. پــژاك برســاخت ملــت 

دموكراتیــك را در افــق اهــداف خــود قــرار داده و نــه ملت گرایــی دولتــی را؛ بنابرایــن همیشــه طرفــدار حــل مســاملت آمیز مســائل و 

صلــح اســت و بــه روی گفتگــو و مذاكــره بــا دولــت بــاز می باشــد؛ امــا در صورتــی كــه در ایــن راه موفقیتــی حاصــل نشــود، خواهــد 

توانســت در مســیر اصلــی خویــش و از طریــق نیــروی ذاتــی خــود بــه تــداوم موفقیت آمیــز فعالیــت و پیشــاهنگی جهــت برســاخت 

ملــت دموكراتیــك بپــردازد. چاره یابــی دموكراتیــك مدنظــر پــژاك بــر مبنــای تأســیس دولــت یــا تغییــر مرزهــای سیاســی ایــران نیســت. 

ــه ملــت دموكراتیــك.  ــارت اســت از مبدل شــدن كوردهــا ب بلكــه عب

ابعاد ملت دموکراتیک:
1ـ بُعد كمون دموكراتیك و فردـ شهروند آزاد

اولیــن رشط مبدل شــدن بــه ملــت دموكراتیــك ایــن اســت كــه فــرد آزاد باشــد و ایــن آزادی را بــه همــراه كمــون یــا اجتامعاتــی 

كــه بدان هــا تعلــق دارد، بــر مبنــای سیاســت دموكراتیــك تحقــق بخشــد. هنگامــی كــه فــرد ـ شــهرونِد ملــت دموكراتیــك بــا »دولــت ـ 

ــوب  ــت و در چارچ ــن وضعی ــد. در ای ــعت می یاب ــر وس ــی دیگ ــش اندك ــد، تعریف ــی منای ــی زندگ ــقف سیاس ــك س ــر ی ــت« در زی مل

»شــهروندی مبتنــی بــر قانــون اساســی دموکراتیــک«، بــه انــدازه ای كــه فــرد ـ شــهرونِد ملــت دموكراتیــِك خویــش اســت، فــردـ شــهروند 

دولــت نیــز می باشــد. مــوردی كــه در اینجــا اهمیــت می یابــد ایــن اســت كــه اســتاتوی ملــت دموكراتیــك بــه رســمیت شــناخته شــود؛ 

یعنــی خودمدیریتــی دموكراتیــك، در قانــون اساســی ملــی به عنــوان یــك اســتاتوی حقوقــی گنجانــده شــود. 

2ـ بُعد سیاسی

ــا مدیریــت  ــه ی ــای اتوریت ــه معن ــه عبارتــی دیگــر ب ــد سیاســی ملــت دموکراتیــک اســت؛ ب خودمدیریتــی دموکراتیــک بیانگــر بُع

ــی  ــت ذات ــه ای از مدیری ــر جامع ــی تصــور منــود. اگ ــی ذات ــدون مدیریت ــك را ب ــت دموكراتی ــوان مل ــه اســت. منی ت ــك جامع دموكراتی

خویــش محــروم باشــد، از حالــت ملــت نیــز خــارج می گــردد. در واقعیــات اجتامعــی معــارص منی تــوان ملتــی فاقــد مدیریــت را تصــور 

منــود. جهــت آنكــه بتــوان تحــت یــك ســقف سیاســی مشــرك بــا دولــت ـ ملــت زندگــی كــرد، خودمدیریتــی دموکراتیــک حداقلی تریــن 

رشط اســت. ترجیحــی نازل تــر از ایــن، نه تنهــا بــه معنــای حــل و چاره یابــی مســئله نیســت، بلكــه بــه معنــای ژرف ســازی وضعیــت 

ــش درگیری هاســت.  ــی و افزای الینحل

رهیافــت خودمدیریتــی دموكراتیــك از دو طریــق قابــل اجراســت:راه اول، بــر مبنــای ســازش بــا دولــت اســت کــه به طــور ملمــوس، 

در چاره یابــی مبتنــی بــر قانــون اساســی دموكراتیــك منــود می یابــد. خودمدیریتــی دموكراتیــك، اصــل اساســی ایــن حقــوق می باشــد. 

رشوط اولیــه ی ایــن اصــل عبارت انــد از:دولــت  حاكــم از هــر نــوع سیاســت انــكار و نابــودی دســت بكشــد و ملــت ســتمدیده نیــز 

فكــر تأســیس ُخرده»دولــت ـ ملــت« خــاص خویــش را بــه كنــاری نهــد. متامــی راه هــای خــارج از ایــن راه، یــا موجــب بــه تأخیرانداخــن 

مســائل و بدیــن ترتیــب ژرفــا بخشــیدن بــه بن بســت می شــود و یــا بــه درگیری هــای شــدید و جدایی هــا ختــم خواهــد شــد. تاریــخ 

مســائِل ملــی، مملــو از چنیــن منونه هایــی می باشــد. دومیــن راه اجرایی شــدن رهیافــت خودمدیریتــی دموكراتیــك، عبــارت اســت از 

عملی ســازی یكطرفــه ی پــروژه ی خویــش بــدون تكیــه بــر ســازش بــا دولــت  . در ایــن وضعیــت، بی شــك درگیــری  بــا دولــت  حاكــم 
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ــه ملــت دموكراتیــك را نخواهــد پذیرفــت، شــدت خواهــد گرفــت. كوردهــا در ایــن وضعیــت  كــه ایــن راه یكطرفــه ی مبدل شــدن ب

در برابــر حمــات دولــت  راه چــاره ای به غیــر از »اقــدام بــه بســیج عمومــی و جنــگ رستــارسی جهــت حفــظ موجودیــت خویــش و 

زندگــی آزاد« نخواهنــد یافــت. تــا دســتیابی بــه اســتقال  یــا برقــراری ســازش محتمــل در طــول جنــگ، رونــد مبدل شــدن بــه ملــت 

دموكراتیــك را بــا متامــی ابعــادش و از طریــق نیــروی ذاتــی خویــش پیشــرد داده و تحقــق خواهنــد بخشــید. 

3ـ بُعد اجتامعی

ــک، »نهادهــای آموزشــی، بهداشــتی،  ورزشــی و هــری«  ــت دموکراتی ــران در چارچــوب مل ــی ای ــات هویت ــایر تنوع ــا و س کورده

خــود را رشــد و توســعه خواهنــد داد. ایــن امــر، موجــب شــكل گیری متامیــت دموكراتیــك ملــی خواهــد بــود. در آمــوزش، ســاختاری 

ــوزش،  ــا در آم ــرد آن ه ــی و كارب ــان فارس ــوازات زب ــه م ــا ب ــر زبان ه ــوردی و دیگ ــان ك ــعه  ی زب ــود. توس ــد ب ــا خواه ــی مبن چندزبان

موجــب رشــد و غنایــی پرمعنــا خواهــد بــود. اگــر ملــت ایــران را به منزلــه ی متامیــت غناهــای هویتــی كشــور ارزیابــی كنیــم، آنــگاه 

درك می شــود كــه بســیاری از ممنوعیت هــا و خــط قرمزهــای تاكنونــی نوعــی پیشــداوری خشك اندیشــانه و محافظــه كاری بوده انــد 

كــه مانــع پیرشفــت و ترقــی شــده اند. بــا توســعه ی آزادانــه ی حوزه هــای آمــوزش، بهداشــت، ورزش و هــر كورد هــا و دیگــر تنوعــات 

ــت.  ــه شــكل خواهــد گرف ــی به شــكل داوطلبان ــت مل ــران، انســجام بخش ترین متامی ــی ای هویت

ــان هــم از  ــران، زن ــت دموکراســی در آن می باشــد. در ای ــه و پیرشف ــار ســنجش آزادی جامع ــه، معی ــان در جامع ســطح آزادی زن

ســوی نظــام ســلطه و هــم از ســوی ســنت های نامطلــوب جامعــه، مــورد رسکــوب مــداوم قــرار گرفته انــد. ســاختار قــدرت، هــم در 

دولــت و هــم در جامعــه، ریشــه در ذهنیــت مردســاالری ســازمان یافته دارد. زنــان در واقــع کهن تریــن مســتعمره و بــردگان تاریــخ 

هســتند و نظــام قــدرت برپایــه ی بردگــی زن شــکل گرفتــه اســت. بنابرایــن، آزادی زن، ریشــه کن کــردن قــدرت در هــر شــکل و نــوع 

آن در جامعــه می باشــد. از ایــن رو، زنــان بــه هــامن انــدازه کــه قربانــی نظــام ســلطه هســتند بــه هــامن میــزان پیشــاهنگ مبــارزه ی 

آزادی خواهانــه بــر علیــه ســاختارها و منودهــای قــدرت می باشــند. 

جوانــان، پیشــاهنگ برســاخت جامعــه ی اخاقــی ـ سیاســی هســتند. امــا همیشــه از ســوی جریــان ســلطه ســعی شــده نیــروی آن هــا 

در جهــت حفــظ قــدرت بــه کارگرفتــه شــود. امــا جوانــان همیشــه بــا ایــن امــر پیــکار منوده انــد و بــا اتــکا بــر نیــروی ذاتــی خویــش 

ــارزه  ــه مب ــی و محافظــه کاری ب ــی، واپس گرای ــی، دولت گرای ــه نظــام پیرســاالری، قدرت گرای ــش علی ــوق خوی در راســتای پیشــرد حق

برخاســته اند. جــوان، پویاتریــن و رسزنده تریــن نیــروی تغییــر و تحــول دموکراتیــک در جامعــه اســت. 

تخریبــات اکولوژیــک در دوران مدرنیتــه ی رسمایــه داری موجــب رسطانــی شــدن شــهرها گردیــده  اســت. بــه طــوری کــه 

ــاختار  ــک س ــت دموکراتی ــت، در مل ــن وضعی ــر ای ــی رود. در براب ــن م ــه روز از بی ــه روز ب ــداوم جامع ــت ت ــامل جه ــت س محیط زیس

اجتامعــی ســازگار بــا محیط زیســت در متــام فعالیت هــا مبنــا گرفتــه می شــود. بــا هــر آنچــه ضــد اکولــوژی باشــد و موجــب تخریــب 

ــوان  ــا محیط زیســت به عن ــه یــک ســاختار شــهری ـ روســتایی همخــوان ب ــرد و رســیدن ب ــارزه صــورت می گی محیط زیســت شــود، مب

ــده می شــود.  ــی دی ــاز حیات ــک نی ی

4ـ بُعد زندگی مشرك آزاد

تاثیــر ســنت های نامطلــوب و مدرنیتــه ی رسمایــه داری بــر زندگــی اجتامعــی ، بردگــی و بیچارگــی هــر چــه بیشــر زنــان را بــا خــود 

ــورد  ــان ك ــورد زن ــوع آن را در م ــا شــدیدترین ن ــق اســت، ام ــان حــاد و عمی ــان در عمــوم جه ــی زن ــه همــراه داشــته  اســت. بردگ ب

می تــوان مشــاهده منــود. تعــدد فرزنــدان كــه ناشــی از جهالــت و فقــدان آزادی اســت نشــانگر همیــن امــر اســت. بیــكاری و بردگــی 

بــا دســتمزد حداقــل نیــز ناشــی از رشــد افراطــی جمعیــت می باشــد. در برابــر ایــن وضعیــت، آزادی زنــان در مرحلــه ی تكویــن ملــت 

دموكراتیــك حائــز اهمیتــی حیاتــی اســت. زِن آزاد، بــه معنــای جامعــه ی آزاد اســت و جامعــه ی آزاد نیــز ملــت دموكراتیــك اســت. در 

همیــن رابطــه نقــش ســنتی مــرد بایــد باژگــون شــود و ایــن امــر اهمیتــی انقابــی دارد؛ یعنــی به جــای تکثیــر و تــداوم نســل از طریــق 

زن و برقــراری ســلطه و حاكمیــت بــر وی، بایــد اقــدام بــه تــداوم تكویــن ملــت دموكراتیــك از طریــق نیــروی ذاتــی خویــش کنــد. بــه 

نســبتی كــه زن از وضعیــت ابژگــی جنســی خــارج گــردد، می توانــد در مقــام دوســت و رفیقــی ارزشــمند جــای گیــرد. حتــی تــاش 

جهــت مبدل شــدن بــه ملــت دموكراتیــك نیــز بایســتی بخشــی از بنیــان روابــط زندگــی مشــرِك آزاد بــا زنــان باشــد. یــك زن یــا مــرد 

در صــورت لــزوم بایــد روابــط كلیشــه ای را بــه کنــار نهــد امــا بــه هیــچ وجــه نبایــد دســت از نقــش خویــش در جامعــه ی اخاقــی و 

سیاســی بــردارد. ایده آل تریــن زندگــی مشــرِك زن و مــرد، در رشایــط امروزیــن و واقعیــت اجتامعــی مــا تنهــا هنگامــی قابــل تحقــق 

ــد.  اســت كــه در فعالیت هــای دشــوار برســاخت ملــت دموكراتیــك موفقیت هــای بزرگــی به دســت آین

5ـ بُعد اقتصادی

ــت.  ــت اس ــت ـ   مل ــط دول ــادی اش توس ــات اقتص ــتثامر حی ــرل  و اس ــی از كن ــر ناش ــورد بیش ــه ی ك ــات آزاد در جامع ــدان حی فق



سال چهارم شامره ی هشتم / مهر ماه ۱۳۹۹  ملت دموکراتیک192

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

به طــوری كــه اســارت اقتصــادی، بــه حالــت مؤثرتریــن ابــزار »انــكار هویتــی« و »محرومیــت از آزادی« كوردهــا درآورده شــده اســت. 

اســتثامر اقتصــادی جهــت آن اســت كــه ایــن وضعیــت بــه فــرد كــورد تحمیــل شــود:»یا از حالــت جامعــه خــارج شــو یــا مبیــر!«. 

خودمدیریتــی اقتصــادی، حداقلی تریــن سازشــی اســت كــه بیــن دولــت ـ  ملــت و ملــت دموكراتیــك می تــوان بــدان رســید. محتــوا ی 

خودمدیریتــی اقتصــادی طــوری اســت كــه نــه كاپیتالیســم خصوصــی مبنــا گرفتــه می شــود و نــه كاپیتالیســم دولتــی. 

6ـ بُعد حقوقی

در ملــت دموكراتیــك، حقــوق دموكراتیــك مبنــا گرفتــه می شــود. حقــوق دموكراتیــك، حقوقی ســت منعطــف و متكــی بــر 

ــه ی  ــودی جامع ــب ناب ــه موج ــت ك ــت ـ  مل ــات دول ــی پرجزئی ــامت حقوق ــاده دارد و تنظی ــاختاری س ــوق، س ــوع حق ــن ن ــوع. ای تن

ــی ـ  سیاســی  ــِت اخاق ــی باشــد، مل ــِت حقوق ــه مل ــك، بیشــر از اینك ــت دموكراتی ــرد. مل ــا منی گی ــی  و  سیاســی می شــود را مبن اخاق

اســت. وقتــی قــرار بــر ایــن باشــد كــه ملــت دموكراتیــك   تحــت یــك ســقف سیاســی مشــرك بــا دولــت بــه رس بــرد، نیــاز بــه حقــوق 

احســاس می گــردد. آنچــه مبنــا قــرار می گیــرد ایــن اســت كــه موجودیــت كوردهــا از نظــر قانونــی بــه رســمیت شناســانده شــود. در 

صــورت عــدم تحقــق ایــن امــر، حقــوق خودمدیریتــی به صــورت یكطرفــه برقــرار خواهــد گشــت و تــاش خواهــد شــد تــا اســتاتوی 

خودمدیریتــی دموکراتیــک کوردهــا در چارچــوب قوانیــن اساســی ملــی بیــان گــردد. مدیریــت خودمدیریتــی دموکراتیک در كوردســتان 

یــك مدیریــت حقوقــی دولتــی نیســت. بلكــه مدیریــِت مدرنیتــه ی دموكراتیــك در ســطح بومــی اســت. 

7ـ بُعد فرهنگی

ــی  ــخ و فرهنگ ــد. تاری ــش می منای ــر تشــكیل خوی ــگ، ســعی ب ــخ و فرهن ــه تاری ــی ب ــای واقع ــاده ی معن ــا اع ــك ب ــت دموكراتی مل

كــه دچــار تحریــف گردانــده شــده، گویــی در رونــد شــكل گیری ملــت دموكراتیــك بــه رنســانس)نوزایی( می رســند. رهیافــت ملــت 

دموكراتیــك بــرای حــل مســئله ی كــورد، پیــش از هــر چیــز بــه تعریــف صحیــح تاریــخ و فرهنــگ كوردهــا مرتبــط و وابســته اســت. 

تعریــف صحیــح تاریــخ و فرهنــگ، تعریــف صحیــح موجودیــت اجتامعــی را بــه همــراه مــی آورد. برســاخت ملــت دموكراتیــك كــورد، 

هــم بــا ملی گرایــی دولــت ـ  ملــت حاكــم تفــاوت دارد و هــم از رویكردهــای ملی گرایانــه و دولت گرایانــه ی كــوردی متفــاوت اســت؛ 

در برابــر آن هــا، نوعــی ملــت آلرناتیــو اســت كــه بــر تاریــخ و فرهنــگ زحمت كشــان و خلق هــا متكــی اســت. 

8ـ بُعد دفاع ذاتی

ــز،  ــی نی ــاع اجتامع ــود. در دف ــای آورده می ش ــداری به ج ــر جان ــود در ه ــی موج ــز دفاع ــط غرای ــك، توس ــاع بیولوژی ــات دف لزوم

متامــی افــراد اجتــامع به صــورت مشــرك از خویــش دفــاع می مناینــد. نظــام دفــاع ذاتــی كوردهــا در دویســت ســال اخیــر و بــا یــورش 

مدرنیتــه ی رسمایــه داری در برابــر حمــات ناكافــی مانــد و موجودیــت كوردهــا بــرای اولیــن بــار بــا خطــر نابــودی مواجــه گشــت. 

ــی  ــت ذات ــظ هوی ــت حف ــون اساســی جه ــر قان ــی ب ــِت مبتن ــه ضامن ــن اســت ك ــا، ای ــا دولت ه ــن رشِط مشرك زیســن ب حداقلی تری

ــا اســتاتویی كــه از طریــق  و حیــات آزاد كوردهــا تأمیــن گــردد. رصفــا ضامنــِت مبتنــی بــر قانــون اساســی كفایــت منی كنــد؛ بایــد ب

قوانیــن تعییــن گشــته ، رشایــط ملمــوس اجــرای ضامنــت مزبــور پیگیــری شــوند. كلیــه ی امــور امنیتــی بــه غیــر از دفــاع ملــی مشــركی 

كــه در برابــر خــارج صــورت می گیــرد، بایــد توســط خــود جامعــه ی انجــام داده شــوند. زیــرا یــك جامعــه فقــط خــودش می توانــد 

ــد در  ــن بای ــد. بنابرای ــرآورده منای ــای آن را ب ــكل نیازه ــب ترین ش ــه مناس ــازد و ب ــرار س ــی اش را برق ــت داخل ــه امنی ــن وج ــه بهری ب

ــران، تحوالتــی جــدی صــورت دهــد.  سیاســت های امنیــت داخلــی کشــور ای

9ـ بُعد دیپلامتیك

ــه شــده اســت.  ــزاری در نظــر گرفت ــرای ملت هــای ســتمدیده همیشــه نقشــی اب ــه ب ــت ـ ملت هــای خاورمیان در دیپلامســی دول

بنابرایــن ملــت دموكراتیــك بــرای حفــظ موجودیــت و آزادی خــود بــه یــك فعالیــت مثبــت دیپلامتیــك نیــاز دارد)یعنــی هــم میــان 

ــتد و  ــتی، دادوس ــح، دوس ــراری صل ــزار برق ــك اب ــك ی ــت دموكراتی ــی مل ــی(. دیپلامس ــطح جهان ــم در س ــایگان؛ و ه ــود و همس خ

ــای  ــر ارزش ه ــوع دیپلامســی ب ــن ن ــه حــل مســائل منجــر می شــود. ای ــای همســایه اســت و ب ــع و خلق ه ــان جوام همبســتگی می

متعالــی اخاقــی و سیاســی متكــی اســت. دیپلامســی ملــت دموكراتیــك، در چارچــوب مدرنیتــه ی دموكراتیــك می توانــد میــان خلق هــا 

و ملــل خاورمیانــه ـ  كــه دیپلامســی »دولــت ـ  ملــت« آن را به ســوی یــك كائــوس و درگیــری بــزرگ ســوق داده اســت ـ نقــش چاره یابــی 

مانــدگاری را ایفــا منایــد. 

ــد،  ــی توســعه ی آن بوده ان ــش در پ ــع خوی ــق مناف ــوردی مطاب ــه برخــی ســازمان های ك ــه ای ك ــك خودرسان فعالیت هــای دیپلامتی

تاكنــون بیشــر از فایــده، موجــب زیــان،  انشــعاب و درگیــری میــان كوردهــا شــده اســت. بنابرایــن یكــی از وظایــف اساســی ملــی، 

توســعه ی یــك دیپلامســی كلیت منــد میــان كوردهاســت. بــه همیــن جهــت تأســیس »كنگــره ی دموكراتیــك ملــی« و كارایی بخشــی بــه 

ــد.  ــا می باش ــه  در گســره ی دیپلامســی كورده ــن وظیف آن، حیاتی تری
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نقشه راه«
اولین دکلراسیون)نقشه راه( در مرحله نخست تکوین

پــژاك می خواســت بجــای برجسته شــدن بعــد نظامــی رویارویــی بــا ایــران، بعــد سیاســی ـ مدنــی را بارزترســازد، بــه همیــن دلیــل 

بــرای نخســتین بار در تاریــخ خــود در 2009/4/17 »اعامیــه 14 مــاده ای« بــرای حــل مســئله ی   كــورد، اعــاده ی حقــوق طبیعــی خلقامن 

و بــه رســمیت شــناخن آن، ارائــه داد. ایــن پــروژه به مثابــه اولیــن نقشــه راه پــژاك تلقی گشــت كــه مــواد آن بصــورت ذیــل اســت:

»1ـ حــل مســایل اتنیكــی و قومــی از نظــر سیاســی، فرهنگــی، مذهبــی و زبانــی و در رأس آن مســئله ی  کــورد و احــراز از هرگونــه 

عوامفریبــی در ایــن بــاب. 

2ـ به رسمیت شناخن مدیریت ذاتی خلقها و خلق کورد با توسل به ضامنتهای قانونی. 

3ـ آزادی احزاب سیاسی و عقاید فكری و مذهبی و تغییرات الزم در این جهت در قانون اساسی. 

4ـ رعایــت حــق آزادی بیــان، فكــر و اندیشــه، عقایــد مذهبــی، رفــع هرگونــه ممنوعیــت سیاســی، لغــو اعــدام، هرگونــه شــكنجه 

فكــری ـ بدنــی، سنگســار و قصــاص. 

ــران،  ــرای متــام خلقهــای ای ــر ب ــان مــادری در مــدارس و ســطوح باالت ــه زب ــون اساســی، آمــوزش ب ــی اصــل 15 قان 5ـ اجــرای عمل

بخصــوص خلق كــورد. 

6ـ رعایــت حقوق بــرش در چارچــوب قوانیــن و نرمهــای متعــارف بین املللــی و تأســیس وزارت حقوق بــرش در ایــران بــرای نظــارت 

بــر امــورات مربوطــه. 

7ـ مخالفت با استفاده از ساحهای كشتار جمعی از جمله ساح هسته ای در ایران و سطح جهان. 

8ـ ایجــاد زمینــه بــرای مشــاركت زنــان و جوانــان بــا موجودیــت ذاتــی خویش و مشــاركت آزادانــه در فعالیتهــای سیاســی، اجتامعی، 

اقتصــادی و فرهنگــی، حــق جایگیــری و نامزدشــدن بــرای پســتهای دولتــی، خصوصــا بــرای زنان. 

9ـ رعایــت حقــوق شــهروندی و عــدم دخالــت در زندگــی خصوصــی افــراد جامعــه و خلقهــا، آزادی اصــول مذهبــی و اعتقــادی و 

آداب و رســوم ملیتهــا و اتنیكهــا و گــذار از سیاســتهای مبتنــی بــر تفتیش عقایــد. 

10ـ آزادی مطبوعاتــی و فراهم منــودن زمینــه بــرای رســانه های آزاد، رفــع هرگونــه سانســور و تصویــب قانــون ویــژه مبتنــی بــر 

ــانه ها.  ــوق رس ــت از حق حامی

11ـ منحل منــودن نهادهــای ویــژه ی حكومتــی كــه بــا ایجــاد فشــار و ارعــاب در جامعــه، ســامت روانــی جامعــه را بــه مخاطــره 

می ا ندازنــد. 

12ـ حــذف مفاهیــم كاذبــی كــه طــی آن برخــی مناطــق محــروم منطقــه ی جنگــی تلقــی می شــوند، جهــت فراهم منــودن زمینــه ی 

توســعه ی رسمایه گــذاری اقتصــادی و فعالیــت و رشــد فرهنگــی، بویــژه در کوردســتان. 

13ـ ایجــاد زمینــه ی اشــتغال زایی و تــاش بــرای حــل معضــل بیــكاری و برداشــن محدودیت هــای گزینشــی بــرای فارغ تحصیــان 

دانشــگاهی، خصوصــا کوردهــا و دیگــر اقلیتهــای اتنیكــی ـ مذهبــی همچــون ارامنــه، آشــوری و بهایــی. 

14ـ ایجاد اصاحاتی در قانون اساسی و قوانین انتخاباتی و لغو نهادهای استصوابی و فراقانونی نظیر شورای نگهبان.«

كنفرانس نخست؛ خط سوم

ــگاه جنبــش در  ــرارداد و جای ــی ق ــی مــورد ارزیاب ــا مبدأهــای جنبــش مبارزات ــاق ب كنفرانــس اتحــاد، مقــوالت سیاســی را در انطب

معــادالت سیاســی منطقــه خاورمیانــه را بعنــوان »خط ســوم« تعییــن ســاخت. خــط ســوم بــه معنــی مبــدل شــدن بــه یــک نیــروی 

ــیه و دول  ــی و روس ــاف بین امللل ــکا و ائت ــورد، آمری ــش آزادیخواهــی آپوییســتی ک ــان: جنب ــروی موجــود در جه ــه  نی ــاوت از س متف

ــه.  محافظــه کار منطق

دکلراسیون دوم

پژاک دکلراسیون دوم را در سال ۲۰۱۰ ارائه داد. 

ــون اساســی   ــود قان ــک و نب ــت سیاســی دموکراتی ــدان ذهنی ــران، فق ــرای پیشــرد دموكراســی در ای ــارزات ب ــه ی مب ــژاك در ادام پ

دموکراتیــک را منشــأ متامــی بحرانهــای ایــران عنوان كــرد و آن را بسرســاز كائــوس و فروپاشــی در داخــل و خطــر دخالــت قدرتهــای 

ــک  ــی دموکراتی ــران گوشزدســاخت: »خودمدیریت ــت ته ــه حاكمی ــر دو راه را ب ــروژه ی دیگ ــك پ ــه ی ی ــا ارائ ــذا ب ــی دانســت. ل جهان

ملتهــا« یــا »فروپاشــی بــا تعمیــق بحرانهــا«. ایــن، امتــام حجــت پــژاك در ســال 2010 بــود. خطــاب بــه خلقهــا هــم گفــت در صــورت 

»
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رسبــاززدن دولــت از حــل مســایل، در انتظــار اقــدام دولــت برسنرنــد و بــا مبــارزه مســتقل مدنــی، خودمدیریتی شــان را احیامناینــد. 

زیــرا رهــر اوجــاالن »اســراتژی مرحلــه ی چهــارم« بــرای ملت کــورد را در 2010 آغازكــرد كــه دســتورالعمل آن »حفــظ موجودیــت و 

ــرای حــل دموکراتیــک در 2010/10/19 هشــدارداد كــه  ــروژه ی خــود ب ــه )دكلراســیون(، پ ــژاك در اعامی كســب آزادی« می باشــد. پ

ــژاك  ــا تنگناهــای عمیــق رودرو خواهدشــد. پ ــی ب ــم از به رسمیت شــناخن خودمدیریتــی ملتهــا، در ســالهای آت ــای رژی در صــورت اب

ــه داد: ــات کوردهــا، ارائ ــادی جهــت طــرح مطالب ــا دست نشان ســاخن مف ــروژه ای 7 مادهــای را ب ــا پ متعاقب

»1ـ به رسمیت شناخن مسئله ی  کورد و حل این مسئله به شیوه ی دموکراتیک و از راه دیالوگ. 

ــره  ــه ی مذاك ــت زمین ــود، الزم اس ــئله گام برداشته ش ــن مس ــل ای ــوی ح ــک بس ــی دموکراتی ــای سیاس ــك فض ــه در ی ــت آنك 2ـ جه

فراهم آیــد. 

ــری  ــش و درگی ــه  دور از تن ــب ب ــط مناس ــت رشای ــردد، الزم اس ــی مهیاگ ــل سیاس ــره و ح ــوگ، مذاك ــر دیال ــه بس ــت آنك 3ـ جه

ایجادشــود تــا سیاســت بتوانــد ایفــای نقش كنــد. بنابرایــن الزم اســت عملیاتهــای نظامــی متوقف گــردد. 

4ـ در راســتای چاره یابــی مســایل خلقهــا و جهــت آنكــه حقــوق سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و آزادی بیــان آنهــا بــه لحــاظ عملــی 

تأمین گــردد و اراده  ی ذاتــی خلقهــا بــه منصــه  ی ظهــور برســد، همــه ی حقــوق مذكــور تحــت ضامنــت درآورده شــوند و كلیــه ی موانــع 

موجــودی كــه بــر رس راهنــد از میــان برداشته شــوند. 

5ـ به رسمیت شناخن حق خودسازماندهی و فعالیت سیاسی خلقها. 

ــی،  ــره ی فرهنگ ــرا از جوه ــرد؛ زی ــق از آن یادك ــك خل ــت ی ــه موجودی ــوان به مثاب ــود، منی ت ــان گذاشته ش ــد زب ــه فاق ــی ك 6ـ خلق

ــری  ــن آمــوزش، پیشــرد و بكارگی ــان كــوردی، همچنی ــژه زب ــا بوی ــان خلقه ــی خــود گسسته می شــود. رســمی منودن زب ــا مل اتنیكــی ی

ــی رشط اساســی اســت.  ــی و غیردولت ــادری در متامــی عرصه هــا و نهادهــای دولت ــان م زب

7ـ در راســتای از میان برداشــن فضــای رعــب و وحشــت و فراهــم آ وردن فضایــی دموکراتیــک و آزاد جهــت مشــاركت آزادانــه، آزادی 

زندانیــان سیاســی و لغــو قانــون اعــدام امــری اجتناب ناپذیراســت.«

پــژاك تأكیدكــرد كــه ایــن دكلراســیون را تنهــا بــه مســئله ی  کــورد محــدود منی ســازد و امیــد اســت پیش زمینــه ای شــود بــرای حــل 

مســایل متامــی خلقهــای ایــران. حتــی مرزهــای سیاســی، كمربنــد ملــی و متامیــت ارضــی كشــور ایــران را هــدف قرارمنی دهــد. 

بــا ادامــه ی تعرضــات نظــام ایــران جنــگ قندیــل روی داد و پــس از شکســت مفتضحانــه نظــام والیــی، پــژاک آتش بــس را پذیرفــت 

و مجــددا بــه مبــارزه بــرای حــل سیاســی مســئله  کــورد کوشــید. 

ــران نشــان داد كــه قصــد چاره یابــی مســئله ی  کــورد و تحــول  ــه مرحلــه ی چاره یابــی بــود، امــا ای ــرای ورود ب آتش بــس یــك گام ب

رونــد آتش بــس بــه مذاكــره ی دوجانبــه را نــدارد و بــرای چنــان اقدامــی هــم از آمادگــی الزم برخــوردار نیســت. 

دکلراسیون سوم

ــت  ــه هف ــاالن »اعامی ــر اوج ــری ره ــه فك ــر منظوم ــق ب ــگ، در 2011/9/15 منطب ــام جن ــت ده روز از امت ــس از گذش ــژاك پ پ

مادهــای ســوم« را جهــت حــل دموکراتیــک مســئله  ی کــورد در رشق کوردســتان و ایــران منترشمنــود. ایــن پــروژه  دموکراتیــک پــژاك 

در مقابــل دخالتهــای دولتهــای محافظــه كار منطقــه ای و مداخله گــر خارجــی، خوانــش صحیــح از »بهــار خلقهــا« بویــژه در ایــران و 

نیــز ریل گــذاری بــرای حركــت گریــا بــود. برخــورد امنیتــی و نظامــی بــا مســئله ی  کــورد در اثنــای بهــار عربــی و بهــار خلقهــا دیگــر 

قابل پذیــرش نبــود. بی اعتنایی هــای ایــران بــا كاربســت متدهــای تقلیــدی از ابرقدرتهــای جهــان، قضیــه را بحرانی تــر كــرد. پــژاك امــا 

بــرای معنابخشــی بــه آتش بــس 5 ســپتامر بــا هــدف حــل مســاملت جویانه مســئله ی  كــورد، بــا حســن نیت متــام اعامیــه ی 7 مــاده ای 

ســوم را بــه افــكار عمومــی ارائــه داد. در اعامیــه، هــر گونــه مركزگرایــی دولــت ـ ملت گرایانــه بشــدت محكــوم و بــر تحقــق ملــت 

ــه ی  ــواد هفتگان ــره متحول شــود. م ــه مذاك ــس ب ــا آتش ب ــد ت ــک تأكیدگردی ــت دموکراتی ــن مشــرك و مدیری ــاد میه ــک، ایج دموکراتی

اعامیــه:

»1ـ الزم اســت حقــوق سیاســی، فرهنگــی و اجتامعــی خلقهــای ایــران و خلق کــورد به رســمیت شناخته شــود. بدین منظــور 

تضمیــن قانونــی و عملــی، یــك اصــل اساســی دموکراتیــک اســت و از طریــق یــك قانــون اساســی دموکراتیــک امكان پذیــر می گــردد. 

2ـ الزم است زندانیان سیاسی آزادشوند و مجازات اعدام و سنگسار لغو گردد. 

3ـ الزم اســت حــق آمــوزش بــه زبــان مــادری بــرای ملت کــورد و ســایر ملتهــای ایــران بویــژه در مناطقــی كــه ملتهــای مختلــف در 

ــه و عملی گــردد.  ــد، تحقق یافت ــار هــم زندگــی می كنن كن

4ـ الزم اســت حــق مشــاركت سیاســی دموکراتیــک در ســطح بومــی و رسارسی بــرای خلق کــورد و ســایر خلقهــای ایــران به رســمیت 

ــت  ــک، فعالی ــات آزاد و  دموکراتی ــه انتخاب ــن زمین ــد. در ای ــی رفع گردن ــع قانون ــه ی موان ــت عملی شــدن آن، هم شناخته شــود و جه
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مدنــی آزاد و خودســازماندهی دموکراتیــک مــوارد بنیادیــن می باشــند. 

ــام  ــایع در نظ ــیوه های ش ــی از ش ــروزه یك ــد ام ــش عقای ــا تفتی ــده، ام ــی ممنوع گردی ــون اساس ــد در قان ــد تفتیش عقای 5ـ هرچن

قــدرت ایــران اســت. بــه همیــن دلیــل الزم اســت كــه آزادی بیــان و عقیــده و آزادی آئینــی بــرای همــگان، بویــژه بــرای آئین هایــی 

ــی و همــه ی مكاتــب فكــری انســانی متحقق گــردد.  ــر یارســان، بهای نظی

6ـ الزم اســت از همــه ی ســاختارهای فكــری ای كــه در عرصه هــای قانونــی، سیاســی، اجتامعــی، فرهنگــی و اقتصــادی، زمینه هــای 

ــاز  ــده مانع س ــای یادش ــک در عرصه ه ــه و دموکراتی ــاركت آزادان ــر مش ــد و در براب ــان را فراهم می آورن ــان و جوان ــه زن ــض علی تبعی

ــرد.  ــذار صورت گی هســتند، گ

7ـ الزم اســت معضــات اقتصــادی و فقــر در میــان خلــق  کــورد و دیگــر خلقهــا حــل  گــردد و توزیــع عادالنــه و عدالــت اجتامعــی 

بعنــوان یــك اصــل، شــالوده قــرارداده شــود.«

رهیافت بی بدیل نقشه راه ۲۰۱۷

ــك  ــتا، در 2017 ی ــهر و روس ــوراهای ش ــس و ش ــات مجل ــت جمهوری و انتخاب ــم ریاس ــات دوره ی دوازده ــل از انتخاب ــودار قب ك

ــل  ــن عم ــه راه ضم ــه ی نقش ــا ارائ ــودار ب ــود. ك ــن و ارائه من ــورد« تدوی ــئله ی  ك ــل مس ــران و ح ــودن ای ــرای »دمكراتیزه من ــه راه ب نقش

ــذا كــودار تغییــر اصــول قانــون  بــه وظیفــه، امتام حجــت كــرد. قانــون اساســی ایــران یــك نظــام رصف مردان ســاالری را برمی تابــد، ل

ــران،  اساســی را اصلی تریــن رشط اقــدام عملــی عنوان كــرد. كــودار در نقشــه راه خــود در راســتای چاره یابــی دموکراتیــک مســایل ای

ــنهادداد: ــف را پیش ــای مختل ــیون در حوزه ه ــكیل 8 كمیس تش

»1ـ كمیســیون حقــوق: بــرای آسیب شناســی قانــون اساســی و تغییــر آن بــه قانونــی دموکراتیــک بــرای تضمیــن حقــوق 

ــان  ــد متشــكل از حقوقدان ــن كمیســیون می توان ــب ای ــان و ســایر تنوعــات. تركی ــا، مذاهــب، زن ــی خلقه شــهروندی، سیاســی و مدن

دمكراســی خواهان، قانونگــذاران، مناینــدگان تنوعــات اجتامعــی و مناینــدگان حاكمیــت باشــد. 

2ـ كمیســیون بازتعریــف ســاختارهای مدیریتــی: یكــی از پیش رشطهــای گــذار بــه دموكراســی در ایــران، عبــور از منطــق و مــدل 

ــر  ــی ب ــودی متك ــت خ ــدل مدیری ــیون م ــن كمیس ــت. ای ــدرت اس ــاختار ق ــی از س ــن متركززدای ــون و همچنی ــزـ پیرام ــی مرك مدیریت

دموكراســی محلــی را ترویج می دهــد. 

3ـ كمیســیون همزیســتی عادالنــه خلقهــا: هــدف از تشــكیل ایــن كمیســیون ایجــاد همگرایــی بیشــر و اتحــاد آزادانــه و  

ــات  ــتی تنوع ــرای همزیس ــدی ب ــی را تهدی ــی ـ زبان ــه اتنیك ــای متامیت خواهان ــت و رویكرده ــران اس ــای ای ــان خلقه ــک می دموکراتی

می دانــد.  اجتامعــی 

4ـ كمیســیون زنــان: محــور كار ایــن كمیســیون بررســی موانــع بــا هــدف رفــع تبعیــض علیــه زنــان در حوزه هــای حقوقــی، سیاســی، 

اقتصــادی و مدیریتــی اســت. دو الیــه »ذهنیــت مردســاالرانه ی جامعــه و قرائــت زن ســتیزانه ی قانــون اساســی« بایــد تغییریابند. 

5ـ كمیســیون امنیتــی: هــدف از ایجــاد ایــن كمیســیون، بحــث و تصمیم ســازی در خصــوص سیاســتهای امنیتــی متعهــد بــه اراده ی  

دموکراتیــک جامعــه، یافــن مكانیســم هایی بــرای برقــراری امنیــت اجتامعــی و تطبیــق حداكــری رویكردهــا و سیاســتهای امنیتــی بــا 

روح »سیاســت دموکراتیــک« اســت. 

6ـ كمیســیون اقتصــادی: رفــع اتــكای بــر اقتصــاد نفتــی، رفــع تبعیض هــای اقتصــادی و مبــارزه بــا بیــكاری، فقــر و بحــران كار ایــن 

كمیســیون اســت. 

7ـ كمیســیون محیط زیســت: صنعتگرایــی و انحصــار ســودـ رسمایــه تخریبــات زیســت محیطی بزرگــی ایجــاد كرده انــد كــه متأثــر 

از آن، جامعــه و حیــات اجتامعــی بــا مخاطــره روبروینــد. كار كمیســیون بررســی جنبه هــای ذهنیتــی ـ كاربــردی همســو بــا »پارادایــم  

دموکراتیــک ـ اكولوژیــك« اســت. 

ــی و  ــطح دموكراس ــان دهنده ی س ــور، نش ــك كش ــی در ی ــر فرهنگ ــای متك ــطح آزادی هویته ــگ: س ــان و فرهن ــیون زب 8ـ كمیس

ــرای هــر ملتــی محفــوظ اســت و  ــان مــادری و حفــظ فرهنــگ تاریخــی ب ــه زب پیرشفــت آن كشــور اســت. حــق طبیعــی آمــوزش ب

ــت ملتهاســت.« ــی هوی ــت فرهنگ موجودی

ــران ترسیم گشــته و  ــا و تهدیدهــای پیشــاروی ای ــره متامــی فرصته ــژار و غی ــژاك، ك ــی پ ــودار و شــاخه های آن یعن در نقشــه راه ك

ــا  بــه نظــام و افــكار عمومــی یادآوری گشــت. جامعــه بــرای گشــایش دموکراتیــک از ســوی نظــام حــارض و بــرای انجــام تغییــرات ب

توســل بــه قیــام، آنهــم در صــورت واكنــش منفــی رژیــم، تواناســت. در غیــر ایــن صــورت ایــران بخاطــر تهدیــدات خارجــی و بحرانهــای 

داخلــی بــا فاجعــه رویــارو بــوده و هســت. كــودار در ســالهای گذشــته چندیــن اعامیــه را در حــد نقشــه راه ارائــه داده و بــا ارائــه 

»
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ــر اســراتژی  ــه ب ــا تكی ــن ب ــر را بازتعریــف و رهیافت هــای دموکراتیــک آن را برشــمرد. همچنی نقشــه راه در 2017 هــم رضورت تغیی

»خط ســوم« نــه مداخلــه ی خارجــی را تحول آفریــن دانســت و نــه تــداوم اســتبداد و متامیت خواهــی نظــام را عاقانــه و هوشــمندانه. 

سند چشم انداز

پــس از قیــام دیــامه 1396 و تــداوم آن بــه انحــاء مختلــف از ســوی كارگــران، كارمنــدان، معلــامن، روشــنفكران، زنــان و جوانــان، 

ــم ا   نداز،  ــند چش ــش و س ــه راه خوی ــه ی نقش ــا ارائ ــعی كردند ب ــتانی س ــی و کوردس ــور ایران ــارج از كش ــیون های خ ــك از اپوزیس هری

دورمنــای مطالبــات مردمــی را در چارچــوب مبدأهــای ســازمانی خویــش ترســیم منایند. كــودار از جملــه »جنبشــهای سیســتمی« بــود 

ــه ی نقشــه راه پیشــین خــود  ــه »ســند چشــم انداز« را در ادام ــروژه ای به مثاب ــق در روز 2018/7/8 پ ــه در كســوت پیشــاهنگ خل ك

در بهــار 2017 منترشكــرد. 

ــد مــرم  كــرد  ــن در ســال 2018 تأكی ــده ی اجتامعــی نوی ــوان پدی ــام دموکراتیــک مردمــی« بعن ــر »قی ــروژه ی خــود ب كــودار در پ

ــكال  ــتقیم و رادی ــای مس ــق و تصمیم گیریه ــدی خل ــر اراده من ــران را ب ــام ای ــاختار نظ ــول در س ــر و تح ــه تغیی ــت هرگون و محوری

ــه طرفهــای مذاكــره  ــران، احــزاب و ســازمانها به مثاب ــت ای ــا را در اولویــت پیــش از دول ــن خلقه ــام مردمــی استوارســاخت. بنابرای قی

ــی  ــا سیســتم كنفدرال ــوی، نقــش خــود را پیشــاهنگی ب ــه ی ق ــا پشــتوانه و عقب ــودار ب ــرارداد و ك ــران، ق ــی مســایل ای ــرای چاره یاب ب

خــود عنــوان منــود. بنابرایــن اولویــت دادن بــه »ملتهــا، اقشــار حــارض در صحنــه ی خیابان)همچــو قیــام دیــامه(، ســازمانهای مدنــی  

دموکراتیک)همچــو اتحادیه هــا و ســندیكاهای كارگــران و . . . (، زنــان و جوانــان« را حــق آنهــا در نظــام نویــن و دموکراتیــک 

ــاب« را  ــیون حقیقت ی ــرات »كمیس ــتون فق ــت س ــا می بایس ــک، هامن ه ــی دموکراتی ــد چاره یاب ــاز رون ــورت آغ ــه در ص ــت ك دانس

تشــكیل می دادند. 

این سوال هم پیش می آید كه راهكارهای كودار و پژاك برای چاره یابی چیست؟ در من سند چشم انداز آمده:
 »جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان )كــودار( به مثابــه بخشــی از مــوج خروشــان قیــام در ایــران و کوردســتان، هوشــمندانه متوجــه 

اوضــاع اســفبار جامعــه، فرصتهــا و تهدیدهــا علیــه ایــران و کوردســتان اســت. سیســتمی هســتیم كــه كالبــد آن كنفدرالیســم دموکراتیــک و روح آن 

ملــت دموکراتیــک اســت. خودمدیریتــی دموکراتیــک و دموكراســی محلــی بــا ایــن سیســتم زمینــه ی اجرایــی می یابــد. كــودار بــرای آزادی ملتهــا، 

بویــژه ملتهــای ایــران و رشق کوردســتان مبارزه می كنــد. سیســتمی می باشــد كــه دارای پــروژه ی دموکراتیــک عــاری از جنــگ اســت. در ایــن راســتا، 

ــكال خواســتار برداشــن گامهــای  ــد و بصــورت رادی ــژه مســئله  ی کــورد را كافی منی دان ــا، بوی ــران به وجــود مســئله ی ملته ــی ای اعــراف نظــام كنون

عملــی از ســوی نظــام اســت، اگرنــه دارای چنــان رویــه ی مبارزاتــی اســت كــه هیــچ گشایشــی را از دولتهــا، نظامهــا و جریانــات سیاســی ـ نظامــی 

عاجزانــه طلب منی كنــد. پــژاك بعنــوان پیشــاهنگ تحقــق عملــی سیاســت دموکراتیــک در سیســتم كــودار، در راســتای آزادی ملتهــای ایــران و رشق 

کوردســتان آمادگــی كامــل جهــت هرگونــه چاره یابــی دموکراتیــک را دارد. كــودار و پــژاك خواســتار گشــایش سیاســی از ســوی دولــت ایــران و آمــاده 

بــرای حــل مســاملت آمیز مســئله ی  کــورد و ملتهــای ایــران در چارچــوب پــروژه ی ملــت دموکراتیــک و خودمدیریتــی دموکراتیــک خــود هســتند.«

ــكال  ــفاف و رادی ــورت ش ــران، بص ــایل ای ــورد و مس ــئله ی  ک ــی مس ــت چاره یاب ــی جه ــایش سیاس ــی و گش ــای عمل ــن گامه ــرای برداش ــودار ب ك

هشــت بُعــد بســیار حیاتــی را برمی شــامرد كــه بــدون آنهــا هیــچ یــك از جامعــه، نظــام ایــران و جامعــه ی بین امللــل قــادر بــه چاره یابــی مســایل 

نخواهندشــد. زیــرا تنهــا راهــكار واقعــی را »مســئله ی دموكراســی و دموكراتیزه كــردن ایــران، تغییــر قانــون اساســی و دموكراتیزه كــردن آن و گــذار 

ــرای حــل مســاملت آمیز مســایل در چارچــوب دولتــی كــه دموكراســی  ــه ملــت دموکراتیــک« برمی شــمرد. كــودار آمادگــی خــود ب دولــت ـ ملــت ب

ــای  ــن گامه ــیون را برداش ــن دموكراتیزاس ــد. تضمی ــران را حفظ می كن ــی ای ــی ـ  فرهنگ ــدی سیاس ــم كلیت من ــرش ه ــدل مدنظ ــام و م ــرد، اع را بپذی

ــد: ــل می دان ــاد ذی ــی در ابع عمل

ــی  ــی كنون ــون اساس ــاخن قان ــت مبدل س ــی جه ــه اقدامات ــردد ك ــه ای فراهم گ ــان زمین ــد چن ــی بای ــد حقوق ــتای بع ــی: در راس ــد حقوق »1ـ بع

ــردی  ــوق ف ــن حق ــردد. همچنی ــات در آن تضمین گ ــایر تنوع ــان و س ــا، مذاهــب، زن ــوق ملته ــک به انجام برســد و حق ــون اساســی دموکراتی ــه قان ب

و جمعی)كلكتیــو( در جوامــع گسســت ناپذیر اســت و هــر گسســتی بــرای رسكــوب و اســتثامر می باشــد؛ پــس بایــد حقــوق فــردی و جمعــی در 

ــه تعریــف شــفاف گردد.  ــن دو مقول ــن ای ــه منظــور هامهنگــی مابی ــون اساســی دموکراتیــک ب قان

2ـ بعــد كشــوری ـ بومــی: وطــن مشــرك و متامیــت آن بایــد چنــان تعریف گــردد كــه تنهــا متعلــق بــه یــك گــروه دینــی و اتنیكــی منفــرد نباشــد، 

بلكــه بــرای كل ادیــان و اتنیكهــا بــوده و افــراد آزاد، شــهروندان دموکراتیــک آن محسوب شــوند. همچنیــن به لحــاظ ابعــاد كشــوری و بومــی، ایــن 

وطــن مشــرك و مــكان زندگــی جامعــه ی اكولوژیك)محیط زیســت(، اقتصــادی و دموکراتیــک اســت و همــة تفاومتندی هــا بایســتی بتواننــد آزادانــه 

در بســر آن سیاســت ورزی منــوده و در مدیریــت مشــارکت منایند. 

3ـ بعــد اجتامعــی: جامعــه نیازهــای حیاتــی و رضوری دارد كــه از قبیــل آنهــا »آمــوزش، ســامت، ورزش، فرهنــگ و حقــوق« اســت. در ایــن 

حوزه هــا، جامعــه در رابطــه و رقابــت متقابــل بــا دولــت قرارمی گیــرد و مشــخص اســت كــه نهادهــای كنونــی دولــت ناكارآمــد هســتند؛ لــذا در 

ــا  ــود. کورده ــاز نخواهندب ــیته مسئله س ــان و اتنیس ــتند، زب ــی هس ــات اجتامع ــه رضوری ــوق ك ــگ و حق ــامت، ورزش، فرهن ــوزش، س ــعه ی آم توس

ــران و کوردهــا  ــان كــوردی، در چارچــوب ملــت دموکراتیــک نهادهــای آمــوزش و فرهنــگ خــود را گســرش می دهند. خلقهــای ای ــا توســعه ی زب ب

»
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جــزو متامیــت فرهنگــی ایــران و کوردســتان هســتند كــه بــدون آنهــا ایــن متامیــت ناقــص اســت پــس بایــد بــرای چاره یابــی آن اقــدام  عملــی كــرد. 

ــان تبعیــض صورت می گیــرد. ذهنیــت مردســاالر  4ـ بعــد آزادی زن: در ایــران در حوزه هــای حقوقــی، سیاســی، اقتصــادی و مدیریتــی علیــه زن

جامعــه و دولــت، بانــی ایــن تبعیضهــا هســتند. بــدون رفــع ایــن تبعیضهــا تحقــق دموكراســی غیرممكــن اســت. حقــوق و آزادیهــای زنــان از جملــه 

آزادی ســازماندهی، آزادی بیــان و مطالباتشــان بایــد تضمیــن قانونــی داشته باشــد. نکتــه حیاتــی آن اســت کــه بــدون چاره یابــی مســئله ی زن اصــوال 

ســخن از چاره یابــی بیهــوده خواهدبــود. 

ــد.  ــر قرارمی ده ــت تأثی ــاد را تح ــر ابع ــوص دیگ ــا در خص ــن و تصمیم گیریه ــن قوانی ــی، تعیی ــات چاره یاب ــد، اقدام ــن بع ــی: ای ــد امنیت 5ـ بع

ــرای  ــی ب ــت قانون ــا ضامن ــرای کورده ــژه ب ــی بوی ــت اجتامع ــث امنی ــد. در مبح ــان از آزادی محرومن ــرو و همچن ــودی روب ــر ناب ــا خط ــا ب کورده

حفــظ موجودیــت الزم اســت امــا کافــی نیســت. در صــورت پذیــرش حــل مســئله ی  كــورد، نهــاد نیــروی نظامــی ایــران بایســتی بصــورت رادیــكال 

ــی  ــت اجتامع ــظ امنی ــرای حف ــرشوع( ب ــاع ذاتی)م ــروی دف ــت. نی ــرشوع نیس ــروی دفاع م ــورداری از نی ــدم برخ ــای ع ــه معن ــن ب ــردد. ای متحول گ

ــد.  ــه تهدی ــرای همزیســتی اســت ن ــك فرصــت ب ــران و کوردســتان ی كشــوری و بومــی و دموکراتیزاســیون در ای

ــان انحصارگــری و ســلطه  ــای جری ــر تخریبه ــی اقتصــادی، از جامعــه و محیط زیســت در براب ــا رویكردهــای كمون ــودار ب 6ـ بعــد اقتصــادی: ك

ــط  ــه رواب ــد. مخالــف کاالپرســتی اســت و ب ــد. گســرش فرهنــگ كار همگــرا در راســتای رفــع نیازهــا را اقتصــاد راســتین می دان ــا دفاع می كن الیته

ــع كشــور را  ــروت و مناب ــه ث ــع عادالن ــه مناطــق محــروم را رد و توزی اقتصــادی رضوری جامعــه بجــای سودپرســتی اهمیت می دهــد. تبعیــض علی

اســاس كار قرارمی دهــد. 

7ـ بعــد محیط زیســت: صنعت گرایــی، رسمایه پرســتی انحصارگرایانــه و بهره بــرداری ســودمحور از منابــع طبیعــی محیط زیســت را بــا فاجعــه ی 

جران ناپذیــر روبروســاخته و سدســازی بی رویــه، بیابان زایــی، نابــودی منابــع آبــی طبیعــی و منابــع جنگلــی و بافــت رسطــان وار شــهری بــه تــاش 

دموکراتیــک بــا محوریــت تصمیم گیــری اجتامعــی ـ دولتــی مبتنــی بــر رویكــرد اخاقــی نیازمنداســت. در ایــن راســتا پارادایــم كــودار دموکراتیــک و 

اكولوژیــك بــوده و خواســتار تحــول ســاختاری در ایــن زمینــه اســت. 

8ـ بعــد دیپلامتیــك: كــودار منونــه ای بســیار عالــی در زمینــه ی ارائــه ی رهیافــت دموکراتیــک در ســطح ایــران اســت. بدون توجــه بــه تفاومتندیهای 

اتنیكــی و ملــی منی تــوان مســایل ایــران را حل كــرد. از دیربــاز نحــوه ی نگــرش بــه کوردهــا و کوردســتان، تجزیه طلبــی بــوده كــه یــك تبلیــغ منفــی 

اســت، امــا برعكــس، كــودار سیســتمی اســت كــه بــدون تغییــر در مرزهــا، توســل بــه راهــكار نظامــی و جنــگ و یــا تحمیــل راهكارهــای خــاص 

خــود، ســعی در ایجــاد یــك ســازماندهی همگــرا دارد كــه متامــی کوردهــا، بلوچهــا، اعــراب، ترکها)آذربایجانی هــا(، فارســها و . . . را دربرمی گیــرد و 

توسعه می بخشــد. ایــن مــدل چاره یابــی كــودار بــر ضــد دولتهــا نیســت، بلكــه سیســتم كنفدرالیســم دموکراتیــک و یــك اتحادیــه ی جامعــه مدنــی 

هســت. ایــن بــدان دلیــل اســت كــه فعالیتهــای دیپلامتیــك دولتهــا بــه تنهایــی قــادر بــه چاره یابــی نیســت.«

ــرای  ــران ب ــام ای ــاروی نظ ــكار را پیش ــای آش ــد و راهه ــن ترشیح می مناین ــود را چنی ــش خ ــفاف و نق ــع ش ــود مواض ــند خ ــژاك در س ــودار و پ ك

انتخــاب قرارمی دهنــد:

ــود.  ــز قایل ش ــک متای ــی دموکراتی ــی و خودگردان ــان قدرت گرای ــه می ــد ك ــان باش ــی چن ــت اجتامع ــد مدیری ــی بای ــایل اجتامع ــل مس ــرای ح »ب

مدیریــت  دموکراتیــک و قــدرت هژمونیــك دو پارادایــم مدیریتــی متفــاوت هســتند. مدیریــت قدرت مــدار آخریــن حربــه ا ش ترویــج فردگرایــی در 

حــوزه ی ایدئولــوژی و خصوصی ســازی غارتگــر در حــوزه ی اقتصــاد اســت كــه آخریــن درجــه ی بحــران اســت. پارادایــم ملــت دموکراتیــک كــودار 

برابــری مبتنــی بــر تفاومتندیهــا و آزادشــدن اجتامعــی را مبنــا قرارمی دهــد. هــر شــهروند و عضــو ملــت دموکراتیــک ســه وظیفــه دارد:1ـ وظایــف 

ــه اجتــامع را حل می كنــد. گذشــته از ایــن  ــر ایــن ســه، مســایل دوازده گان ــكاء ب ــا ات ــذا ب روشــنفكرانه. 2ـ وظایــف اخاقــی. 3ـ وظایــف سیاســی. ل

مــوارد، تغییــر قانــون اساســی ایــران بــه قانــون دموکراتیــک، حیاتــی اســت. بایــد قانــون اساســی رصاحتــا ایــران را رسزمیــن مشــرك همــه ی خلقهــا، 

ــر  ــران دیگ ــام ای ــه نظ ــواه قیم مأبان ــای متامیت خ ــد. رویكرده ــی داشته باش ــی ـ عمل ــت اجرای ــد و ضامن ــا تعریف كن ــب و هویته ــیتها، مذاه جنس

پذیرفتنی نیســت. پیشــاهنگی از آن ملتهــای ایــران و حــق اقــدام عملــی برایشــان محفــوظ اســت. تنهــا بــا محوریــت جامعــه و تقبــل مطالبــات آن، 

ــت.  ــق خواهدیاف ــی تحق حــل و چاره یاب

هراس از خط سوم

رژیــم ایــران در 2018 بــه عملیاتهــای زمینــی و آتشــبار توپخانــه ای علیــه مناطــق گریایــی از ماكــو تــا كرماشــان دســتزد، امــا پــس از گذشــت 

تنهــا پنــج روز از اعان رســمی »ســند چشــامنداز« پــژاك و كــودار، بــر شــدت عملیاتهــا و كمین گذاریهــا بویــژه در مهابــاد، رسدشــت و شــاهو 

ــا را در  ــای گری ــی از عملیاته ــرات برخ ــه و دمك ــزاب كومل ــد. اح ــا انجامی ــای گری ــا نیروه ــده ب ــای پراكن ــه درگیریه ــه ب ــزود ك اف

ــارزه محسوب می شــود.  ــار حزبــی آنهــا نوعــی مصــادره آشــكار رنــج و مب ــد. ایــن رفت ــام خــود قالب كردن ــه ن پایگاههــای رســانهای ب

ــد  ــه درگیــری بپرهیزن ــروز هرگون ــژاك، نیروهــای ی. ر. ك ســعی كردند از ب ــروژه ی دمكراتیزاســیون كــودارـ پ بخاطــر اعــام رســمی پ

تــا فراتــر از جنبــه ی نظامــی، ابعــاد سیاســی »پــروژه ی اقــدام بــرای دمكراتیزاســیون ایــران« برجســته ترگردد، امــا دولــت برعكــس بــا 

ــی ـ  ــرات اجتامع ــانده بود، خنثی ســازی تأثی ــی رس ــت دیوانگ ــه حال ــو برجــام آن را ب ــه لغ ــگ و خشــونت ك ــردن فضــای جن ملتهب ك

سیاســی پــروژه را آمــاج قــرارداد. در ایــن فرایافــت سیاســی ایــن برخــورد ایــران ناشــی از هــراس از صلــح نــه، بلكــه تــرس از گســرش 

ــوم دارد.  ــمه های زالل خط س ــه در رسچش ــه ریش ــود ك ــودار ب ــی ك ــت اجتامع ــر محبوبی ــاره و كنرل ناپذی یكب

»
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۱ـ دولــت ـ ملــت و ملی گرایــی، مانعــی جــدی در برابــر نهادینــه شــدن و گســرش 

ــه  ــا راه رســیدن ب ــه تنه ــد ک ــا می کن ــه الق ــه جامع ــت. ب ــه اس ــی و آزادی جامع دموکراس

ــی  ــت کنون ــا وضعی ــت می باشــد. ام ــدی سیاســی و اجتامعــی، تشــکیل دول آزادی و اراده من

خاورمیانــه و بحرانــی کــه جامعــه ی جهانــی بــا آن مواجــه شــده، نشــان از عــدم كارایــی مــدل 

دولت ـ ملــت دارد. نیروهــای هژمونیــك نظــام رسمایــه داری بــرای رســیدن بــه ســود بیشــینه، 

ــد. مــدل  ــان جوامــع اســتفاده منوده ان همیشــه از سیاســت تفرقه انــدازی و جنگ افــروزی می

دولــت ـ ملــت بــا ایجــاد جامعــه ای یكدســت، دشــمن متــام تنوعــات و تفاوتهایــی اســت كــه 

ــی  ــت، مدل ــن وضعی ــر ای ــك در براب ــم دموكراتی ــام كنفدرالیس ــد. نظ ــود دارن ــع وج در جوام

غیردولتــی و دموكراتیــك اســت كــه آزادی و اراده منــدی متامــی تنوعــات اجتامعــی را ممكــن 

ــح و گــذار  ــه صل ــه داری، منجــر ب ــا گــذار از منطــق سودپرســت نظــام رسمای ــد و ب می گردان

از بحرانهــا می گــردد. 

ــی  ــه متام ــی اســت ک ــک و غیردولت ــی دموکراتی ــك، نظام ــام كنفدرالیســم دموكراتی ۲ـ نظ

ــر اســاس شــهروندی آزاد  ــان، ب ــان و جوان ــان زن ــی و در صــدر آن ــات اجتامع اقشــار و تنوع

و برابــر، مجالــس شــهروندی آزاد و برابــر را پدیــد می آورنــد. ایــن نظــام توانــش را در 

عرصه هــای اجتامعــی، فرهنگــی، اقتصــادی، علمــی، هــری، سیاســی، دفاعــی، دیپلامتیــک و 

ــرد.  ــه می گی ــود در جامع ــات موج ــی تنوع ــروی ذات ــی از نی حقوق

۳ـ مناســبات كنفدرالیســم دموكراتیــك بــا دولــت، از راه فرموالســیون »دولت+ دموکراســی« 

ــل  ــرش متقاب ــده ی  پذی ــه دربردارن ــت ک ــی اس ــی اصول ــای کار، سازش ــردد. مبن ــم می گ تنظی

دولــت و نظــام مدیریتــی جامعــه ی دموکراتیــک اســت. كنفدرالیســم دموكراتیــك بــدون رد 

و انــکار دولــت یــا مبدل شــدن بــه  ضمیمــه ی آن، مدلــی اســت کــه دموكراتیزاســیون جامعــه 

ــرار می دهــد.  ــا ق را مبن

ــر  ــران زی ــت ای ــا دول ــك ب ۴ـ حداقلی تریــن رشط الزم جهــت آنكــه كنفدرالیســم دموكراتی

ــی  ــرش اســتاتوی)جایگاه رســمی( خودمدیریت ــرد، پذی ــه رس ب ــك ســقف سیاســی مشــرك ب ی

ــك  ــی دموكراتی ــدف خودمدیریت ــه ه ــاخت ک ــان س ــر نش ــتی خاط ــت. بایس ــك اس دموكراتی

اتوریتــه ی  یــا  مدیریــت  شــكل گیری  بلکــه  نیســت  دولتــی  اختیــارات  در  سهیم شــدن 

ــه رســیدن  ــران می باشــد. پیداســت ك ــی ای ــه در چارچــوب مرزهــای کنون ــك جامع دموكراتی

بــه چنیــن اســتاتویی از طریــق یــك قانــون اساســی دموكراتیــك برقــرار خواهــد گشــت كــه 

منــود ســازش میــان جامعــه ی دموكراتیــك و دولــت اســت. در غیــر ایــن صــورت، كنفدرالیســم 

دموكراتیــك به طــور یک طرفه)دوفاکتــو( بــه برقــراری خودمدیریتــی دموكراتیــك اقــدام 

خواهــد كــرد. 

۵ سیاســت دموكراتیــك بــدون آزادی زن امــری ناشــدنی اســت و منی تــوان صلــح را توســعه 

ــت  ــه حال ــدرال و ب ــه ی کنف ــکل اتحادی ــه ش ــان ب ــود. زن داد و از محیط زیســت حفاظــت من

اتونــوم و خودویــژه در كنفدرالیســم دموكراتیــك جــای گرفتــه و خــود را ســازمان دهی 

می کننــد. 

ــک  ــم دموکراتی ــی در کنفدرالیس ــی اساس ــام، نقش ــاهنگان نظ ــوان پیش ــان به عن ۶ـ جوان

ــی دموکراســی خواه و آزادی طلــب هســتند کــه در پیشــرد  ــان نیروی ــد. جوان ــر عهــده دارن ب

جامعــه ی اخاقــی و سیاســی دارای نقــش اساســی هســتند. جوانــان به صــورت تشــکلی 

کنفدرالــی و بــه حالــت اتونــوم، در كنفدرالیســم دموكراتیــك جــای گرفتــه و بــه ســازمان دهی 

خویــش می پردازنــد. 

۷ـ در نظــام كنفدرالیســم دموکراتیــک، جامعــه مرجــع تصمیم گیــری اســت. بحــث، 

تصمیم گیــری و اجــرای امــور از ســوی نیروهــای دموکراتیــک جامعــه و مبتنــی بــر انتخابــات 
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اســت. دموکراســی به صــورت مســتقیم بــا مشــارکت متامــی تنوعــات موجــود در جامعــه بــه مطلوبریــن شــکل ممکــن اجــرا می گــردد. 

ــان، تنهــا حــق اجــرای تصمیــامت جامعــه را دارنــد.  در ایــن نظــام فــرد انتخاب شــونده و مجری

ــات از جانــب مجالــس روســتا، مجالــس بخــش و مجالــس محله هــا و  ۸ـ در نظــام كنفدرالیســم دموكراتیــك، تصمیــامت و مصوب

نواحــی شــهری اخــذ می گردنــد. معترتریــن نهــاد تصمیم گیــری، مجالــس خلــق می باشــند. تصمیــامت از ســوی شــورای مدیریتــی کــه 

مناینــده ی متامــی تنوعــات موجــود در رشق کوردســتان اســت عملــی می شــود. 

ــی، محیط زیســت را تخریــب منــوده  ــت ـ ملت«گرای ــی و »دول ــه داری به واســطه ی رسمایه پرســتی، صنعت گرای ــه ی رسمای ۹ـ مدرنیت

اســت. كنفدرالیســم دموكراتیــك بــا حساســیت و هوشــیاری بــا مســئله ی محیط زیســت برخــورد منــوده و بــا آن همخوانــی و ســازگاری 

ــاد و  ــردازد و اقتص ــغالگری می پ ــازی و اش ــتیا، نابودس ــا اس ــل ب ــه تقاب ــه، ب ــتی در جامع ــگ اکولوژیس ــای فرهن ــق احی دارد. از طری

ــرار می دهــد.  ــا ق ــا ماهیتــی محیط زیســتگرا را مبن جامعــه ای ب

۱۰ـ كنفدرالیســم دموكراتیــك، در برابــر تهدیــد نیروهــای مهاجــم خارجــی و مداخــات نیروهــای ســلطه جوی داخلی)مداخلــه و 

حملــه ی طبقــات قدرت طلــب درون جامعــه(، از نیــروی دفــاع ذاتــی برخــوردار اســت. در نظــام كنفدرالیســم دموكراتیــك هــر واحــد 

اجتامعــی طبــق اصــل جهان شــمول دفــاع ذاتــی، از خــود دفــاع می منایــد ولــی ایــن امــر بــه معنــای ارتش ســاالری نیســت. واحدهــای 

دفــاع ذاتــی هرچنــد از اختیــار عمــل الزم برخوردارنــد امــا تحــت كنــرل ارگانهــا و نهادهــای سیاســت دموكراتیــك قــرار دارنــد. 

ــرال را  ــی لی ــه فردگرای ــن نگرشــی ك ــد، همچنی ــچ می انگارن ــه جامعــه را هی ــا نگرشــهایی ك ــك ب ۱۱ـ نظــام كنفدرالیســم دموكراتی

ــرد.  ــا می گی ــرد را مبن ــه ـ ف ــان جامع ــوازن می ــد و ت ــارزه می منای ــد مب ــت می بخش مرشوعی

موسس کودار: موسس و رهر این نظام، رهر خلق های کوردستان، عبدالله اوجاالن است. 

مبانی و اصول نظام:

1ـ کودار، استقال سازمانی و اتحاد  کنفدرال دموکراتیک را مبنا قرار می دهد. 

ــک جوامــع رشق كوردســتان  ــارزه منــوده و از حقــوق دموکراتی ــه اســتعامر و نسل کشــی فرهنگــی و فیزیکــی مب ــه هرگون 2ـ علی

ــد.  ــاع می کن دف

3ـ بــر مبنــای اســتقال دموکراتیــک بــه میــراث تاریخــی، فرهنگــی و اجتامعــی خلقهــا احــرام می گــذارد. تــاش می کنــد کــه در 

حوزهــی عملــی، حــق ســازمان دهی آزاد و دموکراتیــک خلــق کــورد را در قانــون اساســی ایــران تعییــن کنــد. 

4ـ جامعــه ای اســت مشــرك كــه افــراد و اجتامعــات آزاد بــا اراده ی ذاتــی خــود آن را تشــكیل داده انــد. نیــروی متحدکننــده، اراده ی 

آزاد افــراد و گروههایــی اســت كــه تصمیــم گرفته انــد در درون کــودار گــرد آینــد. 

5ـ ســازماندهی جوامــع مبتنــی بــر »فــردـ شــهرونِد دموکراتیــِک آزاد و کمونــال« را در چارچــوب مجالــس جوامــع دموکراتیــک و بــر 

اســاس تــوان و اســتعداد ذاتــی آنــان محقــق می ســازد. 

6ـ در مقابل فردگرایی نظام رسمایه داری، زندگی جمعی و اشراکی را در همه ی عرصه ها پذیرفته و گسرش می دهد. 

ــوع  ــر ن ــر ه ــد و در براب ــرد می ده ــرد و پیش ــر آزادی زن را می پذی ــی ب ــک و مبتن ــک، اکولوژی ــه ی دموکراتی ــم جامع ۷ـ  پارادای

ــد.  ــارزه می کن ــاالرانه مب ــام مردس ــت و نظ ذهنی

۸ـ حیات اکولوژیک را مبنا قرار می دهد و در راستای استقرار حیاتی اکولوژیک ـ اجتامعی تاش می مناید. 

ــون،  ــس،  کم ــازمان دهی مجل ــه س ــک ب ــت دموکراتی ــوب سیاس ــد و در چارچ ــرار می ده ــا ق ــی را مبن ــی و سیاس ــی اخاق ۹ـ  زندگ

ــد.  ــعه می بخش ــه را توس ــی جامع ــا خودمدیریت ــن مبن ــر ای ــردازد و ب ــی می پ ــی و تعاون آکادم

ــد. گســرش و حامیــت از  ــارزه می منای ــرای پیشــرد و قبوالنــدن هویــت كــوردی در متامــی ســطوح اجتامعــی و سیاســی مب ۱۰ـ ب

حقــوق همــه ی خلقهــا و اقشــاری کــه در كوردســتان بــه رس می برنــد و گســرش فرهنــگ و آمــوزش بــه زبــان مــادری و خودمدیریتــی 

و خودســازماندهی آنــان را اســاس قــرار می دهــد. 

ــال را گســرش و  ــازار اقتصــادی کمون ــرد و ب ــا می گی ــر اقتصــاد را مبن ــه ب ــر نظــارت جامع ــی ب ــی اقتصــادی مبتن ۱۱ـ خودمدیریت

می منایــد.  ســازمان دهی 

۱۲ـ در برابــر اقدامــات رسکوبگرانــه ی دولــت ـ ملــت نظیــر اعــامل نسل کشــی فرهنگــی و فیزیکــی بــر خلــق و رسزمیــن كــورد و 

ــد.  ــارزه می منای دیگــر جوامــع موجــود در كوردســتان در چارچــوب دفــاع مــرشوع مب

۱۳ـ از طریــق به جــای آوردن مبــادی کنفدرالیســم دموکراتیــک، همگرایــی و اتحــاد كوردســتان را اســاس قــرار می دهــد. 

کنفدراســیون دموکراتیــک خلق هــای ایــران را مبنــا قــرار می دهــد و برگــزاری کنگــره ی دموکراتیــک رشق کوردســتان را جــزو اهــداف 

خویــش برمی شــامرد. 

»
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۱۴ـ در ایران، بر اساس نظام کنفدرالیسم دموکراتیک متامی خلق ها، هویت ها و باورداشت ها را می پذیرد. 

 حقوق و آزادیهای اساسی

ــی  ــور اجرای ــوده و در ام ــه، از آن پشــتیبانی من ــرش را پذیرفت ــوق ب ــای حق ــی و اعامیه ه ــک بین امللل ــوق دموکراتی ــودار، حق 1ـ ک

ــامرد.  ــرم می ش ــان را مح آن

۲ـ هــر شــخصی حــق دارد از ارزشــها و کرامــت انســانی خــود دفــاع کنــد. کــودار بــا هــر نــوع شــکنجه، اعــدام و تحقیــر کــه ناشــی 

ــد.  ــارزه می کن ــرا و قدرت گراســت، مب ــت دولت گ از ذهنی

۳ـ در نظام کودار هیچ شخص یا نهادی منی تواند حق حیات را به هیچ دلیل و علتی از انسان سلب مناید. 

۴ـ زنــان به عنــوان فــردـ شــهروندان آزاد و برابــر، دارای حقــوق سیاســی، اجتامعــی، فرهنگــی و اقتصــادی می باشــند و می تواننــد 

بــه شــیوه ای یکســان، در متامــی امــور اجتامعــی جــای بگیرنــد. همچنیــن از حــق تأســیس حــزب، جنبــش، نهــاد، انجمــن و مشــارکت 

در متامــی حوزههــا برخوردارنــد. 

۵ـ هر کس از حق مشارکت آزاد و فعاالنه در سیاست دموکراتیک برخوردار است. 

۶ـ هیــچ شــخصی را منی تــوان بــه خاطــر تفــاوت و متایــز اتنیکــی، دینــی، مذهبــی، فرهنگــی، هویــت اجتامعــی و جنســیتی اش، 

مــورد حقــارت قــرار داد یــا برایــش امتیــازی قائــل شــد. 

ــر برخوردهــای ســلطه جویانه و خشــونت آمیز در چارچــوب حقــوق و هنجارهــای اجتامعــی از حقــوق  ۷ـ دفــاع مــرشوع در براب

اساســی فــرد اســت. 

8ـ حق آزادی بیان، عقیده، اندیشه، عمل و سازمان دهی بایستی تحت ضامنت قرار گیرد. 

9ـ هــر شــهروند و یــا اجتــامع کــودار، حــق دارد از راههــای دموکراتیــک از قبیــل اعتصــاب، تحصــن، راهپیامیــی و نافرمانــی مدنــی 

حقــوق خــود را مطالبــه منایــد. 

ــک و  ــازمان دهی دموکراتی ــق س ــت و تحق ــق مدیری ــی از ح ــی و دین ــی، مذهب ــی، اخاق ــی، اتنیک ــی، مل ــات فرهنگ 10ـ اجتامع

صیانــت از فرهنــگ و توســعه ی جامعــه ی خویــش برخوردارنــد. هیــچ فــرد یــا گروهــی منی توانــد باورداشــتهای خویــش را بــا توســل 

بــه ابزارهــای زورمدارانــه بــر افــراد یــا گروههــای دیگــر تحمیــل منایــد. 

11ـ زندگــی در جوامــع محیط زیســت گرا از حقــوق اساســی و بنیادیــن هــر شــخصی بــوده و هــر کــس می توانــد منابــع طبیعــی 

را بــا رشط حفــظ محیط زیســت و بــه دور از سوءاســتعامل آن در چارچــوب رفــع نیازهــای اساســی جامعــه مورداســتفاده قــرار دهــد. 

ــر  ــع در براب ــا و جوام ــت خلقه ــند. مقاوم ــوردار می باش ــش برخ ــت خوی ــن رسنوش ــه ی تعیی ــق آزادان ــع از ح ــا و جوام 12ـ خلقه

ــود.  ــمرده می ش ــرشوع ش ــی م ــان حق ــها و دستاوردهای ش ــه ارزش ــوم ب ــی و هج ــام فیزیک ــی و قتل ع ــتحاله ی فرهنگ اس

13ـ دسرنج یدی و فکری هرکس حفظ شده و مانع از استثامر آن می شود. 

14ـ همــه ی شــهروندان و اجتامعــات فرهنگــی حــق همــکاری بــا ســازمانهای دموکراتیــک بین املللــی و ســازمان دهی خویــش بــر 

اســاس مبانــی و اصــول کــودار را دارا می باشــند. 

ــن  ــادن و تامی ــان نه ــور بنی ــد و به منظ ــوردار می باش ــاالر برخ ــت مردس ــارزه در برابــر ذهنی ــق مب ــردی از ح ــر زن و م ۱۵ـ ه

ــت.  ــوردار اس ــازماندهی برخ ــق خودس ــک از ح ــر و دموکراتی ــه ی آزاد، براب جامع

۱۶ـ کــودکان حــق برخــورداری از بهداشــت روحــی، جســمی و ذهنــی را دارا می باشــند. مبانــی آموزشــی و رشــد و پرورشــی آنهــا 

ــوان  ــر منی باشــد. منی ت ــل تغیی ــان قاب ــادری آن ــان م ــگ و زب ــت، فرهن ــردد. هوی ــن می گ ــواده و نهادهــای جامعــه تعیی از ســوی خان

حیثیــت و کرامــت آنهــا را خدشــه دار منــود. نبایــد آنهــا را بــه کار اجبــاری و ازدواج واداشــت و یــا بــه جنــگ فرســتاد. 

۱۷ـ شهروندان کودار، بدون لحاظ هیچ فرق و امتیازی از حقوق شناخته شده ی مقرر در قرارداد کودار، برخوردارند. 

1۸ـ جوانان از حق مشارکت در متامی فعالیتها و مدیریت در متامی عرصه های کودار برخوردار می باشند. 

۱۹ـ در نظــام کــودار، کهن ســاالن از حــق حیاتــی رشافتمندانــه و آزاد کــه در آن کرامــت و حرمــت آن هــا محفــوظ باشــد، 

ــود.  ــم می ش ــه فراه ــه جامع ــا ب ــوب آن ه ــات مطل ــال تجربی ــت انتق ــه جه ــرهای الزم ــد و بس برخوردارن

20 ـ در نظــام کــودار، معلولیــن از حــق اســتفاده از کلیــه ی امکانــات ســامت و آمــوزش برخوردارنــد و حق دارنــد کــه در جامعــه ای 

آزاد و باکرامــت زندگــی کنند. 

  سازمان دهی نظام 

کمونهــا: نظــام کــودار، مبتنــی بــر کار اشــراکی و جمعــی اســت. نظــام دموکراســی مســتقیم و باواســطه اســت. از ســازمان دهی 

ــتاها و  ــهری، روس ــی ش ــات و نواح ــامل مح ــی ش ــری اساس ــای تصمیم گی ــرد. ارگان ه ــأت می گی ــه نش ــار جامع ــی اقش ــی متام اساس

»
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واحدهــای کاری کمونــال می باشــند. کمونهــا، واحدهــا و اجتامعــات جامعــه ی اخاقــی ـ سیاســی هســتند و هــر فــرد جامعــه می توانــد 

ــر  ــی ب ــی مبتن ــا دارای ارتباط ــر کمون ه ــا دیگ ــون ب ــر کم ــد. ه ــش منای ــای نق ــد و در آن ایف ــو باش ــون عض ــک کم ــل در ی حداق

ــده ی خــود آن کمــون می باشــد.  ــر عه ــی ب ــت در هــر کمون ــن تشــکیل مدیری ــر ای ــدرال اســت. عــاوه ب ســازمان یابی کنف

ــی،  ــای سیاس ــات در عرصه ه ــکات و معض ــی مش ــه چاره یاب ــدام ب ــش، اق ــی خوی ــروی ذات ــر نی ــکا ب ــردن و ات ــا پی ب ــا ب کمون ه

اجتامعــی، فرهنگــی، اقتصــادی، امنیتــی و دفــاع ذاتــی جامعــه می مناینــد. از طریــق ســازمان دهی در ایــن راســتا بــا توســل بــه تشــکیل 

کمون هــا ی روســتا، محلــه و نواحــی شــهری، مدرســه، کارخانــه، تعاونیهــای زراعــی و تجــاری، نیــروی ذاتــی خویــش را در خدمــت بــه 

رفــع نیازهــای خویــش و جامعــه اش بــه کار می گیــرد. هــر کمــون از طریــق انتخابــات، مدیریــت خــود را برمی گزینــد. 

مجلــس شــهر و بخــش: مجلــس شــهر و بخــش، ســازمان تصمیم گیــری شــهر یــا نواحــی شــهری اســت. به تناســب بزرگــی شــهر یــا 

ــد تشــکیل می گــردد. نیمــی از اعضایــش، به صــورت انتخابــی در مجلــس شــهر  ــه از تعــدادی اعضــای منتخــب کــه کفایــت کن ناحی

ــا نواحــی کــه از طریــق  ــان مناینــدگان گروههــای اجتامعــی و نیمــی دیگــر هــم از مناینــدگان عمــوم ســاکنان شــهر ی و بخــش از می

ــی در  ــری و هامهنگ ــت تصمیم گی ــا محوری ــود را ب ــات خ ــاه جلس ــر م ــوند. ه ــده می ش ــده اند برگزی ــی مشخص ش ــات عموم انتخاب

مــورد شــیوه ی اجــرا منــودن پروژههــا و لوایــح قانونــی کــه از طــرف ســازمانهای مردمــی پیشــنهاد شــده، برگــزار می کنــد. اختیــارات 

تصمیم گیــری در مــورد رفــع امــور و نیازهــای شــهر و بخــش را داراســت. مجلــس بــر مبنــای ریاســت مشــرک و مشــارکت برابــر و 

یکســان ســازوکارهای مربــوط بــه مدیریــت خویــش را ایجــاد می منایــد. مدیریــت مجلــس از راه انتخابــات تعییــن می گــردد. مدیریــت 

ــردازد.  ــه نهادینه ســازی خویــش می پ ــای اصــول مدیریــت دموکراتیــک ب ــر مبن ــد و ب ــأت اجرایــی فعالیــت می منای ــه ی هی ــر پای ب

مجلــس اســتان: ارگان تصمیم گیــری اســتان اســت کــه اعضــای آن بــر اســاس جغرافیــا و تنوعــات فرهنگــی، مذهبــی، اتنیکــی، زبانــی 

و شــامر جمعیــت مشــخص می شــود. مجلــس اســتان، نهــاد تصمیم گیــری جامعــه و ســاکنان اســتان اســت. نیمــی از اعضــای مجلــس 

اســتان، از طریــق انتخابــات از ســوی جوامــع به صــورت مســتقیم انتخاب شــده و نیمــی دیگــر را منایندگانــی تشــکیل می دهنــد کــه 

در اجتامعــات و گروههــای مردمــی از طریــق انتخــاب به عنــوان مناینــده ی آن اجتــامع راهــی مجلــس می شــوند. ضوابــط و مقــررات 

ــق  ــره ی خل ــام کنگ ــش نظ ــط کاری خوی ــازمان دهی و ضواب ــتان، در س ــس اس ــون مشــخص می شــود. مجل ــیله ی قان ــی به وس انتخابات

و مجالــس خلــق را اســاس می گیــرد؛ بــا مبنــا قــرار دادن میــزان جمعیــت و تراکــم جمعیتــی اســتان از تعــداد کافــی عضــو تشــکیل 

می شــود؛ بــه شــیوه ای منظــم جلســات خــود را تشــکیل داده، فعالیتهــای انجام شــده را ارزیابــی کــرده و تصمیــامت الزمــه را اتخــاذ 

ــأت  ــد. هی ــا نظــارت می کن ــر عملکــرد آنه ــن منــوده و ب ــی، فعالیتهــای اجتامعــی دموکراتیــک اســتان را تعیی ــأت اجرای ــد؛ هی می منای

ــد.  ــتان می باش ــس اس ــوی مجل ــده از س ــی برگزی ــای کاف ــرد( و اعض ــک م ــرک)یک زن و ی ــت مش ــکل از ریاس ــتان متش ــی اس اجرای

تصمیــامت اتخــاذی از طــرف مجلــس اســتان را اجرایــی منــوده و گــزارش فعالیتهایــش را در نشســتهای مجلــس اســتان ارائــه می دهــد. 

بــا برخــورداری از ابتــکار عمــل بــرای برگزیــدن صحیح تریــن شــیوه ی اجرایــی ممکــن، تصمیــامت مجلــس خلــق و کنگــره ی کــودار را 

ــازد.  ــی می س عمل

خلــق کــورد عــاوه بــر رشق كوردســتان در دیگــر نقــاط جهــان نیــز ســکونت دارد. خلــق کــورد در هــر جــای جهــان بــه ســازماندهی 

خویــش در چارچــوب کمــون، مجالــس شــهر و بخــش یــا اســتان مبــادرت ورزیــده، هیــأت اجرایــی خــود را انتخــاب کــرده و مناینــدگان 

خــود را بــه کنگــره ی  جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق كوردســتان)کودار( می فرســتد. 

کنفدراســیون های فرهنگــی و اتنیکــی: هــر اتنیــک و یــا گــروه اعتقــادی، فرهنگــی و دینــی در هــر بخشــی از میهــن باشــد بــا در 

نظــر گرفــن خودویژگی هایــش، ســازمان دموکراتیــک و آزادش را بنیــان نهــاده و مدیریــت می کنــد. در ضمــن، مناینــده ی خویــش را 

بــه کنگــره ی کــودار خواهــد فرســتاد. 

 نظام سازمان دهی دموکراتیک

ــوان مخفــف KJAR«:نظــام  ــا عن ــی كوردســتان و ب ــازادی رۆژهەاڵت ــی ئ ــگای ژنان ــان آزاد رشق کوردســتان »كۆمەڵ جامعــه ی زن

ــد.  ــق می بخش ــه را تحق ــای آزادی زن، آزادی جامع ــر مبن ــت، ب ــتان اس ــان رشق کوردس ــک زن ــدرال و دموکراتی ــای کنف چرآس

نظــام کنفــدرال اجتامعــات زنــان اســت کــه به صــورت چرآســا در حوزه هــای ایدئولوژیــک، سیاســی، اجتامعــی و فرهنگــی نقــش 

پیشــاهنگی را بــر عهــده دارد. به صــورت اتونــوم و خودویــژه در مراکــز کمیته هــا و ارگانهــای اساســی کــودار جــای گرفتــه و خویــش 

ــژه ی  ــه ســازمان دهی خودوی ــرار می دهــد، ب ــش ق ــای خوی ــی فعالیته ــای متام ــد. خط مشــی آزادی زن را مبن را ســازمان دهی می منای

زنــان می پــردازد و بدیــن شــکل در جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق كوردســتان نقــش پیشــاهنگی فکــری و عملــی را ایفــا می منایــد. 

در راســتای تشــکیل کمونهــا، انجمن هــا، ســندیکاها، تعاونیهــا، مجالــس و کمیته هــای زنــان در متامــی عرصه هــای جامعــه، مبــارزه ی 

آزادیخواهــی را توســعه می بخشــد. اعضــای کــژار هــم در برابــر ارگانهــای خــود و هــم در برابــر ســازمانها و نهادهــای مربــوط بــه 

»
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ــئول  ــودار مس ــام ک ــال نظ ــدرال در قب ــاختاری کنف ــه ی س ــژار به مثاب ــند. ک ــئول می باش ــد مس ــت می منای ــژار در آن فعالی ــه ک ــودار ک ک

اســت. 

:)KCRجامعه ی جوانان رشق کوردستان )كۆمه ڵگای جه وانانی رۆژهه اڵتی كوردستان)ک. ج. ر( ـ

ــی آورد و نقــش پیشــاهنگی  ــف را گردهــم م ــراد و گروه هــای مختل ــه اف ــان اســت ک ــک جوان ــدرال دموکراتی تشــکل چرآســای کنف

کــودار را بــر عهــده دارد. متامــی جوانــان در هــر جــای ایــران، كوردســتان و خــارج از آن می تواننــد به صــورت فــرد یــا گــروه و اجتــامع در 

آن مشــارکت ورزنــد. در متامــی عرصه هــای اجتامعــی، بــرای اجرایی منــودن پروژه هــای خودمدیریتــی جوانــان، آمــوزش و ســازمان دهی 

ــارزه  ــان کــورد مب ــا قــرار می دهــد. علیــه جنســیت گرایی، مردســاالری، پیرســاالری، قدرت گرایــی و ازخودبیگانگــی فرهنگــی جوان را مبن

ــا مدیریــت ارگانهــا و حوزه هــای کــودار به صــورت خودویــژه خــود را در آن نهادهــا ســازمان دهی  می منایــد. ک. ج. ر در هامهنگــی ب

ــد. عالیریــن ارگان تصمیم گیــری آن، کنگــره می باشــد و ارگان اجرایــی آن، کوردیناســیون)هیأت اجرایــی( می باشــد. اعضــای آن،  می منای

هــم در برابــر ارگانهــای خــود و هــم در برابــر ارگانهــای کــودار مســئول هســتند. 

)PARTIYA JIYANA AZAD A KURDISTAN)PJAK حزب حیات آزاد کوردستان)پژاک( ـ

ــای رهنمــود ملــت دموکراتیــک مســئول پیشــرد  ــر مبن ــد،  ب ــژاک کــه نقــش پیشــاهنگی را در نظــام کنفــدرال کــودار ایفــا می منای پ

حیــات آزاد و سیاســت دموکراتیــک می باشــد. بــر اســاس چاره یابــی مســئله ی کــورد و دیگــر خلق هــای ایــران، مبــارزه ی خویــش را آغــاز 

کــرده و رهیافــت ملــت دموکراتیــک را نتیجه بخش تریــن روش چاره یابــی می دانــد. پــژاک، پارادایــم جامعــه ی دموکراتیــک ـ  اکولوژیــک 

و مبتنــی بــر آزادی زنــان را مبنــا کار قــرار می دهــد. متامــی تــوان خویــش را جهــت برســاخت ملــت دموکراتیــک کــورد و کســب اســتاتوی 

خودمدیریتــی دموکراتیــک بــه کار می گیــرد. 

احزاب و سازمانهای سیاسی:

1ـ احــزاب سیاســی، آزادانــه تأســیس می شــوند و مبانــی تأســیس، کار و فعالیــت خــود را بــر مبنــای اساســنامه تنظیــم می کننــد. در 

صورتــی  کــه حزبــی، مفــاد پیامن نامــه ی کــودار را در نظــر نگیــرد، کــودار هیــچ مســئولیتی در قبــال سیاســتهای آن نــدارد. 

2ـ همــه ی قوانیــن و ضوابــط احــزاب بایســتی به صــورت شــفاف بــا خلــق در میــان گذاشــته شــود. احزابــی کــه نسل کشــی فیزیکــی ـ 

ــوری و خشــونت گرایی را مــرشوع و  ــوم پوزیتیویســتی)اثبات گرایانه(، جنســیت گرایی، فاشیســم، دیکتات ــی و عل فرهنگــی، اســتثامر دین

مبــاح می داننــد، مرشوعیــت ندارنــد. 

موسسه ها و انجمنها:

ــا  ــارزه ب ــرش و محافظــت از محیط زیســت و مب ــوق ب ــق پیشــرد دموکراســی، حق ــی از طری ــی مشــکات اجتامع  باهــدف چاره یاب

معضــات اجتامعــی از جملــه فقــر، بیــکاری، فحشــا و اعتیــاد تأســیس می گردنــد. اجــرای موثــر و به موقــع ضوابــط دموکراتیــک را مبنــا 

می گیرنــد. 

اتحادیه ها:

ــی  ــی اجتامع ــوزه ی زندگ ــر ح ــهرداریها و ه ــان، ش ــان، جوان ــت، زن ــت از محیط زیس ــرصف، حفاظ ــد، م ــای تولی ــوان اتحادیه ه  می ت

ــا  ــش را ایف ــش خوی ــاور نق ــای مش ــوان نیروه ــاده به عن ــاالت فوق الع ــا در ح ــن اتحادیه ه ــعه داد. ای ــا را توس ــود و آنه ــیس من را تأس

می مناینــد. 

سندیکا و تعاونی:

ــی دموکراتیــک و آزاد«  ــای نگــرش »ســندیکا و تعاون ــر مبن  موسســات دموکراتیکــی هســتند کــه دولت گــرا و قدرت گــرا نیســتند؛ ب

ــت  ــج ذهنی ــت تروی ــه جه ــتند ک ــی هس ــندیکاها، نهادهای ــد. س ــدام می مناین ــد اق ــم کار و تولی ــه تنظی ــبت ب ــد و نس ــت می کنن فعالی

ــا کار و  ــادی، ب ــای اقتص ــک در حوزه ه ــازمان دهی دموکراتی ــاد س ــا ایج ــد. ب ــاهنگی می مناین ــک پیش ــک و اكولوژی ــادی دموکراتی اقتص

تــاش در رونــد شــکل گیری ذهنیــت جامعــه ی دموکراتیــک مشــارکت می مناینــد. واحدهــای کارای اقتصــادی بنیــان می نهنــد و مشــوق 

آنهــا می گردنــد. بــرای بنیان گــذاری و توســعه ی فدراســیون دموکراتیــک کار، تــاش می کننــد. بــا نیروهــای بین املللــی کار و زحمتکشــان 

ــد.  ــرک می پردازن ــازمان دهی مش ــه س ــام داده و ب ــی انج ــه ای و بین امللل ــای منطق ــوده و فعالیته ــکاری من هم

 نظام اقتصادی و مالی

۱ـ کــودار، در راســتای ارتقــای اقتصــاد اجتامعــی، »کمــون، آکادمی هــای اقتصــاد، انــواع تعاونی هــا و نهادهــای اقتصــادی  ـ اکولــوژی 

کــه جوابگــوی نیازهــای بنیادیــن جامعه انــد« را تأســیس و ســازماندهی می منایــد. 

2ـ اهتــامم ویــژه ای بــه ارزش هــای حیــات دموکراتیــک و کمونــال می دهــد، آن را در همه جــا اشــاعه داده و به ویــژه مــدل اقتصــاد 

کمونــال را در روســتاها عملــی می ســازد. 

»
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ــد  ــِک روزآم ــال و اکولوژی ــادی کمون ــای اقتص ــرش مدل ه ــامرد و در گس ــمند می ش ــی را ارزش ــاد جمع ــی اقتص ــای تاریخ 3ـ منونه ه

ــد.  ــاش می کن ت

4ـ  در مدل اقتصاد کمونال، بازار اجتامعی به  دور از سودپرستی مرسوم در نظام رسمایه داری را مبنا قرار می دهد. 

5ـ در راســتای توســعه ی اقتصــاد کمونــال مفاهیمــی نظیــر رنــج ، کار، فّنــاوری، تجــارت، صنعــت، رقابــت، بــازار، پــول، دارایــی، بودجــه، 

مالیــات، نظــام بانکــی و مالکیــت را بــر اســاس جوهــره ی جامعــه ی اخاقــی ـ سیاســی و خودمدیریتــی دموکراتیــک بازتعریــف می منایــد. 

6ـ اصــل دولــت + دموکراســی را در صــورت توافــق دولــت در زمینــه ی خودمدیریتــی اقتصــادی جامعــه مبنــا قــرار خواهــد داد. بــر 

ایــن مبنــا، روابــط اقتصــاد دموکراتیــک و کمونــال را بــا اقتصــاد و رسمایــه ی مرســوم تعییــن می منایــد و اصــول و معیارهــای موردنیــاز 

ــد.  ــم می کن را تنظی

 نظام عدالت اجتامعی

نظــام عدالــت اجتامعــی در متامــی حوزههــای فعالیتــی در جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان، خویــش را نهادینــه منــوده و 

نظــام عدالــت اجتامعــی را تأســیس می گردانــد. دیــوان عدالــت، امــر دادرســی را مطابــق بــا اصــول جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد اجرایــی 

می ســازد. دیــوان عدالــت، مرجــع صــدور حکــم نیســت ولــی در مــورد دعــاوی ای کــه احتیــاج بــه چاره یابــی عملــی دارنــد، می توانــد 

ــر  ــای درگی ــان طرفه ــات می ــع اختاف ــح و آشــتی و رف ــراری صل ــت برق ــوان عدال ــش از صــدور حکــم، نقــش دی ــد. پی حکــم صــادر منای

می باشــد. همچنیــن مســئولیت حــل اختــاف میــان نهادهــای کــودار را بــر عهــده دارد. موظــف اســت در حیطــه ی فعالیــت خویــش، 

از اصــول و مبانــی کــودار صیانــت بــه عمــل آورد و بــر اجرایــی شــدن صحیــح قــرارداد کــودار در متامــی نهادهــا و حوزه هــا نظــارت 

منایــد. اعضــای دیــوان عدالــت از ســوی کنگــره ی کــودار انتخــاب می شــوند و تعــداد افــراد تشــکیل دهنده ی هــر نهــاد دیــوان عدالــت 

ــت،  ــه باشــد مدیری ــی شــکل نگرفت ــه هــر دلیل ــت ب ــه ی عدال ــی کمیت ــه نیازهــای حــوزه ی مسئولیتی شــان بســتگی دارد. اگــر در جای ب

ــق در مناطــق  ــس خل ــز از ســوی مجال ــت خــارج از کنگــره نی ــوان عدال ــد. اعضــای دی ــر موظــف می منای ــن ام کارگروهــی را جهــت ای

ــا حفــظ  مختلــف برگزیــده شــده و در صــورت نبــود مجلــس خلــق، از ســوی نهادهــای دموکراتیــک مردمــی انتخــاب می شــوند کــه ب

ــند.  ــئول می باش ــودار مس ــرارداد ک ــال ق ــان در قب خودویژگی هاش

 احکام مشرتک

تصمیامت مربوط به جنگ و صلح:

1 ـ در صــورت هجــوم نظامــی بــه جامعــه ی  دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان، اســتثامر سیاســی كوردســتان، اســتعامر اقتصــادی 

جامعــه و نسل کشــی فرهنگــی و فیزیکــی، حــق اســتفاده از دفــاع مــرشوع الزامــی اســت. 

ــه  ــم ب ــت نســبی اعضــاء تصمی ــا رای اکری ــودار ب ــی، مجمــع عمومــی کنگــره ی ک ــط فوق العــاده ی امنیت ــروز رشای 2 ـ در صــورت ب

ــرد.  ــی می گی ــگ تدافع ــان جن اع

3 ـ در وضعیــت جنگــی، بــر مبنــای چاره یابــی مســئله ی کــورد از طریــق راهکارهــای دموکراتیــک، ســعی در تــاش بــرای آتش بــس 

و برقــراری صلــح و آشــتی دارد. 

ــک و آزاد رشق  ــه ی دموکراتی ــا جامع ــط ب ــوارد مرتب ــودار، در م ــره ی ک ــی کنگ ــع عموم ــکیل مجم ــکان تش ــدم ام ــورت ع 4 ـ در ص

كوردســتان، تصمیــم بــه جنــگ و صلــح، عقــد معاهــده و قراردادهــای دوجانبــه، هیــأت رئیســه ی کنگــره، کــژار، پــژاک، ک. ج. ر، شــورای 

مدیریتــی کــودار و کمیتــه ی دفــاع مــرشوع، مشــرکا اختیــارات تصمیم گیــری و اجرایــی برابــر بــا مجمــع عمومــی را خواهنــد داشــت. 

 جمع بندی
پــژاک ـ کــودار توانســته اند رشوط تحــزب را بجــای آورنــد، بــا درایــت، پارادایــم مدرنیتــه ی دموکراتیــک را وضــع کرده انــد و بــا اســراتژی، برنامــه 

و تاکتیــک عــرص، دیالکتیــک را مهیــای پذیــرش خــود ســاخته اند تــا نــه تنهــا در مســیر صعــب مبــارزه آزادی حــذف نگردنــد، بلکــه بــه پیش قــراول 

آن هــم مبــدل گردنــد. ایــن مســیر اگرچــه بشــدت ســنگاخ اســت و افــت و خیزهــای مرگبــار دارد، امــا مهــم داشــن هــدف و برنامــه ای اســت کــه 

مجــوز پیوســن بــه جریــان مــواج هــزاره ی نویــن را حصــول منــوده و می توانــد بــا پیشــاهنگی قــوی، منایندگــی ملــل تحــت ســتم کوردســتان، ایــران 

و خاورمیانــه را بــا اثبــات عملــی، بــه کــف آورد. شایســتگی پــژاک ـ کــودار بــه ایــن خاطــر اســت کــه تنهــا حزبــی ایرانــی ـ کوردســتانی هســتند کــه 

متامــی رشایــط تحــزب را بــا رنج هــای خــود و در انطبــاق بــا فرهنگ هــای مهاجــم بیگانــه ی رسمایــه دارا ی نــه، بلکــه بــا فرهنــگ اصیــل و بومــی، 

ــود  ــش را صع ــادی خوی ــاد و خودانتق ــاب انتق ــه طن ــا چنگ انداخــن ب ــص خــود می شــوند ب ــتباهات و نقای ــی متوجــه اش ــن ســاخته اند. وقت ممک

می دهنــد و هنگامــی نیرومنــدی خویــش را دریافتنــد، دچــار رسمســتی توهمــی نشــده و بــدور از خودمنایــی پوپولیســتی و فرصت طلبانــه ســعی 

می کننــد ایــن نیرومندیهــا را بــه موتــور محرکــه ی بــه خــروش آوردن پتانســیل جامعــه مبــدل گرداننــد. مســلام خیــال سوسیالیســم )جامعه دوســتی( 

در پــژاک ـ کــودار قــوی و راســتین اســت و هــزاره ی نویــن را در ســایه ی رنج هــای خلقــامن و رهریــت فداکارانــه و فدایــی بــه متــام 

معنــای رهــر اوجــاالن درخواهنــد نوردیــد. 



سال چهارم شامره ی هشتم / مهر ماه ۱۳۹۹  ملت دموکراتیک204

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

ــده می گــردد. چه بســا اگــر اپوزیســیون متشــکل  ــن تحــزب منایان ــه اصــول بنیادی ــا ب ــل اپوزیســیون بن    حقیقــت و ماهیــت اصی

ــراتژی کان  ــی و اس ــاد مبارزات ــه ی ابع ــرد در زمین ــار و کارک ــاظ بافت ــه لح ــش ب ــد، تفاوت های ــمی باش ــوع و غیررس ــزاب ممن از اح

بســیار متامیــز می شــود. هــر حــزب بــه رشط بجــای آوردن اصــول تحــزب می توانــد حــزب برشــمرده شــود. برخــی بنیان هــای عملــی 

ــی را  ــای عمل ــد و بنیان ه ــی قواع ــر حزب ــر ه ــود. اگ ــی ش ــزب تلق ــا ح ــازمان حقیقت ــزب و س ــک ح ــه ی ــد ک ــاب می کن ــزب ایج تح

بجــای آورد، می توانــد مســیر دشــوار »تکویــن حزبــی« را طــی کنــد. ایــن مراتــب بایــد بــا هــدف طــی طریــق از ســازماندهی بســوی 

انقــاب رعایــت گــردد. بجــای آوردن رشوط رشــد گام بــه گام یــک تشــکل سیســتامتیک از نقطــه رشوع »هســته ی مدیریــت ایدئولوژیــک، 

ــا عــده ی قلیــل بســوی میلیونــی و خلقی شــدن، رونــدی از تحــزب بــوده کــه در طــول تاریــخ معــارص تــداوم  سیاســی و نظامــی« ب

یافتــه. گاهــی برخــی احــزاب در نطفــه خفه شــده و دول ســلطه گر اجــازه رشــد جنیــن هســته ی مدیریــت مردمــی را نداده انــد. اکــرا 

هســته های مرکــزی مدیریتــی ای همیشــه نابود شــده اند کــه از رهریــت کاریزماتیــک برخــوردار نبوده انــد. معمــوال بنــا بــه شــواهد 

ــته  ــال گذش ــازمان های ۱۵۰ س ــزاب و س ــی اح ــر متام ــد. اگ ــا بوده ان ــق و کاریزم ــران موف ــق دارای ره ــزاب موف ــارص، اح ــخ مع تاری

تاریــخ جهــان را در قیــاس بــا قواعــد و نرم هــای تحــزب حقیقــی بــرآورد کنیــم، متامــی آنهــا کارنامــه مــردودی خواهنــد گرفــت. رصفــا 

شــامر معــدودی از احــزاب چپ گــرا و سوسیالیســتی در تاریــخ معــارص توانســته اند پروســدر تکویــن حزبــی را بصــورت نســبی بیــش 

ــا در  ــرد. احــزاب لیــرال طبیعت ــام ب ــوان ن ــو و کاســرو را می ت ــه رهــری لنیــن، مائ ــه اینهــا تحــزب ب ــد. از جمل از همــگان طــی مناین

کاتاگــوری تحــزب منی گنجــد زیــرا مصــداق بــارز ماهیــت منفــی در تحــزب هســتند و بــا خط مشــی هژمونــی رسمایه دارانــه معمــوال 

رویکردشــان ســلبی و حذفــی خصوصــا علیــه رقبــای چپ گــرای سوسیالیســتی اســت. ولــی نبایــد فرامــوش کنیــم کــه تــا بــه امــروز 

هیــچ حزبــی سوسیالیســتی هــم وجــود نداشــته کــه بطــور کامــل و صحیــح بــه قواعــد تحــزب و تکویــن حزبــی عمــل کنــد. آنهایــی 

ــه نتوانســته اند در حیطــه ی جمعــی و ذهنیــت  ــز بــه یمــن رهران شــان بــوده اگرن کــه بصــورت نصفــه و نســیان عمــل کرده انــد نی

جمعــی گامــی موفــق بردارنــد. نتوانســته اند فرهنگ ســازی ســازمانی جمعــی و فراتــر از شــخص را بــه انجــام برســانند. تحــزب دارای 

پارامرهــا، شــاخصه های دوآلیتــه اســت کــه در مســیر لریــز از اضــداد و دوگانه هــای تئــوری  ـ عملــی صیــرورت می یابــد و بــه مــرور 

ــه اکــامل می رســد.  زمــان ب

در ایــن مقــال، مجالــی می آفرینیــم کــه پیــش از تفســیر مقولــه ی »تکویــن حزبــی« بــه بررســی ماهــوی رهریــت کاریزمــا بپردازیــم. 

ــت.  ــاوت اس ــه های متف ــان اندیش ــه می ــورد مناقش ــع م ــل در جوام ــوژی دخی ــت ایدئول ــا و حاکمی ــت کاریزم ــروزه رهری ــا ام چه بس

ــت  ــذا حاکمی ــود. ل ــش می ش ــی کوش ــاد در دموکراســی عمل ــای متض ــدرت بصــورت دوگانه ه ــت و ق ــردن مدیری ــوال در عرفی ک معم

مادام العمــر رهــران و مدیــران جوامــع ردمی گــردد و ایــن رویــه را بــا عــدم حاکمیــت ایدئولــوژی توتالیــر تعبیــر می کننــد. کاریزمــا 

ــد و انســان جنتلمــن، مشــهور، پوپولیســت  ــن دانشــواژه سیاســی دارن ــرای ای ــه ب کیســت؟ برخــی، تعاریفــی ســطحی و ظاهرگرایان

ــادار، فلســفی و  ــی ماهــوی، معن ــه تعریف ــد ک ــا دســته دیگــری وجــود دارن ــد. ام ــوان می کنن ــا عن ــادی را کاریزم ــه ع و دارای اتوریت

ــه اندیشــه)تئوری( و  ــا کســی اســت ک ــوان گفت:»کاریزم ــاده می ت ــف س ــک تعری ــد. در ی ــا دارن ــش واژه ی کاریزم ــه از دان فراعامیان

عمل گــری نوینــی داشــته باشــد کــه قابلیــت حــل مســایل و معضــات برشیــت را داشــته باشــد. برخی هــا بــه عنــوان دســته ســومی 

رصفــا عامــل شــهرت را بعنــوان تنهــا مبــدا کاریزمایــی در شــخص یــک رهــر پیــش رشط می ســازند. چــه ، رهــران بســیاری حتــی تــوان 

درک لفظــی و تعبیــری تحــزب، تکویــن حزبــی و جامعــه ی بــرشی بــه معنــای خــاص کلمــه را ندارنــد. کاریزمــای حقیقــی،  بایســتی 

فلســفه، منطــق، ایدئولــوژی و پارادایــم نویــن و مــدرن بــه ارمغــان آورد کــه خصلــت دیالکتیــک به معنــای تغییرشــونده مــداوم داشــته 

باشــد. حــال کــه احــزاب اپوزیســیون خــارج از کشــور ایــران و کوردســتان را مــورد بررســی بــا منــش قیــاس اســتقرایی قرارمی دهیــم، 

ــدن  ــرای متولدش ــروز ب ــای ام ــردد. دنی ــی می گ ــت حقیق ــفی موجودی ــد فلس ــمول قواع ــزب مش ــن ح ــه کدامی ــردد ک ــن می گ روش

ــه اوجــاالن«  ــد. رهــر »عبدالل ــری دارن ــف و رســالت خطی ــه وظای ــی ک ــه رهران ــاده نیســت چــه  برســد ب ــا و آم ــچ انســانی مهی هی

می گوید:»ایــن دنیــا بــرای متولــد شــدنم آمــاده اســتقبال نبــود«. پــس یــک کاریزمــا بایــد آن خصــال را داشــته باشــد کــه متوجــه شــود 

جهــان انســان مملــو از ظلــم و بیــداد و نسل کشــی، آمــاده پذیراشــدن هیــچ انســانی حتــی عــادی هــم نیســت. در دنیــای رسمایــه داری 

ــای  ــن دنی ــا ای ــی ب ــرای رویاروی ــه ای ب ــر برنام ــا اگ ــر کاریزم ــک ره ــد. ی ــا می رون ــوک از دنی ــوند و مفل ــرده،  زاده می ش ــان ها ب انس

انحرافــی نداشــته باشــد  خــود، حــزب و خلقــش را زیــر پــای فیــل ســتم رسمایــه داری ســوق می دهــد. رهریــت یعنــی شــوریدن علیــه 

حقیقت تحزب و اپوزیسیون

»
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جهــان موجــود و ایــن، شــخصیتی کاریزماتیــک می طلبــد. تحــزب بــا خودســازی رشوع می شــود و خودســازی از شــخص شــخیص رهــر. 

کاریزمــا یعنــی داشــن قابلیــت جــدال بــا جهــان جوامــع منحــرف. پیامــران و فیلســوفان بــه شــیوه ی خــاص خــود جهــان را بــه جــدال 

ســخت طلبیده انــد. یــک کاریزمــا ناچــار اســت حســاب یــک جامعــه و یــک جهــان کامــل را بــرای خــود بکنــد و آن دو را یکجــا در 

خــود جمــع آورد اگــر نــه منی توانــد اســراتژی های درخــور هــر دو داشــته باشــد،  پــس لیــرال گشــته و فردانیــت او محــو و فراتــر از 

خــود اســت. یــک رهــر لیــرال و فردگــرا، تفــرّد محــض اســت و بــه جهــان جوامــع و عامــه مــردم تعلــق نــدارد،  امــا اســتحصال آن آســان 

اســت. تضادهایــی کــه در جامعــه مربوطــه وجــود دارد بصــورت اتوماتیــک بــه درون شــخص رهــر منتقــل می گــردد و کاریزمــا کســی 

اســت کــه از عهــده ی ایــن تضادهــا برآیــد. هنــوز یــک فــرد رهــر کامــل در جهــان معــارص ظهــور نکــرده کــه ایــن خصوصیــات را یکجــا 

درخــود تجمیــع منایــد. کاریزمــا بایــد بــا شایســتگی تــام راه خــود را از میــان تضادهــای اجتامعــات بــاز کنــد و بســوی حــوزه گــذار 

از جامعــه نقبــی بزنــد. پــس خودســازی رهــری و حرکــت بســوی تحــزب کار بســیار ســختی اســت. جهــان کنونــی آداب و رســومی 

دارد و رهریــت انقابــی هــم آداب و رســومی متامیــز کــه همخــوان نیســتند. اولیــن رشط، گسســن رهــر از جهــان موجــود انحرافــی 

بــرای مبدل شــدن بــه کاریزمــا اســت. بیچارگــی درماندگــی جــزو شــخصیت رهــر کاریزمــا نیســت، آنهــم زمانــی کــه پــای یــک دشــمن 

خونخــوار در میــان باشــد. خودســازی کاریزمایــی یعنــی آغــاز اولیــن عصیــان علیــه شــخصیت عــادی خــود. 

ــه« و »سوسیالیســتی« کــه هرکــدام  ــی و اجتامعــی در برســاخت جوامــع در دو منــط »رسمایه داران رسمشــق های خودســازی حزب

ــه و  ــی رسمایه داران ــق های فردگرای ــر از رسمش ــد. فرات ــه می گردن ــت، خاص ــب اس ــای غال ــه ای از پارادایم ه ــده ی مجموع دربرگیرن

ــدون  ــان ب ــل انس ــن دلی ــه همی ــود. ب ــزی آن خواهدب ــات غری ــفالت حی ــت و س ــز، حیوانی ــه ی متامی ــتی، روی ــی سوسیالیس جمع گرای

ایدئولــوژی و پارادایــم وجــود نــدارد. امــروزه غالبیــت رسمشــق های لیرالیســتی، روح »خودســازی« در جوامــع، احــزاب و انقابــات 

را تشــکیل می دهند و می خشــکانند. تفــرّد لیرالیســتی کــه بســوی اشــکال محــض غلتــان اســت، شــخصیت انســان و جوامــع را زیــر 

ــه ی  ــر از مدرنیت ــه ای نوین ت ــاب در مرحل ــاز انق ــا،  آغ ــت کاریزم ــش رهری ــد. نق ــه می منای ــده، ل ــیده ش ــق های تراش ــک رسمش غلت

دموکراتیــک جهــت »عمــل انقابــی آگاهانــه« و ســازماندهی منظــم در جوامــع اســت. امــروزه آنچــه در جوامــع انســانی مقبولیــت 

دارد،  سوسیالیســم ولــی آنچــه ســلطه دارد، رسمایــه داری اســت. ایــن وضعیــت چــون هیچــگاه مطلــق نیســت، مهیــای تغییــر رادیــکال 

اســت. 

مابقــی مســیر، مبداهــا و معیارهــای سیاســی ـ اخاقــی خواهنــد بــود. همین هــا نیــز از حیــث ســاختاری و کارکــردی معناگرایانــه، 

ــر  ــت یازید، دیگ ــازانه دس ــی خودس ــد آگاه ــه ح ــد ب ــت و رش ــه ای از اکاملی ــزب در نقط ــی تح ــازند. وقت ــن می س ــزب را ممک تح

ــه  ــا«  - ک ــت کاریزم ــف »مدیری ــر وظای ــته و ب ــوده، کاس ــگارد خلق من ــی آوان ــه موجودیت ــا ک ــر کاریزم ــردوش ره ــنگین ب ــار س از ب

تشــکلی از افــراد آمــاده و تعلیــم دیــده اســت،  افــزوده می شــود. اینجاســت کــه نقــش فــردی رهــر کاهش یافتــه و نقــش کادرهــای 

برســاخته در حــزب ـ اجتــامع بــا عنــوان حــوزه ی »کلکتیویســم« بــه اوج می رســد. ایــن برســاختگی خودســازانه کــه نظــم و آهنگــی 

ــز  ــت ج ــزی نیس ــان چی ــت انس ــون خصل ــازد و چ ــدل می س ــی مب ــگ مدن ــه فرهن ــم را ب ــات دارد، کلکتیویس ــای حی ــق نیازه مطاب

اینکــه »موجــودی اجتامعــی« اســت،  درصــورت پــس زدن نیروهــای منفــی، ســلبی و حذفــی،  جامعــه شــکوفا می شــود و کلکتیویســم 

ــک  ــر ی ــده ی کارگ ــه ی استثامرش ــم طبق ــدون کلکتیویس ــه ب ــت رسمایه داران ــک رشک ــی ی ــود،  حت ــه ش ــر توج ــازد. اگ ــات را می س حی

لحظــه تــاب منــی آورد. غایــت تحــزب و خودســازی، چیــزی نیســت جــز اندیشــیدن بــه ایــن دو شــیوه ی حیــات یعنــی رسمایه دارانــه 

ــیوه های  ــول دادن ش ــه و حل ــلطه گرانه و ظاملان ــیوه های س ــودن ش ــز منقلب من ــی نی ــی کادر حزب ــل انقاب ــر عم ــتی. ه و سوسیالیس

»نیــک، صحیــح و زیباســت« کــه البتــه بــدون سوسیالیســم و کلکتیویســم همگرایانــه ممکــن منی گردنــد. رهریــت و حــزب ایــن مســیر 

را همــوار می گرداننــد کــه رشط بنیادیــن،  آغــاز از خــود اســت. در جوامــع امــروز بــه یمــن ذهنیــت لیرالــی، انســان، کار و نــان در 

ــرده  ــه ب ــده ک ــردی باقی منان ــده شــده اند. ف ــه و متاشــی گردان ــتناکی تجزی ــگ بصــورت وحش ــاد و فرهن ــای سیاســت، اقتص حوزه ه

گردانــده نشــده و بــه خــود خیانــت نکــرده باشــد. همــگان مبتــا و آلــوده بــه ویــروس کشــنده لیرالیســم هســتند و لحظــه بــه لحظــه 

ــرو  ــا بحــران روب ــرا ب ــت فردگ ــد. غیرممکــن اســت موجودی ــا موجودیت هــای کلکتیویســتی و »خــوِد سوسیالیست شــان« در جنگن ب

نباشــد زیــرا آن دمــل چرکیــن باالخــره در جایــی از کالبــد حیــات افــراد بیــرون می زنــد. در حیــات لیرالــی کار و نــان بــا آزادی همــراه 

منی شــوند زیــرا ثــروت خصوصــی بــه معنــای غصــب و مصــادره ســهم افــراد رقیــب در اقتصــاد هابیــل و قابیلــی اســت. آســایش و 

آسیب شناسی
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ــا هــدف  ــن اگــر خودســازی، رهریــت و تحــزب ب ــه رشط پایامل منــودن حقــوق جمــع حاصــل می گــردد. بنابرای ــرال ب ــرد لی آزادی ف

رســتگاری جوامــع تحــت ســلطه ظهــور کننــد، چیــزی جــز مبــارزه رادیــکال علیــه ایــن شــیوه ی حیــات لیرالــی نیســت. 

اپوزیســیونی کــه قواعــد و مبانــی گریزناپذیــر خودســازی، رهریــت ـ مدیریــت و تحــزب حقیقــی را بجــای نیــاورد، ســخت 

ــد و کرامــت انســانی«  ــن »امی ــه بازی گرف ــا ب ــب، هامن ــت قدرت طل ــد. تحــزب و رهری ــوان آن را حــزب و اپوزیســیون منای اســت بت

خلق هاســت. حتــی اگــر بــه پیــروزی سیاســی و نظامــی نیــز برســد، جــز مغلطــه ی حقیقــت حیــات و تکــرار ذات نظــام حــذف شــده 

در یــک چهــره ی تــازه وارد نخواهــد بــود. تکــرار نظام هــا و رژیم هــا بــه دلیــل عــدم عمــل بــه قواعــد تحــزب و خودســازی انســانی 

بــوده و هســت. منونــه بــارز آن، تکــرار نظــام طاغوتــی پهلــوی در کالبــد نظــام والیــی ایــران اســت. اپوزیســیون موجــود ایرانــی و 

کوردســتانی قطع یقیــن دغدغــه ی رسنگون کــردن و تغییــر رژیــم را دارد،  فلــذا بــر حــذف رژیــم حاکــم مترکــز دارد نــه بــر حقیقــت 

رژیــم آلرناتیــو و صحیــح. هرگونــه تبلیغــات در رد ایــن نظــر، دماگــوژی رصف اســت حــال ُمبلــغ چــه چپ گــرا باشــد چــه راســت گرا. 

ــق  ــا تدقی ــته. ب ــی نداش ــات انحراف ــیر انقاب ــاخن مس ــت گرا در هموارس ــت کمی از راس ــرا دس ــیون چپگ ــارص، اپوزیس ــرون مع در ق

ظریــف در ماهیــت اپوزیســیون ایرانــی و کوردســتانی و هکــذا خاورمیانــه و فراتــر از آن،  جهانــی،  حزبــی ظهــور نکــرده کــه رشوط 

خودســازی و تحــزب بــرای تحقــق جامعــه ی مــدرن و انســان مــدرن را بجــای آورده باشــد. 

مقولــه ی دیگــر در تحــزب، برخــورداری از نیــروی چریــک در بعــد نظامــی دفــاع مــرشوع و ذاتــی اســت. کادر حزبــی خودســاخته، 

ــکیل  ــی را تش ــاع ذات ــاخته و آگاه دف ــروی خودس ــز نی ــتایی نی ــهری ـ روس ــی ش ــرشوع و کادر محل ــاع م ــه ی دف ــروی خودانگیخت نی

ــچ  یــک از احــزاب اپوزیســیون ایرانــی مشــمول ایــن رشوط تحــزب نیســتند. دههــا  ــم کــه هی ــرآورد نخســت می بینی ــد. درب می دهن

حــزب فــارس،  آذری، بلــوچ، عــرب و لــر در اروپــا و آمریــکا بــا اهــامل معیارهــای تحــزب،  داعیــه ی تحــزب و تکویــن حزبــی دارنــد. آنهــا 

از نیــروی مســلح چریکــی برخــوردار نیســتند لــذا چــاره ای جــز نظاره گــری بــه رویدادهــا را ندارنــد. پاسیف ماندنشــان نشــات گرفته 

از عــدم رعایــت قواعــد تحــزب اســت. 

ــه ی نظامی گــری چریکــی بحــث  ــاع مــرشوع اســت. گذشــته از سیاســت ورزی از مقول ــه بنیان هــای دف ــه ی بعــدی، عمــل ب مقول

منودیــم ولــی در فــاز بعــدی، دفــاع مــرشوع خــود رشوطــی گریزناپذیــر دارد و آن، پاســخگویی بــه نیازهــای جامعــه در زمینه هــای 

ــردی،  ــی کارب ــن، اقتصــاد کمونال ــوژی علمــی نوی ــم علمــی، ایدئول ــر،  پارادای ــات، هــر، موســیقی، ســینام، تئات ــث ادبی ــه از حی تغذی

ــت.  ــد، اس ــی منودمی یابن ــک و عمل ــورت تئوری ــا بص ــن زیرمجموعه ه ــه در ای ــر ک ــوارد دیگ ــیاری م ــت، آزادی زن و بس محیط زیس

ــه داری،  ــت رسمای ــوده بدس ــب و آل ــای ملته ــم در محیط ه ــت نزند، آن ه ــوآوری دس ــری و ن ــه نونگ ــا ب ــن زمینه ه ــه در ای ــی ک حزب

منی تــوان آن را در زمــره احــزاب بــه حســاب آورد. احزابــی کــه بــه برگــزاری یــک هامیــش حزبــی و انتشــار چنــد بیانیــه ســاالنه محــدود 

شــده اند، رشایــط یــک حــزب حقیقــی را دارانیســتند. وقتــی جامعــه از فــرط ســتم و بیــداد بــه خودمی پیچــد، مســتحیل اســت تحــزب 

را بــه ســطح نــازل و افکنــده ی چنــان احزابــی ســقوط داد، چراکــه قطع یقیــن ســتم بــه جامعــه خواهدبــود. حتــی لنیــن کــه می تــوان 

جریــان وی را حــزب مــدرن نامیــد، بطــور کامــل موفــق بــه عمــل بــه متامــی قواعــد و رشوط تحــزب نشــد. 

در قــرن حــارض بحــران در سوسیالیســم رئــال و بحــران در سوسیالیســم علمــی کــامکان جریــان دارد. بــه همیــن ســبب تنویــر و 

تحمیــل آن از ســوی عوامــل ســلطه، هیــچ هژمونــی سیاســی، اقتصــادی و نظامــی ای امکانپذیــر منی گــردد. تحمیــل بــه معنــای هژمونــی 

رسمایــه داری منهــای دموکراســی ولــی بعــاوه دموکراســی منفــی و مقلــوب اســت. بــه مــوازات پیرشفــت علــم، َعلــِم سوسیالیســم از 

ســوی اجتامعــات برافراشــته تر گشــت و ضدیــت بــا هژمونــی ایدئولــوژی لیــرال بــه ذروه رســید. جامعــه پــس از رنســانس بصــورت 

خــاص بــا تاثیرپذیــری از علــم اتوپیاهــای اجتامعــی خــود را پرورانــده و پشــت نظــام متــدن مرکزگــرا را لرزانــده. چه بســا جنبش هــای 

اجتامعــی شهرنشــینی اروپــا، همــگام بــا رشــد خویــش جابجایــی »هژمونــی متــدن« از کشــورهای اســامی، چیــن و هندوســتان بــه 

اروپــا را بــه انجــام رســاندند. انتقــال محصــوالت فرهنگــی از کشــورهای اســامی، چیــن و هندوســتان، در ســده ی شــانزدهم، باالخــره 

ــی آورد. قابلیت هــای رنســانس، رفرماســیون و روشــنگری  ــی فرانســه را درپ ــاب سیاســی ـ اجتامع ــس و انق ــاب اقتصــادی انگلی انق

ایــن مهــم را برســاخت. درســت در ایــن هنگامــه، مدرنیتــه ی رسمایــه داری به مثابــه دزد خانــه، متامــی دســتاوردهای ایــن انقابــات را 

مصــادره و پارادایــم جدیــد عملــی را تحــت هژمونــی خویــش درآورد کــه موجــب فشــار علیــه مراکــز اجتامعــی سوسیالیســم گردیــد. 

ایــن فشــار را مضافــا بــا توســل بــه شــگردهای علــم پراگامتیــک بــه انجــام رســاند. ایدئولــوژی لیــرال هژمونــی یافــت و آنکــه به مثابــه 

اپوزیســیون جوامــع بــرای کســب آزادی و برابــری مبــارزه کــرده، سوسیالیســم دموکراتیــک بــوده و هســت. کارل مارکــس در ســده ی 

نوزدهــم باظهــور قــوی کــه هامنــا سوسیالیســم علمــی را بصــورت رسمشــق پیرشفــت سوسیالیســم اتوپیــک ترویــج داد، انقابــی را 

ــرات امــروزه دامــن اپوزیســیون و احــزاب  ــن تاثی ــرال قرارگرفــت و همی ــی لی ــر علم گرای ــه ناخواســته تحــت تاثی آغــاز کــرد کــه البت

چپگــرا را رهــا منی کنــد. سوسیالیســم مارکــس ســنتزی از فلســفه ی آملــان، اقتصــاد سیاســی انگلیــس و سوسیالیســم فرانســه می باشــد. 
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ــراوان  ــه آزمون هــای ف ــه ک ــش، هامنگون ــودن و انتقادی بودن ــده ی علمی ب ــم ای ــه رغ رهــر اوجــاالن می گوید:»سوسیالیســم علمــی ب

ــه ی  ــادی مدرنیت ــگ م ــاختارهای فرهن ــق س ــت از طری ــادر نگش ــد، ق ــان دادن ــن نش ــیه و چی ــال روس ــم های رئ ــژه سوسیالیس و بوی

رسمایه داری)نهادهــای اقتصــادی، اجتامعــی و سیاســی( نیــروی گــذار از جهــان ذهنیتــی و علمــی آن را بطــور کامــل از خــود نشــان 

ــه  ــران اســت. گــذار دیالکتیکــی علمــی ب ــی در ای ــرای احــزاب سوسیالیســت حت ــن ب ــان مســئله ی بنیادی ــن، امــروزه همچن دهــد. ای

ــری  ــی نونگ ــته اند. مشــکل اصل ــن خصیصــه را درخــود نداش ــران ای ــه و ای ــی احــزاب خاورمیان ــاز دارد ول ــی نی رادیکالیســم پارادایم

پارادایمــی ایــن اســت کــه گسســت کامــل از گذشــته و ســنت صــورت نگیــرد تــا فرهنــگ نــاب حفــظ گــردد و اینجاســت کــه تشــویش 

ــف در  ــاد، تحری ــف در اقتص ــارص، تحری ــی آورد. در مع ــرزه درم ــه ل ــت ها را ب ــل سوسیالیس ــوری و عم ــاس تئ ــه و اس ــی پای در مبان

اجتــامع را بــه دنبــال داشــته. 

تضــاد »ایده آلیســم ـ ماتریالیســم« در فلســفه ی هــگل بســیار قــوی اســت، مارکــس نیــز خواســت از شــدت افراطی بــودن 

ایده آلیســم هگلــی بکاهــد ولــی ایــن ســنت تــا بــه امــروز همچنــان در مســیر خطاســت. زیــرا نهایتــا و ماهیتــا هــردو قطــب متضــاد 

خصوصیــات متافیزیــک ایده آلیســتی را در خودمی پروراننــد. مارکــس پیونــد میــان گذشــته و حــال را قطــع کــرد و گذشــته را از اعتبــار 

انداخــت، لــذا یــک رس و تنــه از هــگل پایین تــر مانــد. مارکــس در اواخــر عمــرش متوجــه ایــن خطــا شــد و عامــل آن را نزدیکــی بــه 

روســاخت دولــت و دوری از جامعــه ی کمونــال قدیمــی، دانســت. جالــب اینجاســت کــه در رونــد تصحیــح شــیفته ی فرهنــگ رشق 

ــی  ــد انقاب ــز، از پیون ــزد. هامن گری ــی آن می گری ــگ قدیم ــا از فرهن ــز از وب ــو گری ــرا همچ ــم چپ گ ــه پارادای ــی ک ــد. هــامن رشق ش

احــزاب ایــران و خاورمیانــه بــا جامعــه ی موجــود مامنعــت کــرد و بعنــوان مثــال زمینــه ی مصــادره ی انقــاب ۵۷ بدســت روحانیــون 

ــتانی  ــی و کوردس ــیون ایران ــای اپوزیس ــا و پارادایم ه ــامکان در برنامه ه ــرز ک ــای مح ــن خطاه ــفانه ای ــت. متاس ــی داش ــران را درپ ای

ــران ـ  ــگ قدیمــی ای ــق از فرهن ــه بصــورت مطل ــا »کمونیســم« اســت ک ــن مدنظــر آنه ــان جامعــه ی نوی ــردد. همچن مشــاهده می گ

ــن  ــات ناممک ــت اجتامع ــه خصل ــا ب ــی بن ــه ی مطلق ــن داعی ــم چنی ــد. می دانی ــورت می ده ــذار ص ــه داری« گ ــتان« و »رسمای کوردس

ــع فرموالســیون های  ــا طبیعــت اجتامعــی را تاب ــه برخــورد علمــی برمی گــردد، آنه ــن، سوسیالیســم علمــی نیســت. خطــا ب اســت. ای

ــده ی  ــک پدی ــه ی ــه اگرچــه جامع ــن اســت ک ــد. خطــای دوم ای ــه اســت، قراردادن ــا برخــوردی مطلق گرایان ــه هامن قطعــی علمــی ک

ــا رویکردهــای  ــد. ایــن رویکــرد، ب ــا گذشــته تاریخــی را ایجــاد مناین ــان اکنــون تاریخــی ب ــد می ــی نتوانســتند پیون تاریخــی اســت، ول

ــر از  ــه مرقی ت ــه ای ک ــم جامع ــد، آن ه ــف  ش ــه تعری ــه داری، جامع ــی رسمای ــدارد. حت ــی ن ــچ تفاوت ــه داری هی ــتی رسمای پوزیتیویس

گذشــته اســت و اکنونیــت را بصــورت یگانــه برســاخته. حــال آنکــه رسمایــه داری هیــچ ســنخیتی بــا جامعــه ی نویــن نــدارد، بلکــه فقــط 

اســتثامر و غــارت اســت. همــه ی اینهــا وقتــی فروپاشــی سوسیالیســم رئــال را موجــب شــدند، فروپاشــی سوسیالیســم رئــال در ایــران 

و کوردســتان را هــم بدنبــال آوردنــد. جامعــه فقــط می توانــد بصــورت طبیعــی، سوسیالیســتی باشــد، رسمایــه داری جامعــه نیســت. 

ــین ها و  ــص تئوریس ــرد و باالخ ــج می ب ــنده رن ــراض کش ــن ام ــران از همی ــه ی ای ــده از دوران مرشوط ــاز ش ــی آغ سوسیال دموکراس

رهــران چــپ را بــه همــراه جامعــه بــه کام مــرگ فرســتاد. در گذشــته ی کشــورها هــم حاکــامن ملــل، رسمایــه داری را در هیات هــای 

ــه داری در متامــی ادوار اســت. در  ــه رسمای ــارزه ی سوسیالیســم علی ــو از مب ــخ ممل ــد، پــس تاری ــج داده ان ــی تروی ــرده داری و فئودال ب

برنامــه ی احــزاب چــپ اپوزیســیون ایرانــی ـ کوردســتانی اگرچــه رسمایــه داری بشــدت ردمی گــردد، امــا در کلیــت پارادایــم خــود بــه 

نوعــی همچنــان آن را در شــکاف های مدیریتــی و اجتامعــی زنــده نگه می دارنــد. رصفــا پــژاک متوجــه ایــن قضیــه پارادایمــی اســت. 

علــم سوسیالیســتی تنهــا علــم جهــت پیرشفــت جوامــع بــرشی اســت و در رویارویــی بــا علــوم کاذب پوزیتیویســتی و پراگامتیســتی 

جــدال عظیــم دارد. جامعــه ای وجــود دارد کــه امــروزه ملــی عنــوان می گــردد ولــی مســلام جوامــع کانــی، قبیلــه ای، عشــیره ای )ایلــی( 

و خلقــی را در بطــن خــود همچنــان می پرورانــد. ایــن جامعــه ی سوسیالیســتی بــدور از ملی پرســتی، نژادپرســتی و فاشیســم، پادزهــر 

رسمایــه داری اســت. بایســتی بصــورت علمی تــر بگوییــم کــه اصطاحاتــی نظیــر »جامعــه ی کهنــه و نــو، جامعــه ی بــرده دار، فئــودال، 

رسمایــه داری و سوسیالیســتی« را بــکار نریــم و فقــط مفاهیمــی از قبیــل »پیرشفــت، کلیت یابــی، برابــری مبتنــی بــر تفاوت مندیهــا 

و آزادی اجتامعــی« را مبنــا قراردهیــم کــه البتــه ایــن هــامن سوسیالیســم علمــی اســت کــه دموکراســی را در کانــون پارادایــم خــود 

قــرار داده. همچنیــن نبایــد سوسیالیســم را بــه بعــد از انقــاب محــول مناییــم، زیــرا در گذشــته، اکنــون و آینــده مــدام جریــان دارد. 

انســان، همیشــه اجتامعــی اســت. لیرالیســم، شــیوه ای تحمیلــی از زندگــی بصــورت فردگرایــی افراطــی و منحــرف اســت و درحالــی کــه 

بی رشمانــه در زهــدان اجتــامع و جامعــه قــراردارد، موجودیــت آن را بــی ارزش تلقــی می منایــد. لیرالیســم و رسمایــه داری اغراق آمیــز 

گردانــده شــده اند و انقــاب ۵۷ وقتــی از ســوی روحانیــون ســلطه مصــادره شــد، جامعــه را در ژرفــای آن غــرق منوده انــد. درحالــی 

کــه دیــن یــک ســنت فرهنگــی اســت کــه آغشــته بــا سوسیالیســم اســت، در ایــران امــروز تبلیغاتــی هــم از ســوی نظــام والیــی و 

هــم احــزاب چپ گــرای ســنتی علیــه دیــن صــورت می گیــرد. احــزاب چــپ اگرچــه در قالــب سکوالریســم آن را دیگــر رد منی کننــد 
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ــر،  ــب دیگ ــم در قط ــی ه ــام والی ــد. نظ ــده می انگارن ــود آن را نادی ــم خ ــا در پارادای ــاخته اند، ام ــدرج س ــود من ــای خ و در برنامه ه

ــه  ــاب نیســت، بلک ــای انق ــه معن ــا ب ــد. سوسیالیســم تنه ــکار می مناین ــرار داده و سوسیالیســم را ان ــزار ســلطه سیاســی ق ــن را اب دی

مشــارکت دموکراتیــک در جامعــه و حیــات آگاهانــه و کنش منــد در برابــر رسمایــه داری می باشــد. همیــن »مشــارکت دموکراتیــک« 

فراتــر از متامــی رهیافت هاســت، حتــی رهیافت هــای »انقــاب و جنــگ« )انقــاب و جنــگ هــم ایفــای نقــش می کننــد، امــا اولویــت 

بــا مشــارکت دموکراتیــک اســت(. حــال، مدیریــت ایــن مشــارکت و مدیریــت خــود سوسیالیســم بصــورت مطلــق از ســوی »رهــران 

ــی  ــراتژیک و تاکتیک ــران اس ــد(. ره ــن ش ــال چنی ــم رئ ــه در سوسیالیس ــت)هامنطور ک ــزرگ اس ــای ب ــی« خط ــراتژیک و تاکتیک اس

فقــط بایــد زمینــه را همــوار ســازند نــه ســلطه ی مطلــق بیابنــد. رهــری رهــر اوجــاالن از ایــن ســنخ اســت و ســلطه را کامــا حــذف 

می منایــد. در احــزاب چــپ ایــران و کوردســتان رویکــرد چنــان اســت کــه وجــود الزم و رضوری رهــر کامــا حــذف می شــود و ایــن بــه 

تاریــخ آنهــا برمی گــردد کــه رهــری کاریزمــا در میــان آنهــا ظهــور نکــرد. لــذا در دوره هایــی رهــران خــود را کامــا مقــدس گرداندنــد 

ــم  ــر ه ــد و اگ ــع منی کنن ــیوه های آن را وض ــک و ش ــارکت دموکراتی ــم مش ــا پارادای ــد و چه بس ــذف می کنن ــا ح ــروز کام ــی ام ول

بصــورت نســیان وضــع کرده انــد بــه طریــق خطاســت. اگــر خودســازی حزبــی در جریــان تحــزب و تکویــن حزبــی صــورت نگیــرد و 

کادرســازی نشــود، رهریــت تاکتیکــی و اســراتژیک هــم خلــق نخواهــد شــد. تحــزب بــا ایــن چالــش عمیــق روبــرو اســت. اصطاحــات 

»رهــران اســراتژیک و تاکتیکــی« اصطاحاتــی نظامــی هســتند و سوسیالیســم را همــوار می ســازند، امــا »مدیریــت اجتــامع« بصــورت 

مطلــق بدســت آنهــا نــه بلکــه خــود افــراد اجتــامع صحیــح اســت و آن رهــران هــم به  مثابــه عضــوی از اجتــامع بصــورت برابــر در 

آن رشیکنــد. ایــن خوانــش رهــر اوجــاالن بــرای سوسیالیســم و تقویــت خلــق در برابــر دولــت اســت. مســئله ی دیگــر ایــن اســت کــه 

جامعــه ی سوسیالیســتی رصفــا بــرای رویارویــی بــا رسمایــه داری توســعه داده منی شــود، بلکــه جنبشــی اســت کــه همیشــه بصــورت 

ــده  ــم زن ــود، سوسیالیس ــده ش ــده گردان ــری زن ــه در راه آزادی و براب ــه جامع ــت. هرچ ــد داش ــته، دارد و خواه ــود داش ــتین وج راس

ــری  ــرای آزادی و براب ــارزه ب ــه مب ــی نیســت، بلک ــارزه طبقات ــارت از مب ــخ عب ــن تاری ــی. بنابرای ــخ حقیق ــی تاری ــن یعن ــردد و ای می گ

اســت. چه بســا تکیــه رصف احــزاب چــپ ســنتی بــر طبقــه و مبــارزه طبقاتــی یکــی از معایــت آنهاســت و در پارادایــم و برنامــه ی 

آنهــا بایســتی حــذف گــردد، اگــر نــه شکســت های تاریخــی معارصشــان تکــرار خواهــد شــد. 

دموکراسی

تفســیرهای مغایــر بــا ماهیــت دموکراســی در عیــن اســتفاده ی بســیار گســرده از آن، از جملــه چالش هــای پیشــاروی احــزاب و 

رویه هــای تحــزب اســت. در زمــان پیشــامتدن، دموکراســی بصــورت خودمدیریتــی اجتامعــات ناآشــنا بــا دولــت و قــدرت بــود. امــروزه 

کــه دولــت و قــدرت، ســلطه ی ظالــه هســتند، »مدیریت هــای ذاتــی خلقــی« بــدور از مدیریت هــای قدرت محــور دولتــی، دموکراســی 

ــاخن،  ــراف همراه س ــورت انح ــت. در ص ــراه نیس ــزاد و هم ــلطه هم ــت و س ــا دول ــی ب ــر، دموکراس ــر تقدی ــوند. به ه ــده می ش نامی

بحــران ایجــاد می گــردد. البتــه شــایان تدقیــق اســت کــه »دموکراســی« و »مدیریــت مســتبد« کــه متضــاد هســتند، در جوامــع دولتــی 

امــروز هیچــگاه بصــورت خالــص برقــرار منی گردنــد. ایــن می رســاند کــه حتــی رسمایــه داری برعکــس تبلیغــات مبالغه آمیــز، حاکمیــت 

خالــص نــدارد و مســلام همچنــان جریانــات دموکراتیــک در مبــارزه هســتند. بــا شکســت سوسیالیســم رئــال، سوسیالیســم دموکراتیــک 

نابــود نشــد، بلکــه بــه یمــن دموکراســی قوی تــر هــم گشــته. مدیریــت ذاتــی خلــق در کشــاکش بــا مدیریــت دولت ـ قــدرت بصــورت 

مدیریــت مختلــط کشــورهای معــارص منــود یافته انــد ولــی دولــت مــدام دموکراســی را تحــت فشــار قــرار داده و یــا بشــدت محــدود 

می منایــد یــا کامــا حــذف. دموکراســی محــدود گشــته ی غــرب، ســلطه رسمایــه داری و لیرالیســم و نیــز دموکراســی حــذف گشــته ی 

ــاه بــزرگ ایــن اســت کــه دولــت مــدام نقــاب دموکراســی را  خاورمیانــه ای، اســتبداد و خودکامگــی نظام هــا را درپــی داشــته اند. گن

ــی  ــام والی ــیون و نظ ــزاب اپوزیس ــتند. اح ــت هس ــه دول ــن ب ــدد مبدل گش ــا در ص ــم مرتب ــی خواهان ه ــد و دموکراس ــره می زن برچه

ــه دولــت در ســتیز  ــه برخــاف غــرب جامعــه علی ــد. در جوامــع خاورمیان ــه دارن ــار و عملکــردی گناهگاران ــن رفت ــران کنونــی چنی ای

بیشــری اســت. دولــت هــم بــا شــگرد »دموکراســی مبتنــی بــر منایندگــی« از نقــش جامعــه مدنــی می کاهــد. بــا مداقــه در برنامــه و 

مرامنامــه ی احــزاب اپوزیســیون ایــرا ن ـ کوردســتان متوجــه می گردیــم کــه ایــن گنــاه چــه خواســته و چــه ناخواســته، برجســته اســت. 

ــه  ــتفاده ی قدرت گرایان ــا اس ــوری ب ــت جمه ــن ماهی ــند. همچنی ــر می نوش ــام زه ــک ج ــت گرایان از ی ــم راس ــا و ه ــم چپ گراه ه

ــام،  ــه اس ــد ب ــاخت و مقی ــک س ــق ایدئولوژی ــورت مطل ــوان بص ــوری را منی ت ــود. جمه ــرد داده می ش ــران پیش ــی در ای از دموکراس

سوسیالیســم، رسمایــه داری و خط مشــی های ملی گرایــی، شیعیســم و غیــره ســاخت. زیــرا جمهــور یعنــی مــردم و جوامــع یک رنــگ 

و همــوژن نیســتند. جمهــوری اســامی ایــران صفــات اســامی و قیــود آن را برمنی تابــد و چه بســا بســیاری از مــردم شــاید بیــش از 

نیمــی از جمعیــت بــه همیــن جمهــوری اعتقــاد ندارنــد و از آن رویگرداننــد. بنابرایــن جمهــوری فقــط می توانــد دموکراتیــک باشــد. 
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ــن  ــا ای ــان هــم ب ــد کــه بحــران ســاختاری ایجادمنــوده، اصاح طلب ــل می کنن ــه زور، جمهــوری را اســامی کــرده و تحمی ــان ب اصولگرای

منشــا زور ســازش می کننــد و جامعــه ی مدنــی تغییرطلــب تنهــا رهاگردیــده. 

دولت و دولت ـ ملت

مدرنیتــه ی رسمایــه داری بــا توســل بــه شــگرد فشــار بــه جامعــه بــا ابــزار دموکراســی منایندگــی و اقتصــاد بــازار و سیاســی، نقــش 

ــرد و  ــارات را در چنگ می گی ــی انحص ــد. متام ــج را می قبوالن ــت رای ــت ـ مل ــد از دول ــکلی قدرمتن ــاخته و ش ــر س ــه را کم رنگ ت جامع

ــه جامعــه و آزادیخواهــان حق الســکوت می بخشــد کــه هــامن لیــرال دموکراســی  ــه زعــم خــود ب ــا ایجــاد »منایندگــی پارملانــی« ب ب

دهشــتناک اســت و جوامــع را در چرخــه ی بســته ی »رونــق، رکــود و بحــران« گرفتــار ســاخته. تنهــا راه، مدیریــت ذاتــی دموکراتیــک 

اســت کــه نبایــد بــه غلــط آن را بــا قــدرت دولتــی همســان انگاشــت، حتــی دیکتاتــوری خلــق یــا پرولتاریایــی هــم نیســت. اگــر یــک 

حــزب بــه نــام خلــق اقــدام بــه تشــکیل دولــت منایــد و بــه ضمیمــه ی بــی ارزش دولــت مبــدل گــردد، بزرگریــن گنــاه و انحــراف اســت. 

ــتانی   ــی ـ کوردس ــپ ایران ــیون چ ــه اپوزیس ــت ک ــن اس ــور ممک ــس چط ــزد پ ــی برمی خی ــم از دولت گرای ــلطه گری لیرالیس ــروی س نی

بــرای اســتحصال دولــت رسوپــا می شــکنند!! مدرنیتــه ی دموکراتیــک نــه دولــت را برمی ســازد، نــه بــه ضمیمــه ی آن مبــدل می گــردد 

ــی را  ــد و جامعــه ی مدن ــد، فقــط و فقــط حوزه هــای اجتامعــی را ســاختاربندی می منای ــا آن برخوردمی کن ــداز ب ــِش بران ــا من ــه ب و ن

ــر خطاســت.  ــت یونی ــت ـ مل ــرش دول ــدازه ی پذی ــت، به ان ــه دول ــش ب ــد. گرای قوی می گردان

مدیریت

پدیــده ی مدیریــت در تضــاد بــا پدیــده ی دولــت اســت. جامعــه بــدون مدیریــت ناممکــن اســت، امــا بــدون دولــت ممکــن. دولــت، 

متــدن و رسمایــه داری در ضدیــت و تبایــن کامــل بــا »مدیریــت، فرهنــگ و سوسیالیســم« هســتند. مدیریــت یعنــی نظام منــدی جامعــه 

ــه چشــم  ــت ب ــه می باشــد. دول ــی جامع ــت ذات ــای حــذف مدیری ــه در تق ــه اســت ک ــت بیگان ــت، مدیری و خــروج از بحــران. دول

ــر آن و اســتمرار  ــامع، نظــارت ب ــم نیروهــای خــودی اجت ــی، کارش تنظی ــت ذات ــه می نگــرد. در آن ســو، مدیری ــه جامع مســتعمره ب

ــدارد. نهادینگــی  ــدرت رس ســازگاری ن ــت و ق ــا دول ــی ب ــت ذات ــن، مدیری ــه اســت. بنابرای ــه و محافظــت از جامع بخشــیدن و تغذی

ــاد  ــم ایج ــزب ه ــک ح ــه ی ــه و مرامنام ــت. برنام ــتثامر اس ــتمرار زور و اس ــت، اس ــر دول ــی ب ــی مبتن ــادی و سیاس ــعه ی اقتص و توس

ســاختارهای یــک مدیریــت ذاتــی اســت یــا در صــورت انحــراف، دولتــی. مدیریــت ذاتــی، قــوه ی اجتامعــی اســت ولــی دولــت، ضــد 

ــک  ــت آنتی دموکراتی ــی شــناخته شــدند، دیگــر آن مدیری ــت جامعــه ی مدن ــون مدیری ــوان کان ــت بعن ــدرت و دول ــی ق ــامع. وقت اجت

می گــردد. بنابرایــن »مدیریــت ذاتــی« همســان بــا »دموکراســی« اســت. احــزاب در پارادایــم خــود پدیده هــای مدیریــت را از دولــت 

و قــدرت تفکیــک نکرده انــد. چپ گرایــان از طریــق پذیــرش دولــت، قــدرت را هرچنــد انــکار می کننــد، ولــی در کنــه مبانــی اســتمرار 

بخشــیده اند. 

ــی  ــه ظاهــرا مرق ــه ای ک ــده. فرمالیت ــه گردان ــوا و فرمالیت ــه ی احــزاب اپوزیســیون، دولت محــوری، دموکراســی را بی محت در برنام

ــاب  ــن انق ــه اســت و بزرگری ــات خاورمیان ــات و انقاب ــر در اجتامع ــد تغیی ــه فراین ــر علی ــن خطــر تهدیدگ ــد، بزرگری ــوه می منای جل

ــتند.  ــذف گش ــدند و ح ــرد ش ــن رویک ــی همی ــزاب قربان ــی اح ــاب متام ــل انق ــا در اوای ــد. چه بس ــران را بلعی ــاب ای ــارص، انق مع

دولت گرایــی، قدرت گرایــی و اســتبدادهای ایرانــی رصفــا بــا اتــکای بــر جامعه شناســی علمــی جهــت تغییــرات ســاختارین و کارکــردی، 

امکانپذیــر خواهــد بــود. 

ایدئولوژی

ــر تفســیرهای  ــه از فق ــه البت ــت ک ــک آن از مدیری ــدم تفکی ــی و ع ــه دولت گرای ــه گرایشــات احــزاب اپوزیســیون ب ــا نگاهــی ب ب

ــت  ــت ـ مل ــا دول ــت ب ــرف ضدی ــد ح ــه در ح ــر چ ــه اگ ــزب مربوط ــوژی ح ــودکار، ایدئول ــورت خ ــرد،  بص ــج می ب ــم رن ــی ه پارادایم

اســت، امــا رسمایه دارانــه می گــردد و تــا حــد یــک مذهــب چــپ آن ســقوط می منایــد. ایدئولــوژی دولت گرایــی، ایدئولــوژی حاکــم 

دولت ـ ملت گرایــی می باشــد. اینکــه متامــی احــزاب چــپ و راســت بجــز برخــی احــزاب اســام گرا، حاکمیــت ایدئولــوژی بــر دولــت 

ــت  ــت. دول ــت اس ــا پلش ــت، ذات ــردد. دول ــی منی گ ــتین تلق ــی راس ــار حقیقت یاب ــد،  معی ــک را رد می کنن ــت ایدئولوژی ــا دول و نهایت

حتــی اگــر غیرایدئولوژیــک باشــد،  بازهــم در ذات خــود حامــل ایدئولــوژی رسمایــه داری اســت. شــاید مدیریــت ذاتــی هــم اصــوال 

نبایــد ایدئولوژیــک باشــد و دموکراســی را در اولویــت قراردهــد، امــا بایــد توجــه داشــت جامعــه کــه رسشــتی متکــر دارد، در فقــدان 

ــرر را از  ــن و مک ــق های نوی ــا و رسمش ــع پارادایم ه ــوان وض ــر ت ــد و دیگ ــد ش ــاد خواه ــه و اعتق ــا در اندیش ــار خ ــوژی، دچ ایدئول

کــف خواهــدداد. جوامــع هــم کــامکان یــا بــا تاســی از اشــکال ایدئولوژیــک رسمایه دارانــه و لیرالیســتی می زینــد یــا سوسیالیســتی. 

ــم و  ــی نئولیرالیس ــن و مبان ــرش موازی ــا پذی ــامی ب ــزاب اس ــتند. اح ــدال هس ــال ج ــته بندی در ح ــن دو دس ــم در ای ــیون ه اپوزیس
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اقتصــاد سیاســی دولت گرایانــه و حتــی خصوصی ســازی بــه حــوزه ی رسمایــه داری درغلطیده انــد. بنابرایــن مؤلفه هــای دموکراســی و 

ــازند.  ــل می س ــه دخی ــکل دهی جامع ــد و در ش ــن می مناین ــوژی را تعیی ــک ایدئول ــت ی ــی، ماهی دولت گرای

سکوالریسم ـ الئیسیته، دین

اغلــب احــزاب اپوزیســیون حتــی برخــی اســام گرایان، تلقــی جدایــی دیــن از سیاســت را در برنامــه ی خــود گنجانده انــد. 

ــه و  ــای رسمایه داران ــت. در دولت ه ــتامتیک اس ــی سیس ــر دین گرای ــتمل ب ــود مش ــی خ ــه دولت گرای ــتند ک ــن هس ــل از ای ــا غاف آنه

ــه دوران  ــیون ک ــن در دوران رفرماس ــوع دی ــن ن ــکل می دهد. ای ــا را ش ــی آنه ــت دین ــی،  ماهی ــم و ملی گرای ــتی، پوزیتیویس لیرالیس

تشــدید ضدیت هــا بــا ادیــان بــود و الئیســیته را بــرآورد،  نضــج گرفــت و بــا تولــد رسمایــه داری همزمــان گشــت. ســکوالربودن یکــی 

از اصــول ارزشــمند اســت امــا سکوالریســم دولتــی صحیــح اســت یــا سکوالریســم مدیریتــی و همــزاد بــا دموکراســی؟! در خاورمیانــه 

و ایــران- کوردســتان کــه اســام اکریــت را دارد،  تعریــف پارادایمــی نویــن از دیــن، رضورت گریزناپذیــر اســت. چــپ کاســیک کامــا 

ــن  ــی نوی ــی پارادایم ــد مبان ــر دو فاق ــد. ه ــت قرارمی دهن ــت و دول ــور سیاس ــم آن را مح ــان ه ــته و دین گرای ــون دانس ــن را افی دی

هســتند طــوری کــه بــا دموکراســی در چالــش درنیافتنــد. الئیســیته خــود بــه یــک دیــن نویــن پرستشــی مبــدل گشــته. انــکار دیــن،  

ــی و  ــتی افراط ــارج از دین پرس ــد خ ــن بای ــد. دی ــت خوردن ــرا شکس ــن مج ــه از ای ــی ک ــیار احزاب ــت و چه بس ــح نیس ــی صحی رهیافت

الئیســم نودیــن، تعریــف گــردد. دیــن،  بایــد یــک ســنت فرهنگی اجتامعــات تلقــی گــردد و از چنــگال قــدرت و دولــت خــارج گردانــده 

ــادی و  ــی، اقتص ــز سیاس ــول ری ــا در اص ــد،  ام ــط قرارداده ان ــکوالربودن را من ــان س ــول برنامه ایش ــای اص ــه در بن ــزاب اگرچ ــود. اح ش

فرهنگــی، هــامن برنامــه ی خــود چالــش بــا مفهــوم پدیــده دیــن را ژرف تــر می گرداننــد و آن را بعنــوان یــک »امــر شخصی« تفســیر 

می مناینــد نــه یــک »ســنت فرهنگــی« کــه در برســاخت اجتامعــات خواه ناخــواه دخیــل اســت. ایــن یعنــی تکــرار ذهنیــت سوسیالیســم 

ــه  ــد، ب ــان و در رس دیگــر اســتبداد والیــی قــرار دارن ــال. چــوب دورس طــای نظــام کــه در یــک رس آن الئیســم انکارگــر چپ گرای رئ

یــک انــدازه بــرای اجتــامع مخــرب هســتند. بایــد واقــف بــود و ارشاف داشــت کــه مقولــه ی دیــن از اهــم مقــوالت بنیادیــن در جامعــه 

ایــران و کوردســتان اســت. 

ناسیونالیسم

ناسیونالیســم یــا ملی گرایــی، چالــش دیگــر عملکردهــای برنامــه ای احــزاب اپوزیســیون و حتــی نظــام والیــی ایــران اســت. نظــام 

والیــی بــا تقــدس بخشــیدن بــه دولــت ـ ملــت فــارس،  انــگ تجزیه طلبــی را بــه احــزاب ملیت هــای کثیــر می زنــد. ملــت دموکراتیــک 

نیــز کــه ماهیتــا تجزیه طلبــی نیســت و در نقطه مقابــل ملی گرایــی قــرار دارد از ســوی نظــام ســلطه هــامن انــگ را می خــورد. رصفــا 

ــا هــم نظــام  ــد، ام ــار آمده ان ــا اســتقال کن ــاری و ی ــب خودمخت ــا مســئله ی ملیت هــا در قال ــرا ب برخــی احــزاب اپوزیســیون چپ گ

حاکــم ایــران،  هــم احــزاب چپ گــرا و هــم احــزاب راســتگرا به مثابــه ســه  جریــان غالــب آلرناتیــوی، پارادایمــی بــرای حــل مســئله ی 

ــزاب  ــی اح ــل برخ ــت. عم ــت اس ــه شکس ــوم ب ــرازد، محک ــوی برنیاف ــوری ق ــتون های آن از تئ ــه س ــی ک ــد. عمل ــم ندارن ناسیونالیس

سوسیالیســت کــه بــه راحتــی اســتقال ملــل داخــل ایــران را می پذیرنــد نیــز بــه دلیــل پادرهوایــی بعــد تئوریــک و فقــدان قــدرت 

اقناع کنندگــی،  دچــار هــامن رسنوشــت محکــوم اســت. پــژاک ـ کــودار از ایــن مانــع براحتــی گــذار صــورت داده انــد و ناســیونالیته ی 

ــد  فرهنگــی بجــای ناسیونالیســم و کنفدرالیســم بجــای دولــت ـ ملــت، رهیافــت بی بدیل شــان اســت. ناســیونالیته ی فرهنگــی هامنن

ســنت فرهنگــی دیــن انکارگرایانــه نیســت و بجــای رد یــا پذیــرش مطلــق، راه حــل معقــول را می منایانــد. بــه همیــن خاطــر در مقــام 

قیــاس راهکارهــای برنامــه ای احــزاب، مشــاهده می شــود کــه حتــی ارایــه ی مدل هــای خودمختــاری هــم بــه لحــاظ تئوریــک و مبانــی 

ــان مسئله ســاز  ــزی همچن ــن ســفت و ســخت دولت مرک ــل قوانی ــرای اعــامل و تحمی ــد و بســیاری مجــاری ب پارادایمــی اشــکال دارن

اســت. اکــرا بــه ســبب الینحلــی پارادایمــی، مطالبــات دولــت مرکــزی در اصــول قانــون اساســی مجــددا بــه قــوه ی مخــرب مبــدل 

ــران  ــامی ای ــوری اس ــد جمه ــوند، هامنن ــده ش ــام گردان ــزی ادغ ــلطه ی مرک ــون س ــی در کان ــن و ملی گرای ــه دی ــا ک ــردد. آنج می گ

ــان مسئله ســاز اســت.  ــا رهیافــت پارادایمــی همچن ــن شــاخصه ها توجــه شــده، ام ــه ای ــاک می شــود. در برنامــه ی احــزاب ب خطرن

آزادی زن

مســئله ی آزادی زن کــه دارای ابعــاد عریــض جهانــی اســت در صیــرورت تحــزب ایــران ـ کوردســتان غیــر از جنبــش آپوییســتی، حــل 

نگردیــده. احــزاب چــپ بــه زعــم خــود آزادی زن را حصــول منوده انــد. لیرالیســت ها هــم تصــوری مطلــق از افسارگســیختگی رفتــار 

فــردی از ســوی زن را شــاخص آزادیخواهانــه تبلیــغ می مناینــد درحالــی کــه زن در جامعــه ی لیــرال بصــورت بــرده ی مــدرن جلوه گــر 

ــوارد ســهم  ــر م ــت در اک ــی پیرشف ــای مدع ــات دارد. اروپ ــی مناف ــطح جهان ــان در س ــاالری همچن ــا مردم س ــاالری ب ــود. مردس می ش

مدیریــت زن در جامعــه را زیــر ۴۰ درصــد لحــاظ می کنــد. آنهــا حدنصــاب ۴۰ درصــدی را بــرای مــردان هــم اعــامل کرده انــد و ۲۰ 

درصــد را بــه انتخــاب آزادانــه واگــذار کرده انــد، امــا متوجــه نیســتند کــه در جهانــی مردســاالر حتــی اروپــا آن ۲۰ درصــد مانع ســاز 
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اصلــی اســت. در جنبــش آپوئیســتی حدنصــاب ۵۰ بــه ۵۰ بصــورت برابــر لحــاظ و قاعــده ی انتخــاب آزاد پــس از آن رعایــت می گــردد. 

بــه همیــن دلیــل معیارمنــدی برنامــه ای احــزاب بســیار حیاتــی اســت. اگــر اصــول فــوق را مدنظــر قراردهیــم در هــامن بــرآورد اولیــه 

ــر  ــه مردســاالری قوی ت ــردد ک ــوری اســامی مشــاهده منی گ ــا نظــام جمه ــرال ب ــان برخــی احــزاب چــپ و لی ــی می مســافتی آنچنان

ــد. حقــوق و آزادی هــای  ــر عمــل می کن ــا، قطعــا در حوزه هــای سیاســت، اقتصــاد و فرهنــگ بحرانی ت ــا اروپ ــاس ب ــه در قی خاورمیان

زن در چنیــن جوامعــی به واســطه ی اصــول قانونــی،  قانومننــد گردانــده و محدودیــت بیشــری اعــامل می شــود. بنابرایــن نظــام جدیــد 

ــی  ــددا قانون ــیده اش، مج ــدرت رس ــازه به ق ــزاب ت ــه ی اح ــک آئینی در برنام ــن خش ــه یم ــم ب ــامی ه ــوری اس ــام جمه ــن نظ جایگزی

محدودیت بــردار بــرای زنــان تدویــن می منایــد و آخــر رس بهانــه ی مرشوعیــت خاســتگاه هایش را بــه تصویــب قانونــی در هنگامــه ی 

ــدازد.  ــه عقــب می ان ــی دیگــر ب ــرای دهه هــای متوال ــی امــر آزادی زن را ب ــن براحت تثبیــت قــدرت نظــام خــود، ارجــاع می دهــد. ای

ــار، مقولــه ی دیــن و خصوصیــات فیزیکــی و مادربــودن زن را بهانــه مرشوعیــت قوانیــن تصویبــی  ــا شــارالتانی متام عی برخــی هــم ب

ــار عمــل متــام و کــامل خــود زن می باشــد.  ــا رهیافــت برون رفــت، اختی ــر، تنه ــد. به هــر تقدی خــود قرارمی دهن

اقتصاد

ــر رس اســتحصال  ــه رقابــت ب ــان آن دو ب ــل داده شــده اند و مناقشــه می ــه اکونومیســم تقلی ــه داری و مارکسیســم هــر دو ب رسمای

بازارهاســت. مارکسیســت ها و چپ گرایــان رسمایــه داری را یــک مــدل اقتصــادی تعریــف کردنــد و مرتکــب بزرگریــن خطــا شــدند. 

ــه اقتصــاد سیاســی بصــورت  ــزرگ اقتصــادی اســت ک ــی می رســاند، انحصــارات ب ــه قــدرت لویاتان ــت را تشــکیل داده و ب آنچــه دول

تئوری هــای پرجزئیــات بــا مدل هــای گوناگــون تــا بــه نئولیرالیســم شــعله کشــید و بــال و پــر جوامــع نحیــف را ســوزاند. یــک نــوع 

ــرزان اســپکاتیو ســوداگرانه اســتوار اســت. آمارهــا و  ــر پایه هــای ل ــرای اقتصــاد سیاســی وضــع گشــته کــه بشــدت ب ــم کذایــی ب عل

ــد و دانشــگاه ها فرمول هــا و شــیوه های  ــد اقتصــادی قراردادن ــن پروســه ی مول ــده ی محاســباتی ریاضــی را جایگزی فرمول هــای پیچی

اســتثامر قیمت هــا در بــازار ســودآور را تــدارک می بیننــد. بــرای بررســی اقتصــاد رسمایه دارانــه بایــد رابطــه ی آن بــا قــدرت و دولــت 

را تحلیــل منــود. مارکــس ایــن رابطــه را تحلیــل ننمــود و یــا بســیار ناکافــی عمــل کــرد. اقتصــاد سیاســی دارای دیــدگاه پوزیتیویســتی 

اســت و مارکــس هــم آن را مبنــای ایدئولــوژی روشــنگری قــرارداد، ولــی بســیاری نظریاتــش قویــا بــر ضــد رسمایــه داری شــوریده و 

کســی فراتــر از وی نیســت. در کل رهــر اوجــاالن بــا نقــد چپ گرایــان کــه همچــو طرفــداران مارکــس وی را کاریکاتوریــزه منوده انــد، 

از وی گــذار منــود و علــم »جامعــه ی اقتصــادی« را وضــع منــود کــه آن جامعــه را متکــر و غنــی تصــور می منایــد نــه جامعــه ای رصف 

رسمایه دارانــه، سوسیالیســتی و غیــره. در دنیــای سوسیالیســتی فقــط رهــر اوجــاالن ظرفیــت گــذار از رسمایــه داری را از خــود نشــان 

داده. ایــن مهــم بــه عینــه در پارادایــم دموکراتیــک هویداســت. نظــر رهــر اوجــاالن ایــن اســت کــه رسمایــه داری رصفــا »قــدرت و 

دولــت غارتگــر«  اســت نــه اقتصــاد و مدیریــت اقتصــاد. مارکسیســت ها و آنارشیســت ها اکــرا از مجــرای اقتصــاد علیــه رسایــه داری 

ــن اســت کــه  ــا ای ــد. توهــم آنه ــن مجــرا بیــش از دیگــر حوزه هــای اجتامعــی و فرهنگــی کــم آورده ان ــی از قضــا از ای شــوریدند ول

ــران  ــه ی بح ــر مقول ــا ب ــرد. آنه ــد ب ــودی خواه ــرا و ناب ــه قهق ــر رس آن را ب ــران آخ ــل بح ــس عام ــت پ ــا بحران زاس ــه داری ذات رسمای

ــر  ــا منتظ ــدید بحران ه ــا تش ــا ب ــذا رصف ــد. ل ــق ننمودن ــودی خل ــوی خ ــای ق ــا و عامل ه ــود، ابزاره ــد و خ ــه کردن ــه داری تکی رسمای

ــه ایــن  ــران ب ــه داری هــم خــروج موقتــی از بحران هاســت. در برنامــه ی احــزاب اپوزیســیون ای ــد. شــگرد رسمای روز فروپاشــی ماندن

مؤلفه هــا توجــه ریشــه ای نشــده. رصف انتقــاد از اقتصــاد خصوصــی و برزبــان رانــدن عنــوان اقتصــاد جمعــی را محــور قرارداده انــد 

امــا پدیده هــای دولــت و قــدرت را بــا عملــی گناهکارانــه بــه بــازار و اقتصــاد بــازاری پیونــد می دهنــد. مســئله ی تغییــر نــوع مالکیــت 

خصوصــی بــه عمومــی، هــر و معرفــت یگانــه نیســت، زیــرا مهــم، طراحــِی کلکتیویســتِی جایگزیــِن مــدِل رسمایه دارانــه اســت کــه 

ــه  ــای رسمایه  داران ــوی حوزه ه ــددا بس ــات مج ــا اجتامع ــده اند ت ــی ای نش ــن طراح ــه چنی ــق ب ــون موف ــت ها تاکن ــان سوسیالیس جه

نلغزنــد. کائــوس مــداوم در جامعــه اشغال شــده بدســت رسمایــه داری،  پیش بینی هــای ایدئولوژیــک را نزدیــک بــه ناممکــن ســاخته، 

پــس تکیــه بــر بحــران و امیــد بــه فروپاشــی ناشــی از آن، نیــروی کافــی مبــارزه را ایجــاد منی کنــد. بــه هــر تقدیــر، رسمایــه داری یــک 

»رژیــم سیاســی غارتگــر« اســت نــه نظــام اقتصــادی. ایــن رژیــم بــر نظامی گــری و ســلطه تکیــه دارد. 

ــان طراحــی خــارج از مدل هــای  ــا همچن ــی و اســتقال اقتصــادی ملحــوظ اســت ام در برنامــه ی احــزاب اپوزیســیون، خودگردان

ــن  ــان باشــد،  نیســت. ای ــم ریوزیونیســت چپ گرای ــه داری و رژی ــم سیاســی رسمای ــه خــروج از ســلطه رژی ــادر ب ــه ق ســنتی چــپ ک

ــور و  ــل کش ــی داخ ــم سیاس ــه رژی ــد و ب ــاز می یاب ــوردی خطرس ــددا بازخ ــده، مج ــت پذیرش ش ــبات دول ــطه ی مناس ــی به واس طراح

جریــان کوبنــده ی بین املللــی رسمایــه داری پیونــد می خــورد. تنهــا دولــت می توانــد به مثابــه یــک ابــزار قــوی، کســب بیشــینه ســود 

ــوه می دهــد، مــرشوع  ــه ســلطه برســاند. و چــون خــود را پروســه ای اقتصــادی جل ــه داری ممکــن ســازد و ب ــه رسمای ــرای مدرنیت را ب

بــودن خــود و ســلطه اش را در اذهــان می قبوالنــد. دولــت فقــط یــک تعریــف دارد: نظــام قــدرت و زور اســت. حــال برخــی احــزاب 
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ــی و  ــم سیاس ــرای رژی ــی از مج ــتی و ملی گرای ــت. میهن پرس ــت نیس ــا راه برون رف ــه قطع ــد ک ــنهاد می کنن ــه« را پیش ــت کمین »دول

مرشوعیــت کاذب آن روح اقتصــاد رسمایــه داری و دولــت ـ ملــت آن را تشــکیل می دهنــد کــه منونــه ی بــارز آن ایــران کنونــی اســت. چــه  

در اقتصــاد، چــه  سیاســت و چــه  فرهنــگ و اجتــامع، سوسیالیســت ها بــا دشــواری و چالــش ژرف »طراحــی کمونالــی« روبــرو هســتند. 

بســیاری طراحی هــای سوسیالیســتی ســده های اخیــر در ســطح جهــان نهایتــا رس از هولدینگ شــدن و رقابــت آلــوده ی رسمایه دارانــه 

ــران ـ کوردســتان هــم بیایــد.  ــد بــر رس سوسیالیســت های ای ــد. ایــن بــا می توان درآوردن

اولیــن رشط  یــک طراحــی صحیــح خودگرانــی اقتصــادی خــارج از ســلطه دولــت اســت ولــی بــا چــه مکانیســمی؟ مســلام مکانیســم 

کمونــی آن هــم کمونالیســمی کــه نــه مطلق گــرای خصوصــی باشــد و نــه مطلق گــرای عمومــی. لــذا در ایــن ســیر، حتــی جامعــه ی 

ــه ی  ــی جامع ــت طبیع ــه رسش ــد و ب ــم را ردمی منای ــی و کلکتیویس ــت خصوص ــای مطلقی ــاالن قطب ه ــر اوج ــر ره ــادی مدنظ اقتص

ــر،  ــِم انعطاف پذی ــی و کلکتیویس ــوژی و دموکراس ــه و زن، اکول ــت نیافت ــت، مطلقی ــوع مالکی ــی ن ــن طراح ــه دارد. در ای ــر توج متک

روح مناســبات و روابــط را تشــکیل می دهنــد. نــه کلکتیویســِم اســتالینی اســت و نــه خصوصی ســازِی رسمایه دارانــه. برگرفتــه 

از تاریــخ دههــا هــزار ســاله ی برشیــت اســت و مدلــی نیســت کــه بــه یکبــاره رس بــرآورده باشــد. هدفــش نجــات »جامعــه، زن و 

ــی آن می باشــد.  ــی همگرای ــه ی متعال ــک مرتب ــت دموکراتی ــرم مل ــی اســت. ف ــه داری و دولت گرای ــر ســلطه ی رسمای ــوژی« از زی اکول

لیرالیســم، صنعت گرایــی و رسمایه  پرســتی را کنــار می زنــد و حاکمیــت اجتامعــی از پاییــن بــه بــاال را خــارج از چنــگال دولــت تنظیــم 

می منایــد. ایــن مــدل کــه اقتصــاد کمونــی خودگــردان نامیــده می شــود در جامعــه ی اقتصــادی، قطــب مخالــف رسمایــه داری دولتــی 

را تشــکیل می دهــد. حتــی کلکتیویســم آن هیــچ شــباهتی بــه کلکتیویســِم سوسیالیســِم رئــال نــدارد. کــامکان و متاســفانه در برنامــه 

ــی را  ــه خودگردان ــان اگرچ ــده و چپ گرای ــال داده نش ــادی مج ــی اقتص ــه خودگردان ــامی ب ــت گرا و اس ــزاب راس ــه ی اح و مرام نام

ــی و  ــان مرکزیت گرای ــه چپ گرای ــی هســتند. درســت اســت ک ــل و کاف ــردی ـ ســاختاری کام ــدل کارک ــد م ــی فاق ــد ول ــه می کنن توصی

ــل را از خــود نشــان  ــا ظرفیــت طراحــی بی بدی ــد، ام ــاد می گیرن ــاد انتق ــه ب ــت را ب ــت ـ مل ــن دول تک ســاحتی بودن موجــود در قوانی

نداده انــد. آنهــا قوانیــن ملــی را مجــددا زیــر تیــغ ســلطه ی دولــت می کشــانند و راســت گرایان هــم ســلطه ی کامــل را قبــول دارنــد، 

هــر دو نیــز مدیریــت و خودگردانــی بومــی را بــا ابــزار دولــت تحــت فشــار قرارمی دهنــد و بیشــر ایــن فشــارها نیــز از ناحیــه اقتصــاد 

ــد.  ــل می مناین ــه تحمی ــک طرف ــورت ی ــزی را بص ــک مرک ــع بوروکراتی ــا مناف ــت گرایان رصف ــد. راس ــری وارد می آی و نظامی گ

حقوق و قانون

ــوده و هســت.  ــی ب ــزار قــدرت دولت ــون اب ــی حقــوق بصــورت مرســوم و ســنت  تاکن ــت رابطــه دارد، ول ــا حــق و عدال حقــوق ب

ــا را در  ــه و بق ــت، تغذی ــبات امنی ــذا مناس ــد ل ــگ می منای ــاق تن ــر اخ ــا را ب ــت. ج ــی اس ــوزه ی اجتامع ــر ح ــت ب ــار دول ــزار فش اب

ــت.  ــک آیین اس ــم و خش ــده و بی رح ــات، پیچی ــیار پرجزئی ــوق دول بس ــارد. حق ــدی روبرومی س ــرات ج ــا مخاط ــل و ب ــه مخت جامع

بشــدت پوزیتیویســتی اســت و چنــان خصلتــی دارد کــه از بــاال و مرکــز بــر پاییــن و پیرامــون تحمیــل می گــردد. حقــوق بــا جزئیــات 

ــن را  ــا آن دو هــم حــق نقــض قوانی ــت و قــدرت اســت، تنه ــدد و چــون از آن دول ــون اساســی را شــالوده می بن ــادش قان ــی زی خیل

ــای  ــر واکنش ه ــذا بخاط ــد ل ــم می کن ــتثامر ه ــد، اس ــی می منای ــدیدا طبقات ــه را ش ــه جامع ــدازه ای ک ــه ان ــد. ب ــی دارن بی حساب پرس

ــه آن  ــی ب ــت الوه ــه ماهی ــون ک ــوق و قان ــای حق ــدون ابزاره ــد. ب ــان برسمی برن ــری بی پای ــدام در درگی ــع م ــن جوام ــی، ای اجتامع

بخشــیده می شــود، انحصــارات و چپاول گــری ناممکــن اســت. در نظــام ایــران، بزرگ تریــن حــق مصــون، حــق والیــت مطلقــه فقیــه 

بــدون رقیــب اســت. تنهــا راه، گنجانــدن اخــاق در کنــه حقــوق اســت تــا بتوانیــم عدالــت را برقــرار ســازیم ولــی ایــن امــر بــدون 

رهایــی از پدیــده ی دولــت و انحصــارات آن هــم در سیاســت و هــم اقتصــاد و فرهنــگ، ممکــن نیســت. پرســش اساســی ایــن اســت 

کــه یــک حــزب وقتــی برنامــه ای مــدون ارایــه می دهــد، تــا چــه حــد متوجــه قضایــای اســفبار حقــوق دولت گرایانــه اســت. اگــر تصــور 

ــلب کرده ایم.  ــود س ــیر را از خ ــاح و تفس ــت اص ــد، فرص ــی می گردن ــون وحش ــدون قان ــان ب ــه و انس ــه جامع ــد ک ــن باش ــوم ای موه

تقریبــا همــه ی احــزاب از هــر ســنخ و جریانــی تکیــه بــر نرم هــای حقوقــی در چارچــوب دولــت حــال چــه بــا سیســتم متمرکــز و چــه 

غیرمرکــزی دارنــد. دولــت معمــوال جامعــه را بــه »ســازش حقوقــی فاقــد اخــاق« وادارمی کنــد امــا سیســتم سوسیالیســتی حقیقــی 

» قــرارداد و هم پیامنــی اخاق محــور« را در حقــوق جامعــه می گنجانــد و قانــون را مقولــه ای خشــن و تغییرناپذیــر منی ســازد. 

چه بســا اکــرا غیرمکتــوب و انعطاف پذیــر اســت. هــر جامعــه ای بیشــرین حــد متریــن بــرای دموکراســی را داشــته باشــد، ایــن رویــه 

را به مثابــه شانســی بــزرگ طــی خواهــد کــرد. جامعــه ی ایــران و دولت گرایــی ســنتی فاقــد متریــن دموکراســی یــا متریــن بســیار کــم، 

مانــع بــزرگ در اجــرای عدالــت، برابــری و آزادی اســت. سیســتمی منســجم بــرای ایــن رشــد و تعالــی نیــاز هســت و آن، کنفدرالیســم 

و ملــت دموکراتیــک اســت. 
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در ایــران و کوردســتان، فعــا متامــی اپوزیســیون غیــر از پــژاک و کــودار، یــا حاکمیــت دولــت مرکــزی را قبــول دارنــد یــا دولــت 

فــدرال. پــژاک ـ کــودار نیــز بــا نقــد گســرده ی دولــت ـ ملــِت مرکز گــرا و فدرالیســم، بــه فــرم کنفدرالیســم گــذار منوده انــد. فدرالیســم 

بــه نوعــی متشــکل از دو جــزء دولــت مرکــزی و دولــت محلــی می باشــد و بــرای دولت گرایــی قویــا بــاز اســت. کنفدرالیســم امــا از 

ــودن،  ــر غیرمتمرکزب ــد ب ــودن، دولت گــرا نیســت. فدرالیســم علی رغــم تاکی ــه ســبب غیرمتمرکز ب ــد و ب اجــزاء متعــدد تشــکیل می یاب

ــِک غیردولت گــرا از حــق تعییــن رسنوشــت ملت هــا  ــد. کنفدرالیســم بیانگــر تفســیِر دموکراتی بازهــم مرکز گرایــی را بازتولیــد می منای

بــه دســت خودشــان اســت. یــک دولــت بــرای هــر اتنیســیته و ملیتــی نیــاز نیســت. دولت گرایــی ملیت هــا، محصــول سیاســت خــاص 

ــر  ــه های ره ــه اندیش ــل ب ــا توس ــودار ب ــژاک ـ ک ــی. پ ــی و خارج ــتثامری داخل ــتعامری ـ اس ــداف اس ــتای اه ــت در راس ــتان اس انگلس

ــد.  اوجــاالن در مســئله ی ملــی از رهیافــت »دولــت ـ ملت گرایــی« حــذر کــرده و ملــت دموکراتیــک را برگزیده ان

ــخ و پرچــم در برســاخت سیســتم  ــن، مذهــب، تاری ــگ، دی ــت، فرهن ــان، ملی ــی،  معیارهــای زب ــت ـ  ملت گرای در فدرالیســم و دول

آلرناتیــو دخالــت داده می شــود امــا اینهــا در کنفدرالیســم بــه هیــچ وجــه معیــار نیســتند. اپوزیســیون ایرانــی همــه از سکوالریســم 

ــود  ــه ای خ ــول برنام ــز در اص ــان را نی ــن رویکردهایش ــات ای ــی جزئی ــد. متام ــت را رد می منای ــودن دول ــک ب ــد و ایدئولوژی دم می زنن

ــویم  ــه می ش ــتی متوج ــو فدرالیس ــتم آلرناتی ــاخت سیس ــوق در برس ــای ف ــت دادن معیاره ــر دخال ــه ام ــی ب ــا نگاه ــد. ب گنجانده ان

کــه ایــن مــدل را بــه انــدازه مــدل دولــت ـ ملــت زهرآلــود ســاخته اند. در نتیجــه، دولــت موجــود بــه هــر تقدیــر در اکــر حوزه هــا 

ــوب اســت.  ــا معی ــی آنه ــی، متدهــای چاره یاب ــه ی چاره یاب ــر از گزین ــک اســت. فرات ایدئولوژی

ــور  ــاخت)یونیر( تص ــت تک س ــت ـ مل ــدرال دول ــدرال و کنف ــای ف ــه فرم ه ــکل تحول یافت ــک را ش ــت دموکراتی ــدل رهیاف ــد م نبای

منــود. شــکل فدرالــی یــا کنفدرالــی دولــت ـ ملــت، رهیافــت و راه حلــی دموکراتیــک نیســت. فدرالیســم و کنفدرالیســم غیردموکراتیــک، 

اشــکال متفــاوت هــامن دولــت هســتند. به هــر حــال اشــکال فــدرال و کنفــدرال ابزارهــای چاره یابــی میــان نیروهــای تابــع رهیافــت 

دموکراتیــک و نیروهــای تابــع »دولــت ـ ملــت« اســت. وجه متایــز تنهــا می توانــد دموکراســی و دوری از دولــت باشــد. امــا چــه  مــدل 

و نظامــی از دموکراســی و بــا کدامیــن معیارهــا. بــرای دموکراتیزاســیون و تحقــق ملــت دموکراتیــک بایــد معیارهــای تقدس بخشــیده ی 

فوق الذکــر را دخالــت نــداد. امــروزه در متامــی کشــورها دولــت ـ ملــت حاکمیــت دارد، بنابرایــن رویکــرد مطلــق ســلبی و حذفــی در 

مــدل چاره یابــی دموکراتیــک در رویارویــی بــا دولــت ـ ملــت هــم چاره ســاز نیســت. دموکراســی و دولــت ـ ملــت بعنــوان دو اتوریتــه، 

می تواننــد در زیــر یــک ســقف سیاســی ایفــای نقــش مناینــد کــه قانــون اساســی دموکراتیــک مشــرک تدویــن کرده انــد کــه از ســطح 

ــی مزاحمــت  ــرای مدیریت هــای محل ــد ب ــت منی توان ــت ـ مل ــی رســیده باشــد. اینجــا دیگــر دول ــه ســطح هم پیامن ــذار و ب ســازش گ

ــک مدنظــر  ــت دموکراتی ــر بنیان هــای مل ــر ســتون های آن را ب ــاز اســت و اگ ــی ب ــرای دولت گرای ــد. کنفدرالیســم کمــر ب ایجــاد منای

ــت.  ــد گش ــن خواه ــم تضمی ــت کنفدرالیس ــی و حقانی ــدد و دموکراس ــی رخت برمی بن ــر دولت گرای ــم، دیگ ــاالن قراردهی ــر اوج ره

ــرده و  ــه ی خــود دلخــوش ک ــدرج در برنام ــد ســطحی من ــن بن ــه ای ــد ب ــران نبای ــان و راســت گرایان اپوزیســیون ای ــن چپ گرای بنابرای

بســنده کننــد، زیــرا خطــر ســلطه ی دولــت و قــدرت همچنــان باقــی اســت. ضامــن اصلــی، ایجــاد تناســب و تــوازن اصولــی و مبــدأی 

میــان کنفدرالیســم و ملــت دموکراتیــک فقــط بــه لحــاظ سیاســی اســت. برنامه هــای اپوزیســیون جــز کلی گویــی نیســت و اگرچــه هــر 

مــاده حــاوی بندهایــی بــا جزئیــات خــاص باشــد، امــا در کلیــت خــود از معیارهــای دســت وپا گیر دولتــی و بوروکراتیســم آن خــارج 

نشــده تــا بــا چاشــنی دموکراســی محــک بخــورد. داعیــه ی دموکراســی خواهی کافــی نیســت، مهــم روش هــا و طراحــی دموکراتیــک 

ــان،  اســت. بنابرایــن در برنامــه ی احــزاب بگذریــم از کلیــت رهیافت هــای دولــت ـ ملــت، فدرالیســم و مدل هــای آن، معیارهــای زب

ملیــت، تاریــخ، فرهنــگ، پرچــم، دیــن، مذهــب و خــاک همچنــان پتانســیل خطــر را در خــود حمــل می کننــد. رویکــرد متدولوژیــک 

چنــان معیــوب و کلی گرایانــه اســت کــه راســت و چــپ را بســوی یــک چالــه فرومی غلتانــد. در نظــام دموکراتیــک، قــدرت و دولــت 

ــده می شــوند.  ــع گردان ــد، بلکــه رف تقســیم منی گردن

متاســفانه مدل هــای پیش نهــادی اپوزیســیون ایــران ـ کوردســتان)غیر از پــژاک ـ کــودار( مدل هایــی هســتند کــه بــا هــدف تقســیم 

ــت  ــی را بخاطــر دخال ــی ـ مذهب ــات مل ــادر نیســت اختاف ــدل ق ــن م ــع آن دو. ای ــه حــل و رف ــت طراحــی شــده اند ن ــدرت و دول ق

ــک شــده اند  ــدل راســتین دموکراســی نزدی ــه م ــرا ب ــد. فقــط برخــی احــزاب چپ گ ــادات و خــاک، بصــورت ریشــه ای حــل منای اعتق

ولــی معایــب و نقایــص متعــددی هــم دارنــد. وقتــی حــزب تــوده اقــرار کــرده کــه هم اکنــون رشایــط اجــازه منی دهــد سوسیالیســم 

ــه  ــی ک ــوده، درحال ــول من ــره موک ــوم و پرمخاط ــده ای نامعل ــه آین ــم را ب ــع سوسیالیس ــد، در واق ــع منای ــران را وض ــن در ای جایگزی

ــا در تــاش اســت.  ــه داری در لحظــه اکنــون مرتب رسمای

ــان، ملیــت،  ــار اصیــل بــرای برســاخت یــک ملت دموکراتیــک، داشــن »ذهنیــت مشــرک و آزاد« فــارغ از معیارهــای زب تنهــا معی
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تاریــخ،  پرچــم، مذهــب و غیــره اســت. صمــغ چســباننده اجــزاء جامعــه ی متکــر و متنــوع بــا موزاییــک فرهنگــی، دموکراســی اســت 

نــه ایدئولــوژی، ولــی نقــش ایدئولــوژی هــم هیچــگاه رد نخواهــد شــد. جوامــع انســانی دارای مســایل و معضــات عدیــده هســتند کــه 

رهــر اوجــاالن متامــی مســایل حــاد را در دوازده مســئله دســته بندی و راه حل هــا را ارائــه منــوده: ۱- مســئله ی قــدرت و دولــت. ۲- 

مســئله ی اخــاق و سیاســت در جامعــه. ۳- مســایل ذهنیتــی. ۴- مســایل اقتصــادی. ۵-مســئله ی صنعت گرایــی. ۶- مســایل اکولوژیــک. 

ــی. ۱۰-  ــه و بوروکراس ــئله ی طبق ــینی. ۹- مس ــئله ی شهرنش ــت. ۸- مس ــواده، زن و جمعی ــی: خان ــیت گرایی اجتامع ــایل جنس ۷- مس

مســایل آموزشــی و بهداشــتی. ۱۱- مســئله ی میلیتاریســم. ۱۲- مســئله ی صلــح و دموکراســی. 

در برنامــه ی هیچیــک از احــزاب اپوزیســیون کل ایــن مســایل مدنظــر قرارنگرفته انــد. برخــی احــزاب نیمــی و برخــی تنهــا یکــی 

ــن در  ــت جایگزی ــا فراموش کــردن جامعــه، ســاختار قــدرت و دول ــا ب ــد. برخــی احــزاب راســت گرا رصف ــق کرده ان دو مســئله را تدقی

آینــده ایــران را مــرصح کرده انــد کــه آن هــم رس از رسمایــه داری درمــی آورد. بنابرایــن بنیان هــای عملــی آنهــا دچــار خــا تئــوری اســت 

ــر،  ــت خطی ــه اولوی ــت، بلک ــران نیس ــامی ای ــوری اس ــام جمه ــه داری و نظ ــی رسمای ــا فروپاش ــم، تنه ــن. مه ــان بی متکی و پای بست ش

نظــم  نویــن جامعــه در متامــی ابعــاد و حوزه هاســت. پــژاک و کــودار هــم بــا هــدف جامعیــت در تئــوری و عمــل بــه نســبت ابعــاد 

ــرا در حــوزه  ــن رهــاورد اگرچــه اخی ــد. ای ــه ارمغــان آورده ان و حوزه هــای اجتامعــی، سیســتم کنفدرالیســم و ملــت دموکراتیــک را ب

تاکتیــک مبــارزه بــا موانعــی روبــرو اســت، ولــی پــژاک و کــودار بــا رویــه ی انتقــاد و خودانتقــادی یکایــک مســیر را طــی می کننــد. 

 نتیجه
ــران و رشق  ــی در ای ــن حزب ــرورت در مســیر تکوی ــود کــه خــط صی ــن ب ــد، ای ــج گردی ــخ و مرامنامــه ی احــزاب، آنچــه منت ــا بررســی تاری ب

کوردســتان راه دشــواری اســت کــه بــا طوفان هــای مرگبــار رویاروســت. قطعــا در جامعــه ی انســانی، ســاختار و کارکــرد برســاخت خــود بــرش 

ــه، فاشیســتی، شوونیســتی،  ــی ـ رسمایه داران ــر آن هــم هســت. برســاخت های متفــاوت و پرتضــاد لیرال ــه تغیی ــادر ب ــی ق اســت، پــس به راحت

ــت  ــع آورده. واقعی ــاد را جم ــای متض ــه ای از رهیافت ه ــه ملغم ــه و هم ــی هم ــت اجتامع ــتی و مدنی ــک، سوسیالیس ــتی، دموکراتی ناسیونالیس

عینــی ایــن اســت کــه فقــط برخــی احــزاب چپ گــرا بــه لحــاظ انســجام برنامــه ای بــه مرزهــای مدرنیتــه دموکراتیــک نزدیــک شــده اند. ولــی 

مســئله مدنظــر، انطبــاق برنامــه ی حزبــی و سیســتمی بــا یــک پارادایــم نویــن اســتوار بــر »جامعــه ی دموکراتیــک و اکولوژیــک مبتنــی بــر آزادی 

زن« اســت. در مقــام قیــاس و انطبــاق معنایــی پــی بردیــم کــه هنــوز غیــر از »حــزب پــژاک« و »سیســتم کــودار«، حزبــی در ایــران و رشق 

کوردســتان ظهــور ننمــوده کــه بــه حــد معقــول ظرفیت هــای »حقیقــت تحــزب« و »مدرنیتــه ی دموکراتیــک« برســد. چنیــن انتظــاری مســلام از 

یــک حــزب لیــرال بی معنــی اســت. زیــرا ذاتــا مخــرب و بحرانــی اســت و ذهنیــت رسمایــه داری ایــن تخریبــات را موجــب می گــردد. ولــی یــک 

حــزب مــدرن چپ گــرا و سوسیالیســت نبایــد تــا ایــن حــد در چالــش پارادایــم و نقایــص برنامــه ای غرق شــود. ایــن احــزاب چپ گــرا و لیــرال 

ــر آن از چالــش پارادایمــی و ایدئولوژیــک  ــه ســطح یــک تحــزب کافــی نرســیده اند و مضــاف ب هرکــدام در طریــق خط مشــی های خویــش ب

برسمی برنــد، ولــی بــه یــک »اتحــاد« دســت منی یابند. در چنددهــه زمامــداری نظــام والیــی ایــران، احــزاب دیاســپورا و احــزاب رشق در جنــوب 

ــا در صــورت تحقــق، اتحادشــان چنــان لــرزان بــوده و هســت کــه از فــاز ســازش  ــا موفــق بــه ایجــاد یــک اتحــاد نشــده اند و ی کوردســتان ی

ــارت بار  ــط اس ــعی می کنند در رشای ــا س ــیده اند. آنه ــا فروپاش ــد ی ــرد مانده ان ــا بی کارک ــذا ی ــه. ل ــاء نیافت ــر دار ارتق ــی جوه ــاز هم پیامن ــه ف ب

ــا ـ آمریــکا »رهریــت اســراتژیک و تاکتیکــی« را عملــی ســازند، امــا بگذریــم از عــدم کفایــت پارادایمــی،  دیاســپورا و رهــا از فشــارهای اروپ

ــت  ــه آن حقیق ــد، وصــال ب ــا خــارج نگردن ــت اروپ ــی و وضعی ــه از ظــرف مکان ــی ک ــی تحــزب دورگشــته اند و تازمان از سیســتم و نظــام ذات

ــت ها  ــان و سوسیالیس ــت ها، جمهوری خواه ــی خواهان، لیرالیس ــاد دموکراس ــت اتح ــب شکس ــات موج ــن واقعی ــود. ای ــد ب ــن خواه غیرممک

گشــته. حــزب و تحــزب از ملزومــات گریزناپذیــر دموکراســی اســت و بــا پیوســن بــه یــک جریــان سیســتمی پارادایمــی دموکراتیــک می توانــد 

ــت چــه  ــه وضعی ــن اســت ک ــخ ای ــت تل ــام ســازد. واقعی ــی ادغ ــای جامعــه ی عمل ــا دری ــک سوارشــود و خــود را ب ــواج متــدن دموکراتی ــر ام ب

دیاســپورای اروپــا ـ آمریــکا باشــد و چــه کمپ نشــینی در جنــوب کوردســتان،  احــزاب اپوزیســیون گرفتــار ایــن اوضــاع جــری، هیچــگاه قــادر 

ــان نیســت،  ــد شــد. کــامکان رهریــت تاکتیکــی در می ــان ســه گانه ی »اســراتژی، برنامــه و تاکتیــک« نخواهن ــه برقــراری اتحــاد همزمــان می ب

ــت وجــودی  ــن اســت واقعی ــدارد. ای ــت پارادایمــی ن ــه هــم وجــه کاملی ــتاندارد تحــزب نرســیده و برنام ــور اس ــه حدودوثغ اســراتژی هــم ب

احــزاب اپوزیســیون ایــران. می مانــد حــدی از پاسیویســم کــه در دایــره ای مجــازی و ســوبژکتیو بــدور از عمــل عینــی، فعالیت هایــی محــدود 

پوپولیســتی و ظاهرمنایانــه بــا هــدف جــادادن خــود در دل خلــق. ولــی قطع یقیــن رونــد جــدی و محکــم دیالکتیــک حیــات بــه ایــن اوضــاع 

ضعیــف مجالــی نــداده، منی دهــد و نخواهــد داد. هیچ کــس را عفــو ننمــوده و درمانــدگان را بــه تاریــخ فراموشــی خواهــد ســپرد. جامعــه نیــز 

التفاتــی بــه امــواج ضعیــف انقابــی منی کنــد. در ایــن رشایــط طوفانــی، پــژاک ـ کــودار قصــد دارنــد بــا قرارگرفــن در وضعیــت آزاد و رهــای 

کوهســتان های همیشــه اســتوار کوردســتان امواجــی نیرومنــد باشــند تــا تــوان رســیدن خروشــان بــه ســاحل آزادی را داراباشــند. مهــم نیســت 

در ایــن دریــای طوفانــی انقابــی از اشــتباهات و نقایصــی برخوردارنــد، مهــم تــوان رفــع اشــتباهات و گــذار دیالکتیــک در ایــن رشایــط آزادانــه 

ــه می باشــد.  ــن خاورمیان تحــزب اســت. کوهســتان های کوردســتان منــاد آزادی در عــرص نوی



جامـعه   دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان نرشیه ی اجتامعی، فرهنگی وسیاسی
KODAR  

215

KODAR  



سال چهارم شامره ی هشتم / مهر ماه ۱۳۹۹  ملت دموکراتیک216

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN


