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پيشگفتار

تحــوالت جهانــي و به ويــژه تحــوالت منطقــه اي در خاورميانــه 
کــه  اســت.  به طــوري  شــده  تعيين کننــده  مرحلــه  اي  وارد 
رفته رفتــه در نتيجــه ي ايــن تحــوالت فــرم سياســي و اجتماعــي 
نويــن عصرمــان شــکل مي گيــرد. بحــران ســاختاري نظــام 
ســرمايه داري جهانــي، به ويــژه بن بســت در مــدل دولــت ـ ملــت 
و از ســوی ديگــر وارد عمــل شــدن نيروهــاي دموکراتيــک بــا 
ــدن  ــب فراهم آم ــان، موج ــاي جديدش ــتراتژي ها و برنامه ه اس
امکانــات چاره يابــي  نوينــي در زمينــه ي حــل مســائل گرديــده 

اســت. 
ايــران يکــي از کشــورهايي اســت کــه بــا مســائل حــاد سياســي 
و اجتماعــي روياروســت و نمي توانــد از ايــن تحوالت)هــم 
خطــرات محتمــل و هــم امکانــات برون رفــت( مبــرا بمانــد. در 
ــت مســئله ي کــورد  ــت و اهمي ــل خصل ــه دلي ــم ب ــن، ه ــن بي اي
ــر آينــده ی  در ايــران و هــم تأثيــرات ژرفــی کــه ايــن مســئله  ب
خاورميانــه خواهــد داشــت، لــزوم چاره يابــي فــوري آن روز بــه 
ــا وجــود تمــام سياســت هاي  روز بيشــتر احســاس مي گــردد. ب
ــت  ــه حاکمي ــاش بی وقف ــران و ت ــت اي ــرکوب گرانه ي دول س
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ــائل  ــمت مس ــه س ــان ب ــودن اذه ــت منحرف نم ــور جه ــن کش اي
ــی مســئله ي کــورد هــر روز  حاشــيه ای داخلــي، اهميــت چاره ياب
ــد  ــد. ديناميســم اجتماعــي کوردهــا در رون نمــود بيشــتری می ياب
از فاکتورهــاي  ايــران  تحــوالت سياســي و دموکراتيزاســيون 
گســترش  بــا  همزمــان  مي باشــد.  اغماض ناپذيــر  و  بنياديــن 
روزافــزون آگاهــی سياســی و بينــش دموکراتيــک خلــق کــورد 
ناکارآمــدی  دموکراتيــک،  رهيافت هــای  بــر  اصــرارش  و 
بــر رهيافت هــای خارجــی،  متکــی  گزينه هــای دولت محــور 
ــات رســيده  ــه اثب ــه ب ــای ســنتی و انکارگرايان ــن راهکاره همچني
اســت. اينــک کوردهــا بــا اتــکا بــه  نيــروي ذاتــي خويــش، 
ــه اســتاتوي خودمديريتــی  نقــش پيشــاهنگی را جهــت رســيدن ب
دموکراتيــک در ايــران بــر عهــده گرفته انــد. پيداســت کــه ايــران 
ــتان، در  ــر کوردس ــم ب ــای حاک ــی از حکومت ه ــوان يک ــه عن ب
ــت  ــد توانس ــورد خواه ــئله ي ک ــک مس ــل دموکراتي ــورت ح ص
ــه  ــی کــه بطــور روزان ــات گــذارده و از بحران هاي ــدم در راه ثب ق

ــد.  ــا آن هــا مواجــه اســت گــذار نماي ب
بــا محوريــت حــل  حــزب حيــات آزاد کوردســتان)پژاک( 
ــارزه ي خويــش را  ــران، مب مســئله ي کــورد و ســاير خلق هــاي اي
ــکاري  ــوان راه ــک را به عن ــي دموکراتي ــوده و چاره ياب ــاز نم آغ
نتيجه بخــش مبنــا قــرار داده  اســت. پــژاک کــه پارادايــم يــا 
ــر آزادي  ــي ب ــک مبتن ــه ي اکولوژيک ـ  دموکراتي ــق »جامع سرمش
زن« را شــالوده ي برنامــه ي خــود قــرار داده، رهيافــت ملــت 
ــي بنياديــن جهــت گــذار  ــوان تنهــا چاره ياب دموکراتيــک را به عن

خلــق کــورد و ديگــر خلق هــای ايــران از وضعيــت نسل کشــي 
ــمارد؛ و  ــر می ش ــد، ب ــار آمده ان ــدان گرفت ــه ب ــي ای ک فرهنگ
در ايــن مســير تمــام تــوان خــود را بــراي برقــراري ابعــاد ملــت 
ــک  ــی دموکراتي ــتاتوي خودمديريت ــورد و اس ــک ک دموکراتي
بــه کار مي گيــرد. چنيــن رهيافتــي را کــه قرائتــي دموکراتيــک 
و غيردولتــي از »حــق تعييــن سرنوشــت ملت هــا بــه دســت 
ــل  ــران و ح ــاي اي ــاير خلق ه ــراي س ــز ب ــت، ني ــان« اس خودش

مســائل ملي شــان پيشــنهاد مي نمايــد.  
اکنــون در ايــران نيــز همچــون بســياري از کشــورها بــه اشــکال 
ــت  ــايش در وضعي ــائل و گش ــي مس ــزوم چاره ياب ــف از ل مختل
ــم و  ــال، مفاهي ــن ح ــا اي ــد. ب ــان می آي ــه مي ــث ب ــود بح موج
ــي،  ــون اساس ــوري، قان ــي، جمه ــر دموکراس ــي نظي اصطاحات
ملــت و نظايــر آن کــه در حيــن مطرح ســازي پروژه هــاي 
تاثيــر  تحــت  قــرار مي گيرنــد،  اســتفاده  مــورد  چاره يابــي 
ايدئولــوژي ليبراليســم و ديدگاه هــاي ســنتي، چنــان دچــار 
آشــفتگي معنايــي گشــته اند کــه بــدون بازتعريــف آن هــا 
نمي تــوان از چاره يابــي مســائل بحــث نمــود. بنابرايــن الزم 
اســت کــه جهــت برطرف ســازي ايــن آشــفتگي معنايــی، 
بــه  مربــوط  اصــوِل«  و  نظريه هــا  »مفاهيــم،  برخــي  ابتــدا 
دموکراتيزاســيون و چاره يابــي مســائل تشــريح شــوند. زيــرا بــا 
راهکارهايــی مقطعــي و روزانــه کــه آکنــده از پيش فرض هــاي 
ــی  باشــند، نمي تــوان از  ــي و تحميل ــاي امنيت ــط، ديدگاه ه غل

ــد. ــورد« برآم ــئله ي ک ــر »مس ــادي نظي ــائل ح ــس مس پ
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بخش اول

......................... چارچوب مفهومي

ــدار  ــه دموکراتيزاســيوني پاي ــف مفاهيمــي کــه جهــت رســيدن ب     بازتعري
حياتــي هســتند، در رأس مــواردي اســت کــه اولويــت دارنــد. در ايــن راســتا 

برخــي از مفاهيــم عمــده کــه بايــد بدانهــا پرداخــت عبارتنــد از:
الــف ( ملــت: در ايــران وقتــي از مســائل »خلق هــا و مليت هــا« بحــث مي شــود 
بــا نوعــي هــراس بــه عنــوان و نــام آن هــا نگريســته مي شــود. حتــي از اطــاق 
ــن،  ــوچ، آذري، ترکم ــرب، بل ــورد، ع ــِت« ک ــا مل ــق ي ــر »خل ــي نظي عناوين
ــوان  ــت عن ــا تح ــن  ملت ه ــود و از اي ــودداري مي ش ــي و... خ ــک، مازن گيل
قوميــت و خرده فرهنــگ يــاد مي شــود. به طــوري کــه مي تــوان گفــت 
ــراس  ــت ه ــق و مل ــر خل ــي نظي ــم و اصطاحات ــردن مفاهي ــی از به کارب حت
ــا  ــي هايي نه تنه ــن مفهوم هراس ــه چني ــت ک ــي اس ــن در حال ــود دارد. اي وج

ــد. ــز می افزاي ــا ني ــر حــدت آنه ــد بلکــه ب ــه حــل مســائل کمــک نمی کن ب
ــه شــکل »کان،  ــي خــود را ب ــرم هويت ــع، ف ــن اســت کــه جوام ــت اي واقعي

قبيلــه، عشــيره، قــوم، خلــق و ملــت« تــداوم می بخشــند. ايــن مفاهيــم 
به خودي خــود بــه معنــاي رد نهــاد دولــت و تماميــت ارضــی و نيــز بــه خطــر 
ــاش مي شــود  ــوز ت ــک کشــور نيســتند. اينکــه هن ــی ي ــت مل ــن امني انداخت
ــت  ــا قومي ــيته ي ــک اتنيس ــطح ي ــران در س ــاي اي ــر خلق ه ــا ديگ ــا ي کورده
تعريــف شــوند، نوعــي تحريــف واقعيــت اســت. به خصــوص کــه کوردهــا 
از مدت هــا پيــش بــه چنيــن ســطحی از شــناخت و آگاهــي از »هويــت ملــي« 

ــد.  ــت يافته ان دس
انــکار ملت بــودن کوردهــا يــا تــاش جهــت ممانعــت از تبديل شدنشــان بــه 
ــي اســت کــه حــول مســئله ي  ــا و بحران هاي ــت، ريشــه ي تمــام تراژدي ه مل
ــورد  ــت ک ــاح مل ــوان از اصط ــه مي ت ــال آنک ــد. ح ــکل گرفته ان ــورد ش ک
و اصطــاح ملــت ايــران به طــور همزمــان اســتفاده کــرد. يعنــي ملــت 
ــد يــک کليــت متشــکل از ملت هــاي مختلــف  ــران مي توان دموکراتيــک اي
ازجملــه ملــت کــورد، عــرب، آذري، ترکمــن، بلــوچ و... باشــد. ايــن 
ــم  ــي عظي ــا و امکان ــه غن ــوند، بلک ــوب نمي ش ــر محس ــا خط ــا نه تنه ملت ه

ــتند. ــي هس ــت دموکراس جه
ب ( دموكراتيزاســيون: هــر موجــودي داراي نوعــي حــوزه ي ابتــکار عمــل 
ــه  ــوارد ک ــن م ــت. اي ــت آن اس ــش و مديري ــی خوي ــير زندگ ــن مس در يافت
ــه  ــانی ک ــه ي انس ــد و در جامع ــکيل مي دهن ــي را تش ــوب دموکراس چارچ
ــر و  ــي ملموس ت ــت، حالت ــوردار اس ــي برخ ــيار باالي ــي بس ــت ذهنيت از قابلي
ــا  ــه ب ــي ک ــِي جوامع ــوان خود مديريت ــاده مي ت ــور س ــد. به ط ــته تر دارن برجس
دولــت و قــدرت آشــنا نشــده اند را دموکراســي ناميــد. ايــن جامعــه مي توانــد 
کان، قبيلــه، عشــيره، قــوم، خلــق و ملــت باشــد. در سرشــت مديريت هــاي 
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ــر مشــارکت دهی، دموکراســي وجــود دارد.  ــکا ب ــل ات ــه دلي ذاتــي جامعــه ب
ــد  ــي فاس ــوند، دموکراس ــد ش ــت هدفمن ــدرت و دول ــير ق ــر در مس ــا اگ ام

خواهــد شــد.
در ايــران هنــوز بــا ديــده ي ترديــد و تــرس بــا مفهــوم دموکراســي برخــورد 
مي شــود. اگرچــه در دوران اصاح طلبــي مفاهيمــي نظيــر مردم ســاالري 
ــي  ــه دموکراس ــود ک ــته مي ش ــان پنداش ــم، چن ــوز ه ــا هن ــد ام ــرح گردي مط
يــک مفهــوم وارداتــي محــض اســت. حــال آنکــه در تاريخ ايــران تــا پيش از 
ورود مدرنيتــه ي ســرمايه داري اروپــا مي تــوان شــاهد انواعــي از ســاختارهاي 
اجتماعــي دموکراتيــک بــود. ايــن مفهــوم بــا ارزش هــاي تاريخــي خاورميانــه 
و ايــران مغايــر نيســت و بنابرايــن هــراس از مفهــوم دموکراســي نابجاســت. 
ــرآغاز  ــان س ــي، از هم ــر فرهنگ ــک عنص ــه ي ي ــام به مثاب ــود اس ــي خ حت
نوعــي مقاومــت دموکراتيــک در برابــر تمــدن دولتــي بــود؛ امــا تأثيرپذيــري 
از ســنت امپراطــوري و دولــت، موجــب تضعيــف عناصــر دموکراتيــک در 

آن گرديــد.
ــام  ــت تم ــاز دولت ـ مل ــاختار بحران س ــي از س ــات ناش ــه معض ــا ک از آنج
ــي و  ــه، ســنتي، طبقات ــه اســت، چاره يابي هــاي يکطرف ــر گرفت ــه را درب جامع
ــوب  ــن چارچ ــد. در اي ــات بيانجام ــن معض ــل اي ــه ح ــد ب ــه نمي توان روزان
ــه  دليــل خصوصيــات ماهــوي خويــش از چنــان قابليتــي  دموکراتيزاســيون ب
ــام  ــت تم ــي جه ــان واقع ــا درم ــت تنه ــوان گف ــه مي ت ــت ک ــوردار اس برخ

ــران اســت. مســائل موجــود در اي
ـ خصوصيات دموکراتيزاسيون را مي توان به شرح زير برشمرد:

1ـ ريشــه ي طبقاتــي نــدارد، کل روابــط و مناســبات اجتماعــي را دربــر 

مي گيــرد و بــه طبقــه  يــا جنســيت خاصــي محــدود نيســت.
ــا  ــي و در رأس آن ه ــردي و جمع ــاي ف ــوق و آزادي ه ــن حق ــود تأمي 2ـ نم
آزادي هــاي بيــان و ســازمان دهي کل اقشــار اجتمــاع در مقابــل دولــت 

ــت. اس
3ـ تمــام اقشــار اعــم از اقليــت، اکثريــت، زبان هــاي مختلــف، اديــان، 

مي گيــرد. دربــر  را  مليت هــا  و  اتنيســيته ها 
نکتــه ي مهمــي کــه در چاره يابــي دموکراتيــک مســائل مي بايســت مــد نظــر 
ــک  ــه در ي ــک جامع ــام دموکراتي ــت و نظ ــه دول ــت ک ــرد آن اس ــرار گي ق
ــه  ــي، و ن ــت در دموکراس ــدن دول ــه ذوب ش ــي ن ــد. يعن ــرار گيرن ــوازن ق ت
بي تأثيرشــدن و اســتحاله ی دموکراســي در دولــت صحيــح اســت. زيــرا هــر 

ــد.  ــه دارن کــدام نقــش و کارکــردی جداگان
ــي اســت کــه تمــام تنوعــات  ــي دولت ــت فرم ــت: دولت ـ مل ــت ـ مل پ( دول
ــک  ــوب ي ــا را در چارچ ــد و آن ه ــت)هموژن( مي نماي ــي را يکدس اجتماع
ملــت تعريــف مي کنــد. حقــوق و آزادي گروه هــاي متفــاوت و داراي 
ــت  ــه دول ــي ب ــق ملي گراي ــه را از طري ــرد و جامع ــف را نمي پذي ــع مختل مناف
ضميمــه مي کنــد؛ طــوري کــه گويــي ملــت و دولــت يکــي هســتند)دولت= 
ملــت(. بنابرايــن دولت ـ ملــت هرچقــدر هــم در ظاهــر ژســت دموکراتيــک 

بــه خــود بگيــرد امــا ماهيتــش ديکتاتــوري و فاشيســتي اســت.
مي تــوان گفــت ريشــه ي اساســي مســئله ي کــورد و ديگــر خلق هــاي 
ســرمايه داري)يعني  مدرنيتــه ي  اساســي  عنصــر  ســه  ورود  بــه  ايــران 
ــه و  ــه خاورميان ــي( ب ــتي و صنعت گراي ــودگرايي کاپيتاليس ــت، س دولت ـ مل
ــات  ــل خصوصي ــه دلي ــر ب ــال اخي ــت س ــژه دويس ــردد. به وي ــران، بازمي گ اي
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ــپري  ــران س ــري و بح ــگ، درگي ــا جن ــواره ب ــت هم ــت ـ مل ــاز دول معضل س
ــائل و  ــن مس ــا اي ــو ب ــن س ــه اي ــوي ب ــز از دوران پهل ــران ني ــت. اي ــده اس ش
ــه  ــز اگرچ ــال 1357 ني ــاب س ــد. انق ــرم مي کن ــه ن ــت و پنج ــات دس معض
ــورِي  ــه جمه ــل آنک ــه دلي ــا ب ــود ام ــي ب ــک خلق ــاب دموکراتي ــک انق ي
ــه  ــه خــود گرفــت نه تنهــا قــادر ب ماحصــل از انقــاب، فــرم دولــت ـ ملــت ب

ــزود. ــز اف ــان ني ــر شدت ش ــه ب ــت بلک ــائل نگش ــن مس ــل اي ح
د( جمهــوري: فرمــي از دولــت اســت کــه قبــل از دولــت ـ ملــت نيــز وجــود 
داشــته اســت)نظير جمهــوري روم در اعصــار اوليه(. بنابراين هــر جمهوري اي 
را نمي تــوان نوعــي دولــت ـ  ملــت دانســت. به همــان نحــو اشــتباه اســت کــه 
ــِت  ــي مديري ــوري نوع ــم. جمه ــان بداني ــي يکس ــا دموکراس ــوري را ب جمه
ــر نمايندگــي اســت کــه خلــق نيــز در آن جــاي مي گيرنــد.  دولتــي مبتنــي ب
يعنــي در جمهــوري، تنوعــات اجتماعــي داراي نماينــده هســتند امــا تحــت 
اليگارشيک)جرگه ســاالر(  انحصارگــر  و  نُخبه)اليــت(  اقشــار  کنتــرل 
می باشــند. درســت اســت کــه هــم در جمهــوري و هــم دموکراســي 
انتخابــات وجــود دارد امــا در جمهــوري، انتخابــات بــرای رســيدن بــه 
ــت جهــت  ــي نوعــي رقاب ــي صــورت مي گيرد)يعن ــاي دولت ــت نهاده مديري
ــت  ــک مديري ــي ي ــام دموکراس ــي نظ ــت( ول ــارات اس ــري در انحص جايگي
ــه  ــي جامع ــري در خودمديريت ــراي جايگي ــز ب ــات ني ــت و انتخاب ــي نيس دولت
ــز از راه  ــد فرامــوش کــرد کــه در دموکراســي همه چي ــرد. نباي انجــام مي گي
انتخابــات و بــه وظيفــه گمــاردن افــراد صــورت نمي گيــرد. در دموکراســي 
حتــي آنــان کــه انتخــاب نشــده اند نيــز مي تواننــد در مديريــت نقــش داشــته 

باشــند. 

هــر دولت ـ ملتــي کــه خــود را جمهــوري عنــوان کنــد نيــز عبــارت از 
جمهــوري نيســت. به طــور مثــال جمهــوري اســامي ايــران، اتحــاد جماهيــر 
ــه در ابتــداي امــر نوعــي اختــاط دموکراســي و  شــوروي و جمهــوي ترکي
دولــت بودنــد، امــا بعدهــا عناصــر دموکراتيــک آن هــا تصفيــه شــدند و بــه 

ــد. ــت)هموژن( درآمدن ــت يکدس ــت ـ مل ــت دول حال
ــت  ــرد دول ــاختار و عملک ــت، س ــون ذهني ــك: چ ــت دموكراتي هـــ( دول
و دموکراســي به لحــاظ ماهــوی بــا هــم متفــاوت هســتند، لــذا دولــت 
دموکراتيــک نمي توانــد وجــود داشــته باشــد. امــا بحران هــاي نظــام جهانــي 
ــه اداره ي  ــادر ب ــي ق ــه تنهاي ــر ب ــه ديگ ــيده ک ــطحي رس ــه س ــرمايه داري ب س
ــد و  ــک ســازش کن ــاي دموکراتي ــا نيروه ــاز دارد کــه ب ــت نيســت و ني دول
به طــور مشــترک دســت بــه اداره ي دولــت بزننــد. اگــر دولت)بــا هــر فرمــي 
کــه داشــته باشــد(با نيروهــاي دموکراتيــک شــراکت برقــرار کنــد، اصطــاح 
دولــت دموکراتيــک از لحــاظ »گشــودگي بــه روي دموکراســي« مي توانــد 
بامعنــا باشــد. صحيح تريــن تعريــف، ســاختار »دولــت + دموکراســي« اســت. 
ــيک،  ــت کاس ــق دول ــه منط ــل ب ــا توس ــه ب ــچ وج ــه  هي ــر ب ــروزه ديگ ام
ــه ي  ــازمان هاي جامع ــل س ــن دلي ــه همي ــود. ب ــع را اداره نم ــوان جوام نمي ت
مدنــي وارد عرصــه شــده اند. امــا ايــن ســازمان ها بســيار ناتــوان هســتند 
و قــادر نيســتند به شــکل فعــال در مديريت هــا ســهيم شــوند. تنهــا راه 
ــه ي  ــازمان هاي جامع ــه س ــت ک ــن اس ــي، اي ــاي کنون ــت از بحران ه برون رف
مدنــي دموکراتيــک کــه خــود را به شــکلی راديــکال ســازماندهي کرده انــد 
ــي  ــه سازش ــت ب ــاخته اند، دس ــر س ــود را مفيدت ــه خ ــي ک ــاي دولت ــا نهاده ب
ــم  ــدر ه ــت چق ــوم نيس ــه معل ــخ ک ــي تاري ــع کنون ــد. در مقط ــي بزنن اصول
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طــول خواهــد کشــيد نــه تمــدن ســرمايه داري و فــرم دولتــي اش بــه تنهايــي 
ــه تمــدن دموکراتيــک و نظــام سوسياليســتي. لــذا  مي توانــد تــداوم يابــد و ن

ــت. ــی  اس ــي مبداي ــه سازش ــيدن ب ــر رس ــال حاض ــکار در ح ــن راه بهتري
ــت  ــت و دول ــوري، دولت ـ مل ــاره ي جمه ــه درب ــي ک ــه تعاريف ــه ب ــا توج ب
دموکراتيــک به عمــل آورديــم مي تــوان گفــت؛ کــه مســئله ي کــورد 
مي توانــد در چارچــوب جمهــوري حــل شــود امــا در چارچــوب دولت ـ ملت 
قابــل حــل نيســت. بنابرايــن اگــر در ايــران بــه ماهيــت جمهــوري بازگشــت 
ــوري و از راه  ــرم جمه ــورد را در ف ــئله ي ک ــوان مس ــرد، مي ت ــورت پذي ص
ــر خصلــت دولت ـ ملــت کــه  ــا اگــر ب سياســت دموکراتيــک حــل کــرد. ام
بــه معنــاي نابودســازي ماهيــت جمهــوري اســت اصــرار ورزيــده شــود و در 
راســتای دموکراســي گشايشــي صــورت نگيــرد، نمي تــوان مســئله ي کــورد 
ــل  ــک در آن ح ــق دموکراتي ــه طري ــران را ب ــاي اي ــر خلق ه ــائل ديگ و مس

نمــود.
فرهنگ هــاي  داراي  »خلق هــاي  کــه  جغرافيايــي  مشــترك:  وطــن  و( 
مختلــف« به طــور مشــترک در آن زندگــي مي کننــد، وطــن مشــترک 
ــر  ــه ه ــم ک ــاهد آن بوده اي ــه ش ــخ، هميش ــول تاري ــود. در ط ــده مي ش نامي
اســت.  بــوده  اشــتراکي وطــن  خلق هــاي مختلفــي  به طــور  جغرافيايــي 
مثــا ايــران وطــن تنهــا يــک خلــق يــا پيــروان يــک ديــن و اعتقــاد خــاص 
ــه  ــياري از جمل ــات بس ــا و تنوع ــترک خلق ه ــن مش ــاز وط ــوده و از ديرب نب
کــورد، عــرب، بلــوچ، آذري، گيلــک، مازنــي، ترکمــن، فــارس، آشــوري، 
ارمنــي و... بــوده اســت. همچنيــن کوردســتان نيــز وطــن مشــترک کوردهــا، 
ــر  ــی و ديگ ــات مذهبی ـ آيين ــراب، تنوع ــه، اع ــوري ها، ارامن ــا، آش آذري ه

ــت. ــا نيس ــن کورده ــا وط ــت و تنه ــوده اس ــي ب ــای هويت تفاوت مندی ه
ديــدگاه انحصــاري دولت ـ ملــت در مــورد وطــن باعــث گشــته کــه بســياري 
ــران  ــه در اي ــوند. اگرچ ــمرده ش ــودي« ش ــران »غيرخ ــي اي ــات هويت از تنوع
ــوچ، عــرب  ــا کــورد، آذري، بل وجــود هويت هــاي اجتماعــي مختلــف مث
ــته اند،  ــگ دانس ــوم و خرده فرهن ــا را ق ــن هويت ه ــا اي ــده ام ــکار نش و... ان
حقــوق و آزادي هــاي آنــان ســلب گرديــده و بنابرايــن در عمــل، ايــران را بــه 
زبــان فارســي و مذهــب شــيعه ي رســمي تقليــل داده انــد. حــال آنکــه وطــن 
مشــترک بايســتي مــکان زندگــي آزاد همــه ي تنوعــات اجتماعــي اي باشــد 

ــد. ــه در آن مي زين ک
ــارت از مجمــوع  ــا عب ــه صرف ــك: همان طــور کــه جامع ــت دموكراتي ز( مل
شمارشــي افــراد نيســت، ملــت نيــز کــه فــرم هويتــي جامعــه اســت صرفــا از  
ــه يــک  ــه ي مهــم، تعلق داشــتن ب ــرد تشــکيل نمي شــود. نکت شــهروندان منف
ــي  ــران انواع ــه اي ــورها و ازجمل ــتره ي کش ــت. در گس ــي اس ــت اجتماع کلي
از خلق هــا و حتــي ملت هــا زندگــي مي کننــد. ايــن خلق هــا و ملت هــا 
مي تواننــد بــه ملــِت »خلق هــا« يــا ملــِت »ملت هــا« تعلــق داشــته باشــند. 
ــه  ــم. ب ــک مي نامي ــت دموکراتي ــا را مل ــِت ملت ه ــا مل ــا ي ــِت خلق ه ــن مل اي
عبــارت ديگــر، تمامــي خلق هــا و ملت هايــي کــه در گســتره ي يــک »وطــن 
ــکيل  ــور را تش ــک آن کش ــت دموکراتي ــد، مل ــي مي کنن ــترک« زندگ مش
ــر  ــف در نظ ــن تعري ــه ي اي ــامي را پيش نمون ــت اس ــوان ام ــد. مي ت مي دهن
گرفــت. احتمــال بســيار قــوي ايــن اســت کــه فرهنگ هــاي اجتماعــي 
ــک  ــي« دموکراتي ــک »امت  ـ  ملت ــوب ي ــا زود در چارچ ــر ي ــه، دي خاورميان

ــد. ــزاج يابن ــم امت ــا ه ــک، ب ــده و دموکراتي ــي نوسازي ش ــي امت يعن
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بخش دوم

.........................چارچوب نظري

    در زمينــه ي حــل مســائل و چاره يابــي دموکراتيــک، نظريه هــاي مختلفــي 
ارائــه مي شــود. بــا مقايســه ي ايــن نظريه هــا مي تــوان به خوبــي متوجــه 
گشــت کــه تنهــا بــا اتــکا بــه يــک چارچــوب نظــري منســجم و دموکراتيــک 
ــک  ــران کم ــي در اي ــد دموکراس ــا و رش ــائل خلق ه ــل مس ــه ح ــوان ب مي ت

کــرد.
ـ ملــت و چاره يابــي دولت گرايانــه: در ايــن نظريــه،  1( نظريــه ي دولت 
دولــت تمــام مســائل اجتماعــي اعــم از اقتصــاد، ديــن، فرهنــگ و... را 
ــاي  ــن پديده ه ــودن اي ــي نم ــا دولت ــوده، ب ــور نم ــود محص ــه ي خ در حيط
ــل و اراده ي  ــکار عم ــوع ابت ــر ن ــه، ه ــه جامع ــن ب ــل قواني ــي و تحمي اجتماع
مديريتــي را از جامعــه ســلب مي نمايــد. نيروهــاي اجتماعــي کــه ايــن نظريــه 
ــن  ــر اي ــز در براب ــد ني ــرار مي دهن ــود ق ــي خ ــاي مبارزات ــاي فعاليت ه را مبن

ــگ،  ــه فرهن ــع ب ــتن جوام ــت از تعلق داش ــارت اس ــت عب ــت: هوي ح ( هوي
ــند.  ــته باش ــه داش ــي ک ــر ماهيت ــا ه ــيت و... ب ــت، جنس ــيته، مل ــن، اتنيس دي
در زمينــه ي هويت هــا دو نگــرش وجــود دارد؛ يکــي نگــرش منعطــف 
و بــاز در قبــال هويت هــا، و ديگــري نگــرش قاطعانــه و بســته در قبــال 
ــر  ــت يکديگ ــل هوي ــرش متقاب ــه ي هويت ها)پذي ــاف در زمين ــا. انعط آن ه
ــک  ــي دموکراتي ــير چاره ياب ــودن مس ــب گش ــه کاري( موج ــدم محافظ و ع
مســائل مي شــود. امــا قاطعيــت و بســته بودن در زمينــه ي هويت ها)عــدم 
پذيــرش هويــت يکديگــر و محافظــه کاري( موجــب انســداد و دشوارشــدن 

چاره يابــي مســائل اجتماعــي مي شــود.
ــه ي ايــن چارچــوب مفهومــي مي بايســت  ــن ارائ ــه ي مهمــي کــه در حي نکت
مــد نظــر قــرار گيــرد ايــن اســت کــه اگــر خواســتار چاره يابــي  دموکراتيــک 
نماييــم.  فتيشــيزه)بُت واره(  را  اصطاحــات  و  مفاهيــم  نبايــد  هســتيم، 
پديده هــاي اجتماعــي نظيــر ملــت، کشــور، ديــن، زبــان و نظايــر آن را 
ــه حالــت ارزش هــاي مقــدس دگماتيــک درآوريــم. چــرا کــه ايــن  نبايــد ب
مفاهيــم مي تواننــد تــا ســطح نژادپرســتي مــورد مبالغــه قــرار گيرنــد، ارزشــي 
ــران و  ــای بح ــب راهگش ــن ترتي ــود و بدي ــيده ش ــا بخش ــه آن ه ــي ب غيرواقع
ــي،  ــي، ترک گراي ــر کوردگراي ــه هرچــه ب ــوان نمون ــد. به عن ــري گردن درگي
ــرک،  ــارس، ت ــي اصــرار شــود و اصطاحــات ف ــي و فارس گراي عرب گراي
عــرب و کــورد مــورد مبالغــه قــرار گيرنــد و بــه حالــت بــت درآينــد، راه بــر 

ــايند. ــوارتري مي گش ــات دش معض
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ــمارند.  ــل مي ش ــا راه ح ــش را تنه ــت خوي ــيس دول ــت، تأس ــورد دول برخ
ــام دارد.  ــه ي ســرمايه داري دولت ـ ملــت ن فــرم ايــن دولــت در عصــر مدرنيت
ــهروند  ــر ش ــه ب ــت ک ــلطه طلبي( اس ــي هژموني خواهي)س ــت، نوع دولت ـ مل
تک  زبانــي و تک اتنيســيته اي مبتنــي اســت. شــهروندان بــه ايدئولــوژي 
ــرده ي  ــت ب ــه حال ــته و ب ــته گش ــت وابس ــي اس ــان ملي گراي ــه هم ــمي ک رس
ــه اي از  ــامي آميخت ــوري اس ــي در جمه ــن ملي گراي ــد. اي ــدرن در مي آين م

ديني)تشــيع( مي باشــد. ملي گرايــي  و  نژادي)فــارس(  ملي گرايــي 
را  خــود  طــوري  امــا  نمي پذيــرد.  را  اجتماعــي  تنوعــات  دولت ـ ملــت 
نمايــان مي ســازد کــه گويــي برآينــد ارزش هــاي همــه ي گروه هاســت. 
ــدارد  ــتي ن ــه ميهن دوس ــي ب ــچ ربط ــا هي ــز نه تنه ــت ني ــي  دولت ـ مل ملي گراي
بلکــه موجبــات تنــش ، درگيــري و نسل کشــي هاي فيزيکــي و فرهنگــي 
را فراهــم مــی آورد. بنابرايــن اگــر در چاره يابــي مســائل اجتماعــي بــه 
ــايل  ــا مس ــود نه تنه ــکا ش ــت ات ــيس دولت ـ مل ــه و تأس ــه ي دولت گرايان نظري
حــل نمي شــوند، بلکــه جامعــه در برابــر دولــت بــه بدتريــن وضعيــت 
ممکــن دچــار مي گــردد. برآورده ســازي مطالبــات جامعــه در قالــب چنيــن 

نظريــه اي امکان پذيــر نيســت. 
ــه ی  ــك: در نظري ــي دموكراتي ــك و چاره ياب ــت دموكراتي ــه ي مل 2( نظري
ــرد. در  ــرار مي گي ــا ق ــه مبن ــت بلکــه جامع ــه دول ــک، ن ــي دموکراتي چاره ياب
ــه  ــش ب ــي از آن گراي ــائل ناش ــت و مس ــل دولت  ـ مل ــي در مقاب ــر کنون عص
ــدا نمــوده اســت. چــرا کــه ملــت  ملــت دموکراتيــک رشــد چشــمگيري پي
ــر  ــع در عص ــات جوام ــل معض ــراي ح ــبي ب ــت مناس ــک رهياف دموکراتي
ماســت. اگرچــه تعاريــف مختلفــي از ملــت صــورت مي گيــرد امــا دو نــوع 

ملــت عمــده وجــود دارد: يکــي ملــِت دولتــي و ديگــري ملــت دموکراتيک. 
ملتــي کــه توســط دولت ـ ملــت و در چارچــوب مرزهــاي نامعطــف ترســيم 
ــته  ــي بس ــه روي دموکراس ــت ب ــن مل ــد. اي ــي مي نامن ــِت دولت ــود را مل مي ش
اســت. در ملــِت دولتــي، ملــت بــه »فرهنــگ، زبــان، بــازار و تاريــخ ِ« همســان 
ــده  ــه آکن ــه ک ــت جامع ــا سرش ــذا ب ــود. ل ــده مي ش ــد گردان ــه، مقيّ و يگان
ــن  ــرمايه داري چني ــه ي س ــد. مدرنيت ــرت مي باش ــت در مغاي ــات اس از تنوع
ــت هاي  ــام بن بس ــات تم ــل آورده و موجب ــت به عم ــي از مل ــف مطلق تعري
کنونــي در زمينــه ي چاره يابــي مســائل ملــي را فراهــم آورده اســت. تــا 
زمانــي کــه بــا چنيــن بينشــي بــه ملــت نگريســته شــود، مســائل ملــي همچنــان 

ــد. ــی مي مانن ــل باق الينح
ملــت دموکراتيــک، جامعــه ي مشــترکي اســت کــه افــراد و اجتماعــات آزاد 
بــا اراده ي ذاتــي خودشــان آن را تشــکيل داده انــد. نيــروي وحدت بخــش در 
ــه اي اســت کــه  ــراد و گروه هــاي جامع ــت دموکراتيــک، اراده ي آزاد اف مل
تصميــم گرفته انــد در درون يــک ملــت گردهــم آينــد. ملــت دموکراتيــک 
نامنعطــف سياســي، تک زبــان،  بــر مرزهــاي  برخــاف ملــِت دولتــي، 

ــت.  ــي نيس ــخ متک ــه از تاري ــيري يگان ــن و تفس ــگ، تک دي تک فرهن
ــوان گفــت کــه  ــم مي ت اگــر يــک تعريــف عمومــي از ملــت به عمــل آوري
ــِي  ــان ذهنيت ــک جه ــه در ي ــان هايي ک ــاع انس ــت از اجتم ــارت اس ــت عب مل
مشــترک ســهيم اند. چيــزي کــه در ملــِت دولتــي مُهــر خويــش را بــر ذهنيــت 
مشــترک مي زنــد، ملي گرايــي اســت. در ملــت دموکراتيــک، ايــن ذهنيــت 

مشــترک مبتنــي بــر آگاهــي مربــوط بــه »آزادي و همبســتگي« اســت. 
ــد،  ــف گردن ــان تعري ــت ذهنيتي ش ــق وضعي ــا از طري ــا تنه ــر ملت ه ــا اگ ام
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تعريفــي ناکافــي خواهــد بــود. همانگونــه کــه ذهنيت هــا بــدون تــن و بــدن 
ــم و  ــدون جس ــد ب ــز نمي توانن ــا ني ــند، ملت ه ــته باش ــود داش ــد وج نمي توانن
پيکــر باشــند. جســم و پيکــر ملت هايــي کــه ذهنيتــي ملي گــرا دارنــد، نهــاد 
دولــت اســت. جســم و پيکــر ملت هايــي کــه از ذهنيــِت مبتنــي بــر »آزادي و 
همبســتگي« برخوردارنــد، خودمديريتــی دموکراتيــک اســت. خودمديريتــی 
دموکراتيــک، بــه معنــاي آن اســت کــه افــراد و اجتماعاتــي کــه در ذهنيــت 
مشــترکي ســهيم اند، خودشــان را از طريــق اراده ي ذاتي شــان مديريــت 

نماينــد.
ــه ي ملــت دموکراتيــک کــه امــکان حــل مســائل  ــي نظري خصوصيــت اصل
ــت و دموکراســي را دو  ــن اســت کــه دول ــي آورد اي ــم م اجتماعــي را فراه
عرصــه ي متفــاوت مي دانــد. مــورد مهــم ايــن اســت کــه ايــن دو عرصــه بــا 
ــن  ــد و اي ــوازن، موجوديــت يابن ــرش مشــروعيت يکديگــر به شــکلي مت پذي

امــر بــه  يکــي از احــکام بنياديــن قانــون اساســي مبــدل گــردد. 
اجبــاري  را  دولــت  مرزهــاي  از  نــه گسســت  دموکراتيــک  چاره يابــي 
ــه ســمت تأســيس دولت ـ ملــت متقابلــي را ضــروري  ــه تمايــل ب مي کنــد و ن
ــي منعطــف اســت کــه دولتــي نيســت، هدفــش  ــد. نوعــي چاره ياب مي گردان
را دولــت قــرار نمي دهــد و آن را رد و انــکار هــم نمي نمايــد. بنابرايــن 
بــه »صلــح  امــکان عظيمــي جهــت رســيدن  چاره يابــي دموکراتيــک، 

شــرافتمندانه« را فراهــم مي ســازد.
ــت  ــش از دويس ــران بي ــي اي ــاي اجتماع ــم نيروه ــي و ه ــاي دولت ــم نيروه ه
ــرب  ــرات مخ ــت تأثي ــه تح ــورهاي خاورميان ــاير کش ــر س ــت نظي ــال اس س
اوريانتاليسم)شرق شناســي( و پوزيتيويســم)اثبات گرايي ( مدرنيتــه ي اروپــا 

قــرار دارنــد. بــه هنــگام تحقــق نظريــه ي چاره يابــي دموکراتيــک بايــد 
ــرد. اوريانتاليســم،  ــن ديدگاه هــا گــذار صــورت گي دقــت داشــت کــه از اي
ــاي  ــگاه خلق ه ــه را در ن ــاله  ي خاورميان ــزاران س ــي و ه ــاي تاريخ ارزش ه
ــن  ــد. بدي ــوه مي ده ــي ارزش جل ــران ب ــاي اي ــه خلق ه ــه و ازجمل خاورميان
ترتيــب موجــب مي شــود کــه نيروهــاي سياســي و جوامــع، تحــت ســلطه ي 
ايدئولوژيــک مدرنيتــه ي ســرمايه  داري قــرار گيرنــد و نتواننــد مســائل 
اجتماعــي ريشــه دار خــود را بــه درســتي درک و چاره يابــي نماينــد. بايســتي 
ــي از  ــي ناش ــي و فرهنگ ــدل سياس ــرار دادن م ــا ق ــا مبن ــه ب ــود ک ــف ب واق
مدرنيتــه ي اروپــا، راه حل هايــي کــه در پــي گرفتــه شــوند، موجــب وضعيتــي 

ــد شــد. دشــوارتر خواهن
قاطعانه تريــن  بــه  منجــر  مي کنــد  ادعــا  آنچــه  برخــاف  پوزيتيويســم 
بــه  کــه  معنايــي  نمونــه،  به عنــوان  دگماتيسم)جزم انديشــي(مي گردد. 
ــان  ــود، چن ــه و ... داده مي ش ــه، جامع ــت، طبق ــور، دول ــت، کش ــم مل مفاهي
ــت  ــود را از دس ــي خ ــواي واقع ــره و محت ــور جوه ــم مزب ــه مفاهي ــت ک اس
مي دهنــد. جنگ هــاي شــديد پانصــد ســاله ي اخيــر در ســطح جهــان، ناشــي 
ــي  ــه ي تاريخ ــود اندوخت ــم وج ــه رغ ــز ب ــران ني ــت. در اي ــر اس ــن ام از همي
سلطه ســتيزی خلق هــا، برقــراري مــدل دولــت ـ ملــت و عناصــر ديگــر 
ــه،  ــي ملي گرايان ــه ديدگاه هاي ــده ک ــث گردي ــرمايه داري باع ــه ي س مدرنيت
ــد. از  ــکل گيرن ــي ش ــاي اجتماع ــال پديده ه ــر در قب ــه و انکارگ تک گرايان
ــه  ــده و هميش ــکار گردي ــل ان ــران در عم ــه ي اي ــاختار کثيرالمل ــن رو س همي
ــا  ــات خلق ه ــه مطالب ــور« ب ــي کش ــت ارض ــراي تمامي ــدي ب ــد »تهدي ــا دي ب
ــال  ــزاران س ــا ه ــن خلق ه ــان اي ــه در مي ــال آنک ــت. ح ــده اس ــته ش نگريس
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بخش سوم

.........................چارچوب اصولي

ــز تحقــق  ــي را ني ــد چارچــوب اصول ــا چارچــوب نظــري باي ــاط ب    در ارتب
بخشــيد. ايــن امــر جهــت مانــدگاري چاره يابــي دموکراتيــک اهميــت دارد.

ــه آن توجــه  ــد ب ــي اســت کــه باي ــک در رأس اصول ــت دموکراتي اصــل مل
نمــود. ملتــي کــه بــه تمــام تنوعــات هويتــي يــک کشــور کليــت مي بخشــد، 
ــک  ــت دموکراتي ــوان مل ــه عن ــد ب ــه باي ــي بلک ــِت دولت ــکل مل ــه ش ــد ب نباي
ــه  ــدن ب ــود، متحول ش ــاي موج ــدف ملت ه ــل ه ــا الاق ــردد؛ ي ــاخته گ برس
ملــت دموکراتيــک باشــد. از ســوي ديگــر مشــارکت در ملــت کليت منــد و 
چترآســا)يعنی ملتــی کــه دربرگيرنــده ی تمامــی طيف هــای موجــود باشــد(، 
ــت  ــاي رضاي ــر مبن ــه و ب ــور داوطلبان ــه به ط ــدرت بلک ــد از راه زور و ق نباي
دموکراتيــک صــورت گيــرد. در ملــت دموکراتيــک، حقــوق و آزادي هــاي 
فــردي و جمعــي مکمــل يکديگــر مي باشــند. همچنيــن ملــت دموکراتيــک 
ــل و  ــي، جمعيت هــا، محاف ــرد؛ جوامــع مدن ــر نمي گي ــا شــهروند را درب صرف

ــد. ــوب مي نماي ــا محس ــز غن ــه را ني ــی جداگان ــاي خلق گروه ه

ــه اي  ــاي تنگ نظران ــن ديدگاه ه ــوده و چني ــرار ب ــي« برق ــتي تاريخ »همزيس
تنهــا ناشــي از دولت ـ ملــت و ملي گرايــي اســت.

قضاوت هــاي دينــي و اخاقــي در فرهنــگ خاورميانــه و شــرق، نتايــج حــل 
و فصــل مســائل اجتماعــي از طريــق »معيارهــاي وجدانــي و عدالــت« هســتند. 
ــن  ــه اي ــر روي جامع ــوم  اروپامحــور ب ــرات مخــرب عل يکــي ديگــر از تأثي
ــي  ــي و اخاق ــق دين ــن حقاي ــش اي ــات، نق ــي  معض ــه در چاره ياب ــت ک اس
ــردد.  ــي مي گ ــائل اجتماع ــل مس ــع ح ــد و مان ــرو مي کاه ــل ف ــه حداق را ب
ــه  بنابرايــن در چاره يابــي دموکراتيــک مســائل اجتماعــي، هــم »بازگشــت ب
ــه »آزادي  ــکا ب ــي اســت و هــم ات ــت« يــک ضــرورت حيات وجــدان و عدال

ــا طبيعــت اجتماعــي خويــش.  فکــري کامــل« و متناســب ب



PJAK27برنامه واساسنامه ی / 26

مشــترک)وطن  وطــن  اصــل  به شــکل  مي تــوان  را  اصــل  دوميــن 
ــا زبان هــا،  دموکراتيــک( تعريــف نمــود. در وطــن مشــترک، شــهرونداني ب
مليت هــا و اديــان بســيار زندگــي مي کننــد. وطــن مشــترک احســاس تعلــق 
ــي موجــود در خــود مي بخشــد و هيــچ کــس،  ــه همــه ي تنوعــات هويت را ب
ــم  ــي و تفاه ــب کليت بخش ــن موج ــود. بنابراي ــوب نمي ش ــري« محس »ديگ
ــع جدايی خواهــي مي شــود. احســاس ميهن دوســتي نبايســتي  ــده و مان گردي
ــی بلکــه بايــد در پايبنــدي بــه خــاک، اکولــوژي و  در مفهــوم ملی گراي

ــه زيســته شــود.  ــي جامع تعال
ســومين اصــل، اصــل جمهــوري دموکراتيــک اســت. رژيــم دولتــي ايــده آل 
بــراي جمهــوري، نــه دولت ـ ملــت بلکــه دولــت دموکراتيــک اســت. 
ــا  ــت، ام ــرا اس ــل اج ــوري قاب ــوب جمه ــک در چارچ ــي دموکراتي چاره ياب
قــادر نيســت همــان تطابــق را بــا دولــت ـ ملــت برقــرار نمايــد. بايســتي دقــت 
داشــت کــه ايدئولوژيــک ننمــودن فــرم دولــت يــا جمهــوري و پيونــد نــدادن 
آن بــه يــک اتنيســيته و يــا يــک ديــن خــاص، از نقطه نظــر چاره يابــي 
ــي  ــاظ حقوق ــوري از لح ــه جمه ــت. اينک ــت اس ــز اهمي ــک حائ دموکراتي
به عنــوان ســازمان همگــراي دموکراتيــک تمامــي شــهروندان تعريــف 

ــت. ــورد اس ــن م ــود، صحيح تري ش
چاره يابــي  در  اصــل  چهارميــن  دموکراتيــک،  اساســي  قانــون  اصــل 
ــاي  ــر مبن ــي کــه ب ــا وقت ــد. دموکراتيزاســيون ت ــک به شــمار مي آي دموکراتي
ــه يــک  ــق اجتماعــي« اســتوار نباشــد، ب ــون اساســي ناشــي از تواف »يــک قان
ــن اساســي  ــدل نخواهــد شــد. قواني ــي مب ــد مديريت ــدگار و نظام من ــم مان رژي
ــند.  ــت مي باش ــک و دول ــه ي دموکراتي ــق جامع ــود تواف ــک، نم دموکراتي

ــوق و  ــت از حق ــر دول ــوان در براب ــود نمي ت ــزه نش ــه دموکراتي ــر جامع اگ
ــه  آزادي هــاي فــردي دفــاع کــرد. دولــت نوعــي ســازمان اســت کــه »تجرب
ــت  ــه آن را در وضعي ــراي آنک ــت. ب ــده اس ــته ش ــص« در آن انباش و تخص
عاملــي چاره يــاب نگــه داريــم و از حالــت نهــادي کــه دايمــا در حــال 
ــون اساســي دموکراتيــک« يــک  معضل ســازي اســت خــارج گردانيــم، »قان

ابــزار اجتناب ناپذيــر اســت.
پنجميــن اصــل عبــارت اســت از اصــل چاره يابــي دموکراتيــک. چاره يابــي 
دموکراتيــک، مدلــي از چاره يابــي اســت کــه دولت شــدن را به منزلــه ي 
ــيدن  ــي رس ــي، يعن ــه ي مدن ــيون جامع ــد و دموکراتيزاس ــدف برنمي گزين ه
ــال  ــه دنب ــرار مي دهــد. به جــاي آنکــه ب ــا ق ــه جامعــه ي دموکراتيــک را مبن ب
ــم  ــال رژي ــه دنب ــد، ب ــت باش ــاختار دول ــطحی در س ــری و س ــرات ظاه تغيي
دموکراتيکــي اســت کــه در جامعــه کارکــرد پيــدا کنــد. در رابطــه بــا دولت، 

بيــش از هــر چيــزي خواســتار يــک قانــون اساســي دموکراتيــک اســت. 
چاره يابــي دموکراتيــک به منزلــه ي يــک اصــل، بــه »تقســيم قــدرت و 
امکانــات دولتــي« نمي پــردازد. حتــي از قــدرت دوري مي جويــد. زيــرا 
هرچــه قــدرت تراکــم يابــد، دورشــدن از دموکراســي روي مي دهــد. 
در چاره يابــي دموکراتيــک، مــورد بنياديــن ايــن اســت کــه هم زيســتي 
»نهادهــاي دموکراتيــک« بــا »نهادهــاي دولتــي« تحــت ضمانــت قانــون 
اساســي درآورده شــود. يعنــي موجوديــت همزمــان دولــت و دموکراســي از 

مشــروعيت قانونــي برخــوردار مي گــردد.
اصــل يکپارچگــي حقــوق و آزادي هــاي فــردي و کلکتيو)جمعــي(، اصــل 
ششــم را تشــکيل مي دهــد.  بــا نگاهــي بــه تجــارب فــراوان در ســطح جهــان 
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ــي  ــردي و جمع ــت کــه جداســازي حقــوق و آزادي هــاي ف ــوان درياف مي ت
نه تنهــا مســائل  را حــل نمي کنــد، بلکــه آن هــا را دشــوارتر هــم مي گردانــد. 
محروم ســاختن افــراد از حقــوق و آزادي هــا بــه معنــاي محروم نمــودن 
ــودن  ــان نحــو محروم نم ــه هم ــوق و آزادي اســت. ب ــا از حق ــه ي آن ه جامع
جامعــه از حقــوق و آزادي هــا نيــز به معنــاي محروم ســازي افــراد آن از 
حقــوق و آزادي اســت. خاصــه اينکــه حقــوق و آزادي، ارزش هايــي 
ــق  ــا«، تحق ــي  آن ه ــدون توأمان ــه« و »ب ــراد و جامع ــدون اف ــه »ب ــتند ک هس

ــت.  ــد ياف نخواهن
هفتميــن مــورد، اصــل آزادي و اســتقال ايدئولوژيک ـ ســازمانی اســت.

ســازمانی  و  ايدئولوژيکــي  هژمونــي  از  رهايــي  اصــل،   ايــن  از  هــدف 
مدرنيتــه ي ســرمايه داري اســت کــه در ســطح جهانــي آن را حاکــم ســاخته 
ــل  ــي حاص ــتي رهاي ــي پوزيتويس ــي علم گراي ــه از هژمون ــا زماني ک ــت. ت اس
ــي ايدئولوژيــک در  نگــردد، »دموکراســي و آزادي« ممکــن نيســت. هژمون
ــن  ــد. همچني ــح مي کن ــم اوريانتاليســتی اذهــان را فت ــق عل ــه از طري خاورميان
انــدازه ي  بــه  کــه  نيــز  نژادپرســت«  و  »دين گــرا  نگرش هــاي  از  بايــد 
ــک  ــرمايه داري(، هژموني ــه ي س ــوژي مدرنيت ــم)به منزله  ي ايدئول پوزيتيويس
هســتند، گــذار نمــود. بايســتي از يــاد نبــرد کــه بــدون آزادي ايدئولوژيــک، 
گام هايــي کــه بــه ســمت دموکراســي برداشــته می شــوند، هــر لحظــه ممکــن 
ــرار  ــک ق ــاي هژموني ــرل ايدئولوژي ه ــت کنت ــد و تح ــر گردن ــت بي تأثي اس

ــد. گيرن
ــي  ــل در چاره ياب ــتمين اص ــت، هش ــت و اکنوني ــدي تاريخي ــل رابطه من اص
ــي  ــاي تاريخ ــم، رويداده ــه مي داني ــور ک ــک مي باشــد. همان ط دموکراتي

ــد.  ــن مي کنن ــون« را تعيي ــت »اکن ــه وضعي ــتند ک ــرايطي هس ــي ترين ش اساس
»اکنــون«، حالتــي اســت کــه در آن، »تاريــخ« هــم مســائل و هــم احتمــاالت 
چاره يابــي آن هــا را ارائــه مي دهــد. تنهــا تفــاوت در ايــن اســت کــه 
نمي تــوان در »گذشــته« مداخلــه کــرد امــا مي تــوان در »اکنــون« يــا وضعيــت 

ــه نمــود. موجــود در تاريــخ حــال حاضــر مداخل
ــوط  ــوان مســائل مرب ــان تاريخيــت و اکنونيــت نمي ت ــد مي ــدون درک پيون ب
ــکل  ــخ را به ش ــه تاري ــاني ک ــرد. کس ــي ک ــيون را چاره ياب ــه دموکراتيزاس ب
ــه  ــال آنک ــد، احتم ــگارش درنمي آورن ــه ن ــد و ب ــي درک نمي کنن صحيح
قــادر باشــند »اکنــون« را به شــکلي صحيــح درک کــرده، آن را آزاد ســاخته 
و دموکراتيــزه نماينــد، بســيار ضعيــف اســت. بايســتي به خوبــي بــر ايــن نکتــه 
ــه عبــارت  واقــف بــود کــه »خــوِد جامعــه پيشــرفته ترين تاريــخ« مي باشــد. ب
ديگــر واقعيت هــاي اجتماعــي، واقعيت هايــي تاريخي انــد. واقعيت هايــي 
کــه در تاريــخ روي داده انــد بــا تفاوتــي بســيار انــدک، اکنــون و در وضعيــت 
ــکل  ــن ش ــه را بدي ــت جامع ــه حقيق ــا زماني ک ــد. ت ــه دارن ــز ادام ــود ني موج
ــي  ــه حيات ــاندن آن ب ــائل و رس ــه از مس ــودن جامع ــا نم ــم، ره درک نکني

ــود.  ــد ب ــر نخواه ــک امکان پذي دموکراتي
ــه  ــت ک ــن اس ــرمايه داري اي ــه ي س ــات مدرنيت ــن تخريب ــي از بزرگ تري يک
حافظــه ي تاريخــي جامعــه را بمبــاران مي کنــد و همــه چيــز را در »اکنونيــت« 
ــد  ــود و نباي ــه مي ش ــون خاص ــز در اکن ــر چي ــي ه ــازد. گوي ــرده مي س فش
ــي  ــاري فردگرداي ــب بيم ــب موج ــن ترتي ــيد. بدي ــز آن انديش ــزي ج ــه چي ب
ــت  ــه »حقيق ــيدن ب ــار رس ــه انتظ ــت فردگرايان ــوان از ذهني ــود. نمي ت مي ش
ــت را  ــوس آن اس ــت  ملم ــه حال ــی ک ــه  ي دموکراتيک ــي« و »جامع اجتماع
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ــت.  ــي اس ــکار دموکراس ــرال، ان ــي ليب ــت. فرديت گراي داش
  نهميــن مــورد، اصــل اخــاق و وجــدان اســت. جامعه شناســي مــدرن اصــل 
وجــدان را نمي شناســد. حــال آنکــه اگــر اصــل وجــدان نباشــد، جامعــه بــه 
ــن  ــره ي دي ــان جوه ــدان هم ــود. وج ــدل مي ش ــوت مب ــن روب خطرناک تري
و اخــاق اســت. وقتــي وجــدان تخريــب  مي گــردد، در جامعــه تنهــا اصــل 
»اِعمــال نيــرو« کارکــرد مي يابــد؛ کــه در ايــن صــورت نيــز هــر فــردی مبــدل 

بــه گــرگ ِ ديگــری خواهــد شــد. 
نظام هــاي انحصارگــر قــدرت و ســرمايه، بــر مبنــاي انــکار وجــدان تأســيس 
مي شــوند. امــا نظــام دموکراســي بــدون وجــدان نمي توانــد کارکــرد بيابــد. 
دموکراتيزاســيون اساســا جنبشــي اســت کــه ايــن وضعيــت »انــکار وجــدان« 
ــه »وجــدان اجتماعــي« می بخشــد.  ــاره ب ــان برمــي دارد و حياتــی دوب را از مي
ــد،   ــته باش ــود نداش ــده« وج ــدان گمش ــن »وج ــراي يافت ــارزه ب ــي مب ــا وقت ت
ــوق و  ــه حق ــراد و اجتماعــات ب ــرار نمي گــردد و اف ــي برق دموکراســي واقع

آزادي هايشــان نخواهنــد رســيد.
را  وجــدان«  »اصــل  مي بايســتي  دموکراتيــک  چاره يابــي  در  بنابرايــن 
جايگزيــن »اصــل اِعمــال نيــرو« نماييــم. فرهنــگ شــرق بــا ايــن اصــل بيگانــه 
ــت.  ــت داده اس ــل اولوي ــن اص ــه اي ــائل ب ــي مس ــس، در تمام ــت. برعک نيس
ــران، اصــل اخــاق و  ــي مســائل خلق هــا در اي ــگام مطرح کــردن چاره ياب هن
وجــدان بايســتي در صــدر تمامــي اصــول قــرار گيــرد و بــدان رجــوع شــود.
    دهميــن اصــل، عبــارت اســت از اصــل دفــاع ذاتــي در نظــام دموکراتيــک.

ــچ  ــي، هي ــر اتم ــا ذرات زي ــه ت ــلولي ها گرفت ــودات از تک س ــام موج در تم
ــون  ــي همچ ــن موجوديت هاي ــت. بنابراي ــي نيس ــاع ذات ــد دف ــودي فاق موج

بســيار  ذهنــی  انعطاف پذيــري  و  هوشــمندی  از  کــه  انســاني  جوامــع 
ــن  ــند. در اي ــي باش ــم دفاع ــد مکانيس ــد فاق ــد، نمي توانن ــی برخوردارن باالي
ــر  ــه عناص ــرکوبي ک ــتثمارگري و س ــر اس ــي در براب ــاع ذات ــوب، دف چارچ
ــه  ــي( علي ــم و صنعت گراي ــرمايه داري)دولت ـ ملت،  کاپيتاليس ــه ي س مدرنيت
اقتصــادي،  اکولوژيــک و دموکراتيــک صــورت مي دهنــد  در  جوامــع 
ــي راه  ــاع ذات ــدون دف ــرد. زندگــي ب ــرار مي گي رأس موضوعــات زندگــي ق
ــاد  ــگاري و فس ــاري، بي ــتمزدي، بيم ــي دس ــکاري، بردگ ــوع بي ــر  ن ــر ه را ب
ــر از آن، بســياري از »نسل کشــي هاي فيزيکــي و فرهنگــي«  مي گشــايد. بدت
ــر  ــراد آزاد اگ ــک و اف ــع دموکراتي ــراه دارد. جوام ــه هم ــود ب ــا خ ــز ب را ني
در زمينــه ي دفــاع ذاتــي در مقابــل مدرنيتــه ي ســرمايه داري ناموفــق بماننــد، 
نه تنهــا آزاديشــان را از دســت مي دهنــد بلکــه موجوديت شــان نيــز بــا خطــر 

ــد.  ــد ش ــه خواه ــي مواج نسل کش
از هميــن رو در چاره يابــي دموکراتيــک مســائل، هــر اجتمــاع به ميزانــي 
کــه عبــارت از يــک واحــد اقتصــادي، اکولوژيــک و دموکراتيــک اســت،  
ــن  ــد. همچني ــز باش ــي ني ــاع ذات ــوردار از دف ــد برخ ــک واح ــتي ي مي بايس
ــد  ــن واح ــا چندي ــک ي ــت در ي ــه مي بايس ــر همچنان ک ــرد آزاد و براب ــر ف ه
ــد در واحدهــاي  ــرد، باي اقتصــادي، اکولوژيــک و دموکراتيــک جــاي بگي

ــرد. ــاع ذاتــي هــم جــاي بگي دف
ــژه اي  ــد. نقش وي ــت بوم( می باش ــت  اکولوژی)زيس ــم، اهمي ــل يازده   اص
کــه نظــام ســرمايه داری بــه صنعت گرايــي بخشــيده اســت، بــه زانــو درآوردِن 
ــتايي  ــه ي زراعي ـ روس ــاً جامع ــی و خصوص ــور کل ــادي بط ــه ي اقتص جامع
اســت.  ذهنيتــي کــه بــه ســبب شوونيســم صنعت گرايانــه کــور و بي بصيــرت 
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گشــته اســت، قــادر بــه ديــدن ســاختار اکولوژيــک  »جامعــه و بافــت 
ــطح  ــان س ــکاف مي ــران و ش ــکاري، بح ــئول بي ــوده و مس ــادي آن« نب اقتص

درآمد هــا در اقتصــاد مي باشــد. 
ــه  ــوژي توج ــه اکول ــا ب ــه ي عرصه ه ّ ــر در کلي ــي اگ ــر صنعت ــه ي عص جامع
ــه  ــت ک ــي دانس ــتي به خوب ــد. بايس ــه ده ــش را ادام ــد حيات ــد، نمي توان ننماي
در دوران پيــش از عصــر صنعتــي، حيــات تمامــي جانــداران و ازجملــه نــوع 
انســان نيــز، به واســطه ي شــعور و آگاهــي غريزي)تيزتريــن هــوش عاطفــي( 
يــک حيــات اکولوژيــک بــوده اســت. جانــداري کــه اکولوژيــک نباشــد، 
نمي توانــد از نابــودي رهايــي يابــد. بــدون شــک هــر جانــداري داراي هــوش 
ــي و  ــه خــود مي باشــد. در جامعــه ي شــرقي همخوان اکولوژيــک مختــص ب
ــا طبيعــت، از اصــول بنياديــن اســت. بنابرايــن ســنت اجتماعــي  ســازگاري ب
خاورميانــه در برابــر اکولــوژي حســاس و هوشــيار بــوده و بــا آن همخوانــي 
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــاي آورد، اي ــد به ج ــه باي ــه اي ک ــازگاري دارد. وظيف و س
ــه،  ــاي فتح گرايان ــا رويکرده ــل ب ــه تقاب ــک، ب ــه ي اکولوژي ــازي جامع بازس
نابودکننــده و اشــغال گر ســرمايه داری و صنعت گرايــي پرداخــت. جامعــه ي 
ــش  ــته ي خوي ــي بايس ــي معناي ــق آگاه ــا از طري ــک، تنه آزاد و دموکراتي
مي توانــد برقــرار باشــد. هــر واحــد اقتصــادي، از طريــق آگاهــي اکولوژيــک 

ــد.  ــت نماي ــد زيس ــش مي توان خوي
ــز و  ــي ناچي ــد همچــون واحدهاي ــادي را نباي واحدهــاي اکولوژيک ـ اقتص
ــزوم مي تــوان پيچيده تريــن  محــروم از فنــاوري تصــور نمــود. در صــورت ل
ــای  ــا و کمون ه ــا و اتحاديه ه ــز در واحده ــا را ني ــرفته ترين فناوري ه و پيش

ــرد. ــه کار ب ــادي ب اکولوژيک ـ اقتص

بخش چهارم

...... هويت ملي كوردها و شكل گيري مسئله ي كورد در ايران

ــگاه مهمــي در  ــران، جاي ــای اي ــن ملت ه ــا فرهنگــي بي ــي و  ي ــت زبان    قراب
شــکل گيري هويــت ايــران دارد. از ميــان ملت هــای ايــران، کوردهــاي 
ــي در  ــر فرهنگ ــه از نظ ــتند ک ــاهنگي هس ــاي پيش ــتين گروه ه ــه از نخس اولي
ــران  ــدن اي ــم تم ــومر و ه ــدن س ــم تم ــده اند. ه ــر ش ــخ ظاه ــه ي تاري صحن
محصــول فرهنــگ اجتماعــي دامنه هــاي زاگــرس هســتند؛ همــان فرهنــگ 
ــکيل  ــون آن را تش ــداري مضم ــاورزي و دام ــش، کش ــه آت ــي اي ک اجتماع
مي دهنــد. مي تــوان ايــن واقعيــت را در تشــکل هايي مشــاهده نمــود کــه در 
طــول تاريــخ، از زمــان ســومرـ گوتي هــا تــا مــاد ـ پارس هــا و از ساســاني ها تــا 
بــه ايــران امروزيــن آمده انــد. اوليــن هويــت قومــي نيــز بــه رهبــري کاهنــان 
زرتشــتي، در دوران کنفدراســيون مادهــا گامــي عظيمــي برداشــته و بــا ايــن 
ــه ي چشــمگير رســيده اند. از نظــر هويــت کــوردي،  ــه يــک مرحل هويــت ب
مادهــا »اوليــن اجــداد قــوم کــورد« هســتند کــه در تاريــخ نوشــتاري دربــاره  ي 
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آنهــا آگاهــي وجــود دارد. هويــت پارســي نيــز موجوديــت خويــش را اساســا 
ــوم  ــن ق ــوان مترقي تري ــا به عن ــخ هــردوت، ماده ــدار مادهاســت. در تاري وام
ــم  ــاي آن دوران در حک ــا و يوناني ه ــوند؛ پارس ه ــف مي ش آن دوران تعري
شــاگرداني هســتند کــه از مادهــا فرهنــگ مي آموزنــد. مادهــا در ســير 
پيشــرفت نظــام تمــدن مرکــزي، حداقــل بــه انــدازه ي ســومريان ايفــاي نقــش 
ــارس،  ــاي پ ــکل گيري تمدن ه ــه ش ــت ک ــاد اس ــگ م ــن فرهن ــد. اي نموده ان
اژه، هلــن و روم را ميســر گردانــده و شــالوده ي آن را تــدارک ديــده اســت.

ــي  ــامي ط ــگ اس ــکل گيري فرهن ــه ي ش ــي، در زمين ــراث تاريخ ــان مي هم
ــي  ــش مهم ــم بخ ــد. ه ــا مي نماي ــي را ايف ــش مهم ــز نق ــطي ني ــرون وس ق
اخاقــي،  مقوله هــاي  از  مهمــي  بخــش  هــم  و  اعتقــادي  مقوله هــاي  از 
ــزدي«  ــن »اي ــد. آيي ــتي مي گيرن ــاي زرتش ــود را از آموزه ه ــمه  ي خ سرچش
ــش  ــات خوي ــه حي ــم ب ــوز ه ــن ســنت اســت کــه هن بخــش کوچکــي از اي
ــر،  ــوران، کله ــاي س ــنت  کورده ــراث در س ــن مي ــهم اي ــد. س ــه مي ده ادام

ــداق دارد.  ــز مص ــان ني ــوي و يارس ــر، عل ُ ــي، ل هورام
ــيع  ــن تش ــعه ی آيي ــن توس ــواره مأم ــخ هم ــول تاري ــران در ط ــای اي جغرافي
ــرا،    ــام قدرت گ ــل اس ــی در مقاب ــط اعتراض ــون خ ــه همچ ــت ک ــوده اس ب
ــی اســامی در صــدد تشــکيل حکومت هايــی  ــا اســتثمار مبان اســامی کــه ب
ــعوبيه و  ــام ش ــه ی آن قي ــت. نمون ــده اس ــر آم ــاس ب ــه و بنی عب ــون بنی امي چ
ــر  ــي س ــام دولت ــل اس ــه در مقاب ــد ک ــي می باش ــاي مقاومت ــر جنبش ه ديگ
ــران  ــا اي ــد. ام ــود برگزيدن ــرای خ ــی ب ــون مأمن ــران را همچ ــد و اي برآوردن
ــد،  ــه بع ــوی ب ــان صف ــيعی آن از زم ــش ش ــا گراي ــن ب ــای ترکم و خاندان ه
از يــک کنفدراســيون سياســي کــه کفــه ي ســنت هاي دموکراتيــک آن 

ســنگين تر اســت، بــه يــک نظــام دولتــي کــه کفــه ي بروکراتيــِک مرکــزي 
ــه بخشــي از ايدئولــوژي  ــز ب آن ســنگين تر اســت، متحــول گشــت. تشــيع ني
ــام  ــي از اس ــش مهم ــد در بخ ــت. هرچن ــده اس ــل ش ــدرت تبدي ــمي ق رس
ــيع  ــا تش ــد، ام ــي مانده ان ــا باق ــا روزگار م ــتيز ت ــنت هاي قدرت س ــيعه س ش
ــي ســلطه گر اســت.  ــي، داراي خصلت ــد اســام ســني دولت ــز همانن ــي ني دولت
به شــکلي جالــب توجــه، بخــش مهمــي از کوردهــاي ايــران از طريــق نوعــي 
ســنت منعطــف و غيرقاطعانــه ي اســام ســني، »مخالفــت دموکراتيــک 
و بنابرايــن واقعيــت دموکراتيــک خــود« را در برابــر قدرت هــاي شــيعه 
ــتان، از  ــرق کوردس ــر در ش ــوردي معاص ــت ک ــد. هوي ــي مي نماين نمايندگ
اوايــل ســده ي بيســت ميــادي تــاش بــه خــرج داده تــا خــود را در مقابــل 
ــورش  ــد. ش ــاکله بندي نماي ــران ش ــدرن در اي ــي و م ــد دولت ــم نظامن فاشيس
ــن  ــر همي ــز بيانگ ــاد ني ــتان در مهاب ــوري کوردس ــون جمه ــمکو« و آزم »س
ــا  ــت ب ــي، در نهاي ــنت مقاومت طلب ــت و س ــن واقعي ــند. اي ــت مي باش واقعي
ــار ديگــر خويشــتن را  ايســتار خــود در مقابــل جمهــوري اســامي ايــران، ب

ــات نمــود. اثب
منعقــد  ميــان صفوي هــا و عثماني هــا  »قصــر شــيرين« کــه  عهد نامــه ي 
گرديــد، در جداســازي کوردهــاي شــرق کوردســتان از تماميت کوردســتان 
ــاي ايجــاد گسســت  ــه معن ــن معاهــده ب و کوردهــا ســهم مهمــي داشــت. اي
ــلط و  ــگ مس ــت. فرهن ــت کوردهاس ــرس از تمامي ــاکن زاگ ــاي س کورده
ــتان، بيشــتر از اينکــه  ــاي شــرق کوردس ــت کورده ــج موجــود در واقعي راي
ــوژي  دينــي و مذهبــي باشــد، کيفيتــي اتنيکــي و قومــي را داراســت. ايدئول
رســمي دولــت بــا سوءاســتفاده از عامــل مذهــب، ســعي در تضعيــف 
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ــي  ــژه لُرها)يک ــيعه و به وي ــاي ش ــی کورده ــاخصه هاي مل ــات و ش خصوصي
از کهن تريــن شــاخه هاي فرهنگــي کوردهــا( دارد. همچنيــن کوردهــاي 
خراســان کــه داراي جمعيــت قابــل توجهــي هســتند، ُکرمانــج و شــيعه مذهب 
مي باشــند؛ هرچنــد تاش هــاي متمرکــزي در جهــت آســيميله نمودن و 
بي تأثيرگردانيــدن آن هــا از نظــر سياســي صــورت گرفتــه، امــا آنهــا همچنــان 
ــي  ــد. مقاومت هاي ــرار مي ورزن ــش اص ــت خوي ــگ و هوي ــظ فرهن ــر حف ب
ــر  ــه يافته اند)نظي ــا ادام ــا روزگار م ــد و ت ــر روي داده ان ــه در دوران معاص ک
ــي  ــر مهم ــد و...(، تأثي ــي محم ــتاني، قاض ــر لرس ــمکو، قدم خي ــت س مقاوم
ــته اند.  ــتان داش ــرق کوردس ــوردي در ش ــر ک ــت معاص ــکل گيري هوي در ش
ــي  ــري عموم ــده اند، تأثي ــاز ش ــده ي20 آغ ــل س ــه از اواي ــورش هايي ک ش
آريســتوکراتيک]يا  اتونومي  هــاي  ويژگــي  بايــد  گذاشــته اند.  برجــاي 
ــرد و تفاوت شــان را  ــک درک ک ــيار ني خودگردانی هــای اَشــرافي[ را بس
ــارزه  ــعه ي آزادي مب ــت و توس ــظ موجودي ــراي حف ــه ب ــي ک از جنبش هاي

مي کننــد، به خوبــي از هــم تميــز داد.
جنــگ  و درگيري هايــي کــه در راســتاي اتونومي هــاي نادموکراتيــک 
ــرا  ــان، اکث ــي پيشاهنگانش ــتگاه طبقات ــاي خاس ــه اقتض ــد، ب ــورت گرفته ان ص
ــر  ــي را ب ــات عميق ــي تخريب ــور کل ــز به ط ــن ني ــده و اي ــت انجامي ــه شکس ب
موجوديــت ملــي و آزادي کوردهــا وارد آورده اســت. هــر شکســت منجــر 
ــي  ــي را گام ــي فرهنگ ــز نسل کش ــام ني ــر قتل ع ــده، ه ــام ش ــک قتل ع ــه ي ب
ديگــر بــه جلــو بــرده اســت. جنبش هايــي کــه بــه پيشــاهنگي »شــيخ عبيــداهلل 
نهــري«، »ســمکو« و »قاضــي محمــد« در شــرق کوردســتان صــورت گرفتنــد 
ــه نتايــج مشــابهي گشــتند. شکســت و ســرکوبي هرچــه بيشــتر،  نيــز منجــر ب
موجوديــت ملــي و آزادي را هرچــه ضعيف تــر نمــوده و موجــب درافتادنــش 

ــتان در  ــوري کوردس ــون جمه ــت. آزم ــته اس ــه اي گش ــت نوميدان ــه وضعي ب
مهابــاد کــه قاضــي محمــد رهبــري آن را برعهــده داشــت، هرچنــد از کيفيت 
ــاير  ــابه س ــي مش ــت از عاقبت ــود، نتوانس ــوردار ب ــه اي برخ ــدرن خلق گرايان م
شــورش ها رهايــي يابــد. پيمــان »ســعدآباد« کــه ميــان فاشيســم ســفيد تــرک 
و فاشيســم رضاشــاه پهلــوي بســته شــد، در واقــع شــکل معاصــر معاهــده ي 
ــا و پاکســازي  ــه ي کورده ــق تجزي ــود و در راســتاي تعمي »قصــر شــيرين« ب
مشــترک جنبــش آزادي خــواه آنــان هدفمنــد بــود. دولــت ايــران اکنــون نيــز 
معاهــدات پنهــان پرشــماري عليــه جنبــش مبارزاتــِي »حفــظ موجوديــت ملــي 

ــد. ــرا می نماي ــا و اج ــق آزادي آن« را امض ــتان و تحق کوردس
در هــر چهــار بخــش کوردســتان هويــت ملــي کــوردي، در عصــر مدرنيتــه ي 
اســت. مهم تريــن  را متحمــل گشــته  ســرمايه داري ضربــات مرگبــاري 
نتيجــه اي کــه بايــد از اينجــا کســب نمــود ايــن اســت کــه از طريــق ابزارهــاي 
بنياديــن مدرنيتــه ي سرمايه داري)ســه گانه ي ســرمايه ي انحصارگــر،  دولــت ـ 
ملــت و صنعت گرايــي( نمي تــوان موجوديــت ملــي کوردهــا را تحقــق 
ــي نظــام هژمونيــک و  بخشــيد و از آن حفاظــت نمــود. هــم بازيگــران اصل
هــم عناصــر مــزدور آن حساب وکتابشــان در ايــن چارچــوب اســت. تقســيم 
نسل کشــي   و  آســيميله کردن  آن،  از هم گســيخته ماندن  کوردســتان، 
کامــل موجوديــت ملــي کــورد در هــر بخــش و يــا تحــت حاکميــِت خــود 
ــم  ــه در حک ــرا ک ــاختگي کوردگ ــکل هاي س ــق تش ــتن آن از طري نگه داش
نوعــي اقدامــات کامل کننــده  جهــت حســاب وکتاب هاي فــوق اســت. اگــر 
ــي  ــان عمل ــق ميل ش ــتقيم و مطاب ــط مس ــک خ ــاب وکتاب ها در ي ــن حس اي
گــردد، نــه کوردســتان باقــي خواهــد مانــد و نــه موجوديــت ملــي کوردهــا. 
ــي، ســاختگي و تحريف شــده  ــت کــوردي تقلب ــزدور نوعــي هوي عناصــر م
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ــد کــه نظــام هژمونيــک در هــر بخــش  ــر چهــره مي زنن ــاب ب را به شــکل نق
ــر  ــن عناص ــش اي ــت؛ نق ــود آورده اس ــه وج ــوردي ب ــت ک ــام هوي ــت ن تح
ــي  ــق آسيمياســيون بــه نسل کش ــت کــه از طري ــن اس ــا اي ــزدور، اساس م
اجــرا  طوالني مــدت  به صــورت  مي خواهنــد  کوردهــا ـ  کــه  فرهنگــي 
نماينــد ـ مشــروعيت بخشــند. يکــي از نــکات بنيادينــي کــه هدايت کننــدگان 
فعاليت هــاي روشــنفکرانه، سياســي، اخاقــي و زيبايي شناســانه در حــوزه ي 
ــارج  ــان خ ــه از ذهن ش ــک لحظ ــي ي ــد حت ــا باي ــي کورده ــت مل موجودي
ــه  ــت ک ــن اس ــد اي ــه دارن ــده نگ ــش زن ــي خوي ــان عاطف ــرده و در جه نک
هرکــدام از ايــن تشــکيات کوردگــراي نقــاب دار و ســاختگي، يــک 
نقش شــان  باشــد،  مي خواهــد  کــه  هرچــه  اين هــا  نيّــت  مي باشــد.  دام 

مشروعيت بخشــيدن بــه نسل کشــي اســت.

بخش پنجم

........................دولت ـ ملت ايران و نقش آن در خاورميانه

   ســنت دولتــي ايــران، بــه آســاني مينيميزه شــدن]يعني کوچــک و کمينــه ای 
ــز در  ــر ني ــران در دوران معاص ــاهي اي ــي شاهنش ــرد. حت ــدن[ را نمي پذي ش
ــال  ــران در س ــامي اي ــاب اس ــود. انق ــتادگي نم ــدن ايس ــر مينيميزه ش براب
بــه  مختــص  کوچک شــده ي  ملــت  دولــت ـ  برابــر  در  شمســي،   1357
خاورميانه)کــه مرزهايــش ترســيم شــده بــود( و نظــام موازناتــي آن، موضــع 
مهمــي اتخــاذ نمــود. هرچنــد جمهــوري ترکيــه و دولــت ـ ملت هــاي عربــي 
تــن بــه پذيــرش مشــروعيت نظــام »دولت ـ ملــت« دادنــد کــه وجــود اســرائيل 
را ميســر مي نمــود، انقــاب اســامي ايــران، اســتاتوي ترسيم شــده را آنچنــان 
کــه هســت نپذيرفــت و تــاش بــه خــرج داد تــا هژمونــي متقابــل را تشــکيل 
ــا  ــتيم، تنه ــاهد آن هس ــروزه ش ــه ام ــرائيل ک ــران  و اس ــان اي ــش مي ــد. تن ده
ــروي  ــان دو ني ــه مي ــت ک ــي اس ــه تنش ــت، بلک ــت نيس ــت ـ مل ــان دو دول مي
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نظام منــِد هژموني خــواه جريــان دارد.
قدمــت و ريشــه ي ســنت دولتــي ايــران بــه هخامنشــيان مي رســد. هخامنشــيان 
از فرهنــگ معنــوي و مــادي کنفدراســيون مــاد ســود جســته همچنيــن عناصر 
ــام  ــه نظ ــي ب ــروعيت بخش ــراي مش ــز ب ــتي را ني ــتي و زردش ــن متيرائيس آيي
ــي  ــوري هخامنش ــد. امپراط ــف نمودن ــود تحري ــر خ ــرا و انحصارگ قدرتگ
نظــام  دموکراتيــک  عناصــر  ايرانــي،  دولــت  اوليــن  به منزلــه ي  پــارس 
کنفدارســيون مــاد را تضعيــف نمــوده و آن را بــه ســوي سيســتمي مرکــزي، 
قدرتگــرا و اســتعمارگر ســوق داد. اوليــن دولــت پارســی در واقــع مقطعــی 
ــد.  ــا نموده ان ــرآمد را ايف ــی س ــا در آن نقش ــه ماده ــت ک ــوری اس از امپراط
ــد.  ــلطه طلب مي ياب ــزي و س ــي مرک ــا حالت ــذف ماده ــا ح ــت ب ــا در نهاي ام
ــور و  ــر، آش ــومر، مص ــار اوليه)س ــي اعص ــال بردگ ــي در انتق ــام هخامنش نظ
بابــل( بــه بردگــي اعصــار باســتان داراي نقــش بنياديــن اســت. بردگــي عصــر 
باســتاِن يونــان و روم، موجوديتــش را مديــون اشــاعه ي ايــن نظــام بــرده داري 
ــد،  ــاز ش ــکندر آغ ــات اس ــا فتوح ــه ب ــتيک ک ــر هلنيس ــت. عص ــزي اس مرک
ــق  ــران عمي ــت. بح ــرب اس ــرق ـ غ ــان ش ــه مي ــنتزي خاّقان ــاد س ــر ايج بيانگ
ــا  ــاـ پارت ه ــان رومي ه ــه مي ــي ک ــه ي جهان ــگ  هژموني طلبان ــي از جن ناش
همچنيــن ميــان رومي ها)بيزانــس(ـ ساســانيان صدهــا ســال ادامــه داشــت، بــا 
صعــود نيــروي هژمونيــک اســام بــه فرجــام مي رســد. ســنت دولتــي ايــران 
ــا  ــامي ت ــات اس ــه از فتوح ــاله ک ــزار س ــدودا ه ــي ح ــول مدت زمان در ط
بنيانگــذاري خانــدان صفــوي مي رســد، توســط خاندان هــاي عــرب، تــرک و 
مغــول کــه بــا فرهنــگ آن بيگانــه بودنــد، نمايندگــي شــد. تشــيع، همزمــان بــا 
ــت درآمــده اســت. بنيان هــاي  ــوژي دول ــدان صفــوي به صــورت ايدئول خان
حکومتــی مرکــزی و دين گــرا نيــز در هميــن دوران تشــکيل شــدند. جنــگ 

ــي  ــوري عثمان ــا امپراط ــتان ب ــر کوردس ــلط ب ــدف تس ــا ه ــه ب ــي ک هژمونيک
ــان رســيد. کوردســتان  ــه پاي ــه ي »قصــر شــيرين« ب ــا عهدنام وارد آن شــد، ب
بــراي اوليــن بــار از طريــق معاهــده ي مذکــور بــه دو بخــش تجزيــه و تقســيم 
شــد. در ميــان بيگ نشــين هاي کــورد، سياســت »مشترک زيســتن« بــا نيــروي 

ــود. ــاده ب ــي جــا افت ــی« به خوب ــی داخل ــاي »خودگردان ــر مبن ــک، ب هژموني
دولــت ايــران کــه بعــد از دوران صفــوی بيــن چنــد خانــدان دســت بــه دســت 
می شــد، در دوران بعــد از جنــگ جهانــی اول، تشــکيل دولــت ـ ملــت 
مــدرن در ايــران حالتــی مرکــزي و قاطعانــه يافــت. ايــن حکومــت اجــازه ی 
ابــراز وجــود بــه هيــچ تنوعــی هويتــی را نــداده و آنهــا را بــه شــدت ســرکوب 
می نمــود. تشــکيل مــدل دولت ـ ملــت در ايــران و ســاير کشــورهای همجــوار 
و ادامــه ي رونــد مرکزگرايــی و ســرکوب هويتــی در آنهــا باعــث شــد کــه 
ســير تقســيم کوردســتان کامــل شــود. پيمان نامه هــای ســايکس  پيکو و 
ــه ی کردســتان  ــر ســر تجزي ــان ب ــی آن  زم ــای جهان ــق قدرت ه ــوزان، تواف ل
ــي اول، حکومــت  ــود. بعــد از جنــگ جهان ــت ملــت کــورد ب ــکار هوي و ان
ــه ي  ــان، در نتيج ــاهي افغ ــه و پادش ــوري ترکي ــه ي جمه ــد نمون ــران همانن اي
حســاب وکتاب هاي هژمونيــک انگلســتان به عنــوان يــک دولــت ـ ملــت 
مــدرن از نــو برســاخته شــد. دقيقــا هماننــد ســازش صورت گرفتــه بــا 
مصطفــي کمــال، قــدرت در ازاي يــک ايــران مينيميــزه، بــه رضاشــاه ســپرده 
شــد. انگلســتان هــر کــدام از شاهنشــاهي ايــران، افغــان و جمهــوری ترکيــه 
ــت  ــت ـ مل ــک دول ــوان ي ــود، به عن ــرده ب ــزه ک ــن دوران مينيمي ــه در اي را ک
ــزي و  ــوب، طرح ري ــه جن ــوروي رو ب ــدن ش ــر راه سرازيرش ــر س ــل، ب حائ
تأســيس نمــود. اينکــه انگلســتان حوزه هــاي يادشــده را بــه رژيم هــاي 
مســتعمراتي کاســيکي مبــدل نســاخت، نــه از روي ناتوانــي بلکــه بــه ســبب 
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بيم داشــتن از اشــاعه ي شــوروي بــود. سياســت »دولــت حائــل«، يــک 
ــا  ــا عموم ــا روزگار م ــده ي 20 ت ــل س ــه از اواي ــت ک ــي اس ــتم انگليس سيس
ــه ي  ــک برنام ــاه ي ــدان رضاش ــت. خان ــده اس ــرا درآم ــه اج ــت ب ــا موفقي ب
ــران  ــي اي ــنت فرهنگ ــاي آن س ــر مبن ــه ب ــرا درآورد ک ــه اج ــتي را ب مدرنيس
ــه کنــاري نهــاده شــد و از غــرب تقليــد گرديــد. ســعي شــد تــا به منزلــه ي  ب
ــرائيل  ــي اس ــکا و حت ــپس آمري ــتان، س ــدا انگلس ــارِي ابت ــم اقم ــک رژي ي
ــي  ــه کيفيت ــاي خاورميان ــت ـ ملت ه ــه دول ــود. اينک ــته ش ــه داش ــا نگ پابرج
ــه آشــکارترين شــکل در  ــه رو« داشــتند، ب ــا دنبال ــت اقمــاري ي ــوع »دول از ن
ــه از  ــي ک ــن دولت هاي ــد. اي ــته ش ــش گذاش ــه نماي ــوي ب ــر پهل ــدان اخي خان
ــا نگــه داشــته مي شــدند،  ــر ســر پ طريــق نيــروي امنيتــي، نظامــي و پليســي ب
بــا قطــع پشــتيباني نيــروي هژمونيــک، يــک روزه ســرنگون گشــتند. فرجــام 

ــه گشــت. ــز اينگون ــوي ني ــدان پهل خان
انقــاب خلق هــاي ايــران در ســال 1357، بــه انــدازه   اي کــه سياســي اســت، 
ــا از  ــش را صرف ــاب توان ــن انق ــد. اي ــز مي باش ــي ني ــاب فرهنگ ــک انق ي
ــي اش  ــروي اساس ــس، ني ــه بالعک ــت؛ بلک ــيعه نگرف ــاي ش ــازماندهي علم س
ــت کــه داراي ريشــه هاي  ــي خلق هــاي ايــران گرف را از فرهنــگ اجتماع
ــود. انقــاب در ســرآغاز هماننــد آنچــه در انقاب هــاي  تاريخــي عميقــي ب
دموکراتيــک  ملــي  کيفيــت  از  داد،  روي  آناتولــي  و  روســيه  فرانســه، 
ــک  ــي دموکراتي ــاي مل ــيع نيروه ــي وس ــک هم پيمان ــر ي ــود. ب ــوردار ب برخ
اتــکا داشــت. هم پيمانــي ملــت دموکراتيکــي کــه از همبســتگي وســيع 
چپ گرايــان، جنبش هــاي زنــان و جوانــان، امت گرايــان شــيعه و اقشــار 
ميهن دوســت خلق هــاي ايــران و در رأس همــه خلــق کــورد سرچشــمه 

ــاي  ــکل از علم ــف متش ــا طي ــود. ام ــروزي ب ــي پي ــروي اصل ــت، ني مي گرف
شــيعه و تّجــار ميانه احوال)بازاريــان( کــه از ســنت مديريــت تاريخــي و 
ــي  ــاه هژمون ــي کوت ــي مدت زمان ــود، ط ــوردار ب ــري برخ ــي قوي ت اجتماع
ــه ســرکوب نمــود.  ــش را بي رحمان ــرار کــرد و ســاير متفقان ــش را برق خوي
ــز،  ــد ني ــراف ش ــار انح ــاب، دچ ــِک« انق ــت دموکراتي ــان »مل ــد بني هرچن
ماهيتــا بــا مدرنيتــه ي ســرمايه داري در تضــاد و مغايــرت به ســر مي بــرد. قشــر 
انحصارگــر دولتــي درصــدد برآمــد تــا ايــن اندوختــه ي ضدکاپيتاليســتي را 
کــه معنــاي تاريخــي و فرهنگــي آن بســيار عظيــم اســت، به عنــوان کارتــي 
نيروهــاي  برابــر  در  موجوديــت خويــش  بــه  مشروعيت بخشــي  جهــت 
ــاش  ــي ت ــز تمام ــون ني ــا کن ــرد. ت ــه کار بب ــک نظــام ســرمايه داري ب هژموني
ــتي  ــان آنتي مدرنيس ــه از بني ــت ک ــن اس ــران اي ــي اي ــر دولت ــر انحصارگ قش
)ضدکاپيتاليســتي( انقــاب به عنــوان ابــزار مشــروعيت و همچنيــن وســيله ای 
در برابــر نيروهــاي هژمونيــک غربــي در جهــت  دســتيابی بــه موقعيتــي 
پذيرفته شــده و معتبــر در موازنــه ي دولــت ـ ملــت خاورميانــه اســتفاده نمايــد. 
به منزلــه ي يــک مدرنيتــه ي متفــاوت، از لحــاظ ماهــوي چالشــي بــا مدرنيتــه ي 
ــن و  ــرب و اولي ــاي ع ــت ـ ملت ه ــه دول ــور ک ــدارد. همان ط ــرمايه داري ن س
ــق حســاب وکتاب هاي  ــد از طري ــه درصددن ــن مقطــع جمهــوري ترکي دومي
تاکتيکــي، »بيشــينه ســهم« را در گســتره ي نظــام بــه چنــگ آورنــد و در ازاي 
تأييد شــدن و پشتيباني شــدن توســط نظــام، اجــازه دهنــد کــه نظــام از آن هــا 
بهره منــد شــود، ايــران نيــز مي خواهــد چالشــي را کــه بــا نظــام دارد بــا هدفــي 
مشــابه بــه کار بگيــرد و نتايــج مشــابهي کســب نمايــد. ايــن نوعــي چانه زنــِي 
ــازار اســت کــه در ســنت ايرانــی جايگاهــی قــوي  ســنتي و تيپيــک تّجــار ب
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را داراســت. چالــش در ايــران نيــز درســت از هميــن نقطــه آغــاز مي گــردد. 
ســنت فرهنگــِي قــوي، يــک قشــر انحصارگــر دولتــي ســازش کرده بــا 
ــز نمي پذيــرد. بنابرايــن شــانس اينکــه چالــش  ــه ي ســرمايه داري را ني مدرنيت
موجــود در ايــران بــه يــک »مبــارزه  در ميــان دو مدرنيتــه ی آلترناتيــو  تحــول 
يابــد، هميشــه وجــود دارد. برعکــس آنچــه در دولــت ـ ملت هــاي ترکيــه و 
عــرب ديــده شــد، تصــور نمــي رود بــه آســاني نيــز از ميــان برداشــته شــود.

اليگارشــي ايــران، امــروزه بــر ســر خاورميانــه وارد يــک درگيــري هژمونيک 
بــا اســرائيل گشــته اســت)اگرچه ايــن درگيــري عمدتا در ســطح گفتــار ادامه 
ــته اي  ــاي هس ــدف، از فعاليت ه ــن ه ــا همي ــه ب ــعي دارد ک ــژه س دارد(. به وي
خويــش به عنــوان يــک کارت دوم اســتفاده نمايــد. ســنت دولتــي در ايــران 
هرچنــد يــک تجربــه ي هــزاران ســاله را به عنــوان اســلحه در اختيــار دارد؛ امــا 
در دوران مدرنيتــه ي ســرمايه داري دربــاره ي نيــروي خــود اغــراق مي نمايــد. 
ــال شــده  در عصــري کــه نظــام ســرمايه داری در گســترده ترين ســطح گلوب
اســت، اگــر نظــام دولتــي ايــران مدرنيتــه  اي را به صــورت ريشــه اي ترجيــح 
ــت ـ  ــاير دول ــد س ــت. همانن ــف اس ــيار ضعي ــت آن بس ــانس موفقي ــد، ش نده
ــي مســائل  ــز چاره ياب ــران ني ــت اي ــت ـ مل ــش روي دول ــه، پي ــاي منطق ملت ه
داراي دو محــور اســت. چاره  يابــي حــول محــور اول عبــارت اســت از: 
ســازش کردن بــا نظــام؛ درســت هماننــد رژيــم شاهنشــاهي پهلــوی. در 
اصــْل دولــت ـ ملــت ايــران بــراي ايــن امــر آمــاده اســت؛ امــا نظــام مدرنيتــه ي 
ســرمايه داري آن را به شــکل موجــود قبــول نــدارد. ولــي ديدارهايــي کــه در 
راســتاي ســازش صــورت مي گيرنــد، نهايتــا چــه از راه صلح آميــز و چــه از 
راه جنــگ، بــه نفــع نيروهــاي هژمونيــک ســرمايه داري بــه فرجــام خواهنــد 
ــي موضــوع حــل مســائل پيــش  ــن اســت کــه وقت ــن محــور اي رســيد. دومي

ــي  ــت. يعن ــد گش ــرح خواه ــام مط ــکال از نظ ــت رادي ــود، گسس ــيده ش کش
ــران و هــم نيروهــاي  ــي اي ــگام ناتوان گشــتن، هــم قشــر انحصارگــر دولت هن
ــر وارد  ــور ناگزي ــک به ط ــه ي دموکراتي ــکار مدرنيت ــي، راه ــک غرب هژموني

عرصــه خواهــد شــد.
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بخش ششم

.......................... مسائل مربوط به دموكراتيزاسيون در ايران

   بــه طــور خاصــه مي تــوان ريشــه ي مشــکات کنونــي ايــران در زمينــه ي 
دموکراتيزاســيون را بــه چنــد عامــل اساســي ربــط داد.

ــوذ  ــت نف ــان تح ــد از صفوي ــژه بع ــران به وي ــوري اي ــي: امپراط 1ـ مركزگراي
سياســت هاي نيروهــاي اروپــا و به ويــژه بريتانيــا قــرار گرفــت. هــدف 
ــه  ــه تجزي ــي خاورميان ــي و سياس ــت فرهنگ ــه کلي ــود ک ــن ب ــا اي ــن نيروه اي
شــود تــا بــه راحتــي کنتــرل و نفــوذ خــود را بــر روي آن برقــرار ســازند. در 
ــتان،   ــر افغانس ــران نظي ــوري اي ــي از امپراط ــاي مختلف ــف بخش ه ادوار مختل
ــد.  ــه مــرور جــدا شــده بودن ــي ب گرجســتان،  ارمنســتان و... طــي قراردادهاي
بنابرايــن در دوران پهلــوي، تــاش گرديــد تــا بــا مبدل شــدن بــه يــک 
دولــت  ـ ملــت مرکــزي، از فروپاشــي هرچــه بيشــتر جلوگيــري شــود. يــک 
ــل  ــز متص ــه مرک ــز را ب ــه چي ــه هم ــد ک ــت ش ــا درس ــي غول آس بروکراس

خودگــردان  و  دموکراتيــک  ســاختارهاي  و  قيام هــا  تمامــي  مي کــرد، 
ــدند،  ــارو ش ــرکوب روي ــه و س ــا تصفي ــات( ب ــاير و اي ــر عش اجتماعي)نظي
ــا دولــت  ـ ملــت مــدرن پهلــوي شــکل گرفــت و معضاتــي جــدي در  نهايت

ــد. ــود آم ــي به وج ــه ي دموکراس زمين
اگرچــه تاش هايــي جهــت مشــروطه کردن پادشــاهي ايــران از زمــان قاجــار 
بديــن ســو صــورت گرفــت، امــا ملي گرايــي اي کــه به خصــوص در دوران 
ــوري  ــه ي ديکتات ــد و زمين ــروطيت گردي ــع از مش ــت، مان ــوي اوج گرف پهل
قاطعــي از نــوع دولــت ـ ملــت مــدرن را به وجــود آورد. در برهــه ي کنونــي 
ــتا و  ــهر و روس ــوراهاي ش ــتاني، ش ــيمات اس ــر تقس ــاختار اداري نظي ــز س ني
ــي  ــاي بوم ــا و نمايندگي ه ــام مديريت ه ــت ن ــه تح ــان( اگرچ مجلس)پارلم
معرفــي مي شــوند امــا در عمــل فاقــد کارکــرد الزمــه جهــت تمرکززدايــي 

ــند. ــي مي باش ــيار تصنع ــوده و بس ب
علم گرايــي  و  جنســيت گرايي  دين گرايــي،  ملي گرايــي،  تأثيــرات  2ـ 
پوزيتيويســتي: ايــن ايدئولوژي هــا هــم بــر دولــت و هــم بــر جريانــات 
ــه  ــد ه اند ک ــث ش ــه باع ــد. در نتيج ــاي نهاده ان ــي برج ــر عميق ــف تأثي مخال
ــات  ــن تنوع ــرد. همچني ــورت نگي ــا ص ــائل خلق ه ــي از مس ــف صحيح تعري
هويتــي ايــران بــه دليــل ملي گرايــي دولــت ـ ملــت هميشــه بــا برچســب هاي 
ــوع  ــر ن ــان از ه ــد. زن ــرکوب گرديده ان ــده و س ــده ش ــيه ران ــه حاش ــاروا ب ن
ــا و ســتم ها عليه شــان  حــق و آزادي محــروم گشــته و شــديدترين تبعيض ه
صــورت گرفتــه اســت. نهايتــا به جــاي اتــکا بــه راهکارهــاي دموکراتيــک، 
ــه  ــه ب ــمي ک ــوژي رس ــر ايدئول ــرار ب ــي و اص ــاي امنيت ــديد ديدگاه ه ــا تش ب
نگرش هــاي مدرنيتــه ي ســرمايه داري نيــز آلــوده گرديــده بــر مســائل 
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ــت. ــده اس ــن زده ش ــع دام ــي جوام داخل
3ـ فقــدان قانــون اساســي دموكراتيــك: جــز در برخــي مقاطــع بســيار 
ــرا  ــان و ســازماندهي اجــازه داده نشــده اســت. زي ــه آزادي هــاي بي ــاه ب کوت
ايــن آزادي هــا توســط قوانيــن اساســي دموکراتيکــي کــه بــر اســاس توافــق 

ــه نشــده اند. ــت گرفت ــي باشــد تحــت ضمان عموم
کاپيتاليســم  دولت ـ ملــت،   )ارتش ســاالري(:  ميليتاريســم  و  خشــونت  4ـ 
ــرمايه داري،   ــه ي س ــي مدرنيت ــر اساس ــه عنص ــوان س ــه عن ــي ب و صنعت گراي
جهــت ايجــاد »مــدل جامعــه ي يکدســت«،  هميشــه ضــرورت سياســت هاي 
خشــونت، انــکار و امحــا را مبنــا مي گيــرد. بــا ورود مدرنيتــه ي ســرمايه داري 
بــه ايــران و به ويــژه از دوران پهلــوي و شــکل گيري دولــت ـ ملــت مرکــزي 
ــز  ــون ني ــد و تاکن ــه ش ــي گرفت ــا در پ ــونت و امح ــت هاي خش ــن سياس اي
ــام  ــه تم ــت ک ــوده اس ــن ب ــدف اي ــد. ه ــداوم دارن ــامي ت ــوري اس در جمه
ــت  ــت فرادس ــگ مل ــورد را در فرهن ــق ک ــه خل ــران و ازجمل ــاي اي خلق ه
ــز  ــن و اقتصــاد همــه چي ــان، دي ــا زب ــه ت ــاس خلق هــا گرفت ــد. از لب ذوب کنن
ــاي  ــاد فض ــردن، ايج ــا مليتاريزه ک ــت ب ــت. دول ــرار گرف ــم ق ــورد تهاج م
ــر حادشــدن مســائل اجتماعــي  ــي، کاربســت زور و اعمــال خشــونت ب امنيت
افــزوده  اســت. تبعيــد بــه جغرافيــاي خــارج از وطــن خويــش و تغييــر بافــت 
ــهرها؛  ــه ش ــهري ب ــق غيرش ــتا و مناط ــدن از روس ــق؛ کوچاني ــي مناط جمعيت
سياســت هاي اعمال شــده در زندان هــا؛ شــکنجه و اعــدام؛ سياســت هاي 
آسيمياســيون اجبــاري از طريــق نظــام آموزشــي و رســانه ها؛ بيــکار نمــودن 
ــق خشــونت مي باشــند  ــه مصادي و اعمــال ممنوعيت هــا همــه و همــه از جمل
ــران و به ويــژه خلــق کــورد صــورت  ــه خلق هــاي اي کــه توســط دولــت علي

ــد.  ــه و هنــوز هــم تــداوم دارن گرفت

ــژه  ــه وي ــتي و ب ــه ي کاپيتاليس ــر مدرنيت ــه عناص ــت ک ــن اس ــم اي ــه ي مه نکت
دولــت ـ ملت هــا تمامــي اشــکال خشــونت را در مــورد کوردســتان و کوردها 
عملــي کرده انــد. اشــتباه اســت کــه ايــن اقدامــات را صرفــا  بــه قدرت هــاي 
ــوط  ــا مرب ــاي آن ه ــت ـ ملت ه ــرب و دول ــرک و ع ــارس، ت ــه ي ف خودکام
بدانيــم. تــا وقتــي هژمونــي مرکــزي کاپيتاليســتي در کار نباشــد، هيــچ 
ــروي اجــراي خشــونت  ــي ني ــه تنهاي ــي ب ــا دو لت ـ ملت ــه ي ــت خودکام مديري
ــن کاري را ندهــد،  در  ــا نظــام اجــازه ي چني ــدارد. ت ــي را ن ــه ي مل امحاگران
صــورت تمايــل نيــز قــادر بــه انجــام آن نخواهــد بــود. حتــي اگــر توانــش را 

ــد. ــدگار نماي ــداوم و مان ــد آن را م ــد نمي توان ــته باش داش
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بخش هفتم

.......................... پژاك و رهيافت ملت دموكراتيك
 

ــورد و  ــئله ي ک ــل مس ــت ح ــتان)پژاک( جه ــات آزاد کوردس ــزب حي    ح
ــول  ــات و اص ــم، نظري ــه مفاهي ــکا ب ــا ات ــران، ب ــاي اي ــر خلق ه ــائل ديگ مس
ــي دموکراتيــک و در جهــت پيشــبرد رهيافــت ملــت دموکراتيــک  چاره ياب

ــا: ــن مبن ــر اي ــردازد. ب ــارزه مي پ ــت و مب ــه فعالي ب

  الــف ـ »قرارگرفتــن ايــران در مســير دموکراتيزاســيون« و »چاره يابــي 
ــي  ــه يک ــتند ک ــکه هس ــک س ــورد«، دو روي ي ــئله ي ک ــک مس دموکراتي

بــدون ديگــري امکان پذيــر نيســت. 

  ب ـ سياســت دموکراتيــک به منزلــه ي حــوزه ي آزادي هــاي جامعــه، يــک 
ــي  ــي تمام ــتر چاره ياب ــک بس ــت دموکراتي ــت. سياس ــر اس ــر اجتناب ناپذي ام
مســائل کنونــي و مســائلي اســت کــه در آينــده بــروز نماينــد. مذاکــرات و 

ديپلماســی در ملــت دموکراتيــک نيــز در گســتره ي سياســت دموکراتيــک 
قــرار دارنــد. تنهــا بــا در پــي گرفتــن سياســت دموکراتيــک اســت کــه آزادي 
ــنديکا،   ــيس س ــک، تأس ــاختار دموکراتي ــوردار از س ــزاب برخ ــه ، اح انديش
ــود. يکــي  ــد ب ــر خواهن ــي آزاد امکان پذي ــه ي مدن ــه جامع ــي و هرگون تعاون
ــه ي  ــازي زمين ــک فراهم س ــت دموکراتي ــر سياس ــات اجتناب ناپذي از ضروري

ــاز جهــت مشــارکت همــگان اســت. شــکل گيري فضــاي سياســي ب

   ج ـ مــدل چاره يابــي اي کــه پژاک جهت حل مســئله ي کــورد مطرح نموده 
ــوع »دولــت ـ ملت«گرايــي  اســت، ملــت دموکراتيکــي اســت کــه از همــه ن
تميــز گرديــده اســت. رهيافــت ملــت دموکراتيــک از »دولــت ـ ملت«گرايــي 
رهايــي يافتــه و نه تنهــا بــراي کوردهــا بلکــه بــراي تمامــي اجتماعــات اتنيکــي 
و ملــي ايــران مصــداق و اعتبــار دارد. را ه حل هــاي »دولــت ـ ملت«گــرا، کــه 
ــه درازاي تاريــخ مدرنيتــه ي ســرمايه داري و در تمــام مقاطــع مســائل ملــي  ب
به عنــوان تنهــا رهيافــت و راه چــاره تحميــل گرديده انــد، تاريــخ را بــه 
ــل  ــي، راه حل وفص ــت ـ ملت«گراي ــد. »دول ــدل نموده ان ــون مب ــي از خ درياي
ــگ و  ــي و شعله ور ســازي جن ــق، شدت بخش ــه راه تعمي ــائل نيســت؛ بلک مس
بديــن ترتيــب تحقــق و مستمرســازي »ســود« اســت. راه صلــح و چاره يابــي 
مســائل در ايــن اســت کــه ســه پايه ي مدرنيتــه ي ســرمايه داري)دولت ـ ملــت، 
بيشــينه ســود کاپيتاليســتی، صنعت گرايــي( بــه کنــاري نهــاده شــود و عناصــر 
ــت گرا و  ــاد محيط زيس ــک، اقتص ــت دموکراتي ــه ي دموکراتيک)مل مدرنيت
کمونــال عــاري از ســود و صنعــت اکولوژيــک( به عنــوان آلترناتيــو در برابــر 

آن ايجــاد شــوند
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  دـ تنهــا راه جهــت اينکــه بــا توســل بــه رويکــردي صلح آميــز و سياســي در 
زمينــه ي مســئله ي کــورد بــا دولــت ـ ملــت  ايــران بــه چاره يابــي رســيده شــود 
و حــل مســئله امکان پذيــر گــردد، ايــن اســت کــه حــق مبدل شــدن بــه ملــت 
ــک  ــی دموکراتي ــتاتوي خودمديريت ــورد و اس ــق ک ــراي خل ــک ب دموکراتي
ــه شــود)اين حــق جهــت ســاير  ــن حــق پذيرفت ــوان نتيجــه ي طبيعــي اي به عن
خلق هــا نيــز مصــداق دارد(. بــراي اينکــه ايــن راه حــل بتوانــد پيشــبرد 
ــردد و  ــدود گ ــي مح ــت ـ ملت« گراي ــوزه ي »دول ــه گام ح ــد گام ب ــد، باي ياب
ــم  ــام کنفدراليس ــد. نظ ــعت ياب ــي وس ــک مدن ــه ي دموکراتي ــوزه ي جامع ح
دموکراتيــک بــر ايــن مبنــا جهــت صلــح و چاره يابــي سياســي  مســاعد 
ــا  ــي، پروژه ه ــي سياس ــح و چاره ياب ــر راه صل ــر س ــود ب ــع موج ــد. مان مي باش
ــه  ــت ک ــيده  اي اس ــي سرپوش ــي فرهنگ ــر نسل کش ــي ب ــت هاي مبتن و سياس
دولــت عليــه کوردهــا اجــرا مي نمايــد. اگــر از ايــن مقــوالت دســت 
بکشــد و بپذيــرد کــه اقتصــاد محيط زيســت گرا و کمونــال در راســتاي 
ــک  ــت دموکراتي ــژه مل ــک و به وي ــت اکولوژي ــود، صنع ــازي س محدودس
ــه  ــده شــوند و ب ــه ي عناصــر مدرنيتــه ي دموکراتيــک، در نظــام گنجان به مثاب
ــير  ــد، مس ــت يابن ــک دس ــي دموکراتي ــون اساس ــتاتويي در قان ــگاه و اس جاي

ــدگار و راه حــل سياســي گشــوده خواهــد شــد. ــح مان صل

  هـــ ـ در چاره يابــي دموکراتيــک مســئله ي کــورد در شــرق کوردســتان و 
ــون  ــق قان ــح و سياســت دموکراتيــک و از طري ــا از راه صل ــران، مســائل ي اي
اساســي دموکراتيــک حــل خواهنــد گشــت؛ کــه در ايــن وضعيــت دولــت ـ 
ــودي دســت برخواهــد داشــت،  ــه تنهــا از سياســت نفــي و ناب ملــت  ايــران ن
ــون  ــه و راه حــل آن را در قان ــه ي مســئله را پذيرفت بلکــه تعريــف واقع گرايان

اساســي دموکراتيــِک جهانشــمول خواهــد ُجســت. بديــن ترتيــب هــم 
ــان مســائل  ــا مخاطب ــون اساســي دموکراتيــک را ب مضمــون و هــم روش قان
ــه ي  تعييــن خواهــد کــرد. ايــن راه حلــي کــه تماميّــت کشــور را هــم به منزل
ــد، تحــوالت ريشــه دار و دموکراتيکــي را  دولــت و هــم ملــت ميســر  گردان
الزامــي مي نمايــد. به عنــوان راه دوم، اگــر از ايــن راه کــه مــورد طلــب اســت 
ــت  ــن اس ــد اي ــي مي مان ــه باق ــي ک ــد، راه ــل آي ــت به عم ــرار ممانع ــه اص ب
ــه ي  ــه اتوريت کــه کنفدراليســم دموکراتيــک کوردســتان به صــورت يکطرف
دموکراتيــک خويــش را ايجــاد نمــوده و از آن دفــاع نمايــد. عناصــر بســياري 
جهــت پيشــروي موفقيت آميــز در ايــن راه وجــود دارنــد. پــژاک برســاخت 
ــي  ــه ملت گراي ــرار داده و ن ــود ق ــداف خ ــق اه ــک را در اف ــت دموکراتي مل
ــح  ــائل و صل ــالمت آميز مس ــل مس ــدار ح ــه طرف ــن هميش ــي را؛ بنابراي دولت
اســت و بــه روي گفتگــو و مذاکــره بــا دولــت بــاز مي باشــد؛ امــا در صورتــي 
کــه در ايــن راه موفقيتــي حاصــل نشــود، خواهــد توانســت در مســير اصلــي 
ــت  ــز فعالي ــداوم موفقيت آمي ــه ت ــود ب ــي خ ــروي ذات ــق ني ــش و از طري خوي
و پيشــاهنگي جهــت برســاخت ملــت دموکراتيــک بپــردازد. چاره يابــي 
دموکراتيــک مدنظــر پــژاک بــر مبنــاي تأســيس دولــت يــا تغييــر مرزهــاي 
سياســي ايــران نيســت. بلکــه عبــارت اســت از مبدل شــدن کوردهــا بــه ملــت 

دموکراتيــک.
وـ ابعاد ملت دموکراتيک را مي توان به شکل زير برشمرد:

1ـ بُعد كمون دموكراتيك و فردـ شهروند آزاد

ــرد  ــه ف ــت ک ــن اس ــک اي ــت دموکراتي ــه مل ــدن ب ــرط مبدل ش ــن ش    اولي
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ــا  ــي کــه بدان ه ــا اجتماعات ــه همــراه کمــون ي ــن آزادي را ب آزاد باشــد و اي
تعلــق دارد، بــر مبنــاي سياســت دموکراتيــک تحقــق بخشــد. هنگامــي 
ــک  ــر ي ــت« در زي ــت ـ مل ــا »دول ــک ب ــت دموکراتي ــهرونِد مل ــرد ـ ش ــه ف ک
ــد.  ســقف سياســي زندگــي نمايــد، تعريفــش اندکــي ديگــر وســعت مي ياب
ــون اساســي«،  ــر قان ــي ب ــت و در چارچــوب »شــهروندي مبتن ــن وضعي در اي
ــه انــدازه اي کــه فــرد ـ شــهرونِد ملــت دموکراتيــِک خويــش اســت، فــردـ  ب
ــد  ــت مي ياب ــا اهمي ــه در اينج ــوردي ک ــد. م ــز مي باش ــت ني ــهروند دول ش
ــه رســميت شــناخته شــود؛  ــک ب ــت دموکراتي ــن اســت کــه اســتاتوي مل اي
ــوان يــک  ــي به عن ــون اساســي مل ــی دموکراتيــک، در قان ــي خودمديريت يعن

ــود. ــده ش ــي گنجان ــتاتوي حقوق اس

2ـ بُعد سياسي

خودمديريتــی دموکراتيــک بيانگــر بُعــد سياســي ملــت دموکراتيــک اســت؛ 
ــه  ــک جامع ــت دموکراتي ــا مديري ــه ي ــاي اتوريت ــه معن ــر ب ــي ديگ ــه عبارت ب
اســت. نمي تــوان ملــت دموکراتيــک را بــدون مديريتــي ذاتــي تصــور نمــود. 
اگــر جامعــه اي از مديريــت ذاتــي خويــش محــروم باشــد، از حالــت ملــت 
نيــز خــارج مي گــردد. در واقعيــات اجتماعــي معاصــر نمي تــوان ملتــي فاقــد 
مديريــت را تصــور نمــود. جهــت آنکــه بتــوان تحــت يــک ســقف سياســي 
مشــترک بــا دولــت ـ ملــت زندگــي کــرد، خودمديريتــی دموکراتيــک 
ــاي  ــه معن ــا ب ــن، نه تنه ــر از اي ــي نازل ت ــت. ترجيح ــرط اس ــن ش حداقلي تري
ــت  ــازي وضعي ــاي ژرف س ــه معن ــه ب ــت، بلک ــئله نيس ــي مس ــل و چاره ياب ح

ــت.  ــش درگيري هاس ــي و افزاي الينحل

رهيافــت خودمديريتــی دموکراتيــک از دو طريــق قابــل اجراســت: راه اول، 
ــي  ــوس، در چاره ياب ــور ملم ــه به ط ــت ک ــت اس ــا دول ــازش ب ــاي س ــر مبن ب
مبتنــي بــر قانــون اساســي دموکراتيــک نمــود مي يابــد. خودمديريتــی 
ــن  ــه ي اي ــروط اولي ــد. ش ــوق مي باش ــن حق ــي اي ــل اساس ــک، اص دموکراتي
ــودي  ــکار و ناب ــوع سياســت ان ــر ن ــت  حاکــم از ه ــد از: دول اصــل عبارت ان
ــت«  ــت ـ مل ــيس ُخرده»دول ــر تأس ــز فک ــتمديده ني ــت س ــد و مل ــت بکش دس
ــن راه،  ــارج از اي ــاي خ ــي راه ه ــد. تمام ــاري نه ــه کن ــش را ب ــاص خوي خ
ــه  ــيدن ب ــا بخش ــب ژرف ــن ترتي ــائل و بدي ــن مس ــه تأخيرانداخت ــب ب ــا موج ي
ختــم  جدايي هــا  و  شــديد  درگيري هــاي  بــه  يــا  و  مي شــود  بن بســت 
ــد.  ــي مي باش ــن نمونه هاي ــو از چني ــي، ممل ــائِل مل ــخ مس ــد. تاري ــد ش خواه
دوميــن راه اجرايي شــدن رهيافــت خودمديريتــی دموکراتيــک، عبــارت 
اســت از عملي ســازي يکطرفــه ي پــروژه ي خويــش بــدون تکيــه بــر ســازش 
بــا دولــت  . در ايــن وضعيــت، بي شــک درگيــري  بــا دولــت  حاکــم کــه ايــن 
ــت،  ــد پذيرف ــک را نخواه ــت دموکراتي ــه مل ــدن ب ــه ي مبدل ش راه يکطرف
شــدت خواهــد گرفــت. کوردهــا در ايــن وضعيــت در برابــر حمــات 
دولــت  راه چــاره اي به غيــر از »اقــدام بــه بســيج عمومــي و جنــگ سرتاســري 
ــا  ــت. ت ــد ياف ــي آزاد« نخواهن ــش و زندگ ــت خوي ــظ موجودي ــت حف جه
دســتيابي بــه اســتقال  يــا برقــراري ســازش محتمــل در طــول جنــگ، رونــد 
مبدل شــدن بــه ملــت دموکراتيــک را بــا تمامــي ابعــادش و از طريــق نيــروي 

ــيد. ــد بخش ــق خواهن ــبرد داده و تحق ــش پيش ــي خوي ذات
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3ـ بُعد اجتماعي

    کوردهــا و ســاير تنوعــات هويتــي ايــران در چارچوب ملــت دموکراتيک، 
»نهادهــاي آموزشــي، بهداشــتي،  ورزشــي و هنــري« خــود را رشــد و توســعه 
ــي  ــک مل ــت دموکراتي ــکل گيري تمامي ــر، موجــب ش ــن ام ــد داد. اي خواهن
خواهــد بــود. در آمــوزش، ســاختاري چندزبانــي مبنــا خواهــد بود. توســعه  ي 
زبــان کــوردي و ديگــر زبان هــا بــه مــوازات زبــان فارســي و کاربــرد آن هــا 
در آمــوزش، موجــب رشــد و غنايــي پرمعنــا خواهــد بــود. اگــر ملــت ايــران 
را به منزلــه ي تماميــت غناهــاي هويتــي کشــور ارزيابــي کنيــم، آنــگاه درک 
ــي  ــي نوع ــاي تاکنون ــط قرمزه ــا و خ ــياري از ممنوعيت ه ــه بس ــود ک مي ش
ــرفت  ــع پيش ــه مان ــد ک ــه کاري بوده ان ــانه و محافظ ــداوري خشک انديش پيش
ــوزش، بهداشــت،  ــاي آم ــه ي حوزه ه ــا توســعه ي آزادان ــي شــده اند. ب و ترق
ورزش و هنــر کورد هــا و ديگــر تنوعــات هويتــي ايــران، انســجام بخش ترين 

تماميــت ملــي به شــکل داوطلبانــه شــکل خواهــد گرفــت.
ــرفت  ــه و پيش ــنجش آزادی جامع ــار س ــه، معي ــان در جامع ــطح آزادی زن س
ــان هــم از ســوی نظــام ســلطه و  ــران، زن دموکراســی در آن می باشــد. در اي
ــرار  ــداوم ق ــورد ســرکوب م ــه، م ــوب جامع ــم از ســوی ســنت های نامطل ه
ــه در  ــه، ريش ــم در جامع ــت و ه ــم در دول ــدرت، ه ــاختار ق ــد. س گرفته ان
ذهنيــت مردســاالری ســازمان يافته دارد. زنــان در واقــع کهن تريــن مســتعمره 
و بــردگان تاريــخ هســتند و نظــام قــدرت برپايــه ی بردگــی زن شــکل گرفتــه 
اســت. بنابرايــن، آزادی زن، ريشــه کن کــردن قــدرت در هــر شــکل و نــوع 
آن در جامعــه می باشــد. از ايــن رو، زنــان بــه همــان انــدازه کــه قربانــی نظــام 
ســلطه هســتند بــه همــان ميــزان پيشــاهنگ مبــارزه ی آزادی خواهانــه بــر عليــه 

ــند. ــدرت می باش ــای ق ــاختارها و نموده س
جوانــان، پيشــاهنگ برســاخت جامعــه ی اخاقــی ـ سياســی هســتند. امــا 
هميشــه از ســوی ســلطه ســعی شــده نيــروی آن هــا در جهــت حفــظ قــدرت 
ــد و  ــکار نموده ان ــر پي ــن ام ــا اي ــه ب ــان هميش ــا جوان ــود. ام ــه ش ــه کارگرفت ب
ــش  ــوق خوي ــبرد حق ــتای پيش ــش، در راس ــی خوي ــروی ذات ــر ني ــکا ب ــا ات ب
عليــه نظــام پيرســاالری، قدرت گرايــی، دولت گرايــی، واپس گرايــی و 
ــرزنده ترين  ــن و س ــوان، پوياتري ــته اند. ج ــارزه برخاس ــه مب ــه کاری ب محافظ

ــت.  ــه اس ــک در جامع ــول دموکراتي ــر و تح ــروی تغيي ني
ــرطانی  ــب س ــرمايه داری موج ــه س ــک در دوران مدرنيت ــات اکولوژي تخريب
شــدن شــهرها گرديــده  اســت. بــه طــوری کــه محيــط زيســت ســالم جهــت 
ــت، در  ــن وضعي ــر اي ــی رود. در براب ــن م ــه روز از بي ــه روز ب ــداوم جامع ت
ملــت دموکراتيــک ســاختار اجتماعــی ســازگار بــا محيــط زيســت در تمــام 
ــد و  ــوژی باش ــد اکول ــه ض ــر آنچ ــا ه ــود. ب ــه می ش ــا گرفت ــا مبن فعاليت ه
موجــب تخريــب محيط زيســت شــود، مبــارزه صــورت می گيــرد و رســيدن 
بــه يــک ســاختار شــهری ـ روســتايی همخــوان بــا محيط زيســت بــه عنــوان 

ــود ــده می ش ــی دي ــاز حيات ــک ني ي

4ـ بُعد زندگي مشترك آزاد

بــر زندگــي  نامطلــوب و مدرنيتــه ي ســرمايه داري  تاثيــر ســنت هاي     
اجتماعــي ، بردگــی و بيچارگــی هــر چــه بيشــتر زنــان را بــا خــود بــه همــراه 
ــا  ــت، ام ــق اس ــاد و عمي ــان ح ــوم جه ــان در عم ــي زن ــت. بردگ ــته  اس داش
ــود.  ــاهده نم ــوان مش ــورد می ت ــان ک ــورد زن ــوع آن را در م ــديدترين ن ش
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تعــدد فرزنــدان کــه ناشــي از جهالــت و فقــدان آزادي اســت، نشــانگر هميــن 
ــد  ــي از رش ــز ناش ــل ني ــتمزد حداق ــا دس ــي ب ــکاري و بردگ ــت. بي ــر اس ام
بی رويــه ی جمعيــت مي باشــد. در برابــر ايــن وضعيــت، آزادی زنــان در 
مرحلــه ي تکويــن ملــت دموکراتيــک حائــز اهميتــي حياتــي اســت. زِن آزاد، 
ــک  ــت دموکراتي ــز مل ــه ي آزاد ني ــت و جامع ــه ي آزاد اس ــاي جامع ــه معن ب
ــد باژگــون شــود و ايــن امــر  اســت. در هميــن رابطــه نقــش ســنتي مــرد باي
ــق زن و  ــداوم نســل از طري ــر و ت ــي به جــاي تکثي ــي دارد؛ يعن ــي انقاب اهميت
ــه تــداوم تکويــن ملــت  ــر وي، بايــد اقــدام ب برقــراري ســلطه و حاکميــت ب
ــه نســبتي کــه زن از  ــد. ب ــش کن ــي خوي ــروي ذات ــق ني ــک از طري دموکراتي
وضعيــت ابژگــی جنســي خــارج گــردد، مي توانــد در مقــام دوســت و 
ــت  ــه مل ــاش جهــت مبدل شــدن ب ــي ت ــرد. حت ــي ارزشــمند جــاي گي رفيق
دموکراتيــک نيــز بايســتي بخشــی از بنيــان روابــط زندگــي مشــترِک آزاد بــا 
زنــان باشــد. يــک زن يــا مــرد در صــورت لــزوم بايــد روابــط کليشــه اي را 
بــه کنــار نهــد امــا بــه هيــچ وجــه نبايــد دســت از نقــش خويــش در جامعــه ي 
ــردارد. ايده آل تريــن زندگــي مشــترِک زن و مــرد، در  اخاقــي و سياســي ب
شــرايط امروزيــن و واقعيــت اجتماعــي مــا تنهــا هنگامــي قابــل تحقــق اســت 
کــه در فعاليت هــاي دشــوار برســاخت ملــت دموکراتيــک بــه موفقيت هــاي 

بزرگــي نائــل آينــد.

5ـ بُعد اقتصادي

     فقــدان حيــات آزاد در جامعــه ي کــورد بيشــتر ناشــي از کنتــرل  و اســتثمار 
ــارت  ــه اس ــوري ک ــت. به ط ــت اس ــط دولت ـ  مل ــادي اش توس ــات اقتص حي

ــت از  ــي« و »محرومي ــکار هويت ــزار »ان ــن اب ــت مؤثرتري ــه حال ــادي، ب اقتص
آزادي« کوردهــا درآورده شــده اســت. اســتثمار اقتصــادي جهــت آن اســت 
ــه  ــت جامع ــا از حال ــود: »ي ــل ش ــورد تحمي ــرد ک ــه ف ــت ب ــن وضعي ــه اي ک

خــارج شــو يــا بميــر!«.
بيــن  کــه  اســت  سازشــي  حداقلي تريــن  اقتصــادي،  خودمديريتــی 
محتــوا ي  رســيد.  بــدان  مي تــوان  دموکراتيــک  ملــت  و  دولت ـ ملــت 
خودمديريتــی اقتصــادي طــوري اســت کــه نــه کاپيتاليســم خصوصــي مبنــا 
گرفتــه مي شــود و نــه کاپيتاليســم دولتــي. در خودمديريتــی اقتصــادي ســعی 
ــت و  ــا  محيط زيس ــازی ب ــعه و شهرس ــوژي، توس ــع، تکنول ــردد صناي می گ
ــي  ــی اقتصــادي، مدل ــق داده شــوند. خودمديريت ــک وف ــه ي دموکراتي جامع
اســت کــه در آن ســود و انباشــت ســرمايه بــه ســطح کمينــه تقليــل مي يابــد. 
ــا  ــد ام ــي را رد نمي نماي ــت و بازده ــول، رقاب ــوع محص ــارت، تن ــازار، تج ب
حاکميــت ســود و انباشــت ســرمايه بــر روي آن را نمي پذيــرد. پيداســت کــه 
بســتري قانونــي بــراي خودمديريتــی اقتصــادي الزم اســت. مرکزيت گرايــي 
ــع  ــي، مان ــام يکپارچگــي حقوق ــت، تحــت ن ــت ـ مل ــن دول موجــود در قواني
خاّقيــت اقتصــادي، اکولوژيــک و رقابــت مي شــود. بنابرايــن  نوعــي 
حقــوق اقتصــادي الزم اســت کــه پديــده ي بــازار ملــي را رد و انــکار نکنــد 
ــرار  ــر ق ــز مدنظ ــر را ني ــاد خودمدي ــي و اقتص ــازار بوم ــم هاي ب ــا ديناميس ام

دهــد.

6ـ بُعد حقوقي

  در ملــت دموکراتيــک، حقــوق دموکراتيــک مبنــا گرفتــه مي شــود. 
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ــوع  ــر تنــوع. ايــن ن حقــوق دموکراتيــک، حقوقي ســت منعطــف و متکــي ب
ــت ـ   ــات دول ــي پرجزئي ــات حقوق ــاده دارد و تنظيم ــاختاري س ــوق، س حق
ــا  ــود را مبن ــي مي ش ــي  و  سياس ــه ي اخاق ــودي جامع ــب ناب ــه موج ــت ک مل
نمي گيــرد. ملــت دموکراتيــک، بيشــتر از اينکــه ملــِت حقوقــي باشــد، ملــِت 
ــر ايــن باشــد کــه ملــت دموکراتيــک    اخاقي ـ سياســي اســت. وقتــي قــرار ب
تحــت يــک ســقف سياســي مشــترک بــا دولــت به ســر بــرد، نيــاز بــه حقــوق 
احســاس مي گــردد. آنچــه مبنــا قــرار مي گيــرد ايــن اســت کــه موجوديــت 
ــدم  ــورت ع ــود. در ص ــانده ش ــميت شناس ــه رس ــي ب ــر قانون ــا از نظ کورده
تحقــق ايــن امــر، حقــوق خودمديريتــی به صــورت يکطرفــه برقــرار خواهــد 
گشــت و تــاش خواهــد شــد تــا اســتاتوي خودمديريتــی دموکراتيــک خــود 
ــی  ــت خودمديريت ــود. مديري ــان ش ــي بي ــي مل ــن اساس ــوب قواني در چارچ
دموکراتيــک در کوردســتان يــک مديريــت حقوقــِي دولتــي نيســت. بلکــه 

ــه ي دموکراتيــک در ســطح بومــي اســت. ــِت مدرنيت مديري

7ـ بُعد فرهنگي

   ملــت دموکراتيــک بــا اعــاده ي معنــاي واقعــي بــه تاريــخ و فرهنــگ، ســعي 
ــف  ــار تحري ــه دچ ــي ک ــخ و فرهنگ ــد. تاري ــش مي نماي ــکيل خوي ــر تش ب
گردانــده شــده، گويــی در رونــد شــکل گيري ملــت دموکراتيــک بــه 
رنســانس مي رســند. رهيافــت ملــت دموکراتيــک بــراي حــل مســئله ي 
کــورد، پيــش از هــر چيــز بــه تعريــف صحيــح تاريــخ و فرهنــگ کوردهــا 
مرتبــط و وابســته اســت. تعريــف صحيــح تاريــخ و فرهنــگ، تعريــف 
موجوديــت اجتماعــي را بــه همــراه مــي آورد. برســاخت ملــت دموکراتيــک 

کــورد، هــم بــا ملي گرايــي دولت ـ ملــت حاکــم تفــاوت دارد و هــم از 
رويکردهــاي ملي گرايانــه و دولت گرايانــه ي کــوردي متفــاوت اســت؛ 
ــگ  ــخ و فرهن ــر تاري ــه ب ــت ک ــو اس ــت آلترناتي ــي مل ــا، نوع ــر آن ه در براب

زحمت کشــان و خلق هــا متکــي اســت.

8ـ بُعد امنيتي و دفاع ذاتي

   لزومــات دفــاع بيولوژيــک، توســط غرايــز دفاعــي موجــود در هــر 
ــراد  ــي اف ــز، تمام ــي ني ــاع اجتماع ــاي آورده مي شــود. در دف ــداري به ج جان
اجتمــاع به صــورت مشــترک از خويــش دفــاع مي نماينــد. نظــام دفــاع ذاتــي 
ــه ي ســرمايه داري در  ــا يــورش مدرنيت ــر و ب کوردهــا در دويســت ســال اخي
ــا  ــار ب ــن ب ــراي اولي ــا ب ــت کورده ــد و موجودي ــي مان ــات ناکاف ــر حم براب
خطــر نابــودي مواجــه گشــت. حداقلي تريــن شــرِط مشترک زيســتن بــا 
دولت هــا، ايــن اســت کــه ضمانــِت مبتنــي بــر قانــون اساســي جهــت حفــظ 
هويــت ذاتــي و حيــات آزاد کوردهــا تأميــن گــردد. صرفــا ضمانــِت مبتنــي 
ــق  ــه از طري ــتاتويی ک ــا اس ــد ب ــد؛ باي ــت نمي کن ــي کفاي ــون اساس ــر قان ب
ــري  ــور پيگي ــت مزب ــراي ضمان ــوس اج ــرايط ملم ــته ، ش ــن گش ــن تعيي قواني
شــوند. کليـّـه ي امــور امنيتــي بــه غيــر از دفــاع ملــي مشــترکي کــه در برابــر 
خــارج صــورت مي گيــرد، بايــد توســط خــود جامعــه ي کــورد انجــام 
ــه بهتريــن وجــه،  ــد ب ــرا يــک جامعــه فقــط خــودش مي توان داده شــوند. زي
ــه مناســب ترين شــکل نيازهــاي آن  ــرار ســازد و ب ــي اش را برق ــت داخل امني
ــت  ــت هاي امني ــد در سياس ــران باي ــت اي ــن دول ــد. بنابراي ــرآورده نماي را ب

ــد. ــورت ده ــدي ص ــي ج ــش رفرم هاي ــي خوي داخل
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9ـ بُعد ديپلماتيك

ــتمديده  ــاي س ــراي ملت ه ــه ب ــاي خاورميان ــت ـ ملت ه ــي دول     در ديپلماس
ملــت  بنابرايــن  اســت.  شــده  گرفتــه  نظــر  در  ابــزاري  نقشــي  هميشــه 
ــت  ــک فعالي ــه ي ــود ب ــت و آزادي خ ــظ موجودي ــراي حف ــک ب دموکراتي
مثبــت ديپلماتيــک نيــاز دارد)يعنــی هــم ميــان خــود و همســايگان؛ و هــم در 
ســطح جهانــي(. ديپلماســي ملــت دموکراتيــک يــک ابــزار برقــراري صلــح، 
ــان جوامــع و خلق هــاي همســايه اســت  دوســتي، دادوســتد و همبســتگي مي
ــاي  ــر ارزش ه ــي ب ــوع ديپلماس ــن ن ــود. اي ــر مي ش ــائل منج ــل مس ــه ح و ب
ــک،  ــت دموکراتي ــي مل ــت. ديپلماس ــي اس ــي متک ــي و سياس ــِي اخاق متعال
در چارچــوب مدرنيتــه ي دموکراتيــک مي توانــد ميــان خلق هــا و ملــل 
ــک کائــوس  ــوي ي ــي »دولت ـ ملــت« آن را به س ــه ديپلماس ــه ـ ک خاورميان
و درگيــري بــزرگ ســوق داده اســت ـ نقــش چاره يابــي مانــدگاري را ايفــا 

ــد. نماي
ــوردي  ــازمان هاي ک ــي س ــه برخ ــرانه اي ک ــک خودس ــاي ديپلماتي فعاليت ه
مطابــق منافــع خويــش در پــي توســعه ي آن بوده انــد، تاکنــون بيشــتر از فايده، 
ــن  ــا شــده اســت. بنابراي ــان کورده ــري مي ــان،  انشــعاب و درگي موجــب زي
يکــي از وظايــف اساســي ملــي، توســعه ي يــک ديپلماســي کليّت منــد ميــان 
ــي«  ــک مل ــره ي دموکراتي ــيس »کنگ ــت تأس ــن جه ــه همي ــت. ب کوردهاس
ديپلماســي  بــه آن، حياتي تريــن وظيفــه  در گســتره ي  و کارايي بخشــي 

کوردهــا مي باشــد. 

................... بخش نخست: اصول كلي

1ـ نــام حــزب: بــه کــوردي »پارتــي ژيانــي ئــازادي کوردســتان« و بــه فارســي 

»حــزب حيــات آزاد کوردســتان«. مخفــف آن پــژاک ـ  PJAK اســت.

ــي آن  ــه ي باالي ــه نيم ــت ک ــکل اس ــتطيل ش ــه اي مس ــزب: زمين ــان ح 2ـ نش

زمينــه ي  در  مي باشــد،  ســبز  رنــگ  بــه  پايينــي  نيمــه ي  و  ســرخ رنگ 
ــد  ــعه ي بلن ــاه و 16 اش ــعه ي کوت ــا 15 اش ــيدي ب ــرخ رنگ آن نيم خورش س

اساسنامه ي حزب
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ــه  ــگ ب ــبز رن ــه ي س ــن در نيم ــروف التي ــا ح ــه ي PJAK ب ــرار دارد. کلم ق
ــت. ــده اس ــته ش ــگ زرد نوش ــا رن ــتقيم ب ــي مس ــورت خط ص

3ـ رهبــر حــزب: پــژاک رهبــر خلــق کــورد عبــداهلل اوجــاالن را به عنــوان 
رهبــر خــود پذيرفتــه و مانيفســت تمــدن دموکراتيــک وي را مانيفســت 

ــد. ــود مي دان ــي خ مبارزات

4ـ رابطــه بــا نظــام جامعــه ی دموكراتيــك و آزاد شــرق كردســتان)كۆمەڵگای 
دیمۆكراتیــك و ئــازادی رۆژهەاڵتــی ـ كــودار(: 

ــت دارد. در راســتای  ــه رســميت شــناخته و در آن عضوي نظــام کــودار را ب
اصــول و مبانــی کــودار و هم راســتا بــا سياســت های آن، بــه صــورت 
مســتقل خــط مشــی حزبــی خويــش را مشــخص ســاخته و مبتنــی بــر برنامــه و 

اســاس نامه ی خويــش در تمامــی عرصه هــا فعاليــت می نمايــد. 
ــی  ــوب خودمديريت ــورد در چارچ ــئله ي ک ــل مس ــزب: ح ــداف ح 5ـ اه
دموکراتيــک؛ حفاظــت از ارزش هــاي واالي ملــت دموکراتيــک و حــزب؛ 
پيشــبرد حيــات آزاد و دموکراتيــک در شــرق کوردســتان و ايــران؛ تــاش 
بــراي تأميــن حقــوق و آزادي هــاي کليــه ي اقشــار اجتماعــي و ســازماندهي 
ــي  ــي ـ اجتماع ــط سياس ــت و رواب ــا ذهني ــارزه ب ــک؛ مب ــه ي دموکراتي جامع
ناشــي از مردســاالري و مبــارزه جهــت هويت يابــي و آزادي  زن در جامعــه؛ 
ــق کــورد ســاکن در ســاير بخش هــاي  ــا خل ــط دموکراتيــک ب پيشــبرد رواب
ــران و  ــا خلق هــاي اي ــه ب ــط آزادان ــراري رواب ــراي برق ــاش ب کوردســتان؛ ت

ــان. ــه و جه ــران، خاورميان ــي خواه اي ــاي دموکراس ــا جنبش ه ــکاري ب هم

اهداف به طور مشروح در برنامه گنجانده شده است. 

بخش دوم: عضويت

1ـ تعريف عضو: 
ــه و  ــول آن را پذيرفت ــزب و اص ــنامه ي ح ــه و اساس ــه برنام ــردی ک ــر  ف ه
ــو  ــه نح ــه را ب ــف محول ــه و وظاي ــده گرفت ــا را برعه ــق آن ه ــئوليت تحق مس
احســن انجــام دهــد، عضــو حــزب محســوب می گــردد. بــه عضويــت 
ــيتي و  ــي، جنس ــي، فرهنگ ــزات مل ــارغ از تماي ــزب ف ــاي ح ــدن اعض درآم

دينــي اســت و بــه شــکل آزادانــه و دموکراتيــک صــورت مي گيــرد.

2ـ ويژگي هاي اعضا: 
ــي را  ــردي و جمع ــاي ف ــوق و آزادي ه ــک، حق ــاي دموکراتي ــف. معياره ال

ــاش  ــه ت ــا در جامع ــعه ي آن ه ــد و توس ــت رش ــد و جه ــرار مي ده ــا ق مبن
مي نمايــد. 

ــوازن  ــزوم ت ــه و ل ــرد و جامع ــاي ف ــک و آزادي ه ــوق دموکراتي ــه حق ب. ب
ــتانه  ــک و ميهن دوس ــت دموکراتي ــيوه ي سياس ــاد دارد و ش ــا اعتق ــن آن ه بي
ــه خلق هــا  ــه و ب ــا گرفت ــي مي ســازد. اراده ی جامعــه را مبن ــه و عمل را پذيرفت

ــذارد. ــرام می گ احت
ــد و  ــارزه مي کن ــرا مب ــب و قدرت گ ــور، جنگ طل ــت دولت  مح ــا ذهني ج. ب
جهــت حفــظ، احيــا و پيشــبرد ارزش هــاي کمونــال و دموکراتيــک خلق هــا 
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و تنوعــات فرهنگــی، ملــی و دينــی ـ مذهبــی دموکراتيــک جامعــه فعاليــت 
مي نمايــد. 

د. بــا جنســيت گرايي اجتماعــی و مظاهــر آن مبــارزه مي نمايــد و اصــل 
برابــري مبتنــي بــر تفاوت مندي هــا و آزادی زن و مــرد و عدالــت اجتماعــی 

ــرد. ــا مي گي را مبن
هـــ . بــا اعمــال تبعيض هــاي اتنيکــي، دينــي و طبقاتــي مبــارزه مي نمايــد و بــه 

ــرام مي گــذارد. هويــت خلق هــا احت
ــرد، صــادق اســت و  ــا مي گي ــه را مبن ــي و آزادی خواهان و. معيارهــاي اخاق

ــد.  ــا مشــارکت مي نماي ــداکاري در کاره ــا ف ــه و ب داوطلبان
ز. در فعاليت هــاي خــود، کار و تــاش را همچــون عبــادت در   زندگــي 

مي شــمارد و بــه کار و تــاش ديگــران نيــز احتــرام مي گــذارد.
ح. منظم، خاق و مبتکر است.

ط. پايبند به اکولوژي و حافظ محيط زيست است.
ي. پايبند به اصل انتقاد و خودانتقادي است. 

ك. ميهن دوستی را به عنوان معياری اساسی می پذيرد.

4ـ حقوق اعضا:
ــي  ــطوح حزب ــه ي س ــدن در هم ــردن و انتخاب ش ــق انتخاب ک ــف( از ح ال

ــت. ــوردار اس برخ
ب( از حــق ابــراز نظــر، انتقــاد و پيشــنهاد در جلســات رســمي حــزب 

اســت. برخــوردار 
ــات وارده،  ــادات و اتهام ــل انتق ــي، در مقاب ــد حزب ــوب قواع ج( در چارچ

ــت. ــود« اس ــاع از خ ــق »دف داراي ح
ــه  ــد. ب ــاع نماي ــب اط ــد کس ــزب مي توان ــاي ح ــا فعاليت ه ــه ب د( در رابط
عــاوه دربــاره ی رويدادهــا حــق توضيــح خواســتن از فــرد و نهادهــای 

مربوطــه  را دارد.
ه( از حــق مشــارکت در دوره هــاي آموزشــي ـ بــا توجــه بــه امکانــات 

موجــود ـ برخــوردار اســت.

5ـ وظايف اعضا:
ــداکاري و عزمــي راســخ  ــا ف الــف( جهــت عملي ســازي اهــداف حــزب، ب

ــد. ــت مي نماي فعالي
ــر آزادي زن  ــي ب ــک و مبتن ــک ـ دموکراتي ــه ي اکولوژي ــم جامع ب( پاراداي
را مبنــا قــرار می دهــد و اطرافيــان را نيــز بــر اســاس مبانــي آن آگاهــي 

مي بخشــد.
ــا و  ــنامه، معياره ــق اساس ــد و مطاب ــي مي گردان ــزب را عمل ــات ح ج( مصوب

ــد. ــل مي نماي ــزب عم ــي ح ــول اخاق اص
ــس  ــره و مجل ــوي کنگ ــده از س ــاي مشخص ش ــت ها و تاکتيک ه د( سياس

ــازد. ــي مي س ــزب را عمل ح
ــي را  هـــ( در فعاليت هــا و زندگــي خــود رعايــت ديســيپلين و انضبــاط حزب

ــد. ــرار مي ده ــا ق مبن
و( وظايــف عضويــت را بجــاي مــي آورد، نســبت بــه ارزش هــاي واالي خلق 
ــه او داده  ــزب ب ــوي ح ــه از س ــئوليتي ک ــد و مس ــار مي نماي ــرام رفت ــا احت ب

مي شــود را صادقانــه انجــام مي دهــد.
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5 ـ عضويت و کناره گيري:
ــت  ــد درخواس ــزب درآي ــت ح ــه عضوي ــد ب ــه بخواه ــخصي ک ــف( ش ال
خــود را بــه صــورت کتبــي يــا شــفاهي بــه يکــي از ارگان هــاي حــزب ارائــه 
ــي نتيجــه ي درخواســت  ــا طــي سلســله مراتب حزب ــور ب مي دهــد. ارگان مزب

ــد.  ــاغ مي نماي ــده اب ــخص مراجعه کنن ــه ش ــاه ب ــي کوت ــي مدت را ط
ب( هــر عضــو جهــت کناره گيــري، بايــد داليــل خــود را بــه شــيوه اي کتبــي 
ــه کنــد کــه پــس از موافقــت مجلــس حــزب،  ــه ارگان فعاليتــي خــود ارائ ب

ــرد.  ــدام الزم صــورت مي پذي اق

بخش سوم: ساختار حزب

1ـ كنگره: 
الــف. باالتريــن ارگان تصميم گيــري حــزب، کنگــره اســت. کنگــره حــزب 

ــدگان منتخــب،  ــل دو ســوم نماين ــا مشــارکت حداق ــار ب هــر ســه ســال يکب
ــود.  ــزار مي ش برگ

ــت  ــا موافق ــزب و ب ــس ح ــاي مجل ــوم اعض ــم دو س ــا تصمي ــره ب ب. کنگ
ــه صــورت فوق العــاده برگــزار شــود.  ــد ب رياســت مشــترک حــزب مي توان
ج. اعضــاي منتخــب از تمامــي ارگان هــاي حــزب بــه نســبت تعــداد اعضــاي 

ارگان هــا و از راه انتخابــات، در کنگــره حضــور خواهنــد داشــت. 
د. کنگــره ، در مــورد برنامــه و اساســنامه ي حــزب تصميم گيــري مي نمايــد. 
ــي  ــد. عملکــرد حــزب را ارزياب ــن مي کن ــي حــزب را تعيي سياســت هاي کل
مي نمايــد. اعضــاي مجلــس، کميتــه ي انضباطــي و رياســت مشــترک حــزب 

ــد.  ــان نظــارت مي کن ــر فعاليت هــاي آن را انتخــاب و ب

هـــ . در صــورت لــزوم، جهت ارزيابــي وضعيت سياســي و اتخــاذ تصميماتي 

مهــم خــارج از تغييــر برنامــه و اساســنامه، ســلب وظيفــه يــا انتخــاب اعضــاي 
مجلــس کنفرانــس حــزب مي توانــد برگــزار شــود. کنفرانس هــا بــا پيشــنهاد 
ــکيل  ــزب تش ــترک ح ــت مش ــب رياس ــس و تصوي ــاي مجل ــوم اعض دو س

مي شــوند. 
و. ارگان هــاي حــزب مي تواننــد کنفرانس هــاي خــاص خــود را در صــورت 
ــکيل  ــزب تش ــترک ح ــت مش ــت رياس ــس و موافق ــب مجل ــا تصوي ــزوم ب ل

دهنــد.
ــيوه ی  ــه ش ــس ب ــای مجل ــت اعض ــه ی اکثري ــه مطالب ــه ب ــا توج ــره ب ز. کنگ

ــاد. ــد افت ــق خواه ــه تعوي ــاه ب ــا 6 م ــد و ي ــزار خواه ــاده برگ فوق الع

2ـ رياست مشترك حزب:
الــف. رياســت مشــترک دو نفره)يــک زن و يــک مــرد( در کنگــره بــا رأي 

ــد. ــان نامزدهــا انتخــاب مي گردن اکثريــت از مي
ب. رياســت مشــترک حــزب در فاصلــه ي ميــان دو کنگــره در برابــر مجلــس 
ــي  ــس ارزياب ــمي مجل ــات رس ــان در جلس ــئول اند و فعاليت هايش ــزب مس ح

مي شــود. 
ج. در برابــر کنگــره مســئول مي باشــند، در فاصلــه ي بيــن دو کنگــره، 
ــزارش  ــه آن گ ــود ب ــاي خ ــورد فعاليت ه ــتند و در م ــزب هس ــده ي ح نماين

ارائــه مي دهنــد. 
ــی  ــد معاونين ــی می توان ــای فعاليت ــه نيازه ــه ب ــا توج ــترک، ب ــت مش د. رياس

ــد. ــس برگزين ــای مجل ــان اعض ــود از مي ــرای خ ب
ــته و  ــرا گذاش ــه اج ــزب ب ــس ح ــراه مجل ــه هم ــره را ب ــت هاي کنگ ز. سياس
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پيگيــري مي نماينــد.
هـ .مديريت جلسات مجلس حزب را بر عهده دارند.

و. در صــورت وفــات، اســتعفا و يــا ناتوانــي رياســت مشــترک در امــر 
بجــاي آوري وظايــف؛ تــا زمــان برگــزاري کنگــره، مجلــس حــزب به طــور 

ــي آورد. ــاي م ــا را بج ــف آن ه ــي وظاي وکالت

3ـ مجلس حزب:
الــف. در فاصلــه ي  زمانــي دو کنگــره، مجلــس حــزب باالتريــن ارگان 

انتخــاب و  فعاليــت و تصميم گيــري اســت. مجلــس از ســوي کنگــره 
گــزارش فعاليت هــاي خــود را بــه کنگــره و رياســت مشــترک حــزب 
ــر رياســت مشــترک حــزب مســئول  ــه مي دهــد. مجلــس حــزب در براب ارائ

مي باشــد. 
ب. مجلــس حــزب از  13 نفــر از اعضــاي حــزب تشــکيل شــده کــه از ســوي 

کنگــره انتخــاب مي گردنــد.
ج. مجلــس حــزب مســئوليت تعييــن سياســت هاي روزانــه ـ تاکتيکــي و 
ــده دارد و  ــر عه ــره را ب ــي کنگ ــراي خط مش ــا و اج ــازي آن ه ــز عملي س ني

ــازد.  ــی می س ــه را عمل ــدرج در برنام ــداف من اه
ــر تمامــي نهادهــا و  د. مســئوليت ســازماندهي، انجــام فعاليت هــا و نظــارت ب

ارگان هــاي حــزب را بــر عهــده دارد.
هـــ . مجلــس حــزب هــر چهــار مــاه يکبــار جلســه ي منظــم خــود را برگــزار 

ــک  ــنهاد ي ــا پيش ــزب ي ــترک ح ــت مش ــت رياس ــا درخواس ــا ب ــد. ي مي نماي
ــت  ــه حال ــزب، ب ــترک ح ــت مش ــب رياس ــس و تصوي ــاي مجل ــوم اعض س

ــد.  ــه ده ــکيل جلس ــد تش ــاده مي توان فوق الع

و. مجلــس حــزب در صــورت عــدم انجــام وظيفــه اعضــاي خــود، مي توانــد 
بــه محدود ســازي و يــا تعليــق مســئوليت آنــان بپــردازد. امــا تنهــا در نشســت 

کنگــره و کنفرانــس، حکــم ســلب وظيفــه مي توانــد صــادر شــود. 
ــزب  ــی ح ــاي فعاليت ــی عرصه ه ــر تمام ــزب در براب ــس ح ــاي مجل ز. اعض

مســئوليت دارنــد و تمــام فعاليت هــا را مديريــت مي نماينــد.

4ـ نهادهاي حزب :

الف( شاخه ی زنان پژاك: 

ــش  ــازماندهي خوي ــه س ــژه ب ــيوه اي خودوي ــه  ش ــژاک ب ــان پ ــاخه ی زن ش
ــزب  ــداف ح ــه و اه ــازي برنام ــاهنگي را در عملي س ــش پيش ــردازد. نق مي پ
برعهــده دارد. مســئول پيشــبرد صحيــح خط مشــي آزادي زن در تمــام 
ــران و شــرق کوردســتان  ارگان هــاي حــزب اســت. در همــه عرصه هــاي اي
ــي  ــبرد دموکراس ــتاي پيش ــد و در راس ــورت مي ده ــه ص ــارزه اي همه جانب مب
ــردازد. ــان مي پ ــيع زن ــازماندهي وس ــه س ــاالري ب ــت مردس ــذار از ذهني و گ

 ب( شاخه ی جوانان پژاك: 

جوانــان به عنــوان قشــر پويــاي جامعــه، مؤثرتريــن نيــروي پيشــبرنده ي 
در چارچــوب  پــژاک  شــاخه ی جوانــان  هســتند.  اجتماعــي  تحــوالت 
اهــداف مشخص شــده ي برنامــه ي حــزب و سياســت هاي کلــي آن حرکــت 
ــردازد. در ســازماندهي و  ــان مي پ ــژه ي  جوان ــه ســازماندهي وي ــد و ب مي نماي

تشــکيات درون ســازماني داراي ابتکارعمــل اســت. 
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ج( مركز رسانه اي حزب:

ــه ي حــزب  ــي و برنام ــن مرکــز در چارچــوب اهــداف، سياســت هاي کل اي
بــه فعاليــت در زمينــه ي رســانه ای مي پــردازد. در راســتاي روشــنگري جامعــه 
و تبليــغ و نشــر اهــداف مبــارزه ي  دموکراتيــک در ايــران و شــرق کوردســتان 

ــد. ــت مي نماي فعالي

د( كميته ي انضباطي:

 آـ کميتــه ي انضباطــي حداقــل از ســه عضــو اصلــي و دو عضــو علي البــدل 
تشــکيل و از ســوي کنگــره ي حــزب بــراي مــدت ســه ســال انتخــاب 
مي شــود. آيين نامــه ي داخلــي خــود را تدويــن مي کنــد، بــه تصويــب 
ــد. ــاغ مي نماي ــزب اب ــاي ح ــي اعض ــه تمام ــاند و ب ــزب مي رس ــس ح مجل

1( کميتــه ي  انضباطــي ضمــن مســئوليت در برابــر برنامــه و اساســنامه ي 
حــزب، مســئوليت پيگيــري اجــراي مفــاد آن را نيــز برعهــده دارد. 

ــه درخواســت ها، مشــکات و خطاهــاي انضباطــي  ــه ي انضباطــي ب 2( کميت
درون حزبــي رســيدگي مي کنــد و تصميمــات خــود را بــا موافقــت اکثريــت 
ــا رياســت مشــترک حــزب و مجلــس هماهنــگ  ــد. ب اعضــا اتخــاذ مي نماي

ــد.  اســت و در تصميمــات خــود مســتقل عمــل مي نماي
3( اعضــاي کميتــه ي انضباطــي همچــون ســاير اعضــا در برابــر کليــه ي 
مقــررات حيــات حزبــي مســئول مي باشــند و در کنــار فعاليــت مربــوط 
ــت  ــه فعالي ــزب ب ــاي کاري ح ــه ي عرصه ه ــت در هم ــه، الزم اس ــه کميت ب

ــد.   بپردازن
4( احــکام صــادره ي کميتــه ي انضباطــي بــا مشــورت و هماهنگــي مجلــس 

ــد. ــي مي يابن حــزب، ضــرورت اجراي

5( کميتــه ي انضباطــي بــا انجــام تحقيقــات الزم و بــا توجــه بــه نــوع تخلــف، 
ــم را  ــا داي ــت ي ــراج موق ــت، اخ ــق عضوي ــار، تعلي ــل اخط ــي از قبي مجازات

ــد. صــادر مي کن
ــه ي خــود را جهــت  ــد اعتراض نام ــه، مي توانن ــه حکــم کميت ــن ب 6( معترضي

رســيدگي مجــدد ارائــه دهنــد.
 بـ ـ نقض مقررات:

ــراي  ــت اج ــدم رعاي ــي، ع ــاط حزب ــي و انضب ــول اخاق ــدول از اص 1 ـ ع
ــتفاده از  ــزب، سوءاس ــي ح ــا خط مش ــر ب ــات مغاي ــث و تبليغ ــنامه، بح اساس
حقــوق و قوانيــن حــزب، عــدم اجــراي احــکام و دســتورالعمل ها و يــا ايجــاد 
ابهــام در مشــروعيت آن هــا، اخــال در اصــول ســازماني و نشســت هاي 
ــات  رســمي آن، فاش نمــودن اســرار ســازماني، هــدردادن ارزش هــا و امکان
حزبــي و خلــق، سوءاســتفاده از مســئوليت و اعمــال هرنــوع خشــونت عليــه 

ــد.  ــوب مي گردن ــررات محس ــض مق ــق، نق ــا خل ــاري ب زن و بدرفت
2ـ ارگان هــا و اعضــاي حــزب و ســايرين در صــورت نقــض برنامــه و 

بــه کميتــه ي انضباطــي ارجــاع داده مي شــوند. اساســنامه ي حــزب 

بخش چهارم: ضوابط سازماني

جمع گرايي)کلکتيويســم(،  اســاس  بــر  حــزب  ســازماني  ضوابــط  1ـ 
مي باشــد.  دموکراتيــک  مديريــت  و  مشــارکت 

ــس زن در  ــراي جن ــرد، 40%  ب ــس م ــراي جن ــبت 40% ب ــارکت نس 2ـ مش
همــه عرصه هــاي ســازماني الزامــي اســت و مشــارکت يکســان و برابــر، ميــان 

ــرار می دهــد. ــا ق زن و مــرد را مبن
عــزل  و  نصــب  انتخابــات،  از طريــق  مديريت هــاي حزبــي  3ـ کليــه ي 
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مي گردنــد.
4ـ در تمامــي انتخابــات و امــور اجرايــي، رأي اکثريــت نســبي بــدون پايمالــي 

نظــرات اقليــت مبنــا قــرار مي گيــرد. 
5ـ جهــت انتخــاب مديريــت ارگان هــا، از روش رأي گيــري مخفــي و 

مي شــود.  اســتفاده  آراء  علنــي  شــمارش 
ــه ي دســتورالعمل و  ــه ارائ ــن موظــف ب ــه پايي ــاال ب ــا از ب ــه ي ارگان ه 6ـ کلي
از پاييــن بــه بــاال موظــف بــه ارائــه ي گــزارش هســتند. نهادهــاي مافــوق در 
دســتورالعمل هاي خــود، پيشــنهاد و نظــرات نهادهــاي پايينــي را مدنظــر 
ــه  ــروط ب ــوق مش ــتورنامه هاي ارگان ماف ــنامه ها  و دس ــد. بخش ــرار مي دهن ق

ــد. ــرا درمي آين ــه اج ــود ب ــان خ ــاد، در زم ــق انتق ــودن ح محفوظ ب
7ـ کليــه ي ارگان هــاي حــزب در مــدت زمــان مقررشــده و بــه شــکلي کــه 
ــه برگــزاري جلســات خــود اقــدام  در آيين نامه هــا تصويــب شــده، نســبت ب
ــزاري  ــل برگ ــاء قاب ــوم اعض ــل دو س ــور حداق ــا حض ــات ب ــد. جلس مي نماين

اســت.
ــل از برگــزاري  ــي قب ــل عــدم حضــور در جلســه بايســتي به طــور کتب 8ـ دلي

جلســه بــه ارگان مربوطــه ارائــه گــردد.
ــل موجــه در جلســات، نقــض مقــررات اســت.  ــدون دلي 9ـ عــدم حضــور ب
ــد  ــه ی انضباطــی رســيدگی خواه ــي، در کميت ــت متوال ــار غيب ــش از دو ب بي

شــد.
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پێشەكی

 

بەتایبــەت هەرێمــی رۆژهەاڵتــی     گۆڕانگارییەكانــی جیهانــی و 

ــی  ــە ئاكام ــازەوە. ل ــی چارەنووسس ــە قۆناغێك ــی ناوەت ــت پێ ناوەڕاس

ئــەو گۆڕانگارییانــەدا شــكڵی دوایــی پێكهاتــەی سیاســی و كۆمەاڵیەتی 

ــی  ــەوە قەیران ــە الیەك ــت. ل ــتەبەر دەبێ ــەردەمە دەس ــەم س ــی ئ نوێ

ــەت بنبەســت  ــی، بەتایب ــی سیســتەمی ســەرمایەداری جیهان پێكهاتەی

ــە  ــەوە هاتن ــی دیكەش ــە الیەك ــەوە و ل ــەت ـ نەت ــی دەوڵ ــە مۆدێل ل

نــاو كاییــەی هێزەكانــی دیمۆكراتیــك بــە ســراتژی و بەرنامــەی نوێــوە، 
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قووڵــی بابەتــی كــورد لــە ئاســتی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا، پێویســتی 

هەبوونــی رێكارێــك بــۆ چارەســەری پرســی كــورد رۆژ بــە رۆژ زیاتــر 

خــۆی دەســەپێنێت. ســەرەڕای هەمــوو سیاســەتەكانی ســەكوتكارانەی 

ــەوەی كێشــەكانی  ــە ئەســتۆ كردن ــۆ ل ــدان ب ــران و هەوڵ ــی ئێ دەوڵەت

بەرجەســتە  زیاتــر  كاتێــك  لــە هەمــوو  كــورد  پرســی  ناوخۆیــی، 

بووەتــەوە و دینامیســمی كۆمەاڵیەتــی كــوردان لــە رەوتــی گۆڕانــكاری 

و  ســەرەكی  فاكتــەرە  لــە  ئێرانــدا  دیمۆكراتیزاســیۆنی  و  سیاســی 

هۆشــیاری  پەرەســەندنی  لەگــەڵ  هــاوكات  حاشــاهەڵنەگرەكانە. 

كــورد و هەروەهــا  تێگەیشــتنی دیمۆكراتیكــی گەلــی  سیاســی و 

بوونــی  بێ كەڵــك  دیمۆكراتیــك،  رێكارەكانــی  لەســەر  پێداگــری 

بــژارەی دەوڵەتییانە)دولــت محــور( و پشــت بەســتوو بــە رێكارگەلــی 

ئینكارگەرایانــە  و  نەریتــی  رێكارەكانــی  هەروەهــا  دەرەكــەی، 

ــان،  ــی خۆی ــزی زات ــە هێ ــن ب ــت بەس ــە پش ــوردان ب ــەملێرناوە. ك س

ــە  ــك ل ــەری دیمۆكراتی ــتاتۆیەكی خۆڕێوەب ــتنە س ــی گەیش ــە ئامانج ب

ئێرانــدا، ئێســتاكە لــە ئاســتی پێشــەنگایەتیدا رۆڵ دەگێــڕن. ئاشــكرایە 

ــتاندا،  ــەر كوردس ــم بەس ــی حاك ــوو دەوڵەتان ــش وەك هەم ــە ئێرانی ك

ــت  ــورددا دەتوانێ ــی ك ــی پرس ــەری دیمۆكراتیك ــەری چارەس ــە ئەگ ل

هەنــگاو بــەرەو ســەقامگیری و تێپەڕاندنــی قەیرانەكانــی هەڵێنێتــەوە. 

ــی چارەســەری  ــە ناوەندێت ــازادی كوردســتان)پژاك(: ب ــی ئ ــی ژیان پارت

ــت  ــۆی دەس ــانی خ ــران تێكۆش ــەی ئی ــی دیك ــورد و گەالن ــی ك پرس

چارەســەری  رێــگای  وەك  دیمۆكراتیكــی  رێــكاری  و  پێكــردووە 

بەبنەمــا وەرگرتــووە. پــژاك كــە پارادایمــی "كۆمەڵــگای ئێكۆلۆژیــك ـ 

دیمۆكراتیــك  و لەســەر بنەمــای ئــازادی ژن" وەك بنەمــا و ســەردێری 

بەرنامەكانــی خــۆی دانــاوە،  رێــكاری نەتــەوەی دیمــۆ كراتیكــی وەك 

تاكــە رێبــازی چارەســەری بنەڕەتــی بــۆ تێپەڕبوونــی گەلــی كــورد لــە 

ــاوەدا  ــەم پێن دۆخــی ژینوســایدی فەرهەنگــی دەستنیشــان دەكات. ل

ــی  ــی نەتەوەی ــی رەهەندەكان ــۆ دامەزراندن ــۆی ب ــزی خ ــوو هێ هەم

ــەڕ  ــك وەگ ــەری دیمۆكراتی ــەوارەی خۆڕێوەب ــورد و ق ــی ك دیمۆكراتیك

دەخــات. وەهــا رێكارێــك كــە خۆێندنەوەیەكــی دیمۆكراتیكــی بــەدەر 

لــە عەقڵییەتــی دەوڵەتگەراییــە، ســەبارەت بــە" دیــاری كردنــی مافــی 

چارەنووســی گــەالن بەدەســتی خۆیــان" بــۆ هەمــوو گەالنــی ئێــران و 

ــنیار دەكات. ــان پێش ــە نەتەوەییەكانی ــەری پرس چارەس

ــۆ چارەســەری  ــە ب ــی دیك ــەی واڵتان ــدا وەك زۆرب ــە ئێران ــە ل هەنووك

گرفتــەكان و دەركەوتــن لــە دۆخــی هەیــی بــاس لــە رێبــازی جیــاواز 

وەك  دەســتەواژەگەلی  و  چەمــك  ئــەوەش،  ســەرەڕای  دەكرێــت. 

ــە  ــە ل ــد ك ــەوە و هەت ــی، نەت ــای بنچینەی ــار، یاس ــی، كۆم دیمۆكراس

كاتــی خســتنە بــەر باســی پرۆژەكانــی چارەســەری بەكاردەهێندرێــن، 

لــە دەرئەنجامــی كاریگــەری ئایدۆلۆژیــای لیبڕالیســم و تێڕوانینەكانــی 

ــۆزی بوونەتــەوە كــە  ــدا وەهــا تووشــی ئاڵ ــواری واتایی ــە ب نەریتــی، ل

ــەری  ــە چارەس ــاس ل ــن ب ــان ناتوانی ــە كردنی ــەرلەنوێ پێناس ــێ  س بەب

پرســەكان بكەیــن. لەبــەر ئــەوە پێویســتە بــۆ ســڕینەوەی ئــەم 

ــك"  ــەرەتا هێندێ ــە، س ــدا هەی ــای چەمكەكان ــە وات ــە ل ــەی ك ئاڵۆزیی

بــە دیمۆكراتیزاســیون و  پرەنســیپ" ی گرێــدراو  تێــز و  چەمــك، 

ــازی كاتــی و  ــە رێب چارەســەری گرفتــەكان شــی بكرێنــەوە. چونكــە ب

رۆژانــە كــە پڕبــن لــە شــیامنە و پێشــبینی هەڵــە، روانگــەی ئەمنــی و 

داســەپاندن، ناكرێــت واڵمــدەرەوەی پرســی ئاڵــۆزی وەك پرســی كــورد 

ــن. بی
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بەشی یەكەم
 

...............چوارچێوەی چەمكەكان)مەفهوومی(

ــیۆنێكی  ــە دیمۆكراتیزاس ــن ب ــۆ گەیش ــە ب ــەی ك ــەو چەمكان ــەرلەنوێی ئ ــەی س پێناس

ــەدا  ــەو چوارچێوەی ــە. ل ســەقامگیر پێویســن، لەســەرووی هەمــوو ئەولەوییەتەكاندای

ــە: ــن ل ــت بریتی ــت راوەســتەیان لەســەر بكرێ ــە دبێ ــەی ك ــەو چەمــك گرینگان ئ

ــت،  ــەالن دەكرێ ــەوەكان  و گ ــی نەت ــە گرفت ــاس ل ــدا ب ــە ئێران ــك ل ــەوە: كاتێ ــا. نەت ئ

ــردن و  ــە بەناوك ــەت ل ــت. تەنان ــەوان دەكرێ ــانی ئ ــاو و نیش ــەیری ن ــەوە س ــە ترس ب

پێناســەكردنی وەك "گــەل یــا نەتــەوە"ی كــورد، عــەرەب، بەلــووچ، ئــازەری، توركمــەن، 

گیلــەك، مازەنــی و... بەرگیــری دەكرێــت و ئەوانــە وەك قــەوم و وردە فەرهەنگ ناوزەد 

دەكرێــن. دەتوانیــن بێژیــن كــە ترســێك لــە بەكارهێنانــی چەمكــی و دەســتەواژەی وەك 

گــەل و نەتــەوە هەیــە. ئەمــە لەكاتێكدایــە كــە رەشــكردن و تۆقێنــەر نیشــان داینــی 

ــان  ــە پێچەوانــەوە ئاڵۆزتری ــاكات، ب ــە تەنــێ  پرســەكان چارەســەر ن ــە، ن ئــەو چەمكان

دەكات. 

ئــەوە راســتییەكە كــە كۆمەڵــگاكان، شوناســی خۆیــان بــە فــۆڕم و شــكڵی " بنەماڵــە، 

ــەو  ــەردەوام كــردووە. ئ ــەوە" ب ــل، قــەوم، گــەل و نەت ــڵ، هــۆز، عێ ــرە، خێ تایەفــە، تی

چەمكانــە لــە نەفســی خۆیانــدا بــە واتــای رەد كردنــەوەی دەوڵــەت یــا یەكپارچەیــی 

واڵت نیــن. ئــەوەی كــە هێشــتاش هەوڵدەدرێــت كــە گەلــی كــورد و گەالنــی دیكــەی 

ــەكردنی  ــێوازێكی چەواش ــن، ش ــە بكرێ ــەوم(دا پێناس ــك )ق ــتی ئەتنی ــە ئاس ــران ل ئێ

راســتییە. بەتایبــەت كــە گەلــی كــورد لەمێــژە ئاســتی هۆشــیاری و شوناســی نەتەوەیــی 

ــاوە و پێــی گەیشــتووە. وەدەســت هێن

ــە هەمبــەری  ــدان بــۆ ســازكردنی لەمپــەر ل ــا هەوڵ ــە نەتەوەبوونــی كــورد ی نكۆڵــی ل

گەیشــتنی كــورد بــە ئاســتی نەتــەوە، ریشــەی هەمــوو ئــەو كارەســات و قەیرانانەیــە 

كــە لــە پێوەنــدی لەتــەك پرســی كــورددا هاتوونەتــە ئــاراوە. ئــەوە لــە حاڵێكدایــە كــە 

ــدا  ــە یــەك كات ــران ل بەكارهێنانــی چەمكــی نەتــەوەی كــورد و چەمكــی نەتــەوەی ئێ

هیــچ ئاســتەنگییەك ســاز نــاكات و دەتوانێــت بەكاربێــت. واتــە نەتــەوەی دیمۆكراتیكی 

ئێــران، دەتوانــی شوناســێكی گشــتگیر و پێكهاتــوو لــە نەتەوەكانــی جیــاواز وەك كــورد، 

عــەرەب، ئــازەری، توركمــەن، بەلــووچ و... بێــت. ئــەو نەتەوانــە نەتەنیــا وەك مەترســی 

نایەنــە ژمــار، بەڵكــوو دەرەتــان و دەرفەتــی مەزنــن بــۆ دامەزارندنــی دیمۆكراســی.

دەستپێشــخەری،  چوارچێوەیەكــی  لــە  هەبوونێــك  هــەر  دیمۆكراتیزاســیۆن:  ب. 

ئاراســتە بەخشــین بــە خــۆی و رێوەبــەری ژیانــی خــۆی بەهرەمەنــدە. ئــەو مژارانــە 

كــە پێكهێنــەری چوارچێــوەی دیمۆكراســین، لــە كۆمەڵــگای مرۆڤایەتیــدا كــە خــاوەن 

ــت  ــە. دەكرێ ــە حاڵەتێكــی بەرجەســتەیان هەی ــی زهنییەتیی ئاســتێكی ژووری كارامەی

ــنا و  ــەاڵتدا ئاش ــەت و دەس ــەك دەوڵ ــە لەت ــەی ك ــەو كۆمەڵگایان ــەری ئ ــۆ ـ رێوەب خ

ئاوێتــە نەبــوون وەك دیمۆكراســی بەنــاو بكەیــن. ئــەو كۆمەڵگایــە دەتوانێــت تایەفــە، 

تیــرە، خێــڵ و هــۆز یــا قــەوم، گــەل و نەتــەوە بێــت. رێوەبەرییەكانــی زاتــی كۆمەڵــگا 

ــەاڵم  ــداركردنن. ب ــای بەش ــەر بنەم ــون لەس ــن، چ ــدا دیمۆكراتیك ــی خۆیان ــە نەفس ل



PJAK85په یـــره و پروگرامی / 84
77

7

ئەگــەر لەســەر بنەمــای دەوڵــەت و دەســەاڵت ئاراســتەیان پێبدرێــت، دیمۆكراســییەكی 

ــدا دێنێــت.  ــەك خۆی ــدەڵ لەت گەن

هێشــتاش لــە ئێرانــدا بــە چــاوی تــرس و دڵەڕاوكێــوە لــە دیمۆكراســی دەڕوانــن. هــەر 

چەنــد لــە ســەردەمی رێفۆرمخوازیــدا چەمكــی وەك دیمۆكراســی)مردم ســاالری( بوونە 

رۆژەڤ ، بــەاڵم هێشــتاش وەهــا بیــر دەكرێتــەوە كــە چەمكــی دیمۆكراســی، چەمكێكی 

ــەی  ــی مۆدێڕنیت ــش هاتن ــا پێ ــە هەت ــە ك ــە لەحاڵێكدای ــە. ئەم ــەواوی هاوردەیی بەت

ــەی  ــن جــۆری پێكهات ــن شــایەدی چەندی ــران، دەتوانی ــۆ ئێ ــا ب ســەرمایەداری ئەورووپ

ــەڵ  ــە لەگ ــەو چەمك ــن. ئ ــەدا ببی ــەو واڵت ــژووی ئ ــە مێ ــك ل ــی دیمۆكراتی كۆمەاڵیەت

ــی  ــنە ناكۆكییەك ــچ چەش ــران هی ــت و ئێ ــی ناوەڕاس ــی رۆژهەاڵت ــی مێژووی نرخەكان

ــە. تەنانــەت خــودی  ــە چەمكــی دیمۆكراســی بێ واتای ــەوەش تــرس ل ــەر ئ ــە و لەب نیی

ئیســالم وەك هێامنێكــی فەرهەنگــی، هــەر لــە ســەرەتاوە خۆڕاگرییەكــی دیمۆكراتیــك 

نەریتــی  كاریگەرییەكانــی  بــەاڵم  بــوو  دەوڵەتــی  شارســتانییەتی  هەمبــەری  لــە 

ــە  ــك ل ــی دیمۆكراتی ــە هــۆكاری الوازی هێامنەكان ــوو ب ــەت، ب ــەت و دەوڵ ئیمپراتووری

ــاو ئیســالمدا. ن

ــەت  ــاوی دەوڵ ــەی قەیران ــە پێكهات ــەرچاوەگرتوو ل ــەكانی س ــە كێش ــەوەی ك ــەر ئ لەب

ـ نەتــەوە تــەواوی كۆمەڵــگای تەنیوەتــەوە، هەربۆیــەش چارەســەری یەكالیەنــە، 

چارەســەری  بــۆ  بــاش  دەرئەنجامــی  ناتوانێــت  رۆژانــە  و  چینایەتــی  نەریتــی، 

كێشــەكان لەتــەك خۆیــدا بهێنێــت. لــەو چوارچێوەیــەدا، دیمۆكراتیزاســیۆن بــە هــۆی 

بەهرەمەنــدی لــە تایبەمتەندییەكانــی زاتــی، توانــاكاری و كارامەییەكــی یەكجــار ژووری 

ــەكانی  ــتەقینەی كێش ــی راس ــە و دەرمان ــران هەی ــەكانی ئێ ــەركردنی كێش ــۆ چارەس ب

ــە. ــی ئێران هەنووكەی

ــ تایبەمتەندییەكانی دیمۆكراتیزاسیۆن بریتین لەوانەی ژێرەوە:

1ـ ریشــەی چینایەتــی نییــە، هەمــوو پەیوەندییەكانــی كۆمەاڵیەتــی لەخۆدەگرێــت و 

چیــن و رەگەزێكــی تایبــەت بەبنەمــا ناگرێــت.

2ـ نیشــاندەری دابیــن كردنــی مــاف و ئازادییەكانــی تاكەكەســی و گشــتی و لــە 

ــن و  ــوو چی ــۆ هەم ــتنكردن ب ــن و رێكخس ــازادی رادەربڕی ــەوە ئ ــەرووی هەموویان س

ــە. ــەری دەوڵەت ــە هەمب ــگا ل ــی كۆمەڵ توێژەكان

ــەكان،  ــاوازەكان، ئایین ــە، زمــان جی ــە، زۆرین ــژەكان وەك كەمین ــن و توێ 3ـ هەمــوو چی

ــت. ــەوەكان لەخــۆی دەگرێ ئەتنیســیتەكان و نەت

ــت لەبەرچــاو  ــدا دەبێ ــە چارەســەری دیمۆكراتیكــی گرفتەكان ــە ل ــگ ك خاڵێكــی گرین

بگیــرێ، ئەوەیــە كــە دەوڵــەت و پەرگالــی دیمۆكراتیكــی كۆمەڵــگا دەبێــت لــە 

هاوســەنگیدا بــن. واتــە نــە دەوڵــەت لــە دیمۆكراســیدا بتوێتــەوە و نــە دیمۆكراســی لــە 

ــردی  ــە كارك ــەوەی ك ــەر ئ ــت. لەب ــدۆر بكرێ ــەر و بێ بان ــەوە بێ كاریگ ــەن دەوڵەت الی

ــاوازە.  ــان جی هەركامی

ج. دەوڵــەت ــــ نەتــەوە: دەوڵــەت ــــ نەتــەوە شــكڵێكی دەوڵەتــە كــە هەمــوو 

چوارچێــوەی  لــە  و  دەكات  هەمۆژنــی  و  لەناودەبــات  كۆمەڵــگا  جیاوازییەكانــی 

نەتەوەیەكــدا پێناســەی دەكات. مــاف و ئــازادی الیەنــە جیــاوازەكان كــە خــاوەن 

بەرژەوەنــدی جــودان قەبــووڵ نــاكات و كۆمەڵــگا لــە رێــگای نەتەوەگەراییــەوە 

ــگا  ــەت و كۆمەڵ ــی دەوڵ ــە وەك بڵێ ــێوازێكی ك ــە ش ــەت دەكات؛ ب ــتی دەوڵ پەیوەس

ــەوە  ــەت ــــ نەت ــە دەوڵ ــد ك ــەوەش هەرچەن ــەر ئ ــەوە(. لەب ــەت = نەت یەكێكن)دەوڵ

ــەاڵم خــاوەن زاتێكــی فاشیســتی و  ــدا خــۆی دیمۆكراتیــك نیشــان دەدات ب ــە رواڵەت ل

دیكتاتۆرییــە.

ــۆ  ــران ب ــی دیكــەی ئێ ــورد و گەالن ــی پرســی ك ــە ریشــەی بنەڕەت ــن ك ــن بێژی دەتوانی

هاتنــی هــەر ســێ هێامنــی بنچینەیــی مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری) واتــە دەوڵــەت ــــ 

ــی ناوەڕاســت  ــۆ رۆژهەاڵت ــازیگەرایی( ب ــەوە، ســوودگەرایی كاپیتالیســتی، پیشەس نەت

ــە  ــەم ســەدەیە ب ــی ئ ــەو دووســەد ســاڵەی كۆتای ــەت ئ ــەوە. بەتایب ــران دەگەڕێت و ئێ
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ــاو  هــۆی ئــەو تایبەمتەندییــە گرفــت هێنەرانــەی دەوڵــەت ــــ نەتــەوە بــەردەوام لەن

شــەر و تێكهەڵچــوون و قەیرانــدا تێپەڕبــووە. ئێرانیــش لــە ســەردەمی پەهلــەوی 

بــەدواوە لەگــەڵ ئــەو كێشــە و قەیرانانــە رووبەڕوویــە. شۆڕشــی ســاڵی 1357 هەتــاوی، 

ــە  ــەوەی ك ــۆكاری ئ ــە ه ــەاڵم ب ــوو ب ــەالن ب ــی گ ــێكی دیمۆكراتیك ــی شۆڕش ئەگەرچ

دەســكەوتی شــۆڕش واتــە كۆمــار، شــكڵی دەوڵــەت ــــ نەتــەوەی پەیــدا كــرد نەتەنیــا 

ــدان. ــر تەشــەنەی پێ ــكات، بەڵكــوو زیات ــی كێشــەكان چارەســەر ب نەیتوان

ــی  ــەوەش هەبوون ــەت ــــ نەت ــش دەوڵ ــە پێ ــە ك ــار فۆڕمێكــی دەوڵەت ــار: كۆم د. كۆم

هەیــە) وەك كۆمــاری رۆم لــە ســەدەكانی ســەرەتاییدا(. لەبــەر ئــەوەش هــەر كۆمارێك 

ناكــرێ وەك دەوڵــەت ــــ نەتــەوە بەنــاو بكرێــت. لەهەمــان كاتــدا ناكرێت كــە كۆمار و 

دیمۆكراســی وەك یــەك بزانیــن. كۆمــار جۆرەیەكی رێوەبــەری دەوڵەتی لەســەر بنەمای 

نوێنەرایەتیــە كــە گەلیــش لەناویــدا جێگــە دەگــرن. واتــە لــە كۆمــاردا، جیاوازییەكانــی 

كۆمەڵــگا خــاوەن نوێنــەرن بــەاڵم ناكەونــە ژێــر رەكێفــی چیــن و توێژەكانــی بلیمــەت 

و پاوانخــوازی ئۆلیگارشــیكدا. راســتە كــە لــە كۆمــار و دیمۆكراســیدا هەڵبــژاردن هەیــە 

بــەاڵم هەڵبــژاردن لــە كۆمــاردا بــۆ وەدەستخســتنی پۆســتی رێوەبــەری رێكخراوەكانــی 

ــن و  ــۆ وەدەستخس ــی ب ــێوازێكی رەكەبەرایەت ــە ش ــت) وات ــام دەدرێ ــی ئەنج دەوڵەت

ــە  ــدا(. بــەاڵم پەرگالــی دیمۆكراســی رێوەبــەری دەوڵەتــی نیی ــە پاوانخوازی ــە ل جێگرتن

ــت.  ــام دەگرێ ــگادا ئەنج ــەری  كۆمەڵ ــە خۆڕێوەب ــن ل ــۆ جێگەگرت ــش ب و هەڵبژاردنی

ــگای  ــە رێ ــیدا ب ــە دیمۆكراس ــتێك ل ــوو ش ــە هەم ــن ك ــر بكەی ــت لەبی ــا نابێ هەروەه

هەڵبــژاردن و ئــەرك پێ ســپاردنی شەخســەكانەوە پێــك نایــات. لــە دیمۆكراســیدا 

تەنانــەت ئەوانــەی كــە هەڵنەبژێــردراون، دەتوانــن لــە رێوەبەریــدا رۆڵ بگێــرن.

هــەر دەوڵــەت نەتەوەیــەك كــە خــۆی وەك كۆمــار بەنــاو بــكات نایەتــە ئــەو واتایــەی 

كــە كۆمــارە. بــۆ وێنــە كۆمــاری ئیســالمی ئێــران، یەكێتــی ســۆڤێت و كۆمــاری توركیــە 

لــە ســەرەتای هاتنــە ســەركاریاندا تــا رادەیــەك تێكەاڵویــەك لــە دیمۆكراســی و 

ــە  ــە ب ــرد و بوون ــان پاكتاوك ــە دیمۆكراتیكەكانی ــان هێامن ــەاڵم پاش ــوون، ب ــەت ب دەوڵ

دەوڵــەت ــــ نەتەوەیەكــی هەمــۆژن.

ه. دەوڵەتــی دیمۆكراتیــك:  لەبــەر ئــەوەی كــە زهنییــەت، پێكهاتــە و كاركــەردی 

دەوڵــەت و دیمۆكراســی لــە بــواری زاتییــەوە جیــاوازە، بۆیــەش دەوڵەتــی دیمۆكراتیــك 

ناتوانێــت هەبوونــی هەبێــت. بــەاڵم قەیرانەكانــی سیســتەمی جیهانــی ســەرمایەداری 

گەیشــتووەتە ئــەو رادەیــەی كــە ئیــر ناتوانێـــت بەتەنــێ  دەوڵــەت بەڕێــوە ببــات و 

پێویســتی هەیــە كــە لەتــەك هێــزە دیمۆكراتیكــەكان پێكبێــت و بــە شــێوازێكی 

لەتــەك  قاڵبێكــدا(  هاوبــەش دەوڵــەت بەڕێوەبــەرن. ئەگــەر دەوڵــەت) لەهــەر 

ــگا  ــەری كۆمەڵ ــەش رێوەب ــێوازێكی هاوب ــە ش ــت و ب ــك پێكبێ ــی دیمۆكراتی هێزەكان

بكــەن، دەســتەواژەی دەوڵەتــی دیمۆكراتیــك لــە بــواری "كراوەبــوون بــە رووی 

دیمۆكراســیدا" دەتوانێــت واتــادار بێــت. راســترین پێناســە بــۆ ئــەو مەبەســتە، 

پێكهاتــەی "دەوڵــەت + دیمۆكراســی"یە.

ئەمڕۆكــە ئیــر بــە پشــت بەســن بــە مەنتقــی دەوڵەتــی كالســیك، بــە هیــچ شــێوازێك 

ــگای  ــی كۆمەڵ ــەوەش دام ودەزگاكان ــەر ئ ــن. لەب ــوە ببەی ــگاكان بەڕێ ــن كۆمەڵ ناتوانی

مەدەنــی هاتوونەتــە مەیدانــەوە. بــەاڵم ئــەو دام ودەزگایانــە زۆر الوازن و توانــای 

بەڕێوەبــەری كۆمەڵگاكانیــان نییــە و ناتوانــن بە شــێوازێكی چــاالك لــە رێوەبەرییەكاندا 

ــە  ــە ك ــی ئێســتاكە، ئەوەی ــە قەیرانەكان ــن ل ــگای دەركەوت ــا رێ بەشــداری بكــەن. تەنی

ــان  ــەرزدا خۆی ــە ئاســتێكی ب ــی دیمۆكراتیــك كــە ل ــگای مەدەن دام ودەزگاكانــی كۆمەڵ

بەڕێكخســن كــردووە لەگــەڵ رێكخراوەكانــی دەوڵەتــی كــە لــە بــواری خزمەتگوزایــدا 

ــی  ــی هەنووكەی ــە قۆناغ ــن. ل ــیپ پێكبێ ــە پرەنس ــێوازێكی ب ــە ش ــراون، ب ــر ك كارامەت

ــەرمایەداری و  ــتانییەتی س ــە شارس ــت، ن ــدە دەخایەنێ ــە چەن ــار نیی ــە دی ــژوودا ك مێ

ــدا و  ــی ب ــە هەبوون ــژە ب ــەردەوام درێ ــت ب ــا دەتوانێ ــە تەنی ــەی ب ــە دەوڵەتییەك قاڵب

نــە شارســتانییەتی دیمۆكراتیــك و پەرگالــی سوسیالیســتی توانــای بەردەوامــی رێــگای 
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هەیــە. لەبــەر ئــەوەش باشــرین رێگەچــارە لــە ئێســتادا، گەیشــن بــە پێكهاتنێكــی بــە 

ــە.  ــە بەینــی هــەردوو الیەندای پرەنســیپ ل

بــە لەبەرچــاو گرتنــی ئــەو پێناســانەی كــە ســەبارەت بــە كۆمــار، دەوڵــەت ــــ نەتــەوە  

ــە  و دەوڵەتــی دیمۆكراتیــك كردمــان؛ دەكــرێ  بێژیــن كــە پرســی كــورد دەتوانرێــت ل

ــەوەدا  ــەت ــــ نەت ــی دەوڵ ــە قاڵب ــەاڵم ل ــت ب ــەر بكرێ ــاردا چارەس ــوەی كۆم چوارچێ

ــتەقینەی  ــی راس ــۆ زات ــەوە ب ــەری گەڕان ــە ئەگ ــەوەش ل ــەر ئ ــت. لەب ــی نابێ دەرەتان

كۆمــار لــە ئێرانــدا، دەكرێــت پرســی كــورد لــە قاڵبــی كۆماریــدا و بــە رێبازی سیاســەتی 

ــەت ــــ  ــدی دەوڵ ــەر تایبەمتەن ــەر لەس ــەاڵم ئەگ ــت. ب ــەر بكەرێ ــك چارەس دیمۆكراتی

نەتــەوە كــە دێتــە واتــای لەناوبردنــی زاتــی كۆمــار، پێداگــری بكرێــت و ســەبارەت بــە 

پێكهێنانــی دیمۆكراســی ئاســانكارییەك نەكرێــت؛  ناتوانرێــت پرســی كــورد و گەالنــی 

ــكاری دیمۆكراتیــك چارەســەر بكرێــت.  ــە رێ ــران ب دیكــەی ئٍێ

ــە  ــاوازەوە" ب ــی جی ــە فەرهەنگ ــەالن ب ــە " گ ــەك ك ــەش: جوغرافیایی ــی هاوب و. واڵت

شــێوەیەكی هاوبــەش تێیــدا دەژیــن، واڵتــی هاوبــەش بەنــاو دەكرێــت. بــە درێژایــی 

مێــژوو، شــایەد بوویــن كــە هەرێمەكانــی جوغرافیایــی لــە الیــەن گەالنــی جیــاوازەوە 

ــەك  ــا نیشــتامنی ی ــران تەنی ــە ئێ ــۆ وێن ــدراون. ب ــەش بەكارهێن وەك نیشــتامنی هاوەب

گــەل یــا پەیڕەوانــی یــەك ئاییــن و بــاوەڕی تایبــەت نییــە و هــەر لــە كۆنەوە نیشــتامنی 

كــورد،  وەك:  بــووە،  ئایینــی  و  فەرهەنگــی  جیاوازییەكانــی  و  گــەالن  هاوبەشــی 

عــەرەب، بەلــووچ، ئــازەری، گیلەكــی، مازەنــی، توركمــەن، فــارس، ئاشــووری، ئەرمەنــی 

ــەكان،  ــوردان، ئازەریی ــی ك ــی هاوبەش ــتامن و واڵت ــتانیش نیش ــا كوردس و ...هەروەه

ــەكانی  ــی و شوناس ــی ئایین ــەكان و جیاوازییەكان ــەكان، عەرەب ــوورییان، ئەرمەنیی ئاش

ــە. ــوردان نیی ــا نیشــتامنی ك ــووە و تەنی دیكــەش ب

ــە  ــوو ب ــتامن، ب ــە نیش ــەبارەت ب ــەوە س ــەت ــــ نەت ــەی دەوڵ ــەی پاوانخوازان روانگ

ــار.  ــە" بێنەژم ــران " بێگان ــی ئێ ــە شوناســە جیاوازەكان ــك ل ــە گەلێ ــەوەی ك هــۆكاری ئ

ــازەری،  ــورد، ئ ــی وەك ك ــە جیاوازەكان ــە كۆمەاڵیەتیی ــدا شوناس ــە ئێران ــد ل ــەر چەن ه

بەلــووچ، عــەرەب و ... نكۆڵیــان لێنەكــراوە بــەاڵم ئــەو شوناســانە وەك قــەوم و وردە 

ــە  ــەوەش ل ــەر ئ ــراوە و لەب ــان زەوت ك ــاف و ئازادییەكانی ــن، م ــگ دەنارسێ فەرهەن

كــرداردا دەبینیــن كــە هەمــوو جیاوازییەكانــی فەرهەنگــی، زمانــی و ئایینــی ئێــران بــە 

زمانــی فارســی و ئایینــزای شــیعەوە ســنووردار كراونەتــەوە. لــە كاتێكــدا كــە نیشــتامنی 

ــازادی هەمــووی جیاوازییەكانــی كۆمەاڵیەتــی  هاوبــەش دەبێــت مەڵبەنــدی ژیانــی ئ

ــەو هەرێمــەدا دەژیــن.  بێــت كــە ل

ز. نەتــەوەی دیمۆكراتیــك: بەهەمــان شــێوە  كــە كۆمەڵــگا بەواتــای هەژمارێكــی 

ــان  ــە هاوواڵتی ــە، ل ــانامەیی كۆمەڵگای ــكڵێكی ناس ــە ش ــەوەش ك ــە، نەت ــەخس نیی ش

ــتاتۆیەكی  ــە س ــە ب ــدراو بوون ــگ، گرێ ــی گرین ــات، خاڵ ــرد( پێكنای ــوو) منف ــاك كەوت ت

ــاواز  ــی جی ــش گەاڵن ــە ئێران ــۆ وێن ــان و ب ــی واڵت ــە پانتای ــەوە. ل ــتی كۆمەاڵیەتیی گش

ــدراوی  ــن گرێ ــە دەتوان ــەوە جودایان ــەل و نەت ــەو گ ــن. ئ ــی جــودا دەژی و نەتەوەكان

نەتــەوەی "گــەالن" یــا نەتــەوەی "نەتــەوەكان" بــن. ئێمــە ئــەو نەتــەوەی گــەالن یــا 

خــود نەتــەوەی نەتــەوەكان وەك نەتــەوەی دیمۆكراتیــك بەنــاو دەكەیــن. لــە واتایەكــی 

دیكــەدا، تــەواوی ئــەو گەالنــە و نەتەوانــەی كــە لــە پانتایــی یــەك "نیشــتامنی 

هاوبەشــدا"دەژین، نەتــەوەی دیمۆكراتیكــی ئــەو واڵتــە پێكدەهێنــن. دەتوانیــن 

"ئۆمەتــی ئیســالمی" وەك منوونەیەكــی ســەرەتایی پێناســە بكەیــن. لــە ئاســتێكی 

ــگ  ــی ناوەڕاســت، درەن ــی رۆژهەاڵت ــی كۆمەاڵیەت ــە فەرهەنگەكان ــت ك ژووردا پێدچێ

یــا زوو لــە چوارچێــوەی یــەك "ئۆمــەت ــــ نەتــەوەی" دیمۆكراتیــك واتــە ئۆمەتێكــی 

ــن. ــدا ئاوێتەب ــراوە و دیمۆكراتیك ــووژەن ك ن

بــە فەرهەنــگ،  لــە گرێدراوبوونــی كۆمەڵــگاكان  بریتییــە  ح. شــوناس: شــوناس 

ــت.  ــەوە كــە هەیبێ ــەوە، رەگــەز و ... بــە هــەر ناوەڕۆكێك ئاییــن، ئەتنیســیتە، نەت

ســەبارەت بــە شــوناس دوو روانگــەی بەچــاو هەیــە؛ یەكــەم روانگــەی نــەرم و كــراوە 
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و دووهەمیــان روانگــەی داخــراو و قاڵبــی دەربــارەی شوناســەكانە. نــەرم بــوون 

ســەبارەت بــە شوناســەكان) پەســەند كردنــی شوناســی یەكــری و موحافیزەكارنەبــوون( 

هــۆكاری كرانــەوەی رێــگای چارەســەری دیمۆكراتیكــی كێشــەكان لەتــەك خۆیــدا 

ــەوە)  ــە رووی شوناســە جیاوازەكان ــراو ب ــی و داخ ــی قاڵب ــەاڵم نزیكبوون ــت. ب دەهێنێ

ــتبوونی  ــۆی دروس ــتە ه ــی( دەبێـ ــر و موحافیزەكارێت ــی یەك ــی شوناس قەبوواڵنەكردن

ــەكان.  ــە كۆمەاڵیەتی ــی كێش ــەری دیمۆكراتیك ــی چارەس ــت و دژواربوون بنبەس

خاڵەتێكــی گرینگــی دیكــە كــە لــە كاتــی پێشــكەش كردنــی ئــەو چوارچێــوەی 

ــەری  ــاری چارەس ــەر خوازی ــە ئەگ ــە ك ــت ئەوەی ــاو بگیرێ ــت لەبەرچ ــەدا دەبێ چەمك

ــرۆز و نەگــۆڕ  ــەوە پی ــەالی خۆمان ــن، نابێــت چەمــك و دەســتەواژەكان ب دیمۆكراتیكی

بكەین)واتــە وەك بوتیــان لێبكەیــن(. دیاردەكانــی كۆمەاڵیەتــی وەك نەتەوە، نیشــتامن، 

ــت.  ــان پێبدرێ ــی و پیرۆزی ــی قاڵب ــت حاڵەتێك ــە، نابێ ــی دیك ــان و هەروەك ــن، زم ئایی

لەبــەر ئــەوەی كــە دەكرێــت ئــەو چەمكانــە هەتــا ئاســتی رەگەزپارێــزی بڵنــد بكرێــن 

ــەو شــێوەیە  ــت و ب ــتیان پێ ببەخرشێ ــی ناراس ــت نرخێك ــۆ دەبێ ــن، ب ــرۆز راگیرێ و پی

درگا بــە رووی ئاڵــۆزی و تێكهەڵچوونــدا بكرێتــەوە. بــۆ وێنــە ئەوەنــدەی كــە لەســەر 

كوردگەرایــی، توركگەرایــی، فارســگەرایی پێداگــری بكــرێ و دەســتەواژەی وەك فــارس، 

تــورك و عــەرەب و كــورد زیادەگۆییــان لەســەر بێــت و وەك بــوت چاویــان لێبكرێــت، 

ــەوە.  ــر دەبن ــر و بێ دەرئەنجام ــەكان دژوارت ــدازە گیر وگرفت ــان ئەن بەهەم

بەشی دووهەم
 

.................چوارچێوەی تیوری
 

لــە بــواری چارەســەری گرفتــەكان و رێــكاری دیمۆكرتیكــدا، را وبۆچوونــی جیــاواز 

پێشــكەش دەكرێــت. بــە هەڵســەنگاندانی ئــەو تیورییانــە دەتوانیــن بــە باشــی 

تێبگەیــن كــە تەنیــا لــە ئەگــەری پشــت بەســن بــە چوارچێوەیەكــی تیورییەكــی توكمــە 

و دیمۆكراتیكــدا دەتوانرێــت بــەرەو چارەســەری پرســی گــەالن و بەرفراوانكردنــەوەی 

ــت.  ــگاو هەڵگیرێ ــدا هەن ــە ئێران ــی ل دیمۆكراس

ــەدا،  ــەو روانگەی ــە: ل ــەری دەوڵەتگەرایان ــەوە و چارەس ــەت ــــ نەت ــوری دەوڵ 1ـ تی

دەوڵــەت تــەواوی پرســە كۆمەاڵیەتیــەكان وەكــی ئابــووری، ئاییــن، فەرهەنــگ و ... لــە 

ســنوورەكانی دەوڵەتــدا قــۆرغ دەكات، ئــەو دیــاردە كۆمەاڵیەتیانــە دەكاتــە دەوڵەتــی 

و بــە ســەپاندنیان لــە چوارچێــوەی یاســا و رێســای تایبــەت بەســەر كۆمەڵــگادا، 

دەرەتــان و دەرفەتــی هــەر جــۆرە دستپێشــخەری و ئیــرادەی رێوەبــەری لــە كۆمەڵــگا 
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زەوت دەكات. هێــزە كۆمەاڵیەتیەكانــی كــە خــاوەن ئــەو بیرۆكەیــەن و لــە كار 

ــی و زەخــت و  ــەری نزیكایەت ــە هەمب ــرن ل ــای وەردەگ ــە بنەم ــدا ب ــی خۆیان و خەبات

گوشــارەكانی دەوڵــەت، تەنیــا رێگەچــارە دامەزراندنــی دەوڵەتێكــی تایبــەت بــە خۆیان 

دەزانــن. فۆڕمــی ئــەو دەوڵەتــە لــە ســەردەمی مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداریدا، دەوڵــەت 

ــــ نەتەوەیــە. دەوڵــەت ــ نەتــەوە، جۆرەیەكــی هەژمۆنیخــوازی و دەســەاڵتخوازییە كە 

خــۆی دەســپێرێتە هاوواڵتییەكــی تــەك زمانــی و تــەك ئەتنیســیتەیی. هاوواڵتیــان لــە 

ــە  ــە، دەبەســرێنەوە و دەكرێن ــان نەتەوەگەرایی ــە هەم ــۆژی رەســمی ك ــی ئایدۆل قاڵب

كۆیلــەی مۆدێڕنــی دەوڵــەت ــــ نەتــەوە. لــە كۆمــاری ئیســالمیدا ئــەو نەتەوەگەراییــە، 

ــیعە(.  ــی ئایینی)ش ــارس( و نەتەوەگرای ــی رەگەزی)ف ــە نەتەوەگرای ــە ل تێكەاڵوییەك

ــك  ــەاڵم جۆرێ ــاكات. ب ــووڵ ن ــی قەب ــی كۆمەاڵیەت ــەوە جیاوازییەكان ــەت ــــ نەت دەوڵ

خــۆی نیشــان دەدات وەك بڵێــی كــۆی گشــتی نرخەكانــی هەمــووی الیەنەكانــە. 

نەتەوەگەرایــی دەوڵــەت ــــ نەتــەوەش نەتەنیــا هیــچ پەیوەندییەكی بــە واڵتپارێزییەوە 

ــدا  ــەك خۆی ــی لەت ــتەیی و فەرهەنگ ــی جەس ــە و قڕكردن ــت و كێش ــرە گرف ــە بگ نیی

دەهێنێــت. لەبــەر ئــەوەش ئەگــەر چارەســەری پرســەكانی كۆمەاڵیەتــی بــە روانگــەی 

دەوڵەتگەرایانــە و دامەزراندنــی دەوڵــەت ــــ نەتــەوە پشــت ئەســتوور بێــت، نەتەنیــا 

ــدا  ــەری دەوڵەت ــە بەرانب ــگا ل ــوو كۆمەڵ ــت بەڵك ــدا ناهێنێ ــەك خۆی ــەری لەت چارەس

لــە  كۆمەڵــگا  داخوازییەكانــی  بەجێهینانــی  دەبێــت.  دۆخ  خراپریــن  گرفتــاری 

ــادات.  ــت ن ــادا دەس ــی وەه ــوەی بۆچوونێك چوارچێ

لــە  دیمۆكراتیــك:  چارەســەری  و  دیمۆكراتیــك  نەتــەوەی  بۆچوون)تیــوری(   .2

بۆچوونەكانــی چارەســەری دیمۆكراتیكــدا نــە دەوڵــەت، بەڵكــوو كۆمەڵــگا بــە بنەمــا 

وەردەگیرێــت. لــەو ســەردەمەدا بەرانبــەر بــە دەوڵــەت ــــ نەتــەوە و ئــەو كێشــانەی 

ــووە، ویســت و خواســتی گــەالن بــەالی نەتــەوەی دیمۆكراتیكــدا  ســەرچاوەیان لێگرت

ــەوەی دیمۆكراتیــك رێكارێكــی  ــە. چونكــە نەت ــە زیادبوون ــر راكێــرشاوە و رووی ل زیات

گونجــاوە بــۆ چارەســەری كێشــەی كۆمەڵــگاكان لــەو ســەردەمەدا. هــەر چەنــد 

ــەم  ــە: یەك ــەوە هەی ــۆری نەت ــەاڵم دوو ج ــت، ب ــەوە دەكرێ ــە نەت ــودا ل ــەی ج پێناس

ــك. ــەوەی دیمۆكراتی ــی و دووهەمیــان نەت ــەوەی دەوڵەت نەت

نەتەوەیــەك كــە لــە الیــەن دەوڵــەت ــ نەتــەوە و لــە چوارچێــوەی ســنوورگەلی داخراو 

و نەگــۆڕدا داڕشــرابێت، بەنــاوی نەتــەوەی دەوڵەتــی دەیناســین. ئــەو نەتەوەیــە لــە 

بــواری كۆمەاڵیەتییــەوە ســەبارەت بــە دیمۆكراســی داخــراوە. لــە نەتــەوەی دەوڵەتیــدا، 

ــش  ــەوە قەتی ــەش و تاقان ــژوو"ی هاوب ــازار و مێ ــان، ب ــگ، زم ــە "فەرهەن ــەوە  ب نەت

ــاوازی  ــە جی ــەڕە ل ــە پەڕاوپ ــگا ك ــتی كۆمەڵ ــەك رسوش ــەش لەت ــراوەتەوە. بۆی هێش

دژایەتــی دەكات. مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری پێناســەیەكی وەهــا وشــك و قاڵبــی لــە 

ــواری چارەســەری  ــە ب ــە ل ــەو بنبەســتانەیە ك ــەواوی ئ ــردووە و هــۆكاری ت ــەوە ك نەت

ــە  ــاو ل ــەوە چ ــەو روانگەی ــە ل ــەی ك ــەو كات ــا ئ ــن. ت ــدا وەدیدێ ــەكانی نەتەوەیی پرس

ــت. ــەوە نابینێ ــی چارەســەری بەخۆی ــت، پرســی نەتەوەی ــەوە بكرێ نەت

نەتــەوەی دیمۆكراتیــك، كۆمەڵگایەكــی هاوبەشــە كــە كەســان و كۆمەاڵنــی ئــازاد بــە 

ئیــرادەی زاتــی خۆیــان پێكیانهێنــاوە. هێــزی یەكێتیســاز لــە نەتــەوەی دیمۆكراتیكــدا، 

ئیــرادەی ئــازادی تاكــەكان و الیەنەكانــی كۆمەڵگایەكــە كــە بڕیاریــان داوە لەنــاو یــەك 

ــی،  ــەوەی دەوڵەت ــەی نەت ــە پێچەوان ــك ب ــەوەی دیمۆكراتی ــەوە. نەت ــەوەدا كۆببن نەت

ــان،  ــەك زم ــە ت ــگ و داخــراوی سیاســی وات ــوەی ســنوورەكانی تەن ــە چوارچێ خــۆی ل

تــەك فەرهەنــگ، تــەك ئاییــن، و رشۆڤــەی تــەك رەهەنــدی لــە مێــژوو ناهێڵێتــەوە و 

پشــتیان پێ نابەســتێت.

ئەگــەر پێناســەیەكی گشــتی لــە نەتــەوە ئەنجــام بدەیــن، دەتوانیــن بێژیــن كــە نەتــەوە 

ــیان  ــی هاوبەش ــی زهنییەت ــە دونیاییەك ــەی ك ــەو مرۆڤان ــتی ئ ــۆی گش ــە ك ــە ل بریتیی

هەیــە. لــە نەتــەوەی دەوڵەتیــدا، نەتەوەگەرایــی مــۆری خــۆی لــە زهنییەتی هاوبەشــی 

مرۆڤــەكان دەدا. لــە نەتــەوەی دیمۆكراتیكــدا، ئــەو زهنییەتــی هاوبەشــە لەســەر 
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ــازادی و یەكگرتوویــی" دروســت دەبێــت. ــە " ئ بنەمــای هۆشــیاری ســەبارەت ب

ــەوە  پێناســە بكرێــن،  ــە رووی رەوشــی زهنییەتییان ــا ل بــەاڵم ئەگــەر نەتــەوەكان تەنی

پێناســەكە ناتــەواو دەمێنێــت. بەهەمــان شــێوە كــە زهنییەتــەكان بــێ  جەســتە ناتوانــن 

هەبوونیــان هەبێــت، نەتەوەكانیــش ناتوانــن بــە بــێ  جەســتە بــن. پەیكەر و جەســتەی 

ئــەو نەتەوانــەی كــە زهنییەتێكــی نەتەوەگەرایــان هەیــە، رێكخــراوی دەوڵەتــە. 

جەســتە و پەیكــەرەی ئــەو نەتەوانــەی كــە لــە زهنییەتێكــی بەهرەمەنــد لــە "ئــازادی 

و یەكگرتووییــان" هەیــە، خۆڕێوەبــەری دیمۆكراتیكــە. خۆڕێوەبــەری دیمۆكراتیــك، بەو 

واتایەیــە كــە تاكــەكان و كۆمەاڵنــی بەهرەمەنــد لــە زهنییەتــی هاوبــەش، لــە رێبــازی 

ئیــرادەی زاتییــەوە، خۆیــان بەڕێوەبــەرن.

ــی چارەســەری  ــك كــە دەرفەت ــەوەی دیمۆكراتی ــی نەت ــدی ئەساســی بۆچوون تایبەمتەن

پرســە كۆمەاڵیەتییــەكان پێكدەهێنێــت، ئەوەیــە كــە دەوڵــەت و دیمۆكراســی وەك دوو 

ــە  ــە ب ــەو دوو گۆڕەپان ــە ئ ــە ك ــگ ئەوەی ــی گرین ــت. بابەت ــاواز دەزانێ ــی جی گۆڕەپان

قەبــووڵ كردنــی روایــی یەكــر، بــە شــێوازێكی هاوتەریــب هەبــوون پەیــدا بكــەن و 

هەروەهــا ئــەو مــژارە یەكێــك لــە خاڵەكانــی بنەڕتــی یاســای بنچینەیــی بێــت. 

ــە ســنوورەكانی دەوڵەمتــان دەكات  ــڕان ل ــە داب ــە ناچــار ب ــك ن چارەســەری دیمۆكراتی

و نــە ویســت و خواســتی دامەزاردنــی دەوڵــەت ــــ نەتــەوەی بەرانبــەر  بــە پێویســت 

دەزانێــت. شــێوە رێكارێكــی نەرمــە كــە دەوڵەتــی نییــە و پێكهێنانــی دەوڵــەت ئامانــج 

ــەوەش چارەســەری  ــەر ئ ــاكات. لەب ــدا رەد و نكۆڵیشــی ن ــان كات ــە هەم ــت و ل ناگرێ

ــەرافەمتەندانە"  ــتییەكی ش ــە " ئاش ــن ب ــۆ گەیش ــەزن ب ــی م ــك، دەرفەتێك دیمۆكراتی

ــەم دەكات.   فەراه

زیاتــر لــە دووســەد ســاڵە كــە هــەم هێزەكانــی دەوڵەتــی و هــەم هێزەكانــی 

ژێــر  لــە  ناوەڕاســت  رۆژهەاڵتــی  دیكــەی  واڵتانــی  وەك  ئێــران  كۆمەاڵیەتــی 

ــەوە(  ــەی رۆژئاوایی ــە روانگ ــی ل ــی ئۆریانتالیسم)رۆژهەاڵتناس ــی نەرێن كاریگەرییەكان

ــوری  ــی تی ــتەبەر بوون ــی دەس ــە كات ــا دان. ل ــەی ئەورووپ ــمی مۆدێڕنیت و پۆزیتیویس

چارەســەری دیمۆكراتیــك دەبێــت هۆشــیار بیــن كــە ســنووری ئــەو بۆچوونانــە 

ــی  ــی و هــەزاران ســاڵەی رۆژهەاڵت ــی مێژووی ــت.  ئۆریانتالیســم، نرخەكان تێپەڕنەكرێ

ــزر و  ــران ب ــی ئێ ــە گەالن ــۆ وێن ــە و ب ــی هەرێمەك ــاوی گەاڵن ــەر چ ــت لەب ناوەڕاس

ــن  ــە ب ــگاكان، بكەون ــی و كۆمەڵ ــی سیاس ــۆرە هێزەكان ــەو ج ــاندەدات. ب ــا نیش بێ وات

ــن كێشــە  ــەی ســەرمایەدارییەوە و ناتوان ــی دەســەاڵتی ئایدۆلۆژیكــی مۆدێڕنیت رەكێف

ــت  ــەن. دەبێ ــەری بك ــەن و چارەس ــی تێبگ ــە باش ــان ب ــی خۆی ــی كۆمەاڵیەت قووڵەكان

ئــاگادار بیــن كــە بــە بنەمــا وەرگرتنــی مۆدێلــی سیاســی و فەرهەنگــی ســەرچاوەگرتوو 

ــر  ــە ئاڵۆزت ــن دۆخەك ــە بەكاربهێندرێ ــەی ك ــەو رێكاران ــا، ئ ــەی ئەورووپ ــە مۆدێڕنیت ل

ــەن. دەك

 پۆزیتیویســم بــە پێچەوانــەی ئــەو شــتەی كــە بانگەشــەی بــۆ دەكات هــۆكاری 

تۆخریــن دۆگامتیســمە. بــۆ وێنــە ئــەو واتاییــەی كــە بــە چەمكەكانــی نەتــەوە، واڵت، 

ــا و  ــراو وات ــە كــە چەمكەكانــی ناوب ــگا و ... دەدرێــت، وەهای دەوڵــەت، چیــن، كۆمەڵ

ناوەڕۆكــی راســتەقینەی خۆیــان نامێنێــت. شــەڕ و توند وتیژییەكانــی ئــەو 500 ســاڵەی 

دوایــی لــە ئاســتی جیهاینــدا ســەرچاوەیان لــەو جــۆرە فكراندنــە دایــە. لــە ئێرانیــش 

ــەری  ــە هەمب ــی و پێشــینەی شــەڕ و تێكۆشــانی گــەالن ل ــەی مێژووی ســەرەڕای میرات

دەســەاڵت، ســازدانی مۆدێلــی دەوڵــەت ــ نەتــەوە و هێامنەكانــی دیكــەی مۆدێڕنیتەی 

ــە  ــە، تاكگەرایان ــەوەی كــە روانگــەی نەتەوەگەرایان ــە هــۆكاری ئ ســەرمایەداری بووەت

ــەوەش  ــەر ئ ــن. لەب ــی پێكبێ ــی كۆمەاڵیەت ــە دیاردەكان ــەبارەت ب ــە س و ئینكارگەرایان

ــوازی  ــراوە و داخ ــی لێك ــدا نكۆڵ ــواری كرداری ــە ب ــران ل ــەوەی ئێ ــەی فرەنەت پێكهات

ــەوە  ــی خاكــی واڵت"چــاوی لێكــراوە. ئ ــەالن وەك "مەترســییەك لەســەر یەكپارچەی گ

لــە حاڵێكدایــە كــە بــە هــەزاران ســاڵ "پێكەوەژیانــی مێــژووی" لــە ناوبەینــی گەالنــدا 

بەردەوامــی كــردووە و ئــەو روانگــە بەرچاوتەنگانــە تەنیــا لــە دەوڵــەت ــــ نەتــەوە و  
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ــی ســەرچاوە دەگــرن. نەتەوەگەرای

ــت و  ــی ناوەڕاس ــی رۆژهەاڵت ــە فەرهەنگ ــی ل ــی و ئەخالق ــەنگاندنەكانی ئایین هەڵس

ــگای "  ــە رێ ــی ل ــی چارەســەركردنی پرســەكانی كۆمەاڵیەت ــدا دەرئەنجامەكان رۆژهەاڵت

ــی   ــی نەرێن ــە كاریگەرییەكان ــە. یەكــی دیكــە ل ــی و دادوەرانە"وەی ــی ویژدان پێوانەكان

زانســتی ئەورووپایــی لــە ســەر كۆمەڵــگا ئەوەیــە كــە لــە كاتــی چارەســەری كێشــەكان، 

رۆڵــی راســتییەكانی دینــی و ئەخالقــی تــا ئاســتی كەمینــە دادەبەزێنێــت و لــە 

ــەوەش  ــەر ئ ــەوە. لەب ــی كۆســپ دەنێت ــەری چارەســەری كێشــەكانی كۆمەاڵیەت هەمب

ــەر  ــری لەس ــەم " پێداگ ــدا، ه ــەكانی كۆمەاڵیەتی ــی كێش ــەری دیمۆكراتیك ــە چارەس ل

ویــژدان و داد" پێویســتییەكی ژیانییــە و هــەم پشــت بەســن بــە " ئــازادی ئەندێشــە و 

ــی. ــەك رسوشــتی كۆمەاڵیەت ــەواو و گونجــاو لەت ــە شــێوازێكی ت ــن" ب رادەربڕی

بەشی سێیەم

................چوارچێوەی پرەنسیپەكان)ئوسوول(

ــیپەكانیش  ــوەی پرەنس ــت چوارچێ ــوری دەبێ ــوەی تی ــەل چوارچێ ــدار لەگ     پێوەندی

ــە. ــك گرینگ ــەری دیمۆكراتی ــی چارەس ــۆ مایەندەبوون ــژارە ب ــەو م ــن. ئ ــار بكرێ دی

ــت  ــە دەبێ ــت ك ــەو پرەنســیپانەوە دێ ــە ســەر ئ ــك ل ــەوەی دیمۆكراتی پرەنســیپی نەت

ــە  ــەك واڵت ل ــاو ی ــەكانی ن ــوو شوناس ــە هەم ــەك ك ــت. نەتەوەی ــان پێ بدرێ گرینگیی

دەوری یــەك كۆدەكاتــەوە، نابێــت كــە بــە فۆڕمــی نەتــەوەی دەوڵەتــی بەڵكــوو 

ــەم ئامانجــی  ــا النیك ــەوە، ی ــك داڕێژرێت ــەوەی دیمۆكراتی ــاوی نەت پێویســتە لەســەر ن

نەتەوەكانــی هەیــی گــۆردران بــۆ نەتــەوەی دیمۆكراتیــك بێــت. لــە الیەكــی دیكــەوە 

پێویســتە بەشــداری لــە نەتــەوەی گشــت گیــردا، نــە لــە رێــگای دوورە و بــە رێبــازی 

ــرادی و  ــانە و ئی ــێوازی خۆبەخش ــە ش ــتە ب ــوو پێویس ــدارەوە بەڵك ــەاڵت و ئیقت دەس

لەســەر بنەمــای رەزامەنــدی دیمۆكراتیــك پێكبێــت. لــە نەتــەوەی دیمۆكراتیكــدا، مــاف 

و ئازادییەكانــی تاكەكەســی و گشــتی، تەواوكــەری یەكریــن. هەروەهــا نەتــەوەی 

ــی  ــی، كۆمەاڵن ــگای مەدەن ــت؛ كۆمەڵ ــۆ ناگرێ ــی لەخ ــا هاوواڵت ــك بەتەنی دیمۆكراتی
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ــت. ــدی دەهەژمێرێ ــی و دەوڵەمەن ــش وەك زەنگین ــە جیاوازەكانی ــك و گرووپ خەڵ

نیشــتامنی  هاوەبــەش)  نیشــتامنی  پرەنســیپی  وەك  دەتوانــێ   بنەمــا  دوویەمیــن 

دیمۆكراتیــك( پێناســە بكرێــت. لــە نیشــتامنی هاوبەشــدا، هاوواڵتیانــی خــاوەن 

ــوون  ــەش هەســتی گرێدراوب ــی هاوەب ــن. واڵت ــاواز دەژی ــی جی ــەوە و ئایین ــان، نەت زم

ــە  ــك وەك بێگان ــەس و الیەنێ ــچ ك ــاوازەكان  و هی ــە جی ــوو شوناس ــێتە هەم دەبەخش

چــاوی لێناكرێــت. لەبــەر ئــەوەش دەبێتــە هــۆكاری یەكێتــی و یەكریــزی و تبایــی و لــە 

پەڕتەوازەیــی بەرگیــری دەكات. هەســتی واڵتپارێــزی نابێــت بــە شــێوازی نەتەوەگرایــی 

بێــت بەڵكــوو دەبــێ  لەســەر بنەمــای پابەندبــوون بــە خــاك و ژینگــە و گەشــەپێدانی 

ــت.  ــگاوە بێ ــی كۆمەڵ و بڵندكردن

ســێیەمین، پرەنســیپ كۆمــاری دیمۆكراتیكــە. سیســتەمی دەوڵەتــی هــەری بــاش 

ــی دیمۆكراتیكــە. چارەســەری  ــە بەڵكــوو دەوڵەت ــەوە نی ــەت ــــ نەت ــار، دەوڵ ــۆ كۆم ب

ــان  ــت هەم ــەاڵم ناتوانێ ــەر. ب ــە گ ــاردا دەكەوێت ــوەی كۆم ــە چوارچێ ــك ل دیمۆكراتی

هاوتایــی لەتــەك دەوڵــەت نەتــەوە بەرقــەرار بــكات. دەبــێ  هۆشــیار بیــن لــە 

ــاگادار  ــا ئ ــار و هەروەه ــا كۆم ــەت ی ــكڵی دوەڵ ــی ش ــك كردن ــەری ئایدۆلۆژی هەمب

بیــن ســەبارەت بــەوەی كــە بــە یــەك ئەتنیســیتە یــا ئایینــەوە ســنووردار نەمێنێتــەوە 

چونكــە لــە روانگــەی چارەســەری دیمۆكراتیكــدا گرینگییەكــی تایبەتــی هەیــە. ئەگــەر 

ــەواوی  ــری دیمۆكراتیكــی ت ــەوە وەك رێكخــراوی یەكانگی ــواری حقووقیی ــە ب ــار ل كۆم

ــە.  ــت، لەجێدای ــە بكرێ ــان پێناس هاوواڵتی

لــە چارەســەری  بنەمــا   بنچینەیــی دیمۆكراتیــك، چوارەمیــن  یاســای  پرەنســیپی 

ــای " یاســایەكی  ــە دیمۆكراتیزاســیۆن لەســەر بنەم ــەی ك ــەو كات ــا ئ ــە. ت دیمۆكراتیدای

بنچینەیــی ســەرچاوەگرتوو لــە هاوپەیامنیــە كۆمەالیەتییــەكان" دانەڕێژرێــت، ناتوانــێ 

سیســتەمێكی مایەنــدە و رێك وپێــك بەرقــەرار بــكات. یاســای بنچینــەی دیمۆكراتیــك 

نشــاندەری هاوپەیامنــی كۆمەڵــگای دیمۆكراتیــك و دەوڵەتــە.  ئەگــەر گۆمەڵــگا 

دیمۆكراتیــزە نەبێــت ناتوانــرێ  لــە بەرانبــەری دەوڵــەت، مــاف و ئازادییەكانــی 

تاكەكەســی بپاریزرێــت. دەوڵــەت جۆرەیــەك رێكخــراوە كــە " ئەزمــوون و لێهاتوویــی" 

ــەری  ــكاری چارەس ــتی رێ ــە ئاس ــەت ل ــن دەوڵ ــەر بخوازی ــەوە. ئەگ ــۆ بۆت ــدا ك لەناوی

كارامــەدا بهێڵینــەوە و لــە حاڵەتــی ســازییەكی كێشەســاز دەریبهێنیــن، " یاســای 

بنچینەیــی دیمۆكراتیــك" ئامێرێكــی پێویســت و حاشــاهەڵنەگرە.

پێنجەمیــن پرەنســیپ بریتیــە لــە چارەســەری دیمۆكراتیــك. چارەســەری دیمۆكراتیــك، 

مۆدێلێكــی چارەســەرییە كــە دەوڵەت بــوون بە بنەمــا وەرناگرێت و دیمۆكراتیزاســیۆنی 

ــی  ــك وەك ئارمان ــی دیمۆكراتی ــە كۆمەڵگایەك ــن ب ــە گەیش ــی، وات ــگای مەدەن كۆمەڵ

خــۆی دەستنیشــان دەكات. بەجێــی ئــەوەی كــە بــە شــوێن گۆڕانــكاری رواڵەتــی لــە 

پێكهاتــەی دەوڵــەت دا بێــت، هەوڵدانــی بــۆ خســتنەگەڕی سیســتەمێكی دیمۆكراتیكــە 

كــە لــە كۆمەڵــگادا كاركــەردی هەبێــت. لــە پەیوەنــدی لەتــەك دەوڵەتــدا، زیاتــر لــە 

هــەر شــتێك خوازیــاری یاســایەكی بنچینەیــی دیمۆكراتیكــە. 

چارەســەری دیمۆكراتیــك وەك پرەنســیپێك، هــەوڵ بــۆ "پۆلیــن كردنــی هێــز و 

ــت.  ــەدوو دەگرێ ــە دەســەاڵت خــۆی ب ــەت ل ــادات. تەنان ــی" ن ــی دەوڵەت دەرفەتەكان

ــت،  ــۆگا بكرێ ــز ك ــە هێ ــدازە ك ــەر ئەن ــوێنێك و بەه ــەر ش ــە لەه ــەوەی ك ــەر ئ لەب

بەهەمــان ئەنــدازە لــە دیمۆكراســی دوور دەكەوینــەوە. لــە چارەســەری دیمۆكراتیــدا، 

ــك" لەگــەڵ "  ــی دیمۆكراتی ــی " رێكخراوەكان ــە كــە پێكەوەژیان ــی ئەوەی ــی بنەڕەت خاڵ

ســازییەكانی دەوڵەتــی" لــە چوارچێــوەی یاســای بنچینەییــدا مســۆگەر بكرێــت. واتــە 

ــت.  ــی هەبێ ــاییدا روای ــواری یاس ــە ب ــی ل ــەت و دیمۆكراس ــی دەوڵ ــی هاوكات هەبوون

پرەنســیپی یەكێتــی مــاف و ئازادییەكانــی  تاكەكەســی و گشــتی)كولێكتیو(، شەشــەمین 

بنەمایــە. بــە چاوپێداخشــاندنێك بــەو ئەزموونــە زۆرانــەی لــە ئاســتی جیهانیــدا هەیــە، 

ــی و  ــی تاكەكەس ــاف و ئازادییەكان ــەوەی م ــەك جیاكردن ــە لەی ــن ك ــن تێبگەی دەتوانی

ــەری  ــان دەكات. بێ ب ــاكات، بەڵكــوو دژوارتری ــا كێشــەكان چارەســەر ن گشــتی نەتەنی
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كردنــی تاكــەكان لــە مــاف و ئازادییەكانیــان بــە واتــای بێ بــەری كۆمەڵــگا لــە مــاف و 

ئــازادی دێــت. بەهەمــان شــێوە بێ بەریكردنــی كۆمەڵــگا لــە مــاف و ئازاداییەكانــی بــە 

واتــای بێ بەریكردنــی تاكەكانــە لــە مــاف و ئازادییەكانیــان. بەكورتــی مــاف و ئــازادی 

ــان"  ــێ  پێكەوەبوونی ــگا" و " بەب ــاك و كۆمەڵ ــێ  ت ــە "بەب ــان ك ــرخ و بەه ــك ن كۆمەڵێ

دەســتەبەر نابێــت.

ــك ــــ رێكخســتنییە.   ــازادی و ســەربەخۆیی ئایدۆلۆژی ــن مــژار، پرەنســیپی ئ حەفتەمی

ــتنی  ــی و رێكخس ــی ئایدۆلۆیك ــە هەژمۆن ــردن ل ــۆرزگار ك ــە، خ ــەو بنەمای ــج ل ئامان

ــەو  ــا ئ ــەپاندوویەتی.  ت ــدا س ــتی جیهانی ــە  ئاس ــە ل ــەرمایەدارییە ك ــەی س مۆدێڕنیت

كاتــەی كــە لــە هەژمۆنــی زانســتگەرایی پۆزیتیویســتی رزگار وەدەســت نەخســرێت، 

ــی  ــە رۆژهەاڵت ــك ل ــی ئایدۆلۆژی ــت. هەژمۆن ــتەبەر نابێ ــازادی دەس "دیمۆكراســی و ئ

ــر دەكات.  ــەكان داگی ــی مرۆڤ ــتی زهن ــتی ئۆریانتالیس ــازی زانس ــە رێب ــتدا ب ناوەڕاس

هەروەهــا پێویســتە بۆچوونەكانــی "دینگەرایانــە و رەگەزپەرســتانە" كــە بەقــەد 

هەژمۆنگــران،  ســەرمایەداری(  مۆدێڕنیتــەی  ئایدۆلۆژیــای  پۆزیتیویســم)واتە 

ــەرەو  ــگاو ب ــك، هەن ــازادی ئایدۆلۆژی ــێ  ئ ــە ب ــن ك ــێ  لەبیرنەكەی ــن. دەب تێپەڕبكەی

دیمۆكراســی هەڵناگیرێــت وئەگەریــش هەنــگاو برنێــت بێ گاریگــەر دەكرێــن و 

دەكەونــە ژێــر چاوەدێــری ئایدۆلۆژییەكانــی هەژمۆنگــرادا. 

ــووون. هەشــتەمین  ــی ب ــوون و هەنووكەی ــی ب ــی مێژووی پرەنســیپی پەیوەندیداربوون

بنەمــای چارەســەری دیمۆكراتیكــە. هەروەكــی دەزانیــن، رووداوەكانــی مێژوویــی 

بنچینەییریــن بەســتێنن بــۆ پێكهێنانــی دۆخــی ئێســتاكەن. "هەنووكــە" حاڵەتێكــە كــە 

لــەودا، "مێــژوو" هــەم پرســیارەكان و هــەم ئەگــەری چارەســەری ئــەوان دەخاتــە روو. 

ــەاڵم  ــن ب ــردوو بكەی ــەی راب ــن موداخیل ــە ناتوانی ــە ك ــاوازی لەوەدای ــی جی ــا خاڵ تەنی

دەتوانیــن لــە هەنووكــە یــا رەوشــی هەییــدا موداخیلــەی پێویســت ئەنجــام بدەیــن. 

ناتوانیــن  هەنووكەییبــوون  و  مێژووییبــوون  نێــوان  پەیوەنــدی  لــە  بێ تێگەیشــن 

ــژوو  ــە مێ ــەی ك ــن. ئەوان ــەر بكەی ــیۆن چارەس ــە دیمۆكراتیزاس ــدراو ب ــەكانی گرێ پرس

ناینووســن، پێدەچێــت  بــە رێك وپێكــی  بــە شــێوازێكی گونجــاو لێكنادەنــەوە و 

نەتوانــن " هەنووكــە" بــە شــێوازێكی دروســت هەڵبســەنگێنن، ئــازاد و دیمۆكراتیــزەی 

بكــەن، یەكجــار الوازە. دەبــێ  بــە باشــی لــەو خاڵــە تێبگەیــن كــە " كۆمەڵــگا بۆخــۆی 

پێشــكەوتووترین مێــژوو" یــە. لــە واتەیەكــی دیكــەدا راســتییەكانی كۆمەاڵیەتــی، 

راســتینەكانی مێژووییــن. ئــەو راســتییانەی كــە لــە مێــژوودا روویانــداوە بــە هێندێــك 

ــەی  ــەو كات ــا ئ ــەن. ت ــەردەوام دەك ــدا ب ــی هەیی ــە دۆخ ــە و ل ــەوە، هەنووك جیاوازیی

ــە  ــگا ل ــی كۆمەڵ ــن، رزگار كردن ــێوازە تێنەگەی ــەو ش ــگا ب ــتەقینەی كۆمەڵ ــە راس ــە ل ك

ــت. ــێ نابێ ــك جێبەج ــی دیمۆكراتی ــی ژیانێك ــەكان و پێكهێنان كێش

لــە گەورەتریــن خەســارەكانی مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری ئەوەیــە كــە  یەكێــك 

زهنییەتــی مێژوویــی كۆمەڵــگا لەنــاو دەبــات و هەمــوو شــتێك لــە هەنووكــەدا 

ــت  ــنووردار دەمێنێ ــەدا س ــە هەنووك ــتێك ل ــوو ش ــە هەم ــی ك ــەوە. وەك بڵێ كۆدەكات

و نابــێ  بیــر لــە شــتێكی دیكــە بكرێتــەوە. ئــەو رەوتــە نەخۆشــی فەردگەرایــی 

وەدیدەهێنێــت. ناتوانیــن چاوەڕوانــی گەیشــتنامن بــە "راســتەقینە كۆمەاڵیەتــی" 

ــە  ــی فەردگەرایان ــە زهنییەت ــی" ل ــی بەرچاوێت ــە حاڵتێك ــك ك ــگای دیمۆكراتی و "كۆمەڵ

هەبێــت. فەردگەرایــی لیبــڕال، نكۆڵــی دیمۆكراســییە.

نۆیەمیــن مــژار، پرەنســیپی ئەخــالق و ویژدانــە. كۆمەڵناســی مۆدێــڕن پرەنســیپی 

ویــژدان ناناســێت. بــەاڵم ئەگــەر پرەنســیپی ویــژدان نەبێــت، كۆمەڵــگا دەبێتــە 

ترســانكرین رۆبــۆت. ویــژدان هەمــان زاتــی و ناوەڕۆكــی ئاییــن و ئەخالقــە. كاتێكــی 

كــە ویــژدان دووچــاری خســار و خراپــی دەبێــت، تەنیــا میكانیزمــی " زەخــت و 

گوشــار" لــە كۆمەڵــگادا گاریگــەری و كاركــەردی دەبێــت، لــە دۆخێكــی وەهــادا 
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ــوات.  ــان دەخ ــان، ئینس ئینس

ــژدان  ــی وی سیســتەمەكانی پاوانخــوازی دەســەاڵت و ســەرمایە، لەســەر بنەمــای نكۆڵ

ــت.  ــە بێ ــت كارام ــژدان ناتوانێ ــێ  وی ــی بەب ــی دیمۆكراس ــەاڵم پەرگال ــن. ب دادەمەزرێ

لــە بنەڕەتــەوە دیمۆكراتیزاســیۆن، بزووتنەوەیەكــە كــە دەیهەوێــت دۆخــی "ئینــكاری 

ــەوە.  ــی" ســەرلەنوێ وەدەســت بخات ــی كۆمەاڵیەت ــت و "ویژدان ــاو بەرێ ــژدان" لەن وی

هەتــا تێكۆشــان بــۆ دۆزینــەوەی " ویژدانــی بزربــوو" ئەنجــام نەدرێــت، دیمۆكراســی 

ــك  ــی خەڵ ــەكان و كۆمەاڵن ــی تاك ــاف و ئازادییەكان ــت و م ــەرار نابێ ــتەقینە بەرق راس

ــت.  دەســتەبەر نابێ

لەبــەر ئــەوەش لــە چارەســەری دیمۆكراتیــدا پێویســتە " پرەنســیپی ویــژدان" لــە 

شــوێنی " بەكاربردنــی هێــز" دانێیــن. فەرهنگــی رۆژهــەاڵت لەگــەڵ ئــەو مــژارە 

بێگانــە نییــە. بــە پێچەوانــە، لــە هەمــوو كاروبارێكــدا گرینگــی پێدەدرێــت و بابەتــی 

ســەرەكییە. لەكاتــی هێنانەبەرباســی چارەســەری پرســی گــەالن لــە ئێرانــدا، پێویســتە 

پرەنســیپی ئەخــالق و ویــژدان لــە ســەرووی هەمــووی بنەماكانــەوە بێــت و بــەردەوام 

ــت. ســەردانی بكرێ

دەیەمیــن پرەنســیپ بریتییــە لــە پاراســتنی زاتــی لــە پەرگالــی دیمۆكراتیكــدا. 

ــر  ــی ژێ ــا پارچەكان ــرە هەت ــەوە بگ ــەك حوجرەیی ــە ت ــدا، ل ــەواوی هەبوونەكان ــە ت ل

ــەوەش  ــەر ئ ــت. لەب ــی بێ ــتنی زات ــێ  پاراس ــە بەب ــە ك ــك نیی ــچ هەبوونێ ــۆم، هی ئات

ــە،  ــتیار و كراوەی ــا و هەس ــار وری ــە یەكج ــانی ك ــگای ئینس ــی وەك كۆمەڵ هەبوونێك

ناتوانــێ  كــە بەبــێ  مكانیزمــی پاراســتنی بێــت. لــەو چوارچێوەیــەدا پاراســتنی زاتــی لــە 

هەمبــەری چەوســاندنەوە و ئــەو زەخــت و گوشــارەی كــە هێامنەكانــی مۆدێڕنیتــەی 

ســەرمایەداری )دەوڵــەت ــــ نەتــەوە، كاپیتالیســم و پیشەســازیگەرایی( لــە هەمبــەری 

لەســەرووی  دەدەن  ئەنجامــی  دیمۆكراتیــك  و  ئێكۆلــۆژی  ئابــووری،  گۆمەڵــگای 

پێداویســتییەكانی ژیانییــەوە دێــت. ژیانــی بــێ  پاراســتنی زاتــی دێتــە ئــەو واتاییــەی 

كــە رێــگا بــە رووی هەمــوو جۆرەیەكــی بێــكاری، كۆیالیەتــی هەقدەســت، نەخۆشــی، 

بێــگاری و گەندەڵیــدا دەكرێتــەوە. لــە هەمــووی خراپــر، گەلێــك "قڕكردنــی جەســتەیی 

و فەرهەنگــی" لەتــەك خۆیــدا دەهێنێــت. گۆمەڵگاكانــی دیمۆكراتیــك و كەســانی 

ئــازاد، ئەگــەر لــە بــواری پاراســتنی زاتییــەوە لــە هەمبــەری مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری 

ســەركەوتوو نەبــن، تەنیــا ئازادییــان لەدەســت ناچێــت بەڵكــوو هەبوونیــان دەكەوێتــە 

ــەوە.  ــن مەترســی قڕكردن ب

بۆیــەش لــە چارەســەری دیمۆكراتیكــی كێشــەكاندا، هــەر كۆمەڵێــك بــە هەمــان 

ئەنــدازە كــە بریتییــە لــە یەكینەیەكــی ئابــووری، ئێكۆلۆژیــك و دیمۆكراتیــك، پێویســتە 

یەكینەیەكــی بەهرەمەنــد لــە پاراســتنی زاتیــش بێــت. هەروەهــا هــەر تاكێكــی ئــازاد 

ــووری،  ــەی ئاب ــد یەكین ــا چەن ــەك ی ــە ی ــتە ل ــە پێویس ــێوە ك ــان ش ــان بەهەم و یەكس

ئێكۆلۆژیــك و دیمۆكراتیكــدا ئەنــدام بێــت، دەبێــت لــە یەكینەكانــی پاراســتنی زاتیشــدا 

جێگــە بگرێــت.

ــی  ــە. ئەركێك ــە ئێكۆلۆژی)ژینگەپارێزی(ی ــە ب ــی پێدان ــەم، گرینگ ــیپی یازدەه پرەنس

ــە  ــە پیشەســازیگەرایی بەخشــیوێتی، ئەوەی ــە سیســتەمی ســەرمایەداری ب ــەت ك تایب

كــە كۆمەڵــگای ئابــووری بەگشــتی و كۆمەڵــگای جوتیــاری ــــ كۆندنشــینی بــە 

تایبــەت بەچۆكدابێنێــت. ئــەو زهنییەتــەی كــە لەبــن كاریگــەری شۆوێنیســمی 

پیشەســازیگەراییدا دووچــاری چەقەبســتووی و وشــكی بۆتــەوە، توانــای دیتنــی 

پێكهاتــەی ئێكۆلۆژیكــی حاشــاهەڵنەگری "كۆمەڵــگا و پێكهاتــەی ئابوورییەكــەی" نییــە 

ــە.  ــە ئابووریدای ــەكان ل ــوان داهات ــەری نی ــران و كەلەب ــكاری، قەی ــیاری بێ و بەرپرس

گرینگــی  لەهەمــووی گۆڕەپانەكانــدا  پیشەســازی  ئەگــەر كۆمەڵــگای ســەردەمی 

بــە ئیكۆلــۆژی نــەدات، ناتوانــێ  درێــژە بــە ژیانــی خــۆی بــدات. پێویســتە بــە 
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باشــی تێبگەیــن كــە لــە چاخەكانــی بــەر لــە ســەردەمی پیشەســازیدا، ژیانــی 

هەمــوو گیانــداران و ئینســانیش لەناویــدا، بــە هــۆكاری تێگەیشــن و هۆشــیاری 

ئاژۆیی)غەریــزی: وردبینریــن هۆشــی عاتیفــی( ژیانێكــی ئێكۆلۆژیــك بــووە. گیاندارێك 

یاخــود بوونەوەرێــك كــە ئێكۆلۆژیــك نەبێــت ناتوانــی لــە مــردن و لەناوچــوون رزگاری 

ــەت  ــی تایب ــمەندییەكی ئێكۆلۆژیك ــاوەن هۆش ــك خ ــەر گیاندارێ ــان ه ــت. بێ گۆم بێ

بــە خۆیەتــی. لــە كۆمەڵــگای رۆژهەاڵتــدا تبایــی و كــۆك بــوون لەتــەك رسوشــت، لــە 

ــی  ــی رۆژهەاڵت ــی كۆمەاڵیەت ــەوەش نەریت ــەر ئ ــە. لەب ــی ژیانیی پرەنســیپەكانی بنەڕەت

ناوەڕاســت لــە هەمبــەری ژینگــە هەســتیار و هۆشــیارە و لەتەكیا هاودەنگــی و تەبایی 

ــەوەی  ــە نووژەنكردن ــە ب ــە ك ــن، ئەوەی ــی بهێنی ــتە پێك ــە پێویس ــی ك ــە. ئەركێك هەی

ــەر و  ــی فەتحگــەرا، لەناوب ــەری تێڕوانینەكان ــن لەبەرانب ــك بتوانی ــگای ئێكۆلۆژی كۆمەڵ

ــگای  داگیركەرانــەی ســەرمایەداری و پێشەســازیگەرایانە بەربەرەكانــی بكەیــن. كۆمەڵ

ئــازاد و دیمۆكراتیــك، تەنیــا لــە رێــگای هۆشــیاری مانایــی شــیاوی خۆیــەوە دەتوانێــت 

ــی  ــیاری ئێكۆلۆژیك ــگای هۆش ــە رێ ــووری، ل ــی ئاب ــەر یەكینەیەك ــت. ه ــەرار بێ بەق

خۆیــەوە دەتوانێــت ژیــان بەســەربەرێت. نابێــت یەكینەكانــی ئێكۆلۆژیــك ــــ ئابــووری 

بــە چــاوی یەكینەیەكــی بێ كەڵــك و الواز لەبــواری تەكنیكــی و لێزانینــە لێــی بڕوانیــن. 

ئەگــەر پێویســت بێــت گــرژ و دژوارتریــن و پێشــكەوتووترین تەكنیكــەكان لــە 

ــت.  ــدا بەكاردەهێنێ ــك ــــ ئابووری ــی ئێكۆلۆژی ــەكان و یەكێتییەكان یەكین

بەشی چوارەم

........ناسنامەی نەتەوەیی كوردان و دروستبوونی پرسی كورد لە ئێراندا

ــی  ــران كاریگەرییەك ــی ئێ ــی نەتەوەكان ــان و فەرهەنگــی ناوبەین ــی زم ــك بوون     نزی

ــدا،  ــی ئێران ــاو نەتەوەكان ــەو ن ــە. ل ــدا هەی ــی ئێرانی ــكڵگرتنی شوناس ــە ش ــۆی ل ئەوت

پرۆتۆكــوردەكان، لەیەكــەم گرووپەكانــی پێشــەنگن كــە ئاســەواری فەرهەنگییــان 

ــژوودا نیشــان داوە. هــەم شارســتانییەتی  ــە مێ ــان ل ــی خۆی تۆمــار كــردووە و هەبوون

ــی  ــی داوێن ــی كۆمەاڵیەت ــی فەرهەنگ ــران بەرهەم ــتانییەتی ئێ ــەم شارس ــۆمەر و ه س

زنجیــرە چیاكانــی زاگرۆســن؛ هەمــان فەرهەنگــی كۆمەاڵیەتــی كــە ئاگــر، كشــت وكاڵ 

ــە  ــە ب ــەی ك ــەو پێكهاتان ــتییە ل ــەو راس ــن. ئ ــەی پێكدەهێن ــداری ناوەڕۆكەك و ئاژەڵ

ــە  ــارس و ل ــاد ــــ پ ــا م ــەكان هەت ــومەر ــــ گۆتیی ــەردەمی س ــە س ــژوو ل ــی مێ درێژای

ــا ئێرانــی ئەمڕۆكــە هاتــوون دەتوانیــن ببینیــن. یەكــەم هەنــگاوی  ساســانییەكان هەت

توكمــە بــۆ وەدیهێنانــی شوناســی قەومــی بــە پێشــەنگایەتی كاهینانــی زەردەشــتی، لــە 

ســەردەمی كۆنفێدراســیۆنی مــاد هەڵگیــراوە و بــەو شوناســەوە الپەرەیەكــی زێڕینیــان 

ــتەكانی  ــەم پش ــادەكان "یەك ــەوە، م ــی كوردیی ــۆنگەی شوناس ــە س ــردووە. ل ــار ك تۆم
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ــە.  ــەوان بەڵگــە هەی ــە ئ ــوورساودا ســەبارەت ب ــژووی ن ــە مێ ــە ل قەومــی كــورد" ن ك

ــدا،  ــە مێــژووی هێرۆدۆت ــە. ل ــداری مادەكان ناســنامەی پارســی، هەبوونــی خــۆی دەین

ــارس و  ــن، پ ــەو ســەردەمە پێناســە دەكرێ ــی ئ ــادەكان وەك پێشــكەوتووترین قەوم م

یۆنانییەكانــی ئــەو چاخــە دەكــرێ  وەك شــاگردی مــادەكان بەنــاو بكەیــن كــە لەوانــەوە 

ــتانییەتی  ــتەمی شارس ــكەوتنی سیس ــی پێش ــە رەوت ــادەكان ل ــوون. م ــگ فێرب فەرهەن

ــی  ــەت فەرهەنگ ــووە. تەنان ــان هەب ــۆمەرییەكان رۆڵی ــەد س ــەم بەق ــدی، النیك ناوەن

مــادە كــە بۆتــە هــۆی ئــەوەی شارســتانییەتەكانی پــارس، ئێژە)ئەگــە(، هێلێــن و رۆم 

ــووە.  ــەوان ب ــەری ئ ــن و بناغەدان ــرن و وەدیبێ شــكڵ بگ

ــی  ــە چاخەكان ــالمی ل ــی ئیس ــی فەرهەنگ ــە پێكهێنان ــی، ل ــەی مێژووی ــان میرات هەم

ناوینــدا نەقشــی گرینگــی وە ئەســتۆ گرتــووە و ئەنجامــی داوە. بەشــێكی گرینــگ لــە 

وتارەكانــی باوەرمەنــدی و هەروەهــا زۆربــەی وتارەكانــی ئەخالقــی، ســەرچاوەگرتوو 

ــە  ــە ك ــەو نەریتەی ــزەدی" بەشــێكی بچــووك ل ــی "ئی ــی زەردەشــتین. ئایین ــە وانەكان ل

هێشــتاش درێــژە بــە ژیانــی خــۆی دەدات. كاریگــەری ئــەو میراتەیــە لــە داب ونەریتــی 

كوردەكانــی ســۆران، كەلهــور، هەورامــی، لــۆڕ، عەلــەوی و یارســاندا بەرچــاوە و 

ــتییەكە.  راس

جوغرافیــای ئێــران بــە درێژایــی مێــژوو بــەردەوام پەنــا و مەڵبەنــدی گەشــەی ئایینــی 

ــەاڵتدار و  ــالمی دەس ــەری ئیس ــە هەمب ــی ل ــی ناڕەزایەت ــە وەك هێل ــووە ك ــیعە ب ش

ــە بەدەســتداگرتن بەســەر بنەماكانــی ئیســالم  ــەو ئیســالمەی كــە ل ئیقتدارخــواز ــــ ئ

ــــ  عەباســییەكان  و  ئەمــەوی  وەك  حكوومەتەكانــی  پێكهێنانــی  بــۆ  هەوڵیــداوە 

ســەریهەڵداوە. منوونــەی ئــەو راپەڕینــە دەتوانیــن لــە ســەرهەڵدانی شــعوبیە و 

بزووتنەوەكانــی خۆڕاگرییانــەی هاوشــێوە لــە هەمبــەری ئیســالمی دەوڵەتیــدا ببینیــن 

ــوە،  ــەفەوی پێ ــەردەمی س ــە س ــژاردووە. ل ــان هەڵب ــاگای خۆی ــان وەك پەن ــە ئێرانی ك

ــدی  ــگ و تایبەمتەن ــاوەن فەرهەن ــی خ ــیۆنێكی سیاس ــە كۆنفێدراس ــیعە ل ــزای ش ئایین

تایبەمتەندییەكانــی  تێیــدا  كــە  دەوڵەتــی  سیســتەمێكی  بــەرەو  دیمۆكراتیــك، 

ــوو.  ــی ب ــكاری بنەڕەت ــی گۆڕان ــتەن، تووش ــدی بەرجەس ــی( ناوەن بروكراتیكی)ئیدارەی

ــە  ــدە ل ــە چەن ــەاڵت. ه ــمی دەس ــای رەس ــە ئایدۆلۆژی ــێك ل ــە بەش ــوو ب ــیعەش ب ش

بەشــێكی گرینــگ لــە ئیســالمی شــیعەدا نەریــت و فەرهەنگــی دژەدەســەاڵت و 

ــش  ــیعەی دەوڵەتی ــالمی ش ــەاڵم ئیس ــەردەوام دەكات، ب ــۆی ب ــی خ ــدار هەبوون ئیقت

وەك ئیســالمی ســونەی دەوڵەتــی پاوانخــواز و دەســەاڵتگەرایە. بەشــێكی گرینــگ لــە 

ــی  ــە قاڵبگەرای ــەدوور ل ــراوە و ب ــی ك ــەك نەریت ــگای جۆرەی ــە رێ ــران ل ــی ئێ كوردەكان

ئیســالمی ســونی، " دژایەتــی دیمۆكراتیــك و هەروەهــا راســتینەی دیمۆكراتیكــی 

بــە شــێوازێكی ســەرنجراكێش  لــە بەرانبــەری دەســەاڵتەكانی شــیعەدا  خۆیــان" 

ــە  ــتان، ل ــی كوردس ــە رۆژهەاڵت ــاودەم ل ــوردی ه ــی ك ــەن. شوناس ــی دەك نوێنەرایەت

ســەرەتاكانی ســەدەی بیســتەمی زاینییــەوە هەوڵدانــی كــردووە تــا خــۆی لــە بەرانبەری 

ــی  ــەوە. شۆڕش ــران، داڕێژێت ــی ئێ ــی مۆدێڕێن ــراوی دەوڵەت ــتەم ك ــمی  بەسیس فاشیس

ــەو راســتییەن.  ــاد نیشــاندەری ئ ــە مەهاب ــاری كوردســتان ل ــی كۆم ســمكۆ و ئەزموون

ئــەو راســتییە و نەریتــی خۆڕاگرییــە، لــە ئاكامــدا بــە راوەســتان لــە هەمبــەری كۆمــاری 

ــەملاند.  ــۆی س ــە خ ــی دیك ــران، جارێك ــالمی ئێ ئیس

پەیامنــی "قــەرسی شــیرین" كــە لەناوبەینــی ســەفەوی و عوســامنییەكاندا بەســرا، لــە 

دابڕانــی كوردەكانــی رۆژهــەاڵت لــە كوردســتان گشــتی رۆڵــی ئەساســی هەبــوو. ئــەو 

ــە.   ــتی كوردان ــە گش ــرۆس ل ــی زاگ ــەوەی كوردەكان ــای جیاكردن ــە وات ــە ب پەیامننامەی

ــەوەی  ــر ل ــدا، زیارت ــی ئێران ــی كوردەكان ــە ژیان ــی ل فەرهەنگــی زاڵ و گشــتگیری هەی

ــۆژی  ــە. ئایدۆل ــی هەی ــی و قەوم ــی ئەتنیك ــت، چۆنایەت ــی بێ ــی و ئایینزای ــە ئایین ك

ــدەدات  ــزا، هەوڵ ــن و ئایین ــەری ئایی ــی فاكت ــە خــراپ بەكارهێنان ــەت ب رەســمی دەوڵ

تایبەمتەندییەكانــی قەومــی كوردەكانــی شــیعە و بەتایبــەت لوڕەكان)یەكێــك لــە 

كۆنریــن لقەكانــی فەرهەنگــی كــوردەكان( هەوڵــی الواز خســتنیان دەدات. هەروەهــا 
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كوردەكانــی خۆراســان كــە هەژمارێكــی بەرچاویــان هەیــە، كرمانــج و خــاوەن ئایینــزای 

شــیعەن، هەرچەنــد هەوڵدانێكــی بەرفــراوان بــۆ تواندنــەوە و بێ كاریگەركردنیــان لــە 

بــواری سیاســیدا بەڕێــوە چــووە، بــەاڵم ئــەوان بــەردەوام لەســەر پاراســتنی فەرهەنــگ 

ــی ســەردەم كــە  ــەی چاخ ــەو خۆڕاگرییان ــی خۆیــان پێداگــری دەكــەن. ئ و شوناس

ــتانی،  ــر لورس ــەدەم خێ ــری ســمكۆ، ق ــە)وەك خۆڕاگ ــان هەی ــڕۆ درێژەی ــا رۆژی ئەم ت

قــازی محمەمــەد و...(، كاریگــەری گرینگیــان لــە وەدیهاتنــی شوناســی ســەردەمانەی 

كــوردی لــە رۆژهەاڵتــی كوردســتاندا هەبــووە. ئــەو شۆڕشــانەی كــە لــە ســەرەتاكانی 

ــان  ــاش خۆی ــان لەپ ــەری هەمەالیەنەی ــردووە، كاریگ ــتیان پێك ــتدا دەس ــەدەی بیس س

بەجێهێشــتووە. پێوســتە تایبەمتەنــدی ئۆتۆنۆمییەكانــی خانەدانــی بــە باشــی تێبگەیــن 

و جیاوازییەكانیــان لەگــەڵ ئــەو بزووتنەوانــەی كــە بــۆ پاراســتنی هەبــوون و گەشــەی 

ــەوە.  ــەك جیاكەین ــازادی تێكۆشــین دەكــەن  لەی ئ

ئــەو شــەر و تێكهەڵچوونانــەی كــە لــە هاوئاراســتەیی ئۆتۆنۆمییەكانــی نادیمۆكراتیــك 

روویانــداوە، بــە هــۆی جێگــە و پێگــەی چینایەتــی پێشــەنگەكانیان، زۆربەیــان 

شكســتیان هێنــاوە و خســارگەلێكی قووڵیــان بــە گشــتی لەســەر هەبوونــی نەتەوەیــی 

ــك، هــەر  ــۆی قڕكردنێ ــتووە. هــەر شكســتێك بۆتــە ه ــوردان بەجێهێش ــازادی ك و ئ

ئــەو  كردۆتــەوە.  نزیكــر  هەنگاوێــك  فەرهەنگــی  ژینۆســایدی  قڕكردنێكیــش، 

بزووتنەوانــەی كــە بــە پێشــەنگایەتی "شــێخ عوبەیــدواڵ نەهــری" ، "ســمكۆ" و "قــازی 

ــان نەبــووە.  ــە رۆژهەاڵتــی كوردســتاندا بەڕێوەچــوون ئاكامێكــی جیاوازی محەمــەد" ل

ــر كــردووە  ــازادی الوازت ــی و ئ ــی نەتەوەی ــر، هەبوون شكســت و رسكوتكارییەكــی زیات

ــتیدا.  ــتی گش ــە ئاس ــی ل ــدی و بێ هیوای ــی نائومێ ــۆی كەش وهەوایەك ــە ه ــووە ب و ب

ــەو  ــەری ئ ــەد رێوەب ــازی محەم ــە ق ــاد ك ــە مەهاب ــتان ل ــاری كوردس ــی كۆم ئەزموون

وەئەســتۆ گرتبــوو، هەرچەنــد كــە لــە ئاســتێكی بــەرزی بەشــداری گــەل و ناوەندێتــی 

خەڵــك بەرهرەمەنــد بــوو، نەیتوانــی لــە ئاكامێكــی هاوشــێوەی شۆڕشــەكانی دیكــەی 

ســەردەم خــۆی خــالس بــكات. پەیامنی"ســەعدئاباد" كــە لەناوبەینــی فاشیســمی 

ــوێ  ــی ن ــدا فۆڕم ــە ئەساس ــرا، ل ــدا بەس ــای پەهلەوی ــمی رزاش ــورك و فاشیس ــپی ت س

ــە و  ــی قووڵكردن ــە ئامانج ــوو و ب ــیرین" ب ــەرسی ش ــەی "ق ــەردەمانەی پەیامننام و س

ــەی  ــەوەی ئازادیخوازان ــی بزووتن ــی هاوبەش ــاو كردن ــوردان و پاكت ــی ك ــەرت كردن پ

ــرژرا.  ــی بۆداڕێ ــەوان پیالن ئ

لــە هــەر چــوار بەشــی كوردســتاندا شوناســی نەتەوەیــی كــورد، لــە ســەردەمی 

گرینگریــن  وەبەركەوتــووە.  كوشــەندەی  گــورزی  ســەرمایەداری  مۆدێڕنیتــەی 

تەجرەبەیەكــی كــە لێــرەدا دەبــێ  وەدەســتی بخەیــن ئەوەیــە كــە ناتوانیــن بــە رێبــازی 

ئامێرەكانــی ئەساســی مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری)فیناس، دەوڵــەت ــــ نەتــەوە و 

ــەم  ــن. ه ــن و بیپارێزی ــوردان وەدیبهێنی ــی ك ــی نەتەوەی ــازیگەرایی( هەبوون پیشەس

ئاكتەرەكانــی ســەرەكی پەرگالــی هەژمۆنیــك و هــەم هێامنەكانــی بەكرێگیــراوی، 

حەســێب و كتێبــی خۆیــان لــەو چوارچێوەیــەدا دەكــەن: دابــەش كردنــی كوردســتان، 

پــەرت و لەیــەك دوورمانــەوەی بەشــەكان، تواندنــەوە و قڕكــردن و بنەبڕكردنــی 

هەبوونــی نەتەوەیــی كــورد لــە هەمــوو بەشــەكان و یــا لــە ژێــر حاكمییــەت و رەكێفــی 

خــۆ راگرتنیــان لــە رێــگای پێكهاتــە و دام ودەزگاكانــی ســاختەی كوردگــەرا كــە دەكرێت 

ــە  ــەو پیالنان ــەر ئ ــن. ئەگ ــان بكەی ــراو بەناوی ــی ئاماژەپێك ــەری پیالنەكان وەك تەواوك

ــرداری  ــكات و ك ــەردەوام ب ــت ب ــی راس ــەوان رەوتێك ــی ئ ــت و مەیل ــی خواس ــە پێ ب

ــە  ــت. هێامن ــورد نامێنێ ــی ك ــی نەتەوەی ــە كوردســتان و هەبوون ــت، ئاســەوارێك ل ببێ

بەكرێگیــراوەكان جۆرێــك شوناســی كــوردی ســاختە، چەواشــەكراو و بێ واتــا وەك 

دەمامــك بەكاردەهێنــن كــە سیســتەمی هەژمۆنیــك لــە هــەر پارچەیەكــی كوردســتان 

لــە ژێــر نــاوی ناســنامەی كــوردی دروســتی كــردووە. نەقشــی ئــەو هێامنــە وابەســتە 

و بەكرێگیراوانــە ئەوەیــە كــە لــە رێــگای تواندنــەوە و لەنــاو بردنــی نرخــەكان، 

قڕكردنــی فەرهەنگــی كــوردان ــــ كــە دەیانهەوێــت لــە درێژخایەنــدا بەڕێوەبــەرن ــــ 
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رەوایــی ببەخشــن. یەكێــك لــە خاڵــە بنەڕەتییــەكان كــە ئاراســتەدەرانی چاالكییەكانــی 

رۆشــەنگەری، سیاســی، ئەخالقــی و جوانیناســانە لــە چواچێــوەی هەبوونــی نەتەوەیــی 

ــی  ــە جیهان ــەردەوام ل ــت و ب ــكیان دەرچێ ــە مێش ــاتێك ل ــا س ــت تەنی ــوردان، نابێـ ك

هەســت و عاتیفــەی خۆیانــدا زینــدوو رایگــرن، ئەوەیــە كــە هــەر كام لــەو دامــەزراوە 

كوردگەرایانــەی دەمامكــدار و ســاختە، داوێكــە بــۆ گرفتــار بــوون. نییەتــی ئەوانــە چ 

ــدەن.  ــی كــوردان ب ــە قڕكردن ــی ب ــە كــە رەوای ــان ئەوەی ــێ ، رۆڵی ــا بب ــت ب دەبێ

بەشی پێنجەم

...... دەوڵەت ــ نەتەوەی ئێران و نەقشی ئەو لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا

     نەریتــی دەوڵەتــی ئێــران، بــە ســاكاری و ســادەیی مینیمیزەبــوون قەبــووڵ نــاكات. 

ــوون  ــزە ب ــەری مینیمی ــە هەمب ــدا ل ــی سەردەمیش ــە دەوران ــران ل ــای ئێ ــەت ش تەنان

ــەری  ــە هەمب ــاوی ل ــە ســاڵی 1357 هەت ــران ل ــرد. شۆڕشــی ئیســالمی ئێ ــری ك خۆڕاگ

دەوڵــەت نەتــەوەی بچــووك كــراوەی تایبــەت بــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت) كــە 

ســنوورەكانی دیــاری كرابــوون( و سیســتەمە هاوتەریبەكــەی، هەڵوێســتێكی گۆنجــاو 

ـــ نەتەوەكانــی عەرەبــی خۆیــان  وەرگــرت. هەرچەنــد كــە كۆمــاری توركیــە و دەوڵــەتـ 

ــە  ــەوە" داوە ك ــەت ــــ نەت ــی "دەوڵ ــە پەرگال ــان ب ــەو سیســتەمە و روایی ئەســپاردە ئ

هەبوونــی ئیرساییلــی مســۆگەر دەكــرد، شۆڕشــی ئیســالمی ئێــران، ســتاتۆی داڕێــژراوی 

بــەو شــێوازەی كــە هەیــە پەســەند نەكــرد و هەوڵیــدا تــا هەژمۆنــی خــۆی لــە 

ــن،  ــە دەیبینی ــە ئەمڕۆك ــل ك ــران و ئیرسایی ــوان ئێ ــرژی نێ ــت. گ ــدا پێكبهێنێ بەرامبەری

ـــ نەتــەوەدا نییــە، بەڵكــوو گــرژی و ئاڵــۆزی نێــوان دوو  تەنیــا لــە نێــوان دوو دەوڵــەتـ 

ــەردەوام دەكات.  ــە ب ــوازە ك ــتامتیك و هەژمۆنیخ ــزی سیس هێ
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ــۆ ســەردەمی هەخامەنشــییەكان  ــدا، ب ــە ئێران ــی ل ــی دەوڵەت ــی نەریت پێشــینە و كۆك

ــە فەرهەنگــی مــادی و معنــەوی كۆنفێدراســیۆنی  دەگەڕێتــەوە. هەخامەنشــییەكان ل

مــاد كەڵكیــان وەرگــرت و هەروەهــا هێامنەكانــی ئایینــی میرائیســم و زەردەشــتییان 

پاوانخــوازی خــۆ بەكارهێنــا.  بــە پەرگالــی دەســەاڵتخواز و  پێــدان  بــۆ رەوایــی 

ــە  ــران، هێامن ــی ئێ ــارس وەك یەكــەم سیســتەمی دەوڵەت ــۆری هەخامەنشــی پ ئیمپرات

پەرگالێكــی  بــەرەو  و  خســت  الواز  مادەكانیــان  سیســتەمی  دیمۆكراتیكەكانــی 

ناوەندگــەرا، دەســەاڵتگەرا و داگیــركار ئاراســتەیان پێــدا. مــادەكان لــە ســەرەتای 

دامەزراندنیــدا بەشــدارێكی چاالكیــان هەبــوو، بــەاڵم لــە ئاكامــدا بــە البردنیــان، 

شــكڵێكی ناوەنــدی و پاوانخــوازی پەیــدا كــرد. پەرگالــی هەخامەنشــی لــە راگۆێســتنی 

كۆیلــەداری چاخەكانــی سەرەتایی)ســۆمەر، میــرس، ئاشــوور و بابــل( بــەرەو كۆیلەداری 

باســتانی یۆنــان و رۆم رۆڵــی ســەرەكی هەیــە. كۆیلــەداری ســەردەمی باســتانی 

ــە  ــتەمی كۆیلەداری ــەو سیس ــەنەی ئ ــەرزداری تەش ــۆی ق ــی خ ــان و رۆم، هەبوون یۆن

ناوەندێیــە. چاخــی هێلێنیســم كــە بــە ســەركەوتنەكانی ئەســكەندەر دەســتی پێكــرد، 

نیشــاندەری وەدیهاتنــی ســەنتێزێكی خوڵقێنەرانــە لەبەینــی رۆژهــەاڵت و رۆژئاوادایــە. 

قەیرانێكــی قــووڵ، ســەرچاوەگرتوو لــە شــەڕی هەژمۆنیخوازانــەی جیهانــی لــە بەینــی 

رۆمییــەكان ــــ پارتــەكان هەروەهــا نێــوان رۆمییەكانــی بیزانســی ــــ ساســانییەكان بــە 

ــی  ــزی هەژمۆنیك ــەركەوتنی هێ ــە س ــدا ب ــە ئاكام ــرد، ل ــی ك ــاڵ بەردەوام ــەدان س س

ــاوەی نزیكــی هــەزار ســاڵ  ــە م ــران ل ــی ئێ ــی دەوڵەت ــات. نەریت ــی پێه ئیســالم كۆتای

ــەن  ــە الی ــی ســەفەوی، ل ــی خانەدان ــا دامەزراندن ــە ســەركەوتنی ئیســالم هەت ــە ل وات

ــۆن،  ــە نام ــەوە فەرهەنگ ــەك ئ ــە لەت ــەوە ك ــورك و مەغول ــەرەب، ت ــی ع خانەدانەكان

نوێنەرایەتــی دەكــرا. شــیعەگەری، بە هاتنــی خانەدانــی ســەفەوی وەك ئایدۆلۆژییەكی 

دەوڵەتــی لێهــات. بنەماكانــی حكومەتێكــی ناوەنــدی و دینگــەراش لــەو ســەردەمەدا 

داڕێــژران. شــەڕی هەژمۆنگەرایانــە كــە بــە ئامانجــی داگیركردنــی كوردســتان لەگــەڵ 

ــی  ــەرسی شــیرین كۆتای ــەی ق ــە پەیامننام ــرد، ب ــوری عوســامنی دەســتیان پێك ئیمپرات

پێهــات. لــە دەرئەنجامــی ئــەو پەیامننامەیــەدا، كوردســتان بــۆ جــاری یەكــەم بــە دوو 

ــەك  ــان لەت ــەتی" پێكەوەژی ــورد، سیاس ــینەكانی ك ــی میرنش ــە بەین ــرا. ل ــەش پارچەك ب

ــوو.  ــی جێگیربب ــەری" بەجوان ــای خۆڕێوەب ــەر بنەم ــك، لەس ــزی هەژمۆنی هێ

خانەدانــدا  چەنــد  لەناوبەینــی  ســەفەوی،  رووخانــی  پــاش  ئێــران  دەوڵەتــی 

دەستاودەســت دەبــوو، لــە دەورانــی شــەڕی جیهانــی یەكــەم بــە پێكهێنانــی دەوڵــەت 

ــپۆتیكی  ــدی و دێس ــی ناوەن ــەت حاڵەتێك ــدا، حكوم ــە ئێران ــڕن ل ــەوەی مۆدێ ـــــ نەت

پەیــدا كــرد. ئــەو حكومەتــە ئیزنــی هیــچ چەشــنە جیاوازییەكــی ناســنامەیی نــەدەدا و 

ـــ نەتــەوە لــە  شوناســە جیاوازەكانــی بــە تونــدی ســەكوت دەكــرد. پێكهاتنــی دەوڵــەتـ 

ئێــران و واڵتانــی دیكــەی دراوســێ و بەردەوامــی رەوتــی ناوەندگەرایــی و رسكوتــكاری 

ــتان  ــكردنی كوردس ــی دابەش ــا رەوت ــك هەت ــە هۆكارێ ــوو ب ــدا ب ــە ئەوان ــنامەیی ل ناس

تــەواو بێــت. پەیامننامەكانــی سایكســپیكۆ و لــۆزان، هاوپەیامنــی هێزەكانــی جیهانــی 

ئــەو كاتــە بــوو بــۆ دابەشــكردنی كوردســتان و بــۆ ئــەوەی شوناســی نەتــەوەی كــورد 

ئینــكار بكــەن. پــاش شــەڕی یەكەمــی جیهانــی حكومەتــی ئێــران وەك منوونــەی 

ــی  ــەوی هەژمۆن ــە دەرئەنجامــی لێكدان ــە و پاشــایەتی ئەفغانســتان، ل ــاری توركی كۆم

ــژراوە.  ــەرلەنوێ داڕێ ــڕن س ــەوەی مۆدێ ــەت ــــ نەت ــاوی دەوڵ ــەر ن ــتان، لەس ئینگلس

دروســت وەك رێككەوتنەكــەی لەگــەڵ مســتەفا كەمــال، دەســەاڵت لــە پێنــاو ئێرانێكــی 

مینیمیــزەدا، پیشكەشــی رزاشــا كــرا. ئینگلســتان هــەر كام لــە پاشــایەتییەكانی ئێــران، 

ئەفغانســتان و كۆمــاری توركیــە كــە لــەو ســەردەمەدا مینیمیــزەی كردبــوون، لەســەر 

ــەوی  ــەری بەرباڵوبوون ــە هەمب ــەر(، ل ــی حائیل)لەمپ ــەت ــــ نەتەوەیەك ــاوی دەوڵ ن

یەكێتــی ســۆڤێت بــەرەو باشــوور، دایڕشــتنەوە و دایمەزرانــدن. ئــەوەی كە ئینگلســتان 

هەرێمەكانــی ناوبــراوی بــە شــێوازی حكومەتــی ژێركۆنــرۆل و ژێرچەپۆكــەی كالســیك 

دروســت نەكــرد، نــە لەبــەر الوازی بەڵكــوو بــە هــۆی تــرس لــە پەرەســەندنی یەكێتــی 
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ــە  ــە ل ــییە ك ــتەمێكی ئینگلیس ــەر"، سیس ــی لەمپ ــەتی "دەوڵەت ــوو. سیاس ــۆڤێت ب س

ســەرەتاكانی ســەدەی بیســتەمەوە هەتــا ئــەوڕۆ بــە ســەركەوتوویی بــە ئەنجــام 

ــەو  ــە ب ــرد ك ــوە ب ــتیان بەڕێ ــی مۆدێڕنیس ــا بەرنامەیەك ــی رزاش ــتووە. خانەدان گەیش

ــە  ــا ب ــدرا ت ــاوا كــراوە. هەوڵ ــرا و الســایی رۆژئ ــران وەالن ــە نەریتــی فەرهەنگــی ئێ پێی

ــتان،  ــتی ئینگلس ــی گش ــی حكومڕان ــا وەچەیەك ــدار ی ــی پەیوەندی ــەی حكومرانێك وێن

ــەت  ــە دەوڵ ــەوەی ك ــەوە. ئ ــەرپێ  بیهێڵن ــل لەس ــەت ئیرسائی ــكا و تەنان ــان ئامری پاش

ــی  ــدا تایبەمتەندییەكان ــواری چۆنایەتی ــە ب ــت ل ــی ناوەڕاس ــی رۆژهەاڵت ــــ نەتەوەكان

هەبــوو،   یــان  ئەقــامری(  پەیڕەو")دەوڵەتــی  دەوڵەتــی  یاخــود  "دەوڵەتۆكــە 

بەرجەســتەترین حاڵەتــی خــۆی لــە خانەدانــی پەهلەویــدا نیشــاندا. ئــەو دەوڵەتانــەی 

كــە لــە رێــگای هێــزی ئەمنــی، رسبــازی و پۆلیســەوە لەســەر پــێ  رادەگیــران، بــە بڕانــی 

ــان  ــكۆ و رووخ ــاری نس ــدا دووچ ــی كورت ــە ماوەیەك ــك، ل ــزی هەژمۆنی ــتیوانی هێ پش

ــات.  ــەو شــێوازەی لێه ــش هــەر ب ــی پەهلەوی ــوون. ئاكامــی خانەدان ب

شۆڕشــی گەاڵنــی ئێــران لــە ســاڵی 1357، بــە هەمــان ئەنــدازە كــە سیاســیە، شۆڕشــێكی 

شــیعە  مەالكانــی  رێكخســتنی  لــە  تەنیــا  ئــەو شۆڕشــە  هێــزی  كۆمەاڵیەتیشــە. 

ســەرچاوەی نەدەگــرت؛ بەڵكــوو بەپێچەوانــە، هێــزی بنەڕەتــی خــۆی لــە فەرهەنگــی 

كۆمەاڵیەتــی گەالنــی ئێــران دەگــرت كــە خــاوەن ریشــەیەكی مێژوویــی بــوو. شــۆڕش 

لــە ســەرەتاكانیدا وەك شۆڕشــەكانی فەرانســە، رووســیە و ئانــادۆل، تایبەمتەندییەكانــی 

ــی  ــاڵوی هێزەكان ــراوان و بەرب ــی بەرف ــە هاوپەیامن ــتی ب ــوو. پش ــی هەب دیمۆكراتیك

كــە  دیمۆكراتیــك  نەتــەوەی  هاوپەیامنــی  دەبەســت.  دیمۆكراتیــك  نەتــەوەی 

ــان،  ــان و جوان ــە یەكێتــی بەرفراوانــی چەپگــەراكان، بزووتنەوەكانــی ژن ســەرچاوەی ل

ــەرووی  ــران و لەس ــی ئێ ــی گەالن ــژە واڵتپارێزەكان ــیعە و چین وتوێ ــی ش ئۆمەتگەرایان

هەموویانــەوە گەلــی كــورد دەگــرت، هیــزی ئەساســی ســەركەوتن بــوو. بــەاڵم الیەنــی 

پێكهاتــوو لــە مەالكانــی شــیعە و بازارییــەكان)وردە توجــار( كــە لــە بــواری مێژووییــدا 

لــە نەریتێكــی رێوەبــەری كۆمەاڵیەتــی بەهێــز بەهرەمەنــد بــوو، لــە ماوەیەكــی 

ــوو،  ــدا رێككەوتب ــە لەتكیان ــەی ك ــرد و ئەوان ــەرار ك ــۆی بەرق ــەاڵتی خ ــدا دەس كورت

ــەوەی دیمۆكراتیكــی شــۆڕش  ــە ســەركوتی كــردن. ئەگەرچــی بنەمــای نەت بێ بەزەییان

دووچــاری لەرێدەركەوتــن بــوو، لــە ناوەڕۆكــدا دژایەتــی و ناكۆكــی لەگــەڵ مۆدێڕنیتەی 

ســەرمایەداری هەیــە و بەردەوامــی دەكات. چینــی قۆرغــكار و پاوانخــوازی دەوڵەتــی، 

خواســتی تــا ئــەوە ئەزموونــە دژەكاپیتالیســتییە كــە واتــای مێــژووی و فەرهنگییەكــی 

ــە  ــۆی ل ــی خ ــی هەبوون ــۆ رواییپێدان ــك ب ــە، وەك كارتێ ــی هەی ــەزن و بەنرخ زۆر م

هەمبــەری هێزەكانــی هەژمۆنیخــوازی سیســتەمی ســەرمایەداری بــەكار بهێنێــت. 

ــكاری  ــی قۆرغ ــی چین ــوو هەوڵدان ــە كاردەكات. هەم ــەو بنەمای ــەر ئ ــتاش لەس هێش

دەوڵەتــی ئێــران ئەوەیــە كــە تایبەمتەنــدی دژە مۆدێڕنیستی)دژەكاپیتالیســتی( شــۆڕش 

ــە  ــت و ل ــاوا بەكاربهێنێ ــی هەژمۆنگــەرای رۆژئ ــەری هێزەكان ــە بەرانب ــك ل وەك چەكێ

هاوســەنگی دەوڵــەت ــــ نەتــەوەی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بتوانێـــت پێگەیەكی شــیاو 

و جێــگای متامنــە وەدەســت بخــات. وەك مۆدێڕنیتەیەكــی جیــاواز، لــە بــواری واتایــی 

و ناوەڕۆكــدا، جیاوازییەكــی لەگــەڵ مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری نییــە. بەهەمــان 

شــێوە كــە دەوڵــەت ــــ نەتەوەكانــی عــەرەب و یەكەمیــن و دویەمیــن قۆناغــی 

ــن  ــی، "زیاتری ــەوەی تاكتیك ــازی لێكدان ــە رێب ــا ب ــدەدەن ت ــە هەوڵ ــە توركی ــار ل كۆم

ــەری  ــە بەرانب ــاوكات ل ــەن، ه ــت بخ ــتەم وەدەس ــی سیس ــە خوان ــرە" ل ــك و بەه پش

رواییــدان و پشــتیوانیكردنی سیســتەم، ئیــزن بــدەن كــە پــەرگال لــە خێــر و قازانجیــان 

بەهرەمەنــد بێــت. ئێرانیــش دەیهەوێــت ناكۆكــی خــۆی لەتــەك پەرگالــی جیهانــی بــۆ 

ئامانجێكــی هاوشــێوە بكاربهێنێــت. لــەو رێیــەوە دەرفــەت و دەرئەنجامــی هاوشــێوە 

وەدەســتبخات. ئــەوە جۆرێــك لــە چەنەلێدانــی توجــاری بــازارە كــە لــە نەریتــی ئێرانــدا 
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پێگەیەكــی بەهێــزی هەیــە. ئــەوە نەریتــە، قەیــران لــە ئێرانــدا، لــەو خاڵــەوە دەســت 

پێــدەكات. نەریتــی بەهێــز فەرهەنگــی، چینێكــی پاوانخــوازی دەوڵەتــی رێككەوتــوو 

لەگــەڵ مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری قەبــووڵ ناكات.لەبــەر ئەوەش هەمیشــە شــیامنەی 

ــی هــەردوو  ــە ناوبەین ــی "شــەڕێك ل ــە حاڵەت ــران وەرگەرێت ــاو ئێ ــۆزی ن ــەوە كــە ئاڵ ئ

مۆدێڕنیتــە" دەكرێــت. بەپێچەوانــەی ئــەوەی كــە لــە دەوڵــەت ــــ نەتەوەكانــی توركیــە 

و عــەرەب دیــرا، گۆمانــی ئــەوە ناكــرێ  كــە بــە ئاســانی لەنــاو بچێــت.

ــەڵ  ــت لەگ ــی ناوەڕاس ــتنی رۆژهەاڵت ــۆ وەدەستخس ــە ب ــران، ئەمڕۆك ــی ئێ ئۆلیگارش

ــتی  ــە ئاس ــر ل ــەڕە زیات ــەو ش ــد ئ ــەڕێكی هەژمۆنیكدایە)هەچەن ــاو ش ــل لەن ئیرسایی

ــی  ــی ناوەك ــا چاالكییەكان ــی ت ــەت هەوڵدانێت ــەوە(. بەتایب ــاردا دەمێنێت ــدوان و گوت لێ

ــی  ــی نەریت ــت. ئەگەرچ ــج بكاربهێنێ ــان ئامان ــەم بەهەم ــی دووه ــۆی وەك كارتێك خ

چەكێــك  وەك  ســاڵەی  هــەزاران  ئەزموونــی  و  تەجرەبــە  ئێرانــدا  لــە  دەوڵەتــی 

لــە خزمەتدایــە؛ بــەاڵم لــە ســەردەمی مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری ســەبارەت بــە 

ــە  ــە ســەردەمێكی كــە سیســتەم ل ئاســتی هێــزی خــۆی زێدەرۆیی)اغــراق( دەكات. ل

بەرباڵوتریــن حاڵەتــی گلۆبــال دایــە، ئەگــەر پەرگالــی دەوڵەتــی ئێــران بــە شــێوازێكی 

رێشــەای مۆدێڕنیتەیــەك هەڵنەبژێرێــت شانســی ســەركەوتنی یەكجــار كــەم دەبێــت. 

وەك دەوڵــەت ــــ نەتەوەكانــی دیكــەی هەرێمەكــە، دەوڵــەت ــــ نەتــەوەی ئێرانیــش 

ــی چارەســەری  ــەوەرەی یەكەم ــازی لەپێشــدایە. ت ــۆ چارەســەری پرســەكان دوو رێب ب

بریتییــە لــە: رێككەوتــن لەتــەك سیســتەمی جیهانــی؛ وەك حكومەتــی شــا. لــە 

واقیعــدا دەوڵــەت ــــ نەتــەوەی ئێــران بــۆ ئــەو مەبەســتە ئامادەیــە؛ بــەاڵم سیســتەمی 

ــەاڵم  ــاكات. ب ــەند ن ــران پەس ــتاكە ئێ ــكڵەی ئێس ــەو ش ــەرمایەداری، ب ــەی س مۆدێڕنیت

ئــەو چاوپێكەتنانــەی كــە بــە ئامانجــی رێككەوتــن پێكدێــن،  لــە ئاكامــدا چ بــە 

ــای  ــی هەژمۆنیی ــدی هێزەكان ــە بەرژەوەن ــگای شــەڕوە، ل ــە رێ ــتیانە  چ ل ــازی ئاش رێب

ــك  ــە؛ كاتێ ــەوەرەی دووهەمــی چارەســەری ئەوەی ــت. ت ــی پێدێ ســەرمایەداریدا كۆتای

كــە مــژاری چارەســەری پرســەكان دێتەپێــش، دابڕانێكــی رادیــكال لــە سیســتەم 

ــران  ــی ئێ ــی پاوانخــوازی دەوڵەت ــە كاتیكــدا كــە هــەم چین ــە ل ــە گــۆڕێ. وات دەكەوێت

و هــەم هێزەكانــی هەژمۆنیــك رۆژئــاوا توانایــان نامێنێــت، رێــكاری مۆدێڕنیتــەی 

دیمۆكراتیــك وەك مەجبوورییەتێــك دەكەوێتەگــەر.
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بەشی شەشەم

پرسەكانی سەبارەت بە دیمۆكراتیزاسیۆن لە ئێران

بــواری  لــە  ئێــران  ئێســتاكەی  كێشــەكانی  ریشــەی  دەتوانرێــت  كورتــی  بــە     

دیمۆكراتیزاســیۆن بــەو شــێوازەی ژێــرەوە لــە چەنــد فاكتــەردا دەستنیشــان بكەرێــت. 

ــر  ــە ژێ ــەفەوییەكان كەوت ــاش س ــەت پ ــران بەتایب ــووری ئێ ــی: ئیمپرات 1. ناوەندگەرای

كۆنتڕۆڵــی سیاســەتەكانی هێزەكانــی ئەورووپایــی و لەنــاو ئەوانشــدا بەتایبــەت 

ــی و  ــتییەتی)كلیت( فەرهەنگ ــە گش ــوو ك ــەوە ب ــە ئ ــەو هێزان ــی ئ ــا. ئامانج بریتانی

سیاســی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت پارچــە بكەرێــت تــا بــە ئاســانی بتوانــن بیخەنــە ژێــر 

ــی  ــاوازدا بەش ــی جی ــە قۆناغ ــەن. ل ــدا بك ــەی تێ ــرشەوی هەمەالیەن ــەوە و پێ كۆنتڕۆڵ

جــودا جــودا لــە ئیمپراتــووری ئێــران وەك ئەفغانســتان، گورجســتان، ئەرمنســتان و ... 

بــە كۆمەڵێــك پەیامننامــە هێــدی هێــدی جیــا ببوونــەوە. لەبــەر ئــەوەش لە ســەردەمی 

پەهلەویــدا، هەوڵــدان كــرا تــا بــە دروســت كردنــی دەوڵــەت ــــ نەتەوەیەكــی 

ــەالح  ــان رزگار بكــەن. برۆكراتیزمێكــی زەب ــاو چــوون خۆی ــە رووخــان و لەن ــز ل بەهێ

ــەرهەڵدانەكان  ــوو س ــدەدا، هەم ــەوە گرێ ــە خۆی ــتێكی ب ــەر ش ــە ه ــوو ك ــت ب دروس

و پێكهاتەكانــی دیمۆكراتیــك  و ئۆتۆنۆمــی كۆمەاڵیەتــی)وەك عشــایر و عێــالت( 

ــەوەی  ــەت ــــ نەت ــدا دەوڵ ــە ئاكام ــەوە. ل ــردن هاتن ــەرووی ســەركوتكاری و قڕك رووب

مۆدێڕنــی پەهلــەوی پێكهــات و كێشــەگەلێكی جیــدی لــە بــواری دیمۆكراســیدا 

ــرد. دروســت ك

ئەگەرچــی هەوڵدانگەلێــك بــۆ مەرشووتەكردنــی پاشــایەتی ئێــران لــە ســەردەمی 

ــە  ــەی ك ــەو نەتەوەگەرایی ــەت ئ ــەاڵم نەتەوەگەرایی)بەتایب ــام درا، ب ــارەوە ئەنج قاج

ــە  ــوو ب ــە ب ــەری مەرشووت ــە هەمب ــە( ل ــتە لووتك ــدا گەیش ــەردەمی پەهلەوی ــە س ل

ــەوە  ــەت ــــ نەت ــۆری دەوڵ ــە ج ــای ل ــی رەه ــتێنی دیكتاتۆرییەك ــك و بەس لەمپەرێ

وەدیهێنــا. لــە قۆناغــی ئێســتاداش، پێكهاتــەی ئیــداری وەك پۆلیــن كردنــی ئوســتانی، 

ــەكان و  ــاوی رێوەبەریی ــر ن ــە ژێ ــی ل ــس، ئەگەرچ ــار و الدی و مەجلی ــووڕاكانی ش ش

نوێنەرایەتیەكانــی هەرێمــی پێناســەدەكرێن بــەاڵم لــە كــردەوەدا توانــاكاری پێویســتیان 

ــكڵی و الوازن. ــاختە و ش ــار س ــە و یەكج ــی نیی ــی ناوەندگەرای ــۆ البردن ب

زانســتگەرایی  و  جنســیتگەرایی  دینگەرایــی،  نەتەوەگەرایــی،  كاریگەرییەكانــی   .2

پۆزیتیویســتی: ئــەو ئایدۆلۆژیانــە هــەم لەســەر دەوڵــەت و هــەم لەســەر الیەنەكانــی 

دژبــەر كاریگەرییەكــی قووڵیــان بەجێهێشــتووە. لــە ئەنجامــدا بوونەتە هــۆكاری ئەوەی 

ــی  ــا جیاوازییەكان ــت. هەروەه ــەل نەكرێ ــە كێشــەكانی گ ــەیەكی راســت ل ــە پێناس ك

ــە هــۆی نەتەوەگەرایــی دەوڵــەت ــــ نەتــەوە بــەردەوام لێدانــی  ــران ب ناســنامەیی ئێ

مــۆری نــاڕەوا پەڕاوێــز خــراون و ســەركوت كــراون. ژنــان لــە هەرجــۆرە مــاف و ئــازادی 

ــی  ــدا بەجێ ــە ئاكام ــەوە. ل ــراون و دووچــاری ســتەم و هــەاڵواردن بوونەت ــەری ك بێ ب

پشــت بەســن بــە رێكارەكانــی دیمۆكراتیــك، بــە چڕكردنــەوەی روانگەگەلــی ئەمنییەتی 

و پێداگــری لەســەر ئایدۆلــۆژی رەســمی)كە لەگــەڵ بۆچوونەكانــی مۆدێڕنیتــەی 

ــر كــردووە.  ــان زیات ــووە( كێشــەكانی ناوخۆیــی كۆمەڵگاكانی ســەرمایەداری تێكــەاڵو ب
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ــورت،  ــواژۆی ك ــك پێ ــك: دەرەوەی هێندێ ــی دیمۆكراتی ــای بنچینەی ــی یاس 3.  نەبوون

ــەو  ــەوەی ئ ــەر ئ ــاوە. لەب ــن نەرەخس ــن و رێكخس ــازادی رادەربڕی ــۆ ئ ــك ب دەرفەتێ

ئازادییانــە لــە الیــەن یاســایەكی بنچینەیــی دیمۆكراتیكــەوە كــە لەســەر بنەمــای 

ــراون.  ــی نەك ــۆگەر و گارانت ــت، مس ــتی پێكهاتبێ ــی گش رێككەوتن

ــازیگەرایی  ــم و پیشەس ــەوە، كاپیتالیس ــەت ــــ نەت ــزم: دەوڵ ــژی و میلیتاری 4. توند وتی

وەك ســێ  هێامنــی بنەڕەتــی مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری، بــۆ ســازدانی "مۆدێلــی 

ــگای یەكدەســت"، هەمیشــە، بەكارهێنانــی سیاســەتەكانی توند وتیــژی، ئینــكار  كۆمەڵ

ــۆ  ــەرمایەداری ب ــەی س ــی مودێڕنیت ــە هاتن ــت. ب ــا وەردەگرێ ــە بنەم ــەوە ب و تواندن

ــەوەی  ــەت ــــ نەت ــكڵگرتنی دەوڵ ــەوی و ش ــەردەمی پەهل ــە س ــەت  ل ــران، بەتایب ئێ

ــە  ــتاكەش ل ــدران و ئێس ــەوە بەكارهێن ــگ، تواندن ــەتەكانی زەبر وزەن ــدا سیاس ناوەندی

كۆمــاری ئیســالمی ئێرانــدا بــەردەوام دەكــەن. ئامانــج ئــەوە بــوو كــە هەمــوو گەالنــی 

ــت  ــەوەی سەردەس ــی نەت ــە فەرهەنگ ــەڵ ب ــاودا ، تێك ــش لەن ــی كوردی ــران و گەل ئێ

ــووی  ــووری هەم ــن و ئاب ــان، ئایی ــا زم ــرە هەت ــەوە بگ ــی گەالن ــە جل وبەرگ ــن. ل بكرێ

ــت  ــردن، دروس ــزە ك ــە میلیتاری ــەت ب ــتدرێژی. دەوڵ ــرش و دەس ــی هێ ــە ئامانج كاران

ــگ، رەوشــی  ــژی و زەبر وزەن ــی توند وتی ــی، بەكاربردن ــی كەش وهــەوای ئەمنییەت كردن

ــدران و  ــی هەن ــۆ جوغرافیای ــرد. دوورخســتنەوە ب ــر ك ــی ئاڵۆزت كێشــەكانی كۆمەاڵیەت

گۆڕینــی پێكهاتــەی نیشــجێیانی هەرێمــەكان؛ كۆچبەركــردن لــە الدێ و گوندەكانــەوە 

بــۆ شــارەكان؛ بەڕێوەبردنــی سیاســەتی تایبــەت لــە زیندانەكانــدا؛ ئەشــكەنجە و 

ئیعــدام؛ سیاســەتگەلی تواندنــەوەی ســەپێرناو لــە رێــگای سیســتەمی پەروەردەیــی و 

ــان  ــی قەدەغــەكاری جوراوجــۆر، هەمووی ــەوە؛ بێكاركــردن و بەكارهێنان راگەیاندنەكان

نیشــاندەری تونــد و تیــژی و هێرشــن كــە لــە الیــەن دەوڵەتــەوە دژی گەالنــی ئێــران و 

ــە.  ــان هەی ــورد ئەنجــام دراون و هێشــتاش بەردەوامیی ــی ك ــەت گەل بەتایب

ــەت  ــتی و بەتایب ــەی كاپیتالیس ــی مۆدێڕنیت ــە هێامنەكان ــە ك ــگ ئەوەی ــی گرین خاڵێك

دەوڵــەت ــــ نەتــەوەكان هەمــوو شــێوازێكی زەبروزەنگیــان ســەبارەت بــە كوردســتان 

ــزە ســەرەرۆ  ــە هێ ــا ب ــە تەنی ــەو كردەوان ــە ئ ــە ك ــاوە. راســت نیی ــوردان بەكارهێن و ك

ــــ نەتەوەكانــی ئەوانــەوە  و مڵهوڕەكانــی فــارس، تــورك و عــەرەب و دەوڵــەت 

گرێبدەیــن. تــا ئــەو كاتــەی كــە هەژمۆنــی ناوەنــدی كاپیتالیســتی لــە مەیــدان نەبێــت، 

هیــچ رێوەبەرییەكــی ســەرەرۆ و ملهــوڕ یــا دەوڵــەت ــــ نەتەوەیــەك بــە تەنیــا هێــزی 

ــەو  ــا ئ ــە. ت ــی نیی ــی نەتەوەیەك ــی لەناوبەردن ــە ئامانج ــگ ب ــی زەبر وزەن بەڕێوەبردن

كاتــەی كــە پــەرگال ئیزنــی ئــەو كردەوەیــە نــەدات، لــە ئەگــەری خواســت و مەیلیشــدا 

ناتوانێــت كــە پێكیبهێنێــت. تەنانــەت ئەگــەر تواناكاریشــی هەبێــت، ناتوانێــت كــە بــە 

ــكات.  ــەو كارە ب بەردەوامــی ئ
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بەشی حەوتەم

پژاك و رێكاری نەتەوەی دیمۆكراتیك

   پارتــی ژیانــی ئــازادی كوردســتان)پژاك( بــۆ چارەســەری پرســی كــورد و پرســی گەاڵنی 

ــە چەمــك، تیــوری و پرەنســیپەكانی چارەســەری  ــە پشــت بەســن ب ــران، ب دیكــەی ئێ

دیمۆكراتیــك و بــۆ پێشخســتنی رێــكاری نەتــەوەی دیمۆكراتیــك تێكۆشــان و خەبــات 

دەكات. لەســەر ئــەو بنەمایــە: 

ئــا. "جێگیربوونــی ئێــران لــە رەوتــی دیمۆكراتیزاســیۆن" و "چارەســەری دیمۆكراتیكــی 

مەســەلەی كــورد"،  دوو رووی یــەك مێداڵیۆنــن كــە بێ یــەك ئەنجامگیرنابــن.

بابەتێكــی  كۆمەڵــگا،  ئــازادی  زەمینــی  بەواتــای  دیمۆكراتیــك  سیاســەتی  ب. 

حاشــاهەڵنەگرە. سیاســەتی دیمۆكراتیــك بەســتێنی چارەســەری تــەواوی ئــەو كێشــانەی 

ئێســتا و هەروەهــا ئــەو كێشــانە و ئاڵۆزییانــەن كــە لــە داهاتــوودا روودەدەن. 

ــدا  ــەتی دیمۆكراتیك ــوەی سیاس ــە چوارچێ ــش ل ــی دیمۆكراتیكی ــرە و دیپلۆماس موزاكی

ــازادی  ــە ئ ــە ك ــەری پێوشــوێنگیری سیاســەتی دیمۆكراتیك ــە ئەگ ــا ل ــن. تەنی دەگونجێ

ــی ســەندیكا،  ــك، دامەزراندن ــەی دیمۆكراتی ــە پێكهات ــد ل ــی بەهرەمەن ئەندێشــە، پارتی

تەعاونــی و هەرچەشــنە كۆمەڵــگای مەدەنــی ئــازاد جێبەجــی دەبێــت. یەكێــك 

لــە پێویســتییەكانی حاشــاهەڵنەگری سیاســەتی دیمۆكراتیــك ســازكردنی بەســتێنی 

وەدیهاتنــی كەش وهــەوای سیاســی كراوەیــە بــۆ بەشــداریكردنی هەمــوان.

ج. مودێلــی رێگەچارەییــەك كــە پــژاك بــۆ چارەســەری پرســی كــورد دەیخاتــە بەربــاس، 

نەتــەوەی دیمۆكراتیكــە كــە لــە هەمــوو چەشــنە "دەوڵــەت ــــ نەتەوە"گەرایــی پــاك 

كراوەتــەوە. رێــكاری نەتــەوەی دیمۆكراتیــك لــە " دەوڵــەت ــــ نەتەوە"گەرایــی رزگاری 

كــراوە و نەتەنیــا بــۆ كــوردان بەڵكــوو بــۆ تــەواوی كۆمەاڵنــی ئەتنیكــی و نەتەوەیــی 

ــە  ــەرا، ك ــەوە" گ ــەت ــــ نەت ــی "دەوڵ ــە. رێگەچارەكان ــڕوا و متامنەی ــگای ب ــران جێ ئێ

بــە درێژایــی مێــژووی مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری و لــە هەمــوو قۆناغەكانــی پرســی 

نەتەوەیــی وەك تەنیــا رێــكار و رێگەچــارە ســەپێرناون، مێژوویــان وەك گۆمــی خوێــن 

ـــ نەتەوەگەرایــی، رێــگای چارەســەری كۆتایی پێهێنانی كێشــەكان  ڵێكــردووە. دەوڵــەتـ 

نییــە؛ بەڵكــوو رێــگای قووڵكــردن، چڕكردنــەوە و هەاڵییســاندنی شــەڕە تــا بــەو شــێوازە 

وەدیهێنــان و بەدەوامــی "بەهــرە و قازانــج" مســۆگەر بــكات. ریگەچــارە و چارەســەری 

قەیرانــەكان ئەوەیــە كــە هەرســێ  كۆڵەكــەی مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری)دەوڵەت ــــ 

ــەی  ــی مۆدێڕنیت ــن و هێامنەكان ــازیگەرایی( والبرنێ ــدە، پیشەس ــرەی زێ ــەوە، بەه نەت

دیمۆكراتیك)نەتــەوەی دیمۆكراتیــك، ئابــووری كۆمەاڵیەتــی كۆمینــاڵ، پیشەســازی 

ئێكۆلۆیــك( وەك جێگــری ئــەوان پێكبێــن و ســازبكرێن. 

د. تەنیــا رێــگا بــۆ ئــەوەی كــە بتوانیــن بــە پشــت بەســن بــە روانگــەی ئاشــتیخوازانە 

و سیاســی، ســەبارەت بــە پرســی كــورد لەگــەڵ دەوڵــەت ــــ نەتــەوەی ئێــران بگەینــە 

رێگەچــارە و چارەســەری پرســەكە مســۆگەر ببێــت، ئەوەیــە كــە مافــی گــۆڕان و بــوون 

بــە نەتــەوەی دیمۆكراتیــك بۆ گەلــی كورد و پێگــەی رێوەبــەری ئۆتۆنۆمــی دیمۆكراتیك 

وەك ئەنجامــی رسوشــتی ئــەو مافــە قەبــووڵ بكرێــت) ئــەو مافــە بــۆ گەالنــی دیكــەش 

ــكات  ــی گەشــە ب ــە بتوان ــەو رێگەچارەی ــە ئ ــەوەی ك ــۆ ئ ــان شــێوە راســتە(. ب بەهەم

و پێشــبكەوێت، دەبێــت هەنــگاو بەهەنــگاو گۆڕەپانــی "دەوڵــەت ــــ نەتەوە"گەرایــی 
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تەنــگ و ســنووردارتر بكرێتــەوە و زەمیــن و مەیدانــی كۆمەڵــگای دیمۆكراتیكــش 

ــمی  ــەتەمی كۆنفێدڕاڵیس ــە سیس ــەو بنەمای ــەر ئ ــكات. لەس ــدا ب ــر پەی ــی زیات بەرینای

دیمۆكراتیــك بــۆ ئاشــتی و دیتنــەوەی چارەســەری سیاســی یاریــدەدەر و لەبــارە. 

كۆســپی ســەر رێــگای ئاشــتی و چارەســەری سیاســی، ئــەو پــرۆژە و سیاســەتانەن كــە 

ــاراوە  ــنی ش ــە چەش ــەوە ب ــەن دەوڵەت ــە الی ــی ل ــی فەرهەنگ ــای قڕكردن ــەر بنەم لەس

دژی كــوردان بەڕێوەدەچێــت. ئەگــەر دەوڵــەت لــەو جــۆرە كردەوانــە دەســت 

هەڵگرێــت و قەبــووڵ بــكات كــە ئابــووری كۆمەاڵیەتــی بــە ئامانجــی كەمكردنــەوە و 

ســنوورداركردنی بەهــرە، پیشەســازی ئێكۆلۆژیــك و بەتایبــەت نەتــەوەی دیمۆكراتیــك 

ــن و جێگــە  ــاو سیســتەمدا بەجــێ بكرێ ــك، لەن ــەی دیمۆكراتی ــی مۆدێڕنیت وەك هێامن

ــی ئاشــتی  ــدا وەدەســت بخــەن، رەوت ــی دیمۆكراتیك ــە یاســای بنچینەی ــەك ل و پێگەی

ــەوە. ــدە و رێگەچــارەی سیاســی دەكردرێت مایەن

ه.  لــە چارەســەری دیمۆكراتیكــی پرســی كــورد لــە رۆژهەاڵتــی كوردســتان و ئێــران، یــا 

پرســەكان لــە رێــگای ئاشــتی و سیاســەتی دیمۆكراتیــك و بــە رێبــازی یاســای بنچینەیــی 

دیمۆكراتیــك چارەســەر دەكردرێــن؛ كــە لــەو حاڵەتــەدا دەوڵــەت ــــ نەتــەوەی ئێــران 

نەتەنیــا دەســت لــە سیاســەتی ئینــكار و پاكتاوكــردن هەڵدەگرێــت، بەڵكــوو پێناســەی 

راســتەقینەی  پرســەكە قەبــووڵ دەكات و رێگەچارەكــەی لــە یاســای بنچینەیــی 

ــاوەڕۆك  ــەم ن ــێوازە ه ــەو ش ــەوە. ب ــمول(دا دەدۆزێت ــی جیهانگیر)جهانش دیمۆكراتیك

ــی  ــان و الیەنەكان ــەڵ موخاتەب ــك لەگ ــی دیمۆكراتی ــای بنچینەی ــازی یاس ــەم رێب و ه

پرســەكان دیــار دەكات. ئــەوە رێگەچارەیەكــە كــە یەكپارچەیــی واڵت هــەم وەك 

دەوڵــەت و هــەم وەك نەتــەوە مســۆگەر دەكات. گۆڕانكارییەكانــی ریشــەیی و 

ــەرەڕای  ــە، س ــەو رێگای ــەر ل ــەم، ئەگ ــەی دووه ــەپێنێت. وەك رێگ ــك دەس دیمۆكراتی

ــە  ــەوە ئەوەی ــە دەمێنێت ــت، رێگایەكــی ك ــری بكرێ ــە زۆری بەرگی الیەنگــری گشــتی ب

كــە كۆنفێدڕاڵیســمی دیمۆكراتیكــی كوردســتان بــە شــێوازێكی یەكالیەنــە، حاكمییەتــی 

پێــرشەوی  بــۆ  هێــامن  گەلێــك  بیپارێزێــت.  و  پێكبهێنێــت  خــۆی  دیمۆكراتیكــی 

ــی  ــازدان و پێكهێنان ــەوەی س ــەر ئ ــژاك لەب ــە. پ ــەدا هەی ــەو رێگای ــەركەوتووانە ل س

نەتــەوەی دیمۆكراتیكــی بەجێــی نەتەوەگەرایــی دەوڵەتی وەك ســەردێڕی ئامانجەكانی 

خــۆی دەستنیشــان كــردووە، بۆیــەش:" هەمیشــە الیەنگری چارەســەری ئاشــتیخوازانەی 

پرســەكانە و بــۆ گفت وگــۆ و موزاكیــرە لەتــەك دەوڵــەت كراوەیــە. بــەاڵم ئەگــەر 

ــزی  ــای هێ ــەر بنەم ــت لەس ــات، دەتوانێ ــت نەخ ــەركەوتن وەدەس ــەدا س ــەو رێگای ل

زاتــی خــۆی درێــژە بــە چاالكــی و پێشــەنگایەتی بــۆ ســازدان و پێكهێنانــی نەتــەوەی 

ــی  ــەوە، دامەزراندن ــە روانگــەی پژاك ــك ل ــدات. چارەســەری دیمۆكراتی ــك ب دیمۆكراتی

دەوڵــەت یــا گۆڕینــی ســنوورەكانی سیاســی ئێــران نییــە.  بەڵكــوو بریتیــە لــە: 

ــك. ــەوەی دیمۆكراتی ــە نەت ــوردان ب ــی ك گۆڕدران

و. رەهەندەكانی نەتەوەی دیمۆكراتیك بریتین لە:

1( رەهەندی كۆمۆنی دیمۆكراتیك و تاك ـ هاوواڵتی ئازاد

   یەكەمیــن مــەرج بــۆ گــۆڕدران بــە نەتــەوەی دیمۆكراتیــك ئەوەیــە كــە تــاك ئــازاد 

ــە،  ــدا ئەندام ــە تێیان ــەی ك ــەو كۆمەاڵن ــا ئ ــۆن ی ــەڵ كۆم ــە لەگ ــەو ئازادیی ــت و ئ بێ

ــاك ــــ  ــە ت ــی ك ــكات. كاتێك ــتەبەر ب ــك دەس ــەتی دیمۆكراتی ــای سیاس ــەر بنەم لەس

ــە قەوارەیەكــەی  ــەوە" ل ــەت ــــ نەت ــك لەگــەڵ "دەوڵ ــەوەی دیمۆكراتی ــی نەت هاوواڵت

ــە  ــان بكــەن، پێناســەكەی هێندێــك بەرفراوانــر دەبێــت. لــەو دۆخــە و ل سیاســیدا ژی

چوارچێــوەی "هاوواڵتــی لەســەر بنەمــای یاســای بنچینەیــی"، بــە هەمــان ئەنــدازەی 

كــە تــاك ــــ هاوواڵتــی نەتــەوەی دیمۆكراتیكە، تــاك ــ هاوواڵتــی دەوڵەتیشــە. مژارێكی 

ــە  ــك ب ــەوەی دیمۆكراتی ــە پێگــەی نەت ــە ك ــدا دەكات ئەوەی ــرەدا گرینگــی پەی ــە لێ ك

رەســمی بنارسێــت. واتــە ئۆتۆنۆمــی دیمۆكراتیــك، لــە یاســای بنچینەیــی نەتەوەییــدا 
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ــت. ــی بەجێبكرێ ــی حقووق وەك پێگەیەك

2( رەهەندی سیاسی

ــەی  ــی دیك ــییە؛ واتایەیك ــدی سیاس ــاندەری رەهەن ــك نیش ــەری دیمۆكراتی   خۆڕێوەب

ئۆتۆریتــە یــا رێوەبــەری دیمۆكراتیكــە. ناكرێــت نەتــەوەی دیمۆكراتــی بەبــێ  رێوەبەری 

زاتــی بفكریــن. ئەگــەر كۆمەڵگایــەك لــە رێوەبــەری زاتــی بێ بــەری بێــت، لــە شــكڵی 

نەتــەوە دەردەكەوێــت. لــە راســتینەكانی كۆمەاڵیەتــی ســەردەمانەدا ناتوانرێــت 

ــاو  ــە ن ــن ل ــە بتوانی ــەوەی ك ــەر ئ ــن. لەب ــاڵ بكەی ــەری خەی ــێ  رێوەب ــی ب نەتەوەیەك

ــان بەســەربەرین،  ــەوە ژی ــەت ــــ نەت ــەڵ دەوڵ ــی سیاســی هاوبەشــدا لەگ قەوارەیەك

خۆڕێوەبــەری دیمۆكراتیــك كەمریــن مەرجــە. هەڵبژاردنێكــی كەمــر لــەوە، بــە واتــای 

ــی  ــژەن و ئاڵۆزكردن ــەوەی كێ ــای قووڵكردن ــە وات ــوو ب ــە، بەڵك ــرس نیی ــەری پ چارەس

ــە. ــی پێكهەڵچوونەكان ــە و پەرەپێدان دۆخەك

ــگای یەكــەم،  ــە دوو شــێوە بەڕێوەدەچێــت: رێ ــەری دیمۆكراتیــك ب ــكاری خۆڕێوەب رێ

ــەری  ــە چارەس ــاو، ل ــی بەرچ ــە. حاڵەت ــەڵ دەوڵەت ــن لەگ ــای رێككەوت ــەر بنەم لەس

ــەری  ــدا خــوی نشــان دەدات. خۆڕێوەب ــی دیمۆكراتی لەســەر بنەمــای یاســای بنچینەی

دیمۆكراتیــك، پرەنســیپێكی بنەڕەتــی ئــەو مافەیــە. مەرجەكانــی ســەرەتایی ئــەو 

ــكار و  ــەتێكی ئین ــنە سیاس ــەر چەش ــە ه ــم ل ــی حاك ــە: دەوڵەت ــن ل ــیپە بریتی پرەنس

پاكتاوكــردن دەســت هەڵگرێــت و نەتەوەی بندەســتیش فكری دامەزراندنــی "دەوڵەت 

ــــ نەتــەوە" ی تایبــەت بــە خــۆی والبنێــت. تــەواوی رێــگاكان دەرەوەی ئــەو رێگایــە، 

یــا دەبنــە هــۆكاری وەدرەنــگ كەوتنــی چارەســەری كێشــەكان و بەوشــێوەیە قووڵــر 

دەبنــەوە و بــە بنبەســت دەگــەن و یــا ئــەوەی كــە تێكهەڵچوونــەكان چڕتــر دەبێــت 

و بــەرەو پەرتبــوون و جیابوونــەوە دەڕوات. مێــژووی كێشــەكانی نەتەوەیــی، لێوانلێــو 

لــە منوونــەی وەهایــە. دوویەمیــن رێــگای بەڕێوەبردنــی رێــكاری خۆڕێوەبــەری 

ــێ   ــەری، بەب ــرۆژەی خۆڕێوەب ــەی پ ــی یەكالیەن ــە كرداریكردن ــە ل ــك، بریتیی دیمۆكراتی

ئــەوەی كــە پشــت بــە رێككەوتــن لەگــەڵ دەوڵــەت ببەســتێت. لــە دۆخێكــی وەهــادا، 

ــۆڕدران  ــەی گ ــكارە یەكالیەنەی ــەو رێ ــە ئ ــم ك ــی حاك ــەڵ دەوڵەت ــەڕ لەگ ــك ش بێ ش

ــوردان  ــەدا ك ــەو دۆخ ــت. ل ــڕ دەبێ ــاكات، چ ــووڵ ن ــك قەب ــەوەی دیمۆكراتی ــۆ نەت ب

لــە هەمبــەری هێرشــەكانی دەوڵــەت تەنیــا یــەك رێگاچارەیــان هەیــە. ئەویــش 

ــە مــەڕ پاراســتنی  ــی ل ــۆ شــەڕ و بەربەرەكان ــی گشــتییە ب ــار كردن ســەفەربەری و تەی

هەبــوون خۆیــان و ژیانــی ئــازاد. تــا گەیشــن بــە رێككەوتــن یــا وەدەســت خســتنی 

ــەوەی  ــەرەو نەت ــۆڕدران ب ــی گ ــەڕدا، رەوت ــژەی ش ــە درێ ــراو ل ــەربەخۆیی بەراوردك س

دیمۆكراتیــك بــە هەمــوو رەهەندەكانییــەوە و بــە پشــت بەســن بــە هێــزی زاتــی خــۆی 

ــت. ــدەخات و وەدیدەهێنێ پێش

3( رەهەندی كۆمەاڵیەتی

نەتــەوەی  لــە چوارچێــوەی  ئێــران  دیكــەی  كــوردان و شوناســە جیاوازەكانــی    

ــەری"  ــی و هون ــتی، وەرزش ــی، تەندروس ــی پەروەردەی ــدا،" دام ودەزگاكان دیمۆكراتیك

ســەقامگیری  كارە،  ئــەو  پێــدەدەن.  گەشــەیان  و  دەكەنــەوە  بەرفــراوان  خۆیــان 

یەكپارچــەی نەتــەوەی دیمۆكراتیــك لەگــەڵ خــۆی دەهێنێــت. لــە پــەروەردەدا، 

پێكهاتــەی چەنــد زمانــی بەبنەمــا وەردەگرێــت. گەشــەكردنی زمانــی كــوردی و 

زمانەكانــی دیكــە هاوتەریــب لەگــەڵ زمانــی فارســی و بەكاربردنیــان لــە پــەروەردەدا، 

پەرەســەندن و دەوڵەمەندییەكــی واتــادار لەتــەك خــۆی دەهێنێــت. ئەگــەر نەتــەوەی 

ئێــران وەك كــۆی گشــتی دەوڵەمەندییەكانــی ناســنامەیی واڵت بــەراورد بكەیــن، ئــەو 

كاتــە دەردەكەوێــت كــە زۆربــەی قەدەغەكارییــەكان و خەتــە ســوورەكان هەتــا ئێســتا، 

جۆرێــك پێشــداوەری و هەڵســەنگاندنی ناپوخــت و وشــكی فكــری و موحافیــزەكاری 

ــان دروســت  ــەری پێشــكەوتن و گەشــەكردن كۆســپ و تەگەری ــە هەمب ــە ل ــوون ك ب
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كــردووە. بــە گەشــەكردن و پەرەســەندنی ئازادانــەی زەمینــەكان و بەســتێنەكانی 

پــەروەردە، تەندروســتی، وەرزش و هونــەر كــوردان و ناســنامە جیاوازەكانــی دیكــەی 

ئێــران، پتەوتریــن و تۆكمەتریــن یەكپارچەیــی نەتەوەیــی بــە شــێوازێكی خۆبەخشــانە 

ــن.   پێكدەهێن

ــگا و  ــازادی كۆمەڵ ــەنگاندنی ئ ــی هەڵس ــگادا، پێوان ــە كۆمەڵ ــان ل ــازادی ژن ــتی ئ ئاس

ــەن  ــە الی ــەم ل ــان ه ــران، ژن ــە ئێ ــە. ل ــەو كۆمەڵگایەدای ــی ل ــكەوتنی دیمۆكراس پێش

سیســتەمی دەســەاڵت و هــەم بــە هــۆی نەریتــە كــۆن و پاشــكەوتووەكانی كۆمەڵــگا، 

بــەردەوام لــە بــن زەخــت و گوشــاردان. پێكهاتــەی دەســەاڵت و هێــز، لەنــاو دەوڵــەت 

و كۆمەڵــگادا ســەرچاوەی لــە زهنییەتــی پیاوســاالری رێكخســتنكراو گرتــووە. لــە 

راســتیدا ژنــان كۆنریــن ژێرچەپۆكە)كۆلۆنــی( و كۆیلەكانــی نــاو مێــژوون و سیســتەمی 

ــازادی  ــەوەش، ئ ــەر ئ ــووە. لەب ــی ژن شــكڵی گرت دەســەاڵت لەســەر بنەمــای كۆیالیەت

ژن، بنەبڕكردنــی دەســەاڵتە بــە هــەر رەنــگ و چەشــنێكی كــە لەنــاو كۆمەڵــگادا بێــت. 

ــەن دەســەاڵتەوە چەوســێندراونەتەوە و  ــە الی ــدە ل ــان چەن ــە، ژن ــەو بنەمای لەســەر ئ

ــەری  ــە هەمب ــە ل ــە تێكۆشــانی ئازادیخوازان ــدازە ل ــە هەمــان ئەن ــی ب ــە قوربان بوونەت

ــەنگن. ــەاڵت پێش ــیمبۆلەكانی دەس ــەكان و س پێكهات

جوانــان، پێشــەنگایەتی ســازدان و داڕشــتنی كۆمەڵــگای ئەخالقــی ــــ سیاســی دەكــەن. 

بــەاڵم هەمیشــە دەســەاڵت هەوڵیــداوە، هێــزی جونــان بــۆ پاراســتنی جێگــە و پێگــەی 

ــارەی دەســەاڵت شــەڕیان  ــەو رەفت ــەك ئ ــەردەوام لەت ــان ب خــۆی بەكاربهێنێــت. جوان

كــردووە و بــە پشــت بەســن بــە هێــزی زاتــی خۆیــان بــە ئامانجــی دەســتەبەركردنی 

دەوڵەتگــەرا،  دەســەاڵتگەرا،  ژرنتۆكراســی،  سیســتەمی  لەبەرانبــەری  مافەكانیــان 

كۆنەپەرســت و موحافیــزەكار ســەریانهەڵداوە. جــوان، چاالكریــن و ئاكتیڤریــن هێــزی 

ــە. ــە كۆمەڵگادای ــی دیمۆكراتیــك ل گــۆڕان و وەرچەرخان

ســەرمایەداری  مۆدێڕنیتــەی  ســەردەمی  لــە  ژینگــە  و خەســارەكانی  لەناوچــوون 

ــۆ  ــەی تەندروســت ب ــاوە. ژینگ ــدا هێن ــەك خۆی ــارەكانی لەت ــی ش ــێرپەنجەیی بوون ش

بەردەوامــی ژیانــی كۆمەڵــگا رۆژ بــە رۆژ زیارتــر لەنــاو دەچێــت. لــە بەرانبــەری ئــەو 

ــە  ــەڵ ژینگ ــا لەگ ــی تەب ــەی كۆمەاڵیەت ــدا پێكهات ــەوەی دیمۆكراتیك ــە نەت ــە، ل دۆخ

ــت. لەگــەڵ هــەر شــتێك كــە  ــا وەردەگیرێ ــە بنەم ــدا ب ــە هەمــوو كار و چاالكییەكان ل

دژی ئێكۆلــۆژی بێــت و ژینگــە لەنــاو بەرێــت، بەربەرەكانــێ دەكرێــت. گەیشــن 

ــە پێكهاتەیەكــی شــاری ــــ الدێیــی هاوئاهەنــگ و هاودەنــگ لەگــەڵ ژینگــە، وەك  ب

ــت.  ــی دەبیندرێ ــتییەكی ژیان پێداویس

4( رەهەندی ژیانی هاوبەشی ئازاد

   ژیانــی كۆمەاڵیەتییەكــی كــە لەنــاو پەنجــەی نەریتەكانــی نابەجــێ و نــاڕەوای 

مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداریدا گرفتــار بێــت، ژیانێكــە كــە ژنــان لــەودا كۆیلــە و بێ چــارە 

بــوون. كۆیالیەتــی ژن لــە گشــتی جیهانــدا چــٍر و قووڵــە،  بــەاڵم دژوارتریــن چەشــنی 

ــازادی  ــی ئ ــی و نەبوون ــە نەزان ــە ســەرچاوەی ل ــی زۆر ك ــی كــوردە. مناڵ ــی ژن كۆیلەت

دەگرێــت، نیشــاندەری ئــەو بابەتەیــە. بێــكاری و كۆیلەتــی بــە حەقدەســتی كەمــەوە، 

بــۆ نفوســی یەكجــار زۆر دەگەڕێتــەوە. لــە هەمبــەری ئــەو وەزعــەدا، ئــازادی ژن لــە 

ــی  ــە.  ژن ــی ژیانیی ــاوەن گرینگییەك ــدا خ ــەوەی دیمۆكراتیك ــتنی نەت ــی پێگەیش قۆناغ

ــان  ــش هەم ــازاد كراوی ــگای ئ ــراوە. كۆمەڵ ــازاد ك ــگای ئ ــای كۆمەڵ ــە وات ــوو، ل ــازاد ب ئ

نەتــەوەی دیمۆكراتیكــە. پەیوەندیــدار لەتــەك ئــەوە دەبێــت روڵــی نەریتیانــەی پیــاو 

بەراوەژو)نخــون( بكرێتــەوە و ئــەو كارە گرینگییەكــی شۆڕشــگێری هەیــە. واتــە 

ــەت و  ــە ژن و حاكمیی ــن ب ــت بەس ــە پش ــل( ب ــی سوێ )نەس ــگای بەردەوام ــە جێ ب

دەســەاڵت لــە ژن پێكهێنــان، دەبێــت هەنــگاو بــەرەو پێگەیاندنــی بەردەوامــی 

نەتــەوەی دیمۆكراتیــك لــە رێــگای هێــزی زاتییــەوە هەڵگیرێــت. بــەو رێژەییــەی كــە 

ــت و  ــوێنی دۆس ــە ش ــت ل ــت، دەتوانێ ــی دەركەوێ ــی جنس ــی كااڵیەك ــە حاڵەت ژن ل
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رەفیقێكــی بەنرخــدا جێگــە بگرێــت. ژنێــك یــا پیاوێــك دەبێت بــە گوێرەی پێداویســتی، 

ــچ  ــەاڵم بەهی ــدات، ب ــەوە بەرب ــراری و دووپاتبوون ــی تیك ــە پەیوەندییەكان ــت ل دەس

ــی  ــگای ئەخالق ــە كۆمەڵ ــی خــۆی ل ــەرك و رۆڵ ــانی و ئ ــە تێكۆش ــێوازێك دەســت ل ش

ــی  ــە هەل ومەرج ــاو، ل ــی ژن و پی ــی هاوبەش ــرین ژیان ــەدات. باش ــیدا بەرن و سیاس

ــە  ــە چاالكیی ــە ل ــت ك ــك وەدیدێ ــا كاتێ ــەدا تەنی ــی ئێم ئێســتاكە و راســتی كۆمەاڵیەت

دژوارەكانــی ســازدان و پێكهێنانــی نەتــەوەی دیمۆكراتیــدا ســەركەوتنی مــەزن و بڵنــد 

وەدەستخســرابێت.

5( رەهەندی ئابووری

هــۆكاری نەبوونــی ژیانــی ئــازاد لــە كۆمەڵــگای كــورددا زیاتــر لــە كۆنرۆڵكردنــی ژیانــی 

ئابــووری كۆمەڵگاكــەی لــە الیــەن دەوڵەتــەوە ســەرچاوەدەگرێت. بــەو چەشــنەی كــە 

دیلــی و ئەســیری ئابــووری،  كــراوە بــە خــاوەن باندۆرتریــن ئامێــری " نكۆڵــی شــوناس" 

ــە  ــۆ ئەوەی ــووری ب ــۆ كــوردەكان. چەوســاندنەوەی ئاب ــازادی" ب ــە ئ ــوون ل و "بێ بەریب

ئــەو دۆخــە بەرســەر تاكــی كــورددا بســەپێنن: "یــا لــە حاڵەتــی كۆمەڵــگا دەركــەوە یــا 

مبــرە!"

خۆڕێوەبــەری ئابــووری، كەمریــن ئاســتی رێككەوتنــە كــە دەوڵــەت ــــ نەتــەوە 

ئابــووری  نــاوەڕۆك خۆڕیوەبــەری  پێیبگــەن.  نەتــەوەی دیمۆكراتیــك دەتوانــن  و 

بەجۆرێكــە كــە نــە ســەرمایەداری كەرتــی تایبــەت )خصوصــی( بەبنەمــا وەردەگرێــت  

و نــە ســەرمایەداری دەوڵەتــی. لــە خۆڕێوەبــەری ئابووریــدا، جێگایــەك بۆ پیشەســازی، 

تەكنۆلۆژیــا، گەشــەكردن و ئاودانــی، مڵكایەتــی و نیشــتەجێیی شــاری ــــ الدێیــی، دژی 

ــك، مۆدێلێكــە  كــە  ــەری دیمۆكراتی ــە. خۆڕێوەب ــك نیی ــگای دیمۆكراتی ژینگــە و كۆمەڵ

لــەوەدا بەهــرەی زێــدە و كەڵەكــەی ســەرمایە دادەخرێتــە ئاســتی هــەری كــەم.  بــازار، 

توجــارەت، رەنگاوڕەنگــی بەرهــەم، رەكەبەرایەتــی و راندمــان رد ناكاتــەوە بــەاڵم 

ــارە  ــاكات. دی ــووڵ ن ــەوان قەب ــەر ئ ــەرمایە لەس ــەی س ــرە و كەڵەك ــی بەه حاكمییەت

ــی  ــی هەی ــتە. ناوەندگەرای ــووری پێویس ــەری ئاب ــۆ خۆڕێوەب ــایی ب ــتێنی یاس ــە بەس ك

لــە یاســای دەوڵــەت ــــ نەتــەوەدا، لەســەرناوی یەكپارچەیــی حقوقــی، لــە هەمبــەری 

دەكات.  دروســت  لەمپــەر  رەكەبەرایەتــی  و  ئێكۆلۆژیــك  ئابــووری،  خوڵقێنــەری 

ــی  ــازاری نەتەوەی ــاردەی ب ــوو دی ــووری پێویســتە تاك ــەوەش حقووقێكــی ئاب ــەر ئ لەب

ــی و ئابــووری ئۆتۆنۆمیــش  ــازاری خۆماڵ ــەكات بــەاڵم دینامیزمەكانــی ب ــكار ن رد و ئین

ــت. ــاو بگرێ لەبەرچ

6( رەهەندی حقووقی)ماف(

ــی  ــت. ماف ــا وەردەگیرێ ــە بنەم ــك ب ــی دیمۆكراتی ــدا، ماف ــەوەی دیمۆكراتیك ــە نەت   ل

دیمۆكراتیــك، مافگەلێكــن كــە پشــت بــە جیاوازییــەكان دەبەســن. ئــەو جــۆرە مافــە، 

ــەت ــــ  ــی دەوڵ ــامانە حقووقییەكان ــادەكاری س ــە و ئام ــاكاری هەی ــی س پێكهاتەیەك

ــات،  ــاو دەب ــی لەن ــی و سیاس ــگای ئەخالق ــە وردەكاری و كۆمەڵ ــڕە ل ــە پ ــەوە ك نەت

لــەوەی كــە نەتەوەیەكــی  بەبنەمــا وەرناگرێــت. نەتــەوەی دیمۆكراتیــك، زیاتــر 

حقووقــی بێــت، نەتەوەیەكــی ئەخالقــی ــــ سیاســییە.  كاتێــك كــە بڕیار بێــت نەتەوەی 

دیمۆكراتیــك لەتــەك دەوڵــەت لەنــاو قەوارەیەكــی سیاســی یــا ژێــر چەترێكی سیاســیدا 

ــە پێویســتی حقــووق و مــاف دەكرێــت. دەبێــت هەبوونــی  بەســەربەرن، هەســت ب

كــوردان لــە بــواری یاســاییەوە بــە رەســمی بنارسێــت و دانــی پیابرنێــت و بــە بنەمــا 

وەرگیرێــت. لــە ئەگــەری وەدینەهاتنــی ئــەو بابەتــە، مافــی خۆڕێوەبــەری بــە شــێوازی 

یەكالیەنــە دەســتەبەر دەبێــت و تێكۆشــان دەكرێــت تــا پێگــەی خۆڕێوەبــەری 

ــت.   ــدا دەستنیشــان بكرێ ــی  نەتەوەیی ــوەی یاســای بنچینەی ــە چوارچێ ــك ل دیمۆكراتی

بەڕێوەبردنــی خۆڕێوەبــەری دیمۆكراتیــك لــە كوردســتاندا، رێوەبەرییەكــی حقووقییــی 

دەوڵەتــی نییــە. بەڵكــوو رێوەبــەری مۆدێڕنیتــەی دیمۆكراتیكــە لــە ئاســتی خۆمالــی و 
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ــدا. هەرێمی

7( رەهەندی فەرهەنگی

   نەتــەوەی دیمۆكراتیــك بــە، بەخشــینەوەی واتــای راســتەقینە بــە تاریــخ و فەرهەنگ، 

ــاری  ــی كــە دووچ ــۆی داڕێژێــت. مێــژوو و فەرهەنگێك هەوڵــدەدات پێكهاتــەی خ

چەواشــەكاری بــوون، لــە رەوتــی پێگەیشــن و ســازبوونی نەتــەوەی دیمۆكراتیــدا 

ــە  ــەر ل ــورد، ب ــی ك ــەری پرس ــۆ چارەس ــك ب ــەوەی دیمۆكراتی ــكاری نەت ــەوە. رێ دەژین

هــەر شــتێك بــە پێناســەیەكی راســت لــە مێــژوو و فەرهەنگــی كــوردەوە گرێــدراوە. 

پێناســەیەكی راســتی مێژوویــی و فەرهەنگــی، پێناســەی هەبوونــی كۆمەاڵیەتــی 

ــدا دەهێنێــت. ســازكردنی نەتــەوەی دیمۆكراتیكــی كــورد، هــەم لەگــەڵ  لەتــەك خۆی

ـــ نەتــەوەی حوكمڕان و هــەم لەگــەڵ لێڕوانینەكانی)رویكرد(  نەتەوەگەرایــی دەوڵــەتـ 

بەرامبــەردا،  لــە  هەیــە.  جیــاوازی  كــوردی  دەوڵەتگەرایانــەی  و  نەتەوەگەرایانــە 

چەشــنێك نەتــەوەی ئاڵرناتیــوە كــە خــۆ دەســپێرێتە مێــژوو و فەرهەنگــی رەنجــدەران 

ــەالن. و گ

8( رەهەندی ئەمنییەت و پاراستنی زاتی

ــە     پێویســتییەكانی پاراســتنی بیولۆژیــك، لەالیــەن ئاژۆكانی)غەریــزە( پاراســن كــە ل

ــوو  ــدا، هەم ــتنی كۆمەاڵیەتی ــە پاراس ــت. ل ــام دەدرێ ــە ئەنج ــدا هەی ــەر گیاندارێك ه

تاكەكانــی كۆمەڵــگا بــە شــێوەیەكی هاوبــەش پاراســتنی خۆیــان دەكــەن. سیســتەمی 

ــەی  ــە هێرشــی مۆدێڕنیت ــی و ب ــەو دووســەد ســاڵەی كۆتای ــی كــوردان ل پاراســتنی زات

ســەرمایەداری نەیتوانــی بەتــەواوی بەرپــرچ بداتــەوە و بــۆ جــاری یەكــەم هەبوونــی 

كــوردان كەوتــە بــن مەترســی لەناوچــوون. كەمریــن شــەرت و مــەرج بــۆ پێكەوەژیــان 

لەگــەڵ دەوڵەتــەكان، ئەوەیــە كــە گارانتــی لەســەر بنەمــای یاســای بنچینەیــی 

ــا  ــت. تەنی ــن بكرێ ــوردان دابی ــازادی ك ــی ئ ــی و ژیان ــی زات ــە شوناس ــی ل ــۆ پارێزوان ب

ــەی  ــەو پێگان ــت ب ــت؛ دەبێ ــەر نابێ ــی تێرك ــای بنچینەی ــای یاس ــی لەســەر بنەم گارانت

ــە رێــی یاســاییەوە دابیــن كــردراون، ئاســتی بەرچــاوی بەڕێوەچوونــی گارانتــی  كــە ل

ئاسایشــی،  و  ئەمنــی  كاروبــاری  بكرێــت. هەمــوو  پەیگیــری  بــەردەوام  ناوبــراو 

ــدا  ــی دەرەكی ــەری هێرش ــە بەرانب ــە ل ــەش ك ــی هاوەب ــتنی نەتەوەی دەرەوەی پاراس

ــەر  ــت. لەب ــام بدرێ ــوردەوە ئەنج ــگای ك ــەن كۆمەڵ ــت لەالی ــت، دەبێ ــام دەدرێ ئەنج

ــی  ــی ناوخۆی ــە باشــرین شــێواز ئەمنییەت ــەك بۆخــۆی دەتوانێــت ب ــەوەی كۆمەڵگای ئ

خــۆ پێكبێنێــت و بەگونجاوتریــن شــكڵ پێداویســتییەكانی خــۆی لــەو بــوارەدا دابیــن 

بــكات.  لەبــەر ئــەوەش دەوڵەتــی ئێــران دەبێــت لــە سیاســەتی ئەمنییەتــی ناوخۆییــدا 

ــدات.  ــدی ئەنجــام ب ــك چاكســازی جی كۆمەڵێ

9( رەهەندی دیپلۆماتیك

ــی  ــت، نەتەوەكان ــی ناوەڕاس ــی رۆژهەاڵت ــەت ــــ نەتەوەكان ــی دەوڵ ــە دیپلۆماس    ل

ــەر ئــەوەش نەتــەوەی  ــر بەكارهێــرناون. لەب ــم لێكــراو هەمیشــە كەرســەتە و ئامێ زوڵ

دیمۆكراتیــك بــۆ پاراســتنی هەبــوون و ئــازادی خــۆی پێویســتی بــە خەباتــی ئەرێنــی 

دیپلۆماتیــك هەیــە) هــەم لــە ناوخــۆ و دراوســێكانیدا و هــەم لــە ئاســتی جیهانیــدا(.  

دیپلۆماســی نەتــەوەی دیمۆكراتیــك ئامێــرێ جێگیــر بوونــی ئاشــتی، دۆســتایەتی، 

ــێیە و  ــران و دراوس ــی جی ــگاكان و گەالن ــوان كۆمەڵ ــی نێ ــتاندن و یەكگرتووی دان وس

چارەســەری كێشــەكان لەتــەك خۆیــدا دەهێنێــت. ئــەو چەشــنە دیپلۆماســییە پشــت 

بــە نرخــە پایەبەرزەكانــی ئەخالقــی و سیاســی دەبەســتێ. دیپلۆماســی نەتــەوەی 

دیمۆكراتیــك، لــە چوارچێــوەی مۆدێڕنیتــەی دیمۆكراتیكــدا دەتوانێــت لــە نێــوان گــەالن 

ــەرەو  ــی ب ــەوە ئەوان ــەت ــــ نەت ــی رۆژهــەاڵت ــــ كــە دیپلۆماســی دەوڵ و نەتەوەكان

ــدە بگێرێــت.  ــردووە ــــ چارەســەرییەكی مایەن ــران و شــەڕی گــەورە ب قەی
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پەیڕەوی پارتی

بەشی یەكەم: پرەنسیپەكانی گشتی

ـــ نــاوی پارتــی: بــە كــوردی " پارتــی ژیانــی ئــازادی كوردســتان " و بــە فارســی "حزب  1ـ 

حیــات ازاد كوردســتان" كورتكراوەكەی پــژاك ــ PJAK ە

ــوەی  ــوورە و نی ــەرەوەی س ــوەی س ــە نی ــە ك ــی الكێش ــی: زەمینەیەك ــااڵی پارت 2ــــ ئ

ــورت و 16  ــكی ك ــە 15 تیش ــك ب ــووردا نیوەخۆرێ ــەی س ــە زەمین ــەوزە، ل ــی س خوارێ

تیشــكی بڵنــدەوە جێــگای گرتــووە. وشــەی PJAK بــە تیپــی التیــن لــە نیــوەی ســەوزدا 

ــوورساوە.  ــە خەتێكــی راســت و رەنگــی زەرد ن ب

ــەری خــۆی  ــی وەك رێب ــدواڵ ئۆجاالن ــی كــورد عەب ــەری گەل ــی: رێب ــەری پارت 3ــــ رێب

ــەری  ــوورساوی رێب ــك كــە ن ــووڵ كــردووە و مانیفێســتی شارســتانییەتی دیمۆكراتی قەب

ــت.  ــوردە وەك مانیفێســتی تێكۆشــانی خــۆی دەزانێ ــی ك گەل

ــی  ــی رۆژهەاڵت ــازاد و دیمۆكراتیك ــگای ئ ــتەمی كۆمەڵ ــەڵ سیس ــدی لەگ 4ــــ پەیوەن

كوردســتان)كۆدار(:

 سیســتەمی كــۆدار بــە رەســمییەت دەناســێت و لــەو سیســتەمەدا ئەندامــە. لەپێنــاو 

پرەنســیپ و بنەماكانــی كــۆدار و هاوئاراســتە لەگــەڵ سیاســەتەكانی، بــە شــێوازێكی 

ســەربەخۆ هێلــی پارتیــی دیــار دەكات و لەســەر بنەمــای بەرنامــە و پەیــڕەوی خــۆی  

لــە تــەواوی گۆڕەپانەكانــدا تێكۆشــان دەكات. 

ــەری  ــوەی خۆڕێوەب ــە چوارچێ ــورد ل ــی ك ــەری پرس ــی: چارەس ــی پارت 5ــــ ئامانجەكان

ــی؛  ــك و پارت ــەوەی دیمۆكراتی ــی نەت ــە پایەبەرزەكان ــە نرخ ــی ل ــك؛ پارێزوان دیمۆكراتی

پەرەپێدانــی ژیانــی ئــازاد و كۆمەڵــگای دیمۆكراتیــك لــە رۆژهەاڵتــی كوردســتان 

و  چیــن  هەمــوو  ئازادییەكانــی  و  مــاف  دابینكردنــی  بــۆ  تێكۆشــان  ئێــران؛  و 

ــان  ــك؛ تێكۆش ــگای دیمۆكراتی ــی كۆمەڵ ــن كردن ــی و بەڕێكخس ــی كۆمەاڵیەت توێژەكان

ــە  ــی ســەرچاوەگرتوو ل ــدی سیاســی ــــ كۆمەاڵیەت ــەت و پەیوەن ــەری زهنیی ــە هەمب ل

پیاوســاالری و خەبــات بــۆ بەرجەســتەكردنی شوناســی ژن لــە كۆمەڵــگادا؛ پەرەپێدانــی 

پەیوەندییەكانــی دیمۆكراتیــك لەتــەك گەلــی كــوردی نیشــتەجێی بەشــەكانی دیكــەی 

كوردســتان؛ تێكۆشــان بــۆ دروســت كردنــی پەیوەنــدی ئازادانــە لەگــەڵ گەاڵنــی ئێــران 

و هــاوكاری لەتــەك بزووتنەوەكانــی دیمۆكراســیخوازی ئێــران، رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت 

ــان. و جیه

ئامانجەكان بە راڤەكراوی لە بەرنامەدا گونجێندراون.

بەشی دووهەم: ئەندام بوون
   1ــ پێناسەی ئەندام:

 هــەر كەســێك كــە بەرنامــە و پەیــڕەوی پارتــی و بنەماكانــی پەســەند بــكات و 

بەرپرســیارێتی بەئەنجــام گەیاندنیــان وەئەســتۆ بگرێــت و ئەركەكانــی پێ ســپێردراو بــە 

جوانــی و رێك وپێكــی ئەنجــام بــدات، ئەندامــی پارتــی دەنارسێــت. بوونــە ئەندامــی 
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پارتــی بێ نیــاز و سەربەســتە لــە بــواری جیاوازییەكانــی نەتەوەیــی، فەرهەنگــی، 

ــت. ــام دەگرێ ــك ئەنج ــە و دیمۆكراتی ــێوازێكی ئازادان ــی و ش ــییەتی و ئایین جنس

2ــ تایبەمتەندییەكانی ئەندامان:

ــا  ــە بنەم ــی تاكەكەســی و گشــتی ب ــك، مــاف و ئازادییەكان ــی دیمۆكراتی ــا. پێوانەكان ئ

ــان دەكات. ــگادا تێكۆش ــە كۆمەڵ ــان ل ــۆ گەشــەكردن و پەرەپێدانی ــت و ب دەگرێ

ب.بــاوەری بــە مافەكانــی دیمۆكراتیــك و ئازادییەكانــی تاكەكەســی و كۆمەاڵیەتــی و 

پێویســتی هاوتەریبــی نێوانیــان هەیــە و شــێوەی سیاســەتی دیمۆكراتیــك و واڵتپارێزانــە 

پەســەند دەكات و پێكیدەهێنێــت. ئیــرادەی كۆمەڵــگا بــە بنەمــا دەگرێــت و بــۆ گــەاڵن 

رێــز دادەنێــت.

ج. لەتــەك زهنییەتــی دەوڵەتگــەرا، شــەڕخواز و دەســەاڵتگەرا بەربەرەكانــێ دەكات و 

ــاڵ و دیمۆكراتیكــی  ــی كۆمۆن ــی نرخەكان ــەوە و پەرەپێدان ــی، ئاوەدانكردن ــۆ پارێزوان ب

ــی دیمۆكراتیكــی  ــی و ئایینزای ــی، ئایین ــی فەرهەنگــی، نەتەوەی گــەالن و جیاوازییەكان

ــگا چاالكــی دەكات. كۆمەڵ

د. لەهەمبــەری جنســییەتگەرایی كۆمەاڵیەتــی و رەنگدانەوەكانــی لەهــەر چەشــنێك، 

تێكۆشــان دەكات و پرەنســیپی یەكسانی)لەســەر بنەمــای جیاوازییــەكان( و ئــازادی ژن 

و پیــاو و عەدالەتــی كۆمەاڵیەتــی بەبنەمــا وەردەگرێــت. 

ه.لــە هەمبــەری هەاڵواردنــی ئەتنیكــی، ئایینــی و چینایەتــی بەربەرەكانــی دەكات و 

رێــز لــە شوناســی گــەالن دەگرێــت.

و. پێوانەكانــی ئەخالقــی و ئازادیخوازانــە بەبنەمــا دەگرێــت، راســتگۆیە و خۆبەخشــانە 

و فیداكارانــە لــە خەباتــدا بەشــداری دەكات.

ز. لــە خەباتیــدا، كار و تێكۆشــان وەك عیبادەتــی ژیانــی دەزانێــت و حورمەتــی بــۆ كار 

و خەباتــی كەســانی دیكــە هەیــە.

ح. بە دیسیپلین، خۆڵقێنەر و داهێنەرە

ج. پابەندی ئێكۆلۆژی و پارێزوانی ژینگەیە.

و. پابەندە بە پرەنسیپی رەخنە و رەخنەدان

ه. واڵتپارێزی وەك پێوانی بنەڕتی پەسەند دەكات.

3ــ مافەكانی ئەندامان:

ئا. لە مافی هەڵبژاردن و هەڵبژێردرانی لە هەموو ئاستێكی پارتییدا هەیە.

ب. لــە مافــی رادەربڕیــن، رەخنــە و پێشــنیار لــە كۆڕ وكۆبوونــە رەســمییەكانی پارتــی 

بەهرەمەنــدە.

ــە و تاوانباركــردن، مافــی  ــە هەمبــەری رەخن ــە چوارچێــوەی رێســاكانی پارتیــی، ل ج.ل

ــە. پارێزوانــی لەخــۆی هەی

د. ســەبارەت بــە چاالكییەكانــی پارتــی دەتوانێــت زانیــاری وەرگرێت و لەگەڵ ئەویشــدا 

مافــی هەیــە لــە تــاك و رێكخراوەكانی پەیوەندیــدار روونكردنــەوە بخوازێت. 

ە. لــە مافــی بەشــداریكردن لــە خوڵــی پــەروەردە ــــ بەپێــی دەرفەتەكانــی هەیــی ــــ 

ــدە. بەهرەمەن

4ـــ ئەركەكانی ئەندامان:

ــەو  ــە ئیرادەیەكــی پت ــی، خۆبەخشــانە و ب ــی پارت ــی ئامانجەكان ــۆ كــرداری كردن ــا. ب ئ

ــان دەكات.  تێكۆش

ب. پارادایمــی كۆمەڵــگای ئێكۆلۆژیــك ــــ دیمۆكراتیــك ــــ لەســەر بنەمــای ئــازادی ژن 

ــاگادار  بــە بنەمــا وەردەگرێــت و دەورووبەرییەكانــی خــۆی لەســەر ئــەو بنەمایانــە ئ

ــەوە. دەكات

ج. پەســەندكراوەكانی پارتــی دەخاتــە بــواری كردارییــەوە و بەپێــی پەیــڕەو، پێوانــەكان 
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و بنەماكانــی ئەخالقــی پارتــی خەبــات دەكات.

ــەوە  ــی پارتی ــرە و مەجلیس ــەن كۆنگ ــە الی ــراوەكان ل ــە دیاریك ــەت و تاكتیك د. سیاس

ــت. پێكدێنێ

ه. لە چاالكی و ژیانیدا دیسیپلینی پارتیی بە بنەما وەردەگرێت.

و. ئەركەكانــی ئەندامێتــی بەجێدەهێنێــت، ســەبارەت بــە نرخــە پایەبەرزەكانــی گــەل، 

ــار دەكات و بەرپرســیارێتییەكی كــە پارتــی پێیبســپێرێت  بــە رێــز و حورمەتــەوە رەفت

پێكیدەهێنێــت. بێ كەم وكــووری 

5( ئەندامێتی و دەركەوتن:

ئــا. كەســێك كــە بخوازێــت ببێتــە ئەنــدام، داخــوازی خــۆی بــە شــێوازی نــوورساو یاخود 

زارەكــی پێشكەشــی یەكێــك لــە ئۆرگانەكانــی پارتــی دەكات. رێكخــراوی پەیوەندیــدار 

بــە تێپەڕكردنــی پلەبەندی)سلســلە مراتــب( پارتیــی لــە ماوەیەكــی كورتــدا ئەنجامــی 

داخــوازی بــەو كەســەی كــە ســەردانی كــردووە رادەگەیەنێــت.

ــوورساو  ــێوازێكی ن ــە ش ــی ب ــت هۆكارەكان ــن، دەبێ ــۆ دەركەوت ــك ب ب. هــەر ئەندامێ

بــدا بــەو رێكخــراوەی كــە كاری تێــدا دەكات. پــاش هەڵســەنگاندن و پەســەندكردنی 

ــت. ــگاوی پێویســت هەڵدەگیری ــی، هەن مەجلیســی پارت

بەشی سێیەم: پێكهاتەی پارتی

1ــ كۆنگرە:

ئــا. بانریــن رێكخــراوی بڕیــاردەری پارتــی، كۆنگرەیــە. كۆنگــرەی پارتــی هەر ســێ ســال 

جارێــك بــە بەشــداری النیكــەم دوو لــە ســێی نوێنەرانــی هەڵبژێردراو، دەبەســرێت.

ب. كۆنگــرە بــە بڕیــاری دوو لــە ســێی ئەندامانــی مەجلیســی پارتــی و پەســەندكردنی 

هاوســەرۆك پارتــی دەتوانێــت بــە شــێوازی نائاســایی ببەســرێت.

ج. ئەندامانــی هەڵبژێــردراو لــە تــەواوی رێكخراوەكانــی پارتــی بــە پێــی رێــژەی 

هەژمــاری ئەندامانــی رێكخــراوەكان و لــە رێــی هەڵبژاردنــەوە، لــە كۆنگــرەدا ئامــادە 

ــن. دەب

وەردەگرێــت.  بڕیــار  پارتــی  پەیــڕەوی  و  بەرنامــە  بــە  ســەبارەت  كۆنگــرە،  د. 

ــی  ــی پارت ــك و ئەنجام ــردەوە و پراكتی ــار دەكات. ك ــی دی ــتی پارت ــەتەكانی گش سیاس

هەڵدەســەنگێنێت و بــەراوردی دەكات. ئەندامانــی مەجلیــس، كومیتــەی دیســیپلین و 

هاوســەرۆكی پارتــی هەڵدەبژێرێــت و چاوەدێــری خەباتــی ئــەوان دەكات.

ه. ئەگــەر پێویســت بێــت، بــۆ هەڵســەنگاندنی دۆخی سیاســی و وەرگرتنــی بڕیارگەلی 

گرینــگ دەرەوەی گۆڕینــی بەرنامــە و پەیــڕەو، لــە ئــەرك خســن و هەڵبژاردنــی 

ئەندامانــی مەجلیــس، دەتوانرێــت كۆنفرانســی پارتــی ببســرێت. كۆنفرانســەكان بــە 

ــەرۆك  ــی هاوس ــەند كردن ــە پەس ــس و ب ــی مەجلی ــێی ئەندامان ــە س ــنیاری دوو ل پێش

پارتــی پێكدێــت.

و. رێكخراوەكانــی پارتــی دەتوانــن كۆنفرانســەكانی تایبــەت بــە خۆیــان بــە گوێــرەی 

پێویســتی بــە پەســەند كردنــی مەجلیــس و قەبووڵكردنــی هاوســەرۆكی پارتــی 

ــن.  پێكبهێن

ــت.  ــار بەڕێوەدەچێ ــال یكج ــێ  س ــان، س ــەی ئەندام ــداری زۆرین ــە بەش ــرە ب ز. كۆنگ

ــێوازی  ــە ش ــی، ب ــی پارت ــی مەجلیس ــەی ئەندامان ــوازی زۆرین ــی داخ ــە پێ ــرە، ب كۆنگ

ــت. ــدا دەكەوێ ــگ پاش ــەش)6( مان ــا ش ــت و ی ــایی بەڕێوەدەچێ نائاس

 

2ــ هاوسەرۆكی پارتی: 

ــەی  ــە زۆرین ــە كۆنگــرەدا ب ــە ل ــاو( ك ــەك پی ــا. هاوســەرۆك دوو كەســە)یەك ژن و ی ئ

ــن. ــدەكان هەڵدەبژێردرێ ــو كاندی ــە نی ــگ ل دەن
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ب. هاوســەرۆكی پارتــی لــە مــەودای نێــوان دوو كۆنگــرەدا لــە هەمبــەری مەجلیســی 

ــە كۆبوونەوەكانــی  رەســمی  ــان ل پارتــی بەرپرســیارن و كار و خەبــات و چاالكییەكانی

مەجلیســدا هەڵدەســەنگێندرێت.

ج.  لــە بەرانبــەری كۆنگــرە بەرپرســیارن، لــە مەودای نێــوان دوو كۆنگــرەدا نوێنەرایەتی 

پارتــی دەكــەن و ســەبارەت بــە كار و خەباتیــان، راپۆرت پێشكەشــی كۆنگــرە دەكەن.

د. هاوســەرۆك، بــە گوێــرەی پێداویســتی كار وخەبــات دەتوانێــت چەندیــن جێگــر لــە 

بەینــی ئەندامانــی مەجلیــس هەڵبژێرێــت.

ز. سیاســەتەكانی كۆنگــرە بــە هــاوكاری مەجلیســی پارتــی بەڕێوەدەبــن و چاوەدێــری 

دەكــەن.

ه. كۆبوونەوەكانی مەجلیسی پارتی بەڕێوەدەبەن.

و. لــە ئەگــەری مــردن، دەســت لــەكار كێشــانەوە و نەبوونــی توانــاكاری هاوســەرۆك 

لــە بەئەنجامگەیاندنــی ئەركەكانیــان؛ تــا كاتــی بەســتنی كۆنگــرە، مەجلیســی پارتــی بــە 

نوێنەراتــی، ئەركەكانیــان بــە جێدەهێنێــت.

3ــ مەجلیسی پارتی

ئــا. لــە مــەودای نێــوان دوو كۆنگــرەدا، مەجلیســی پارتــی بانریــن رێكخــراوی 

ــرەوە  ــەن كۆنگ ــە الی ــس ل ــە. مەجلی ــات و بڕیارداینەوەی ــواری خەب ــە ب ــیار ل بەرپرس

هەڵدەبژێردرێــت و راپۆرتــی خەبــات و تێكۆشــانی خــۆی پێشكەشــی كۆنگــرە و 

هاوســەرۆك پارتــی دەكات. مەجلیــس لــە بەرانبــەری هاوســەرۆكی پارتــی بەرپرســیارە.

ــەن  ــە الی ــت و ل ــی پێكدێ ــی پارت ــە ئەندامان ــەس ل ــە  13 ك ــی ل ــی پارت ب. مەجلیس

كۆنگــرەوە هەڵدەبژێردرێــت.

ــە ــــ تاكیتیكــی  ج. مەجلیســی پارتــی بەرپرســیارێتی دیاركردنــی سیاســەتەكانی رۆژان

و هەروەهــا كرداریكردنیــان، بەڕێوەبردنــی هیڵــی كۆنگــرە و ئامانجەكانــی تۆماركــراو 

لەنــاو بەرنامــەی لــە ئەســتۆیە.

ــوو  ــەر هەم ــری بەس ــەكان و چاوەدێ ــی چاالكیی ــتنكردن، ئەنجام ــەڕ بەڕیكخس د. لەم

ــیارە. ــدا بەرپرس ــی پارتیی ــراوەكان و دامەزراوەكان رێكخ

ه. مەجلیســی پارتــی هــر چوارمانــگ جارێــك كۆبوونــەوەی خــۆی ئەنجامــدەدات. یــا 

ــی  ــە ســێی ئەندامان ــەك ل ــە پێشــنیاری ی ــا ب ــی ی لەســەر داخــوازی هاوســەرۆكی پارت

ــێ  ــایی دەتوان ــە شــێوازی نائاس ــی، ب ــی هاوســەرۆكی پارت ــس و پەســەند كردن مەجلی

ــت. پێكبێ

و. مەجلیســی پارتــی، لــە ئەگــەری ئەنجــام نەدانــی ئــەرك و بەرپرســیارێتی لــە الیەنــی 

ــی  ــتاندنی ئەرك ــا راوەس ــنوورداركردن ی ــە س ــەبارەت ب ــت س ــەوە، دەتوانێ ئەندامانیی

ئــەوان هەڵوێســت بگرێــت. بــەاڵم تەنیــا لــە دانیشــتنی كۆنگــرە و كۆنفرانســدا، ئــەرك 

و بەرپرســیارێتیان لێدەســتێندرێتەوە.

ز. ئەندامانــی مەجلیســی پارتــی لــە بەرامبــەری هەمــوو گۆڕەپانەكانــی خەباتــی 

پارتییــدا بەرپرســیارن و هەمــوو چاالكییــەكان و كارەكان رێوەبــەری دەكــەن.

4ــ دامەزراوەكانی پارتی:

ئا. لقی ژنانی پژاك:

ــی  ــەن. رۆڵ ــن دەك ــان بەڕێكخس ــەر خۆی ــێوازێكی خۆس ــە ش ــژاك ب ــی پ ــی ژنان   لق

پێشــەنگایەتیان لــە بــواری كرداریكردنــی بەرنامــە و ئامانجەكانــی پارتییــان هەیــە. لــە 

هەمبــەری بەرەوپێشــردنی دروســت و رێك وپێكــی هێڵــی ئــازادی ژن لــە نــاو گشــتی 

ــران و رۆژهەاڵتــی  ــی ئێ ــە هەمــوو گۆڕەپانەكان ــدا بەرپرســیارە. ل ــی پارتی رێكخراوەكان

كوردســتان تێكۆشــانێكی هەمەالیەنــە ئەنجــام دەدات. بــۆ پەرەپێدانــی دیمۆكراســی و 

ــان بەڕێكخســن دەكات. تێپەڕاندنــی زهنییەتــی پیاوســاالری، ژن



PJAK143په یـــره و پروگرامی / 142
77

7

ب. لقی جوانانی پژاك:

 جوانــان وەك توێــژی دینامیكــی كۆمەڵــگا، كاریگەرتریــن هێــزی بــەرو پێشــبەرەندەی 

ــی  ــوەی ئامانجەكان ــە چوارچێ ــژاك ل ــی پ ــن. لقــی جوانان ــی كۆمەاڵیەتی گۆڕانكارییەكان

دیاریكــراو لــە بەرنامــەی پارتــی و سیاســەتەكانی گشــتیدا خەبــات دەكن و رێكخســتنی 

خۆســەری و تایبەتــی جوانــان پێكدەهێنــن. لــە ڕێكخســن و دامەزراندنــی ناوخۆییــدا 

خــاوەن دەستپێشــخەرین.

ج. ناوەندی راگەیاندنی پارتی:

ــی  ــوەی ئامانجــەكان، سیاســەتەكانی گشــتی و بەرنامەكان ــە چوارچێ ــدە ل ــەو ناوەن  ئ

ــگا و  ــە ئامانجــی رۆشــەنگەری كۆمەڵ ــات. ب ــی بەڕێوەدەب ــی راگەیاندن ــدا خەبات پارتی

ــە  ــك ل ــی دیمۆكراتی ــی خەبات ــاز و ئامانجەكان ــەرام و رێب ــی م ــۆ بڕەوپێدان بانگەشــە ب

ــان دەكات. ــتان تێكۆش ــی كوردس ــران و رۆژهەاڵت ئێ

د. كومیتەی دیسیپلین:

ئــا. كومیتــەی دیســیپلین النیكــەم لــە ســێ ئەنــدام ســەرەكی و دوو ئەندامــی جێگــر 

ــن.  ــاوەی ســێ ســال هەڵدەبژێردرێ ــۆ م ــەوە ب ــەن كۆنگــرەی پارتی ــە الی ــت و ل پێكدێ

ــی  ــی مەجلیس ــردن پێشكەش ــەند ك ــۆ پەس ــێت، ب ــە دەنووس ــۆی كومیت پەیڕەویناوخ

پارتــی دەكات و پــاش پەســەند كــردن بــە هەمــوو ئەندامانــی پارتیــی رادەگەیەنێــت.

1( كومیتــەی دیســیپلین لەگــەڵ ئــەوەی كــە لــە برانبــەری بەرنامــە و پەیــڕەوی پارتیــدا 

بەرپرســیارە، پێوشــوێنگیریی بەڕێوەچوونــی ناوەڕۆكــی بەرنامــە و پەیڕەوەكــە ئەركــی 

ئــەو كۆمیتەیــە.

2(كومیتــەی دیســیپلین داخوازییــەكان، كێشــەكان و هەڵەكانــی دیســیپلینی ناوخــۆی 

پارتــی چارەســەر دەكات و بڕیارەكانــی خــۆی بــە دەنگــی زۆرینــەی ئەندامــان 

وەردەگرێــت. لەتــەك هاوســەرۆك و مەجلیســی پارتــی هاوئاهەنگــە و لــە بڕیارەكانیــدا 

ــەربەخۆیە. س

ــەری هەمــوو  ــە بەرامب ــەی دیســیپلین وەك هەمــوو ئەندامــان ل 3( ئەندامانــی كومیت

یاســاكانی ژیانــی پارتیــی بەرپرســیارە و هــاوكات لەگــەل خەباتــی كومیتــە، پێویســتە لە 

هەمــوو گۆڕەپانەكانــی خەباتــی پارتیــدا تێكۆشــان بــكات.

ــی  ــژكاری و هەماهەنگ ــە راوێ ــیپلین ب ــەی دیس ــەندكراوەكانی كومیت ــە پەس 4( حوكم

ــەوە. ــواری كرداریی ــە ب ــی، دەكەون مەجلیســی پارت

ــەوە و  ــت و ئاوڕدان ــەوەی پێویس ــی لێكۆڵین ــەر ئەساس ــیپلین لەس ــەی دیس 5( كومیت

ــتاندنی  ــیاركردنەوە، راوەس ــەزاگەلێكی وەك هۆش ــەرپێچی، س ــۆری س ــە ج ــەرنج ب س

ــەند دەكات. ــەیی پەس ــا هەمیش ــورت ی ــی دەمك ــی، وەدەرنان ئەندامێت

6( ناڕازییــان بــە حوكمــی كومیتــە، دەتوانــن نامەی ناڕەزایــی خۆیان بــۆ پێداچوونەوەی 

دووبــارە بەســەر حوكمەدا پێشــكەش بكەن.

ب. سەرپێچی لە رێساكان:

1( الدان لــە بنەمــا ئەخالقــی و دیســیپلینییەكانی پارتــی، بەجێنەهێنانــی پەیــڕەو، 

هێنانەگــۆڕی باس وخــواس و برەوپێدانــی بابەتــی دژی خەتــی پارتــی، خــراپ یــا 

ــم و  ــی حوك ــی، بەجێنەهێنان ــاكانی پارت ــاف و یاس ــی م ــدی بەكارهێنان ــۆ بەرژەوەن ب

فەرماننامــەكان و شــلوێ و ناشــەفاف كردنــی روایــی فەرماننامــە و حوكمــەكان، كەڵكــی 

ــی هەرچەشــنە زەخــت دژی ژن و  ــە بەرپرســیارێتی و بەكاربردن ــن ل نابەجــێ وەرگرت

ــار. ــە ژم ــی یاســا و رێســاكان دێت ــەل، بنپێكردن ــەك گ ــاری خــراپ لەت رفت

2( رێكخــراوەكان و ئەندامانــی پارتــی و كســانیر لــە ئەگــەری بنپێكردنــی بەرنامــە و 

پەیــڕەوی پارتیــی دنێردرێنــە كومیتــەی دیســیپلین.
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بەشی چوارەم:
 رێساكانی رێكخستنی)ئاییننامەی رێكخسنت(

و  بەشــداری  كولێكتیویســم،  بنەمــای  لەســەر  پارتــی  رێكخســتنی  رێســاكانی   )1

پێكهاتــوون. دیمۆكراتیــك  رێوەبــەری 

2( بەشــداری 40% بــۆ پیــاو، 40% بــۆ ژن لــە هەمــوو گۆڕەپانەكانــی رێكخســتنی 

پێویســتە و بەشــداری یەكســان و بەرابــەری ژن و پیــاو بــە بنەمــا وەردەگیرێــت.

3( هەموو رێوەبەرانی پارتی لە رێگای هەڵبژاردنەوە، دێنەسەركار و الدەبردرێن.

زۆرینــەی  دەنگــی  بەڕێوەبەریــدا،  كار وبــاری  و  هەڵبژاردنــەكان  هەمــوو  لــە   )4

رێژەیی)نیســبی( بــە بــێ  بنپێكردنــی بۆچوونەكانــی كەمینــە بــە بنەمــا وەردەگیرێــت.

5( بــۆ هەڵبژاردنــی رێوەبەرانــی رێكخــراوەكان، لــە رێبــازی دەنگــدان شــاراوە كەڵــك 

وەردەگیرێــت و هەژماردنــی دەنگــەكان بــە ئاشــكراییە.

ــە  ــكردنی فەرماننام ــە پێشكەش ــدارن ب ــر ئەرك ــۆ ژێ ــە ژوور ب ــراوەكان ل ــووی رێكخ 6( هەم

ــە  ــن ل ــی ژووری ــۆرت. رێكخراوەكان ــكردنی راپ ــە پێشكەش ــدارن ب ــۆ ژوور ئەرك ــر ب ــە ژێ و ل

فەرماننامەكانیانــدا، پێشــنیار و بۆچوونەكانــی رێكخراوەكانــی ژێریــن لەبەرچــاو دەگــرن. 

ــزراو  ــی پارێ ــە مەرج ــن ب ــی ژووری ــەی رێكخراوەكان ــەكان و  فەرماننام ــتوورنامەی بەش دەس

ــەوە. ــواری كرداریی ــە ب ــدا دەكەون ــی خۆی ــە كات ــە، ل ــی رەخن ــی ماف بوون

لــە  كــە  چەشــنەی  بــەو  و  دیاریكــراو  مــاوەی  لــە  پارتــی  رێكخراوەكانــی  گشــتی   )7

رێســانامەدا پەســەند كــراوە، ســەبارەت بــە بەڕێوەبردنــی كۆبوونەوەكانیــان هەنــگاو دەنێــن. 

كۆبوونــەوەكان بــە بەشــداری النیكــەم دوو لــە ســێی ئەندامــان پێكدێــت.

ــە دەســپێكردنی  ــەر ل ــوورساو ب ــە شــێوازی ن ــە دانیشــتنەكان ب ــوون ل 8( هــۆكاری حــازر نەب

ــت. ــدار دەكرێ ــراوی پەیوەندی ــی رێكخ ــەوە، پێشكەش كۆبوون

رێســاكانە.  بنپێكردنــی  كۆبوونەوەكانــدا،  لــە  نابەجــێ  بــە هــۆكاری  نەبــوون  حــازر   )9

حازرنەبــوون زیارتــر لــە دوو جــار لەســەر یــەك، لــە الیــەن كومیتەی دیســیپلینەوە سەركێشــی 

ــت. دەكرێ



PJAKانتشارات مرکز مطبوعات 

   حــل مســئله ي کــورد در چارچــوب خودمديريتــی 
دموکراتيــک و حفاظــت از ارزش هــاي واالي ملــت 
دموکراتيــک و نيــز پيشــبرد حيــات آزاد و دموکراتيــک 
ــتراتژيک  ــداف اس ــران از اه ــتان و اي ــرق کوردس در ش
ــوق  ــن حق ــراي تأمي ــاش ب ــمار می آيد. ت ــه ش ــژاک ب پ
ــازماندهي  ــي و س ــار اجتماع ــه ي اقش ــاي کلي و آزادي ه
ــط  ــت و رواب ــا ذهني ــارزه ب ــک و مب ــه ي دموکراتي جامع
مبــارزه  از مردســاالري و  ناشــي  سياســي ـ اجتماعــي 
ــن   ــه و همچني ــي و آزادي  زن در جامع ــت هويت ياب جه
ــا خلــق کــورد  توســعه و پيشــبرد روابــط دموکراتيــک ب
تــاش  کوردســتان،  بخش هــاي  ســاير  در  ســاکن 
ــران و  ــاي اي ــا خلق ه ــه ب ــط آزادان ــراري رواب ــراي برق ب
ايــران،  دموکراســي خواه  جنبش هــاي  بــا  همــکاري 
خاورميانــه و جهــان،  بــرای پــژاک ارزش هــای راســتين 
مبــارزه ای راســخ اســت کــه در  راه تحقــق آن  از هيــچ 

تاشــی دريــغ نخواهد ورزيــد.


