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پيشگفتار
تحــوالت جهانــي و بهويــژه تحــوالت منطقـهاي در خاورميانــه
وارد مرحلــهاي تعيينکننــده شــده اســت .بهطــوري کــه
رفتهرفتــه در نتيجـهي ايــن تحــوالت فــرم سياســي و اجتماعــي
نویــن عصرمــان شــکل ميگیــرد .بحــران ســاختاري نظــام
ســرمايهداري جهانــي ،بهويــژه بنبســت در مــدل دولـتـ ملــت
و از ســوی دیگــر وارد عمــل شــدن نيروهــاي دموکراتيــک بــا
اســتراتژيها و برنامههــاي جديدشــان ،موجــب فراهمآمــدن
امکانــات چارهياب ـي نوينــي در زمين ـهي حــل مســائل گرديــده
اســت.
ایــران يکــي از کشــورهايي اســت کــه بــا مســائل حــاد سياســي
و اجتماعــي روياروســت و نميتوانــد از ايــن تحوالت(هــم
خطــرات محتمــل و هــم امکانــات برونرفــت) مبــرا بمانــد .در
ايــن بيــن ،هــم بــه دليــل خصلــت و اهمیــت مســئلهي کــورد
در ايــران و هــم تأثيــرات ژرفــی کــه ایــن مســئله بــر آینــدهی
خاورميانــه خواهــد داشــت ،لــزوم چارهيابــي فــوري آن روز بــه
روز بيشــتر احســاس ميگــردد .بــا وجــود تمــام سياس ـتهاي
ســركوبگرانهي دولــت ايــران و تــاش بیوقفــه حاکمیــت
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ایــن کشــور جهــت منحرفنمــودن اذهــان بــه ســمت مســائل
حاشــیهای داخلــي ،اهمیــت چارهیابــی مســئلهي كــورد هــر روز
نمــود بیشــتری مییابــد .ديناميســم اجتماعــي كوردهــا در رونــد
تحــوالت سياســي و دموكراتيزاســيون ايــران از فاكتورهــاي
بنياديــن و اغماضناپذيــر ميباشــد .همزمــان بــا گســترش
روزافــزون آگاهــی سیاســی و بینــش دموکراتیــک خلــق کــورد
و اصــرارش بــر رهیافتهــای دموکراتیــک ،ناکارآمــدی
گزینههــای دولتمحــور متکــی بــر رهیافتهــای خارجــی،
همچنیــن راهکارهــای ســنتی و انکارگرایانــه بــه اثبــات رســیده
اســت .اينــك كوردهــا بــا اتــكا بــه نيــروي ذاتــي خويــش،
نقــش پیشــاهنگی را جهــت رســيدن بــه اســتاتوي خودمدیریتــی
دموکراتیــک در ايــران بــر عهــده گرفتهانــد .پيداســت كــه ايــران
بــه عنــوان یکــی از حکومتهــای حاكــم بــر كوردســتان ،در
صــورت حــل دموكراتيــك مســئلهي کــورد خواهــد توانســت
قــدم در راه ثبــات گــذارده و از بحرانهايــی کــه بطــور روزانــه
بــا آنهــا مواجــه اســت گــذار نمایــد.
حــزب حيــات آزاد کوردســتان(پژاک) بــا محوريــت حــل
مســئلهي كــورد و ســاير خلقهــاي ايــران ،مبــارزهي خویــش را
آغــاز نمــوده و چارهيابــي دموكراتيــك را بهعنــوان راهــكاري
نتيجهبخــش مبنــا قــرار داده اســت .پــژاك كــه پارادايــم يــا
سرمشــق «جامعــهي اکولوژيکـدموکراتيــک مبتنــي بــر آزادي
زن» را شــالودهي برنامــهي خــود قــرار داده ،رهيافــت ملــت
دموكراتيــك را بهعنــوان تنهــا چارهيابــي بنیادیــن جهــت گــذار

خلــق كــورد و دیگــر خلقهــای ایــران از وضعيــت نسلكشــي
فرهنگــيای کــه بــدان گرفتــار آمدهانــد ،بــر میشــمارد؛ و
در ايــن مســير تمــام تــوان خــود را بــراي برقــراري ابعــاد ملــت
دموكراتيــك كــورد و اســتاتوي خودمدیریتــی دموکراتیــک
بــهكار ميگیــرد .چنيــن رهيافتــي را كــه قرائتــي دموكراتيــك
و غيردولتــي از «حــق تعييــن سرنوشــت ملتهــا بــه دســت
خودشــان» اســت ،نیــز بــراي ســاير خلقهــاي ايــران و حــل
مســائل مليشــان پيشــنهاد مينمايــد.
اكنــون در ايــران نيــز همچــون بســياري از کشــورها بــه اشــکال
مختلــف از لــزوم چارهيابــي مســائل و گشــايش در وضعيــت
موجــود بحــث بــه میــان میآیــد .بــا ايــن حــال ،مفاهيــم و
اصطالحاتــي نظيــر دموكراســي ،جمهــوري ،قانــون اساســي،
ملــت و نظايــر آن كــه در حيــن مطرحســازي پروژههــاي
چارهيابــي مــورد اســتفاده قــرار ميگيرنــد ،تحــت تاثیــر
ايدئولــوژي ليبراليســم و ديدگاههــاي ســنتي ،چنــان دچــار
آشــفتگي معنايــي گشــتهاند كــه بــدون بازتعريــف آنهــا
نميتــوان از چارهيابــي مســائل بحــث نمــود .بنابرايــن الزم
اســت كــه جهــت برطرفســازي ايــن آشــفتگي معنایــی،
ابتــدا برخــي «مفاهيــم ،نظريههــا و اصــو ِل» مربــوط بــه
دموكراتيزاســيون و چارهيابــي مســائل تشــريح شــوند .زيــرا بــا
راهكارهايــی مقطعــي و روزانــه كــه آكنــده از پيشفرضهــاي
ی باشــند ،نميتــوان از
غلــط ،ديدگاههــاي امنيتــي و تحميلــ 
پــس مســائل حــادي نظيــر «مســئلهي كــورد» برآمــد.
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بخش اول
 .........................چارچوب مفهومي

بازتعريــف مفاهيمــي كــه جهــت رســيدن بــه دموكراتيزاســيوني پايــدار
حياتــي هســتند ،در رأس مــواردي اســت كــه اولويــت دارنــد .در ايــن راســتا
برخــي از مفاهيــم عمــده كــه بايــد بدانهــا پرداخــت عبارتنــد از:
الـف) ملــت :در ايــران وقتــي از مســائل «خلقهــا و مليتهــا» بحــث ميشــود
بــا نوعــي هــراس بــه عنــوان و نــام آنهــا نگريســته ميشــود .حتــي از اطــاق
ِ
ملــت» كــورد ،عــرب ،بلــوچ ،آذري ،تركمــن،
عناوينــي نظيــر «خلــق يــا
گيلــك ،مازنــي و ...خــودداري ميشــود و از ايــن ملتهــا تحــت عنــوان
قوميــت و خردهفرهنــگ یــاد ميشــود .بهطــوري كــه ميتــوان گفــت
حتــی از بهكاربــردن مفاهيــم و اصطالحاتــي نظيــر خلــق و ملــت هــراس
وجــود دارد .ايــن در حالــي اســت كــه چنيــن مفهومهراســيهايي نهتنهــا
بــه حــل مســائل کمــک نمیکنــد بلكــه بــر حــدت آنهــا نیــز میافزایــد.
واقعيــت ايــن اســت كــه جوامــع ،فــرم هويتــي خــود را بــه شــكل «كالن،
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قبيلــه ،عشــيره ،قــوم ،خلــق و ملــت» تــداوم میبخشــند .ايــن مفاهيــم
بهخوديخــود بــه معنــاي رد نهــاد دولــت و تماميــت ارضــی و نیــز بــه خطــر
انداختــن امنیــت ملــی یــک كشــور نيســتند .اينكــه هنــوز تــاش ميشــود
كوردهــا يــا ديگــر خلقهــاي ايــران در ســطح یــک اتنيســیته یــا قومیــت
تعريــف شــوند ،نوعــي تحريــف واقعیــت اســت .بهخصــوص كــه كوردهــا
از مدتهــا پيــش بــه چنیــن ســطحی از شــناخت و آگاهــي از «هويــت ملــي»
دســت يافتهانــد.
انــكار ملتبــودن كوردهــا يــا تــاش جهــت ممانعــت از تبدیلشدنشــان بــه
ملــت ،ريش ـهي تمــام تراژديهــا و بحرانهايــي اســت كــه حــول مســئلهي
كــورد شــكل گرفتهانــد .حــال آنكــه ميتــوان از اصطــاح ملــت كــورد
و اصطــاح ملــت ايــران بهطــور همزمــان اســتفاده كــرد .يعنــي ملــت
دموکراتیــک ايــران ميتوانــد يــك كليــت متشــكل از ملتهــاي مختلــف
ازجملــه ملــت كــورد ،عــرب ،آذري ،تركمــن ،بلــوچ و ...باشــد .ايــن
ملتهــا نهتنهــا خطــر محســوب نميشــوند ،بلكــه غنــا و امكانــي عظيــم
جهــت دموكراســي هســتند.
ب) دموكراتيزاســيون :هــر موجــودي داراي نوعــي حــوزهي ابتــكار عمــل
در یافتــن مســیر زندگــی خویــش و مديريــت آن اســت .ايــن مــوارد كــه
چارچــوب دموكراســي را تشــكيل ميدهنــد و در جامعــهي انســانی کــه
از قابليــت ذهنيتــي بســيار بااليــي برخــوردار اســت ،حالتــي ملموستــر و
برجســتهتر دارنــد .بهطــور ســاده ميتــوان خودمديريتــيِ جوامعــي كــه بــا
دولــت و قــدرت آشــنا نشــدهاند را دموكراســي ناميــد .ايــن جامعــه ميتوانــد
كالن ،قبيلــه ،عشــيره ،قــوم ،خلــق و ملــت باشــد .در سرشــت مديريتهــاي
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ذاتــي جامعــه بــه دلیــل اتــکا بــر مشــارکتدهی ،دموكراســي وجــود دارد.
امــا اگــر در مســير قــدرت و دولــت هدفمنــد شــوند ،دموكراســي فاســد
خواهــد شــد.
در ايــران هنــوز بــا ديــدهي ترديــد و تــرس بــا مفهــوم دموكراســي برخــورد
ميشــود .اگرچــه در دوران اصالحطلبــي مفاهيمــي نظيــر مردمســاالري
مطــرح گرديــد امــا هنــوز هــم ،چنــان پنداشــته ميشــود كــه دموكراســي
يــك مفهــوم وارداتــي محــض اســت .حــال آنكــه در تاريخ ايــران تــا پيش از
ورود مدرنيتـهي ســرمايهداري اروپــا ميتــوان شــاهد انواعــي از ســاختارهاي
اجتماعــي دموكراتيــك بــود .ايــن مفهــوم بــا ارزشهــاي تاريخــي خاورميانــه
و ايــران مغايــر نيســت و بنابرايــن هــراس از مفهــوم دموكراســي نابجاســت.
حتــي خــود اســام بهمثابــهي يــك عنصــر فرهنگــي ،از همــان ســرآغاز
نوعــي مقاومــت دموكراتيــك در برابــر تمــدن دولتــي بــود؛ امــا تأثيرپذيــري
از ســنت امپراطــوري و دولــت ،موجــب تضعيــف عناصــر دموكراتيــك در
آن گرديــد.
از آنجــا كــه معضــات ناشــي از ســاختار بحرانســاز دولتـملــت تمــام
جامعــه را دربــر گرفتــه اســت ،چارهيابيهــاي يكطرفــه ،ســنتي ،طبقاتــي و
روزانــه نميتوانــد بــه حــل ايــن معضــات بيانجامــد .در ايــن چارچــوب
دموكراتيزاســيون ب ـ ه دليــل خصوصيــات ماهــوي خويــش از چنــان قابليتــي
برخــوردار اســت كــه ميتــوان گفــت تنهــا درمــان واقعــي جهــت تمــام
مســائل موجــود در ايــران اســت.
ـ خصوصيات دموكراتيزاسيون را ميتوان به شرح زير برشمرد:
1ـ ريشــهي طبقاتــي نــدارد ،كل روابــط و مناســبات اجتماعــي را دربــر
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ميگيــرد و بــه طبقــ ه يــا جنســيت خاصــي محــدود نیســت.
2ـ نمــود تأميــن حقــوق و آزاديهــاي فــردي و جمعــي و در رأس آنهــا
آزاديهــاي بيــان و ســازماندهي كل اقشــار اجتمــاع در مقابــل دولــت
اســت.
3ـ تمــام اقشــار اعــم از اقليــت ،اكثريــت ،زبانهــاي مختلــف ،اديــان،
اتنيســيتهها و مليتهــا را دربــر ميگيــرد.
نكتـهي مهمــي كــه در چارهيابــي دموكراتيــك مســائل ميبايســت مــد نظــر
قــرار گيــرد آن اســت كــه دولــت و نظــام دموكراتيــك جامعــه در یــک
تــوازن قــرار گيرنــد .يعنــي نــه ذوبشــدن دولــت در دموكراســي ،و نــه
بيتأثيرشــدن و اســتحالهی دموكراســي در دولــت صحیــح اســت .زيــرا هــر
كــدام نقــش و كاركــردی جداگانــه دارنــد.
پ) دولــتـ ملــت :دولتـملــت فرمــي دولتــي اســت كــه تمــام تنوعــات
اجتماعــي را يكدســت(هموژن) مينمايــد و آنهــا را در چارچــوب يــك
ملــت تعريــف ميكنــد .حقــوق و آزادي گروههــاي متفــاوت و داراي
منافــع مختلــف را نميپذيــرد و جامعــه را از طريــق مليگرايــي بــه دولــت
ضميمــه ميكنــد؛ طــوري كــه گويــي ملــت و دولــت يكــي هســتند(دولت=
ملــت) .بنابرايــن دولتـملــت هرچقــدر هــم در ظاهــر ژســت دموكراتيــك
بــه خــود بگيــرد امــا ماهيتــش ديكتاتــوري و فاشيســتي اســت.
ميتــوان گفــت ريشــهي اساســي مســئلهي كــورد و ديگــر خلقهــاي
ايــران بــه ورود ســه عنصــر اساســي مدرنيتــهي ســرمايهداري(يعني
دولتـملــت ،ســودگرايي كاپيتاليســتي و صنعتگرايــي) بــه خاورميانــه و
ايــران ،بازميگــردد .بهويــژه دويســت ســال اخيــر بــه دليــل خصوصيــات
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معضلســاز دولــتـ ملــت همــواره بــا جنــگ ،درگيــري و بحــران ســپري
شــده اســت .ايــران نيــز از دوران پهلــوي بــه ايــن ســو بــا ايــن مســائل و
معضــات دســت و پنجــه نــرم ميكنــد .انقــاب ســال  1357نيــز اگرچــه
ِ
جمهــوري
يــك انقــاب دموكراتيــك خلقــي بــود امــا بــه دليــل آنكــه
ماحصــل از انقــاب ،فــرم دول ـتـ ملــت بــه خــود گرفــت نهتنهــا قــادر بــه
حــل ايــن مســائل نگشــت بلكــه بــر شدتشــان نیــز افــزود.
د) جمهــوري :فرمــي از دولــت اســت كــه قبــل از دولـتـ ملــت نيــز وجــود
داشــته اســت(نظير جمهــوري روم در اعصــار اوليه) .بنابراين هــر جمهورياي
را نميتــوان نوعــي دول ـتـملــت دانســت .بههمــان نحــو اشــتباه اســت كــه
ِ
مديريــت
جمهــوري را بــا دموكراســي يكســان بدانيــم .جمهــوري نوعــي
دولتــي مبتنــي بــر نمايندگــي اســت كــه خلــق نيــز در آن جــاي ميگيرنــد.
يعنــي در جمهــوري ،تنوعــات اجتماعــي داراي نماينــده هســتند امــا تحــت
كنتــرل اقشــار ن ُخبه(اليــت) و انحصارگــر اليگارشيك(جرگهســاالر)
میباشــند .درســت اســت كــه هــم در جمهــوري و هــم دموكراســي
انتخابــات وجــود دارد امــا در جمهــوري ،انتخابــات بــرای رســيدن بــه
مديريــت نهادهــاي دولتــي صــورت ميگيرد(يعنــي نوعــي رقابــت جهــت
جايگيــري در انحصــارات اســت) ولــي نظــام دموكراســي يــك مديريــت
دولتــي نيســت و انتخابــات نيــز بــراي جايگيــري در خودمديریتــي جامعــه
انجــام ميگيــرد .نبایــد فرامــوش کــرد كــه در دموكراســي همهچيــز از راه
انتخابــات و بــه وظیفــه گمــاردن افــراد صــورت نميگيــرد .در دموكراســي
حتــي آنــان كــه انتخــاب نشــدهاند نيــز ميتواننــد در مديريــت نقــش داشــته
باشــند.
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هــر دولتـملتــي کــه خــود را جمهــوري عنــوان كنــد نيــز عبــارت از
جمهــوري نيســت .بهطــور مثــال جمهــوري اســامي ايــران ،اتحــاد جماهيــر
شــوروي و جمهــوي تركيــه در ابتــداي امــر نوعــي اختــاط دموكراســي و
دولــت بودنــد ،امــا بعدهــا عناصــر دموكراتيــك آنهــا تصفيــه شــدند و بــه
حالــت دولــتـ ملــت يكدســت(هموژن) درآمدنــد.
هـــ) دولــت دموكراتيــك :چــون ذهنيــت ،ســاختار و عملكــرد دولــت
و دموكراســي بهلحــاظ ماهــوی بــا هــم متفــاوت هســتند ،لــذا دولــت
دموكراتيــك نميتوانــد وجــود داشــته باشــد .امــا بحرانهــاي نظــام جهانــي
ســرمايهداري بــه ســطحي رســيده كــه ديگــر بــه تنهايــي قــادر بــه ادارهي
دولــت نيســت و نيــاز دارد كــه بــا نيروهــاي دموكراتيــك ســازش كنــد و
بهطــور مشــترك دســت بــه ادارهي دولــت بزننــد .اگــر دولت(بــا هــر فرمــي
كــه داشــته باشــد)با نيروهــاي دموكراتيــك شــراكت برقــرار كنــد ،اصطــاح
دولــت دموكراتيــك از لحــاظ «گشــودگي بــه روي دموكراســي» ميتوانــد
بامعنــا باشــد .صحيحتريــن تعريــف ،ســاختار «دولــت  +دموكراســي» اســت.
امــروزه ديگــر بــه هيــچ وجــه بــا توســل بــه منطــق دولــت كالســيك،
نميتــوان جوامــع را اداره نمــود .بــه هميــن دليــل ســازمانهاي جامعــهي
مدنــي وارد عرصــه شــدهاند .امــا ايــن ســازمانها بســيار ناتــوان هســتند
و قــادر نيســتند بهشــكل فعــال در مديريتهــا ســهيم شــوند .تنهــا راه
برونرفــت از بحرانهــاي كنونــي ،ايــن اســت كــه ســازمانهاي جامعــهي
مدنــي دموكراتيــك كــه خــود را بهشــكلی راديــكال ســازماندهي كردهانــد
بــا نهادهــاي دولتــي كــه خــود را مفيدتــر ســاختهاند ،دســت بــه سازشــي
اصولــي بزننــد .در مقطــع كنونــي تاريــخ كــه معلــوم نيســت چقــدر هــم
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طــول خواهــد كشــيد نــه تمــدن ســرمايهداري و فــرم دولت ـياش بــه تنهايــي
ميتوانــد تــداوم يابــد و نــه تمــدن دموكراتيــك و نظــام سوسياليســتي .لــذا
بهتريــن راهــكار در حــال حاضــر رســيدن بــه سازشــي مبدایــی اســت.
بــا توجــه بــه تعاريفــي كــه دربــارهي جمهــوري ،دولتـملــت و دولــت
دموكراتيــك بهعمــل آورديــم ميتــوان گفــت؛ كــه مســئلهي كــورد
ميتوانــد در چارچــوب جمهــوري حــل شــود امــا در چارچــوب دولتـملت
قابــل حــل نيســت .بنابرايــن اگــر در ايــران بــه ماهيــت جمهــوري بازگشــت
صــورت پذیــرد ،ميتــوان مســئلهي كــورد را در فــرم جمهــوري و از راه
سياســت دموكراتيــك حــل كــرد .امــا اگــر بــر خصلــت دولتـملــت كــه
بــه معنــاي نابودســازي ماهيــت جمهــوري اســت اصــرار ورزیــده شــود و در
راســتای دموكراســي گشايشــي صــورت نگيــرد ،نميتــوان مســئلهي كــورد
و مســائل ديگــر خلقهــاي ايــران را بــه طريــق دموكراتيــك در آن حــل
نمــود.
و) وطــن مشــترك :جغرافيايــي كــه «خلقهــاي داراي فرهنگهــاي
مختلــف» بهطــور مشــترك در آن زندگــي ميكننــد ،وطــن مشــترك
ناميــده ميشــود .در طــول تاريــخ ،هميشــه شــاهد آن بودهايــم كــه هــر
جغرافيايــي بهطــور اشــتراكي وطــن خلقهــاي مختلفــي بــوده اســت.
مثــا ايــران وطــن تنهــا يــك خلــق يــا پيــروان يــك ديــن و اعتقــاد خــاص
نبــوده و از ديربــاز وطــن مشــترك خلقهــا و تنوعــات بســياري از جملــه
كــورد ،عــرب ،بلــوچ ،آذري ،گيلــك ،مازنــي ،تركمــن ،فــارس ،آشــوري،
ارمنــي و ...بــوده اســت .همچنيــن كوردســتان نيــز وطــن مشــترك كوردهــا،
آذريهــا ،آشــوريها ،ارامنــه ،اعــراب ،تنوعــات مذهبیـآیینــی و ديگــر
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تفاوتمندیهــای هويتــي بــوده اســت و تنهــا وطــن كوردهــا نيســت.
ديــدگاه انحصــاري دولتـملــت در مــورد وطــن باعــث گشــته كــه بســياري
از تنوعــات هويتــي ايــران «غيرخــودي» شــمرده شــوند .اگرچــه در ايــران
وجــود هويتهــاي اجتماعــي مختلــف مثــا كــورد ،آذري ،بلــوچ ،عــرب
و ...انــكار نشــده امــا ايــن هويتهــا را قــوم و خردهفرهنــگ دانســتهاند،
حقــوق و آزاديهــاي آنــان ســلب گرديــده و بنابرايــن در عمــل ،ايــران را بــه
زبــان فارســي و مذهــب شــيعهي رســمي تقليــل دادهانــد .حــال آنكــه وطــن
مشــترك بايســتي مــكان زندگــي آزاد هم ـهي تنوعــات اجتماع ـياي باشــد
كــه در آن ميزينــد.
ز) ملــت دموکراتیــک :همانطــور كــه جامعــه صرفــا عبــارت از مجمــوع
شمارشــي افــراد نيســت ،ملــت نيــز كــه فــرم هويتــي جامعــه اســت صرفــا از
شــهروندان منفــرد تشــكيل نميشــود .نكت ـهي مهــم ،تعلقداشــتن بــه يــك
كليــت اجتماعــي اســت .در گســترهي كشــورها و ازجملــه ايــران انواعــي
از خلقهــا و حتــي ملتهــا زندگــي ميكننــد .ايــن خلقهــا و ملتهــا
ِ
ِ
ملــت «ملتهــا» تعلــق داشــته باشــند.
ملــت «خلقهــا» يــا
ميتواننــد بــه
ِ
ِ
ملــت ملتهــا را ملــت دموکراتیــک ميناميــم .بــه
ملــت خلقهــا يــا
ايــن
عبــارت ديگــر ،تمامــي خلقهــا و ملتهايــي كــه در گســترهي يــك «وطــن
مشــترك» زندگــي ميكننــد ،ملــت دموکراتیــک آن كشــور را تشــكيل
ميدهنــد .ميتــوان امــت اســامي را پيشنمونــهي ايــن تعريــف در نظــر
گرفــت .احتمــال بســيار قــوي ايــن اســت كــه فرهنگهــاي اجتماعــي
تـملتــي» دموکراتیــک
خاورميانــه ،ديــر يــا زود در چارچــوب يــك «ام 
يعنــي امتــي نوسازيشــده و دموكراتيــك ،بــا هــم امتــزاج يابنــد.
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ح) هويــت :هويــت عبــارت اســت از تعلقداشــتن جوامــع بــه فرهنــگ،
ديــن ،اتنيســيته ،ملــت ،جنســيت و ...بــا هــر ماهيتــي كــه داشــته باشــند.
در زمينــهي هويتهــا دو نگــرش وجــود دارد؛ يكــي نگــرش منعطــف
و بــاز در قبــال هويتهــا ،و ديگــري نگــرش قاطعانــه و بســته در قبــال
آنهــا .انعطــاف در زمينــهي هويتها(پذيــرش متقابــل هويــت يكديگــر
و عــدم محافظــهكاري) موجــب گشــودن مســير چارهيابــي دموكراتيــك
مســائل ميشــود .امــا قاطعيــت و بســتهبودن در زمينــهي هويتها(عــدم
پذيــرش هويــت يكديگــر و محافظــهكاري) موجــب انســداد و دشوارشــدن
چارهيابــي مســائل اجتماعــي ميشــود.
نكت ـهي مهمــي كــه در حيــن ارائ ـهي ايــن چارچــوب مفهومــي ميبايســت
مــد نظــر قــرار گيــرد ايــن اســت كــه اگــر خواســتار چارهيابـي دموكراتيــك
هســتيم ،نبايــد مفاهيــم و اصطالحــات را فتيشــيزه(بُتواره) نماييــم.
پديدههــاي اجتماعــي نظيــر ملــت ،كشــور ،ديــن ،زبــان و نظايــر آن را
نبايــد بــه حالــت ارزشهــاي مقــدس دگماتيــك درآوريــم .چــرا كــه ايــن
مفاهيــم ميتواننــد تــا ســطح نژادپرســتي مــورد مبالغــه قــرار گیرنــد ،ارزشــي
غيرواقعــي بــه آنهــا بخشــيده شــود و بديــن ترتيــب راهگشــای بحــران و
درگيــري گردنــد .بهعنــوان نمونــه هرچــه بــر كوردگرايــي ،تركگرايــي،
عربگرايــي و فارسگرايــي اصــرار شــود و اصطالحــات فــارس ،تــرك،
عــرب و كــورد مــورد مبالغــه قــرار گیرنــد و بــه حالــت بــت درآينــد ،راه بــر
معضــات دشــوارتري ميگشــايند.
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بخش دوم
.........................چارچوب نظري

در زمينـهي حــل مســائل و چارهيابــي دموكراتيــك ،نظريههــاي مختلفــي
ارائــه ميشــود .بــا مقايســهي ايــن نظريههــا ميتــوان بهخوبــي متوجــه
گشــت كــه تنهــا بــا اتــكا بــه يــك چارچــوب نظــري منســجم و دموكراتيــك
ميتــوان بــه حــل مســائل خلقهــا و رشــد دموكراســي در ايــران كمــك
كــرد.
 )1نظريــهي دولتـملــت و چارهيابــي دولتگرايانــه :در ايــن نظريــه،
دولــت تمــام مســائل اجتماعــي اعــم از اقتصــاد ،ديــن ،فرهنــگ و ...را
در حيطــهي خــود محصــور نمــوده ،بــا دولتــي نمــودن ايــن پديدههــاي
اجتماعــي و تحميــل قوانيــن بــه جامعــه ،هــر نــوع ابتــكار عمــل و ارادهي
مديريتــي را از جامعــه ســلب مينمايــد .نيروهــاي اجتماعــي كــه ايــن نظريــه
را مبنــاي فعاليتهــاي مبارزاتــي خــود قــرار ميدهنــد نيــز در برابــر ايــن
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برخــورد دولــت ،تأســيس دولــت خويــش را تنهــا راهحــل ميشــمارند.
فــرم ايــن دولــت در عصــر مدرنيت ـهي ســرمايهداري دولتـملــت نــام دارد.
تـملــت ،نوعــي هژمونيخواهي(ســلطهطلبي) اســت كــه بــر شــهروند
دول 
تكزبانــي و تكاتنيســيتهاي مبتنــي اســت .شــهروندان بــه ايدئولــوژي
رســمي كــه همــان مليگرايــي اســت وابســته گشــته و بــه حالــت بــردهي
مــدرن درميآينــد .ايــن مليگرايــي در جمهــوري اســامي آميختــهاي از
مليگرايــي نژادي(فــارس) و مليگرايــي ديني(تشــیع) ميباشــد.
دولتـملــت تنوعــات اجتماعــي را نميپذيــرد .امــا طــوري خــود را
نمايــان ميســازد كــه گويــي برآينــد ارزشهــاي همــهي گروههاســت.
تـملــت نيــز نهتنهــا هيــچ ربطــي بــه ميهندوســتي نــدارد
مليگرايــي دول 
بلكــه موجبــات تنــش ،درگيــري و نسلكشــيهاي فيزيكــي و فرهنگــي
را فراهــم مــیآورد .بنابرايــن اگــر در چارهيابــي مســائل اجتماعــي بــه
تـملــت اتــكا شــود نهتنهــا مســایل
نظريــهي دولتگرايانــه و تأســيس دول 
حــل نميشــوند ،بلكــه جامعــه در برابــر دولــت بــه بدتريــن وضعيــت
ممكــن دچــار ميگــردد .برآوردهســازي مطالبــات جامعــه در قالــب چنيــن
نظريــهاي امكانپذيــر نيســت.
 )2نظريــهي ملــت دموكراتيــك و چارهيابــي دموكراتيــك :در نظريــهی
چارهيابــي دموكراتيــك ،نــه دولــت بلكــه جامعــه مبنــا قــرار ميگيــرد .در
تـملــت و مســائل ناشــي از آن گرایــش بــه
عصــر كنونــي در مقابــل دول 
ملــت دموكراتيــك رشــد چشــمگيري پیــدا نمــوده اســت .چــرا كــه ملــت
دموكراتيــك رهيافــت مناســبي بــراي حــل معضــات جوامــع در عصــر
ماســت .اگرچــه تعاريــف مختلفــي از ملــت صــورت ميگيــرد امــا دو نــوع
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ملــت عمــده وجــود دارد :يكــي ملـ ِ
ـت دولتــي و ديگــري ملــت دموكراتيك.
ملتــي كــه توســط دولتـملــت و در چارچــوب مرزهــاي نامعطــف ترســیم
ميشــود را ملـ ِ
ـت دولتــي مينامنــد .ايــن ملــت بــه روي دموكراســي بســته
اســت .در ملـ ِ
ـت دولتــي ،ملــت بــه «فرهنــگ ،زبــان ،بــازار و تاريــخ ِ» همســان
و يگانــه ،مقيّــد گردانــده ميشــود .لــذا بــا سرشــت جامعــه كــه آكنــده
از تنوعــات اســت در مغايــرت ميباشــد .مدرنيتــهي ســرمايهداري چنيــن
تعريــف مطلقــي از ملــت بهعمــل آورده و موجبــات تمــام بنبســتهاي
كنونــي در زمينــهي چارهيابــي مســائل ملــي را فراهــم آورده اســت .تــا
زمانــي كــه بــا چنيــن بينشــي بــه ملــت نگريســته شــود ،مســائل ملــي همچنــان
الينحــل باقــی ميماننــد.
ملــت دموكراتيــك ،جامعـهي مشــتركي اســت كــه افــراد و اجتماعــات آزاد
بــا ارادهي ذاتــي خودشــان آن را تشــكيل دادهانــد .نيــروي وحدتبخــش در
ملــت دموكراتيــك ،ارادهي آزاد افــراد و گروههــاي جامع ـهاي اســت كــه
تصميــم گرفتهانــد در درون يــك ملــت گردهــم آينــد .ملــت دموكراتيــك
ِ
ملــت دولتــي ،بــر مرزهــاي نامنعطــف سياســي ،تكزبــان،
برخــاف
تكفرهنــگ ،تكديــن و تفســيري يگانــه از تاريــخ متكــي نيســت.
اگــر يــك تعريــف عمومــي از ملــت بهعمــل آوريــم ميتــوان گفــت كــه
ملــت عبــارت اســت از اجتمــاع انســانهايي كــه در يــك جهــان ذهنيتــيِ
مشــترك ســهيماند .چيــزي كــه در ملـ ِ
ـت دولتــي مُهــر خويــش را بــر ذهنيــت
مشــترك ميزنــد ،مليگرايــي اســت .در ملــت دموكراتيــك ،ايــن ذهنيــت
مشــترك مبتنــي بــر آگاهــي مربــوط بــه «آزادي و همبســتگي» اســت.
امــا اگــر ملتهــا تنهــا از طريــق وضعيــت ذهنيتيشــان تعريــف گردنــد،
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تعريفــي ناكافــي خواهــد بــود .همانگونــه كــه ذهنيتهــا بــدون تــن و بــدن
نميتواننــد وجــود داشــته باشــند ،ملتهــا نيــز نميتواننــد بــدون جســم و
پيكــر باشــند .جســم و پيكــر ملتهايــي كــه ذهنيتــي مليگــرا دارنــد ،نهــاد
دولــت اســت .جســم و پيكــر ملتهايــي كــه از ذهنيـ ِ
ـت مبتنــي بــر «آزادي و
همبســتگي» برخوردارنــد ،خودمدیریتــی دموكراتيــك اســت .خودمدیریتــی
دموكراتيــك ،بــه معنــاي آن اســت كــه افــراد و اجتماعاتــي كــه در ذهنيــت
مشــتركي ســهيماند ،خودشــان را از طريــق ارادهي ذاتيشــان مديريــت
نماينــد.
خصوصيــت اصلــي نظري ـهي ملــت دموكراتيــك كــه امــكان حــل مســائل
اجتماعــي را فراهــم م ـيآورد ايــن اســت كــه دولــت و دموكراســي را دو
عرص ـهي متفــاوت ميدانــد .مــورد مهــم ايــن اســت كــه ايــن دو عرصــه بــا
پذيــرش مشــروعيت يكديگــر بهشــكلي متــوازن ،موجوديــت يابنــد و ايــن
امــر ب ـ ه يكــي از احــكام بنياديــن قانــون اساســي مبــدل گــردد.
چارهيابــي دموكراتيــك نــه گسســت از مرزهــاي دولــت را اجبــاري
ميكنــد و نــه تمايــل بــه ســمت تأســيس دولتـملــت متقابلــي را ضــروري
ميگردانــد .نوعــي چارهيابــي منعطــف اســت كــه دولتــي نيســت ،هدفــش
را دولــت قــرار نميدهــد و آن را رد و انــكار هــم نمينمايــد .بنابرايــن
چارهيابــي دموكراتيــك ،امــكان عظيمــي جهــت رســيدن بــه «صلــح
شــرافتمندانه» را فراهــم ميســازد.
هــم نيروهــاي دولتــي و هــم نيروهــاي اجتماعــي ايــران بيــش از دويســت
ســال اســت نظيــر ســاير كشــورهاي خاورميانــه تحــت تأثيــرات مخــرب
اوريانتاليسم(شرقشناســي) و پوزيتيويســم(اثباتگرايي) مدرنيتــهي اروپــا
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قــرار دارنــد .بــه هنــگام تحقــق نظريــهي چارهيابــي دموكراتيــك بايــد
دقــت داشــت كــه از ايــن ديدگاههــا گــذار صــورت گيــرد .اوريانتاليســم،
ارزشهــاي تاريخــي و هــزاران ســالهي خاورميانــه را در نــگاه خلقهــاي
خاورميانــه و ازجملــه خلقهــاي ايــران بــيارزش جلــوه ميدهــد .بديــن
ترتيــب موجــب ميشــود كــه نيروهــاي سياســي و جوامــع ،تحــت ســلطهي
ايدئولوژيــك مدرنيتــهي ســرمايهداري قــرار گيرنــد و نتواننــد مســائل
اجتماعــي ريشـهدار خــود را بــه درســتي درك و چارهيابــي نماينــد .بايســتي
واقــف بــود كــه بــا مبنــا قــرار دادن مــدل سياســي و فرهنگــي ناشــي از
مدرنيتـهي اروپــا ،راهحلهايــي کــه در پــي گرفتــه شــوند ،موجــب وضعيتــي
دشــوارتر خواهنــد شــد.
پوزيتيويســم برخــاف آنچــه ادعــا ميکنــد منجــر بــه قاطعانهتريــن
دگماتيسم(جزمانديشــي)ميگردد .بهعنــوان نمونــه ،معنايــي کــه بــه
مفاهيــم ملــت ،کشــور ،دولــت ،طبقــه ،جامعــه و  ...داده ميشــود ،چنــان
اســت كــه مفاهيــم مزبــور جوهــره و محتــواي واقعــي خــود را از دســت
ميدهنــد .جنگهــاي شــديد پانصــد ســالهي اخيــر در ســطح جهــان ،ناشــي
از هميــن امــر اســت .در ايــران نيــز بــه رغــم وجــود اندوختــهي تاريخــي
سلطهســتيزی خلقهــا ،برقــراري مــدل دولــتـ ملــت و عناصــر ديگــر
مدرنيتــهي ســرمايهداري باعــث گرديــده كــه ديدگاههايــي مليگرايانــه،
تكگرايانــه و انكارگــر در قبــال پديدههــاي اجتماعــي شــكل گيرنــد .از
هميــن رو ســاختار كثيرالملــهي ايــران در عمــل انــكار گرديــده و هميشــه
بــا ديــد «تهديــدي بــراي تماميــت ارضــي كشــور» بــه مطالبــات خلقهــا
نگريســته شــده اســت .حــال آنكــه در ميــان ايــن خلقهــا هــزاران ســال
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«همزيســتي تاريخــي» برقــرار بــوده و چنيــن ديدگاههــاي تنگنظرانــهاي
تـملــت و مليگرايــي اســت.
تنهــا ناشــي از دول 
قضاوتهــاي دينــي و اخالقــي در فرهنــگ خاورميانــه و شــرق ،نتايــج حــل
و فصــل مســائل اجتماعــي از طريــق «معيارهــاي وجدانــي و عدالــت» هســتند.
يکــي ديگــر از تأثيــرات مخــرب علــوم اروپامحــور بــر روي جامعــه ايــن
ي معضــات ،نقــش ايــن حقايــق دينــي و اخالقــي
اســت كــه در چارهيابــ 
را بــه حداقــل فــرو ميكاهــد و مانــع حــل مســائل اجتماعــي ميگــردد.
بنابرايــن در چارهيابــي دموكراتيــك مســائل اجتماعــي ،هــم «بازگشــت بــه
وجــدان و عدالــت» يــك ضــرورت حياتــي اســت و هــم اتــكا بــه «آزادي
فکــري کامــل» و متناســب بــا طبيعــت اجتماعــي خويــش.
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بخش سوم
.........................چارچوب اصولي

در ارتبــاط بــا چارچــوب نظــري بايــد چارچــوب اصولــي را نيــز تحقــق
بخشــيد .ايــن امــر جهــت مانــدگاري چارهيابــي دموكراتيــك اهميــت دارد.
اصــل ملــت دموكراتيــك در رأس اصولــي اســت كــه بايــد بــه آن توجــه
نمــود .ملتــي كــه بــه تمــام تنوعــات هويتــي يــك كشــور كليــت ميبخشــد،
ِ
ملــت دولتــي بلكــه بایــد بــه عنــوان ملــت دموكراتيــك
نبايــد بــه شــكل
برســاخته گــردد؛ يــا الاقــل هــدف ملتهــاي موجــود ،متحولشــدن بــه
ملــت دموكراتيــك باشــد .از ســوي ديگــر مشــاركت در ملــت کلیتمنــد و
چترآســا(یعنی ملتــی کــه دربرگیرنــدهی تمامــی طیفهــای موجــود باشــد)،
نبایــد از راه زور و قــدرت بلكــه بهطــور داوطلبانــه و بــر مبنــاي رضايــت
دموكراتيــك صــورت گيــرد .در ملــت دموکراتيــک ،حقــوق و آزاديهــاي
فــردي و جمعــي مکمــل يکديگــر ميباشــند .همچنيــن ملــت دموكراتيــك
صرفــا شــهروند را دربــر نميگيــرد؛ جوامــع مدنــي ،جمعیتهــا ،محافــل و
گروههــاي خلقــی جداگانــه را نيــز غنــا محســوب مينمايــد.
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دوميــن اصــل را ميتــوان بهشــكل اصــل وطــن مشــترك(وطن
دموكراتيــك) تعريــف نمــود .در وطــن مشــترك ،شــهرونداني بــا زبانهــا،
مليتهــا و اديــان بســيار زندگــي ميكننــد .وطــن مشــترك احســاس تعلــق
را بــه هم ـهي تنوعــات هويتــي موجــود در خــود ميبخشــد و هيــچ كــس،
«ديگــري» محســوب نميشــود .بنابرايــن موجــب كليتبخشــي و تفاهــم
گرديــده و مانــع جداییخواهــي ميشــود .احســاس ميهندوســتي نبايســتي
در مفهــوم ملیگرایــی بلکــه بايــد در پايبنــدي بــه خــاک ،اکولــوژي و
تعالــي جامعــه زيســته شــود.
ســومين اصــل ،اصــل جمهــوري دموكراتيــك اســت .رژيــم دولتــي ايــدهآل
تـملــت بلكــه دولــت دموكراتيــك اســت.
بــراي جمهــوري ،نــه دول 
چارهيابــي دموكراتيــك در چارچــوب جمهــوري قابــل اجــرا اســت ،امــا
قــادر نيســت همــان تطابــق را بــا دولـتـ ملــت برقــرار نمايــد .بايســتي دقــت
داشــت كــه ايدئولوژيــک ننمــودن فــرم دولــت يــا جمهــوري و پيونــد نــدادن
آن بــه يــك اتنيســيته و يــا يــك ديــن خــاص ،از نقطهنظــر چارهيابــي
دموكراتيــك حائــز اهميــت اســت .اينكــه جمهــوري از لحــاظ حقوقــي
بهعنــوان ســازمان همگــراي دموكراتيــك تمامــي شــهروندان تعريــف
شــود ،صحيحتريــن مــورد اســت.
اصــل قانــون اساســي دموكراتيــك ،چهارميــن اصــل در چارهيابــي
دموكراتيــك بهشــمار ميآيــد .دموكراتيزاســيون تــا وقتــي كــه بــر مبنــاي
«يــك قانــون اساســي ناشــي از توافــق اجتماعــي» اســتوار نباشــد ،بــه يــك
رژيــم مانــدگار و نظاممنــد مديريتــي مبــدل نخواهــد شــد .قوانيــن اساســي
دموكراتيــك ،نمــود توافــق جامعــهي دموكراتيــك و دولــت ميباشــند.
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اگــر جامعــه دموكراتيــزه نشــود نميتــوان در برابــر دولــت از حقــوق و
آزاديهــاي فــردي دفــاع كــرد .دولــت نوعــي ســازمان اســت كــه «تجربــه
و تخصــص» در آن انباشــته شــده اســت .بــراي آنكــه آن را در وضعيــت
عاملــي چارهيــاب نگــه داريــم و از حالــت نهــادي كــه دايمــا در حــال
معضلســازي اســت خــارج گردانيــم« ،قانــون اساســي دموكراتيــك» يــك
ابــزار اجتنابناپذيــر اســت.
پنجميــن اصــل عبــارت اســت از اصــل چارهيابــي دموكراتيــك .چارهيابــي
دموكراتيــك ،مدلــي از چارهيابــي اســت كــه دولتشــدن را بهمنزلــهي
هــدف برنميگزينــد و دموكراتيزاســيون جامعــهي مدنــي ،يعنــي رســيدن
بــه جامع ـهي دموكراتيــك را مبنــا قــرار ميدهــد .بهجــاي آنكــه بــه دنبــال
تغييــرات ظاهــری و ســطحی در ســاختار دولــت باشــد ،بــه دنبــال رژيــم
دموكراتيكــي اســت كــه در جامعــه كاركــرد پيــدا كنــد .در رابطــه بــا دولت،
بيــش از هــر چيــزي خواســتار يــك قانــون اساســي دموكراتيــك اســت.
چارهيابــي دموكراتيــك بهمنزلــهي يــك اصــل ،بــه «تقســيم قــدرت و
امكانــات دولتــي» نميپــردازد .حتــي از قــدرت دوري ميجويــد .زيــرا
هرچــه قــدرت تراكــم يابــد ،دورشــدن از دموكراســي روي ميدهــد.
در چارهيابــي دموكراتيــك ،مــورد بنياديــن ايــن اســت كــه همزيســتي
«نهادهــاي دموكراتيــك» بــا «نهادهــاي دولتــي» تحــت ضمانــت قانــون
اساســي درآورده شــود .يعنــي موجوديــت همزمــان دولــت و دموكراســي از
مشــروعيت قانونــي برخــوردار ميگــردد.
اصــل يکپارچگــي حقــوق و آزاديهــاي فــردي و كلكتيو(جمعــي) ،اصــل
ششــم را تشــكيل ميدهــد.بــا نگاهــي بــه تجــارب فــراوان در ســطح جهــان
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ميتــوان دريافــت كــه جداســازي حقــوق و آزاديهــاي فــردي و جمعــي
نهتنهــا مســائل را حــل نميکنــد ،بلکــه آنهــا را دشــوارتر هــم ميگردانــد.
محرومســاختن افــراد از حقــوق و آزاديهــا بــه معنــاي محرومنمــودن
جامع ـهي آنهــا از حقــوق و آزادي اســت .بــه همــان نحــو محرومنمــودن
جامعــه از حقــوق و آزاديهــا نيــز بهمعنــاي محرومســازي افــراد آن از
حقــوق و آزادي اســت .خالصــه اينكــه حقــوق و آزادي ،ارزشهايــي
هســتند كــه «بــدون افــراد و جامعــه» و «بــدون توأمانــيآنهــا» ،تحقــق
نخواهنــد يافــت.
هفتميــن مــورد ،اصــل آزادي و اســتقالل ايدئولوژيكـســازمانی اســت.
هــدف از ايــن اصــل  ،رهايــي از هژمونــي ايدئولوژيكــي و ســازمانی
مدرنيت ـهي ســرمايهداري اســت کــه در ســطح جهانــي آن را حاكــم ســاخته
اســت .تــا زمانيکــه از هژمونــي علمگرايــي پوزيتويســتي رهايــي حاصــل
نگــردد« ،دموكراســي و آزادي» ممكــن نيســت .هژمونــي ايدئولوژيــك در
خاورميانــه از طريــق علــم اوريانتاليســتی اذهــان را فتــح ميكنــد .همچنيــن
بايــد از نگرشهــاي «دينگــرا و نژادپرســت» نيــز كــه بــه انــدازهي
پوزيتیويســم(بهمنزلهي ايدئولــوژي مدرنيتــهي ســرمايهداري) ،هژمونيــك
هســتند ،گــذار نمــود .بايســتي از يــاد نبــرد كــه بــدون آزادي ايدئولوژيــك،
گامهايــي كــه بــه ســمت دموكراســي برداشــته میشــوند ،هــر لحظــه ممكــن
اســت بيتأثيــر گردنــد و تحــت كنتــرل ايدئولوژيهــاي هژمونيــك قــرار
گيرنــد.
اصــل رابطهمنــدي تاريخیــت و اكنونیــت ،هشــتمين اصــل در چارهيابــي
دموكراتيــك ميباشــد .همانطــور كــه ميدانيــم ،رويدادهــاي تاريخــي

برنامهواساسنامهی29 / PJAK
اساســيترين شــرايطي هســتند كــه وضعيــت «اكنــون» را تعييــن ميكننــد.
«اكنــون» ،حالتــي اســت كــه در آن« ،تاريــخ» هــم مســائل و هــم احتمــاالت
چارهيابــي آنهــا را ارائــه ميدهــد .تنهــا تفــاوت در ايــن اســت كــه
نميتــوان در «گذشــته» مداخلــه كــرد امــا ميتــوان در «اكنــون» يــا وضعيــت
موجــود در تاریــخ حــال حاضــر مداخلــه نمــود.
بــدون درك پيونــد ميــان تاريخیــت و اكنونیــت نميتــوان مســائل مربــوط
بــه دموكراتيزاســيون را چارهيابــي كــرد .كســاني كــه تاريــخ را بهشــكل
صحيحــي درك نميكننــد و بــه نــگارش درنميآورنــد ،احتمــال آنكــه
قــادر باشــند «اكنــون» را بهشــكلي صحيــح درك كــرده ،آن را آزاد ســاخته
و دموكراتيــزه نماينــد ،بســيار ضعيــف اســت .بايســتي بهخوبــي بــر ايــن نكتــه
واقــف بــود كــه «خــو ِد جامعــه پيشــرفتهترين تاريــخ» ميباشــد .بــه عبــارت
ديگــر واقعيتهــاي اجتماعــي ،واقعيتهايــي تاريخيانــد .واقعيتهايــي
كــه در تاريــخ روي دادهانــد بــا تفاوتــي بســيار انــدك ،اكنــون و در وضعيــت
موجــود نيــز ادامــه دارنــد .تــا زمانيكــه حقيقــت جامعــه را بديــن شــكل
درك نكنيــم ،رهــا نمــودن جامعــه از مســائل و رســاندن آن بــه حياتــي
دموكراتيــك امكانپذيــر نخواهــد بــود.
يكــي از بزرگتريــن تخريبــات مدرنيتــهي ســرمايهداري ايــن اســت كــه
حافظـهي تاريخــي جامعــه را بمبــاران ميكنــد و همــه چيــز را در «اكنونیــت»
فشــرده ميســازد .گويــي هــر چيــز در اكنــون خالصــه ميشــود و نبايــد
بــه چيــزي جــز آن انديشــيد .بديــن ترتيــب موجــب بيمــاري فردگردايــي
ميشــود .نميتــوان از ذهنيــت فردگرايانــه انتظــار رســيدن بــه «حقيقــت
اجتماعــي» و «جامعــهي دموكراتيكــی کــه حالــت ملمــوس آن اســت را
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داشــت .فرديتگرايــي ليبــرال ،انــکار دموکراســي اســت.
نهميــن مــورد ،اصــل اخــاق و وجــدان اســت .جامعهشناســي مــدرن اصــل
وجــدان را نميشناســد .حــال آنكــه اگــر اصــل وجــدان نباشــد ،جامعــه بــه
خطرناكتريــن روبــوت مبــدل ميشــود .وجــدان همــان جوهــرهي ديــن
و اخــاق اســت .وقتــي وجــدان تخريــبميگــردد ،در جامعــه تنهــا اصــل
«اِعمــال نيــرو» كاركــرد مييابــد؛ كــه در ايــن صــورت نيــز هــر فــردی مبــدل
بــه گــرگ ِ دیگــری خواهــد شــد.
نظامهــاي انحصارگــر قــدرت و ســرمايه ،بــر مبنــاي انــكار وجــدان تأســيس
ميشــوند .امــا نظــام دموكراســي بــدون وجــدان نميتوانــد كاركــرد بيابــد.
دموكراتيزاســيون اساســا جنبشــي اســت كــه ايــن وضعيــت «انــكار وجــدان»
را از ميــان برم ـيدارد و حیاتــی دوبــاره بــه «وجــدان اجتماعــي» میبخشــد.
تــا وقتــي مبــارزه بــراي يافتــن «وجــدان گمشــده» وجــود نداشــته باشــد،
دموكراســي واقعــي برقــرار نميگــردد و افــراد و اجتماعــات بــه حقــوق و
آزاديهايشــان نخواهنــد رســيد.
بنابرايــن در چارهيابــي دموكراتيــك ميبايســتي «اصــل وجــدان» را
جايگزيــن «اصــل اِعمــال نيــرو» نماييــم .فرهنــگ شــرق بــا ايــن اصــل بيگانــه
نيســت .برعكــس ،در تمامــي مســائل بــه ايــن اصــل اولويــت داده اســت.
هنــگام مطرحكــردن چارهيابــي مســائل خلقهــا در ايــران ،اصــل اخــاق و
وجــدان بايســتي در صــدر تمامــي اصــول قــرار گيــرد و بــدان رجــوع شــود.
دهميــن اصــل ،عبــارت اســت از اصــل دفــاع ذاتــي در نظــام دموكراتيــك.
در تمــام موجــودات از تكســلوليها گرفتــه تــا ذرات زيــر اتمــي ،هيــچ
موجــودي فاقــد دفــاع ذاتــي نيســت .بنابرايــن موجوديتهايــي همچــون
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جوامــع انســاني كــه از هوشــمندی و انعطافپذيــري ذهنــی بســيار
باالیــی برخوردارنــد ،نميتواننــد فاقــد مكانيســم دفاعــي باشــند .در ايــن
چارچــوب ،دفــاع ذاتــي در برابــر اســتثمارگري و ســركوبي كــه عناصــر
مدرنيتــهي ســرمايهداري(دولتـملت  ،كاپيتاليســم و صنعتگرايــي) عليــه
جوامــع اقتصــادي  ،اكولوژيــك و دموكراتيــك صــورت ميدهنــ د در
رأس موضوعــات زندگــي قــرار ميگيــرد .زندگــي بــدون دفــاع ذاتــي راه
را بــر هــ ر نــوع بيــكاري ،بردگــي دســتمزدي ،بيمــاري ،بيــگاري و فســاد
ميگشــايد .بدتــر از آن ،بســياري از «نسلكش ـيهاي فيزيكــي و فرهنگــي»
را نيــز بــا خــود بــه همــراه دارد .جوامــع دموكراتيــك و افــراد آزاد اگــر
در زمين ـهي دفــاع ذاتــي در مقابــل مدرنيت ـهي ســرمايهداري ناموفــق بماننــد،
نهتنهــا آزاديشــان را از دســت ميدهنــد بلكــه موجوديتشــان نيــز بــا خطــر
نسلكشــي مواجــه خواهــد شــد.
از هميــن رو در چارهيابــي دموكراتيــك مســائل ،هــر اجتمــاع بهميزانــي
كــه عبــارت از يــك واحــد اقتصــادي ،اكولوژيــك و دموكراتيــك اســت،
ميبايســتي يــك واحــد برخــوردار از دفــاع ذاتــي نيــز باشــد .همچنيــن
هــر فــرد آزاد و برابــر همچنانكــه ميبايســت در يــك يــا چنديــن واحــد
اقتصــادي ،اكولوژيــك و دموكراتيــك جــاي بگيــرد ،بايــد در واحدهــاي
دفــاع ذاتــي هــم جــاي بگيــرد.
اصــل یازدهــم ،اهمیــت اکولوژی(زیســتبوم) میباشــد .نقشويــژهاي
كــه نظــام ســرمایهداری بــه صنعتگرايــي بخشــيده اســت ،بــه زانــو درآورد ِن
يـروســتايي
جامعــهي اقتصــادي بطــور کلــی و خصوصــاً جامعــهي زراع 
اســت .ذهنيتــي كــه بــه ســبب شوونيســم صنعتگرايانــه كــور و بيبصيــرت
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گشــته اســت ،قــادر بــه ديــدن ســاختار اكولوژيــك «جامعــه و بافــت
اقتصــادي آن» نبــوده و مســئول بيــكاري ،بحــران و شــكاف ميــان ســطح
درآمدهــا در اقتصــاد ميباشــد.
جامعــهي عصــر صنعتــي اگــر در كليّــهي عرصههــا بــه اكولــوژي توجــه
ننمايــد ،نميتوانــد حياتــش را ادامــه دهــد .بايســتي بهخوبــي دانســت كــه
در دوران پيــش از عصــر صنعتــي ،حيــات تمامــي جانــداران و ازجملــه نــوع
انســان نيــز ،بهواســطهي شــعور و آگاهــي غريزي(تيزتريــن هــوش عاطفــي)
یــک حيــات اكولوژيــك بــوده اســت .جانــداري كــه اكولوژيــك نباشــد،
نميتوانــد از نابــودي رهايــي يابــد .بــدون شــك هــر جانــداري داراي هــوش
اكولوژيــك مختــص بــه خــود ميباشــد .در جامع ـهي شــرقي همخوانــي و
ســازگاري بــا طبيعــت ،از اصــول بنياديــن اســت .بنابرايــن ســنت اجتماعــي
خاورميانــه در برابــر اكولــوژي حســاس و هوشــيار بــوده و بــا آن همخوانــي
و ســازگاري دارد .وظيفــهاي كــه بايــد بهجــاي آورد ،ايــن اســت كــه بــا
بازســازي جامعــهي اكولوژيــك ،بــه تقابــل بــا رويكردهــاي فتحگرايانــه،
نابودكننــده و اشــغالگر ســرمایهداری و صنعتگرايــي پرداخــت .جامع ـهي
آزاد و دموكراتيــك ،تنهــا از طريــق آگاهــي معنايــي بايســتهي خويــش
ميتوانــد برقــرار باشــد .هــر واحــد اقتصــادي ،از طريــق آگاهــي اكولوژيــك
خويــش ميتوانــد زيســت نمايــد.
واحدهــاي اكولوژيكـاقتصــادي را نبايــد همچــون واحدهايــي ناچيــز و
محــروم از فنــاوري تصــور نمــود .در صــورت لــزوم ميتــوان پيچيدهتريــن
و پيشــرفتهترين فناوريهــا را نيــز در واحدهــا و اتحاديههــا و کمونهــای
اكولوژيكـاقتصــادي بــهكار بــرد.
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بخش چهارم
 ......هويت ملي كوردها و شكلگيري مسئلهي كورد در ايران

قرابــت زبانــي و یــا فرهنگــي بيــن ملتهــای ایــران ،جايــگاه مهمــي در
شــكلگيري هویــت ایــران دارد .از ميــان ملتهــای ایــران ،كوردهــاي
اوليــه از نخســتين گروههــاي پيشــاهنگي هســتند كــه از نظــر فرهنگــي در
صحنــهي تاريــخ ظاهــر شــدهاند .هــم تمــدن ســومر و هــم تمــدن ايــران
محصــول فرهنــگ اجتماعــي دامنههــاي زاگــرس هســتند؛ همــان فرهنــگ
اجتماعــياي كــه آتــش ،كشــاورزي و دامــداري مضمــون آن را تشــكيل
ميدهنــد .ميتــوان ايــن واقعيــت را در تشــكلهايي مشــاهده نمــود كــه در
طــول تاريــخ ،از زمــان ســومرـ گوتيهــا تــا مــادـ پارسهــا و از ساســانيها تــا
بــه ايــران امروزيــن آمدهانــد .اوليــن هويــت قومــي نيــز بــه رهبــري كاهنــان
زرتشــتي ،در دوران كنفدراســيون مادهــا گامــي عظيمــي برداشــته و بــا ايــن
هويــت بــه يــك مرحل ـهي چشــمگير رســيدهاند .از نظــر هويــت كــوردي،
مادهــا «اوليــن اجــداد قــوم كــورد» هســتند كــه در تاريــخ نوشــتاري دربــارهي
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آنهــا آگاهــي وجــود دارد .هويــت پارســي نيــز موجوديــت خويــش را اساســا
وامــدار مادهاســت .در تاريــخ هــردوت ،مادهــا بهعنــوان مترقيتريــن قــوم
آن دوران تعريــف ميشــوند؛ پارسهــا و يونانيهــاي آن دوران در حكــم
شــاگرداني هســتند كــه از مادهــا فرهنــگ ميآموزنــد .مادهــا در ســير
پيشــرفت نظــام تمــدن مركــزي ،حداقــل بــه انــدازهي ســومريان ايفــاي نقــش
نمودهانــد .ايــن فرهنــگ مــاد اســت كــه شــكلگيري تمدنهــاي پــارس،
اژه ،هلــن و روم را ميســر گردانــده و شــالودهي آن را تــدارك ديــده اســت.
همــان ميــراث تاريخــي ،در زمينــهي شــكلگيري فرهنــگ اســامي طــي
قــرون وســطي نيــز نقــش مهمــي را ايفــا مينمايــد .هــم بخــش مهمــي
از مقولههــاي اعتقــادي و هــم بخــش مهمــي از مقولههــاي اخالقــي،
سرچشــمهي خــود را از آموزههــاي زرتشــتي ميگيرنــد .آييــن «ايــزدي»
بخــش كوچكــي از ايــن ســنت اســت كــه هنــوز هــم بــه حيــات خويــش
ت كوردهــاي ســوران ،كلهــر،
ادامــه ميدهــد .ســهم ايــن ميــراث در ســن 
هورامــي ،لُــر ،علــوي و يارســان نيــز مصــداق دارد.
جغرافیــای ایــران در طــول تاریــخ همــواره مأمــن توســعهی آییــن تشــیع
بــوده اســت کــه همچــون خــط اعتراضــی در مقابــل اســام قدرتگــرا،
اســامی کــه بــا اســتثمار مبانــی اســامی در صــدد تشــکیل حکومتهایــی
چــون بنیامیــه و بنیعبــاس بــر آمــده اســت .نمونــهی آن قیــام شــعوبیه و
دیگــر جنبشهــاي مقاومتــي میباشــد کــه در مقابــل اســام دولتــي ســر
برآوردنــد و ایــران را همچــون مأمنــی بــرای خــود برگزیدنــد .امــا ایــران
و خاندانهــای ترکمــن بــا گرایــش شــیعی آن از زمــان صفــوی بــه بعــد،
از يــك كنفدراســيون سياســي كــه كفــهي ســنتهاي دموكراتيــك آن
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ســنگينتر اســت ،بــه يــك نظــام دولتــي كــه كف ـهي بروكراتيـ ِ
ـك مركــزي
آن ســنگينتر اســت ،متحــول گشــت .تشــيع نيــز بــه بخشــي از ايدئولــوژي
رســمي قــدرت تبديــل شــده اســت .هرچنــد در بخــش مهمــي از اســام
شــيعه ســنتهاي قدرتســتيز تــا روزگار مــا باقــي ماندهانــد ،امــا تشــیع
دولتــي نيــز هماننــد اســام ســني دولتــي ،داراي خصلتــي ســلطهگر اســت.
بهشــكلي جالــب توجــه ،بخــش مهمــي از كوردهــاي ايــران از طريــق نوعــي
ســنت منعطــف و غيرقاطعانــهي اســام ســني« ،مخالفــت دموكراتيــك
و بنابرايــن واقعيــت دموكراتيــك خــود» را در برابــر قدرتهــاي شــيعه
نمايندگــي مينماينــد .هويــت كــوردي معاصــر در شــرق كوردســتان ،از
اوايــل ســدهي بيســت ميــادي تــاش بــه خــرج داده تــا خــود را در مقابــل
فاشيســم نظامنــد دولتــي و مــدرن در ايــران شــاكلهبندي نمايــد .شــورش
«ســمكو» و آزمــون جمهــوري كوردســتان در مهابــاد نيــز بيانگــر هميــن
واقعيــت ميباشــند .ايــن واقعيــت و ســنت مقاومتطلبــي ،در نهايــت بــا
ايســتار خــود در مقابــل جمهــوري اســامي ايــران ،بــار ديگــر خويشــتن را
اثبــات نمــود.
عهدنامــهي «قصــر شــيرين» كــه ميــان صفويهــا و عثمانيهــا منعقــد
گرديــد ،در جداســازي كوردهــاي شــرق کوردســتان از تماميت كوردســتان
و كوردهــا ســهم مهمــي داشــت .ايــن معاهــده بــه معنــاي ایجــاد گسســت
كوردهــاي ســاكن زاگــرس از تماميــت كوردهاســت .فرهنــگ مســلط و
رايــج موجــود در واقعيــت كوردهــاي شــرق کوردســتان ،بيشــتر از اينكــه
دينــي و مذهبــي باشــد ،كيفيتــي اتنيكــي و قومــي را داراســت .ايدئولــوژي
رســمي دولــت بــا سوءاســتفاده از عامــل مذهــب ،ســعي در تضعيــف
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خصوصيــات و شــاخصههاي ملــی كوردهــاي شــيعه و بهويــژه لُرها(يكــي
از كهنتريــن شــاخههاي فرهنگــي كوردهــا) دارد .همچنيــن كوردهــاي
خراســان كــه داراي جمعيــت قابــل توجهــي هســتندُ ،كرمانــج و شــيعهمذهب
ميباشــند؛ هرچنــد تالشهــاي متمركــزي در جهــت آســيميلهنمودن و
بيتأثيرگردانيــدن آنهــا از نظــر سياســي صــورت گرفتــه ،امــا آنهــا همچنــان
بــر حفــظ فرهنــگ و هويــت خويــش اصــرار ميورزنــد .مقاومتهايــي
كــه در دوران معاصــر روي دادهانــد و تــا روزگار مــا ادامــه يافتهاند(نظيــر
مقاومــت ســمكو ،قدمخيــر لرســتاني ،قاضــي محمــد و ،)...تأثيــر مهمــي
در شــكلگيري هويــت معاصــر كــوردي در شــرق كوردســتان داشــتهاند.
شــورشهايي كــه از اوايــل ســدهي 20آغــاز شــدهاند ،تأثيــري عمومــي
برجــاي گذاشــتهاند .بايــد ويژگــي اتونوميهــاي آريســتوكراتيك[يا
خودگردانیهــای اَشــرافي] را بســيار نيــك درك كــرد و تفاوتشــان را
از جنبشهايــي كــه بــراي حفــظ موجوديــت و توســعهي آزادي مبــارزه
ميكننــد ،بهخوبــي از هــم تميــز داد.
جنــگ و درگيريهايــي كــه در راســتاي اتونوميهــاي نادموكراتيــك
صــورت گرفتهانــد ،بــه اقتضــاي خاســتگاه طبقاتــي پيشاهنگانشــان ،اكثــرا
بــه شكســت انجاميــده و ايــن نيــز بهطــور كلــي تخريبــات عميقــي را بــر
موجوديــت ملــي و آزادي كوردهــا وارد آورده اســت .هــر شكســت منجــر
بــه يــك قتلعــام شــده ،هــر قتلعــام نيــز نسلكشــي فرهنگــي را گامــي
ديگــر بــه جلــو بــرده اســت .جنبشهايــي كــه بــه پيشــاهنگي «شــيخ عبيــداهلل
نهــري»« ،ســمكو» و «قاضــي محمــد» در شــرق كوردســتان صــورت گرفتنــد
نيــز منجــر بــه نتايــج مشــابهي گشــتند .شكســت و ســركوبي هرچــه بيشــتر،
موجوديــت ملــي و آزادي را هرچــه ضعيفتــر نمــوده و موجــب درافتادنــش
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بــه وضعيــت نوميدان ـهاي گشــته اســت .آزمــون جمهــوري كوردســتان در
مهابــاد كــه قاضــي محمــد رهبــري آن را برعهــده داشــت ،هرچنــد از كيفيت
مــدرن خلقگرايانــهاي برخــوردار بــود ،نتوانســت از عاقبتــي مشــابه ســاير
شــورشها رهايــي يابــد .پيمــان «ســعدآباد» كــه ميــان فاشيســم ســفيد تــرك
و فاشيســم رضاشــاه پهلــوي بســته شــد ،در واقــع شــكل معاصــر معاهــدهي
«قصــر شــيرين» بــود و در راســتاي تعميــق تجزي ـهي كوردهــا و پاكســازي
مشــترك جنبــش آزاديخــواه آنــان هدفمنــد بــود .دولــت ايــران اكنــون نيــز
معاهــدات پنهــان پرشــماري عليــه جنبــش مبارزاتــيِ «حفــظ موجوديــت ملــي
كوردســتان و تحقــق آزادي آن» را امضــا و اجــرا مینمایــد.
در هــر چهــار بخــش كوردســتان هويــت ملــي كــوردي ،در عصــر مدرنيتـهي
ســرمايهداري ضربــات مرگبــاري را متحمــل گشــته اســت .مهمتريــن
نتيجـهاي كــه بايــد از اينجــا كســب نمــود ايــن اســت كــه از طريــق ابزارهــاي
بنياديــن مدرنيت ـهي سرمايهداري(س ـهگانهي ســرمايهي انحصارگــر،دول ـتـ
ملــت و صنعتگرايــي) نميتــوان موجوديــت ملــي كوردهــا را تحقــق
بخشــيد و از آن حفاظــت نمــود .هــم بازيگــران اصلــي نظــام هژمونيــك و
هــم عناصــر مــزدور آن حسابوكتابشــان در ايــن چارچــوب اســت .تقســيم
كوردســتان ،ازهمگســيختهماندن آن ،آســيميلهكردن و نسلكشــي
كامــل موجوديــت ملــي كــورد در هــر بخــش و يــا تحــت حاكميـ ِ
ـت خــود
نگهداشــتن آن از طريــق تشــكلهاي ســاختگي كوردگــرا كــه در حكــم
نوعــي اقدامــات كاملكننــد ه جهــت حســابوكتابهاي فــوق اســت .اگــر
ايــن حســابوكتابها در يــك خــط مســتقيم و مطابــق ميلشــان عملــي
گــردد ،نــه كوردســتان باقــي خواهــد مانــد و نــه موجوديــت ملــي كوردهــا.
عناصــر مــزدور نوعــي هويــت كــوردي تقلبــي ،ســاختگي و تحريفشــده
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را بهشــكل نقــاب بــر چهــره ميزننــد كــه نظــام هژمونيــك در هــر بخــش
تحــت نــام هويــت كــوردي بــه وجــود آورده اســت؛ نقــش ايــن عناصــر
مــزدور ،اساســا ايــن اســت كــه از طريــق آسيميالســيون بــه نسلكشــي
فرهنگــي كوردهــاـ كــه ميخواهنــد بهصــورت طوالنيمــدت اجــرا
نماينـدـ مشــروعيت بخشــند .يكــي از نــكات بنيادينــي كــه هدايتكننــدگان
فعاليتهــاي روشــنفكرانه ،سياســي ،اخالقــي و زيباييشناســانه در حــوزهي
موجوديــت ملــي كوردهــا بايــد حتــي يــك لحظــه از ذهنشــان خــارج
نكــرده و در جهــان عاطفــي خويــش زنــده نگــه دارنــد ايــن اســت كــه
هركــدام از ايــن تشــكيالت كوردگــراي نقــابدار و ســاختگي ،يــك
دام ميباشــد .نيّــت اينهــا هرچــه كــه ميخواهــد باشــد ،نقششــان
مشروعيتبخشــيدن بــه نسلكشــي اســت.
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بخش پنجم
........................دولتـ ملت ايران و نقش آن در خاورميانه

ســنت دولتــي ايــران ،بــه آســاني مينيميزهشــدن[يعني كوچــك و کمینـهای
شــدن] را نميپذيــرد .حتــي شاهنشــاهي ايــران در دوران معاصــر نيــز در
برابــر مينيميزهشــدن ايســتادگي نمــود .انقــاب اســامي ايــران در ســال
 1357شمســي ،در برابــر دولــتـ ملــت كوچكشــدهي مختــص بــه
خاورميانه(كــه مرزهايــش ترســيم شــده بــود) و نظــام موازناتــي آن ،موضــع
مهمــي اتخــاذ نمــود .هرچنــد جمهــوري تركيــه و دول ـتـ ملتهــاي عربــي
تــن بــه پذيــرش مشــروعيت نظــام «دولتـملــت» دادنــد كــه وجــود اســرائيل
را ميســر مينمــود ،انقــاب اســامي ايــران ،اســتاتوي ترسيمشــده را آنچنــان
كــه هســت نپذيرفــت و تــاش بــه خــرج داد تــا هژمونــي متقابــل را تشــكيل
دهــد .تنــش ميــان ايــران و اســرائيل كــه امــروزه شــاهد آن هســتيم ،تنهــا
ميــان دو دولــتـ ملــت نيســت ،بلكــه تنشــي اســت كــه ميــان دو نيــروي
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نظاممنــ ِد هژمونيخــواه جريــان دارد.
قدمــت و ريشـهي ســنت دولتــي ايــران بــه هخامنشــيان ميرســد .هخامنشــيان
از فرهنــگ معنــوي و مــادي كنفدراســيون مــاد ســود جســته همچنيــن عناصر
آييــن متيرائيســتي و زردشــتي را نيــز بــراي مشــروعيت بخشــي بــه نظــام
قدرتگــرا و انحصارگــر خــود تحريــف نمودنــد .امپراطــوري هخامنشــي
پــارس بهمنزلــهي اوليــن دولــت ايرانــي ،عناصــر دموكراتيــك نظــام
كنفدارســيون مــاد را تضعيــف نمــوده و آن را بــه ســوي سيســتمي مركــزي،
قدرتگــرا و اســتعمارگر ســوق داد .اولیــن دولــت پارســی در واقــع مقطعــی
از امپراطــوری اســت کــه مادهــا در آن نقشــی ســرآمد را ایفــا نمودهانــد.
امــا در نهايــت بــا حــذف مادهــا حالتــي مركــزي و ســلطهطلب مييابــد.
نظــام هخامنشــي در انتقــال بردگــي اعصــار اوليه(ســومر ،مصــر ،آشــور و
بابــل) بــه بردگــي اعصــار باســتان داراي نقــش بنياديــن اســت .بردگــي عصــر
باســتا ِن يونــان و روم ،موجوديتــش را مديــون اشــاعهي ايــن نظــام بــردهداري
مركــزي اســت .عصــر هلنيســتيك كــه بــا فتوحــات اســكندر آغــاز شــد،
بيانگــر ايجــاد ســنتزي خالّقانــه ميــان شــرقـ غــرب اســت .بحــران عميــق
ناشــي از جنــگ هژمونيطلبانــهي جهانــي كــه ميــان روميهــاـ پارتهــا
همچنيــن ميــان روميها(بيزانــس)ـ ساســانيان صدهــا ســال ادامــه داشــت ،بــا
صعــود نيــروي هژمونيــك اســام بــه فرجــام ميرســد .ســنت دولتــي ايــران
در طــول مدتزمانــي حــدودا هــزار ســاله كــه از فتوحــات اســامي تــا
بنيانگــذاري خانــدان صفــوي ميرســد ،توســط خاندانهــاي عــرب ،تــرك و
مغــول كــه بــا فرهنــگ آن بيگانــه بودنــد ،نمايندگــي شــد .تشــيع ،همزمــان بــا
خانــدان صفــوي بهصــورت ايدئولــوژي دولــت درآمــده اســت .بنيانهــاي
حکومتــی مرکــزی و دینگــرا نيــز در هميــن دوران تشــكيل شــدند .جنــگ
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هژمونيكــي كــه بــا هــدف تســلط بــر كوردســتان بــا امپراطــوري عثمانــي
وارد آن شــد ،بــا عهدنام ـهي «قصــر شــيرين» بــه پايــان رســيد .كوردســتان
بــراي اوليــن بــار از طريــق معاهــدهي مذكــور بــه دو بخــش تجزيــه و تقســيم
شــد .در ميــان بيگنشــينهاي كــورد ،سياســت «مشتركزيســتن» بــا نيــروي
هژمونيــك ،بــر مبنــاي «خودگردانــی داخلــی» بهخوبــي جــا افتــاده بــود.
دولــت ايــران كــه بعــد از دوران صفــوی بيــن چنــد خانــدان دســت بــه دســت
میشــد ،در دوران بعــد از جنــگ جهانــی اول ،تشــکیل دولــت ـ ملــت
مــدرن در ایــران حالتــی مرکــزي و قاطعانــه یافــت .ایــن حکومــت اجــازهی
ابــراز وجــود بــه هیــچ تنوعــی هویتــی را نــداده و آنهــا را بــه شــدت ســرکوب
مینمــود .تشــکیل مــدل دولتـملــت در ايــران و ســایر کشــورهای همجــوار
و ادام ـهي رونــد مرکزگرایــی و ســرکوب هویتــی در آنهــا باعــث شــد کــه
ســیر تقســیم کوردســتان کامــل شــود .پیماننامههــای ســایکسپیکو و
لــوزان ،توافــق قدرتهــای جهانــی آن زمــان بــر ســر تجزی ـهی کردســتان
و انــکار هویــت ملــت کــورد بــود .بعــد از جنــگ جهانــي اول ،حكومــت
ايــران هماننــد نمونــهي جمهــوري تركيــه و پادشــاهي افغــان ،در نتيجــهي
حســابوكتابهاي هژمونيــك انگلســتان بهعنــوان يــك دولــتـ ملــت
مــدرن از نــو برســاخته شــد .دقيقــا هماننــد ســازش صورتگرفتــه بــا
مصطفــي كمــال ،قــدرت در ازاي يــك ايــران مينيميــزه ،بــه رضاشــاه ســپرده
شــد .انگلســتان هــر كــدام از شاهنشــاهي ايــران ،افغــان و جمهــوری ترکیــه
را كــه در ايــن دوران مينيميــزه كــرده بــود ،بهعنــوان يــك دولــتـ ملــت
حائــل ،بــر ســر راه سرازيرشــدن شــوروي رو بــه جنــوب ،طرحريــزي و
تأســيس نمــود .اينكــه انگلســتان حوزههــاي يادشــده را بــه رژيمهــاي
مســتعمراتي كالســيكي مبــدل نســاخت ،نــه از روي ناتوانــي بلكــه بــه ســبب
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بيمداشــتن از اشــاعهي شــوروي بــود .سياســت «دولــت حائــل» ،يــك
سيســتم انگليســي اســت كــه از اوايــل ســدهي  20تــا روزگار مــا عمومــا
بــا موفقيــت بــه اجــرا درآمــده اســت .خانــدان رضاشــاه يــك برنامــهي
مدرنيســتي را بــه اجــرا درآورد كــه بــر مبنــاي آن ســنت فرهنگــي ايــران
بــه كنــاري نهــاده شــد و از غــرب تقليــد گرديــد .ســعي شــد تــا بهمنزل ـهي
ِ
اقمــاري ابتــدا انگلســتان ،ســپس آمريــكا و حتــي اســرائيل
يــك رژيــم
پابرجــا نگــه داشــته شــود .اينكــه دولــتـ ملتهــاي خاورميانــه كيفيتــي
از نــوع «دولــت اقمــاري يــا دنبال ـهرو» داشــتند ،بــه آشــكارترين شــكل در
خانــدان اخيــر پهلــوي بــه نمايــش گذاشــته شــد .ايــن دولتهايــي كــه از
طريــق نيــروي امنيتــي ،نظامــي و پليســي بــر ســر پــا نگــه داشــته ميشــدند،
بــا قطــع پشــتيباني نيــروي هژمونيــك ،يــكروزه ســرنگون گشــتند .فرجــام
خانــدان پهلــوي نيــز اينگونــه گشــت.
انقــاب خلقهــاي ايــران در ســال  ،1357بــه انــدازهاي كــه سياســي اســت،
يــك انقــاب فرهنگــي نيــز ميباشــد .ايــن انقــاب توانــش را صرفــا از
ســازماندهي علمــاي شــيعه نگرفــت؛ بلكــه بالعكــس ،نيــروي اساســياش
را از فرهنــگ اجتماعــي خلقهــاي ايــران گرفــت كــه داراي ريشــههاي
تاريخــي عميقــي بــود .انقــاب در ســرآغاز هماننــد آنچــه در انقالبهــاي
فرانســه ،روســيه و آناتولــي روي داد ،از كيفيــت ملــي دموكراتيــك
برخــوردار بــود .بــر يــك همپيمانــي وســيع نيروهــاي ملــي دموكراتيــك
اتــكا داشــت .همپيمانــي ملــت دموكراتيكــي كــه از همبســتگي وســيع
چپگرايــان ،جنبشهــاي زنــان و جوانــان ،امتگرايــان شــيعه و اقشــار
ميهندوســت خلقهــاي ايــران و در رأس همــه خلــق كــورد سرچشــمه
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ميگرفــت ،نيــروي اصلــي پيــروزي بــود .امــا طيــف متشــكل از علمــاي
تجــار ميانهاحوال(بازاريــان) كــه از ســنت مديريــت تاريخــي و
شــيعه و ّ
اجتماعــي قويتــري برخــوردار بــود ،طــي مدتزمانــي كوتــاه هژمونــي
خويــش را برقــرار كــرد و ســاير متفقانــش را بيرحمانــه ســركوب نمــود.
ِ
دموكراتيــك» انقــاب ،دچــار انحــراف شــد نيــز،
هرچنــد بنيــان «ملــت
ماهيتــا بــا مدرنيتـهي ســرمايهداري در تضــاد و مغايــرت بهســر ميبــرد .قشــر
انحصارگــر دولتــي درصــدد برآمــد تــا ايــن اندوخت ـهي ضدكاپيتاليســتي را
كــه معنــاي تاريخــي و فرهنگــي آن بســيار عظيــم اســت ،بهعنــوان كارتــي
جهــت مشروعيتبخشــي بــه موجوديــت خويــش در برابــر نيروهــاي
هژمونيــك نظــام ســرمايهداري بــهكار ببــرد .تــا کنــون نیــز تمامــي تــاش
قشــر انحصارگــر دولتــي ايــران ايــن اســت كــه از بنيــان آنتيمدرنيســتي
(ضدكاپيتاليســتي) انقــاب بهعنــوان ابــزار مشــروعیت و همچنیــن وســیلهای
در برابــر نيروهــاي هژمونيــك غربــي در جهــت دســتيابی بــه موقعيتــي
پذيرفتهشــده و معتبــر در موازنـهي دولـتـ ملــت خاورميانــه اســتفاده نمایــد.
بهمنزلـهي يــك مدرنيتـهي متفــاوت ،از لحــاظ ماهــوي چالشــي بــا مدرنيتـهي
ســرمايهداري نــدارد .همانطــور كــه دولــتـ ملتهــاي عــرب و اوليــن و
دوميــن مقطــع جمهــوري تركيــه درصددنــد از طريــق حســابوكتابهاي
تاكتيكــي« ،بيشــينه ســهم» را در گســترهي نظــام بــه چنــگ آورنــد و در ازاي
تأييدشــدن و پشتيبانيشــدن توســط نظــام ،اجــازه دهنــد كــه نظــام از آنهــا
بهرهمنــد شــود ،ايــران نيــز ميخواهــد چالشــي را كــه بــا نظــام دارد بــا هدفــي
مشــابه بــهكار بگيــرد و نتايــج مشــابهي كســب نمايــد .ايــن نوعــي چانهزنــيِ
تجــار بــازار اســت كــه در ســنت ايرانــی جایگاهــی قــوي
ســنتي و تیپیــک ّ
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را داراســت .چالــش در ايــران نيــز درســت از هميــن نقطــه آغــاز ميگــردد.
ســنت فرهنگــيِ قــوي ،يــك قشــر انحصارگــر دولتــي ســازشكرده بــا
مدرنيت ـهي ســرمايهداري را نيــز نميپذيــرد .بنابرايــن شــانس اينكــه چالــش
موجــود در ايــران بــه يــك «مبــارزه در ميــان دو مدرنيتـهی آلترناتیـ و تحــول
يابــد ،هميشــه وجــود دارد .برعكــس آنچــه در دول ـتـ ملتهــاي تركيــه و
عــرب ديــده شــد ،تصــور نم ـيرود بــه آســاني نيــز از ميــان برداشــته شــود.
اليگارشــي ايــران ،امــروزه بــر ســر خاورميانــه وارد يــك درگيــري هژمونيك
بــا اســرائيل گشــته اســت(اگرچه ايــن درگيــري عمدتا در ســطح گفتــار ادامه
دارد) .بهويــژه ســعي دارد كــه بــا هميــن هــدف ،از فعاليتهــاي هســتهاي
خويــش بهعنــوان يــك كارت دوم اســتفاده نمايــد .ســنت دولتــي در ايــران
هرچنــد يــك تجربـهي هــزاران ســاله را بهعنــوان اســلحه در اختيــار دارد؛ امــا
در دوران مدرنيتـهي ســرمايهداري دربــارهي نيــروي خــود اغــراق مينمايــد.
در عصــري كــه نظــام ســرمایهداری در گســتردهترين ســطح گلوبــال شــده
اســت ،اگــر نظــام دولتــي ايــران مدرنيت ـهاي را بهصــورت ريش ـهاي ترجيــح
ندهــد ،شــانس موفقيــت آن بســيار ضعيــف اســت .هماننــد ســاير دولــتـ
ملتهــاي منطقــه ،پيــش روي دول ـتـ ملــت ايــران نيــز چارهيابــي مســائل
داراي دو محــور اســت .چارهيابــي حــول محــور اول عبــارت اســت از:
ســازشكردن بــا نظــام؛ درســت هماننــد رژيــم شاهنشــاهي پهلــوی .در
اصـ ْ
ـل دولـتـ ملــت ايــران بــراي ايــن امــر آمــاده اســت؛ امــا نظــام مدرنيتـهي
ســرمايهداري آن را بهشــكل موجــود قبــول نــدارد .ولــي ديدارهايــي كــه در
راســتاي ســازش صــورت ميگيرنــد ،نهايتــا چــه از راه صلحآميــز و چــه از
راه جنــگ ،بــه نفــع نيروهــاي هژمونيــك ســرمايهداري بــه فرجــام خواهنــد
رســيد .دوميــن محــور ايــن اســت كــه وقتــي موضــوع حــل مســائل پيــش
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كشــيده شــود ،گسســت راديــكال از نظــام مطــرح خواهــد گشــت .يعنــي
هنــگام ناتوانگشــتن ،هــم قشــر انحصارگــر دولتــي ايــران و هــم نيروهــاي
هژمونيــك غربــي ،راهــكار مدرنيتــهي دموكراتيــك بهطــور ناگزيــر وارد
عرصــه خواهــد شــد.
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بخش ششم
 ..........................مسائل مربوط به دموكراتيزاسيون در ايران
بــه طــور خالصــه ميتــوان ريش ـهي مشــكالت كنونــي ايــران در زمين ـهي
دموكراتيزاســيون را بــه چنــد عامــل اساســي ربــط داد.
1ـ مركزگرايــي :امپراطــوري ايــران بهويــژه بعــد از صفويــان تحــت نفــوذ
سياســتهاي نيروهــاي اروپــا و بهويــژه بريتانيــا قــرار گرفــت .هــدف
ايــن نيروهــا ايــن بــود كــه كليــت فرهنگــي و سياســي خاورميانــه تجزيــه
شــود تــا بــه راحتــي كنتــرل و نفــوذ خــود را بــر روي آن برقــرار ســازند .در
ادوار مختلــف بخشهــاي مختلفــي از امپراطــوري ايــران نظيــر افغانســتان،
گرجســتان ،ارمنســتان و ...طــي قراردادهايــي بــه مــرور جــدا شــده بودنــد.
بنابرايــن در دوران پهلــوي ،تــاش گرديــد تــا بــا مبدلشــدن بــه يــك
دول ـتـ ملــت مركــزي ،از فروپاشــي هرچــه بيشــتر جلوگيــري شــود .يــك
بروكراســي غولآســا درســت شــد كــه همــه چيــز را بــه مركــز متصــل
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ميكــرد ،تمامــي قيامهــا و ســاختارهاي دموكراتيــك و خودگــردان
اجتماعي(نظيــر عشــاير و ايــات) بــا تصفيــه و ســركوب رويــارو شــدند،
نهايتــا دول ـتـ ملــت مــدرن پهلــوي شــكل گرفــت و معضالتــي جــدي در
زمينــهي دموكراســي بهوجــود آمــد.
اگرچــه تالشهايــي جهــت مشــروطهكردن پادشــاهي ايــران از زمــان قاجــار
بديــن ســو صــورت گرفــت ،امــا مليگراي ـياي كــه بهخصــوص در دوران
پهلــوي اوج گرفــت ،مانــع از مشــروطيت گرديــد و زمينــهي ديكتاتــوري
قاطعــي از نــوع دول ـتـ ملــت مــدرن را بهوجــود آورد .در بره ـهي كنونــي
نيــز ســاختار اداري نظيــر تقســيمات اســتاني ،شــوراهاي شــهر و روســتا و
مجلس(پارلمــان) اگرچــه تحــت نــام مديريتهــا و نمايندگيهــاي بومــي
معرفــي ميشــوند امــا در عمــل فاقــد كاركــرد الزمــه جهــت تمركززدايــي
بــوده و بســيار تصنعــي ميباشــند.
2ـ تأثيــرات مليگرايــي ،دينگرايــي ،جنســيتگرايي و علمگرايــي
پوزيتيويســتي :ايــن ايدئولوژيهــا هــم بــر دولــت و هــم بــر جريانــات
مخالــف تأثيــر عميقــي برجــاي نهادهانــد .در نتيجــه باعــث شــدهاند كــه
تعريــف صحيحــي از مســائل خلقهــا صــورت نگيــرد .همچنيــن تنوعــات
هويتــي ايــران بــه دليــل مليگرايــي دول ـتـ ملــت هميشــه بــا برچس ـبهاي
نــاروا بــه حاشــيه رانــده شــده و ســركوب گرديدهانــد .زنــان از هــر نــوع
حــق و آزادي محــروم گشــته و شــديدترين تبعيضهــا و ســتمها عليهشــان
صــورت گرفتــه اســت .نهايتــا بهجــاي اتــكا بــه راهكارهــاي دموكراتيــك،
بــا تشــديد ديدگاههــاي امنيتــي و اصــرار بــر ايدئولــوژي رســمي كــه بــه
نگرشهــاي مدرنيتــهي ســرمايهداري نيــز آلــوده گرديــده بــر مســائل
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داخلــي جوامــع دامــن زده شــده اســت.

3ـ فقــدان قانــون اساســي دموكراتيــك :جــز در برخــي مقاطــع بســيار
كوتــاه بــه آزاديهــاي بيــان و ســازماندهي اجــازه داده نشــده اســت .زيــرا
ايــن آزاديهــا توســط قوانيــن اساســي دموكراتيكــي كــه بــر اســاس توافــق
عمومــي باشــد تحــت ضمانــت گرفتــه نشــدهاند.
4ـ خشــونت و میليتاريســم (ارتشســاالري) :دولتـملــت ،كاپيتاليســم
و صنعتگرايــي بــه عنــوان ســه عنصــر اساســي مدرنيتــهي ســرمايهداري،
جهــت ايجــاد «مــدل جامع ـهي يكدســت» ،هميشــه ضــرورت سياس ـتهاي
خشــونت ،انــكار و امحــا را مبنــا ميگيــرد .بــا ورود مدرنيتـهي ســرمايهداري
بــه ايــران و بهويــژه از دوران پهلــوي و شــكلگيري دول ـتـ ملــت مركــزي
ايــن سياســتهاي خشــونت و امحــا در پــي گرفتــه شــد و تاكنــون نيــز
در جمهــوري اســامي تــداوم دارنــد .هــدف ايــن بــوده اســت كــه تمــام
خلقهــاي ايــران و ازجملــه خلــق كــورد را در فرهنــگ ملــت فرادســت
ذوب كننــد .از لبــاس خلقهــا گرفتــه تــا زبــان ،ديــن و اقتصــاد همــه چيــز
مــورد تهاجــم قــرار گرفــت .دولــت بــا مليتاريزهكــردن ،ايجــاد فضــاي
امنيتــي ،كاربســت زور و اعمــال خشــونت بــر حادشــدن مســائل اجتماعــي
افــزوده اســت .تبعيــد بــه جغرافيــاي خــارج از وطــن خويــش و تغييــر بافــت
جمعيتــي مناطــق؛ كوچانيــدن از روســتا و مناطــق غيرشــهري بــه شــهرها؛
سياســتهاي اعمالشــده در زندانهــا؛ شــكنجه و اعــدام؛ سياســتهاي
آسيميالســيون اجبــاري از طريــق نظــام آموزشــي و رســانهها؛ بيــكار نمــودن
و اعمــال ممنوعيتهــا همــه و همــه از جملــه مصاديــق خشــونت ميباشــند
كــه توســط دولــت عليــه خلقهــاي ايــران و بهويــژه خلــق كــورد صــورت
گرفتــه و هنــوز هــم تــداوم دارنــد.
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نكتــهي مهــم ايــن اســت كــه عناصــر مدرنيتــهي کاپيتاليســتي و بــه ويــژه
دولـتـ ملتهــا تمامــي اشــكال خشــونت را در مــورد کوردســتان و کوردها
عملــي کردهانــد .اشــتباه اســت كــه ايــن اقدامــات را صرف ـ ا بــه قدرتهــاي
خودكامــهي فــارس ،تــرك و عــرب و دولــتـ ملتهــاي آنهــا مربــوط
بدانيــم .تــا وقتــي هژمونــي مركــزي كاپيتاليســتي در كار نباشــد ،هيــچ
مديريــت خودكامــه يــا دولتـملتــي بــه تنهايــي نيــروي اجــراي خشــونت
امحاگران ـهي ملــي را نــدارد .تــا نظــام اجــازهي چنيــن كاري را ندهــد ،در
صــورت تمايــل نيــز قــادر بــه انجــام آن نخواهــد بــود .حتــي اگــر توانــش را
داشــته باشــد نميتوانــد آن را مــداوم و مانــدگار نمايــد.
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ديپلماســی در ملــت دموكراتيــك نيــز در گســترهي سياســت دموكراتيــك
قــرار دارنــد .تنهــا بــا در پــي گرفتــن سياســت دموكراتيــك اســت كــه آزادي
انديشــه ،احــزاب برخــوردار از ســاختار دموكراتيــك ،تأســيس ســنديكا،
تعاونــي و هرگونــه جامع ـهي مدنــي آزاد امكانپذيــر خواهنــد بــود .يكــي
از ضروريــات اجتنابناپذيــر سياســت دموكراتيــك فراهمســازي زمينــهي
شــكلگيري فضــاي سياســي بــاز جهــت مشــاركت همــگان اســت.

بخش هفتم
 ..........................پژاك و رهيافت ملت دموكراتيك

حــزب حيــات آزاد كوردســتان(پژاك) جهــت حــل مســئلهي كــورد و
مســائل ديگــر خلقهــاي ايــران ،بــا اتــكا بــه مفاهيــم ،نظريــات و اصــول
چارهيابــي دموكراتيــك و در جهــت پيشــبرد رهيافــت ملــت دموكراتيــك
بــه فعاليــت و مبــارزه ميپــردازد .بــر ايــن مبنــا:
الــفـ «قرارگرفتــن ايــران در مســير دموكراتيزاســيون» و «چارهيابــي
دموكراتيــك مســئلهي كــورد» ،دو روي يــك ســكه هســتند كــه يكــي
بــدون ديگــري امكانپذيــر نيســت.
بـ سياســت دموکراتيــک بهمنزل ـهي حــوزهي آزاديهــاي جامعــه ،يــك
امــر اجتنابناپذيــر اســت .سياســت دموکراتيــک بســتر چارهيابــي تمامــي
مســائل كنونــي و مســائلي اســت كــه در آينــده بــروز نماينــد .مذاكــرات و

جـ مــدل چارهيابـياي كــه پژاك جهت حل مســئلهي كــورد مطرح نموده
اســت ،ملــت دموكراتيكــي اســت كــه از همــه نــوع «دول ـتـ ملت»گرايــي
تميــز گرديــده اســت .رهيافــت ملــت دموكراتيــك از «دولـتـ ملت»گرايــي
رهايــي يافتــه و نهتنهــا بــراي كوردهــا بلكــه بــراي تمامــي اجتماعــات اتنيكــي
و ملــي ايــران مصــداق و اعتبــار دارد .راهحلهــاي «دول ـتـ ملت»گــرا ،كــه
بــه درازاي تاريــخ مدرنيت ـهي ســرمايهداري و در تمــام مقاطــع مســائل ملــي
بهعنــوان تنهــا رهيافــت و راه چــاره تحميــل گرديدهانــد ،تاريــخ را بــه
دريايــي از خــون مبــدل نمودهانــد« .دولــتـ ملت»گرايــي ،راه حلوفصــل
مســائل نيســت؛ بلكــه راه تعميــق ،شدتبخشــي و شعلهورســازي جنــگ و
بديــن ترتيــب تحقــق و مستمرســازي «ســود» اســت .راه صلــح و چارهيابــي
مســائل در ايــن اســت كــه سـهپايهي مدرنيتـهي ســرمايهداري(دولتـ ملــت،
بيشــينه ســود کاپیتالیســتی ،صنعتگرايــي) بــه كنــاري نهــاده شــود و عناصــر
مدرنيتــهي دموكراتيك(ملــت دموكراتيــك ،اقتصــاد محيطزيســتگرا و
كمونــال عــاري از ســود و صنعــت اكولوژيــك) بهعنــوان آلترناتيــو در برابــر
آن ايجــاد شــوند
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دـ تنهــا راه جهــت اينكــه بــا توســل بــه رويكــردي صلحآميــز و سياســي در
زمينـهي مســئلهي كــورد بــا دولـتـ ملـت ايــران بــه چارهيابــي رســيده شــود
و حــل مســئله امكانپذيــر گــردد ،ايــن اســت كــه حــق مبدلشــدن بــه ملــت
دموكراتيــك بــراي خلــق كــورد و اســتاتوي خودمدیریتــی دموكراتيــك
بهعنــوان نتيج ـهي طبيعــي ايــن حــق پذيرفتــه شــود(اين حــق جهــت ســاير
خلقهــا نيــز مصــداق دارد) .بــراي اينكــه ايــن راهحــل بتوانــد پيشــبرد
يابــد ،بايــد گامبــهگام حــوزهي «دولــتـ ملت»گرايــي محــدود گــردد و
حــوزهي جامعــهي دموكراتيــك مدنــي وســعت يابــد .نظــام كنفدراليســم
دموكراتيــك بــر ايــن مبنــا جهــت صلــح و چارهيابــي سياســي مســاعد
ميباشــد .مانــع موجــود بــر ســر راه صلــح و چارهيابــي سياســي ،پروژههــا
و سياســتهاي مبتنــي بــر نسلكشــي فرهنگــي سرپوشــيدهاي اســت كــه
دولــت عليــه كوردهــا اجــرا مينمايــد .اگــر از ايــن مقــوالت دســت
بكشــد و بپذيــرد كــه اقتصــاد محيطزيســتگرا و كمونــال در راســتاي
محدودســازي ســود ،صنعــت اكولوژيــك و بهويــژه ملــت دموكراتيــك
بهمثاب ـهي عناصــر مدرنيت ـهي دموكراتيــك ،در نظــام گنجانــده شــوند و بــه
جايــگاه و اســتاتويي در قانــون اساســي دموكراتيــك دســت يابنــد ،مســير
صلــح مانــدگار و راهحــل سياســي گشــوده خواهــد شــد.
هـــ ـ در چارهيابــي دموكراتيــك مســئلهي كــورد در شــرق كوردســتان و
ايــران ،مســائل يــا از راه صلــح و سياســت دموكراتيــك و از طريــق قانــون
اساســي دموكراتيــك حــل خواهنــد گشــت؛ كــه در ايــن وضعيــت دولـتـ
مل ـت ايــران نــه تنهــا از سياســت نفــي و نابــودي دســت برخواهــد داشــت،
بلكــه تعريــف واقعگرايان ـهي مســئله را پذيرفتــه و راهحــل آن را در قانــون
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دموكراتيــك جهانشــمول خواهــد ُجســت .بديــن ترتيــب هــم
اساســي
مضمــون و هــم روش قانــون اساســي دموكراتيــك را بــا مخاطبــان مســائل
تعييــن خواهــد كــرد .ايــن راهحلــي كــه تماميّــت كشــور را هــم بهمنزل ـهي
دولــت و هــم ملــت ميســرگردانــد ،تحــوالت ريش ـهدار و دموكراتيكــي را
الزامــي مينمايــد .بهعنــوان راه دوم ،اگــر از ايــن راه كــه مــورد طلــب اســت
بــه اصــرار ممانعــت بهعمــل آيــد ،راهــي كــه باقــي ميمانــد ايــن اســت
كــه كنفدراليســم دموكراتيــك كوردســتان بهصــورت يكطرفــه اتوريت ـهي
دموكراتيــك خويــش را ايجــاد نمــوده و از آن دفــاع نمايــد .عناصــر بســياري
جهــت پيشــروي موفقيتآميــز در ايــن راه وجــود دارنــد .پــژاك برســاخت
ملــت دموكراتيــك را در افــق اهــداف خــود قــرار داده و نــه ملتگرايــي
دولتــي را؛ بنابرايــن هميشــه طرفــدار حــل مســالمتآميز مســائل و صلــح
اســت و بــه روي گفتگــو و مذاكــره بــا دولــت بــاز ميباشــد؛ امــا در صورتــي
كــه در ايــن راه موفقيتــي حاصــل نشــود ،خواهــد توانســت در مســير اصلــي
خويــش و از طريــق نيــروي ذاتــي خــود بــه تــداوم موفقيتآميــز فعاليــت
و پيشــاهنگي جهــت برســاخت ملــت دموكراتيــك بپــردازد .چارهيابــي
دموكراتيــك مدنظــر پــژاك بــر مبنــاي تأســيس دولــت يــا تغييــر مرزهــاي
سياســي ايــران نيســت .بلكــه عبــارت اســت از مبدلشــدن كوردهــا بــه ملــت
دموكراتيــك.
وـ ابعاد ملت دموكراتيك را ميتوان بهشكل زير برشمرد:
1ـ بُعد كمون دموكراتيك و فردـ شهروند آزاد

اوليــن شــرط مبدلشــدن بــه ملــت دموكراتيــك ايــن اســت كــه فــرد
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آزاد باشــد و ايــن آزادي را بــه همــراه كمــون يــا اجتماعاتــي كــه بدانهــا
تعلــق دارد ،بــر مبنــاي سياســت دموكراتيــك تحقــق بخشــد .هنگامــي
كــه فــردـ شــهرون ِد ملــت دموكراتيــك بــا «دولــتـ ملــت» در زيــر يــك
ســقف سياســي زندگــي نمايــد ،تعريفــش اندكــي ديگــر وســعت مييابــد.
در ايــن وضعيــت و در چارچــوب «شــهروندي مبتنــي بــر قانــون اساســي»،
بــه انــدازهاي كــه فــردـ شــهرون ِد ملــت دموكراتيـ ِ
ـك خويــش اســت ،فــردـ
شــهروند دولــت نيــز ميباشــد .مــوردي كــه در اينجــا اهميــت مييابــد
ايــن اســت كــه اســتاتوي ملــت دموكراتيــك بــه رســميت شــناخته شــود؛
يعنــي خودمدیریتــی دموكراتيــك ،در قانــون اساســي ملــي بهعنــوان يــك
اســتاتوي حقوقــي گنجانــده شــود.
2ـ بُعد سياسي

خودمدیریتــی دموکراتیــک بيانگــر بُعــد سياســي ملــت دموکراتیــک اســت؛
بــه عبارتــي ديگــر بــه معنــاي اتوريتــه يــا مديريــت دموكراتيــك جامعــه
اســت .نميتــوان ملــت دموكراتيــك را بــدون مديريتــي ذاتــي تصــور نمــود.
اگــر جامع ـهاي از مديريــت ذاتــي خويــش محــروم باشــد ،از حالــت ملــت
نيــز خــارج ميگــردد .در واقعيــات اجتماعــي معاصــر نميتــوان ملتــي فاقــد
مديريــت را تصــور نمــود .جهــت آنكــه بتــوان تحــت يــك ســقف سياســي
مشــترك بــا دولــتـ ملــت زندگــي كــرد ،خودمدیریتــی دموکراتیــک
حداقليتريــن شــرط اســت .ترجيحــي نازلتــر از ايــن ،نهتنهــا بــه معنــاي
حــل و چارهيابــي مســئله نيســت ،بلكــه بــه معنــاي ژرفســازي وضعيــت
الينحلــي و افزايــش درگيريهاســت.
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رهيافــت خودمدیریتــی دموكراتيــك از دو طريــق قابــل اجراســت :راه اول،
بــر مبنــاي ســازش بــا دولــت اســت کــه بهطــور ملمــوس ،در چارهيابــي
مبتنــي بــر قانــون اساســي دموكراتيــك نمــود مييابــد .خودمدیریتــی
دموكراتيــك ،اصــل اساســي ايــن حقــوق ميباشــد .شــروط اوليــهي ايــن
ت حاكــم از هــر نــوع سياســت انــكار و نابــودي
اصــل عبارتانــد از :دول ـ 
دســت بكشــد و ملــت ســتمدیده نيــز فكــر تأســيس خُ رده«دولــتـ ملــت»
خــاص خويــش را بــه كنــاري نهــد .تمامــي راههــاي خــارج از ايــن راه،
يــا موجــب بــه تأخيرانداختــن مســائل و بديــن ترتيــب ژرفــا بخشــيدن بــه
بنبســت ميشــود و يــا بــه درگيريهــاي شــديد و جداييهــا ختــم
خواهــد شــد .تاريــخ مســائلِ ملــي ،مملــو از چنيــن نمونههايــي ميباشــد.
دوميــن راه اجراييشــدن رهيافــت خودمدیریتــی دموكراتيــك ،عبــارت
اســت از عمليســازي يكطرفـهي پــروژهي خويــش بــدون تكيــه بــر ســازش
ت حاكــم كــه ايــن
ي بــا دولـ 
بــا دولـت .در ايــن وضعيــت ،بيشــك درگيــر 
راه يكطرفــهي مبدلشــدن بــه ملــت دموكراتيــك را نخواهــد پذيرفــت،
شــدت خواهــد گرفــت .كوردهــا در ايــن وضعيــت در برابــر حمــات
دولـت راه چــارهاي بهغيــر از «اقــدام بــه بســيج عمومــي و جنــگ سرتاســري
جهــت حفــظ موجوديــت خويــش و زندگــي آزاد» نخواهنــد يافــت .تــا
دســتيابي بــه اســتقالل یــا برقــراري ســازش محتمــل در طــول جنــگ ،رونــد
مبدلشــدن بــه ملــت دموكراتيــك را بــا تمامــي ابعــادش و از طريــق نيــروي
ذاتــي خويــش پيشــبرد داده و تحقــق خواهنــد بخشــيد.
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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
خواهنــد داد .ايــن امــر ،موجــب شــكلگيري تماميــت دموكراتيــك ملــي
خواهــد بــود .در آمــوزش ،ســاختاري چندزبانــي مبنــا خواهــد بود .توســعهي
زبــان كــوردي و ديگــر زبانهــا بــه مــوازات زبــان فارســي و كاربــرد آنهــا
در آمــوزش ،موجــب رشــد و غنايــي پرمعنــا خواهــد بــود .اگــر ملــت ايــران
را بهمنزلـهي تماميــت غناهــاي هويتــي كشــور ارزيابــي كنيــم ،آنــگاه درك
ميشــود كــه بســياري از ممنوعيتهــا و خــط قرمزهــاي تاكنونــي نوعــي
پيشــداوري خشكانديشــانه و محافظــهكاري بودهانــد كــه مانــع پيشــرفت
و ترقــي شــدهاند .بــا توســعهي آزادان ـهي حوزههــاي آمــوزش ،بهداشــت،
ورزش و هنــر كوردهــا و ديگــر تنوعــات هويتــي ايــران ،انســجامبخشترين
تماميــت ملــي بهشــكل داوطلبانــه شــكل خواهــد گرفــت.
ســطح آزادی زنــان در جامعــه ،معیــار ســنجش آزادی جامعــه و پیشــرفت
دموکراســی در آن میباشــد .در ایــران ،زنــان هــم از ســوی نظــام ســلطه و
هــم از ســوی ســنتهای نامطلــوب جامعــه ،مــورد ســرکوب مــداوم قــرار
گرفتهانــد .ســاختار قــدرت ،هــم در دولــت و هــم در جامعــه ،ریشــه در
ذهنیــت مردســاالری ســازمانیافته دارد .زنــان در واقــع کهنتریــن مســتعمره
و بــردگان تاریــخ هســتند و نظــام قــدرت برپایـهی بردگــی زن شــکل گرفتــه
اســت .بنابرایــن ،آزادی زن ،ریشـهکن کــردن قــدرت در هــر شــکل و نــوع
آن در جامعــه میباشــد .از ایــن رو ،زنــان بــه همــان انــدازه کــه قربانــی نظــام
ســلطه هســتند بــه همــان میــزان پیشــاهنگ مبــارزهی آزادیخواهانــه بــر علیــه
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ســاختارها و نمودهــای قــدرت میباشــند.
جوانــان ،پیشــاهنگ برســاخت جامعــهی اخالقــیـ سیاســی هســتند .امــا
همیشــه از ســوی ســلطه ســعی شــده نیــروی آنهــا در جهــت حفــظ قــدرت
بــه کارگرفتــه شــود .امــا جوانــان همیشــه بــا ایــن امــر پیــکار نمودهانــد و
بــا اتــکا بــر نیــروی ذاتــی خویــش ،در راســتای پیشــبرد حقــوق خویــش
علیــه نظــام پیرســاالری ،قدرتگرایــی ،دولتگرایــی ،واپسگرایــی و
محافظــهکاری بــه مبــارزه برخاســتهاند .جــوان ،پویاتریــن و ســرزندهترین
نیــروی تغییــر و تحــول دموکراتیــک در جامعــه اســت.
تخریبــات اکولوژیــک در دوران مدرنیتــه ســرمایهداری موجــب ســرطانی
شــدن شــهرها گردیــده اســت .بــه طــوری کــه محیــط زیســت ســالم جهــت
تــداوم جامعــه روز بــه روز از بیــن مــیرود .در برابــر ایــن وضعیــت ،در
ملــت دموکراتیــک ســاختار اجتماعــی ســازگار بــا محیــط زیســت در تمــام
فعالیتهــا مبنــا گرفتــه میشــود .بــا هــر آنچــه ضــد اکولــوژی باشــد و
موجــب تخریــب محیطزیســت شــود ،مبــارزه صــورت میگیــرد و رســیدن
بــه یــک ســاختار شــهری ـ روســتایی همخــوان بــا محیطزیســت بــه عنــوان
یــک نیــاز حیاتــی دیــده میشــود
4ـ بُعد زندگي مشترك آزاد

تاثیــر ســنتهاي نامطلــوب و مدرنيتــهي ســرمايهداري بــر زندگــي
اجتماعـي ،بردگــی و بيچارگــی هــر چــه بیشــتر زنــان را بــا خــود بــه همــراه
داشــتهاســت .بردگــي زنــان در عمــوم جهــان حــاد و عميــق اســت ،امــا
شــديدترين نــوع آن را در مــورد زنــان كــورد میتــوان مشــاهده نمــود.
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تعــدد فرزنــدان كــه ناشــي از جهالــت و فقــدان آزادي اســت ،نشــانگر هميــن
امــر اســت .بيــكاري و بردگــي بــا دســتمزد حداقــل نيــز ناشــي از رشــد
بیرویــهی جمعيــت ميباشــد .در برابــر ايــن وضعيــت ،آزادی زنــان در
مرحلـهي تكويــن ملــت دموكراتيــك حائــز اهميتــي حياتــي اســت .ز ِن آزاد،
بــه معنــاي جامعــهي آزاد اســت و جامعــهي آزاد نيــز ملــت دموكراتيــك
اســت .در هميــن رابطــه نقــش ســنتي مــرد بايــد باژگــون شــود و ايــن امــر
اهميتــي انقالبــي دارد؛ يعنــي بهجــاي تکثیــر و تــداوم نســل از طریــق زن و
برقــراري ســلطه و حاكميــت بــر وي ،بايــد اقــدام بــه تــداوم تكويــن ملــت
دموكراتيــك از طريــق نيــروي ذاتــي خويــش کنــد .بــه نســبتي كــه زن از
وضعيــت ابژگــی جنســي خــارج گــردد ،ميتوانــد در مقــام دوســت و
رفيقــي ارزشــمند جــاي گيــرد .حتــي تــاش جهــت مبدلشــدن بــه ملــت
دموكراتيــك نیــز بايســتي بخشــی از بنیــان روابــط زندگــي مشـ ِ
ـترك آزاد بــا
زنــان باشــد .يــك زن يــا مــرد در صــورت لــزوم بايــد روابــط كليش ـهاي را
بــه کنــار نهــد امــا بــه هيــچ وجــه نبایــد دســت از نقــش خويــش در جامعـهي
اخالقــي و سياســي بــردارد .ايدهآلتريــن زندگــي مشـ ِ
ـترك زن و مــرد ،در
شــرايط امروزيــن و واقعيــت اجتماعــي مــا تنهــا هنگامــي قابــل تحقــق اســت
كــه در فعاليتهــاي دشــوار برســاخت ملــت دموكراتيــك بــه موفقيتهــاي
بزرگــي نائــل آینــد.
5ـ بُعد اقتصادي

فقــدان حيــات آزاد در جامعـهي كــورد بيشــتر ناشــي از كنتــرل و اســتثمار
تـملــت اســت .بهطــوري كــه اســارت
حيــات اقتصــادياش توســط دول 
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اقتصــادي ،بــه حالــت مؤثرتريــن ابــزار «انــكار هويتــي» و «محروميــت از
آزادي» كوردهــا درآورده شــده اســت .اســتثمار اقتصــادي جهــت آن اســت
كــه ايــن وضعيــت بــه فــرد كــورد تحميــل شــود« :يــا از حالــت جامعــه
خــارج شــو يــا بميــر!».
خودمدیریتــی اقتصــادي ،حداقليتريــن سازشــي اســت كــه بيــن
دولتـملــت و ملــت دموكراتيــك ميتــوان بــدان رســيد .محتــواي
خودمدیریتــی اقتصــادي طــوري اســت كــه نــه كاپيتاليســم خصوصــي مبنــا
گرفتــه ميشــود و نــه كاپيتاليســم دولتــي .در خودمدیریتــی اقتصــادي ســعی
میگــردد صنایــع ،تكنولــوژي ،توســعه و شهرســازی بــا محيطزيســت و
جامع ـهي دموكراتيــك وفــق داده شــوند .خودمدیریتــی اقتصــادي ،مدلــي
اســت كــه در آن ســود و انباشــت ســرمايه بــه ســطح كمينــه تقليــل مييابــد.
بــازار ،تجــارت ،تنــوع محصــول ،رقابــت و بازدهــي را رد نمينمايــد امــا
حاكميــت ســود و انباشــت ســرمايه بــر روي آن را نميپذيــرد .پيداســت كــه
بســتري قانونــي بــراي خودمدیریتــی اقتصــادي الزم اســت .مركزيتگرايــي
موجــود در قوانيــن دول ـتـ ملــت ،تحــت نــام يكپارچگــي حقوقــي ،مانــع
خالّقيــت اقتصــادي ،اكولوژيــک و رقابــت ميشــود .بنابرايــن نوعــي
حقــوق اقتصــادي الزم اســت كــه پديــدهي بــازار ملــي را رد و انــكار نكنــد
امــا ديناميســمهاي بــازار بومــي و اقتصــاد خودمدیــر را نيــز مدنظــر قــرار
دهــد.
6ـ بُعد حقوقي

در ملــت دموكراتيــك ،حقــوق دموكراتيــك مبنــا گرفتــه ميشــود.
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حقــوق دموكراتيــك ،حقوقيســت منعطــف و متكــي بــر تنــوع .ايــن نــوع
حقــوق ،ســاختاري ســاده دارد و تنظيمــات حقوقــي پرجزئيــات دولــتـ
ملــت كــه موجــب نابــودي جامعــهي اخالقــي و سياســي ميشــود را مبنــا
ـت حقوقــي باشــد ،ملـ ِ
نميگيــرد .ملــت دموكراتيــك ،بيشــتر از اينكــه ملـ ِ
ـت
يـسياســي اســت .وقتــي قــرار بــر ايــن باشــد كــه ملــت دموكراتيــك
اخالق 
تحــت يــك ســقف سياســي مشــترك بــا دولــت بهســر بــرد ،نيــاز بــه حقــوق
احســاس ميگــردد .آنچــه مبنــا قــرار ميگيــرد ايــن اســت كــه موجوديــت
كوردهــا از نظــر قانونــي بــه رســميت شناســانده شــود .در صــورت عــدم
تحقــق ايــن امــر ،حقــوق خودمدیریتــی بهصــورت يكطرفــه برقــرار خواهــد
گشــت و تــاش خواهــد شــد تــا اســتاتوي خودمدیریتــی دموکراتیــک خــود
در چارچــوب قوانيــن اساســي ملــي بيــان شــود .مديريــت خودمدیریتــی
دموکراتیــک در كوردســتان يــك مديريــت حقوقــيِ دولتــي نيســت .بلكــه
مديريـ ِ
ـت مدرنيت ـهي دموكراتيــك در ســطح بومــي اســت.
7ـ بُعد فرهنگي

ملــت دموكراتيــك بــا اعــادهي معنــاي واقعــي بــه تاريــخ و فرهنــگ ،ســعي
بــر تشــكيل خويــش مينمايــد .تاريــخ و فرهنگــي كــه دچــار تحريــف
گردانــده شــده ،گویــی در رونــد شــكلگيري ملــت دموكراتيــك بــه
رنســانس ميرســند .رهيافــت ملــت دموكراتيــك بــراي حــل مســئلهي
كــورد ،پيــش از هــر چيــز بــه تعريــف صحيــح تاريــخ و فرهنــگ كوردهــا
مرتبــط و وابســته اســت .تعريــف صحيــح تاريــخ و فرهنــگ ،تعريــف
موجوديــت اجتماعــي را بــه همــراه مـيآورد .برســاخت ملــت دموكراتيــك
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كــورد ،هــم بــا مليگرايــي دولتـملــت حاكــم تفــاوت دارد و هــم از
رويكردهــاي مليگرايانــه و دولتگرايانــهي كــوردي متفــاوت اســت؛
در برابــر آنهــا ،نوعــي ملــت آلترناتيــو اســت كــه بــر تاريــخ و فرهنــگ
زحمتكشــان و خلقهــا متكــي اســت.
8ـ بُعد امنيتي و دفاع ذاتي

لزومــات دفــاع بيولوژيــك ،توســط غرايــز دفاعــي موجــود در هــر
جانــداري بهجــاي آورده ميشــود .در دفــاع اجتماعــي نيــز ،تمامــي افــراد
اجتمــاع بهصــورت مشــترك از خويــش دفــاع مينماينــد .نظــام دفــاع ذاتــي
كوردهــا در دويســت ســال اخيــر و بــا يــورش مدرنيت ـهي ســرمايهداري در
برابــر حمــات ناكافــي مانــد و موجوديــت كوردهــا بــراي اوليــن بــار بــا
ِ
شــرط مشتركزيســتن بــا
خطــر نابــودي مواجــه گشــت .حداقليتريــن
دولتهــا ،ايــن اســت كــه ضمانـ ِ
ـت مبتنــي بــر قانــون اساســي جهــت حفــظ
هويــت ذاتــي و حيــات آزاد كوردهــا تأميــن گــردد .صرفــا ضمانـ ِ
ـت مبتنــي
بــر قانــون اساســي كفايــت نميكنــد؛ بايــد بــا اســتاتویی كــه از طريــق
قوانيــن تعييــن گشــته ،شــرايط ملمــوس اجــراي ضمانــت مزبــور پيگيــري
شــوند .كلي ّـهي امــور امنيتــي بــه غیــر از دفــاع ملــي مشــتركي كــه در برابــر
خــارج صــورت ميگيــرد ،بايــد توســط خــود جامعــهي كــورد انجــام
داده شــوند .زيــرا يــك جامعــه فقــط خــودش ميتوانــد بــه بهتريــن وجــه،
امنيــت داخل ـياش را برقــرار ســازد و بــه مناس ـبترين شــكل نيازهــاي آن
را بــرآورده نمايــد .بنابرايــن دولــت ايــران بايــد در سياســتهاي امنيــت
داخلــي خويــش رفرمهايــي جــدي صــورت دهــد.
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9ـ بُعد ديپلماتيك

در ديپلماســي دولــتـ ملتهــاي خاورميانــه بــراي ملتهــاي ســتمديده
هميشــه نقشــي ابــزاري در نظــر گرفتــه شــده اســت .بنابرايــن ملــت
دموكراتيــك بــراي حفــظ موجوديــت و آزادي خــود بــه يــك فعاليــت
مثبــت ديپلماتيــك نيــاز دارد(یعنــی هــم ميــان خــود و همســايگان؛ و هــم در
ســطح جهانــي) .ديپلماســي ملــت دموكراتيــك يــك ابــزار برقــراري صلــح،
دوســتي ،دادوســتد و همبســتگي ميــان جوامــع و خلقهــاي همســايه اســت
و بــه حــل مســائل منجــر ميشــود .ايــن نــوع ديپلماســي بــر ارزشهــاي
متعالــيِ اخالقــي و سياســي متكــي اســت .ديپلماســي ملــت دموكراتيــك،
در چارچــوب مدرنيتــهي دموكراتيــك ميتوانــد ميــان خلقهــا و ملــل
خاورميانــه ـكــه ديپلماســي «دولتـملــت» آن را بهســوي يــك كائــوس
و درگيــري بــزرگ ســوق داده اس ـتـ نقــش چارهيابــي مانــدگاري را ايفــا
نمايــد.
فعاليتهــاي ديپلماتيــك خودســرانهاي كــه برخــي ســازمانهاي كــوردي
مطابــق منافــع خويــش در پــي توســعهي آن بودهانــد ،تاكنــون بيشــتر از فايده،
موجــب زيــان ،انشــعاب و درگيــري ميــان كوردهــا شــده اســت .بنابرايــن
يكــي از وظايــف اساســي ملــي ،توســعهي يــك ديپلماســي كليّتمنــد ميــان
كوردهاســت .بــه هميــن جهــت تأســيس «كنگــرهي دموكراتيــك ملــي»
و كاراييبخشــي بــه آن ،حياتيتريــن وظيفــ ه در گســترهي ديپلماســي
كوردهــا ميباشــد.

اساسنامهي حزب
 ...................بخش نخست :اصول کلي

1ـ نــام حــزب :بــه كــوردي «پارتــي ژيانــي ئــازادي کوردســتان» و بــه فارســي
«حــزب حيــات آزاد كوردســتان» .مخفــف آن پــژاكـ  PJAKاســت.
2ـ نشــان حــزب :زمينــهاي مســتطيل شــکل اســت كــه نيمــهي بااليــي آن
ســرخرنگ و نيمــهي پايينــي بــه رنــگ ســبز ميباشــد ،در زمينــهي
ســرخرنگ آن نيمخورشــيدي بــا  15اشــعهي كوتــاه و  16اشــعهي بلنــد
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قــرار دارد .كلمــهي  PJAKبــا حــروف التيــن در نيمــهي ســبز رنــگ بــه
صــورت خطــي مســتقيم بــا رنــگ زرد نوشــته شــده اســت.

اهداف بهطور مشروح در برنامه گنجانده شده است.

3ـ رهبــر حــزب :پــژاک رهبــر خلــق كــورد عبــداهلل اوجــاالن را بهعنــوان
رهبــر خــود پذيرفتــه و مانيفســت تمــدن دموكراتيــك وي را مانيفســت
مبارزاتــي خــود ميدانــد.

بخش دوم :عضويت

4ـ رابطــه بــا نظــام جامعـهی دموکراتیــک و آزاد شــرق کردســتان(كۆمەڵگای

دیمۆكراتیــك و ئــازادی رۆژهەاڵتــی ـ کــودار):

نظــام کــودار را بــه رســمیت شــناخته و در آن عضویــت دارد .در راســتای
اصــول و مبانــی کــودار و همراســتا بــا سیاســتهای آن ،بــه صــورت
مســتقل خــط مشــی حزبــی خویــش را مشــخص ســاخته و مبتنــی بــر برنامــه و
اســاسنامهی خویــش در تمامــی عرصههــا فعالیــت مینمایــد.
5ـ اهــداف حــزب :حــل مســئلهي کــورد در چارچــوب خودمدیریتــی
دموكراتيــك؛ حفاظــت از ارزشهــاي واالي ملــت دموکراتیــک و حــزب؛
پيشــبرد حيــات آزاد و دموکراتيــک در شــرق کوردســتان و ايــران؛ تــاش
بــراي تأميــن حقــوق و آزاديهــاي کلي ـهي اقشــار اجتماعــي و ســازماندهي
جامعــهي دموكراتيــك؛ مبــارزه بــا ذهنيــت و روابــط سياســيـ اجتماعــي
ناشــي از مردســاالري و مبــارزه جهــت هويتيابــي و آزادي زن در جامعــه؛
پيشــبرد روابــط دموکراتيــک بــا خلــق کــورد ســاکن در ســاير بخشهــاي
کوردســتان؛ تــاش بــراي برقــراري روابــط آزادانــه بــا خلقهــاي ايــران و
همــکاري بــا جنبشهــاي دموکراســيخواه ايــران ،خاورميانــه و جهــان.

1ـ تعريف عضو:

هــر فــردی كــه برنامــه و اساســنامهي حــزب و اصــول آن را پذيرفتــه و
مســئوليت تحقــق آنهــا را برعهــده گرفتــه و وظایــف محولــه را بــه نحــو
احســن انجــام دهــد ،عضــو حــزب محســوب میگــردد .بــه عضويــت
درآمــدن اعضــاي حــزب فــارغ از تمايــزات ملــي ،فرهنگــي ،جنســيتي و
دينــي اســت و بــه شــكل آزادانــه و دموكراتيــك صــورت ميگيــرد.
2ـ ويژگيهاي اعضا:

الــف .معيارهــاي دموکراتيــک ،حقــوق و آزاديهــاي فــردي و جمعــي را
مبنــا قــرار ميدهــد و جهــت رشــد و توســعهي آنهــا در جامعــه تــاش
مينمايــد.
ب .بــه حقــوق دموکراتیــک و آزاديهــاي فــرد و جامعــه و لــزوم تــوازن
بيــن آنهــا اعتقــاد دارد و شــيوهي سياســت دموکراتيــک و ميهندوســتانه
را پذيرفتــه و عملــي ميســازد .ارادهی جامعــه را مبنــا گرفتــه و بــه خلقهــا
احتــرام میگــذارد.
ج .بــا ذهنيــت دولتمحــور ،جنگطلــب و قدرتگــرا مبــارزه ميكنــد و
جهــت حفــظ ،احيــا و پيشــبرد ارزشهــاي كمونــال و دموکراتيــک خلقهــا
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و تنوعــات فرهنگــی ،ملــی و دین ـیـ مذهبــی دموکراتیــک جامعــه فعاليــت
مينمايــد.
د .بــا جنســيتگرايي اجتماعــی و مظاهــر آن مبــارزه مينمايــد و اصــل
برابــري مبتنــي بــر تفاوتمنديهــا و آزادی زن و مــرد و عدالــت اجتماعــی
را مبنــا ميگيــرد.
هـــ  .بــا اعمــال تبعيضهــاي اتنيکــي ،دينــي و طبقاتــي مبــارزه مينمايــد و بــه
هويــت خلقهــا احتــرام ميگــذارد.
و .معيارهــاي اخالقــي و آزادیخواهانــه را مبنــا ميگيــرد ،صــادق اســت و
داوطلبانــه و بــا فــداكاري در کارهــا مشــارکت مينمايــد.
ز .در فعاليتهــاي خــود ،كار و تــاش را همچــون عبــادت در زندگــي
ميشــمارد و بــه كار و تــاش ديگــران نيــز احتــرام ميگــذارد.
ح .منظم ،خالق و مبتکر است.
ط .پايبند به اكولوژي و حافظ محيطزيست است.
ي .پايبند به اصل انتقاد و خودانتقادي است.
ک .میهندوستی را بهعنوان معیاری اساسی میپذیرد.
4ـ حقوق اعضا:

الــف) از حــق انتخابکــردن و انتخابشــدن در همــهي ســطوح حزبــي
برخــوردار اســت.
ب) از حــق ابــراز نظــر ،انتقــاد و پيشــنهاد در جلســات رســمي حــزب
برخــوردار اســت.
ج) در چارچــوب قواعــد حزبــي ،در مقابــل انتقــادات و اتهامــات وارده،
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داراي حــق «دفــاع از خــود» اســت.
د) در رابطــه بــا فعاليتهــاي حــزب ميتوانــد کســب اطــاع نمايــد .بــه
عــاوه دربــارهی رویدادهــا حــق توضیــح خواســتن از فــرد و نهادهــای
مربوطــه را دارد.
ه) از حــق مشــارکت در دورههــاي آموزشــي ـ بــا توجــه بــه امکانــات
موجــود ـ برخــوردار اســت.
5ـ وظايف اعضا:

الــف) جهــت عمليســازي اهــداف حــزب ،بــا فــداكاري و عزمــي راســخ
فعاليــت مينمايــد.
ب) پارادايــم جامعــهي اکولوژيــکـ دموکراتيــک و مبتنــي بــر آزادي زن
را مبنــا قــرار میدهــد و اطرافيــان را نيــز بــر اســاس مبانــي آن آگاهــي
ميبخشــد.
ج) مصوبــات حــزب را عملــي ميگردانــد و مطابــق اساســنامه ،معيارهــا و
اصــول اخالقــي حــزب عمــل مينمايــد.
د) سياســتها و تاكتيكهــاي مشخصشــده از ســوي کنگــره و مجلــس
حــزب را عملــي ميســازد.
هـــ) در فعاليتهــا و زندگــي خــود رعايــت ديســيپلين و انضبــاط حزبــي را
مبنــا قــرار ميدهــد.
و) وظایــف عضويــت را بجــاي مـيآورد ،نســبت بــه ارزشهــاي واالي خلق
بــا احتــرام رفتــار مينمايــد و مســئوليتي كــه از ســوي حــزب بــه او داده
ميشــود را صادقانــه انجــام ميدهــد.
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 5ـ عضويت و کنارهگيري:
الــف) شــخصي كــه بخواهــد بــه عضويــت حــزب درآيــد درخواســت
خــود را بــه صــورت كتبــي يــا شــفاهي بــه يكــي از ارگانهــاي حــزب ارائــه
ميدهــد .ارگان مزبــور بــا طــي سلســلهمراتب حزبــي نتيج ـهي درخواســت
را طــي مدتــي كوتــاه بــه شــخص مراجعهكننــده ابــاغ مينمايــد.
ب) هــر عضــو جهــت کنارهگيــري ،بايــد داليــل خــود را بــه شــيوهاي كتبــي
بــه ارگان فعاليتــي خــود ارائــه کنــد کــه پــس از موافقــت مجلــس حــزب،
اقــدام الزم صــورت ميپذيــرد.

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 ميتوانــد برگــزار شــود .کنفرانسهــا بــا پيشــنهاد
دو ســوم اعضــاي مجلــس و تصويــب رياســت مشــترك حــزب تشــکيل
ميشــوند.
و .ارگانهــاي حــزب ميتواننــد کنفرانسهــاي خــاص خــود را در صــورت
لــزوم بــا تصويــب مجلــس و موافقــت رياســت مشــترك حــزب تشــکيل
دهنــد.
ز .کنگــره بــا توجــه بــه مطالبــهی اکثریــت اعضــای مجلــس بــه شــیوهی
فوقالعــاده برگــزار خواهــد و یــا  6مــاه بــه تعويــق خواهــد افتــاد.

1ـ كنگره:
الــف .باالتريــن ارگان تصميمگيــري حــزب ،کنگــره اســت .کنگــره حــزب
هــر ســه ســال يکبــار بــا مشــارکت حداقــل دو ســوم نماينــدگان منتخــب،
برگــزار ميشــود.
ب .کنگــره بــا تصميــم دو ســوم اعضــاي مجلــس حــزب و بــا موافقــت
رياســت مشــترك حــزب ميتوانــد بــه صــورت فوقالعــاده برگــزار شــود.
ج .اعضــاي منتخــب از تمامــي ارگانهــاي حــزب بــه نســبت تعــداد اعضــاي
ارگانهــا و از راه انتخابــات ،در کنگــره حضــور خواهنــد داشــت.
د .کنگــره ،در مــورد برنامــه و اساســنامهي حــزب تصميمگيــري مينمايــد.
سياس ـتهاي كلــي حــزب را تعييــن ميكنــد .عملکــرد حــزب را ارزيابــي
مينمايــد .اعضــاي مجلــس ،کميتـهي انضباطــي و رياســت مشــترك حــزب
را انتخــاب و بــر فعاليتهــاي آنــان نظــارت ميکنــد.

2ـ رياست مشترك حزب:

بخش سوم :ساختار حزب

الــف .رياســت مشــترك دو نفره(يــك زن و يــك مــرد) در کنگــره بــا رأي
اکثريــت از ميــان نامزدهــا انتخــاب ميگردنــد.
ب .رياســت مشــترك حــزب در فاصلـهي ميــان دو کنگــره در برابــر مجلــس
حــزب مســئولاند و فعاليتهايشــان در جلســات رســمي مجلــس ارزيابــي
ميشــود.
ج .در برابــر کنگــره مســئول ميباشــند ،در فاصلــهي بيــن دو کنگــره،
نماينــدهي حــزب هســتند و در مــورد فعاليتهــاي خــود بــه آن گــزارش
ارائــه ميدهنــد.
د .ریاســت مشــترک ،بــا توجــه بــه نیازهــای فعالیتــی میتوانــد معاونینــی
بــرای خــود از میــان اعضــای مجلــس برگزینــد.
ز .سياســتهاي کنگــره را بــه همــراه مجلــس حــزب بــه اجــرا گذاشــته و
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پيگيــري مينماينــد.
هـ .مدیریت جلسات مجلس حزب را بر عهده دارند.
و .در صــورت وفــات ،اســتعفا و يــا ناتوانــي رياســت مشــترك در امــر
بجــايآوري وظايــف؛ تــا زمــان برگــزاري کنگــره ،مجلــس حــزب بهطــور
وكالتــي وظايــف آنهــا را بجــاي مــيآورد.

و .مجلــس حــزب در صــورت عــدم انجــام وظيفــه اعضــاي خــود ،ميتوانــد
بــه محدودســازي و يــا تعليــق مســئوليت آنــان بپــردازد .امــا تنهــا در نشســت
کنگــره و کنفرانــس ،حکــم ســلب وظيفــه ميتوانــد صــادر شــود.
ز .اعضــاي مجلــس حــزب در برابــر تمامــی عرصههــاي فعالیتــی حــزب
مســئوليت دارنــد و تمــام فعاليتهــا را مديريــت مينماينــد.

3ـ مجلس حزب:

4ـ نهادهاي حزب :

الــف .در فاصلــهي زمانــي دو کنگــره ،مجلــس حــزب باالتريــن ارگان
فعاليــت و تصميمگيــري اســت .مجلــس از ســوي کنگــره انتخــاب و
گــزارش فعاليتهــاي خــود را بــه کنگــره و رياســت مشــترك حــزب
ارائــه ميدهــد .مجلــس حــزب در برابــر رياســت مشــترك حــزب مســئول
ميباشــد.
ب .مجلــس حــزب از  13نفــر از اعضــاي حــزب تشــكيل شــده کــه از ســوي
کنگــره انتخــاب ميگردنــد.
ج .مجلــس حــزب مســئوليت تعييــن سياســتهاي روزانــهـ تاکتيکــي و
نيــز عمليســازي آنهــا و اجــراي خطمشــي کنگــره را بــر عهــده دارد و
اهــداف منــدرج در برنامــه را عملــی میســازد.
د .مســئوليت ســازماندهي ،انجــام فعاليتهــا و نظــارت بــر تمامــي نهادهــا و
ارگانهــاي حــزب را بــر عهــده دارد.
هـــ  .مجلــس حــزب هــر چهــار مــاه يکبــار جلسـهي منظــم خــود را برگــزار
مينمايــد .يــا بــا درخواســت رياســت مشــترك حــزب يــا پيشــنهاد يــك
ســوم اعضــاي مجلــس و تصويــب رياســت مشــترك حــزب ،بــه حالــت
فوقالعــاده ميتوانــد تشــکيل جلســه دهــد.

الف) شاخهی زنان پژاک:

شــاخهی زنــان پــژاک بــ ه شــيوهاي خودويــژه بــه ســازماندهي خويــش
ميپــردازد .نقــش پيشــاهنگي را در عمليســازي برنامــه و اهــداف حــزب
برعهــده دارد .مســئول پيشــبرد صحيــح خطمشــي آزادي زن در تمــام
ارگانهــاي حــزب اســت .در همــه عرصههــاي ايــران و شــرق کوردســتان
مبــارزهاي همهجانبــه صــورت ميدهــد و در راســتاي پيشــبرد دموكراســي
و گــذار از ذهنيــت مردســاالري بــه ســازماندهي وســيع زنــان ميپــردازد.
ب) شاخهی جوانان پژاک:

جوانــان بهعنــوان قشــر پويــاي جامعــه ،مؤثرتريــن نيــروي پيشــبرندهي
تحــوالت اجتماعــي هســتند .شــاخهی جوانــان پــژاک در چارچــوب
اهــداف مشخصشــدهي برنامـهي حــزب و سياسـتهاي كلــي آن حركــت
ي جوانــان ميپــردازد .در ســازماندهي و
مينمايــد و بــه ســازماندهي ويــژه 
تشــکيالت درونســازماني داراي ابتكارعمــل اســت.

72
ج) مركز رسانهاي حزب:
ايــن مركــز در چارچــوب اهــداف ،سياس ـتهاي كلــي و برنام ـهي حــزب
بــه فعاليــت در زمينـهي رســانهای ميپــردازد .در راســتاي روشــنگري جامعــه
ي دموكراتيــك در ايــران و شــرق كوردســتان
و تبليــغ و نشــر اهــداف مبــارزه 
فعاليــت مينمايــد.
د) کميتهي انضباطي:

آـ كميت ـهي انضباطــي حداقــل از ســه عضــو اصلــي و دو عضــو عليالبــدل
تشــكيل و از ســوي کنگــرهي حــزب بــراي مــدت ســه ســال انتخــاب
ميشــود .آييننامــهي داخلــي خــود را تدويــن ميكنــد ،بــه تصويــب
مجلــس حــزب ميرســاند و بــه تمامــي اعضــاي حــزب ابــاغ مينمايــد.
 )1كميتــهي انضباطــي ضمــن مســئوليت در برابــر برنامــه و اساســنامهي
حــزب ،مســئوليت پيگيــري اجــراي مفــاد آن را نيــز برعهــده دارد.
 )2کميت ـهي انضباطــي بــه درخواس ـتها ،مشــكالت و خطاهــاي انضباطــي
درونحزبــي رســيدگي ميكنــد و تصميمــات خــود را بــا موافقــت اكثريــت
اعضــا اتخــاذ مينمايــد .بــا رياســت مشــترك حــزب و مجلــس هماهنــگ
اســت و در تصميمــات خــود مســتقل عمــل مينمايــد.
 )3اعضــاي كميتــهي انضباطــي همچــون ســاير اعضــا در برابــر كليــهي
مقــررات حيــات حزبــي مســئول ميباشــند و در كنــار فعاليــت مربــوط
بــه كميتــه ،الزم اســت در همــهي عرصههــاي كاري حــزب بــه فعاليــت
بپردازنــد.
 )4احــكام صــادرهي کميت ـهي انضباطــي بــا مشــورت و هماهنگــي مجلــس
حــزب ،ضــرورت اجرايــي مييابنــد.
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 )5كميتـهي انضباطــي بــا انجــام تحقيقــات الزم و بــا توجــه بــه نــوع تخلــف،
مجازاتــي از قبيــل اخطــار ،تعليــق عضويــت ،اخــراج موقــت يــا دايــم را
صــادر ميكنــد.
 )6معترضيــن بــه حکــم کميتــه ،ميتواننــد اعتراضنام ـهي خــود را جهــت
رســيدگي مجــدد ارائــه دهنــد.
بـ ـ نقض مقررات:
 1ـ عــدول از اصــول اخالقــي و انضبــاط حزبــي ،عــدم رعايــت اجــراي
اساســنامه ،بحــث و تبليغــات مغايــر بــا خطمشــي حــزب ،سوءاســتفاده از
حقــوق و قوانيــن حــزب ،عــدم اجــراي احــكام و دســتورالعملها و يــا ايجــاد
ابهــام در مشــروعيت آنهــا ،اخــال در اصــول ســازماني و نشســتهاي
رســمي آن ،فاشنمــودن اســرار ســازماني ،هــدردادن ارزشهــا و امكانــات
حزبــي و خلــق ،سوءاســتفاده از مســئوليت و اعمــال هرنــوع خشــونت عليــه
زن و بدرفتــاري بــا خلــق ،نقــض مقــررات محســوب ميگردنــد.
2ـ ارگانهــا و اعضــاي حــزب و ســايرين در صــورت نقــض برنامــه و
اساســنامهي حــزب بــه کميتــهي انضباطــي ارجــاع داده ميشــوند.
بخش چهارم :ضوابط سازماني

1ـ ضوابــط ســازماني حــزب بــر اســاس جمعگرايي(كلكتيويســم)،
مشــارکت و مديريــت دموکراتيــک ميباشــد.
2ـ مشــارکت نســبت  %40بــراي جنــس مــرد %40 ،بــراي جنــس زن در
همــه عرصههــاي ســازماني الزامــي اســت و مشــارکت یکســان و برابــر ،میــان
زن و مــرد را مبنــا قــرار میدهــد.
3ـ کليــهي مديريتهــاي حزبــي از طريــق انتخابــات ،نصــب و عــزل
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ميگردنــد.
4ـ در تمامــي انتخابــات و امــور اجرايــي ،رأي اكثريــت نســبي بــدون پايمالــي
نظــرات اقليــت مبنــا قــرار ميگيــرد.
5ـ جهــت انتخــاب مديريــت ارگانهــا ،از روش رأيگيــري مخفــي و
شــمارش علنــي آراء اســتفاده ميشــود.
6ـ کلي ـهي ارگانهــا از بــاال بــه پاييــن موظــف بــه ارائ ـهي دســتورالعمل و
از پاييــن بــه بــاال موظــف بــه ارائ ـهي گــزارش هســتند .نهادهــاي مافــوق در
دســتورالعملهاي خــود ،پيشــنهاد و نظــرات نهادهــاي پايينــي را مدنظــر
قــرار ميدهنــد .بخشــنامهه ا و دســتورنامههاي ارگان مافــوق مشــروط بــه
محفوظبــودن حــق انتقــاد ،در زمــان خــود بــه اجــرا درميآينــد.
7ـ کلي ـهي ارگانهــاي حــزب در مــدت زمــان مقررشــده و بــه شــكلي كــه
در آييننامههــا تصويــب شــده ،نســبت بــه برگــزاري جلســات خــود اقــدام
مينماينــد .جلســات بــا حضــور حداقــل دو ســوم اعضــاء قابــل برگــزاري
اســت.
8ـ دليــل عــدم حضــور در جلســه بايســتي بهطــور كتبــي قبــل از برگــزاري
جلســه بــه ارگان مربوطــه ارائــه گــردد.
9ـ عــدم حضــور بــدون دليــل موجــه در جلســات ،نقــض مقــررات اســت.
بيــش از دو بــار غيبــت متوالــي ،در کمیت ـهی انضباطــی رســیدگی خواهــد
شــد.

اســـاســـــنامهی
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پێشەكی
گۆڕانگارییەكانــی جیهانــی و بەتایبــەت هەرێمــی رۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســت پێــی ناوەتــە قۆناغێكــی چارەنووسســازەوە .لــە ئاكامــی
ئــەو گۆڕانگارییانــەدا شــكڵی دوایــی پێكهاتــەی سیاســی و كۆمەاڵیەتی
نوێــی ئــەم ســەردەمە دەســتەبەر دەبێــت .لــە الیەكــەوە قەیرانــی
پێكهاتەیــی سیســتەمی ســەرمایەداری جیهانــی ،بەتایبــەت بنبەســت
لــە مۆدێلــی دەوڵــەت ـ نەتــەوە و لــە الیەكــی دیكەشــەوە هاتنــە
نــاو كاییــەی هێزەكانــی دیمۆكراتیــك بــە سـراتژی و بەرنامــەی نوێــوە،
بووەتــە هــۆی وەدیهاتنــی بەســتێنی نــوێ لــە پێنــاو چارەســەری
گرفتــەكان.
یەكێــك لــەو واڵتانــەی كــە لەتــەك كێشــەی قــووڵ و هەڵپەســێراوی
سیاســی و كۆمەاڵیەتــی رووبەڕوویــە و ناتوانێــت لــەو گۆڕانكارییانــە(
هــەم مەترســییەكانی شــیامنەكراو و هــەم دەرفەتەكانــی دەركەوتــن
لــە قەیــران) خــۆی بــەدوور بگرێــت ،ئێرانــە .لــەم نــاوەدا ،بــە
هــۆی تایبەمتەنــدی پرســی كــورد لــە ئێ ـران و هەروەهــا كاریگــەری
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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
دەوڵەتــی ئێ ـران و هەوڵــدان بــۆ لــە ئەســتۆ كردنــەوەی كێشــەكانی
ناوخۆیــی ،پرســی كــورد لــە هەمــوو كاتێــك زیاتــر بەرجەســتە
بووەتــەوە و دینامیســمی كۆمەاڵیەتــی كــوردان لــە رەوتــی گۆڕانــكاری
سیاســی و دیمۆكراتیزاســیۆنی ئێرانــدا لــە فاكتــەرە ســەرەكی و
حاشــاهەڵنەگرەكانە .هــاوكات لەگــەڵ پەرەســەندنی هۆشــیاری
سیاســی و تێگەیشــتنی دیمۆكراتیكــی گەلــی كــورد و هەروەهــا
پێداگــری لەســەر رێكارەكانــی دیمۆكراتیــك ،بێكەڵــك بوونــی
بــژارەی دەوڵەتییانە(دولــت محــور) و پشــت بەســتوو بــە رێكارگەلــی
دەرەكــەی ،هەروەهــا رێكارەكانــی نەریتــی و ئینكارگەرایانــە
ســەملێرناوە .كــوردان بــە پشــت بەســن بــە هێــزی زاتــی خۆیــان،
بــە ئامانجــی گەیشــتنە ســتاتۆیەكی خۆڕێوەبــەری دیمۆكراتیــك لــە
ئێرانــدا ،ئێســتاكە لــە ئاســتی پێشــەنگایەتیدا رۆڵ دەگێــڕن .ئاشــكرایە
كــە ئێرانیــش وەك هەمــوو دەوڵەتانــی حاكــم بەســەر كوردســتاندا،
لــە ئەگــەری چارەســەری دیمۆكراتیكــی پرســی كــورددا دەتوانێــت
هەنــگاو بــەرەو ســەقامگیری و تێپەڕاندنــی قەیرانەكانــی هەڵێنێتــەوە.
پارتــی ژیانــی ئــازادی كوردســتان(پژاك) :بــە ناوەندێتــی چارەســەری
پرســی كــورد و گەالنــی دیكــەی ئیــران تێكۆشــانی خــۆی دەســت
پێكــردووە و رێــكاری دیمۆكراتیكــی وەك رێــگای چارەســەری
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
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دۆخــی ژینوســایدی فەرهەنگــی دەستنیشــان دەكات .لــەم پێنــاوەدا
هەمــوو هێــزی خــۆی بــۆ دامەزراندنــی رەهەندەكانــی نەتەوەیــی
دیمۆكراتیكــی كــورد و قــەوارەی خۆڕێوەبــەری دیمۆكراتیــك وەگــەڕ
دەخــات .وەهــا رێكارێــك كــە خۆێندنەوەیەكــی دیمۆكراتیكــی بــەدەر
لــە عەقڵییەتــی دەوڵەتگەراییــە ،ســەبارەت بــە" دیــاری كردنــی مافــی
چارەنووســی گــەالن بەدەســتی خۆیــان" بــۆ هەمــوو گەالنــی ئێـران و
چارەســەری پرســە نەتەوەییەكانیــان پێشــنیار دەكات.
هەنووكــە لــە ئێرانــدا وەك زۆربــەی واڵتانــی دیكــە بــۆ چارەســەری
گرفتــەكان و دەركەوتــن لــە دۆخــی هەیــی بــاس لــە رێبــازی جیــاواز
دەكرێــت .ســەرەڕای ئــەوەش ،چەمــك و دەســتەواژەگەلی وەك
دیمۆكراســی ،كۆمــار ،یاســای بنچینەیــی ،نەتــەوە و هەتــد كــە لــە
كاتــی خســتنە بــەر باســی پرۆژەكانــی چارەســەری بەكاردەهێندرێــن،
لــە دەرئەنجامــی كاریگــەری ئایدۆلۆژیــای لیبڕالیســم و تێڕوانینەكانــی
نەریتــی ،لــە بــواری واتاییــدا وەهــا تووشــی ئاڵــۆزی بوونەتــەوە كــە
بەبــێ ســەرلەنوێ پێناســە كردنیــان ناتوانیــن بــاس لــە چارەســەری
پرســەكان بكەیــن .لەبــەر ئــەوە پێویســتە بــۆ ســڕینەوەی ئــەم
ئاڵۆزییــەی كــە لــە واتــای چەمكەكانــدا هەیــە ،ســەرەتا هێندێــك"
چەمــك ،تێــز و پرەنســیپ" ی گرێــدراو بــە دیمۆكراتیزاســیون و
چارەســەری گرفتــەكان شــی بكرێنــەوە .چونكــە بــە رێبــازی كاتــی و
رۆژانــە كــە پڕبــن لــە شــیامنە و پێشــبینی هەڵــە ،روانگــەی ئەمنــی و
داســەپاندن ،ناكرێــت واڵمــدەرەوەی پرســی ئاڵــۆزی وەك پرســی كــورد
بیــن.
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بەشی یەكەم
...............چوارچێوەی چەمكەكان(مەفهوومی)
پێناســەی ســەرلەنوێی ئــەو چەمكانــەی كــە بــۆ گەیشــن بــە دیمۆكراتیزاســیۆنێكی
ســەقامگیر پێویســن ،لەســەرووی هەمــوو ئەولەوییەتەكاندایــە .لــەو چوارچێوەیــەدا
ئــەو چەمــك گرینگانــەی كــە دبێــت راوەســتەیان لەســەر بكرێــت بریتیــن لــە:
ئــا .نەتــەوە :كاتێــك لــە ئێرانــدا بــاس لــە گرفتــی نەتــەوەكان و گــەالن دەكرێــت،
بــە ترســەوە ســەیری نــاو و نیشــانی ئــەوان دەكرێــت .تەنانــەت لــە بەناوكــردن و
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
ئــەو چەمكانــە ،نــە تەنــێ پرســەكان چارەســەر نــاكات ،بــە پێچەوانــەوە ئاڵۆزتریــان
دەكات.
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ئــەوە راســتییەكە كــە كۆمەڵــگاكان ،شوناســی خۆیــان بــە فــۆڕم و شــكڵی " بنەماڵــە،
تایەفــە ،تیــرە ،خێــڵ ،هــۆز ،عێــل ،قــەوم ،گــەل و نەتــەوە" بــەردەوام كــردووە .ئــەو
چەمكانــە لــە نەفســی خۆیانــدا بــە واتــای رەد كردنــەوەی دەوڵــەت یــا یەكپارچەیــی
واڵت نیــن .ئــەوەی كــە هێشــتاش هەوڵدەدرێــت كــە گەلــی كــورد و گەالنــی دیكــەی
ئێــران لــە ئاســتی ئەتنیــك (قــەوم)دا پێناســە بكرێــن ،شــێوازێكی چەواشــەكردنی
راســتییە .بەتایبــەت كــە گەلــی كــورد لەمێــژە ئاســتی هۆشــیاری و شوناســی نەتەوەیــی
وەدەســت هێنــاوە و پێــی گەیشــتووە.
نكۆڵــی لــە نەتەوەبوونــی كــورد یــا هەوڵــدان بــۆ ســازكردنی لەمپــەر لــە هەمبــەری
گەیشــتنی كــورد بــە ئاســتی نەتــەوە ،ریشــەی هەمــوو ئــەو كارەســات و قەیرانانەیــە
كــە لــە پێوەنــدی لەتــەك پرســی كــورددا هاتوونەتــە ئــاراوە .ئــەوە لــە حاڵێكدایــە كــە
بەكارهێنانــی چەمكــی نەتــەوەی كــورد و چەمكــی نەتــەوەی ئێ ـران لــە یــەك كاتــدا
هیــچ ئاســتەنگییەك ســاز نــاكات و دەتوانێــت بەكاربێــت .واتــە نەتــەوەی دیمۆكراتیكی
ئێـران ،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.
ب .دیمۆكراتیزاســیۆن :هــەر هەبوونێــك لــە چوارچێوەیەكــی دەستپێشــخەری،
ئاراســتە بەخشــین بــە خــۆی و رێوەبــەری ژیانــی خــۆی بەهرەمەنــدە .ئــەو مژارانــە
كــە پێكهێنــەری چوارچێــوەی دیمۆكراســین ،لــە كۆمەڵــگای مرۆڤایەتیــدا كــە خــاوەن
ئاســتێكی ژووری كارامەیــی زهنییەتییــە حاڵەتێكــی بەرجەســتەیان هەیــە .دەكرێــت
خــۆ ـ رێوەبــەری ئــەو كۆمەڵگایانــەی كــە لەتــەك دەوڵــەت و دەســەاڵتدا ئاشــنا و
ئاوێتــە نەبــوون وەك دیمۆكراســی بەنــاو بكەیــن .ئــەو كۆمەڵگایــە دەتوانێــت تایەفــە،
تیــرە ،خێــڵ و هــۆز یــا قــەوم ،گــەل و نەتــەوە بێــت .رێوەبەرییەكانــی زاتــی كۆمەڵــگا
لــە نەفســی خۆیانــدا دیمۆكراتیكــن ،چــون لەســەر بنەمــای بەشــداركردنن .بــەاڵم
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ئەگــەر لەســەر بنەمــای دەوڵــەت و دەســەاڵت ئاراســتەیان پێبدرێــت ،دیمۆكراســییەكی
گەنــدەڵ لەتــەك خۆیــدا دێنێــت.
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
بەتــەواوی هاوردەییــە .ئەمــە لەحاڵێكدایــە كــە هەتــا پێــش هاتنــی مۆدێڕنیتــەی
ســەرمایەداری ئەورووپــا بــۆ ئێ ـران ،دەتوانیــن شــایەدی چەندیــن جــۆری پێكهاتــەی
كۆمەاڵیەتــی دیمۆكراتیــك لــە مێــژووی ئــەو واڵتــەدا ببیــن .ئــەو چەمكــە لەگــەڵ
نرخەكانــی مێژوویــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و ئێــران هیــچ چەشــنە ناكۆكییەكــی
نییــە و لەبــەر ئــەوەش تــرس لــە چەمكــی دیمۆكراســی بێواتایــە .تەنانــەت خــودی
ئیســام وەك هێامنێكــی فەرهەنگــی ،هــەر لــە ســەرەتاوە خۆڕاگرییەكــی دیمۆكراتیــك
لــە هەمبــەری شارســتانییەتی دەوڵەتــی بــوو بــەاڵم كاریگەرییەكانــی نەریتــی
ئیمپراتووریــەت و دەوڵــەت ،بــوو بــە هــۆكاری الوازی هێامنەكانــی دیمۆكراتیــك لــە
نــاو ئیســامدا.
لەبــەر ئــەوەی كــە كێشــەكانی ســەرچاوەگرتوو لــە پێكهاتــەی قەیرانــاوی دەوڵــەت
ـ نەتــەوە تــەواوی كۆمەڵــگای تەنیوەتــەوە ،هەربۆیــەش چارەســەری یەكالیەنــە،
نەریتــی ،چینایەتــی و رۆژانــە ناتوانێــت دەرئەنجامــی بــاش بــۆ چارەســەری
كێشــەكان لەتــەك خۆیــدا بهێنێــت .لــەو چوارچێوەیــەدا ،دیمۆكراتیزاســیۆن بــە هــۆی
بەهرەمەنــدی لــە تایبەمتەندییەكانــی زاتــی ،توانــاكاری و كارامەییەكــی یەكجــار ژووری
بــۆ چارەســەركردنی كێشــەكانی ئێــران هەیــە و دەرمانــی راســتەقینەی كێشــەكانی
هەنووكەیــی ئێرانــە.
ــ تایبەمتەندییەكانی دیمۆكراتیزاسیۆن بریتین لەوانەی ژێرەوە:
1ـ ریشــەی چینایەتــی نییــە ،هەمــوو پەیوەندییەكانــی كۆمەاڵیەتــی لەخۆدەگرێــت و
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چیــن و رەگەزێكــی تایبــەت بەبنەمــا ناگرێــت.
2ـ نیشــاندەری دابیــن كردنــی مــاف و ئازادییەكانــی تاكەكەســی و گشــتی و لــە
ســەرووی هەموویانــەوە ئــازادی رادەربڕیــن و رێكخســتنكردن بــۆ هەمــوو چیــن و
توێژەكانــی كۆمەڵــگا لــە هەمبــەری دەوڵەتــە.
3ـ هەمــوو چیــن و توێــژەكان وەك كەمینــە ،زۆرینــە ،زمــان جیــاوازەكان ،ئایینــەكان،
ئەتنیســیتەكان و نەتــەوەكان لەخــۆی دەگرێــت.
خاڵێكــی گرینــگ كــە لــە چارەســەری دیمۆكراتیكــی گرفتەكانــدا دەبێــت لەبەرچــاو
بگیــرێ ،ئەوەیــە كــە دەوڵــەت و پەرگالــی دیمۆكراتیكــی كۆمەڵــگا دەبێــت لــە
هاوســەنگیدا بــن .واتــە نــە دەوڵــەت لــە دیمۆكراســیدا بتوێتــەوە و نــە دیمۆكراســی لــە
الیــەن دەوڵەتــەوە بێكاریگــەر و بێبانــدۆر بكرێــت .لەبــەر ئــەوەی كــە كاركــردی
هەركامیــان جیــاوازە.
ج .دەوڵــەت ــــ نەتــەوە :دەوڵــەت ــــ نەتــەوە شــكڵێكی دەوڵەتــە كــە هەمــوو
جیاوازییەكانــی كۆمەڵــگا لەناودەبــات و هەمۆژنــی دەكات و لــە چوارچێــوەی
نەتەوەیەكــدا پێناســەی دەكات .مــاف و ئــازادی الیەنــە جیــاوازەكان كــە خــاوەن
بەرژەوەنــدی جــودان قەبــووڵ نــاكات و كۆمەڵــگا لــە رێــگای نەتەوەگەراییــەوە
پەیوەســتی دەوڵــەت دەكات؛ بــە شــێوازێكی كــە وەك بڵێــی دەوڵــەت و كۆمەڵــگا
یەكێكن(دەوڵــەت = نەتــەوە) .لەبــەر ئــەوەش هەرچەنــد كــە دەوڵــەت ــــ نەتــەوە
لــە رواڵەتــدا خــۆی دیمۆكراتیــك نیشــان دەدات بــەاڵم خــاوەن زاتێكــی فاشیســتی و
دیكتاتۆرییــە.
دەتوانیــن بێژیــن كــە ریشــەی بنەڕەتــی پرســی كــورد و گەالنــی دیكــەی ئێ ـران بــۆ
هاتنــی هــەر ســێ هێامنــی بنچینەیــی مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری( واتــە دەوڵــەت ــــ
نەتــەوە ،ســوودگەرایی كاپیتالیســتی ،پیشەســازیگەرایی) بــۆ رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت
و ئێ ـران دەگەڕێتــەوە .بەتایبــەت ئــەو دووســەد ســاڵەی كۆتایــی ئــەم ســەدەیە بــە
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هــۆی ئــەو تایبەمتەندییــە گرفــت هێنەرانــەی دەوڵــەت ــــ نەتــەوە بــەردەوام لەنــاو
شــەر و تێكهەڵچــوون و قەیرانــدا تێپەڕبــووە .ئێرانیــش لــە ســەردەمی پەهلــەوی
بــەدواوە لەگــەڵ ئــەو كێشــە و قەیرانانــە رووبەڕوویــە .شۆڕشــی ســاڵی  1357هەتــاوی،
ئەگەرچــی شۆڕشــێكی دیمۆكراتیكــی گــەالن بــوو بــەاڵم بــە هــۆكاری ئــەوەی كــە
دەســكەوتی شــۆڕش واتــە كۆمــار ،شــكڵی دەوڵــەت ــــ نەتــەوەی پەیــدا كــرد نەتەنیــا
نەیتوانــی كێشــەكان چارەســەر بــكات ،بەڵكــوو زیاتــر تەشــەنەی پێــدان.
د .كۆمــار :كۆمــار فۆڕمێكــی دەوڵەتــە كــە پێــش دەوڵــەت ــــ نەتــەوەش هەبوونــی
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
دەوڵەتــی ئەنجــام دەدرێــت( واتــە شــێوازێكی رەكەبەرایەتــی بــۆ وەدەستخســن و
جێگرتنــە لــە پاوانخوازیــدا) .بــەاڵم پەرگالــی دیمۆكراســی رێوەبــەری دەوڵەتــی نییــە
و هەڵبژاردنیــش بــۆ جێگەگرتــن لــە خۆڕێوەبــەری كۆمەڵــگادا ئەنجــام دەگرێــت.
هەروەهــا نابێــت لەبیــر بكەیــن كــە هەمــوو شــتێك لــە دیمۆكراســیدا بــە رێــگای
هەڵبــژاردن و ئــەرك پێســپاردنی 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 ئیســامی ئێـران ،یەكێتــی ســۆڤێت و كۆمــاری توركیــە
لــە ســەرەتای هاتنــە ســەركاریاندا تــا رادەیــەك تێكەاڵویــەك لــە دیمۆكراســی و
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دەوڵــەت بــوون ،بــەاڵم پاشــان هێامنــە دیمۆكراتیكەكانیــان پاكتاوكــرد و بوونــە بــە
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 بەتەن ـێ دەوڵــەت بەڕێــوە ببــات و
پێویســتی هەیــە كــە لەتــەك هێــزە دیمۆكراتیكــەكان پێكبێــت و بــە شــێوازێكی
هاوبــەش دەوڵــەت بەڕێوەبــەرن .ئەگــەر دەوڵــەت( لەهــەر قاڵبێكــدا) لەتــەك
هێزەكانــی دیمۆكراتیــك پێكبێــت و بــە شــێوازێكی هاوبــەش رێوەبــەری كۆمەڵــگا
بكــەن ،دەســتەواژەی دەوڵەتــی دیمۆكراتیــك لــە بــواری "كراوەبــوون بــە رووی
دیمۆكراســیدا" دەتوانێــت واتــادار بێــت .راســترتین پێناســە بــۆ ئــەو مەبەســتە،
پێكهاتــەی "دەوڵــەت  +دیمۆكراســی"یە.
ئەمڕۆكــە ئیــر بــە پشــت بەســن بــە مەنتقــی دەوڵەتــی كالســیك ،بــە هیــچ شــێوازێك
ناتوانیــن كۆمەڵــگاكان بەڕێــوە ببەیــن .لەبــەر ئــەوەش دامودەزگاكانــی كۆمەڵــگای
مەدەنــی هاتوونەتــە مەیدانــەوە .بــەاڵم ئــەو دامودەزگایانــە زۆر الوازن و توانــای
بەڕێوەبــەری كۆمەڵگاكانیــان نییــە و ناتوانــن بە شــێوازێكی چــاالك لــە رێوەبەرییەكاندا
بەشــداری بكــەن .تەنیــا رێــگای دەركەوتــن لــە قەیرانەكانــی ئێســتاكە ،ئەوەیــە كــە
دامودەزگاكانــی كۆمەڵــگای مەدەنــی دیمۆكراتیــك كــە لــە ئاســتێكی بــەرزدا خۆیــان
بەڕێكخســن كــردووە لەگــەڵ رێكخراوەكانــی دەوڵەتــی كــە لــە بــواری خزمەتگوزایــدا
كارامەتــر كــراون ،بــە شــێوازێكی بــە پرەنســیپ پێكبێــن .لــە قۆناغــی هەنووكەیــی
مێــژوودا كــە دیــار نییــە چەنــدە دەخایەنێــت ،نــە شارســتانییەتی ســەرمایەداری و
قاڵبــە دەوڵەتییەكــەی بــە تەنیــا دەتوانێــت بــەردەوام درێــژە بــە هەبوونــی بــدا و
نــە شارســتانییەتی دیمۆكراتیــك و پەرگالــی سوسیالیســتی توانــای بەردەوامــی رێــگای
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هەیــە .لەبــەر ئــەوەش باشــرین رێگەچــارە لــە ئێســتادا ،گەیشــن بــە پێكهاتنێكــی بــە
پرەنســیپ لــە بەینــی هــەردوو الیەندایــە.
بــە لەبەرچــاو گرتنــی ئــەو پێناســانەی كــە ســەبارەت بــە كۆمــار ،دەوڵــەت ــــ نەتــەوە
و دەوڵەتــی دیمۆكراتیــك كردمــان؛ دەكــرێ بێژیــن كــە پرســی كــورد دەتوانرێــت لــە
چوارچێــوەی كۆمــاردا چارەســەر بكرێــت بــەاڵم لــە قاڵبــی دەوڵــەت ــــ نەتــەوەدا
دەرەتانــی نابێــت .لەبــەر ئــەوەش لــە ئەگــەری گەڕانــەوە بــۆ زاتــی راســتەقینەی
كۆمــار لــە ئێرانــدا ،دەكرێــت پرســی كــورد لــە قاڵبــی كۆماریــدا و بــە رێبازی سیاســەتی
دیمۆكراتیــك چارەســەر بكەرێــت .بــەاڵم ئەگــەر لەســەر تایبەمتەنــدی دەوڵــەت ــــ
نەتــەوە كــە دێتــە واتــای لەناوبردنــی زاتــی كۆمــار ،پێداگــری بكرێــت و ســەبارەت بــە
پێكهێنانــی دیمۆكراســی ئاســانكارییەك نەكرێــت؛ ناتوانرێــت پرســی كــورد و گەالنــی
دیكــەی ئ ٍێ ـران بــە رێــكاری دیمۆكراتیــك چارەســەر بكرێــت.
و .واڵتــی هاوبــەش :جوغرافیاییــەك كــە " گــەالن بــە فەرهەنگــی جیــاوازەوە" بــە
شــێوەیەكی هاوبــەش تێیــدا دەژیــن ،واڵتــی هاوبــەش بەنــاو دەكرێــت .بــە درێژایــی
مێــژوو ،شــایەد بوویــن كــە هەرێمەكانــی جوغرافیایــی لــە الیــەن گەالنــی جیــاوازەوە
وەك نیشــتامنی هاوەبــەش بەكارهێنــدراون .بــۆ وێنــە ئێ ـران تەنیــا نیشــتامنی یــەك
گــەل یــا پەیڕەوانــی یــەك ئاییــن و بــاوەڕی تایبــەت نییــە و هــەر لــە كۆنەوە نیشــتامنی
هاوبەشــی گــەالن و جیاوازییەكانــی فەرهەنگــی و ئایینــی بــووە ،وەك :كــورد،
عــەرەب ،بەلــووچ ،ئــازەری ،گیلەكــی ،مازەنــی ،توركمــەن ،فــارس ،ئاشــووری ،ئەرمەنــی
و ...هەروەهــا كوردســتانیش نیشــتامن و واڵتــی هاوبەشــی كــوردان ،ئازەرییــەكان،
ئاشــوورییان ،ئەرمەنییــەكان ،عەرەبــەكان و جیاوازییەكانــی ئایینــی و شوناســەكانی
دیكــەش بــووە و تەنیــا نیشــتامنی كــوردان نییــە.
روانگــەی پاوانخوازانــەی دەوڵــەت ــــ نەتــەوە ســەبارەت بــە نیشــتامن ،بــوو بــە
هــۆكاری ئــەوەی كــە گەلێــك لــە شوناســە جیاوازەكانــی ئێ ـران " بێگانــە" بێنەژمــار.
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هــەر چەنــد لــە ئێرانــدا شوناســە كۆمەاڵیەتییــە جیاوازەكانــی وەك كــورد ،ئــازەری،
بەلــووچ ،عــەرەب و  ...نكۆڵیــان لێنەك ـراوە بــەاڵم ئــەو شوناســانە وەك قــەوم و وردە
فەرهەنــگ دەنارسێــن ،مــاف و ئازادییەكانیــان زەوت كــراوە و لەبــەر ئــەوەش لــە
كــرداردا دەبینیــن كــە هەمــوو جیاوازییەكانــی فەرهەنگــی ،زمانــی و ئایینــی ئێـران بــە
زمانــی فارســی و ئایینـزای شــیعەوە ســنووردار كراونەتــەوە .لــە كاتێكــدا كــە نیشــتامنی
هاوبــەش دەبێــت مەڵبەنــدی ژیانــی ئــازادی هەمــووی جیاوازییەكانــی كۆمەاڵیەتــی
بێــت كــە لــەو هەرێمــەدا دەژیــن.
ز .نەتــەوەی دیمۆكراتیــك :بەهەمــان شــێوە كــە كۆمەڵــگا بەواتــای هەژمارێكــی
شــەخس نییــە ،نەتــەوەش كــە شــكڵێكی ناســانامەیی كۆمەڵگایــە ،لــە هاوواڵتیــان
تــاك كەوتــوو( منفــرد) پێكنایــات ،خاڵــی گرینــگ ،گرێــدراو بوونــە بــە ســتاتۆیەكی
گشــتی كۆمەاڵیەتییــەوە .لــە پانتایــی واڵتــان و بــۆ وێنــە ئێرانــش گەاڵنــی جیــاواز
و نەتەوەكانــی جــودا دەژیــن .ئــەو گــەل و نەتــەوە جودایانــە دەتوانــن گرێــدراوی
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 ئیســامی" وەك منوونەیەكــی ســەرەتایی پێناســە بكەیــن .لــە ئاســتێكی
ژووردا پێدچێــت كــە فەرهەنگەكانــی كۆمەاڵیەتــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ،درەنــگ
یــا زوو لــە چوارچێــوەی یــەك "ئۆمــەت ــــ نەتــەوەی" دیمۆكراتیــك واتــە ئۆمەتێكــی
نــووژەن كــراوە و دیمۆكراتیكــدا ئاوێتەبــن.
ح .شــوناس :شــوناس بریتییــە لــە گرێدراوبوونــی كۆمەڵــگاكان بــە فەرهەنــگ،
ئاییــن ،ئەتنیســیتە ،نەتــەوە ،رەگــەز و  ...بــە هــەر ناوەڕۆكێكــەوە كــە هەیبێــت.
ســەبارەت بــە شــوناس دوو روانگــەی بەچــاو هەیــە؛ یەكــەم روانگــەی نــەرم و كـراوە
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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
دەهێنێــت .بــەاڵم نزیكبوونــی قاڵبــی و داخ ـراو بــە رووی شوناســە جیاوازەكانــەوە(
قەبوواڵنەكردنــی شوناســی یەكــر و موحافیزەكارێتــی) دەبێـــتە هــۆی دروســتبوونی
بنبەســت و دژواربوونــی چارەســەری دیمۆكراتیكــی كێشــە كۆمەاڵیەتیــەكان.
خاڵەتێكــی گرینگــی دیكــە كــە لــە كاتــی پێشــكەش كردنــی ئــەو چوارچێــوەی
چەمكــەدا دەبێــت لەبەرچــاو بگیرێــت ئەوەیــە كــە ئەگــەر خوازیــاری چارەســەری
دیمۆكراتیكیــن ،نابێــت چەمــك و دەســتەواژەكان بــەالی خۆمانــەوە پیــرۆز و نەگــۆڕ
بكەین(واتــە وەك بوتیــان لێبكەیــن) .دیاردەكانــی كۆمەاڵیەتــی وەك نەتەوە ،نیشــتامن،
ئاییــن ،زمــان و هەروەكــی دیكــە ،نابێــت حاڵەتێكــی قاڵبــی و پیرۆزیــان پێبدرێــت.
لەبــەر ئــەوەی كــە دەكرێــت ئــەو چەمكانــە هەتــا ئاســتی رەگەزپارێــزی بڵنــد بكرێــن
و پیــرۆز راگیرێــن ،بــۆ دەبێــت نرخێكــی ناراســتیان پێببەخرشێــت و بــەو شــێوەیە
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،
بەهەمــان ئەنــدازە گیروگرفتــەكان دژوارتــر و بێدەرئەنجامــر دەبنــەوە.
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بەشی دووهەم
.................چوارچێوەی تیوری
لــە بــواری چارەســەری گرفتــەكان و رێــكاری دیمۆكرتیكــدا ،راوبۆچوونــی 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
دیمۆكراســی لــە ئێرانــدا هەنــگاو هەڵگیرێــت.
1ـ تیــوری دەوڵــەت ــــ نەتــەوە و چارەســەری دەوڵەتگەرایانــە :لــەو روانگەیــەدا،
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 ئیـرادەی رێوەبــەری لــە كۆمەڵــگا

92
زەوت دەكات .هێــزە كۆمەاڵیەتیەكانــی كــە خــاوەن ئــەو بیرۆكەیــەن و لــە كار
و خەباتــی خۆیانــدا بــە بنەمــای وەردەگــرن لــە هەمبــەری نزیكایەتــی و زەخــت و
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
قاڵبــی ئایدۆلــۆژی رەســمی كــە هەمــان نەتەوەگەراییــە ،دەبەســرێنەوە و دەكرێنــە
كۆیلــەی مۆدێڕنــی دەوڵــەت ــــ نەتــەوە .لــە كۆمــاری ئیســامیدا ئــەو نەتەوەگەراییــە،
تێكەاڵوییەكــە لــە نەتەوەگرایــی رەگەزی(فــارس) و نەتەوەگرایــی ئایینی(شــیعە).
دەوڵــەت ــــ نەتــەوە جیاوازییەكانــی كۆمەاڵیەتــی قەبــووڵ نــاكات .بــەاڵم جۆرێــك
خــۆی نیشــان دەدات وەك بڵێــی كــۆی گشــتی نرخەكانــی هەمــووی الیەنەكانــە.
نەتەوەگەرایــی دەوڵــەت ــــ نەتــەوەش نەتەنیــا هیــچ پەیوەندییەكی بــە واڵتپارێزییەوە
نییــە بگــرە گرفــت و كێشــە و قڕكردنــی جەســتەیی و فەرهەنگــی لەتــەك خۆیــدا
دەهێنێــت .لەبــەر ئــەوەش ئەگــەر چارەســەری پرســەكانی كۆمەاڵیەتــی بــە روانگــەی
دەوڵەتگەرایانــە و دامەزراندنــی دەوڵــەت ــــ نەتــەوە پشــت ئەســتوور بێــت ،نەتەنیــا
چارەســەری لەتــەك خۆیــدا ناهێنێــت بەڵكــوو كۆمەڵــگا لــە بەرانبــەری دەوڵەتــدا
گرفتــاری خراپرتیــن دۆخ دەبێــت .بەجێهینانــی داخوازییەكانــی كۆمەڵــگا لــە
چوارچێــوەی بۆچوونێكــی وەهــادا دەســت نــادات.
 .2بۆچوون(تیــوری) نەتــەوەی دیمۆكراتیــك و چارەســەری دیمۆكراتیــك :لــە
بۆچوونەكانــی چارەســەری دیمۆكراتیكــدا نــە دەوڵــەت ،بەڵكــوو كۆمەڵــگا بــە بنەمــا
وەردەگیرێــت .لــەو ســەردەمەدا بەرانبــەر بــە دەوڵــەت ــــ نەتــەوە و ئــەو كێشــانەی
ســەرچاوەیان لێگرتــووە ،ویســت و خواســتی گــەالن بــەالی نەتــەوەی دیمۆكراتیكــدا
زیاتــر راكێ ـراوە و رووی لــە زیادبوونــە .چونكــە نەتــەوەی دیمۆكراتیــك رێكارێكــی
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گونجــاوە بــۆ چارەســەری كێشــەی كۆمەڵــگاكان لــەو ســەردەمەدا .هــەر چەنــد
پێناســەی جــودا لــە نەتــەوە دەكرێــت ،بــەاڵم دوو جــۆری نەتــەوە هەیــە :یەكــەم
نەتــەوەی دەوڵەتــی و دووهەمیــان نەتــەوەی دیمۆكراتیــك.
نەتەوەیــەك كــە لــە الیــەن دەوڵــەت ــ نەتــەوە و لــە چوارچێــوەی ســنوورگەلی داخراو
و نەگــۆڕدا داڕش ـرابێت ،بەنــاوی نەتــەوەی دەوڵەتــی دەیناســین .ئــەو نەتەوەیــە لــە
بــواری كۆمەاڵیەتییــەوە ســەبارەت بــە دیمۆكراســی داخـراوە .لــە نەتــەوەی دەوڵەتیــدا،
نەتــەوە بــە "فەرهەنــگ ،زمــان ،بــازار و مێــژوو"ی هاوبــەش و تاقانــەوە قەتیــش
هێشــراوەتەوە .بۆیــەش لەتــەك رسوشــتی كۆمەڵــگا كــە پەڕاوپــەڕە لــە جیــاوازی
دژایەتــی دەكات .مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری پێناســەیەكی وەهــا وشــك و قاڵبــی لــە
نەتــەوە كــردووە و هــۆكاری تــەواوی ئــەو بنبەســتانەیە كــە لــە بــواری چارەســەری
پرســەكانی نەتەوەییــدا وەدیدێــن .تــا ئــەو كاتــەی كــە لــەو روانگەیــەوە چــاو لــە
نەتــەوە بكرێــت ،پرســی نەتەوەیــی چارەســەری بەخۆیــەوە نابینێــت.
نەتــەوەی دیمۆكراتیــك ،كۆمەڵگایەكــی هاوبەشــە كــە كەســان و كۆمەاڵنــی ئــازاد بــە
ئی ـرادەی زاتــی خۆیــان پێكیانهێنــاوە .هێــزی یەكێتیســاز لــە نەتــەوەی دیمۆكراتیكــدا،
ئیـرادەی ئــازادی تاكــەكان و الیەنەكانــی كۆمەڵگایەكــە كــە بڕیاریــان داوە لەنــاو یــەك
نەتــەوەدا كۆببنــەوە .نەتــەوەی دیمۆكراتیــك بــە پێچەوانــەی نەتــەوەی دەوڵەتــی،
خــۆی لــە چوارچێــوەی ســنوورەكانی تەنــگ و داخ ـراوی سیاســی واتــە تــەك زمــان،
تــەك فەرهەنــگ ،تــەك ئاییــن ،و رشۆڤــەی تــەك رەهەنــدی لــە مێــژوو ناهێڵێتــەوە و
پشــتیان پێنابەســتێت.
ئەگــەر پێناســەیەكی گشــتی لــە نەتــەوە ئەنجــام بدەیــن ،دەتوانیــن بێژیــن كــە نەتــەوە
بریتییــە لــە كــۆی گشــتی ئــەو مرۆڤانــەی كــە دونیاییەكــی زهنییەتــی هاوبەشــیان
هەیــە .لــە نەتــەوەی دەوڵەتیــدا ،نەتەوەگەرایــی مــۆری خــۆی لــە زهنییەتی هاوبەشــی
مرۆڤــەكان دەدا .لــە نەتــەوەی دیمۆكراتیكــدا ،ئــەو زهنییەتــی هاوبەشــە لەســەر
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بنەمــای هۆشــیاری ســەبارەت بــە " ئــازادی و یەكگرتوویــی" دروســت دەبێــت.
بــەاڵم ئەگــەر نەتــەوەكان تەنیــا لــە رووی رەوشــی زهنییەتییانــەوە پێناســە بكرێــن،
پێناســەكە ناتــەواو دەمێنێــت .بەهەمــان شــێوە كــە زهنییەتــەكان بـێ جەســتە ناتوانــن
هەبوونیــان هەبێــت ،نەتەوەكانیــش ناتوانــن بــە بـێ 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
ئی ـرادەی زاتییــەوە ،خۆیــان بەڕێوەبــەرن.
تایبەمتەنــدی ئەساســی بۆچوونــی نەتــەوەی دیمۆكراتیــك كــە دەرفەتــی چارەســەری
پرســە كۆمەاڵیەتییــەكان پێكدەهێنێــت ،ئەوەیــە كــە دەوڵــەت و دیمۆكراســی وەك دوو
گۆڕەپانــی جیــاواز دەزانێــت .بابەتــی گرینــگ ئەوەیــە كــە ئــەو دوو گۆڕەپانــە بــە
قەبــووڵ كردنــی روایــی یەكــر ،بــە شــێوازێكی هاوتەریــب هەبــوون پەیــدا بكــەن و
هەروەهــا ئــەو مــژارە یەكێــك لــە خاڵەكانــی بنەڕتــی یاســای بنچینەیــی بێــت.
چارەســەری دیمۆكراتیــك نــە ناچــار بــە داب ـڕان لــە ســنوورەكانی دەوڵەمتــان دەكات
و نــە ویســت و خواســتی دامەزاردنــی دەوڵــەت ــــ نەتــەوەی بەرانبــەر بــە پێویســت
دەزانێــت .شــێوە رێكارێكــی نەرمــە كــە دەوڵەتــی نییــە و پێكهێنانــی دەوڵــەت ئامانــج
ناگرێــت و لــە هەمــان كاتــدا رەد و نكۆڵیشــی نــاكات .لەبــەر ئــەوەش چارەســەری
دیمۆكراتیــك ،دەرفەتێكــی مــەزن بــۆ گەیشــن بــە " ئاشــتییەكی شــەرافەمتەندانە"
فەراهــەم دەكات.
زیاتــر لــە دووســەد ســاڵە كــە هــەم هێزەكانــی دەوڵەتــی و هــەم هێزەكانــی
كۆمەاڵیەتــی ئێــران وەك واڵتانــی دیكــەی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە ژێــر
كاریگەرییەكانــی نەرێنــی ئۆریانتالیسم(رۆژهەاڵتناســی لــە روانگــەی رۆژئاواییــەوە)
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و پۆزیتیویســمی مۆدێڕنیتــەی ئەورووپــا دان .لــە كاتــی دەســتەبەر بوونــی تیــوری
چارەســەری دیمۆكراتیــك دەبێــت هۆشــیار بیــن كــە ســنووری ئــەو بۆچوونانــە
تێپەڕنەكرێــت .ئۆریانتالیســم ،نرخەكانــی مێژوویــی و هــەزاران ســاڵەی رۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســت لەبــەر چــاوی گەاڵنــی هەرێمەكــە و بــۆ وێنــە گەالنــی ئێــران بــزر و
بێواتــا نیشــاندەدات .بــەو جــۆرە هێزەكانــی سیاســی و كۆمەڵــگاكان ،بكەونــە بــن
رەكێفــی دەســەاڵتی ئایدۆلۆژیكــی مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەدارییەوە و ناتوانــن كێشــە
قووڵەكانــی كۆمەاڵیەتــی خۆیــان بــە باشــی تێبگــەن و چارەســەری بكــەن .دەبێــت
ئــاگادار بیــن كــە بــە بنەمــا وەرگرتنــی مۆدێلــی سیاســی و فەرهەنگــی ســەرچاوەگرتوو
لــە مۆدێڕنیتــەی ئەورووپــا ،ئــەو رێكارانــەی كــە بەكاربهێندرێــن دۆخەكــە ئاڵۆزتــر
دەكــەن.
پۆزیتیویســم بــە پێچەوانــەی ئــەو شــتەی كــە بانگەشــەی بــۆ دەكات هــۆكاری
تۆخرتیــن دۆگامتیســمە .بــۆ وێنــە ئــەو واتاییــەی كــە بــە چەمكەكانــی نەتــەوە ،واڵت،
دەوڵــەت ،چیــن ،كۆمەڵــگا و  ...دەدرێــت ،وەهایــە كــە چەمكەكانــی ناوب ـراو واتــا و
ناوەڕۆكــی راســتەقینەی خۆیــان نامێنێــت .شــەڕ و توندوتیژییەكانــی ئــەو  500ســاڵەی
دوایــی لــە ئاســتی جیهاینــدا ســەرچاوەیان لــەو جــۆرە فكراندنــە دایــە .لــە ئێرانیــش
ســەرەڕای میراتــەی مێژوویــی و پێشــینەی شــەڕ و تێكۆشــانی گــەالن لــە هەمبــەری
دەســەاڵت ،ســازدانی مۆدێلــی دەوڵــەت ــ نەتــەوە و هێامنەكانــی دیكــەی مۆدێڕنیتەی
ســەرمایەداری بووەتــە هــۆكاری ئــەوەی كــە روانگــەی نەتەوەگەرایانــە ،تاكگەرایانــە
و ئینكارگەرایانــە ســەبارەت بــە دیاردەكانــی كۆمەاڵیەتــی پێكبێــن .لەبــەر ئــەوەش
پێكهاتــەی فرەنەتــەوەی ئێــران لــە بــواری كرداریــدا نكۆڵــی لێكــراوە و داخــوازی
گــەالن وەك "مەترســییەك لەســەر یەكپارچەیــی خاكــی واڵت"چــاوی لێك ـراوە .ئــەوە
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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نەتەوەگەرایــی ســەرچاوە دەگــرن.
هەڵســەنگاندنەكانی ئایینــی و ئەخالقــی لــە فەرهەنگــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و
رۆژهەاڵتــدا دەرئەنجامەكانــی چارەســەركردنی پرســەكانی كۆمەاڵیەتــی لــە رێــگای "
پێوانەكانــی ویژدانــی و دادوەرانە"وەیــە .یەكــی دیكــە لــە كاریگەرییەكانــی نەرێنــی
زانســتی ئەورووپایــی لــە ســەر كۆمەڵــگا ئەوەیــە كــە لــە كاتــی چارەســەری كێشــەكان،
رۆڵــی راســتییەكانی دینــی و ئەخالقــی تــا ئاســتی كەمینــە دادەبەزێنێــت و لــە
هەمبــەری چارەســەری كێشــەكانی كۆمەاڵیەتــی كۆســپ دەنێتــەوە .لەبــەر ئــەوەش
لــە چارەســەری دیمۆكراتیكــی كێشــەكانی كۆمەاڵیەتیــدا ،هــەم " پێداگــری لەســەر
ویــژدان و داد" پێویســتییەكی ژیانییــە و هــەم پشــت بەســن بــە " ئــازادی ئەندێشــە و
رادەربڕیــن" بــە شــێوازێكی تــەواو و گونجــاو لەتــەك رسوشــتی كۆمەاڵیەتــی.
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بەشی سێیەم
................چوارچێوەی پرەنسیپەكان(ئوسوول)
پێوەندیــدار لەگــەل چوارچێــوەی تیــوری دەبێــت چوارچێــوەی پرەنســیپەكانیش
دیــار بكرێــن .ئــەو مــژارە بــۆ مایەندەبوونــی چارەســەری دیمۆكراتیــك گرینگــە.
پرەنســیپی نەتــەوەی دیمۆكراتیــك لــە ســەر ئــەو پرەنســیپانەوە دێــت كــە دەبێــت
گرینگییــان پێبدرێــت .نەتەوەیــەك كــە هەمــوو شوناســەكانی نــاو یــەك واڵت لــە
دەوری یــەك كۆدەكاتــەوە ،نابێــت كــە بــە فۆڕمــی نەتــەوەی دەوڵەتــی بەڵكــوو
پێویســتە لەســەر نــاوی نەتــەوەی دیمۆكراتیــك داڕێژرێتــەوە ،یــا النیكــەم ئامانجــی
نەتەوەكانــی هەیــی گــۆردران بــۆ نەتــەوەی دیمۆكراتیــك بێــت .لــە الیەكــی دیكــەوە
پێویســتە بەشــداری لــە نەتــەوەی گشــت گیــردا ،نــە لــە رێــگای دوورە و بــە رێبــازی
دەســەاڵت و ئیقتــدارەوە بەڵكــوو پێویســتە بــە شــێوازی خۆبەخشــانە و ئیــرادی و
لەســەر بنەمــای رەزامەنــدی دیمۆكراتیــك پێكبێــت .لــە نەتــەوەی دیمۆكراتیكــدا ،مــاف
و ئازادییەكانــی تاكەكەســی و گشــتی ،تەواوكــەری یەكرتیــن .هەروەهــا نەتــەوەی
دیمۆكراتیــك بەتەنیــا هاوواڵتــی لەخــۆ ناگرێــت؛ كۆمەڵــگای مەدەنــی ،كۆمەاڵنــی
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خەڵــك و گرووپــە جیاوازەكانیــش وەك زەنگینــی و دەوڵەمەنــدی دەهەژمێرێــت.
دوویەمیــن بنەمــا دەتوانــێ وەك پرەنســیپی نیشــتامنی هاوەبــەش( نیشــتامنی
دیمۆكراتیــك) پێناســە بكرێــت .لــە نیشــتامنی هاوبەشــدا ،هاوواڵتیانــی خــاوەن
زمــان ،نەتــەوە و ئایینــی جیــاواز دەژیــن .واڵتــی هاوەبــەش هەســتی گرێدراوبــوون
دەبەخشــێتە هەمــوو شوناســە جیــاوازەكان و هیــچ كــەس و الیەنێــك وەك بێگانــە
چــاوی لێناكرێــت .لەبــەر ئــەوەش دەبێتــە هــۆكاری یەكێتــی و یەكریــزی و تبایــی و لــە
پەڕتەوازەیــی بەرگیــری دەكات .هەســتی واڵتپارێــزی نابێــت بــە شــێوازی نەتەوەگرایــی
بێــت بەڵكــوو دەبـێ لەســەر بنەمــای پابەندبــوون بــە خــاك و ژینگــە و گەشــەپێدانی
و بڵندكردنــی كۆمەڵــگاوە بێــت.
ســێیەمین ،پرەنســیپ كۆمــاری دیمۆكراتیكــە .سیســتەمی دەوڵەتــی هــەری بــاش
بــۆ كۆمــار ،دەوڵــەت ــــ نەتــەوە نیــە بەڵكــوو دەوڵەتــی دیمۆكراتیكــە .چارەســەری
دیمۆكراتیــك لــە چوارچێــوەی كۆمــاردا دەكەوێتــە گــەر .بــەاڵم ناتوانێــت هەمــان
هاوتایــی لەتــەك دەوڵــەت نەتــەوە بەرقــەرار بــكات .دەبــێ هۆشــیار بیــن لــە
هەمبــەری ئایدۆلۆژیــك كردنــی شــكڵی دوەڵــەت یــا كۆمــار و هەروەهــا ئــاگادار
بیــن ســەبارەت بــەوەی كــە بــە یــەك ئەتنیســیتە یــا ئایینــەوە ســنووردار نەمێنێتــەوە
چونكــە لــە روانگــەی چارەســەری دیمۆكراتیكــدا گرینگییەكــی تایبەتــی هەیــە .ئەگــەر
كۆمــار لــە بــواری حقووقییــەوە وەك رێكخ ـراوی یەكانگیــری دیمۆكراتیكــی تــەواوی
هاوواڵتیــان پێناســە بكرێــت ،لەجێدایــە.
پرەنســیپی یاســای بنچینەیــی دیمۆكراتیــك ،چوارەمیــن بنەمــا لــە چارەســەری
دیمۆكراتیدایــە .تــا ئــەو كاتــەی كــە دیمۆكراتیزاســیۆن لەســەر بنەمــای " یاســایەكی
بنچینەیــی ســەرچاوەگرتوو لــە هاوپەیامنیــە كۆمەالیەتییــەكان" دانەڕێژرێــت ،ناتوانــێ
سیســتەمێكی مایەنــدە و رێكوپێــك بەرقــەرار بــكات .یاســای بنچینــەی دیمۆكراتیــك
نشــاندەری هاوپەیامنــی كۆمەڵــگای دیمۆكراتیــك و دەوڵەتــە .ئەگــەر گۆمەڵــگا
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دیمۆكراتیــزە نەبێــت ناتوانــرێ لــە بەرانبــەری دەوڵــەت ،مــاف و ئازادییەكانــی
تاكەكەســی بپاریزرێــت .دەوڵــەت جۆرەیــەك رێكخـراوە كــە " ئەزمــوون و لێهاتوویــی"
لەناویــدا كــۆ بۆتــەوە .ئەگــەر بخوازیــن دەوڵــەت لــە ئاســتی رێــكاری چارەســەری
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
كۆمەڵــگای مەدەنــی ،واتــە گەیشــن بــە كۆمەڵگایەكــی دیمۆكراتیــك وەك ئارمانــی
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
دەرفەتەكانــی دەوڵەتــی" نــادات .تەنانــەت لــە دەســەاڵت خــۆی بــەدوو دەگرێــت.
لەبــەر ئــەوەی كــە لەهــەر شــوێنێك و بەهــەر ئەنــدازە كــە هێــز كــۆگا بكرێــت،
بەهەمــان ئەنــدازە لــە دیمۆكراســی دوور دەكەوینــەوە .لــە چارەســەری دیمۆكراتیــدا،
خاڵــی بنەڕەتــی ئەوەیــە كــە پێكەوەژیانــی " رێكخراوەكانــی دیمۆكراتیــك" لەگــەڵ "
ســازییەكانی دەوڵەتــی" لــە چوارچێــوەی یاســای بنچینەییــدا مســۆگەر بكرێــت .واتــە
هەبوونــی هاوكاتــی دەوڵــەت و دیمۆكراســی لــە بــواری یاســاییدا روایــی هەبێــت.
پرەنســیپی یەكێتــی مــاف و ئازادییەكانــی تاكەكەســی و گشــتی(كولێكتیو) ،شەشــەمین
بنەمایــە .بــە چاوپێداخشــاندنێك بــەو ئەزموونــە زۆرانــەی لــە ئاســتی جیهانیــدا هەیــە،
دەتوانیــن تێبگەیــن كــە لەیــەك جیاكردنــەوەی مــاف و ئازادییەكانــی تاكەكەســی و
گشــتی نەتەنیــا كێشــەكان چارەســەر نــاكات ،بەڵكــوو دژوارتریــان دەكات .بێبــەری
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كردنــی تاكــەكان لــە مــاف و ئازادییەكانیــان بــە واتــای بێبــەری كۆمەڵــگا لــە مــاف و
ئــازادی دێــت .بەهەمــان شــێوە بێبەریكردنــی كۆمەڵــگا لــە مــاف و ئازاداییەكانــی بــە
واتــای بێبەریكردنــی تاكەكانــە لــە مــاف و ئازادییەكانیــان .بەكورتــی مــاف و ئــازادی
كۆمەڵێــك نــرخ و بەهــان كــە "بەبــێ تــاك و كۆمەڵــگا" و " بەبــێ پێكەوەبوونیــان"
دەســتەبەر نابێــت.
حەفتەمیــن مــژار ،پرەنســیپی ئــازادی و ســەربەخۆیی ئایدۆلۆژیــك ــــ رێكخســتنییە.
ئامانــج لــەو بنەمایــە ،خــۆرزگار كــردن لــە هەژمۆنــی ئایدۆلۆیكــی و رێكخســتنی
مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەدارییە كــە لــە ئاســتی جیهانیــدا ســەپاندوویەتی .تــا ئــەو
كاتــەی كــە لــە هەژمۆنــی زانســتگەرایی پۆزیتیویســتی رزگار وەدەســت نەخســرێت،
"دیمۆكراســی و ئــازادی دەســتەبەر نابێــت .هەژمۆنــی ئایدۆلۆژیــك لــە رۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســتدا بــە رێبــازی زانســتی ئۆریانتالیســتی زهنــی مرۆڤــەكان داگیــر دەكات.
هەروەهــا پێویســتە بۆچوونەكانــی "دینگەرایانــە و رەگەزپەرســتانە" كــە بەقــەد
پۆزیتیویســم(واتە ئایدۆلۆژیــای مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری) هەژمۆنگــران،
تێپەڕبكەیــن .دەبــێ لەبیرنەكەیــن كــە بــێ ئــازادی ئایدۆلۆژیــك ،هەنــگاو بــەرەو
دیمۆكراســی هەڵناگیرێــت وئەگەریــش هەنــگاو برنێــت بێگاریگــەر دەكرێــن و
دەكەونــە ژێــر چاوەدێــری ئایدۆلۆژییەكانــی هەژمۆنگــرادا.
پرەنســیپی پەیوەندیداربوونــی مێژوویــی بــوون و هەنووكەیــی بــووون .هەشــتەمین
بنەمــای چارەســەری دیمۆكراتیكــە .هەروەكــی دەزانیــن ،رووداوەكانــی مێژوویــی
بنچینەییرتیــن بەســتێنن بــۆ پێكهێنانــی دۆخــی ئێســتاكەن" .هەنووكــە" حاڵەتێكــە كــە
لــەودا" ،مێــژوو" هــەم پرســیارەكان و هــەم ئەگــەری چارەســەری ئــەوان دەخاتــە روو.
تەنیــا خاڵــی جیــاوازی لەوەدایــە كــە ناتوانیــن موداخیلــەی رابــردوو بكەیــن بــەاڵم
دەتوانیــن لــە هەنووكــە یــا رەوشــی هەییــدا موداخیلــەی پێویســت ئەنجــام بدەیــن.
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بێتێگەیشــن لــە پەیوەنــدی نێــوان مێژووییبــوون و هەنووكەییبــوون ناتوانیــن
پرســەكانی گرێــدراو بــە دیمۆكراتیزاســیۆن چارەســەر بكەیــن .ئەوانــەی كــە مێــژوو
بــە شــێوازێكی گونجــاو لێكنادەنــەوە و بــە رێكوپێكــی ناینووســن ،پێدەچێــت
نەتوانــن " هەنووكــە" بــە شــێوازێكی دروســت هەڵبســەنگێنن ،ئــازاد و دیمۆكراتیــزەی
بكــەن ،یەكجــار الوازە .دەبـێ 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
جیاوازییــەوە ،هەنووكــە و لــە دۆخــی هەییــدا بــەردەوام دەكــەن .تــا ئــەو كاتــەی
كــە لــە راســتەقینەی كۆمەڵــگا بــەو شــێوازە تێنەگەیــن ،رزگار كردنــی كۆمەڵــگا لــە
كێشــەكان و پێكهێنانــی ژیانێكــی دیمۆكراتیــك جێبەجــێ نابێــت.
یەكێــك لــە گەورەتریــن خەســارەكانی مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری ئەوەیــە كــە
زهنییەتــی مێژوویــی كۆمەڵــگا لەنــاو دەبــات و هەمــوو شــتێك لــە هەنووكــەدا
كۆدەكاتــەوە .وەك بڵێــی كــە هەمــوو شــتێك لــە هەنووكــەدا ســنووردار دەمێنێــت
و نابــێ بیــر لــە شــتێكی دیكــە بكرێتــەوە .ئــەو رەوتــە نەخۆشــی فەردگەرایــی
وەدیدەهێنێــت .ناتوانیــن چاوەڕوانــی گەیشــتنامن بــە "راســتەقینە كۆمەاڵیەتــی"
و "كۆمەڵــگای دیمۆكراتیــك كــە حاڵتێكــی بەرچاوێتــی" لــە زهنییەتــی فەردگەرایانــە
هەبێــت .فەردگەرایــی لیبــڕال ،نكۆڵــی دیمۆكراســییە.
نۆیەمیــن مــژار ،پرەنســیپی ئەخــاق و ویژدانــە .كۆمەڵناســی مۆدێــڕن پرەنســیپی
ویــژدان ناناســێت .بــەاڵم ئەگــەر پرەنســیپی ویــژدان نەبێــت ،كۆمەڵــگا دەبێتــە
ترســانكرتین 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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ئینســان ،ئینســان دەخــوات.
سیســتەمەكانی پاوانخــوازی دەســەاڵت و ســەرمایە ،لەســەر بنەمــای نكۆڵــی ویــژدان
دادەمەزرێــن .بــەاڵم پەرگالــی دیمۆكراســی بەبــێ ویــژدان ناتوانێــت كارامــە بێــت.
لــە بنەڕەتــەوە دیمۆكراتیزاســیۆن ،بزووتنەوەیەكــە كــە دەیهەوێــت دۆخــی "ئینــكاری
ویــژدان" لەنــاو بەرێــت و "ویژدانــی كۆمەاڵیەتــی" ســەرلەنوێ وەدەســت بخاتــەوە.
هەتــا تێكۆشــان بــۆ دۆزینــەوەی " ویژدانــی بزربــوو" ئەنجــام نەدرێــت ،دیمۆكراســی
راســتەقینە بەرقــەرار نابێــت و مــاف و ئازادییەكانــی تاكــەكان و كۆمەاڵنــی خەڵــك
دەســتەبەر نابێــت.
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 ئەخــاق و ویــژدان لــە ســەرووی هەمــووی بنەماكانــەوە بێــت و بــەردەوام
ســەردانی بكرێــت.
دەیەمیــن پرەنســیپ بریتییــە لــە پاراســتنی زاتــی لــە پەرگالــی دیمۆكراتیكــدا.
لــە تــەواوی هەبوونەكانــدا ،لــە تــەك حوجرەییــەوە بگــرە هەتــا پارچەكانــی ژێــر
ئاتــۆم ،هیــچ هەبوونێــك نییــە كــە بەبــێ پاراســتنی زاتــی بێــت .لەبــەر ئــەوەش
هەبوونێكــی وەك كۆمەڵــگای ئینســانی كــە یەكجــار وریــا و هەســتیار و كراوەیــە،
ناتوانـ ێ كــە بەبـێ 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
گۆمەڵــگای ئابــووری ،ئێكۆلــۆژی و دیمۆكراتیــك ئەنجامــی دەدەن لەســەرووی
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پێداویســتییەكانی ژیانییــەوە دێــت .ژیانــی ب ـێ 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
بــن مەترســی قڕكردنــەوە.
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
و یەكســان بەهەمــان شــێوە كــە پێویســتە لــە یــەك یــا چەنــد یەكینــەی ئابــووری،
ئێكۆلۆژیــك و دیمۆكراتیكــدا ئەنــدام بێــت ،دەبێــت لــە یەكینەكانــی پاراســتنی زاتیشــدا
جێگــە بگرێــت.
پرەنســیپی یازدەهــەم ،گرینگــی پێدانــە بــە ئێكۆلۆژی(ژینگەپارێزی)یــە .ئەركێكــی
تایبــەت كــە سیســتەمی ســەرمایەداری بــە پیشەســازیگەرایی بەخشــیوێتی ،ئەوەیــە
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
و بەرپرســیاری بێــكاری ،قەیــران و كەلەبــەری نیــوان داهاتــەكان لــە ئابووریدایــە.
ئەگــەر كۆمەڵــگای ســەردەمی پیشەســازی لەهەمــووی گۆڕەپانەكانــدا گرینگــی
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 :وردبینرتیــن هۆشــی عاتیفــی) ژیانێكــی ئێكۆلۆژیــك بــووە .گیاندارێك
یاخــود بوونەوەرێــك كــە ئێكۆلۆژیــك نەبێــت ناتوانــی لــە مــردن و لەناوچــوون رزگاری
بێــت .بێگۆمــان هــەر گیاندارێــك خــاوەن هۆشــمەندییەكی ئێكۆلۆژیكــی تایبــەت
بــە خۆیەتــی .لــە كۆمەڵــگای رۆژهەاڵتــدا تبایــی و كــۆك بــوون لەتــەك رسوشــت ،لــە
پرەنســیپەكانی بنەڕەتــی ژیانییــە .لەبــەر ئــەوەش نەریتــی كۆمەاڵیەتــی رۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســت لــە هەمبــەری ژینگــە هەســتیار و هۆشــیارە و لەتەكیا هاودەنگــی و تەبایی
هەیــە .ئەركێكــی كــە پێویســتە پێكــی بهێنیــن ،ئەوەیــە كــە بــە نووژەنكردنــەوەی
كۆمەڵــگای ئێكۆلۆژیــك بتوانیــن لەبەرانبــەری تێڕوانینەكانــی فەتحگــەرا ،لەناوبــەر و
داگیركەرانــەی ســەرمایەداری و پێشەســازیگەرایانە بەربەرەكانــی بكەیــن .كۆمەڵــگای
ئــازاد و دیمۆكراتیــك ،تەنیــا لــە رێــگای هۆشــیاری مانایــی شــیاوی خۆیــەوە دەتوانێــت
بەقــەرار بێــت .هــەر یەكینەیەكــی ئابــووری ،لــە رێــگای هۆشــیاری ئێكۆلۆژیكــی
خۆیــەوە دەتوانێــت ژیــان بەســەربەرێت .نابێــت یەكینەكانــی ئێكۆلۆژیــك ــــ ئابــووری
بــە چــاوی یەكینەیەكــی بێكەڵــك و الواز لەبــواری تەكنیكــی و لێزانینــە لێــی بڕوانیــن.
ئەگــەر پێویســت بێــت گــرژ و دژوارتریــن و پێشــكەوتووترین تەكنیكــەكان لــە
یەكینــەكان و یەكێتییەكانــی ئێكۆلۆژیــك ــــ ئابووریــدا بەكاردەهێنێــت.
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بەشی چوارەم
........ناسنامەی نەتەوەیی كوردان و دروستبوونی پرسی كورد لە ئێراندا
نزیــك بوونــی زمــان و فەرهەنگــی ناوبەینــی نەتەوەكانــی ئێ ـران كاریگەرییەكــی
ئەوتــۆی لــە شــكڵگرتنی شوناســی ئێرانیــدا هەیــە .لــەو نــاو نەتەوەكانــی ئێرانــدا،
پرۆتۆكــوردەكان ،لەیەكــەم گرووپەكانــی پێشــەنگن كــە ئاســەواری فەرهەنگییــان
تۆمــار كــردووە و هەبوونــی خۆیــان لــە مێــژوودا نیشــان داوە .هــەم شارســتانییەتی
ســۆمەر و هــەم شارســتانییەتی ئێــران بەرهەمــی فەرهەنگــی كۆمەاڵیەتــی داوێنــی
زنجیــرە چیاكانــی زاگرۆســن؛ هەمــان فەرهەنگــی كۆمەاڵیەتــی كــە ئاگــر ،كش ـتوكاڵ
و ئاژەڵــداری ناوەڕۆكەكــەی پێكدەهێنــن .ئــەو راســتییە لــەو پێكهاتانــەی كــە بــە
درێژایــی مێــژوو لــە ســەردەمی ســومەر ــــ گۆتییــەكان هەتــا مــاد ــــ پــارس و لــە
ساســانییەكان هەتــا ئێرانــی ئەمڕۆكــە هاتــوون دەتوانیــن ببینیــن .یەكــەم هەنــگاوی
توكمــە بــۆ وەدیهێنانــی شوناســی قەومــی بــە پێشــەنگایەتی كاهینانــی زەردەشــتی ،لــە
ســەردەمی كۆنفێدراســیۆنی مــاد هەڵگیـراوە و بــەو شوناســەوە الپەرەیەكــی زێڕینیــان
تۆمــار كــردووە .لــە ســۆنگەی شوناســی كوردییــەوە ،مــادەكان "یەكــەم پشــتەكانی
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قەومــی كــورد" ن كــە لــە مێــژووی نــوورساودا ســەبارەت بــە ئــەوان بەڵگــە هەیــە.
ناســنامەی پارســی ،هەبوونــی خــۆی دەینــداری مادەكانــە .لــە مێــژووی هێرۆدۆتــدا،
مــادەكان وەك پێشــكەوتووترین قەومــی ئــەو ســەردەمە پێناســە دەكرێــن ،پــارس و
یۆنانییەكانــی ئــەو چاخــە دەكــرێ وەك شــاگردی مــادەكان بەنــاو بكەیــن كــە لەوانــەوە
فەرهەنــگ فێربــوون .مــادەكان لــە رەوتــی پێشــكەوتنی سیســتەمی شارســتانییەتی
ناوەنــدی ،النیكــەم بەقــەد ســۆمەرییەكان رۆڵیــان هەبــووە .تەنانــەت فەرهەنگــی
مــادە كــە بۆتــە هــۆی ئــەوەی شارســتانییەتەكانی پــارس ،ئێژە(ئەگــە) ،هێلێــن و رۆم
شــكڵ بگــرن و وەدیبێــن و بناغەدانــەری ئــەوان بــووە.
هەمــان میراتــەی مێژوویــی ،لــە پێكهێنانــی فەرهەنگــی ئیســامی لــە چاخەكانــی
ناوینــدا نەقشــی گرینگــی وە ئەســتۆ گرتــووە و ئەنجامــی داوە .بەشــێكی گرینــگ لــە
وتارەكانــی باوەرمەنــدی و هەروەهــا زۆربــەی وتارەكانــی ئەخالقــی ،ســەرچاوەگرتوو
لــە وانەكانــی زەردەشــتین .ئایینــی "ئیــزەدی" بەشــێكی بچــووك لــەو نەریتەیــە كــە
هێشــتاش درێــژە بــە ژیانــی خــۆی دەدات .كاریگــەری ئــەو میراتەیــە لــە دابونەریتــی
كوردەكانــی ســۆران ،كەلهــور ،هەورامــی ،لــۆڕ ،عەلــەوی و یارســاندا بەرچــاوە و
راســتییەكە.
جوغرافیــای ئێـران بــە درێژایــی مێــژوو بــەردەوام پەنــا و مەڵبەنــدی گەشــەی ئایینــی
شــیعە بــووە كــە وەك هێلــی ناڕەزایەتــی لــە هەمبــەری ئیســامی دەســەاڵتدار و
ئیقتدارخــواز ــــ ئــەو ئیســامەی كــە لــە بەدەســتداگرتن بەســەر بنەماكانــی ئیســام
هەوڵیــداوە بــۆ پێكهێنانــی حكوومەتەكانــی وەك ئەمــەوی و عەباســییەكان ــــ
ســەریهەڵداوە .منوونــەی ئــەو راپەڕینــە دەتوانیــن لــە ســەرهەڵدانی شــعوبیە و
بزووتنەوەكانــی خۆڕاگرییانــەی هاوشــێوە لــە هەمبــەری ئیســامی دەوڵەتیــدا ببینیــن
كــە ئێرانیــان وەك پەنــاگای خۆیــان هەڵبــژاردووە .لــە ســەردەمی ســەفەوی پێــوە،
ئایینــزای شــیعە لــە كۆنفێدراســیۆنێكی سیاســی خــاوەن فەرهەنــگ و تایبەمتەنــدی
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دیمۆكراتیــك ،بــەرەو سیســتەمێكی دەوڵەتــی كــە تێیــدا تایبەمتەندییەكانــی
بروكراتیكی(ئیدارەیــی) ناوەنــدی بەرجەســتەن ،تووشــی گۆڕانــكاری بنەڕەتــی بــوو.
شــیعەش بــوو بــە بەشــێك لــە ئایدۆلۆژیــای رەســمی دەســەاڵت .هــە چەنــدە لــە
بەشــێكی گرینــگ لــە ئیســامی شــیعەدا نەریــت و فەرهەنگــی دژەدەســەاڵت و
ئیقتــدار هەبوونــی خــۆی بــەردەوام دەكات ،بــەاڵم ئیســامی شــیعەی دەوڵەتیــش
وەك ئیســامی ســونەی دەوڵەتــی پاوانخــواز و دەســەاڵتگەرایە .بەشــێكی گرینــگ لــە
كوردەكانــی ئێ ـران لــە رێــگای جۆرەیــەك نەریتــی ك ـراوە و بــەدوور لــە قاڵبگەرایــی
ئیســامی ســونی " ،دژایەتــی دیمۆكراتیــك و هەروەهــا راســتینەی دیمۆكراتیكــی
خۆیــان" لــە بەرانبــەری دەســەاڵتەكانی شــیعەدا بــە شــێوازێكی ســەرنجراكێش
نوێنەرایەتــی دەكــەن .شوناســی كــوردی هــاودەم لــە رۆژهەاڵتــی كوردســتان ،لــە
ســەرەتاكانی ســەدەی بیســتەمی زاینییــەوە هەوڵدانــی كــردووە تــا خــۆی لــە بەرانبەری
فاشیســمی بەسیســتەم كــراوی دەوڵەتــی مۆدێڕێنــی ئێــران ،داڕێژێتــەوە .شۆڕشــی
ســمكۆ و ئەزموونــی كۆمــاری كوردســتان لــە مەهابــاد نیشــاندەری ئــەو راســتییەن.
ئــەو راســتییە و نەریتــی خۆڕاگرییــە ،لــە ئاكامــدا بــە راوەســتان لــە هەمبــەری كۆمــاری
ئیســامی ئێــران ،جارێكــی دیكــە خــۆی ســەملاند.
پەیامنــی "قــەرسی شــیرین" كــە لەناوبەینــی ســەفەوی و عوســانییەكاندا بەسـرا ،لــە
دابڕانــی كوردەكانــی رۆژهــەاڵت لــە كوردســتان گشــتی رۆڵــی ئەساســی هەبــوو .ئــەو
پەیامننامەیــە بــە واتــای جیاكردنــەوەی كوردەكانــی زاگــرۆس لــە گشــتی كوردانــە.
فەرهەنگــی زاڵ و گشــتگیری هەیــی لــە ژیانــی كوردەكانــی ئێرانــدا ،زیارتــر لــەوەی
كــە ئایینــی و ئایینزایــی بێــت ،چۆنایەتــی ئەتنیكــی و قەومــی هەیــە .ئایدۆلــۆژی
رەســمی دەوڵــەت بــە خ ـراپ بەكارهێنانــی فاكتــەری ئاییــن و ئایین ـزا ،هەوڵــدەدات
تایبەمتەندییەكانــی قەومــی كوردەكانــی شــیعە و بەتایبــەت لوڕەكان(یەكێــك لــە
كۆنرتیــن لقەكانــی فەرهەنگــی كــوردەكان) هەوڵــی الواز خســتنیان دەدات .هەروەهــا
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كوردەكانــی خۆراســان كــە هەژمارێكــی بەرچاویــان هەیــە ،كرمانــج و خــاوەن ئایینـزای
شــیعەن ،هەرچەنــد هەوڵدانێكــی بەرفـراوان بــۆ تواندنــەوە و بێكاریگەركردنیــان لــە
بــواری سیاســیدا بەڕێــوە چــووە ،بــەاڵم ئــەوان بــەردەوام لەســەر پاراســتنی فەرهەنــگ
و شوناســی خۆیــان پێداگــری دەكــەن .ئــەو خۆڕاگرییانــەی چاخــی ســەردەم كــە
تــا رۆژی ئەمــڕۆ درێژەیــان هەیــە(وەك خۆڕاگــری ســمكۆ ،قــەدەم خێــر لورســتانی،
قــازی محمەمــەد و ،)...كاریگــەری گرینگیــان لــە وەدیهاتنــی شوناســی ســەردەمانەی
كــوردی لــە رۆژهەاڵتــی كوردســتاندا هەبــووە .ئــەو شۆڕشــانەی كــە لــە ســەرەتاكانی
ســەدەی بیســتدا دەســتیان پێكــردووە ،كاریگــەری هەمەالیەنەیــان لەپــاش خۆیــان
بەجێهێشــتووە .پێوســتە تایبەمتەنــدی ئۆتۆنۆمییەكانــی خانەدانــی بــە باشــی تێبگەیــن
و جیاوازییەكانیــان لەگــەڵ ئــەو بزووتنەوانــەی كــە بــۆ پاراســتنی هەبــوون و گەشــەی
ئــازادی تێكۆشــین دەكــەن لەیــەك جیاكەینــەوە.
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
و ئــازادی كــوردان بەجێهێشــتووە .هــەر شكســتێك بۆتــە هــۆی قڕكردنێــك ،هــەر
قڕكردنێكیــش ،ژینۆســایدی فەرهەنگــی هەنگاوێــك نزیكــر كردۆتــەوە .ئــەو
بزووتنەوانــەی كــە بــە پێشــەنگایەتی "شــێخ عوبەیــدواڵ نەهــری" " ،ســمكۆ" و "قــازی
محەمــەد" لــە رۆژهەاڵتــی كوردســتاندا بەڕێوەچــوون ئاكامێكــی جیاوازیــان نەبــووە.
شكســت و رسكوتكارییەكــی زیاتــر ،هەبوونــی نەتەوەیــی و ئــازادی الوازتــر كــردووە
و بــووە بــە هــۆی كەشوهەوایەكــی نائومێــدی و بێهیوایــی لــە ئاســتی گشــتیدا.
ئەزموونــی كۆمــاری كوردســتان لــە مەهابــاد كــە قــازی محەمــەد رێوەبــەری ئــەو
وەئەســتۆ گرتبــوو ،هەرچەنــد كــە لــە ئاســتێكی بــەرزی بەشــداری گــەل و ناوەندێتــی
خەڵــك بەرهرەمەنــد بــوو ،نەیتوانــی لــە ئاكامێكــی هاوشــێوەی شۆڕشــەكانی دیكــەی
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ســەردەم خــۆی خــاس بــكات .پەیامنی"ســەعدئاباد" كــە لەناوبەینــی فاشیســمی
ســپی تــورك و فاشیســمی رزاشــای پەهلەویــدا بەســرا ،لــە ئەساســدا فۆڕمــی نــوێ
و ســەردەمانەی پەیامننامــەی "قــەرسی شــیرین" بــوو و بــە ئامانجــی قووڵكردنــە و
پــەرت كردنــی كــوردان و پاكتــاو كردنــی هاوبەشــی بزووتنــەوەی ئازادیخوازانــەی
ئــەوان پیالنــی بۆداڕێــرژرا.
لــە هــەر چــوار بەشــی كوردســتاندا شوناســی نەتەوەیــی كــورد ،لــە ســەردەمی
مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری گــورزی كوشــەندەی وەبەركەوتــووە .گرینگرتیــن
تەجرەبەیەكــی كــە لێــرەدا دەبـێ وەدەســتی بخەیــن ئەوەیــە كــە ناتوانیــن بــە رێبــازی
ئامێرەكانــی ئەساســی مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری(فیناس ،دەوڵــەت ــــ نەتــەوە و
پیشەســازیگەرایی) هەبوونــی نەتەوەیــی كــوردان وەدیبهێنیــن و بیپارێزیــن .هــەم
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 دامودەزگاكانــی ســاختەی كوردگــەرا كــە دەكرێت
وەك تەواوكــەری پیالنەكانــی ئاماژەپێكــراو بەناویــان بكەیــن .ئەگــەر ئــەو پیالنانــە
بــە پێــی خواســت و مەیلــی ئــەوان رەوتێكــی راســت بــەردەوام بــكات و كــرداری
ببێــت ،ئاســەوارێك لــە كوردســتان و هەبوونــی نەتەوەیــی كــورد نامێنێــت .هێامنــە
بەكرێگیــراوەكان جۆرێــك شوناســی كــوردی ســاختە ،چەواشــەكراو و بێواتــا 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
كــوردان ،نابێـــت تەنیــا ســاتێك لــە مێشــكیان دەرچێــت و بــەردەوام لــە جیهانــی
هەســت و عاتیفــەی خۆیانــدا زینــدوو رایگــرن ،ئەوەیــە كــە هــەر كام لــەو دامــەزراوە
كوردگەرایانــەی دەمامكــدار و ســاختە ،داوێكــە بــۆ گرفتــار بــوون .نییەتــی ئەوانــە چ
دەبێــت بــا بب ـێ ،رۆڵیــان ئەوەیــە كــە رەوایــی بــە قڕكردنــی كــوردان بــدەن.

بەشی پێنجەم
 ......دەوڵەت ــ نەتەوەی ئێران و نەقشی ئەو لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا
نەریتــی دەوڵەتــی ئێـران ،بــە ســاكاری و ســادەیی مینیمیزەبــوون قەبــووڵ نــاكات.
تەنانــەت شــای ئێــران لــە دەورانــی سەردەمیشــدا لــە هەمبــەری مینیمیــزە بــوون
خۆڕاگــری كــرد .شۆڕشــی ئیســامی ئێ ـران لــە ســاڵی  1357هەتــاوی لــە هەمبــەری
دەوڵــەت نەتــەوەی بچــووك كــراوەی تایبــەت بــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت( كــە
ســنوورەكانی دیــاری كرابــوون) و سیســتەمە هاوتەریبەكــەی ،هەڵوێســتێكی گۆنجــاو
وەرگــرت .هەرچەنــد كــە كۆمــاری توركیــە و دەوڵــەت ــــ نەتەوەكانــی عەرەبــی خۆیــان
ئەســپاردە ئــەو سیســتەمە و رواییــان بــە پەرگالــی "دەوڵــەت ــــ نەتــەوە" داوە كــە
هەبوونــی ئیرساییلــی مســۆگەر دەكــرد ،شۆڕشــی ئیســامی ئێـران ،ســتاتۆی داڕێــژراوی
بــەو شــێوازەی كــە هەیــە پەســەند نەكــرد و هەوڵیــدا تــا هەژمۆنــی خــۆی لــە
بەرامبەریــدا پێكبهێنێــت .گــرژی نێــوان ئێ ـران و ئیرساییــل كــە ئەمڕۆكــە دەیبینیــن،
تەنیــا لــە نێــوان دوو دەوڵــەت ــــ نەتــەوەدا نییــە ،بەڵكــوو گــرژی و ئاڵــۆزی نێــوان دوو
هێــزی سیســتامتیك و هەژمۆنیخــوازە كــە بــەردەوام دەكات.
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پێشــینە و كۆكــی نەریتــی دەوڵەتــی لــە ئێرانــدا ،بــۆ ســەردەمی هەخامەنشــییەكان
دەگەڕێتــەوە .هەخامەنشــییەكان لــە فەرهەنگــی مــادی و معنــەوی كۆنفێدراســیۆنی
مــاد كەڵكیــان وەرگــرت و هەروەهــا هێامنەكانــی ئایینــی میرتائیســم و زەردەشــتییان
بــۆ رەوایــی پێــدان بــە پەرگالــی دەســەاڵتخواز و پاوانخــوازی خــۆ بەكارهێنــا.
ئیمپراتــۆری هەخامەنشــی پــارس وەك یەكــەم سیســتەمی دەوڵەتــی ئێ ـران ،هێامنــە
دیمۆكراتیكەكانــی سیســتەمی مادەكانیــان الواز خســت و بــەرەو پەرگالێكــی
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 ،میــر ،ئاشــوور و بابــل) بــەرەو كۆیلەداری
باســتانی یۆنــان و رۆم رۆڵــی ســەرەكی هەیــە .كۆیلــەداری ســەردەمی باســتانی
یۆنــان و رۆم ،هەبوونــی خــۆی قــەرزداری تەشــەنەی ئــەو سیســتەمی كۆیلەداریــە
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
ســەدان ســاڵ بەردەوامــی كــرد ،لــە ئاكامــدا بــە ســەركەوتنی هێــزی هەژمۆنیكــی
ئیســام كۆتایــی پێهــات .نەریتــی دەوڵەتــی ئێ ـران لــە مــاوەی نزیكــی هــەزار ســاڵ
واتــە لــە ســەركەوتنی ئیســام هەتــا دامەزراندنــی خانەدانــی ســەفەوی ،لــە الیــەن
خانەدانەكانــی عــەرەب ،تــورك و مەغولــەوە كــە لەتــەك ئــەوە فەرهەنگــە نامــۆن،
نوێنەرایەتــی دەكـرا .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
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ئیمپراتــوری عوســانی دەســتیان پێكــرد ،بــە پەیامننامــەی قــەرسی شــیرین كۆتایــی
پێهــات .لــە دەرئەنجامــی ئــەو پەیامننامەیــەدا ،كوردســتان بــۆ جــاری یەكــەم بــە دوو
بــەش پارچەك ـرا .لــە بەینــی میرنشــینەكانی كــورد ،سیاســەتی" پێكەوەژیــان لەتــەك
هێــزی هەژمۆنیــك ،لەســەر بنەمــای خۆڕێوەبــەری" بەجوانــی جێگیرببــوو.
دەوڵەتــی ئێــران پــاش رووخانــی ســەفەوی ،لەناوبەینــی چەنــد خانەدانــدا
دەستاودەســت دەبــوو ،لــە دەورانــی شــەڕی جیهانــی یەكــەم بــە پێكهێنانــی دەوڵــەت
ـــــ نەتــەوەی مۆدێــڕن لــە ئێرانــدا ،حكومــەت حاڵەتێكــی ناوەنــدی و دێســپۆتیكی
پەیــدا كــرد .ئــەو حكومەتــە ئیزنــی هیــچ چەشــنە جیاوازییەكــی ناســنامەیی نــەدەدا و
شوناســە جیاوازەكانــی بــە تونــدی ســەكوت دەكــرد .پێكهاتنــی دەوڵــەت ــــ نەتــەوە لــە
ئێـران و واڵتانــی دیكــەی دراوســێ و بەردەوامــی رەوتــی ناوەندگەرایــی و رسكوتــكاری
ناســنامەیی لــە ئەوانــدا بــوو بــە هۆكارێــك هەتــا رەوتــی دابەشــكردنی كوردســتان
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
كۆمــاری توركیــە و پاشــایەتی ئەفغانســتان ،لــە دەرئەنجامــی لێكدانــەوی هەژمۆنــی
ئینگلســتان ،لەســەر نــاوی دەوڵــەت ــــ نەتــەوەی مۆدێــڕن ســەرلەنوێ داڕێــژراوە.
دروســت وەك رێككەوتنەكــەی لەگــەڵ مســتەفا كەمــال ،دەســەاڵت لــە پێنــاو ئێرانێكــی
مینیمیــزەدا ،پیشكەشــی رزاشــا ك ـرا .ئینگلســتان هــەر كام لــە پاشــایەتییەكانی ئێ ـران،
ئەفغانســتان و كۆمــاری توركیــە كــە لــەو ســەردەمەدا مینیمیــزەی كردبــوون ،لەســەر
نــاوی دەوڵــەت ــــ نەتەوەیەكــی حائیل(لەمپــەر) ،لــە هەمبــەری بەرباڵوبوونــەوی
یەكێتــی ســۆڤێت بــەرەو باشــوور ،دایڕشــتنەوە و دایمەزرانــدن .ئــەوەی كە ئینگلســتان
هەرێمەكانــی ناوبـراوی بــە شــێوازی حكومەتــی ژێركۆنــرۆل و ژێرچەپۆكــەی كالســیك
دروســت نەكــرد ،نــە لەبــەر الوازی بەڵكــوو بــە هــۆی تــرس لــە پەرەســەندنی یەكێتــی
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ســۆڤێت بــوو .سیاســەتی "دەوڵەتــی لەمپــەر" ،سیســتەمێكی ئینگلیســییە كــە لــە
ســەرەتاكانی ســەدەی بیســتەمەوە هەتــا ئــەوڕۆ بــە ســەركەوتوویی بــە ئەنجــام
گەیشــتووە .خانەدانــی رزاشــا بەرنامەیەكــی مۆدێڕنیســتیان بەڕێــوە بــرد كــە بــەو
پێیــە نەریتــی فەرهەنگــی ئێ ـران وەالن ـرا و الســایی رۆژئــاوا ك ـراوە .هەوڵــدرا تــا بــە
وێنــەی حكومرانێكــی پەیوەندیــدار یــا وەچەیەكــی حكومڕانــی گشــتی ئینگلســتان،
پاشــان ئامریــكا و تەنانــەت ئیرسائیــل لەســەرپێ بیهێڵنــەوە .ئــەوەی كــە دەوڵــەت
ــــ نەتەوەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە بــواری چۆنایەتیــدا تایبەمتەندییەكانــی
"دەوڵەتۆكــە یاخــود دەوڵەتــی پەیڕەو"(دەوڵەتــی ئەقــاری) یــان هەبــوو،
بەرجەســتەترین حاڵەتــی خــۆی لــە خانەدانــی پەهلەویــدا نیشــاندا .ئــەو دەوڵەتانــەی
كــە لــە رێــگای هێــزی ئەمنــی ،رسبــازی و پۆلیســەوە لەســەر پـێ رادەگیـران ،بــە بڕانــی
پشــتیوانی هێــزی هەژمۆنیــك ،لــە ماوەیەكــی كورتــدا دووچــاری نســكۆ و رووخــان
بــوون .ئاكامــی خانەدانــی پەهلەویــش هــەر بــەو شــێوازەی لێهــات.
شۆڕشــی گەاڵنــی ئێـران لــە ســاڵی  ،1357بــە هەمــان ئەنــدازە كــە سیاســیە ،شۆڕشــێكی
كۆمەاڵیەتیشــە .هێــزی ئــەو شۆڕشــە تەنیــا لــە رێكخســتنی مەالكانــی شــیعە
ســەرچاوەی نەدەگــرت؛ بەڵكــوو بەپێچەوانــە ،هێــزی بنەڕەتــی خــۆی لــە فەرهەنگــی
كۆمەاڵیەتــی گەالنــی ئێـران دەگــرت كــە خــاوەن ریشــەیەكی مێژوویــی بــوو .شــۆڕش
لــە ســەرەتاكانیدا وەك شۆڕشــەكانی فەرانســە ،رووســیە و ئانــادۆل ،تایبەمتەندییەكانــی
دیمۆكراتیكــی هەبــوو .پشــتی بــە هاوپەیامنــی بەرفــراوان و بەربــاوی هێزەكانــی
نەتــەوەی دیمۆكراتیــك دەبەســت .هاوپەیامنــی نەتــەوەی دیمۆكراتیــك كــە
ســەرچاوەی لــە یەكێتــی بەرفراوانــی چەپگــەراكان ،بزووتنەوەكانــی ژنــان و جوانــان،
ئۆمەتگەرایانــی شــیعە و چینوتوێــژە واڵتپارێزەكانــی گەالنــی ئێــران و لەســەرووی
هەموویانــەوە گەلــی كــورد دەگــرت ،هیــزی ئەساســی ســەركەوتن بــوو .بــەاڵم الیەنــی
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پێكهاتــوو لــە مەالكانــی شــیعە و بازارییــەكان(وردە توجــار) كــە لــە بــواری مێژووییــدا
لــە نەریتێكــی رێوەبــەری كۆمەاڵیەتــی بەهێــز بەهرەمەنــد بــوو ،لــە ماوەیەكــی
كورتــدا دەســەاڵتی خــۆی بەرقــەرار كــرد و ئەوانــەی كــە لەتكیانــدا رێككەوتبــوو،
بێبەزەییانــە ســەركوتی كــردن .ئەگەرچــی بنەمــای نەتــەوەی دیمۆكراتیكــی شــۆڕش
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
زۆر مــەزن و بەنرخــی هەیــە ،وەك كارتێــك بــۆ رواییپێدانــی هەبوونــی خــۆی لــە
هەمبــەری هێزەكانــی هەژمۆنیخــوازی سیســتەمی ســەرمایەداری بــەكار بهێنێــت.
هێشــتاش لەســەر ئــەو بنەمایــە كاردەكات .هەمــوو هەوڵدانــی چینــی قۆرغــكاری
دەوڵەتــی ئێـران ئەوەیــە كــە تایبەمتەنــدی دژە مۆدێڕنیستی(دژەكاپیتالیســتی) شــۆڕش
وەك چەكێــك لــە بەرانبــەری هێزەكانــی هەژمۆنگــەرای رۆژئــاوا بەكاربهێنێــت و لــە
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
كۆمــار لــە توركیــە هەوڵــدەدەن تــا بــە رێبــازی لێكدانــەوەی تاكتیكــی" ،زیاتریــن
پشــك و بەهــرە" لــە خوانــی سیســتەم وەدەســت بخــەن ،هــاوكات لــە بەرانبــەری
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 ،قەیـران لــە ئێرانــدا ،لــەو خاڵــەوە دەســت
پێــدەكات .نەریتــی بەهێــز فەرهەنگــی ،چینێكــی پاوانخــوازی دەوڵەتــی رێككەوتــوو
لەگــەڵ مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری قەبــووڵ ناكات.لەبــەر ئەوەش هەمیشــە شــیامنەی
ئــەوە كــە ئاڵــۆزی نــاو ئێ ـران وەرگەرێتــە حاڵەتــی "شــەڕێك لــە ناوبەینــی هــەردوو
مۆدێڕنیتــە" دەكرێــت .بەپێچەوانــەی ئــەوەی كــە لــە دەوڵــەت ــــ نەتەوەكانــی توركیــە
و عــەرەب دی ـرا ،گۆمانــی ئــەوە ناكــرێ كــە بــە ئاســانی لەنــاو بچێــت.
ئۆلیگارشــی ئێــران ،ئەمڕۆكــە بــۆ وەدەستخســتنی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لەگــەڵ
ئیرساییــل لەنــاو شــەڕێكی هەژمۆنیكدایە(هەچەنــد ئــەو شــەڕە زیاتــر لــە ئاســتی
لێــدوان و گوتــاردا دەمێنێتــەوە) .بەتایبــەت هەوڵدانێتــی تــا چاالكییەكانــی ناوەكــی
خــۆی وەك كارتێكــی دووهــەم بەهەمــان ئامانــج بكاربهێنێــت .ئەگەرچــی نەریتــی
دەوڵەتــی لــە ئێرانــدا تەجرەبــە و ئەزموونــی هــەزاران ســاڵەی وەك چەكێــك
لــە خزمەتدایــە؛ بــەاڵم لــە ســەردەمی مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری ســەبارەت بــە
ئاســتی هێــزی خــۆی زێدەرۆیی(اغ ـراق) دەكات .لــە ســەردەمێكی كــە سیســتەم لــە
بەرباڵوتریــن حاڵەتــی گلۆبــال دایــە ،ئەگــەر پەرگالــی دەوڵەتــی ئێـران بــە شــێوازێكی
رێشــەای مۆدێڕنیتەیــەك هەڵنەبژێرێــت شانســی ســەركەوتنی یەكجــار كــەم دەبێــت.
وەك دەوڵــەت ــــ نەتەوەكانــی دیكــەی هەرێمەكــە ،دەوڵــەت ــــ نەتــەوەی ئێرانیــش
بــۆ چارەســەری پرســەكان دوو رێبــازی لەپێشــدایە .تــەوەرەی یەكەمــی چارەســەری
بریتییــە لــە :رێككەوتــن لەتــەك سیســتەمی جیهانــی؛ وەك حكومەتــی شــا .لــە
واقیعــدا دەوڵــەت ــــ نەتــەوەی ئێـران بــۆ ئــەو مەبەســتە ئامادەیــە؛ بــەاڵم سیســتەمی
مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری ،بــەو شــكڵەی ئێســتاكە ئێــران پەســەند نــاكات .بــەاڵم
ئــەو چاوپێكەتنانــەی كــە بــە ئامانجــی رێككەوتــن پێكدێــن ،لــە ئاكامــدا چ بــە
رێبــازی ئاشــتیانە چ لــە رێــگای شــەڕوە ،لــە بەرژەوەنــدی هێزەكانــی هەژمۆنییــای
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ســەرمایەداریدا كۆتایــی پێدێــت .تــەوەرەی دووهەمــی چارەســەری ئەوەیــە؛ كاتێــك
كــە مــژاری چارەســەری پرســەكان دێتەپێــش ،دابڕانێكــی رادیــكال لــە سیســتەم
دەكەوێتــە گــۆڕێ .واتــە لــە كاتیكــدا كــە هــەم چینــی پاوانخــوازی دەوڵەتــی ئێ ـران
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
بــە كورتــی دەتوانرێــت ریشــەی كێشــەكانی ئێســتاكەی ئێــران لــە بــواری
دیمۆكراتیزاســیۆن بــەو شــێوازەی ژێــرەوە لــە چەنــد فاكتــەردا دەستنیشــان بكەرێــت.
 .1ناوەندگەرایــی :ئیمپراتــووری ئێــران بەتایبــەت پــاش ســەفەوییەكان كەوتــە ژێــر
كۆنتڕۆڵــی سیاســەتەكانی هێزەكانــی ئەورووپایــی و لەنــاو ئەوانشــدا بەتایبــەت
بریتانیــا .ئامانجــی ئــەو هێزانــە ئــەوە بــوو كــە گشــتییەتی(كلیت) فەرهەنگــی و
سیاســی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت پارچــە بكەرێــت تــا بــە ئاســانی بتوانــن بیخەنــە ژێــر
كۆنتڕۆڵــەوە و پێــرەوی هەمەالیەنــەی تێــدا بكــەن .لــە قۆناغــی جیــاوازدا بەشــی
جــودا جــودا لــە ئیمپراتــووری ئێـران 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
بەهێــز لــە رووخــان و لەنــاو چــوون خۆیــان رزگار بكــەن .برۆكراتیزمێكــی زەبــەالح
دروســت بــوو كــە هــەر شــتێكی بــە خۆیــەوە گرێــدەدا ،هەمــوو ســەرهەڵدانەكان
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و پێكهاتەكانــی دیمۆكراتیــك و ئۆتۆنۆمــی كۆمەاڵیەتــی(وەك عشــایر و عێــات)
رووبــەرووی ســەركوتكاری و قڕكــردن هاتنــەوە .لــە ئاكامــدا دەوڵــەت ــــ نەتــەوەی
مۆدێڕنــی پەهلــەوی پێكهــات و كێشــەگەلێكی جیــدی لــە بــواری دیمۆكراســیدا
دروســت كــرد.
ئەگەرچــی هەوڵدانگەلێــك بــۆ مەرشووتەكردنــی پاشــایەتی ئێــران لــە ســەردەمی
قاجــارەوە ئەنجــام درا ،بــەاڵم نەتەوەگەرایی(بەتایبــەت ئــەو نەتەوەگەراییــەی كــە
لــە ســەردەمی پەهلەویــدا گەیشــتە لووتكــە) لــە هەمبــەری مەرشووتــە بــوو بــە
لەمپەرێــك و بەســتێنی دیكتاتۆرییەكــی رەهــای لــە جــۆری دەوڵــەت ــــ نەتــەوە
وەدیهێنــا .لــە قۆناغــی ئێســتاداش ،پێكهاتــەی ئیــداری وەك پۆلیــن كردنــی ئوســتانی،
شــووڕاكانی شــار و الدی و مەجلیــس ،ئەگەرچــی لــە ژێــر نــاوی رێوەبەرییــەكان و
نوێنەرایەتیەكانــی هەرێمــی پێناســەدەكرێن بــەاڵم لــە كــردەوەدا توانــاكاری پێویســتیان
بــۆ البردنــی ناوەندگەرایــی نییــە و یەكجــار ســاختە و شــكڵی و الوازن.
 .2كاریگەرییەكانــی نەتەوەگەرایــی ،دینگەرایــی ،جنســیتگەرایی و زانســتگەرایی
پۆزیتیویســتی :ئــەو ئایدۆلۆژیانــە هــەم لەســەر دەوڵــەت و هــەم لەســەر الیەنەكانــی
دژبــەر كاریگەرییەكــی قووڵیــان بەجێهێشــتووە .لــە ئەنجامــدا بوونەتە هــۆكاری ئەوەی
كــە پێناســەیەكی راســت لــە كێشــەكانی گــەل نەكرێــت .هەروەهــا جیاوازییەكانــی
ناســنامەیی ئێ ـران بــە هــۆی نەتەوەگەرایــی دەوڵــەت ــــ نەتــەوە بــەردەوام لێدانــی
مــۆری نــاڕەوا پەڕاوێــز خـراون و ســەركوت كـراون .ژنــان لــە هەرجــۆرە مــاف و ئــازادی
بێبــەری ك ـراون و دووچــاری ســتەم و هــەاڵواردن بوونەتــەوە .لــە ئاكامــدا بەجێــی
پشــت بەســن بــە رێكارەكانــی دیمۆكراتیــك ،بــە چڕكردنــەوەی روانگەگەلــی ئەمنییەتی
و پێداگــری لەســەر ئایدۆلــۆژی رەســمی(كە لەگــەڵ بۆچوونەكانــی مۆدێڕنیتــەی
ســەرمایەداری تێكــەاڵو بــووە) كێشــەكانی ناوخۆیــی كۆمەڵگاكانیــان زیاتــر كــردووە.
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 .3نەبوونــی یاســای بنچینەیــی دیمۆكراتیــك :دەرەوەی هێندێــك پێــواژۆی كــورت،
دەرفەتێــك بــۆ ئــازادی رادەربڕیــن و رێكخســن نەرەخســاوە .لەبــەر ئــەوەی ئــەو
ئازادییانــە لــە الیــەن یاســایەكی بنچینەیــی دیمۆكراتیكــەوە كــە لەســەر بنەمــای
رێككەوتنــی گشــتی پێكهاتبێــت ،مســۆگەر و گارانتــی نەكــراون.
 .4توندوتیــژی و میلیتاریــزم :دەوڵــەت ــــ نەتــەوە ،كاپیتالیســم و پیشەســازیگەرایی
وەك ســێ هێامنــی بنەڕەتــی مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری ،بــۆ ســازدانی "مۆدێلــی
كۆمەڵــگای یەكدەســت" ،هەمیشــە ،بەكارهێنانــی سیاســەتەكانی توندوتیــژی ،ئینــكار
و تواندنــەوە بــە بنەمــا وەردەگرێــت .بــە هاتنــی مودێڕنیتــەی ســەرمایەداری بــۆ
ئێــران ،بەتایبــەت لــە ســەردەمی پەهلــەوی و شــكڵگرتنی دەوڵــەت ــــ نەتــەوەی
ناوەندیــدا سیاســەتەكانی زەبروزەنــگ ،تواندنــەوە بەكارهێنــدران و ئێســتاكەش لــە
كۆمــاری ئیســامی ئێرانــدا بــەردەوام دەكــەن .ئامانــج ئــەوە بــوو كــە هەمــوو گەالنــی
ئێــران و گەلــی كوردیــش لەنــاودا  ،تێكــەڵ بــە فەرهەنگــی نەتــەوەی سەردەســت
بكرێــن .لــە جلوبەرگــی گەالنــەوە بگــرە هەتــا زمــان ،ئاییــن و ئابــووری هەمــووی
كارانــە ئامانجــی هێــرش و دەســتدرێژی .دەوڵــەت بــە میلیتاریــزە كــردن ،دروســت
كردنــی كەشوهــەوای ئەمنییەتــی ،بەكاربردنــی توندوتیــژی و زەبروزەنــگ ،رەوشــی
كێشــەكانی كۆمەاڵیەتــی ئاڵۆزتــر كــرد .دوورخســتنەوە بــۆ جوغرافیایــی هەنــدران و
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
راگەیاندنەكانــەوە؛ بێكاركــردن و بەكارهێنانــی قەدەغــەكاری جوراوجــۆر ،هەموویــان
نیشــاندەری تونــد و تیــژی و هێرشــن كــە لــە الیــەن دەوڵەتــەوە دژی گەالنــی ئێـران و
بەتایبــەت گەلــی كــورد ئەنجــام دراون و هێشــتاش بەردەوامییــان هەیــە.
خاڵێكــی گرینــگ ئەوەیــە كــە هێامنەكانــی مۆدێڕنیتــەی كاپیتالیســتی و بەتایبــەت
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دەوڵــەت ــــ نەتــەوەكان هەمــوو شــێوازێكی زەبروزەنگیــان ســەبارەت بــە كوردســتان
و كــوردان بەكارهێنــاوە .راســت نییــە كــە ئــەو كردەوانــە تەنیــا بــە هێــزە ســەرەرۆ
و مڵهوڕەكانــی فــارس ،تــورك و عــەرەب و دەوڵــەت ــــ نەتەوەكانــی ئەوانــەوە
گرێبدەیــن .تــا ئــەو كاتــەی كــە هەژمۆنــی ناوەنــدی كاپیتالیســتی لــە مەیــدان نەبێــت،
هیــچ رێوەبەرییەكــی ســەرەرۆ و ملهــوڕ یــا دەوڵــەت ــــ نەتەوەیــەك بــە تەنیــا هێــزی
بەڕێوەبردنــی زەبروزەنــگ بــە ئامانجــی لەناوبەردنــی نەتەوەیەكــی نییــە .تــا ئــەو
كاتــەی كــە پــەرگال ئیزنــی ئــەو كردەوەیــە نــەدات ،لــە ئەگــەری خواســت و مەیلیشــدا
ناتوانێــت كــە پێكیبهێنێــت .تەنانــەت ئەگــەر تواناكاریشــی هەبێــت ،ناتوانێــت كــە بــە
بەردەوامــی ئــەو كارە بــكات.
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بەشی حەوتەم
پژاك و رێكاری نەتەوەی دیمۆكراتیك
پارتــی ژیانــی ئــازادی كوردســتان(پژاك) بــۆ چارەســەری پرســی كــورد و پرســی گەاڵنی
دیكــەی ئێ ـران ،بــە پشــت بەســن بــە چەمــك ،تیــوری و پرەنســیپەكانی چارەســەری
دیمۆكراتیــك و بــۆ پێشخســتنی رێــكاری نەتــەوەی دیمۆكراتیــك تێكۆشــان و خەبــات
دەكات .لەســەر ئــەو بنەمایــە:
ئــا" .جێگیربوونــی ئێـران لــە رەوتــی دیمۆكراتیزاســیۆن" و "چارەســەری دیمۆكراتیكــی
مەســەلەی كــورد" ،دوو رووی یــەك مێداڵیۆنــن كــە بێیــەك ئەنجامگیرنابــن.
ب .سیاســەتی دیمۆكراتیــك بەواتــای زەمینــی ئــازادی كۆمەڵــگا ،بابەتێكــی
حاشــاهەڵنەگرە .سیاســەتی دیمۆكراتیــك بەســتێنی چارەســەری تــەواوی ئــەو كێشــانەی
ئێســتا و هەروەهــا ئــەو كێشــانە و ئاڵۆزییانــەن كــە لــە داهاتــوودا روودەدەن.
موزاكیــرە و دیپلۆماســی دیمۆكراتیكیــش لــە چوارچێــوەی سیاســەتی دیمۆكراتیكــدا
دەگونجێــن .تەنیــا لــە ئەگــەری پێوشــوێنگیری سیاســەتی دیمۆكراتیكــە كــە ئــازادی
ئەندێشــە ،پارتیــی بەهرەمەنــد لــە پێكهاتــەی دیمۆكراتیــك ،دامەزراندنــی ســەندیكا،
تەعاونــی و هەرچەشــنە كۆمەڵــگای مەدەنــی ئــازاد جێبەجــی دەبێــت .یەكێــك
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لــە پێویســتییەكانی حاشــاهەڵنەگری سیاســەتی دیمۆكراتیــك ســازكردنی بەســتێنی
وەدیهاتنــی كەشوهــەوای 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
ك ـراوە و نەتەنیــا بــۆ كــوردان بەڵكــوو بــۆ تــەواوی كۆمەاڵنــی ئەتنیكــی و نەتەوەیــی
ئێ ـران جێــگای بــڕوا و متامنەیــە .رێگەچارەكانــی "دەوڵــەت ــــ نەتــەوە" گــەرا ،كــە
بــە درێژایــی مێــژووی مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری و لــە هەمــوو قۆناغەكانــی پرســی
نەتەوەیــی وەك تەنیــا رێــكار و رێگەچــارە ســەپێرناون ،مێژوویــان وەك گۆمــی خوێــن
ڵێكــردووە .دەوڵــەت ــــ نەتەوەگەرایــی ،رێــگای چارەســەری كۆتایی پێهێنانی كێشــەكان
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 هەرس ـ ێ كۆڵەكــەی مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری(دەوڵەت ــــ
نەتــەوە ،بەهــرەی زێــدە ،پیشەســازیگەرایی) والبرنێــن و هێامنەكانــی مۆدێڕنیتــەی
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 ئێـران 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
بەهەمــان شــێوە راســتە) .بــۆ ئــەوەی كــە ئــەو رێگەچارەیــە بتوانــی گەشــە بــكات
و پێشــبكەوێت ،دەبێــت هەنــگاو بەهەنــگاو گۆڕەپانــی "دەوڵــەت ــــ نەتەوە"گەرایــی
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تەنــگ و ســنووردارتر بكرێتــەوە و زەمیــن و مەیدانــی كۆمەڵــگای دیمۆكراتیكــش
بەرینایــی زیاتــر پەیــدا بــكات .لەســەر ئــەو بنەمایــە سیســەتەمی كۆنفێدڕاڵیســمی
دیمۆكراتیــك بــۆ ئاشــتی و دیتنــەوەی چارەســەری سیاســی یاریــدەدەر و لەبــارە.
كۆســپی ســەر رێــگای ئاشــتی و چارەســەری سیاســی ،ئــەو پــرۆژە و سیاســەتانەن كــە
لەســەر بنەمــای قڕكردنــی فەرهەنگــی لــە الیــەن دەوڵەتــەوە بــە چەشــنی شــاراوە
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
وەك هێامنــی مۆدێڕنیتــەی دیمۆكراتیــك ،لەنــاو سیســتەمدا بەجــێ بكرێــن و جێگــە
و پێگەیــەك لــە یاســای بنچینەیــی دیمۆكراتیكــدا وەدەســت بخــەن ،رەوتــی ئاشــتی
مایەنــدە و رێگەچــارەی سیاســی دەكردرێتــەوە.
ه .لــە چارەســەری دیمۆكراتیكــی پرســی كــورد لــە رۆژهەاڵتــی كوردســتان و ئێـران ،یــا
پرســەكان لــە رێــگای ئاشــتی و سیاســەتی دیمۆكراتیــك و بــە رێبــازی یاســای بنچینەیــی
دیمۆكراتیــك چارەســەر دەكردرێــن؛ كــە لــەو حاڵەتــەدا دەوڵــەت ــــ نەتــەوەی ئێ ـران
نەتەنیــا دەســت لــە سیاســەتی ئینــكار و پاكتاوكــردن هەڵدەگرێــت ،بەڵكــوو پێناســەی
راســتەقینەی پرســەكە قەبــووڵ دەكات و رێگەچارەكــەی لــە یاســای بنچینەیــی
دیمۆكراتیكــی جیهانگیر(جهانشــمول)دا دەدۆزێتــەوە .بــەو شــێوازە هــەم نــاوەڕۆك
و هــەم رێبــازی یاســای بنچینەیــی دیمۆكراتیــك لەگــەڵ موخاتەبــان و الیەنەكانــی
پرســەكان دیــار دەكات .ئــەوە رێگەچارەیەكــە كــە یەكپارچەیــی واڵت هــەم وەك
دەوڵــەت و هــەم وەك نەتــەوە مســۆگەر دەكات .گۆڕانكارییەكانــی ریشــەیی و
دیمۆكراتیــك دەســەپێنێت .وەك رێگــەی دووهــەم ،ئەگــەر لــەو رێگایــە ،ســەرەڕای
الیەنگــری گشــتی بــە زۆری بەرگیــری بكرێــت ،رێگایەكــی كــە دەمێنێتــەوە ئەوەیــە
كــە كۆنفێدڕاڵیســمی دیمۆكراتیكــی كوردســتان بــە شــێوازێكی یەكالیەنــە ،حاكمییەتــی
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دیمۆكراتیكــی خــۆی پێكبهێنێــت و بیپارێزێــت .گەلێــك هێــان بــۆ پێــرەوی
ســەركەوتووانە لــەو رێگایــەدا هەیــە .پــژاك لەبــەر ئــەوەی ســازدان و پێكهێنانــی
نەتــەوەی دیمۆكراتیكــی بەجێــی نەتەوەگەرایــی دەوڵەتی وەك ســەردێڕی ئامانجەكانی
خــۆی دەستنیشــان كــردووە ،بۆیــەش ":هەمیشــە الیەنگری چارەســەری ئاشــتیخوازانەی
پرســەكانە و بــۆ گفتوگــۆ و موزاكیــرە لەتــەك دەوڵــەت كراوەیــە .بــەاڵم ئەگــەر
لــەو رێگایــەدا ســەركەوتن وەدەســت نەخــات ،دەتوانێــت لەســەر بنەمــای هێــزی
زاتــی خــۆی درێــژە بــە چاالكــی و پێشــەنگایەتی بــۆ ســازدان و پێكهێنانــی نەتــەوەی
دیمۆكراتیــك بــدات .چارەســەری دیمۆكراتیــك لــە روانگــەی پژاكــەوە ،دامەزراندنــی
دەوڵــەت یــا گۆڕینــی ســنوورەكانی سیاســی ئێــران نییــە .بەڵكــوو بریتیــە لــە:
گۆڕدرانــی كــوردان بــە نەتــەوەی دیمۆكراتیــك.

و .رەهەندەكانی نەتەوەی دیمۆكراتیك بریتین لە:
 )1رەهەندی كۆمۆنی دیمۆكراتیك و تاك ـ هاوواڵتی ئازاد
یەكەمیــن مــەرج بــۆ گــۆڕدران بــە نەتــەوەی دیمۆكراتیــك ئەوەیــە كــە تــاك ئــازاد
بێــت و ئــەو ئازادییــە لەگــەڵ كۆمــۆن یــا ئــەو كۆمەاڵنــەی كــە تێیانــدا ئەندامــە،
لەســەر بنەمــای سیاســەتی دیمۆكراتیــك دەســتەبەر بــكات .كاتێكــی كــە تــاك ــــ
هاوواڵتــی نەتــەوەی دیمۆكراتیــك لەگــەڵ "دەوڵــەت ــــ نەتــەوە" لــە قەوارەیەكــەی
سیاســیدا ژیــان بكــەن ،پێناســەكەی هێندێــك بەرفراوانــر دەبێــت .لــەو دۆخــە و لــە
چوارچێــوەی "هاوواڵتــی لەســەر بنەمــای یاســای بنچینەیــی" ،بــە هەمــان ئەنــدازەی
كــە تــاك ــــ هاوواڵتــی نەتــەوەی دیمۆكراتیكە ،تــاك ــ هاوواڵتــی دەوڵەتیشــە .مژارێكی
كــە لێــرەدا گرینگــی پەیــدا دەكات ئەوەیــە كــە پێگــەی نەتــەوەی دیمۆكراتیــك بــە
رەســمی بنارسێــت .واتــە ئۆتۆنۆمــی دیمۆكراتیــك ،لــە یاســای بنچینەیــی نەتەوەییــدا
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وەك پێگەیەكــی حقووقــی بەجێبكرێــت.
 )2رەهەندی سیاسی
خۆڕێوەبــەری دیمۆكراتیــك نیشــاندەری رەهەنــدی سیاســییە؛ واتایەیكــی دیكــەی
ئۆتۆریتــە یــا رێوەبــەری دیمۆكراتیكــە .ناكرێــت نەتــەوەی دیمۆكراتــی بەبـ ێ رێوەبەری
زاتــی بفكریــن .ئەگــەر كۆمەڵگایــەك لــە رێوەبــەری زاتــی بێبــەری بێــت ،لــە شــكڵی
نەتــەوە دەردەكەوێــت .لــە راســتینەكانی كۆمەاڵیەتــی ســەردەمانەدا ناتوانرێــت
نەتەوەیەكــی ب ـێ رێوەبــەری خەیــاڵ بكەیــن .لەبــەر ئــەوەی كــە بتوانیــن لــە نــاو
قەوارەیەكــی سیاســی هاوبەشــدا لەگــەڵ دەوڵــەت ــــ نەتــەوە ژیــان بەســەربەرین،
خۆڕێوەبــەری دیمۆكراتیــك كەمرتیــن مەرجــە .هەڵبژاردنێكــی كەمــر لــەوە ،بــە واتــای
چارەســەری پــرس نییــە ،بەڵكــوو بــە واتــای قووڵكردنــەوەی كێــژەن و ئاڵۆزكردنــی
دۆخەكــە و پەرەپێدانــی پێكهەڵچوونەكانــە.
رێــكاری خۆڕێوەبــەری دیمۆكراتیــك بــە دوو شــێوە بەڕێوەدەچێــت :رێــگای یەكــەم،
لەســەر بنەمــای رێككەوتــن لەگــەڵ دەوڵەتــە .حاڵەتــی بەرچــاو ،لــە چارەســەری
لەســەر بنەمــای یاســای بنچینەیــی دیمۆكراتیــدا خــوی نشــان دەدات .خۆڕێوەبــەری
دیمۆكراتیــك ،پرەنســیپێكی بنەڕەتــی ئــەو مافەیــە .مەرجەكانــی ســەرەتایی ئــەو
پرەنســیپە بریتیــن لــە :دەوڵەتــی حاكــم لــە هــەر چەشــنە سیاســەتێكی ئینــكار و
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
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دیمۆكراتیــك ،بریتییــە لــە كرداریكردنــی یەكالیەنــەی پــرۆژەی خۆڕێوەبــەری ،بەب ـ ێ
ئــەوەی كــە پشــت بــە رێككەوتــن لەگــەڵ دەوڵــەت ببەســتێت .لــە دۆخێكــی وەهــادا،
بێشــك شــەڕ لەگــەڵ دەوڵەتــی حاكــم كــە ئــەو رێــكارە یەكالیەنەیــەی گــۆڕدران
بــۆ نەتــەوەی دیمۆكراتیــك قەبــووڵ نــاكات ،چــڕ دەبێــت .لــەو دۆخــەدا كــوردان
لــە هەمبــەری هێرشــەكانی دەوڵــەت تەنیــا یــەك رێگاچارەیــان هەیــە .ئەویــش
ســەفەربەری و تەیــار كردنــی گشــتییە بــۆ شــەڕ و بەربەرەكانــی لــە مــەڕ پاراســتنی
هەبــوون خۆیــان و ژیانــی ئــازاد .تــا گەیشــن بــە رێككەوتــن یــا وەدەســت خســتنی
ســەربەخۆیی بەراوردكــراو لــە درێــژەی شــەڕدا ،رەوتــی گــۆڕدران بــەرەو نەتــەوەی
دیمۆكراتیــك بــە هەمــوو رەهەندەكانییــەوە و بــە پشــت بەســن بــە هێــزی زاتــی خــۆی
پێشــدەخات و وەدیدەهێنێــت.
 )3رەهەندی كۆمەاڵیەتی
كــوردان و شوناســە جیاوازەكانــی دیكــەی ئێــران لــە چوارچێــوەی نەتــەوەی
دیمۆكراتیكــدا "،دامودەزگاكانــی پەروەردەیــی ،تەندروســتی ،وەرزشــی و هونــەری"
خۆیــان بەرفــراوان دەكەنــەوە و گەشــەیان پێــدەدەن .ئــەو كارە ،ســەقامگیری
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
ئێـران 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
بــوون كــە لــە هەمبــەری پێشــكەوتن و گەشــەكردن كۆســپ و تەگەریــان دروســت
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كــردووە .بــە گەشــەكردن و پەرەســەندنی ئازادانــەی زەمینــەكان و بەســتێنەكانی
پــەروەردە ،تەندروســتی ،وەرزش و هونــەر كــوردان و ناســنامە جیاوازەكانــی دیكــەی
ئێـران ،پتەوتریــن و تۆكمەتریــن یەكپارچەیــی نەتەوەیــی بــە شــێوازێكی خۆبەخشــانە
پێكدەهێنــن.
ئاســتی ئــازادی ژنــان لــە كۆمەڵــگادا ،پێوانــی هەڵســەنگاندنی ئــازادی كۆمەڵــگا و
پێشــكەوتنی دیمۆكراســی لــەو كۆمەڵگایەدایــە .لــە ئێــران ،ژنــان هــەم لــە الیــەن
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 كۆنرتیــن ژێرچەپۆكە(كۆلۆنــی) و كۆیلەكانــی نــاو مێــژوون و سیســتەمی
دەســەاڵت لەســەر بنەمــای كۆیالیەتــی ژن شــكڵی گرتــووە .لەبــەر ئــەوەش ،ئــازادی
ژن ،بنەبڕكردنــی دەســەاڵتە بــە هــەر رەنــگ و چەشــنێكی كــە لەنــاو كۆمەڵــگادا بێــت.
لەســەر ئــەو بنەمایــە ،ژنــان چەنــدە لــە الیــەن دەســەاڵتەوە چەوســێندراونەتەوە و
بوونەتــە قوربانــی بــە هەمــان ئەنــدازە لــە تێكۆشــانی ئازادیخوازانــە لــە هەمبــەری
پێكهاتــەكان و ســیمبۆلەكانی دەســەاڵت پێشــەنگن.
جوانــان ،پێشــەنگایەتی ســازدان و داڕشــتنی كۆمەڵــگای ئەخالقــی ــــ سیاســی دەكــەن.
بــەاڵم هەمیشــە دەســەاڵت هەوڵیــداوە ،هێــزی جونــان بــۆ پاراســتنی جێگــە و پێگــەی
خــۆی بەكاربهێنێــت .جوانــان بــەردەوام لەتــەك ئــەو رەفتــارەی دەســەاڵت شــەڕیان
كــردووە و بــە پشــت بەســن بــە هێــزی زاتــی خۆیــان بــە ئامانجــی دەســتەبەركردنی
مافەكانیــان لەبەرانبــەری سیســتەمی ژرنتۆكراســی ،دەســەاڵتگەرا ،دەوڵەتگــەرا،
كۆنەپەرســت و موحافیــزەكار ســەریانهەڵداوە .جــوان ،چاالكرتیــن و ئاكتیڤرتیــن هێــزی
گــۆڕان و وەرچەرخانــی دیمۆكراتیــك لــە كۆمەڵگادایــە.
لەناوچــوون و خەســارەكانی ژینگــە لــە ســەردەمی مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداری
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شــێرپەنجەیی بوونــی شــارەكانی لەتــەك خۆیــدا هێنــاوە .ژینگــەی تەندروســت بــۆ
بەردەوامــی ژیانــی كۆمەڵــگا رۆژ بــە رۆژ زیارتــر لەنــاو دەچێــت .لــە بەرانبــەری ئــەو
دۆخــە ،لــە نەتــەوەی دیمۆكراتیكــدا پێكهاتــەی كۆمەاڵیەتــی تەبــا لەگــەڵ ژینگــە
لــە هەمــوو كار و چاالكییەكانــدا بــە بنەمــا وەردەگیرێــت .لەگــەڵ هــەر شــتێك كــە
دژی ئێكۆلــۆژی بێــت و ژینگــە لەنــاو بەرێــت ،بەربەرەكانــێ دەكرێــت .گەیشــن
بــە پێكهاتەیەكــی شــاری ــــ الدێیــی هاوئاهەنــگ و هاودەنــگ لەگــەڵ ژینگــە ،وەك
پێداویســتییەكی ژیانــی دەبیندرێــت.
 )4رەهەندی ژیانی هاوبەشی ئازاد
ژیانــی كۆمەاڵیەتییەكــی كــە لەنــاو پەنجــەی نەریتەكانــی نابەجــێ و نــاڕەوای
مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەداریدا گرفتــار بێــت ،ژیانێكــە كــە ژنــان لــەودا كۆیلــە و بێچــارە
بــوون .كۆیالیەتــی ژن لــە گشــتی جیهانــدا چـ ٍر و قووڵــە ،بــەاڵم دژوارتریــن چەشــنی
كۆیلەتــی ژنــی كــوردە .مناڵــی زۆر كــە ســەرچاوەی لــە نەزانــی و نەبوونــی ئــازادی
دەگرێــت ،نیشــاندەری ئــەو بابەتەیــە .بێــكاری و كۆیلەتــی بــە حەقدەســتی كەمــەوە،
بــۆ نفوســی یەكجــار زۆر دەگەڕێتــەوە .لــە هەمبــەری ئــەو وەزعــەدا ،ئــازادی ژن لــە
قۆناغــی پێگەیشــتنی نەتــەوەی دیمۆكراتیكــدا خــاوەن گرینگییەكــی ژیانییــە .ژنــی
ئــازاد بــوو ،لــە واتــای كۆمەڵــگای ئــازاد ك ـراوە .كۆمەڵــگای ئــازاد كراویــش هەمــان
نەتــەوەی دیمۆكراتیكــە .پەیوەندیــدار لەتــەك ئــەوە دەبێــت روڵــی نەریتیانــەی پیــاو
بەراوەژو(نخــون) بكرێتــەوە و ئــەو كارە گرینگییەكــی شۆڕشــگێری هەیــە .واتــە
بــە جێــگای بەردەوامــی سوێ(نەســل) بــە پشــت بەســن بــە ژن و حاكمییــەت و
دەســەاڵت لــە ژن پێكهێنــان ،دەبێــت هەنــگاو بــەرەو پێگەیاندنــی بەردەوامــی
نەتــەوەی دیمۆكراتیــك لــە رێــگای هێــزی زاتییــەوە هەڵگیرێــت .بــەو رێژەییــەی كــە
ژن لــە حاڵەتــی كااڵیەكــی جنســی دەركەوێــت ،دەتوانێــت لــە شــوێنی دۆســت و
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رەفیقێكــی بەنرخــدا جێگــە بگرێــت .ژنێــك یــا پیاوێــك دەبێت بــە گوێرەی پێداویســتی،
دەســت لــە پەیوەندییەكانــی تیكــراری و دووپاتبوونــەوە بەربــدات ،بــەاڵم بەهیــچ
شــێوازێك دەســت لــە تێكۆشــانی و ئــەرك و رۆڵــی خــۆی لــە كۆمەڵــگای ئەخالقــی
و سیاســیدا بەرنــەدات .باشــرین ژیانــی هاوبەشــی ژن و پیــاو ،لــە هەلومەرجــی
ئێســتاكە و راســتی كۆمەاڵیەتــی ئێمــەدا تەنیــا كاتێــك وەدیدێــت كــە لــە چاالكییــە
دژوارەكانــی ســازدان و پێكهێنانــی نەتــەوەی دیمۆكراتیــدا ســەركەوتنی مــەزن و بڵنــد
وەدەستخســرابێت.

حاكمییەتــی بەهــرە و كەڵەكــەی ســەرمایە لەســەر ئــەوان قەبــووڵ نــاكات .دیــارە
كــە بەســتێنی یاســایی بــۆ خۆڕێوەبــەری ئابــووری پێویســتە .ناوەندگەرایــی هەیــی
لــە یاســای دەوڵــەت ــــ نەتــەوەدا ،لەســەرناوی یەكپارچەیــی حقوقــی ،لــە هەمبــەری
خوڵقێنــەری ئابــووری ،ئێكۆلۆژیــك و رەكەبەرایەتــی لەمپــەر دروســت دەكات.
لەبــەر ئــەوەش حقووقێكــی ئابــووری پێویســتە تاكــوو دیــاردەی بــازاری نەتەوەیــی
رد و ئینــكار نــەكات بــەاڵم دینامیزمەكانــی بــازاری خۆماڵــی و ئابــووری ئۆتۆنۆمیــش
لەبەرچــاو بگرێــت.

 )5رەهەندی ئابووری
هــۆكاری نەبوونــی ژیانــی ئــازاد لــە كۆمەڵــگای كــورددا زیاتــر لــە كۆنرتۆڵكردنــی ژیانــی
ئابــووری كۆمەڵگاكــەی لــە الیــەن دەوڵەتــەوە ســەرچاوەدەگرێت .بــەو چەشــنەی كــە
دیلــی و ئەســیری ئابــووری ،كـراوە بــە خــاوەن باندۆرتریــن ئامێــری " نكۆڵــی شــوناس"
و "بێبەریبــوون لــە ئــازادی" بــۆ كــوردەكان .چەوســاندنەوەی ئابــووری بــۆ ئەوەیــە
ئــەو دۆخــە بەرســەر تاكــی كــورددا بســەپێنن" :یــا لــە حاڵەتــی كۆمەڵــگا دەركــەوە یــا
مبــرە!"
خۆڕێوەبــەری ئابــووری ،كەمرتیــن ئاســتی رێككەوتنــە كــە دەوڵــەت ــــ نەتــەوە
و نەتــەوەی دیمۆكراتیــك دەتوانــن پێیبگــەن .نــاوەڕۆك خۆڕیوەبــەری ئابــووری
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
ژینگــە و كۆمەڵــگای دیمۆكراتیــك نییــە .خۆڕێوەبــەری دیمۆكراتیــك ،مۆدێلێكــە كــە
لــەوەدا بەهــرەی زێــدە و كەڵەكــەی ســەرمایە دادەخرێتــە ئاســتی هــەری كــەم .بــازار،
توجــارەت ،رەنگاوڕەنگــی بەرهــەم ،رەكەبەرایەتــی و راندمــان رد ناكاتــەوە بــەاڵم

 )6رەهەندی حقووقی(ماف)
لــە نەتــەوەی دیمۆكراتیكــدا ،مافــی دیمۆكراتیــك بــە بنەمــا وەردەگیرێــت .مافــی
دیمۆكراتیــك ،مافگەلێكــن كــە پشــت بــە جیاوازییــەكان دەبەســن .ئــەو جــۆرە مافــە،
پێكهاتەیەكــی ســاكاری هەیــە و ئامــادەكاری ســامانە حقووقییەكانــی دەوڵــەت ــــ
نەتــەوە كــە پــڕە لــە وردەكاری و كۆمەڵــگای ئەخالقــی و سیاســی لەنــاو دەبــات،
بەبنەمــا وەرناگرێــت .نەتــەوەی دیمۆكراتیــك ،زیاتــر لــەوەی كــە نەتەوەیەكــی
حقووقــی بێــت ،نەتەوەیەكــی ئەخالقــی ــــ سیاســییە .كاتێــك كــە بڕیار بێــت نەتەوەی
دیمۆكراتیــك لەتــەك دەوڵــەت لەنــاو قەوارەیەكــی سیاســی یــا ژێــر چەترێكی سیاســیدا
بەســەربەرن ،هەســت بــە پێویســتی حقــووق و مــاف دەكرێــت .دەبێــت هەبوونــی
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
دیمۆكراتیــك لــە چوارچێــوەی یاســای بنچینەیــی نەتەوەییــدا دەستنیشــان بكرێــت.
بەڕێوەبردنــی خۆڕێوەبــەری دیمۆكراتیــك لــە كوردســتاندا ،رێوەبەرییەكــی حقووقییــی
دەوڵەتــی نییــە .بەڵكــوو رێوەبــەری مۆدێڕنیتــەی دیمۆكراتیكــە لــە ئاســتی خۆمالــی و
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 )7رەهەندی فەرهەنگی
نەتــەوەی دیمۆكراتیــك بــە ،بەخشــینەوەی واتــای راســتەقینە بــە تاریــخ و فەرهەنگ،
هەوڵــدەدات پێكهاتــەی خــۆی داڕێژێــت .مێــژوو و فەرهەنگێكــی كــە دووچــاری
چەواشــەكاری بــوون ،لــە رەوتــی پێگەیشــن و ســازبوونی نەتــەوەی دیمۆكراتیــدا
دەژینــەوە .رێــكاری نەتــەوەی دیمۆكراتیــك بــۆ چارەســەری پرســی كــورد ،بــەر لــە
هــەر شــتێك بــە پێناســەیەكی راســت لــە مێــژوو و فەرهەنگــی كــوردەوە گرێــدراوە.
پێناســەیەكی راســتی مێژوویــی و فەرهەنگــی ،پێناســەی هەبوونــی كۆمەاڵیەتــی
لەتــەك خۆیــدا دەهێنێــت .ســازكردنی نەتــەوەی دیمۆكراتیكــی كــورد ،هــەم لەگــەڵ
نەتەوەگەرایــی دەوڵــەت ــــ نەتــەوەی حوكمڕان و هــەم لەگــەڵ لێڕوانینەكانی(رویكرد)
نەتەوەگەرایانــە و دەوڵەتگەرایانــەی كــوردی جیــاوازی هەیــە .لــە بەرامبــەردا،
چەشــنێك نەتــەوەی ئاڵرتناتیــوە كــە خــۆ دەســپێرێتە مێــژوو و فەرهەنگــی رەنجــدەران
و گــەالن.
 )8رەهەندی ئەمنییەت و پاراستنی زاتی
پێویســتییەكانی پاراســتنی بیولۆژیــك ،لەالیــەن ئاژۆكانی(غەریــزە) پاراســن كــە لــە
هــەر گیاندارێكــدا هەیــە ئەنجــام دەدرێــت .لــە پاراســتنی كۆمەاڵیەتیــدا ،هەمــوو
تاكەكانــی كۆمەڵــگا بــە شــێوەیەكی هاوبــەش پاراســتنی خۆیــان دەكــەن .سیســتەمی
پاراســتنی زاتــی كــوردان لــەو دووســەد ســاڵەی كۆتایــی و بــە هێرشــی مۆدێڕنیتــەی
ســەرمایەداری نەیتوانــی بەتــەواوی بەرپــرچ بداتــەوە و بــۆ جــاری یەكــەم هەبوونــی
كــوردان كەوتــە بــن مەترســی لەناوچــوون .كەمرتیــن شــەرت و مــەرج بــۆ پێكەوەژیــان
لەگــەڵ دەوڵەتــەكان ،ئەوەیــە كــە گارانتــی لەســەر بنەمــای یاســای بنچینەیــی
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بــۆ پارێزوانــی لــە شوناســی زاتــی و ژیانــی ئــازادی كــوردان دابیــن بكرێــت .تەنیــا
گارانتــی لەســەر بنەمــای یاســای بنچینەیــی تێركــەر نابێــت؛ دەبێــت بــەو پێگانــەی
كــە لــە رێــی یاســاییەوە دابیــن كــردراون ،ئاســتی بەرچــاوی بەڕێوەچوونــی گارانتــی
ناوبــراو بــەردەوام پەیگیــری بكرێــت .هەمــوو كاروبــاری ئەمنــی و ئاسایشــی،
دەرەوەی پاراســتنی نەتەوەیــی هاوەبــەش كــە لــە بەرانبــەری هێرشــی دەرەكیــدا
ئەنجــام دەدرێــت ،دەبێــت لەالیــەن كۆمەڵــگای كــوردەوە ئەنجــام بدرێــت .لەبــەر
ئــەوەی كۆمەڵگایــەك بۆخــۆی دەتوانێــت بــە باشــرین شــێواز ئەمنییەتــی ناوخۆیــی
خــۆ پێكبێنێــت و بەگونجاوتریــن شــكڵ پێداویســتییەكانی خــۆی لــەو بــوارەدا دابیــن
بــكات .لەبــەر ئــەوەش دەوڵەتــی ئێـران دەبێــت لــە سیاســەتی ئەمنییەتــی ناوخۆییــدا
كۆمەڵێــك چاكســازی جیــدی ئەنجــام بــدات.
 )9رەهەندی دیپلۆماتیك
لــە دیپلۆماســی دەوڵــەت ــــ نەتەوەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ،نەتەوەكانــی
زوڵــم لێك ـراو هەمیشــە كەرســەتە و ئامێــر بەكارهێ ـراون .لەبــەر ئــەوەش نەتــەوەی
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،
دانوســتاندن و یەكگرتوویــی نێــوان كۆمەڵــگاكان و گەالنــی جیــران و دراوســێیە و
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
و نەتەوەكانــی رۆژهــەاڵت ــــ كــە دیپلۆماســی دەوڵــەت ــــ نەتــەوە ئەوانــی بــەرەو
قەی ـران و شــەڕی گــەورە بــردووە ــــ چارەســەرییەكی مایەنــدە بگێرێــت.
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پەیڕەوی پارتی
بەشی یەكەم :پرەنسیپەكانی گشتی
 1ــــ نــاوی پارتــی :بــە كــوردی " پارتــی ژیانــی ئــازادی كوردســتان " و بــە فارســی "حزب
حیــات ازاد كوردســتان" كورتكراوەكەی پــژاك ــ  PJAKە
2ــــ ئــااڵی پارتــی :زەمینەیەكــی الكێشــە كــە نیــوەی ســەرەوەی ســوورە و نیــوەی
خوارێــی ســەوزە ،لــە زەمینــەی ســووردا نیوەخۆرێــك بــە  15تیشــكی كــورت و 16
تیشــكی بڵنــدەوە جێــگای گرتــووە .وشــەی  PJAKبــە تیپــی التیــن لــە نیــوەی ســەوزدا
بــە خەتێكــی راســت و رەنگــی زەرد نــوورساوە.
3ــــ رێبــەری پارتــی :رێبــەری گەلــی كــورد عەبــدواڵ ئۆجاالنــی وەك رێبــەری خــۆی
قەبــووڵ كــردووە و مانیفێســتی شارســتانییەتی دیمۆكراتیــك كــە نــوورساوی رێبــەری
گەلــی كــوردە وەك مانیفێســتی تێكۆشــانی خــۆی دەزانێــت.
4ــــ پەیوەنــدی لەگــەڵ سیســتەمی كۆمەڵــگای ئــازاد و دیمۆكراتیكــی رۆژهەاڵتــی
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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.
5ــــ ئامانجەكانــی پارتــی :چارەســەری پرســی كــورد لــە چوارچێــوەی خۆڕێوەبــەری
دیمۆكراتیــك؛ پارێزوانــی لــە نرخــە پایەبەرزەكانــی نەتــەوەی دیمۆكراتیــك و پارتــی؛
پەرەپێدانــی ژیانــی ئــازاد و كۆمەڵــگای دیمۆكراتیــك لــە رۆژهەاڵتــی كوردســتان
و ئێــران؛ تێكۆشــان بــۆ دابینكردنــی مــاف و ئازادییەكانــی هەمــوو چیــن و
توێژەكانــی كۆمەاڵیەتــی و بەڕێكخســن كردنــی كۆمەڵــگای دیمۆكراتیــك؛ تێكۆشــان
لــە هەمبــەری زهنییــەت و پەیوەنــدی سیاســی ــــ كۆمەاڵیەتــی ســەرچاوەگرتوو لــە
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 ئێـران
و هــاوكاری لەتــەك بزووتنەوەكانــی دیمۆكراســیخوازی ئێـران ،رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت
و جیهــان.
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 پێســپێردراو بــە
جوانــی و رێكوپێكــی ئەنجــام بــدات ،ئەندامــی پارتــی دەنارسێــت .بوونــە ئەندامــی
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پارتــی بێنیــاز و سەربەســتە لــە بــواری جیاوازییەكانــی نەتەوەیــی ،فەرهەنگــی،
جنســییەتی و ئایینــی و شــێوازێكی ئازادانــە و دیمۆكراتیــك ئەنجــام دەگرێــت.
2ــ تایبەمتەندییەكانی ئەندامان:
ئــا .پێوانەكانــی دیمۆكراتیــك ،مــاف و ئازادییەكانــی تاكەكەســی و گشــتی بــە بنەمــا
دەگرێــت و بــۆ گەشــەكردن و پەرەپێدانیــان لــە كۆمەڵــگادا تێكۆشــان دەكات.
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 .ئیـرادەی كۆمەڵــگا بــە بنەمــا دەگرێــت و بــۆ گــەاڵن
رێــز دادەنێــت.
ج .لەتــەك زهنییەتــی دەوڵەتگــەرا ،شــەڕخواز و دەســەاڵتگەرا بەربەرەكانــێ دەكات و
بــۆ پارێزوانــی ،ئاوەدانكردنــەوە و پەرەپێدانــی نرخەكانــی كۆمۆنــاڵ و دیمۆكراتیكــی
گــەالن و جیاوازییەكانــی فەرهەنگــی ،نەتەوەیــی ،ئایینــی و ئایینزایــی دیمۆكراتیكــی
كۆمەڵــگا چاالكــی دەكات.
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.
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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 كۆڕوكۆبوونــە رەســمییەكانی پارتــی
بەهرەمەنــدە.
ج.لــە چوارچێــوەی رێســاكانی پارتیــی ،لــە هەمبــەری رەخنــە و تاوانباركــردن ،مافــی
پارێزوانــی لەخــۆی هەیــە.
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
بەهرەمەنــدە.
4ـــ ئەركەكانی ئەندامان:
ئــا .بــۆ كــرداری كردنــی ئامانجەكانــی پارتــی ،خۆبەخشــانە و بــە ئیرادەیەكــی پتــەو
تێكۆشــان دەكات.
ب .پارادایمــی كۆمەڵــگای ئێكۆلۆژیــك ــــ دیمۆكراتیــك ــــ لەســەر بنەمــای ئــازادی ژن
بــە بنەمــا وەردەگرێــت و دەورووبەرییەكانــی خــۆی لەســەر ئــەو بنەمایانــە ئــاگادار
دەكاتــەوە.
ج .پەســەندكراوەكانی پارتــی دەخاتــە بــواری كردارییــەوە و بەپێــی پەیــڕەو ،پێوانــەكان
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و بنەماكانــی ئەخالقــی پارتــی خەبــات دەكات.
د .سیاســەت و تاكتیكــە دیاریكــراوەكان لــە الیــەن كۆنگــرە و مەجلیســی پارتیــەوە
پێكدێنێــت.
ه .لە چاالكی و ژیانیدا دیسیپلینی پارتیی بە بنەما وەردەگرێت.
و .ئەركەكانــی ئەندامێتــی بەجێدەهێنێــت ،ســەبارەت بــە نرخــە پایەبەرزەكانــی گــەل،
بــە رێــز و حورمەتــەوە رەفتــار دەكات و بەرپرســیارێتییەكی كــە پارتــی پێیبســپێرێت
بێكەموكــووری پێكیدەهێنێــت.
 )5ئەندامێتی و دەركەوتن:
ئــا .كەســێك كــە بخوازێــت ببێتــە ئەنــدام ،داخــوازی خــۆی بــە شــێوازی نــوورساو یاخود
زارەكــی پێشكەشــی یەكێــك لــە ئۆرگانەكانــی پارتــی دەكات .رێكخـراوی پەیوەندیــدار
بــە تێپەڕكردنــی پلەبەندی(سلســلە مراتــب) پارتیــی لــە ماوەیەكــی كورتــدا ئەنجامــی
داخــوازی بــەو كەســەی كــە ســەردانی كــردووە رادەگەیەنێــت.
ب .هــەر ئەندامێــك بــۆ دەركەوتــن ،دەبێــت هۆكارەكانــی بــە شــێوازێكی نــوورساو
بــدا بــەو رێكخ ـراوەی كــە كاری تێــدا دەكات .پــاش هەڵســەنگاندن و پەســەندكردنی
مەجلیســی پارتــی ،هەنــگاوی پێویســت هەڵدەگیریــت.

بەشی سێیەم :پێكهاتەی پارتی
1ــ كۆنگرە:
ئــا .بانرتیــن رێكخـراوی 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
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هاوســەرۆك پارتــی دەتوانێــت بــە شــێوازی نائاســایی ببەســرێت.
ج .ئەندامانــی هەڵبژێــردراو لــە تــەواوی رێكخراوەكانــی پارتــی بــە پێــی رێــژەی
هەژمــاری ئەندامانــی رێكخـراوەكان و لــە رێــی هەڵبژاردنــەوە ،لــە كۆنگــرەدا ئامــادە
دەبــن.
د .كۆنگــرە ،ســەبارەت بــە بەرنامــە و پەیــڕەوی پارتــی بڕیــار وەردەگرێــت.
سیاســەتەكانی گشــتی پارتــی دیــار دەكات .كــردەوە و پراكتیــك و ئەنجامــی پارتــی
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
پێشــنیاری دوو لــە ســێی ئەندامانــی مەجلیــس و بــە پەســەند كردنــی هاوســەرۆك
پارتــی پێكدێــت.
و .رێكخراوەكانــی پارتــی دەتوانــن كۆنفرانســەكانی تایبــەت بــە خۆیــان بــە گوێــرەی
پێویســتی بــە پەســەند كردنــی مەجلیــس و قەبووڵكردنــی هاوســەرۆكی پارتــی
پێكبهێنــن.
ز .كۆنگــرە بــە بەشــداری زۆرینــەی ئەندامــان ،ســێ ســال یكجــار بەڕێوەدەچێــت.
كۆنگــرە ،بــە پێــی داخــوازی زۆرینــەی ئەندامانــی مەجلیســی پارتــی ،بــە شــێوازی
نائاســایی بەڕێوەدەچێــت و یــا شــەش( )6مانــگ پاشــدا دەكەوێــت.
2ــ هاوسەرۆكی پارتی:
ئــا .هاوســەرۆك دوو كەســە(یەك ژن و یــەك پیــاو) كــە لــە كۆنگــرەدا بــە زۆرینــەی
دەنــگ لــە نیــو كاندیــدەكان هەڵدەبژێردرێــن.
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ب .هاوســەرۆكی پارتــی لــە مــەودای نێــوان دوو كۆنگــرەدا لــە هەمبــەری مەجلیســی
پارتــی بەرپرســیارن و كار و خەبــات و چاالكییەكانیــان لــە كۆبوونەوەكانــی رەســمی
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 كاروخەبــات 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.

لەنــاو بەرنامــەی لــە ئەســتۆیە.
د .لەمــەڕ بەڕیكخســتنكردن ،ئەنجامــی چاالكییــەكان و چاوەدێــری بەســەر هەمــوو
رێكخــراوەكان و دامەزراوەكانــی پارتییــدا بەرپرســیارە.
ه .مەجلیســی پارتــی هــر چوارمانــگ جارێــك كۆبوونــەوەی خــۆی ئەنجامــدەدات .یــا
لەســەر داخــوازی هاوســەرۆكی پارتــی یــا بــە پێشــنیاری یــەك لــە ســێی ئەندامانــی
مەجلیــس و پەســەند كردنــی هاوســەرۆكی پارتــی ،بــە شــێوازی نائاســایی دەتوانــێ
پێكبێــت.
و .مەجلیســی پارتــی ،لــە ئەگــەری ئەنجــام نەدانــی ئــەرك و بەرپرســیارێتی لــە الیەنــی
ئەندامانییــەوە ،دەتوانێــت ســەبارەت بــە ســنوورداركردن یــا راوەســتاندنی ئەركــی
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.

3ــ مەجلیسی پارتی
ئــا .لــە مــەودای نێــوان دوو كۆنگــرەدا ،مەجلیســی پارتــی بانرتیــن رێكخــراوی
بەرپرســیار لــە بــواری خەبــات و بڕیارداینەوەیــە .مەجلیــس لــە الیــەن كۆنگــرەوە
هەڵدەبژێردرێــت و راپۆرتــی خەبــات و تێكۆشــانی خــۆی پێشكەشــی كۆنگــرە و
هاوســەرۆك پارتــی دەكات .مەجلیــس لــە بەرانبــەری هاوســەرۆكی پارتــی بەرپرســیارە.
ب .مەجلیســی پارتــی لــە  13كــەس لــە ئەندامانــی پارتــی پێكدێــت و لــە الیــەن
كۆنگــرەوە هەڵدەبژێردرێــت.
ج .مەجلیســی پارتــی بەرپرســیارێتی دیاركردنــی سیاســەتەكانی رۆژانــە ــــ تاكیتیكــی
و هەروەهــا كرداریكردنیــان ،بەڕێوەبردنــی هیڵــی كۆنگــرە و ئامانجەكانــی تۆمارك ـراو

4ــ دامەزراوەكانی پارتی:
ئا .لقی ژنانی پژاك:
لقــی ژنانــی پــژاك بــە شــێوازێكی خۆســەر خۆیــان بەڕێكخســن دەكــەن .رۆڵــی
پێشــەنگایەتیان لــە بــواری كرداریكردنــی بەرنامــە و ئامانجەكانــی پارتییــان هەیــە .لــە
هەمبــەری بەرەوپێشــردنی دروســت و رێكوپێكــی هێڵــی ئــازادی ژن لــە نــاو گشــتی
رێكخراوەكانــی پارتیــدا بەرپرســیارە .لــە هەمــوو گۆڕەپانەكانــی ئێ ـران و رۆژهەاڵتــی
كوردســتان تێكۆشــانێكی هەمەالیەنــە ئەنجــام دەدات .بــۆ پەرەپێدانــی دیمۆكراســی و
تێپەڕاندنــی زهنییەتــی پیاوســاالری ،ژنــان بەڕێكخســن دەكات.
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ب .لقی جوانانی پژاك:
جوانــان وەك توێــژی دینامیكــی كۆمەڵــگا ،كاریگەرتریــن هێــزی بــەرو پێشــبەرەندەی
گۆڕانكارییەكانــی كۆمەاڵیەتیــن .لقــی جوانانــی پــژاك لــە چوارچێــوەی ئامانجەكانــی
دیاریكـراو 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:
ئــەو ناوەنــدە لــە چوارچێــوەی ئامانجــەكان ،سیاســەتەكانی گشــتی و بەرنامەكانــی
پارتیــدا خەباتــی راگەیاندنــی بەڕێوەدەبــات .بــە ئامانجــی رۆشــەنگەری كۆمەڵــگا و
بانگەشــە بــۆ بڕەوپێدانــی مــەرام و رێبــاز و ئامانجەكانــی خەباتــی دیمۆكراتیــك لــە
ئێــران و رۆژهەاڵتــی كوردســتان تێكۆشــان دەكات.
د .كومیتەی دیسیپلین:
ئــا .كومیتــەی دیســیپلین النیكــەم لــە ســێ ئەنــدام ســەرەكی و دوو ئەندامــی جێگــر
پێكدێــت و لــە الیــەن كۆنگــرەی پارتیــەوە بــۆ مــاوەی ســێ ســال هەڵدەبژێردرێــن.
پەیڕەویناوخــۆی كومیتــە دەنووســێت ،بــۆ پەســەند كــردن پێشكەشــی مەجلیســی
پارتــی دەكات و پــاش پەســەند كــردن بــە هەمــوو ئەندامانــی پارتیــی رادەگەیەنێــت.
 )1كومیتــەی دیســیپلین لەگــەڵ ئــەوەی كــە لــە برانبــەری بەرنامــە و پەیــڕەوی پارتیــدا
بەرپرســیارە ،پێوشــوێنگیریی بەڕێوەچوونــی ناوەڕۆكــی بەرنامــە و پەیڕەوەكــە ئەركــی
ئــەو كۆمیتەیــە.
)2كومیتــەی دیســیپلین داخوازییــەكان ،كێشــەكان و هەڵەكانــی دیســیپلینی ناوخــۆی
پارتــی چارەســەر دەكات و بڕیارەكانــی خــۆی بــە دەنگــی زۆرینــەی ئەندامــان
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وەردەگرێــت .لەتــەك هاوســەرۆك و مەجلیســی پارتــی هاوئاهەنگــە و لــە بڕیارەكانیــدا
ســەربەخۆیە.
 )3ئەندامانــی كومیتــەی دیســیپلین وەك هەمــوو ئەندامــان لــە بەرامبــەری هەمــوو
یاســاكانی ژیانــی پارتیــی بەرپرســیارە و هــاوكات لەگــەل خەباتــی كومیتــە ،پێویســتە لە
هەمــوو گۆڕەپانەكانــی خەباتــی پارتیــدا تێكۆشــان بــكات.
 )4حوكمــە پەســەندكراوەكانی كومیتــەی دیســیپلین بــە راوێــژكاری و هەماهەنگــی
مەجلیســی پارتــی ،دەكەونــە بــواری كردارییــەوە.
 )5كومیتــەی دیســیپلین لەســەر ئەساســی لێكۆڵینــەوەی پێویســت و ئاوڕدانــەوە و
ســەرنج بــە جــۆری ســەرپێچی ،ســەزاگەلێكی وەك هۆشــیاركردنەوە ،راوەســتاندنی
ئەندامێتــی ،وەدەرنانــی دەمكــورت یــا هەمیشــەیی پەســەند دەكات.
 )6ناڕازییــان بــە حوكمــی كومیتــە ،دەتوانــن نامەی ناڕەزایــی خۆیان بــۆ پێداچوونەوەی
دووبــارە بەســەر حوكمەدا پێشــكەش بكەن.
ب .سەرپێچی لە رێساكان:
 )1الدان لــە بنەمــا ئەخالقــی و دیســیپلینییەكانی پارتــی ،بەجێنەهێنانــی پەیــڕەو،
هێنانەگــۆڕی باسوخــواس و برەوپێدانــی بابەتــی دژی خەتــی پارتــی ،خــراپ یــا
بــۆ بەرژەوەنــدی بەكارهێنانــی مــاف و یاســاكانی پارتــی ،بەجێنەهێنانــی حوكــم و
فەرماننامــەكان و شــلوێ و ناشــەفاف كردنــی روایــی فەرماننامــە و حوكمــەكان ،كەڵكــی
نابەجــێ وەرگرتــن لــە بەرپرســیارێتی و بەكاربردنــی هەرچەشــنە زەخــت دژی ژن و
رفتــاری خ ـراپ لەتــەك گــەل ،بنپێكردنــی یاســا و رێســاكان دێتــە ژمــار.
 )2رێكخ ـراوەكان و ئەندامانــی پارتــی و كســانیرت لــە ئەگــەری بنپێكردنــی بەرنامــە و
پەیــڕەوی پارتیــی دنێردرێنــە كومیتــەی دیســیپلین.
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بەشی چوارەم:

رێساكانی رێكخستنی(ئاییننامەی رێكخسنت)
 )1رێســاكانی رێكخســتنی پارتــی لەســەر بنەمــای كولێكتیویســم ،بەشــداری و
رێوەبــەری دیمۆكراتیــك پێكهاتــوون.
 )2بەشــداری  %40بــۆ پیــاو %40 ،بــۆ ژن لــە هەمــوو گۆڕەپانەكانــی رێكخســتنی
پێویســتە و بەشــداری یەكســان و بەرابــەری ژن و پیــاو بــە بنەمــا وەردەگیرێــت.
 )3هەموو رێوەبەرانی پارتی لە رێگای هەڵبژاردنەوە ،دێنەسەركار و الدەبردرێن.
 )4لــە هەمــوو هەڵبژاردنــەكان و كاروبــاری بەڕێوەبەریــدا ،دەنگــی زۆرینــەی
رێژەیی(نیســبی) بــە بـێ بنپێكردنــی بۆچوونەكانــی كەمینــە بــە بنەمــا وەردەگیرێــت.
 )5بــۆ هەڵبژاردنــی رێوەبەرانــی رێكخ ـراوەكان ،لــە رێبــازی دەنگــدان شــاراوە كەڵــك
وەردەگیرێــت و هەژماردنــی دەنگــەكان بــە ئاشــكراییە.

 )6هەمــووی رێكخــراوەكان لــە ژوور بــۆ ژێــر ئەركــدارن بــە پێشكەشــكردنی فەرماننامــە
و لــە ژێــر بــۆ ژوور ئەركــدارن بــە پێشكەشــكردنی راپــۆرت .رێكخراوەكانــی ژووریــن لــە
فەرماننامەكانیانــدا ،پێشــنیار و بۆچوونەكانــی رێكخراوەكانــی ژێریــن لەبەرچــاو دەگــرن.
دەســتوورنامەی بەشــەكان و فەرماننامــەی رێكخراوەكانــی ژووریــن بــە مەرجــی پارێــزراو
بوونــی مافــی رەخنــە ،لــە كاتــی خۆیــدا دەكەونــە بــواری كردارییــەوە.
 )7گشــتی رێكخراوەكانــی پارتــی لــە مــاوەی دیاریكــراو و بــەو چەشــنەی كــە لــە
رێســانامەدا پەســەند كـراوە ،ســەبارەت بــە بەڕێوەبردنــی كۆبوونەوەكانیــان هەنــگاو دەنێــن.
كۆبوونــەوەكان بــە بەشــداری النیكــەم دوو لــە ســێی ئەندامــان پێكدێــت.
 )8هــۆكاری حــازر نەبــوون لــە دانیشــتنەكان بــە شــێوازی نــوورساو بــەر لــە دەســپێكردنی
كۆبوونــەوە ،پێشكەشــی رێكخــراوی پەیوەندیــدار دەكرێــت.
 )9حــازر نەبــوون بــە هــۆكاری نابەجــێ لــە كۆبوونەوەكانــدا ،بنپێكردنــی رێســاكانە.
حازرنەبــوون زیارتــر لــە دوو جــار لەســەر یــەك ،لــە الیــەن كومیتەی دیســیپلینەوە سەركێشــی

دەكرێــت.
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حــل مســئلهي کــورد در چارچــوب خودمدیریتــی
دموكراتيــك و حفاظــت از ارزشهــاي واالي ملــت
دموکراتیــک و نیــز پيشــبرد حيــات آزاد و دموکراتيــک
در شــرق کوردســتان و ايــران از اهــداف اســتراتژیک
پــژاک بــه شــمارمیآید .تــاش بــراي تأميــن حقــوق
و آزاديهــاي کليــهي اقشــار اجتماعــي و ســازماندهي
جامعــهي دموكراتيــك و مبــارزه بــا ذهنيــت و روابــط
سياســيـ اجتماعــي ناشــي از مردســاالري و مبــارزه
جهــت هويتيابــي و آزادي زن در جامعــه و همچنیــن
توســعه و پيشــبرد روابــط دموکراتيــک بــا خلــق کــورد
ســاکن در ســاير بخشهــاي کوردســتان ،تــاش
بــراي برقــراري روابــط آزادانــه بــا خلقهــاي ايــران و
همــکاري بــا جنبشهــاي دموکراســيخواه ايــران،
خاورميانــه و جهــان ،بــرای پــژاک ارزشهــای راســتین
مبــارزهای راســخ اســت کــه در راه تحقــق آن از هیــچ
تالشــی دریــغ نخواهدورزیــد.
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