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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ فبروری ٢٧

 !ستم ملی و زبان مادری
دھه شصت ميالدی، دانشجويان در . ستم دارد خواه و تحت روز جھانی زبان مادری، ريشه در اعتراضات مردم آزادی

 به گوش ١٩٩٩اين اعتراضات تازه در سال . ش پيشگام اعتراض به ممنوعيت زبان مادری و تبعيض شدنديده بنگل

گذاری  عنوان روز جھانی زبان مادری نام  از طرف يونسکو بهبروری ف٢١تا اين که روز . رسيدمتحد يونسکو و ملل 

تنوع زبانی و فرھنگی  منظور کمک به  به،١٩٩٩ل گذاری اين روز در کنفرانس عمومی يونسکو در سا نام. است شده 

  . است انجام شده

 را سال جھانی ٢٠٠٨براساس متن منتشر شده در ويکی پديا، مجمع عمومی ملل متحد نيز به دليل اھميت زياد آن، سال 

  .ھا اعالم کرد زبان

ھای مختلف شھر  جويان دانشگاه دانش١٩۵٢گذاری روز جھانی زبان مادری، از زمانی آغاز شد که در سال  دليل نام

شد و ھنوز مستقل نشده بود، از  زمان پاکستان شرقی ناميده می که در آن» شيده بنگل«پايتخت امروزی کشور » داکا«

عنوان دومين زبان  جمله دانشجويان دانشگاه داکا و دانشکده پزشکی آن تالش جھت ملی کردن زبان بنگالی به

  .راه انداختند آميزی در اين شھر به  تظاھرات مسالمت)در کنار زبان اردو( پاکستان

  .ھا را کشت ای از آن ھا تيراندازی کرده عده دنبال اين حرکت دانشجويان، پوليس به آن به

 نومبر سال ١٧بار سازمان يونسکو در  ش از پاکستان و به درخواست اين کشور، برای اولينيده بعد از استقالل بنگل

 اين روز در ٢٠٠٠را روز جھانی زبان مادری ناميد و از سال ) برابر با دوم و گاھی اول حوت(  نومبر٢١ روز ١٩٩٩

  .گردد ھائی در ارتباط با اين روز برگزار می شود و برنامه تر کشورھا گرامی داشته می بيش

عنوان  ھای متفاوت به دھنده ديدگاه علمی رايج در اين حوزه است درک فرھنگ اين ترتيب، به باور يونسکو که بازتاب به

حاشيه  ھای معنوی و ميراث بشری و تعامل بين فرھنگی بيش از ھر چيز از رھگذر زبان ميسر خواھد شد و به سرمايه

کنار گذاشتن بخشی از فرھنگ بشری منجر خواھد شد و ھر گونه تعامل سازنده و  راندن و يا حذف يک زبان، عمال به

  .ه ورای مرزھای سياسی را دشوار و بلکه غيرممکن خواھد ساختموثر بشری چه در چارچوب سياست و چ

زيرا ھر زبان حامل . شود چنين معتقد است تنوع زبانی سبب گسترش فرھنگ صلح و تفاھم فرھنگی می يونسکو، ھم

 .ست ھای مفيدی برای جامعه بشری ھا و آموزه ست و واجد فرصت فرھنگ متمايزی
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ھا و پيشنھادھای ساالنه خود به مناسبت اين روز بر  اھميت تنوع زبانی، در بيانيهچنين با عنايت به  اين سازمان، ھم

خصوص با به رسميت شناختن نقش محوری  ريزی برای آموزش و پرورش دو زبانه يا چند زبانه، به پشتيبانی و برنامه

 .کند د می ھا تأکي ھای طبيعی يادگيری، در ھمه سطوح آموزش و در ھمه محيط زبان مادری در شيوه

***  

که دارای چه ديدگاه  فارغ از اين توجھی از ايرانيان که زبان مادری آنان فارسی نيست؛  يکی از مواردی که بخش قابل

ريزی  برنامه. دانند ای ھستند در مورد آزادی زبان توافق نظر دارند و آن را حق مسلم خود و ھمه بشريت می سياسی

ھای غيرفارسی در  صد سال گذشته برای ناديده گرفتن زبان  در نزديک به يکآشکار سيستم سياسی و فرھنگی حاکم

ھا در زندگی سياسی و اجتماعی و سيستم آموزشی تنھا با ھمکاری مستقيم و غيرمستقيم بخش  حاشيه راندن آن ايران و به

ھای موثر  کری چھرهبخش موثری که حمايت نظری و ف. ھا ممکن و عملياتی شده است مھمی از جامعه با اين سياست

 .اند فرھنگی، روشنفکری و ادبی جامعه را با خود داشته

اين ھمراھی بخشی از جامعه با حکومت برای فارسيزه کردن فضای سياسی و اجتماعی ايران، به شکافی زبانی در 

به زبان فارسی ايران دامن زده است که شھروندان مجبورند سلطه مطلق زبان فارسی را بپذيرند و برای کسب موفقيت 

کنند، به معضلی در جامعه ايران تبديل  تحصيل کنند و تحقير کسانی که زبان فارسی را به لھجه مطلوب مرکز ادا نمی

، لر، ترکمن  ، عرب تر شھروندان کردھا، آذری، بلوچ ھای طبقاتی و مذھبی حاکم، ھر چه بيش شده و با بار شدن شکاف

ويزه خوزستان در حال انفجار  ھای محروم کشور به ی که در حال حاضر استانزور به. ، تحت فشار قرار گيرند…و 

زيرا عالوه بر سرکوب مداوم مردم عرب زبان، فقر و بيکاری و ھم چنين آلودگی ھوا نفس مردم اين . قرار گرفته است

ی در حوزه سيستم کم شش زبان متمايز دارد که ھمگ ايران بر اساس شاخص تنوع زبانی، دست. منطقه را بريده است

  .آموزش و پرورش ممنوع ھستند

ھای سياسی حول آن شکل گرفته است و با توجه به اصرار يکی از طرفين بر  بندی ھا و گروه شکافی متراکم که بازی

ادامه سياست خود و اصرار طرف مقابل بر احقاق حقش تحقق ھمبستگی را که به درستی منوط به تفاھم زبانی شده 

 .سازد میاست، ناممکن 

سوی آن در اين حوزه، يا باوری به ضرورت  کار حاکم بر جامعه ايران و جريان اجتماعی ھم  و تبهئیسيستم مافيا

دانند، يا بيش از  آموزش چند زبانه در يک جامعه چند زبانه ندارند و آن را اتالف وقت و انرژی يا حتی غيرممکن می

له تماميت ارضی ايران ھستند و سياست چند  ضرورت يا عدم ضرورت علمی و عملی اينمسأله ٔ سياست، نگران مسا

 .دانند می» تجزيه ايران«زبانه را مقدمه 

طلب و مخالف تبعيض و نابرابری، خواھان  در مقابل، اين ھم ھتبعيض و نارباری، ظلم و ستم حاکميت، فعاالن برابری

ھای  کننده وجوه بارز فرھنگی است که به برداشت قلچرا که زبان مادری منت. چند زبانه کردن سيستم آموزشی ھستند

بخشد و موجب تفاوت در رفتار فردی او، الگوھای يادگيری و سبک فکری او خواھد  خاص کودک از جھان شکل می

ھای فردی تابعی از فرھنگ  ھای آموزشی جدای از جنبه آموز در فعاليت اين معنا، ميزان موفقيت يک دانش  به.شد

ھای شوونيستی و   بنابراين، آزادی زبان، بر خالف ديدگاه.گيرد  که در پيوند با زبان مادری شکل میاجتماعی اوست

 !ھاست بند، نه عامل تجزبه و تفرقه، بلکه کامال برعکس، عامل ھمبستگی و دوستی در بين انسان حاکمان قداره

ک به زبان شفاھی خواھد شد و امکان تر کود عالوه بر اين، دشواری فھم زبان آموزش موجب وابستگی ھر چه بيش

 چنين فرآيندی در مناطقی که زبان آموزش و ئینتيجه نھا.  قرار خواھد دادتأثيرموفقيت او را در سيستم آموزشی تحت 

آموزان، دشواری رقابت با  سان نيستند افزايش افت تحصيلی، ترک تحصيل زود ھنگام دانش زبان مادری کودک يک
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 سراسری، تقويت حس خصومت با زبان رسمی آموزش و در نھايت تشديد تفرقه و خصومت در ھای ديگران در آزمون

 .حوزه سياسی است

ھای آموزشی ناشی از  دھند، از جمله به دليل دشواری زبان ارائه می برای نمونه بنا بر برخی آمار که فعاالن عرب

سوادی، افت تحصيلی و ترک تحصيل در اين  محروميت کودکان عرب ايرانی از حق آموزش به زبان مادری نرخ بی

 .مناطق بسيار باالست

 و در ئیسوم از راه يافتگان در دوره راھنما ، يکئیآموزان عرب ايرانی در دوره ابتدا بنا بر اين آمار، يک سوم دانش

آموز عرب  دانش کنند، يعنی از ھر چھار آموزان باقی مانده در دوره متوسطه ترک تحصيل می نھايت سه چھارم از دانش

 .گيرد روند فقط يکی ديپلم می که به مدرسه می

کشی و  ھای آشکار زبان اند که انحصار آموزش رسمی به زبان فارسی که يکی از جلوه ھا در نھايت بر اين عقيده آن

زبانی . شود ھا می ھا و اختالل در ماھيت و نقش انتقالی آن کشی سفيد است، موجب افت پايگاه اجتماعی زبان اقليت نسل

گزينی و خلق کلمات مناسب برای اختراعات و  که به نگارش در نيايد و در فرايند آموزش و کاربرد رسمی با واژه

  .ميرد ھای جديد بشری خود را به روز نکند، قابليت ارتباطی خود را از دست داده و در نھايت می فرآورده

بانه و به رسميت شناختن حق آموزش به زبان مادری نه تنھا دھد آموزش دو يا چند ز تجربه ساير کشورھا نشان می

گرايانه نشده بلکه بر ھمدلی و وحدت شھروندان در عين حفظ تنوع افزوده و  باعث تفرقه و تشديد عاليق واپس

 .ھای سياسی قابل مديريت تقليل داده است ھای امنيتی در کشورھای چند زبانه را به چالش چالش

ھای زبانی متمايزی دارند در واقع جز از رھگذر  ھای انسانی که ھويت  زبان واحد به گروهبنابراين، تحميل يک

ھای متمايز ممکن نيست و نتيجه آن نه وحدت ملی که پيوستگی آمرانه و تصنعی  کشی ھويتی گروه کشی و نسل زبان

و در شرايط بحرانی در ھم خواھد ترين فشار  شان با کم ست که پيوستگی و وحدت ظاھری ھای انسانی فاقد ھويتی گروه

 .شکست

کند و احساس محروميتی در انسان  محروم کردن انسان از آموزش به زبان مادری روند آموزش فرد را دچار اختالل می

در مقابل قائل شدن حق برخورداری از آموزش به زبان مادری در پرتو . کند آفريند که تمام ھستی او را متاثر می می

ھای ملی در ايران است، با   حقوق شھروندی و حقوق اقليتتأمينکه متضمن   دو يا چند زبانه ضمن اينسيستم آموزشی

ھای  تقويت حس تعلق، به وحدت و ھمبستگی اختياری بين شھروندان ساکن ايران ياری رسانده و ضمن حفظ زبان

 .زايداف ھای فرھنگی، به غنای فرھنگی کشور نيز می چون ذخاير و سرمايه مادری ھم

ھا، تروريسم و  ھا، جنگ ھا، سرکوب ھا، ستم واقعيت غيرقابل انکار جھان کنونی ما، اين است که ريشه ھمه تبعيض

  .ه، نھفته استالمانکار و ظ چنين فقر و فالکت نه تنھا در گرايشات ارتجاعی آن، بلکه در کليت اين سيستم ستم ھم

 ستم تنھا نه ،...و مذھب فاشيسم، ميليتاريسم، تا گرفته ناسيوناليسم و سمئئوليبرالي از آن مختلف گرايشات و داری سرمايه

 وحشيانه و شديد استثمار و مذھبی مليتی، جنسيتی، نابرابری و ستم و تبعيض نوع ھر بلکه کنند، می تقديس را ملی

 ديدگاه از .است جھانی ارید سرمايه ھای سياست و اھداف ترين  اساسی و ترين ای پايه از تر، بيش سود کسب و کار نيروی

 و پوليس ارتش، دولت، سرمايه، به اتکا با اقليتی و باشند فرودست بايد جھان شھروندان اکثريت جھانی، داری سرمايه

 نھادھای کليه با جھانی داری سرايه سيستم خود بنابراين، .کنند حاکميت جھان بر ،...و مذھبی و ناسيوناليستی گرايشات

 حقوق کميسيون متحد، ملل سازمان پول، المللی بين صندوق جھانی، بانک چون ھم خود بشری حقوق و سياسی اقتصادی،

 ھمگی ھا، پوليس و ھا ارتش و ھا دولت تا گرفته ...و المللی بين مختلف ھای ميثاق و ھا پيمان انواع ناتو، ملل، سازمان بشر

  .ھستند نابرابری و تبعيض اساس و جوھر و دار سرمايه اقليتی منافع حفظ خدمت در
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زمان با برگزاری مجمع جھانی اقتصاد در داووس منتشر شده است،  ، ھم٩٥گاردين، در گزارشی که در اواخر دی ماه 

بنياد خيريه آکسفام نسبت به شکاف اقتصادی رو به افزايش جھانی ھشدار داد و اعالم کرد که ثروت ھشت ثروتمند 

  .است) نيمی از جمعيت جھان(  ميليارد نفر۶/٣ برابر با ثروت  ودالر ميليارد ۴٢۶نخست جھان معادل 

تواند  گويد روند کنونی می ھای کنونی شد و می  روند افزايش نابرابریتغييراين بنياد خواھان ايجاد مدل اقتصادی جديد و 

  .چون خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و ظھور دونالد ترامپ کمک کند  ھمئیھا به بروز پديده

 نفر از ثروتمندترين افراد جھان ثروتی معادل نيمی از جمعيت فقير ۶٢ال گذشته، در گزارش آکسفام آمده بود که س

اند اوضاع فقر در چين و ھند   شديد ناشی از آن است که اطالعات جديد نشان دادهتغييراکنون بخشی از اين . جھان دارند

 باعث شده است تا درک بھتری نسبت به اختالف مسألهشد و ھمين  بسيار بدتر از چيزی است که پيش از اين تصور می

  .طبقاتی موجود شکل بگيرد

، ٢٠١٣ تا ٢٠٠٨دھد که از سال  داری جھانی ھم نشان می گزارش مجمع جھانی اقتصاد، يعنی اين نھاد خود سرمايه

البته اين مجمع، .  پيدا کرده است درصد کاھش۴/٢ طور متوسط  کشور توسعه يافته جھان، به٢۶ميانگين درآمد افراد در 

  .ھای درست بستگی دارد نيست، بلکه به انتخاب سياست» داری قانون آھنين سرمايه«کند که افزايش نابرابری  انکار می

ھای توسعه در  کشور مورد بررسی، در امتياز شاخص ١٠٣ درصد از ۵١چنين در اين گزارش بيان شده است که  ھم

  .اند اشتهپنج سال گذشته پسرفت د

 و کمونيست چپ، استثمارشده، نيروھای اين داری، سرمايه سيستم جنايت و گری وحشی و اجحاف ھمه اين مقابل در اما

 تبعيض و ستم ھرگونه عليه بر ھمواره ھايشان، کاستی و کمی ھمه با تاريخ، طول در که ھستند و بودند طلب برابری

 انسان حقوق ای پايه نقض ترين بزرگ را انسان از انسان استثمار و اند کرده مبارزه غيره و مذھبی مليتی، جنيستی،

 .دانند می

 رسميت به« که بود اين شان عمومی شعار استثمار، و ستم مخالف و طلب برابری سوسياليست، نيروھای اين چنين ھم

 تحوالت و ارتباطات و لدهمو نيروھای رشد به توجه با اکنون نظرم به ».ئیجدا حد سر تا ستم تحت ملل حقوق شناختن

 ھمديگر اوضاع از ھمه کمابيش که است شده تبديل دھکده يک به جھان تکنيکی، و اجتماعی سياسی، اقتصادی، عظيم

 ھای تفاوت و مرزھا اکنون ديگر، عبارت به .کنند می حمايت ھمديگر از اجتماعی و سياسی ھای بندی صف در و باخبرند

 مخالف و جو عدالت و طلب برابری نيروھای که ست ضروری بنابراين، .است شده کمرنگ گذشته به نسبت فرھنگی

 .دھند ارتقا را خود ھای خواسته و اھداف تاريخی ھای پيشرفت و تجارب و دستاوردھای اين توجه با نيز نابرابری و ستم

 حدودی تا که ھستيم رو روبه متحولی سياسی اقدامات با اخير، ھای سال در ما که است اين منظورم بگويم تر روشن اگر

 چنين که است داده نشان ما به عمال و کرده بارورتر را ما گذشته ھای سياست و اھداف ملی ستم رفع عرصه در ويژه به

 دچار که کشوری دل در ھم آن ،)سوريه کردستان( روژاوا کننده خيره وقايع ھم آن .است عملی و انسانی اصولی، سياستی

 ٢٣ جمعيت نصف آوارگی به منجر تاکنون آن تاکنون نتيجه ک است شده ای سابقه بی ويرانی و کشتار و داخلی جنگ

 تبديل ويرانه به کشور، اين روستاھای و شھرھا اغلب .است شده ...و نفر ميليون نيم حدود باختن جان کشور، اين ميليونی

  .ھستند دخيل جنگ اين رد غيرمستقيم و مستقيم جھان قدرتمند و منطقه کشورھای اغلب .است شده

 خود فدرال منطقه يا کانتون ھر دموکراتيک، خودمديريتی و خودگرانی يا و »دمکراتيک ای منطقه فدراليسم« براساس

 کنند، می اداره را خود ای منطقه و محلی امور انتخابات، طريق از که محلی ھای پارلمان يا و ھا انجمن و شوراھا از

 برخوردار ای ويژه اھميت از سوريه کردستان در موجود زبانی تنوع به پاسخ برای ويژه به مسأله اين .است شده تشکيل

 از بخش اين نخواستند ھرگز روژاوا پيکارگران سوريه، بعثی دولت توسط کردی مناطق سازی عربی وجود با .است
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 سياست تحت يافته اسکان جمعيت جز به البته .بياندازند راه عرب و کرد جنگ و رانده بيرون کرد مناطق از را جمعيت

 مناطق اين ساکنان از سازی عربی از قبل حتی که ھستند نيز  ...و چچن ارمنی، آشوری، عرب، ساکنان سازی، عربی

 ترکيب در نمايندگانی و دارند فعاليت ای منطقه شوراھای نشين آشوری يا و نشين عرب مناطق در نيز اکنون ھم .اند بوده

 اداره برای الگوئی را ای منطقه دمکراتيک فدراليسم ھا آن که اند کرده اعالم ھا کانتون ينمسؤول .دارند ھا کانتون

 و محلی خودگران ھای ارگان ھمه شدن انتخابی و آزاد انتخابات انجام با که ھستند اميدوار و دانند می سوريه دمکراتيک

   .دھند ارائه منطقه و هسوري آينده ساختار برای دمکراتيک الگوئی توانند به ای منطقه

 نظامی نيروی ترين يافته سازمان و ترين   منضبط مردمی، حفاظت واحدھای و مردان و زنان خلق مدافع ھای يگان اکنون

   .دھند می تشکيل زنان را نظامی نيروھای از توجھی قابل بخش .است سوريه در موجود دفاعی و

 و ائتالف نوعی روژاوا، مردمی دموراتيک خودگردان سيستم با لهمقاب برای ترکيه دولت ديگر ی بازدارنده سياست

 روژاوا نيروھای ميان در شکاف ايجاد برای بارزانی، مسعود از استفاده و »کردستان اقليم دولت«  به دھی امتياز

 و عدالت« حزب کنگره به بارزانی مسعود از دعوت .بود ک.ک.پ و »دمکراتيک اتحاد حزب« به فشار ويژه به

 بود، طرفين ميان مذاکرات طريق از ترکيه در کرد مسأله حل درباره جمله از کنگره اين در او سخنرانی و »وسعهت

 و ،)است ترکيه کردستان پايتخت حقيقت در که( »دياربکر« به ،٢٠١٣ نومبر در بارزانی مسعود از اردوغان دعوت

 و »پرور شوان« ترک و کرد معروف خوانندگان رحضو با مشترک کنسرت برگزاری وی، با ای دقيقه ھشتاد گفتگوی

 طور به که ديدار، اين در طرفين ، ترکيه خبری منابع گزارش اساس بر .بود سياست اين ادامه در »تاتليسس ابراھيم«

 صلح مذاکرات از حمايت برای بارزانی تعھد« شامل؛ مھم موضوع چھار مورد در شد، پخش ترکيه ھای رسانه از وسيع

 لوله شدن فعال و تکميل« ،»عراق کردستان اقليم و ترکيه ميان جديد گمرکی مرز دو تأسيس« ،»ک.ک.پ و ترکيه

 سوی از سوريه درکردستان خودمختار رسمی ساختار ايجاد با بارزانی مخالفت« و »ترکيه به کردستان اقليم نفت انتقال

  .رسيدند توافق به »سوريه دموکراتيک اتحاد حزب

 به اکنون عراق کردستان اقليم دولت .دارند متقابل مناسبات در زيادی منافع اقليم دولت و ترکيه که است اين واقعيت البته

 ترکيه ديگر، سوی از و است ترکيه انحصارات ھای گذاری سرمايه و ترکيه کاالھای صادراتی مھم ھای دروازه از يکی

 اقليم دولت تنھا نه مناطق گاز و نفت استخراج لمللیا بين مھم البی به است ارزان نفت و گاز واردات دنبال به که

 به را خود اتکای خواھد می ترکيه با نزديکی طريق از نيز بارزانی مسعود .است شده مبدل ھم داعش بلکه کردستان،

 از .کند ايجاد خود برای تری بيش مانور فضای و استراتژيک رانت نوعی و دھد کاھش را بغداد در مرکزی دولت

 در مرزھايش در مردمی دموکراتيک خودگران سيستم يک گيری شکل با خود، نوبه به بارزانی مسعود گر،دي طرف

 تنھا عنوان به را اقليم حکومت و بارزانی نفوذ تواند می سيستم اين بقای  اوال زيرا .است مخالف سوريه کردستان

 ميان در که است سال سی از بيش ،»ک.ک.پ« که کرد فراموش نبايد دوما، کند، تضعيف خودمختارکرد حکومت

 تثبيت را خود رھبری جايگاه »اوجاالن عبدهللا« و کرده پيدا محکمی جايگاه  عراق، و ايران سوريه، و ترکيه کردھای

   .داند می خود سرسخت رقيب ،»ک.ک.پ« بارزانی بنابراين، .است کرده

تر کشاورزان دست به ايجاد  و شمار بيشدر صنايع کوچک و زراعت سيستم کووپراتيفی در حال گسترش بوده 

ھای دفاعی نيز واحدھای دفاعی مردمی که ساختارھای خود  در بخش. زنند  میئیھای توليدی و مواد غذا کوپراتيف

بر بنياد . کنند شان را تعين مين گيری دموکراتيک رھبری  و تصميم گردانی دموکراتيک دارند و اين واحدھا در انتخابات

 حدود ھفتاد در صد کل عوايدش که شامل درآمد گمرکی، ماليات و فروش مواد خام است؛  اره خود گردان،ھای اد داده
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ھای اجتماعی و فرھنگی اختصاص  مانده صرف ساير بخش نمايد و سی در صد باقی را صرف مسايل دفاعی روژاوا می

  .دارد

شود؛ در حال ساختمان و  گی پيش برده میمدل خودگردانی دموکراتيک، که در شرايط نھايت پيچيده و دشوار جن

مردم . گردد ھايشان رفع می گام و سازمان ھای موجود در عملکرد آن با حضور فعال مردم گام به گسترش بوده و کاستی

، )داعش( ھای خالفت اسالمی دست تروريست کوبانی و صدھا دھکده و شھر به. در برابر مشکالت زيادی قرار دارند

  ...اند و ھای ارتش ترکيه و حکومت بشار اسد از بين رفته ھای مختلف جھادی و بمباران هگرو

ھم در مرز با ترکيه و مناطق کردنشين آن، دولت ارتجاعی ترکيه در راس ھمه  اعالم خود گردانی در شمال سوريه و آن

چنين رھبران اقليم کردستان   ھم.رجب طيب اردغان نخست وزير ھيتلردوست اين کشور را به مرز جنون رسانده است

ھا، ھريک  المللی آن عراق، دولت شيعه عراق، حکومت اسالمی ايران، ارتجاع عرب، داعش و متحدان منطقه ای و بين

طرح مسايل مربوط به دموکراسی ستقيم مردمی، . کوشند نوبه خود از آن سوی مرزھا به تخريب اين خود گردانی می به

گيری فعال و  برد امور مربوط به زندگی، حل دموکراتيک مسايل ملی و مذھبی، سھم ھبری و پيشھا در ر گيری توده سھم

داری  ھای اين نيروھای سرمايه با منافع و ديدگاه... و »  دولت- لت «ھای سياسی ـ نظامی، رد  گسترده زنان در پروسه

  . ليبرال و ارتجاعی سازگاری ندارد

جويانه، و  خواھانه، عدالت طلبانه، آزادی  ماھيت برابری توان به ی روژاوا، میبا نگاھی به منشور قرارداد اجتماع

زنان، دموکراسی مستقيم، آزادی ھمه . توان مشخص کرد اين قرارداد بر محور سه موضوع می. بودن آن پی برد انسانی

  .ھا شھروندان بدون توجه به جنسيت و مليت آن

شناسد و   به کانتون جزيره، تکثر ملی و دينی ساکنان اين کانتون را به رسميت میمثال در بند سوم اين قرارداد، با اشاره

ھا  ھا، مسلمانان، مسيحيان و يزدی ھا، ارمنی ھا، چچنی آميز ميان اجتماعات کردھا، آشوری خواھان يک زندگی مسالمت

 .است

 . جنسيتی خود را بيان کنددر بند بيست و سه آمده است که ھرکس حق دارد که حقوق ملی، فرھنگی، زبانی و

 . شده استتأکيد… در بند بيست و ھشت بر حق زنان به حضور در جامعه، حضور در قدرت سياسی و 

صراحت، به برابری زنان و مردان در  و البته يکی از پيشروترين بندھای اين قرارداد، بند بيست و نه است که در آن به

 .شود ق زنان در جامعه میه شده و ضامن برابری حقوتأکيدچشم قانون 

ما، مردم مناطق خودگردان دموکراتيک عفرين، جزيره و کوبانی، کنفدراسيونی از «: در ديباچه اين قرارداد آمده است

طور رسمی، اين منشور را  ھا، آزادانه و به ھا و چچنی ھا، ارمنی ھا، ترکمن ھا، آرامی ھا، کلدانی ھا، آشوری کردھا، عرب

 ».نھيم کنيم و بنا می نويس شده است، اعالم می ل خودگردان دموکراتيک پيشکه بر مبنای اصو

ن روژوا منتشر مسؤوالای که از سوی   مھم وجود دارد، در واقع، تا اين لحظه، در ھيچ بيانيه در اين ديباچه، دو نکته

 تغيير، قطعا ريشه در مسألهين و ا. شود  از کشور سوريه، ديده نمیئیاستقالل و جدا ای به ترين اشاره شده است، کوچک

   دولت« يک تأسيس و ئی ديگر استقالل و جدامسأله» کنفدراليسم دموکراتيک«در . ای سياسی اين جنبش دارد اھدف پايه

 .جديد نيست» ـ ملت

مقابل بودن مردم کرد، در  نوعی ويژه و برجسته ای به برتری يا به کجای اين قرارداد اجتماعی، اشاره در حقيقت، در ھيچ

 نه بر محتوای ھويتی ملی و مذھبی، که بر تأکيدنحوی تنظيم شده است که  اين منشور به. آيد مردم ديگران به چشم نمی

 را بسيار ئیحل بديع و زيبا  ملی اين منطقه، چنين راهمسألهپيچيدگی . امر مشترک آنان يعنی مناسبات مشترک باشد

 .تکارآمد و مترقی و انسانی برجسته ساخته اس
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ترين  احتماال يکی از دقيق. کند ی است که در وضعيت اجتماعی زنان ايجاد میتغييرترين وجه ھر انقالبی،  ترديد مھم بی

 تغييرمعيارھای سنجش مترقی بودن يک جنبش، نماد دموکراتيک بودن يک انقالب، رشد آگاھی اجتماعی زنان و 

  .سوی بھترشدن است شرايط زيستی آنان به

طور عملی دوشادوش مردان در فرايند انقالبی شرکت کنند، البته در جای خود نمود رشد دموکراتيک آن  ، بهکه زنان اين

 .شود جنبش يک پيش شرط محسوب می

حفظ محيط زيست و برخورد اکولوژيک  چنين توجه ويژه به  عرضه و رشد شبکه خدمات رايگان بھداشتی و ھممسأله

  .يکارگران سياسی و نظامی روژاواستھای طبيعی، از دستاورد پ داشته به

از قيام ملی ( ھای تاريخی  طبقاتی، بنا به مثال طلب با مبارزه طلب و برابری ی يک جنبش حق که، رابطه مختصر آن

، ئیھا ارتباطی تنگاتنگ با يکديگر دارند و بقای چنين جنبش...) ھای ھندی و طلبان ايرلند تا قيام سپوی لھستان و استقالل

ھای   و جنبشئی کارگر، جنبش زنان، جنبش دانشجو اش با جنبش طبقه روزی آن، دوام آن، صرفا به ارتباط عينیشرط پي

  .، در سطح محلی يا جھانی دارد...ھای مادری و مدافع محيط زيست و آزادی زبان

ين مقاومت نوپا با  بر ھويت ملی، که ارتباط يافتن اتأکيدطور که در پنج سال گذشته ديديم بقای روژوا، نه  ھمان

اگر دشمنان روژاوا، راه ارتباط يافتن و برقراری .  منطقه و جھان است خواھانه ھای کارگری و يا دموکراسی جنبش

ای   تاريخی، روژوا به منطقه پای روژاوا را نبينند، بنا به تجربه ھای دموکراتيک ھم پيوند ميان روژاوا و جنبش

ھای  حل  به دفاع از مبارزه سياسی، اجتماعی و دفاعی مردم اين منطقه برخاست و راه پس بايد.پذير بدل خواھد شد آسيب

 !درباره جامعه ايران نيز به کار بست»  دولت-ملت «جنسيتی و مليتی آن را با رد محکم 

 سوز و ويرانگر در اين سپری شده بود،  سال از آغاز بحران سوريه و جنگ خانمان٥، در شرايطی که ٢٠١٦در سال 

ترين نيروھای سياسی و نظامی حاضر در عرصه تحوالت کشور  پيکارگران روژاوا بيش از پيش در مقام يکی از مھم

 در ماه مارس، ھنگامی که مذاکرات صلح سوريه در کنفرانش ژنو ٢٠١٦در ميانه تحوالت سال . سوريه، مطرح شدند

 نفر از ٢٠٠با حضور » ژاوا در شمال سوريهفدراسيون رو «  در جريان بود، در رميالن،٢٠١٦ مارس ١٧، در ٣

 نفره از ميان اين اعضاء، ٣١ای  سهئيگانه و با انتخاب ھيات ر ھای سه کانتون... اعضای کرد، عرب، ترکمن، آشوری و

شد، تحت مديريت سيستم  از اين دوران به بعد نظام خودگردان دموکراتيک که قبال سيستم کانتونی ناميده می. اعالم شد

 سيستم کنترولھا تحت  بر اين مبنا، که فدراليسم جايگزين سيستم کانتونی شد و کانتون. ليسم دموکراتيک قرار گرفتفدرا

 ٤ نماينده کوبانی، ٤ نماينده از کانتون جزيره، ١٥از مجموع ھيات رياست فدراسيون روژاوا، . فدرال با ھم متحد شدند

مدل رياست سيستم .  نماينده از اقليم شعبا بودند٤و ) گری سپی(  تل ابيض نماينده از اقليم٤نماينده از کانتون عفرين، 

منصور سلومی به عنوان . فدراليسم شمال سوريه که گامی ديگر به پيش است بر اساس سيستم رياست مشترک است

قرار است . ر شدنددا عنوان نماينده کردھا رياست مشترک نظام فدراليسم اعالمی را عھده نماينده اعراب و ھديه يوسف به

 قرار نگرفت و صراحتا امريکااين اقدام، از ھمان ابتدا مورد حمايت . قانون اساسی جديد جدين تديون و منتشر شود

دليل موقعيت روژواوا در جنگ داخلی سوريه و مقاومت  اما به. مقامات واشينگتن مخالفت خود را با آن ابراز داشتند

 در راستای حفظ امريکانشادن دادند و نيازی که خود ) داعش( ت تروريستی اسالمینظيری که در مقابل حمالت دول بی

ترين شکی داشت که  اما نبايد کم. منافع خودش دارد تاکنون در اين مورد اين واقعه، سياست سکوت اختيار کرده است

ابراين، ھرگز نبايد به بن.  که در روژاوا پياده شده است خشمگين نيستئیھا ، از اھداف و سياستامريکاحاکميت 

کند در راستای   ھر کاری میامريکا توھم داشت بنابراين، امريکاھا و عمکردھای   و اھداف و طرحامريکاھای  سايت

تاکنون اين حاکميت، نه در . ساز است داری و از جمله صنايع نظامی پول رحمانه سرمايه منافع خود و حفط مناسبات بی
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المللی، نه تنھا ھيچ گلی به سر کارگران و مردم عادی نزده است، بلکه عامل اصلی  ين و نه در سطح بامريکاداخل 

، ناتو و متحدان غربی و امريکاھای  اکنون ارمغان ھم. ھا در جھان بوده است ئیھا و کشورگشا بسياری از کودتاھا، جنگ

 ساختاری انسانی و اقتصادی و اجتماعی  که زيربناھایئیکشورھا. اش در ليبی، عراق، افغانستان در مقابل ماست منطقه

شان ويران شده است و جنگ و تروريسم و ناامنی و فقر و فالکت، مانند ديوی گلوی مردم اين کشورھا را  و فرھنگی

ای و جھانی، تنھا روژاواست که نقطه  اما در اين تحوالت منطقه. سوريه که ھنوز تکليفش روشن نيست. گرفته است

 و امريکاھمين دليل، از اين نيروھا از  و به. طلب، چپ و کمونيست است خواه، برابری  آزادیاتکای ھمه نيروھای

ھای خلق زنان و مردان  استراليا گرفته تا ايران و ترکيه و ديگر کشورھای منطقه راھی روژوا شدند تا در کنار يگان

آن . اند ھايشان کرده قديم راه آزادی و آرمانباختگان زيادی را ھم ت عليه دشمنان روژاوا بجنگند و در اين ميان جان

ھمبستگی با شکوھی که در دوران حمله داعش به کوبانی در جمايت از پيکارگران زئ و مرد اين منطقه در ابعاد سطح 

  .جھانی راه افتاد در تاريخ ماندگار است

***  

يشات نئوليبرالی و نئونازيستی و فاشيستی ، جنگ و تروريسم، گراه استثمار و چپاوليدارى که سا هينھايتا جامعه سرما

ھا  ونيليت ميحقوقى و محروم خرابی، بی  خود را بر سراسر جھان امروز گسترده است، بر کشتار، خانهملی و مذھبی

در واقع . سازند روى بازوان خود ثروت جھان امروز را میيديده متکى است که به ن کارگر و محردم محروم و ستم

  .است ده يت کشانيم مردم جھان را به جنگ، بردگى جنسی، ملی، مذھبی، فقر و محروميت عظيکثرز، ايتى ناچياقل

ھای آزاده در سراسر جھان، راھی جز اين  ونى کارگران و محرومان و انسانيلين صف صدھا ميت محروم، اين اکثريا

دار  هيت سرماين اقليه ايش، علي خونيش، براى استقرار جامعه نويندارند که چون تنى واحد براى کسب حقوق مسلم خو

خواھيم سرنوشت خودمان و جامعه  ما می: زند و با صدای بلند و رسا بگوينديو تمام نظام استثمار و ستم او به پاخ

مان را به دست خويش رقم بزنيم؛ ما به دموکراسی مستقيم مردمی نياز داريم نه به دموکراسی نيابتی؛ ما ھيچ  بشری

تو نداريم؛ ما شھروندان جھان ھستيم و » ملت«من و » ملت«انگيز  و واژه تفرفه» دولت«ال سر به نام نيازی به آقا با

سان و برابر و با   و جنگ و خونريزی در صلح و صفا و با حقوق يکپوليسخواھيم بدون ھيچ مرز و ارتش و  می

 !ای ھويت انسان زندگی کنيم نه با ھويت نژادی و ملی و جنسی و عقيده

طلب،  خواه، برابری يت بايد تجارب و دستاوردھای روژاوا، تجارب و دستاوردھای مستقيم ھمه نيروھای آزادینھا

جو، آنارشيست، اکولوژيست، سوسياليست و کمونيست به حساب آيد؛ ھم شرايط ويژه جنگی آن و چگونگی  عدالت

ای و  تی که از سوی دول جھانی و منطقه ميليون انسان مدنظر قرار گيرد؛ ھم خطرا٤ تا ٥/٣زيست و زندگی حدود 

 و با چنين شناختی، ئیدر چنين فضا. اند ھم به خوبی درک شود دشمنان ريز و درشت تروريستی در کمين آن نشسته

وقفه از دستاوردھای سياسی، اجتماعی و انسانی  سو، بی ھمه اين نيروھا وظيفه آگاھانه و داوطلبانه دارند تا از يک

 رفيقانه و صميمانه با نقد کمبودھا و ئیان زن و مرد و پير و جوان روژاوا دفاع کنند و ھم در فضاپيکارگران قھرم

ويژه در حوزه برابری جنسيتی و مليتی و عقيدتی در جامعه ايران پياده  ھای مثبت آن را به اشکاالت آن، تجارب و درس

  !کنند

 آزادند تا به ھر نوع که خود اراده کنند، سرنوشت در چنين شرايطی، شکی نيست که مردم جھان، منطقه و ايران

اعمال زور از .  کنندتعييناسى و روابط حقوقى و ادارى و انسانی خود را يت و اداره سياسى، شکل و ساختمان حاکميس

ش، مردود و در ي سرنوشت خوتعيينرى از اعمال اراده آزادانه مردم در ياسى براى جلوگيروى سيدولت و ن جانب ھر

ام، انقالب و مبارزه يق. طلبانه شھروندان محکوم به شکست است طلبانه و حق خواھانه، برابری بل مبارزه آزادیمقا
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العملى عادالنه  چون و چراى مردم آزاده سراسر ايران و منطقه و جھان و عکس ن اقدامى، حق بىيمسلحانه در برابر چن

 .و برحق و قابل دفاع است

نه بر اساس اعتقادات يض در ھر زميھرگونه تبع. گونه مذھبى را نپذيرد چيا ھيار کند ياختھر فرد آزاد است ھر مذھبى 

د کامال يه افراد، مذھب باين آزادى اعتقاد براى کليبراى تضم. وجه نبايد پذيرفته شود رمذھبى افراد به ھيچيمذھبى و غ

 .ور جامعه نداشته باشدامر خصوصى و اعتقاد خصوصی مردم تلقی گردد و ھيچ دخالتی در اداره ام

ان آزادانه يون براى بيزيو تلويى تظاھرات و استفاده از مجامع، مطبوعات و راديھا، برپا ل اجتماعات، سازمانيتشک 

اسى، صنفى و يوستن به ھرگونه تشکل سيا پيآزادى کامل تشکل و . ھاى مردم محروم است ر تودهيناپذ د حق سلبيعقا

کس نبايد در چارچوب مرزھای کشوری، سازمان ملی و   اما در عين حال ھيچ.ت شودن و مراعايد تضمياى با توده

ھا و مذاھب بر جامعه حاکم گردند  چون که تاريخ بشر نشان داده است اگر مليت. مذھبی خود را به وجود آورد

مذھبی به نفع ترين عامل تفرقه و سرکوب و جنگ ھستند بنابراين برای جلوگيری از جنگ و خونريزی ملی و  اصلی

اکنون . برانگيز درست نکنند ساز و تفرقه ھای مشکل ھمه شھروندان از مذھبی گرفته تا غيرمذھبی است که چنين سازمان

 را از جنبه مثبت در روژاوا و از جنبه منفی در ايران، ترکيه، عربستان، عراق، افغانستان و ئیھا نتيجه چنين سياست

ا حافظ يى که مظھر و ين و نھادھايھمه آن قوان در نتيجه بايد!  مقابل ھمه ماستطور کلی در کشورھای منطقه در به

ه مردم ياسى و فرھنگى عليض اقتصادى و سيھرگونه تبع. د ملغى و منحل گردنديتبعيض ستم ملى و مذھبی ھستند با

 .مناطق مختلف کشور، مردود و محکوم اعالم گردد

ھای مثبت فرھنگی خود، استفاده از زبان مادرى خود در مکاتبات رسمى  نبهمند شدن از ج مردم سراسر ايران، در بھره

و در مراجع اداری و آموزش زبان و فرھنگ خود در مدارس کامال آزاد باشند و ھيچ زبانی بر زبان ديگر برتری 

 !ھاست آزادی زبان حق مسلم ھمه انسان. نداشته باشد

 و ئیران و استقرار سيستم شورايدارى در ا هيده سرمايى کامل نظام پوسن اھداف تنھا گامى در جھت نابوديعملى کردن ا

اساسا وجود ھر ... يا ھمان خودگران دموکراتيک مردمی و دموکراسی مستقيم است نه ساختن دولت ملی و مذھبی و

چه . استکجی بزرگی به حرمت و اگاھی انسان  ھم در قرن بيست و يکم توھين و دھن دولتی در باالی سر مردم، آن

ای، بارزانی، بشار اسد، العبادی، پوتين، سران چين،  تواند ادعا کند برای مثال ترامپ، مرکل، اردوغان، خامنه کسی می

ترند؟  از شھروندان آگاه جامعه، يک سر و گردن باالتر و آگاه... شيوخ عربستان و ديگر کشورھای عربی، نتان ياھو و

شان بيرون  کنند گرايشات و افکار فاشيستی و غيرانسانی کنند و موضعی اتخاذ می ھا، ھنگامی که دھان باز می ھمه اين

زنند و ھمواره منتقدين و مخالفين خود را تھديد، تنبيه، زندان، شکنجه و حتی  آميز حرف می آور و توھين زند؛ چندش می

الش و مبارزه برای برگرداندن آن به ھمين دليل ت بنابراين، اين جھان ما، يک جھان وارونه است و به. کنند اعدام می

در جھان امروز و به يمن انقالبات پی در پی ارتباطاتی، ما ھر جای . اش يک نياز جامعه جھانی است روی پای اصلی

 .توانيم نقش خود را ايفا کنيم دنيا که باشيم می

 از طريق حضور فعال خود در توانند مردم و در پيشاپيش ھمه جوانان آگاه پرشور و پرانرژی و تشنه آزادی، می

شان را تدوين کنند  ھای منطقه خود و جامعه شان به بھترين وجھی اھداف و سياست ھا و مجامع عمومی شوراھا و انجمن

اين امر، تنھا يک اظھارنظر سياسی و در حد حرف و حديث نيست، بلکه بيش . و خودشان نيز به مرحله اجرا بگذارند

ھای  ھای اقتصادی و جنگ ھم در ميان تحريم توجھی از اين سياست در روژاوا، آن ای قابلھ از پنج سال است که بخش

اين يک دستاورد بسيار مھم تاريخی . تحميلی، تا حد ممکن پياده و تجربه شده و نتيجه آن نيز بسيار مثبت و ارزنده است
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قول مارکس، بحث بر سر تفسير جھان  هب.  بنيادی جھان امروز استتغييرديده و خواھان  ھای ستم برای ھمه انسان

  ! آن استتغييرنيست، بلکه بحث اصلی بر سر 

با مناسبات شورائی و دمکراسی مستقيم مردمی، که اکنون برای » خودگردانی دموکراتيک«با اين وجود، مدل 

خوانی  ھای آن، ھم ولتداری جھاين و د بار در خاورميانه در روژاوا عملی گرديده است؛ با منافع عمومی سرمايه نخستين

  . ندارد

خواه منطقه به مدل با  را برای نيروھای چپ و کمونيست و آزادی » مدل روژاوا«واقعيت غيرقابل انکار اين است که 

ھای سودمندی  توان از آن تجارب ارزنده آن، درس اھميت سياسی و انسانی و درخور توجه تبديل نموده است؛ که می

ھم کم نيستند نيروھائی که خود را چپ و کمونيست می نامند مواضع نه انتقادی و سازنده، بلکه اما ھنوز . دست آورد به

گذاران سوسياليسم  ھای بينان گونه قرابتی با نظريه و سياست مواضعی که ھيچ. ای دارند گرانه موانع خصمانه و تخريب

  .علمی، يعنی مارکس و انگلس ندارد

جنبش روژاوا را . توان مشاھده کرد ن را در برخی از شعارھای اين جنبش میگذاری برای زنا ارج نھادن و ارزش

  .اند نيز تعبير و تفسير کرده» انقالب زنان« گاھی به

جنبش روژاوا را . توان مشاھده کرد گذاری برای زنان را در برخی از شعارھای اين جنبش می ارج نھادن و ارزش

 .اند  کردهنيز تعبير و تفسير» انقالب زنان« گاھی به

ھای انسانی، اجتماعی و سياسی خود صحبت  ھا، از انگيزه اند، در گفتگوھايشان با رسانه پيوسته» ژ.پ.ی«زنانی که به 

ای که زنان را جدی  نفس، شور انجام کارھای بزرگ، اميدھای بزرگ، حس به مبارزه طلبيدن جامعه اعتماد به. کنند می

  .زند ان برق میدر چشمان اين پيکارگر… گرفت و  نمی

نه در شرايطی که خود «اند، اما   ھای سخت، در روژاوا انقالبيون سخت مشغول ساختن تاريخ خويش در اين سال

 !»اند برگزيده

***  

ر اکثريت شھروندان ايران، بدون در نظر گرفتن جنيست، مليت، يى و انکارناپذئچه که گفته شد حقوق مسلم، ابتدا آن

ھا حقوقى است که فقط از طريق مبارزه متحدانه و ھدفمند و آگاھانه ھمه شھروندان  نيا.  استباورھای سياسی و مذھبی

حقوقی که .  و دموکراسی مستقيم مردمی تحقق پذير و عملی و ممکن استئیسراسر ايران، تحت رھبرى مناسبات شورا

 تأمينھای موجود،   بر زشتی و پليدیئی بر تاريکی، زيبائیروزى آگاھی بر جھالت، روشناين روز پيبالفاصله در نخست

مان را به دست حوادث  ن خواھد شد اما به شرطی که دست روی دست نگذاريم و سرنوشت خود و جامعهيو تضم

آزادی زبان و ھمه حقوقی که به زيست و زندگی . روزگار نسپاريم و از ھمين امروز درباره آن افکارسازی و اقدام کنيم

م و تبليغ و ترويج کنيم و در برابر ھر تعرض ارتجاع به ي مربوط است را بايد خوب بشناسو جامعه و محيط زيست ما

در برابر حکومت اسالمی، در برابر ھر دشمن، در برابر ھر . ميزيساز برخ دفاع ھمه جانبه و سرنوشت آن، به

بستگی به ھم دھيم و محکم و دست دوستی و رفاقت و ھم! ميسرکوبگر، در ھر رنگ و لباسى، پرچم شوراھا را برافراز

  !بفشاريم

  ٢٠١٧ بروری بيست و چھارم ف- ١٣٩۵ حوتجمعه ششم 

 

 


